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FELTÁM ADÁS

Jézus K r isztu s, akit Ponci us Pilá t us alatt keresztref eszítettek és aki
harmadnapra föl támadt, most ott ül az Atya jobb ján: állandóan közbenjár értünk és majd eljön dicsőségben, hogy me gftéljen él ék e t és holtakat. E z a leereszt ény h itvallás ma gja . Még az evagéli um ok megírása
el6tt ezt hirdet te Szent Pál a kori ntusiaknak: "E l sősorb an azt hagytam
rátok, amit magam is kaptam : Kri sztus m eghalt bűneinkért, az Irás
szerini; eltemették és hannaclnap föltámadt, i smé t az Irás szerint . . . "
( 1 Kor 15, 3-4).

Kereszt énu létünk k özpo rlt j a tellát ez a na gy tény, Krisztus tette:
a megváltó kereszthalál és a f eltámadás. Istentiszteletünk - főleg az
Eucharisztia ünneplése - sem más, m int a húsvéti titok megjelenítése.
I gaz, a kétezer évv el ezel6tt m egtö r t én t esemény m eg nem ismételhet6
a maga fizikai m ivoltában ; hi szen az i dő vtsszcfordithatatum és a megtestesült Ige is alávet ette ma gát a történetiség tö rvényeinek. De m ivel
Jézus él, mivel a hivő knek i tt és most k özvetfte n i akarja megváltása
erejét (kegyelm ét ) , az Egyházban ma is m ü köd6 L elke által, a szentségi j eleken keresztül: H úsvét i tt és most is megtörtén i k, amikor hittel
befogadjuk a megváltás gyümöl csei t . .
Mindez f eltételezi azt , hogy r észesedünk Kri sztu s halálában és feltámadásában. Krisztus nem azér t halt meg ér tünk, hogy minket felmentsen a halál alól, hanem hogy képessé tegy en bennünket a " ker eszt ény"
halálra. " M ori morti, vítae v ive re" - meghaln i a halálnak (a bűnnek)
és él ni az életnek ( Is tennek) . ahogy Ago st on m ondotta. Vagy Szeni Pál
kif ej ezése szerint: a r égi emberne k meg kell halnia, hogy az új ember
- a Kri sztus k épér e teremtett em ber - m egszülethessék. Másszóval a
" ker esztény" hal ál rés zesedés K r isztus m egváltó halálában és kommúnió
I stennel. E z Húsvét ér telm e: meg halni Kri szt u ssal , hogy vele együtt
feltámad junk. A kereszt ség és az Euchariszt ia er re segit bennünket.
" Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dá vid sar j a feltámadt a halálból,
ahogy evangéliumom hirdeti . . . I gaz kij elen tés ez: ha m egha lu nk vele ,
ma jd élünk i s vele; ha t űrii n k: vel e, majd uralkodni is fogunk vele "
(J Tim 2,8; 11-12).
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Mostani húsvéti szám unk tanulmányainak k(jzéppon tjában a kereszt
és a feltámadás titka áll. Most , hogy lapunk más odik évf olyamába lép,
kissé jobban megvilágítjuk azt az eszményt, amelyet szolgálni akarunk.
Egzisztenciánkat meghatározza az, hogy a Szenved 6 Szolga nyomába
szeg6dtilnk és sorsk(jz(jsséget vállaltunk vele: " Szolgálat - a keresztény lét miben léte" (Dr Mihályi Gilbert ). Hogy en nek az " új" ( = újra
k(jzpontba állított) lelkiségnek teológiai alapjaira rá világltsunk, k(jvetkező tanulmányunkban arra a k érdésre adunk vá la szt, hogy miért is
a kereszthalál által váltott meg bennünket Kriszt u s (Weiss mah r Béla).
A húsvét i titok má sik mozzanatát tárgyal j a - Bultmann és Marxsen
ellenvetéseire válaszolva - Franz Zeilinger ala pos tanulmánya. Dr Zei línger CSsR ( 1968 óta Prof. Schedl assziszt ense a gráci egyetemen,
biblikus teológia) f6leg a Korintusi lev él 15. f eje zetét eleme zve cáfolja
meg azoknak az ér telm ezését, ak ik K r isztus f eltámadását a mítosz
klirébe utalják, de ugy anakk or a vulgárteológia helytelen feltámadáshitét is helyreigazítja. Krisztus felt ámadása ug yanis Wrt énelmt tén y és
ugyanakkor miszt érium is. A b ű nnek való halál és az új élet f eltételeiről elmélkedi k P. B éky " Me tanoeite" c. írása, amely eredetileg papI
lelkigyakorlaton ha ngzot t el . V égül Kri szt us igazI tanú ját , Alfred Delpet
mutatja be Sántlw M át é, a vértanú j ezsuita kivégzésének 25. évfordulój ár a emlékezve. P. Delp p éldá ja f igyelmezt et bennünket, hogy az Isten
országa mindennél el6 b bre val ó és hogy Krisztus k(jvetése bizonyos
helyzetekben nem csak h6siességet k ív án tő lün k, hanem eset l eg életUnk
feláldozását is meg kliveteli.

R.

A z európai magy ar papság
auguszt us 17-21 között t artja zsin ati teológia i kurzus át

AZ ISTEN MEGISM ERl:SI:ROL
Innsbruckban a Haus der Begegnun g-ban.
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Mlhályi Gilbert

A SZENVEDO SZOLGA NYOMÁBAN

Nagy örömmel vett em kezembe a SZOLGALAT első számát. amely a II.
vatikáni zsinat szellemében kívánja folytatni a régi Papi Lelkiség munkáját,
a papok és világiak lelki tájékoztatását.
Felette szerencsés a címválasztás . I:s pedig azért. mert röviden. de velő
sen kifej ezi nemcsak a papi élet lényegét. de a keresztény lelkiség mibenlétét is. Nem csoda . hogy például a mexikói papság egyik . immár ötödik
évében járó lelkipásztori folyóiratát is Servi r-nek hivják.
Hogy SZOLGALAT·ban törn örlthet ö a kereszt ény lét mibenléte. manapság
még nem él teljesen a hivők köztudat ában. de a teológiai érdeklődés központjában van már hosszabb idő óta . A II. vat ikáni zsinaton is nagy figyelemben részesült. de az egyre elmélyedő vizsgálódás is világosan rnutatja, hogy
a SZOLGALAT mennyire központi valóság a a keresztény létnek. Ez nem ls
lehet másképp . hiszen a Krisztus-misztérium a Biblia nyelvén legjobban
SZOLGALAT·ban fejezh ető kl. s ezért az egész üdvösségtörténetnek is ez az
alapvető foglalata .
Mielőtt azonban erre rátérnénk. szüks éqesnek tart juk II SZOLGALAT rnlbenlétét röviden körvonalazni. John R. Sheets. a jezsuita Marquette • egyetem
teológiai tanára . kutatva a SZOLGALAT értelmét. úgy találja. hogy az legál talánosabban a másiknak rendelkezésére való állást jelent valami privát- vagy
köz-szükséqlet kielégítése érd ekében . Igy tehát az .alattvaló-feljebbvaló" .
•úr-szolga " viszonyát foglalja magában. Akár . kat onal szolq álat"-r ól beszélünk.
akár .állami szolq álat"-r öl van szó , mindig a másik utasitásainak és rendel kezéseinek teljes ít ését fejezi ki. A . szolgálatban vagyok" éppen arra mutat,
hogy nem vagyok magamé . időmmel és képességeimmel nem rendelkezem
saját belátásom szerlnt, mert azokkal munkaadómnak vagyok lekötelezve.
Tehát nem saját érdekem az első. hanem az ő személyes vagy a köz szükséglet ének ellátása . Ez a SZOLGALAT vallásos értelmének is lényege: az
Úr-Istennek való teljes elkötelezettség . teljes alávetettség. amint ezt az Úr
a választott népnek meghagyta : .Szeresd Uradat, Istenedet teljes szivedből.
teljes lelkedből. teljes elmédből
• Vagyis minden fenntartás nélkül,
egészen és mindenestül.
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Izrael Jahweh szolgája
Ez a szolq álat. amint rnondottuk , az üdvösségtörténet átf ogó valósága . A
Krisztus-misztérium kezdete Izrael. Az Ószövetség egésze tanú sítja, hogy
Izrael Jahweh szolgáj a. Erre kötelezte magát a Sinai Szövetségkötésben :
Mi nt . papi nép" (Exod. 19.5-6) hivatott nemcsak kul tikus szolq álatra, de az
lsten -tisztelet liturgiáján túl a Szövetség Népének egész élete és annak rnlnden vonatkoz ása arra hivatott. hogy Jahweh megváltó jóságá t tanüsttsa és
közvetttsa a többi népeknek. Bár ehhez a szolgálat-hivatás hoz sokszor h űt
lenek lettek. amit a próféták ostorozta k; bár ez ige n sokái g sz ük nacIonalizmusban rekedt meg. a babiló niai fogságtól kezdve ennek az egyet emes hivatásnak éltek. Igaz. hogy lsten és a nép szövetsé g-viszonya áthidalt a a szolga úr kapcsolat rideg ségét és enyhftette annak megai ázó függőségét , amit az
is mutat, hogy Jahweh -Izrael viszonya f őleg a házasság. a férj-feleség benső
séges szeretet-kapcsolatában nyert kedvelt kifejezést . azonban megmaradt
a függőség. a HOF á való felt ét len húség köte lezett sége. ami lényege a szol gálatnak.
Jézus -

úr és szolga

Izrael .csak árnyéka a j öv end őn ek . A való ság Kris ztusban van" (Kol. 2.
17). Az előkép beteljesül Jézus Krisztu sban. Ezért nem csoda . hogy az Újszövetsé gből Krisztust mint szolgát ism erj ük meg. Vi szont azért szolga. mert
egyúttal Úr is. Jézus Kris ztus Úr és szolqa, ez a kinyilatkoztatásnak Reá vonatkozó két egymásb atartozó alapvető adata .
Az Újszövetség egészében semmi két ség. hogy a Kri sztus-mis ztérium
ebben foglalható össze : Jézus az Úr! Ebben összpontosul az apost oli igehirdetés : . Iste n Úrr á és Messiássá tette azt a Jézust . akit ti keres ztre
feszítettetek" (Ap . Csel. 2.36) . Jézus halálának és feltámadásának húsvéti
tettében . amely egész élete At yja iránt való engedelmes. szolgáló sze retet ének összegezése és kife jezése. emberségében is elért e a teljességet Atyja
jobbján. Ezért Benne élünk és mozgun k (vö. Róm. 14. 8-9) . Hozzá tartozunk.
övéi vagyunk . vére árán megszerzett nép vagyunk (1 Pét . 1, 18-19). Ó életü nk
forrása (Jn 5.26) . legfelsőbb bíránk (2 Tim 4. 1) , az egész teremtésre kiterjedő , azaz kozmikus az uralma (Kol 1, 14-17; Róm 8.20 -22) . Vagyis Kris ztus
birtokolja az úr-aság t eljességét.
Ez a krisztusi Úr-aság azonban nem elnyom, nem megfélemlít. nem kifoszt.
nem eltipor , nem eln émít. nem meghunyászkodt at. hanem felemel . segít. véd ,
pártfogol. boldoggá tes z. üdvözít. Vagyi s Úr-asága teljes ségét sz étoszt]a,
benne része síti övéit. hiszen Jézus . az első sok t estvére között " (Zsid 2.
11-13) . Más szavakkal . teljességéből min dnyáj an merítünk (vö. Ef 4. 4-12),
Ebben áli Krisztus szolgála ta . A Szentírás akár főp apn ak nevezi, akár
hívja . akár üdvözítő n ek írja le , mindig egy és ugyanazt mondja
Kriszt usról. Azt. amit a hitv all ásban ls meqv allunk : lejött a men n yek bő l

közvetítőnek
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üdvösségünkért.•tn vagyok, aki szolgálok " (Lk 22.27) . mondja Onmagáról.
Elete minden mozzanata szolgálat. Elég, ha messiási múködés e két döntő
pillanatára utalunk. Messiási élete kezdeté n Keresztelő Szent János az
ószövetségi húsvétnak áldozati szolgá latra utaló . Ime. az lsten Bárányá" -val
köszönti a megkeresztelkedésre megjelenő Krisztust, az égből pedig az lzai ás.
nál (42. 1) található Messiásra vonatkozó . szolga-ének" -nek . ez az én szerel rnes fiam. akiben nekem kedvem tel ik " szavai jelzik az elinduló élet Irányát .
Amikor pedig messiási szolgálata tetópontjához érkezik, lsten é l ő Bárányaként ennek a szolgálat·hivatásnak teljességében ta láljuk: .Ez az én testem,
amely értetek adatik " és . ez az én vérem , amely értetek ontatik". Majd
pedig a megváltö megtisztulást s zlmbollz áló. különben rabszolgának fenn tart ott lábmosásban a legérthetóbben kinyilvánítja önmagát és meghatározza
követőinek magatartását : . Ha én a mester megmostam lábaitokat. nektek is
meg kell mosni egymá s lábát . Példát adtam nektek , hogy amint én tettem .
ti is hasonlóan cselekedjetek" (Jn 13,14 -15) .
Ha pedig mindezek hallatára val aki megkérdezné: hát nem a .lelkek üdvözít ésére" jött Krisztus? A kinyilatkoztatás fentebb vázolt adatai alapján
válaszunk csakis igen lehet. De a . lelkek üdvöztté sé" -t nem szabad a kate ki zmus böjtös tanftásában és ennélfogva szúkkörú értelemben magyaráznunk.
Semmi kétsé g, Krisztus embereket jött üdvözíteni s nemcsak az ember egy
részét. amit léleknek nevezünk. Mi hisszük a testnek feltámadását és az örök
életet. vagyis az ember. a teljes ember üdvösségét és nemcsak a lélekét. Az
üdvözít és következőleg magában foglalja az emberi lét egészét. Krisztus
ezért betegeket gyógyItott, éhezöket táp lált stb . Mindezt tette, mint Odvözftó. mert jól tudta , hogy az üdvözítésnek ki kell terjednie az emberi sors
egészére és az embernek embert ársaitói való elkülönülésének megszúntetésén
kell kezdeni I stenétől való elidegenedésének orvoslását. Ezért az üdvözftés
gyógyító és kibékító munkáj ának fel kell ölelnie az ember társadalmi, gazdasági, kulturális és egyéb vonatkozásait is.
A mondottakból vilá gos . hogya szolgálat Krisztus életének nemcsak Ittott megnyilvánuló mozzanata . hanem annak alapjellege . Szolgálat nemcsak az,
ami t végez , hanem ez Krisztus létének mibenléte. Ezért is vonatkoztatja magára eléggé kifejezetten (Lk 24,26) Jahweh . szenved ö szolgájának" Izaiási
(53. 1·12) le ír ás át és ezért hangsúlyozza: . Az Emberfia nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak . hanem hogy ó szolgáljon és váltságul adja oda életét sokakért" (Mt 20.28 ; Mk 10,45) .
Egyház -

az üdvösségszolgálat szentsége a világ ban

A teológiailag elmél yült Egyház·öntudatunkban, amelynek a II. vatikáni
zsinat Egyházról szóló hittani határozata a hivatalos megfogalmazója , az Egyház nem valami klub. amely elzárkózik a világtól és kiválasztottsága, valamint az örök igazságok birtoklásának öntetszelgó tudatába n dfs zeleg, hanem
a világ szolgálatára hivatott. Az Egyház tehát nem öncélú szervezet, hanem
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mint Krisztus Misztikus Teste, az üdvösségszolgálat szentsége a világban .
Az Egyház mint lsten Népe. mint . papl k öz ő ss éq ", ahogy Szent Péter (I. 2.9)
alkalmazza reá az Exodus szavait, hldetl , ünnepli és közli azt az üdvözltö
szeretetet. amely egyedül képes új embert formáln i a régiböl s Igy rnunkálkodni az . új ég és új f öld " kialakltásán. Az Egyház. mint új Izrael, az emberi ségért létezik. s mint vándoregyh áz azon serényked ik. hogy az Igéret beteljesüljön és abban részünk legyen .
A II. vatikáni zsinatnak egészen különleges és egyedülálló teljesítménye
éppen az, hogy eröteljesen kidomborltj a az Egyháznak az emberiséget szolgáló hivatását. Anélkül , hogy ennek ismerte té sébe belefognánk, elég arra
rámutatni , hogy ez a szolgálat-hivatás egyre jobban Jelentkezik az Egyház
munka-stílusán . M ig például a pápák az 1870·et követ ö idöszakban a pápai
állarn-blrt okok elkobzása ellen való tiltakozásukként dur cásan visszavonultak
a világtól a . Vat lkán foglya "·ként. addig a II. vatik áni zsinat p ápál , XXIII. János és VI. Pál világutazókká lettek, mert érzik és tudják , hogy az Egyház
csak az emberekkel és a népekkel való tal álkoz ással. érintkezéssel, dialógussal gyakorolh atja apostoll szolgálatát . Erre ut alt VI. Pál, amikor visszaérkezve
ugandai út járól augusztus 4-én vat ik áni lakosztálya ablakából a zarándokseregnek bevallotta: . ez az út folytatása az új stí lusú egyet emes szolgálatnak."
Az Egyháznak ez az üdvösség-szolgálata sokoldalú és sokrétű . A szentmise és a szents égek liturgiájában az At ya dlcs éret-szolq álat át végzi a . rnl
Urunk Jézus Krisztus által" és egyben Kri sztus halálának és feltámadásának
. metanoia"-t művelö mis ztériumát te szi elérhetövé minden kor mi nden embere számára. Ezzel nemcsak az egyén boldo gulását szolgálja . de a köz javát
ls, hiszen az . új ember " . az önmaga áll andó javítására elkötelezett keresz tény ember a közösség megreformálásának ls es zközlöle. Társadalmi lag, mint
a kibék ülés és egymásratalálá s szolgája, az Egyház szószólója és támogatója
az emberek és népek jogainak, valamint követ eléseinek , prófétai kritikusa a
társadalmi . gazdasági és politikai Igazságtalans ágoknak és így elömozdítója
az emberi szenvedés enyhítésének, valamint az egyetemes testvériség klalakit ásának. ami nemcsak a földi bold ogság része. de lsten Városá-nak is
feltétel e. . A béke a földön " és . A népek elöhaladása" című legújabb pápai
encikl ikák, hogy csak ezekre utaljunk. a krisztusi örömhírt az Igazságosság.
béke. a népek együttműköd és e stb ., konkrét tényeiben fejtik ki, nem pedig
elvont. élettelen filozófi ai-teológiai kategórlákba burko lják .
Minden . de mind en, ami az Egyházban van és történik. ennek az üdvösség szolgálat nak jegyében megy végbe. Igy az egyházi hatalomnak és teki ntélynek ls egyedül ez a tartalma és gyakorlatának meghatározója . Erre Krisztus
Urunk kife jezetten is utalt. amikor tanltványai versengtek, hogy mely ikük
nagyobb: . Az uralkodók zsarnoko skodnak n épükön. s akik hatalmat gyakoro l·
nak rajtuk. jótevóiknek hivatják magukat. Köztetek ne Igy legyen. hanem a
legnagyobb legyen olyan. mint a legkisebb. és az elöljáró olyan , mint a szolga" (l k 22.24-26). Az apost olok megértették ezt és szigorúan követték. Nem
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ls aggatt ák magukat tele mindenfél e vil ágias cí mekkel. hanem ..Jézus Krl sztus szolgájá "-nak nevezték magukat (Róm. l , 1; 2 Pét l. 1; Jak l, 1; Júd 1.1 ;
Jelenések Könyve 1. 1 stb .l , A "Servus Servorum Del " te hát bibl iai ihletésü
kifejezés. bár a történ elem folyamán sokszor és sokban hasonult a hatalom.
nak ahhoz a földi gyakorlásához, a mi től Kri sztus óvta Egyházát.
Papság -

az üdvözítés szolgálatában

A papságra vonatkozó egyházi tanít ás legújabb összefoglalása a II. vati káni zsinat döntv ényeiben talál ható meg. A zsinati tanítás erősen hanqs úlyozza
il papság szolgálat i jell egét .
A püspökökről szóló zsinati dekré tum például 16. cikke lyében így határozza meg a püspök alapv et ő szerepét: "a püspök népe körében az, aki szolqá l." Ennek alapján helyes en emeli ki Cserhá ti József pécsi püspök , hogy "a
krisztusi szolgálatnak repre sent ánsa. e lső megvalósítója az egyházban a püspök: Majd folytatva megáll apítja , hogy "a II. vatikáni zsinat után a püspök
nem jön uralkodn i, hanem szolgálni. A székfoglaló ma már nem jele nti a
püspöki trónus birtokb av étel ét. hanem a katedra, a püspöki tanítószék elfoglalását" (A püspök és lsten népe, V I g i I i a. 1969, 217-218. old .I . Minde z
egyben jel zi. hogy a püspöki hivatás bib lia-teológiai megért ése szükséqsza rű e n hozza magával az egész püspöki életstílus alapos átrefor málását.
Minthogy az áldozópapság a püspök birtokolta teljes papságban val ó
részesedés. mi sem term észet esebb. hogy a papi élet is a szolgálatban
nyer i el ért elmét A papságról szóló zsi nati dekrétu m mindjárt 1. cikkelyében
kimondja . hogya pap . Krlsztus szolgálatára" van szente lve. Ez annyit jelent.
amint a 3. cikkely megmagyarázza. hogy a papok "az emberek szolgálatára
élnek: Vagyi s nem maguknak élnek. nem önmaguk java a l e g el s ő szempont .
hanem lsten üdvösségtervének megvalósítására sz áriták el magukat. Tényleg ,
a papi élet nem állás . nem karr ier. nem fo glalkozás a szó mindennapi értel mében. hanem hivatá s. Ak ár a liturgiát ünnepli k, akár a szegényeket szolgál ják. akár társadalmi munkában vesznek részt. mind ig a . Krlsztus-Test " -et
építget lk s így szolgálják embertársaik boldogságát . valamint Istennek Krisz tus ban megvalósuló üdvösség-tervét .
Keresztény lét -

..szeretettel szolgáljatok egymásnak" (Gal 5. 13.)

A keresztény lét az "új ember" lét e (Ef 4.25). aki magára öltötte Krisz tust (Gal 3. 27). aki ennélfogva Krisztussal él sorsközösségben (Zsid 3. 14l.
azaz Kri sztu s él benne (Gal 2. 20). Krisztus halálának és feltámadásának
miszt ériumában való részesedés teh át nemcs ak for rása a keresztény létnek.
de növekedéséne k ereje is. his zen a húsvét i átformálódásnak egész éle tre
váll alt elköt ele zettségében bont akozik kl és form álódik a keresz tény hívő b en
Krisztus (Gal 4. 19; Róm 8.30) .
A keresztény élet azonban nemcsak Krisztus létében. hanem Kriszt us
küldetésében is részesedés . Ezt a II. vatikáni zsinat előszerete ttel kiemeli.
Többek közt az Egyházról szóló határozat 31. cikkelye kifejezetten tanít ja.
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hogy "a keresztény részesedik Krisztus papi, prófétai és kirá lyi hivatásában:
Ebből pedig az következik, hogya keresztény élet sokkal több mint vasárnapi misehallgatás, sokkal több mint áhitat és [ámbora áq-qyakorlatok vég.
zése, sokkal több mint pietizmus ; nem merü lhet ki csupán parancsok rutinos
teljesítésében , sem szertartások merőben küls ö elvégzé sében . A keresztény
élet Krisztus-követés, azaz szolgálat.
Kriszt us Urunk akár a .föld s ój á" -nak nevezi köv etőit , akár "a vil ág vll áqos ságának" hívj a híveit, akár . kov ász" -hoz hasonlítja őket. mindig erre a "papi,
prófét ai és kirá ly i" szerepre , azaz szolgálatra utal. Akár azért küldi őket ,
hogy "ta nú i legyenek " , akár arra buzditja őket, hogy . szentek" legyenek ,
mindig erre a szolgálat ra szólf tja népét . Ugyanígy a II. vatikáni zsinat szol gálatban jel öl i meg a keresztény élet alapjell egét. Akár a . vi lági hívők aposto lságáról" szól, akár .a hívők egyet emes papságáról " beszél , akár . misszionáriusnak" nevezi a h ívőt. a zsinat nem g yő z i el éggé hangsúlyozni, hogy a
keres ztény élet nem egyoldalúlag befelé forduló áhítatban. nem az üdvösség
egyéni útakon való keresésében áll , hanem az Egyház, a hívők ö zösség szolgálat·hivatásában való tevékeny r észv ételben .
Ha pedig valaki úgy gondolná , hogya ker eszt ény lelki ség mib enlétének
SZOLGALAT-ban való összegezés e a kereszténység kiüresitését jelentené.
avagy annak merőb en humanista jótevésre való lefokozását. amol yan szocl ális gondozó formájára , azt azzal nyugtathatjuk meg, hogya Szentírás egésze
bizonyíték arra, hogy nem járunk rossz út o n, A keres ztény lelkiségnek
SZOLGALAT-ban való kif ejezése ugyanis nem erőltet ett valami, nem ötlet szerü gondolat , nem egyszerü teológiai vélemény, avagy aggiornamentó s
divat , hanem magának a kinyilatkoztatásnak egyik alapvető adata.
A kin yilatkoztatá s fényében nem érth ető , hogy egyesek miért féltik anynyi ra Istent az embertől, amikor az Ige . tes tté" lett (Jn 1.14) ; nem érthető ,
hogy miért féltjük az eget annyira a földtől, amikor Krisztus Urunk . le lött
a mennye kből a földre" , ahogy a Hiszekegyben valljuk , hogy megváltson mln ket; nem é rt he tő, hogy miért akkora féltékenység a . lelkl " és . anyagl, földi"
között. amikor a világtörténelem legnagyobb eseménye mégsem az embernek
a holdra való elj ut ása. ahogy Nixon elnök állította , hanem a megtestesülés ;
nem érthető , hogy miért akkora a féltékenység az üdvösség és a technológiai
haladás között, amikor a Teremtő volt az, aki az embernek feladatául tüzte
ki: "hajt sátok uralmatok alá a földet" (Gen 9,7) s így a t eremtés betel/es ítésé t az üdvösség -munka szerves részévé tette ; nem érthetó , miért kellene
elle nté tet állítani fel lsten -szolgálat és felabarát-szolgálat között, amikor
Krisztus Urunk azonositott a magát embertársainkkal: . amit egyn ek tesztek
közülük. nekem teszitek" (Mt 25.40) . Ugyanezt Szent János így fejezi ki :
..aki azt állí tja , hogy szereti Istent, de gyülöli felebarátját. az hazug" (1 Jn
4, 20) ; mi ért kellene a . vall ás os " és . vlláql" tevékenységet szigorúan szétválasztani , amiko r a kálvárlai megváltó Isten-tlsztelet önmagában a halálra ít élt kiv égzési aktu sa volt.
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A keresz té ny létn ek SZOLGALAT·ban való összcgezése term észetes en
nem jelent i azt. hogyegyold alúan bele szeretün k a világba avagy az emberb e.
Amint az egyoldalú t ermészetfeletti ség e lker ü le n dő, ugyanúgy elker ül end ő
az egyoldalú evilágis ág is. Az evangéli um i huma nizmus kiegyensúlyo zott .
mert szerinte a természete s és t ermé szetf eletti egybetartozik . Isten ország a
és az ember városa egym ást ki egészító való ság.
M indaz, amit fennt ebb elmon dottunk. cs ak vázlatos ecsetel ése nund annak.
amit a SZOLGALAT·ról mon danunk kell ene. De mégi s elég arra. hogy rneq értes se, hogy aSZOLGALAT mennyire foglalata a keres zt ény lét nek és mennyire
központ i valósága a papi egységnek és a papi lelkiségnek. Ezért nagy az
örömünk. hogya nagyv il ágban a magyar hívek és papok egyará nt il yen id ő 
szerű és hathatós segédtá rsa t kapnak a SZOLGALAT·ban.
Joseph Ratzin ger

NAGYHETI

E l M n KE D~S

. Felteklnt enek arra , akit keresz tü l sz úrtak" - ezekk el a szavakkal zárja
János evangélis ta Jézus szenve désé nek elbeszé lését és ezekkel a szavakkal
kezdi a Kriszt us-l átom ást az Újszöve tségi Szentírás utolsó könyvében . melyet
. Tltkos Jelen ések " -nek szoktunk nevezni. Ezen ószövetség i prófétai szavak
két szeri idézése között ott feszül az egész történe lem a keres ztre-fesztt é st ől
az Úr új ra lő ve t e l él q: ezekben a szavakban egyará nt benne van annak meg alázotts áqa, aki mlnt qon osztev ő a bit ófá n halt meg és annak hatalma . aki jön .
hogy megít élj e a vil ágot - aki a mi bírá nk is . . Föltekintenek arra , akit ker esztü l szúrta k" - az egész J ános-ev anq éllurn nem más. mínt ezeknek a szavaknak a bet eljesü lése. töre kvés arra. hogy szemün ket és szívünket hozzá emel jük. Az egyház egész li turg iája sem más. mint f elt ekint és arra . akit keresztül
sz úrtak . akinek eltakart arcát a pap az egyházi év cs úcspon tj án, a nagypénteki
inte nti sztelete n az egyház és az egész világ elé tárja : . Nézzéte k. a kereszt
fája. ame lyen a vil ág üdvössége függött!" "Fölt ekintenek arra. akit keresztül
szúrta k" . - Urunk. add, hogy föl tek intsün k rád ebben az órában . elrejtettségednek ebbe n az ór ájában. amelyben a világ megalázott, a világ . mel y ki
akarja kerülni a ker eszt bosszantó szere ncsétlenség ét. mely bújlk pillantásod
el öl, és nem tud ja, hogy éppen ez által siet a te órád felé , mikor majd senki
se m fog tu dni elbújn i tekintet ed el öl.
A M egfeszített oldalának átszúrásáró l János különös ünnepélyességgel
tu dósít. mely elárulja. mekkora jelentóséget tulaj don ít enne k az eseménynek.
Tud ós tt ás ába. amelyet majdn em eskü szerü t anuságt ét ell el zár, két ószövetségi
idézetet dol goz bele. melyek egyben f ényt derí t enek ennek az esemé nynek
értelmére. . Csontot ne törj enek benne' - mond ja János és ezzel a zsid ók
Passah-rttus ának szavait idézi . a húsvé ti bárányra vonatk ozó el őir á s o k egyi két.
Igy adj a tudtunkra . hogy Jézus az igazi. hib átlan húsvéti bárány, akinek old alát ugyanabban az óráb an döfték át. amikor a templ omban a rítu s szerint le11

vágták a húsvéti bárányokat . Benne teljesedett be minden kultusznak és rítusnak az értelme. sőt benne lett Igazán látható, mit ls jelent valójában a kultusz.
Minden kereszténységelőtti kultusz végeredményben a helyettesítés gondolatán alapszik. Az ember tudja. hogy valójában oda kellene magát adnia, ha
Istent hozzá méltó módon akarja tisztelni , de rögtön megéli . hogy képtelen
err e az önátadás ra és így létrehozza a pótlást : égő áldozatok hekatombája
lobog az ant ik népek olt árain. hatalmas kultusz fejlődik ki - de ezek fölött
a nyomasztó hiábavalóság árnya uralkodik. mert nincs semmi. amivel az ember helyettes ít eni tudná önmagát : akármit ajánl is fel , kevés . A próféták kultusz-bír álata mi ndig újra szemére vetette ezt a magabiztos ritualistáknak :
Istenn ek, az egész világ Urának nincs szükség e a ti bakjaitokra és bikáitokra ;
a rí tus pompázatos külsőségei csak takarják a menekülést a valóság : az lsten
hívá sa el ől. aki bennünket magunkat akar és akit egyed ül a semmit vissz a
nem tart ó szeretetben tudunk valóban im ádni. Mialatt a templomban a húsvéti bárányok elv éreznek. kinn , a város el őtt meghal egy ember. meghal lsten
Fia, akit ugyanazok ölnek meg, akik a templomban azt hiszik , hogy megdi csőí
tik . Isten meghal mint ember, odaadj a magát egészen az embereknek , akik
nem akarják magukat nek i adni és így a hiábavaló kultikus pótlás helyébe
mindent k iel é g itő szeretetét te szi. A zsi dókhoz írt levél a János-evangélium
kis utalá sát tov ábbépitette és kifejti a kibékülés napjának zsidó liturgiáját.
mi nt Jézus Kri sztus valódi élet- és halálliturgiáj ának el ők ép ét . Ami a világ
előtt min t telj esen profán esemény játszódott le: egy ember kivégzé se. akit
eli t éltek mint politikai bünöst - az valój ában a vil ágtörténelem egyetlen .
valódi liturgiája volt - kozmlkus liturgia , amely nem a liturgikus játék körülhatárolt te rületé n - a templomban - játszódott le, hanem a vil ág nyilvánossága el őtt . mikor Jézus a halál függönyén kere sztül az igazi templomba . az
Aty a elé lépett és nem a pótl ásnak szánt állatvé rt. hanem magát adta - az
igazi szerete t köve telményeként, mely magánál kevesebbet nem tud adni. A
magát adó szeretet való sága a pótlással való játék helyébbe lépett, melyet
már soha több é nem lehet ját szani. A templom függönye kettészakadt: ezután nincs más kultu sz, mint a Jézus Kri sztus szeretetében való részvétel.
mely örökkétartó kozmiku s napja a kiengesztel ődésnek . És valóban , a pótlás
gondolata. a helyettesítés Jézus Krisztusban új , hallatlan ért elmet kapott.
lste n maga lépett Krisztusban a hel yünkbe és csak ennek a helyettesítésnek
titkából tudun k élni valamenny ien.
Az Ószövet ség második szövege. mely beleépült a lándzsa-jelenetb e. az
eddig elm ondottakat még ér th ető b b é t eszi. bármily nehéz is az egyes célzásokat megérte ni. J ános azt rnond]a, hogy Jézus oldal át egy katona lándzsával
megnyitotta. Ugyanazt a szót használja it t, melyet az Ószövetség Évának Adám
oldalából tör tént te remté sénél használ. Bármire is akart ezzel köze le b b rő l
utalni. világos. azt akarja kifejezni . hogya férf inek és a n őn ek egymásból és
egymásra terem tettségé nek titka m egismétlődik Kri sztus és az emberiség
. eqyrnáshoz-tart ozás" - ában . Az Egyház a haldokló Krisztus megnyitott oldal ából származik. vagy kevésbé k éps zerű en kifejezve : éppen halála által. szeretetének radikális mivo ltában. mellyel önmaga átadás áig jut el - lett terrné12

kennyé. Mi vel nem zárta be önmagát önzésébe. nem akart csak magának éln i
és önmaga megtartását nem helyezte mi ndenek fölé. hanem engedt e. hogy
megnyi ssák, hogy elt ávolodjon magátó l és másokért élje n - azért ér önmagán
túl a végtel enbe - mindörök re. Igya megnyitott oldal új emberség , új Adám
szimboluma lesz, Krisztusé, aki ember lett a többi emberért. Talán ebból kiindulva megértjük a hit leg mélyebb mondanivalóját Kris ztusról. olyképpen ,
hogy e b bő l egyúttal é rth e t ő lesz számunkra a M egfeszített közvetlen megbízása is. A hit azt mondja Krisztusról, hogy két természetben egy személy .
A dogma görög szövege hely esebben és jobban mondja, hogy csak egy . Hypostasls" , csak egy személyi egység . Ezt a történelem folyamán soks zor
félreértették , azt .híve. Jézus embers égéb ől hiányzik val ami ; hogy egészen
lst en lehes sen, csak kevésb é lehet ember. Pedig az ellenkezője az igaz:
Jézus az igazi. a mértékadó ember. aki felé egész ember ségünknek tör ekedn ie
kell, hogy teljességét elérje . Krisztu s éppen abban igazi ember. hogy ember sége nem . Hypost asts" . nem önmagában-álló . Mert az . önmaq ában-állnl-tudés"
kisebb mint az . önrnaqában-éllnl-nern-t ud ás" és . nem-akaras" . az önmagától
való távolodás a többiek felé. az Atyától elindul va. Jézus maga az .önmagátólval ó-t ávolod ás" az Atya és az emberek felé . t s éppen , mivel az önmaga köré
vont gyürü nála radikálisan s z éttö rt, ezért lsten Fia és Emberfia egyben. t ppen
miv el egészen másokért van, egészen önmaga - az igazi emberség eszmény e.
Kereszténnyé lenni azt je lenti : emberré lenn i, egészen az igazi emberséglg .
ami a másokért és az Ist entói való lét et jelenti, A Megfeszitett megnyitott
oldala, az új Adám halálos sebe az emberek igaz embe rségé nek kiin dulópontja: felt ekint enek arra, akit keresztül az úrtak.

Wei ssmahr Béla
KERESZT I!S MEGVÁLTÁS

Hitünk köz p onti tétele, hogy a bűnből való megigazulást Krisztus
kereszthalála szerezte m eg nekünk. Ha ezt a szót halljuk .,megváltás",
önkéntelenül is első so rban a mi Urunkr a Jézus Krisztusra gondolunk.
Ha az onban sze nt Pál leveleiben utánanézünk, mit is jelent a megváltás, akkor talán meglepődve vesszük ész re, hogy az apostol szerint
megváltásunk I s tennek , po ntosabban az Atyának m üve, cl az, aki "örök
szándéka sze rint" (Ef 3, 14), "a világ teremtése előtt kiválasztott mínket, hogy sze ntek és feddhetetlenek legyünk előtte" (Ef 1,4). - És amint
az Atyától szárm azik a m egvál tás terve, úgy tőle indul ki a megváltás
végrehajtása is . "Amire ugyanis a törvény ké ptelen volt, azt Isten hajtotta végre. Tu lajdon Fiát küldte el a bűn miatt a bűnös testhez hasonló alakban, hogy elítélje a te stben lévő bűnt" (Róm 8,3>' A második
korintusi levél 5. fejezetében pedig ez áll: "Mindaz aki Krisztusban van,
új teremtmény. A régi tovatűnt, lám va lami új valósult meg. Mindez
Istentől ered, akit Krisztus ki engesztelt irántunk . . . Isten ugyanis
Krisztusban kiengesztelődött a világgal s nem számítja be bűnei nket .. .
cl a bűn hordozójává tette ér tünk azt, aki bűnt nem ismert, hogy általa
Isten igazságának r észesei legyünk" (2 Kor 5, 17·21).
A megvál tás ind itóoka az Atya isten irg almas szeretete irántunk:
13

ezér t küldte Fiát, aki által megvalósitotta a megváltás müvét. A megvált ás műve Isten igazságosságának kinyilvánitását jelenti. - A római
levél 3. fejezetében olvassuk ezeket a szavakat, ahol szent Pál röviden
öss:zefoglal ja a megváltásra vonatkozó gondolatait: ,,Mindnyájan v étkeztek ugyanis és nélkülözik Isten dicsőségét. Kegyelme jóvoltából
azonban in gyen tö r ténik m egigazulásunk Jézus Krisztus által. öt adta
oda az Isten vér es engesztelő ál dozatu! a h it ál tal, hogy kimutassa igazságosságát. Isteni türelmében ugyanis b üntetlenül h agyta a korábban
elkövetett vét ke ket, hogy kimutassa igazságosságát a mostani időben.
Ig y bizonyu l igazságosnak ő maga és teszi megigazulttá a Jézusban
hivőt (Róm 3, 24-26 ). Mit jelent ebben a szövegben az "Isten igazságo ssága" ? Néh a úgy ér telmezik ezt, mintha it t az Istennek bUntető, jóvátételül vére s engesztelő áldozatot köve telő igazságosságáról lenne
sz ö, a rról, hogy I sten levezeti a haragj át azáltal, hogy az emberiség
bűnéért b ünteti az á rtatlan Kr isztust. - E z azonban téves magyarázat.
Az Isten igazságossága nem a büntető igazságosságot jelenti, hanem
az Atyának azt a bels ő tulajdonságát, tulaj donké ppen könyörületét ,
am elynek éppe n a következménye a megváltás műve, mely a bűnös t
megigazulttá teszi. A Fiú küldésével kapcsolatban soha sincs szó az
I sten haragjáról, hanem: kö nyörületes sze retetérő l. "Iste n azonban
azzal bizon yítja irántunk való sze re teté t, ho gy amikor m ég bűnösök
volt unk, Krisztus meghalt értünk" (Róm 5, 8) . - Mindez azonban Ielvet egy komoly prob lémát.
l.

Mié rt va n az, hogy Isten a világ iránti sze r eteté t éppen Fiának
halála ál tal mutatja meg? "úgy szerette Isten a vllágot, hogy egysz tilöt t
Fiát adta érte .. . " (J n 3,16 ) , mondta Krisztus Nikodémusnak. Miért
van ez igy? Miér t van az, hogy a kereszt, a sze nv edés nyilvánítja ki az
isten i szetetet ti tkát? - E rre ne m k önny ű válaszolni , de valamit azért
tudunk róla m ondani.
Mindenekelőtt tisztáznu nk ke ll néhány fogalmat . H a Krisztus hal áIán ak, szenve déséne k nagysá gá t akarják hangsúlyozni, akkor szokt ák
azt mondani, hogy végeredményben Krisztus megválthatta volna a v ílág ot egy csepp vére on t ásával , egy t érdhajt ással. amellyel kifejezi
Atyja iránti hó do latát . Az ilyen dolgok szépen hangzanak, és van is
bennük val ami igazság, mert mintegy kép szerűen elénk álli tj ák azt a
té nyt , hogy a m egvált ás úgy, ahogy megt ört ént. a felülmulhatatlan
kegyelem m üve. Ennek ellenére az ilyen me gfontolások csak példálód·
zások. Hogy megértsük a kereszt titkát, meg kell gondolnunk, ho gy m ít
is jelent a bűn . Csak , ha megér tjük , mit jelent a bűn és melyek a következményei, csak akko r értjük meg, hogy bizonyos ér telemben véve az
Isten sem vált ha tta m eg másképp az ember t , mint Fiának a vé gsőki g
való kiUresedése, kereszthalála ált a l. Krisztus kereszthalálára szükség
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volt. Ez a szentír ás tanítása. "Hát nem ezeket kell ett elszenvednie a
Messiás nak, ho gy bemehesse n dicsőségébe" - mondja a feltámadt Úr
az Emmausz fel é igyekvő tanitványoknak (Lk 24,26). Kétségtelenül úgy
volt szükség Krisztus kereszthal ál ára. hogy ez a sz üks égszerűs ég az
isteni döntés szabadságában gyökerezik. De ha Isten megteremtette az
em bert, úgy ahogy megteremtette és nem másként; ha az Isten megenged te a bűnt - nem okozta, hanem megengedte - ; akkor úgy tűnik,
hogy az Istennek sem volt más útja, mint amit választo tt . Másképp is
tehette volna az Isten, de akkor mindent másképp kellett volna tennie.
A teremtő Úri sten ugyanis amikor megalkotta a vilá got, akkor l étrehozot t valamit, aminek önállóságot, sőt a legmagasabbfokú te remtményben . az emberben valódi szabadsá got , önrendel kező képességet
adott. Az Isten által teremtett világ teljesen füg g az Istentől és mégis ,
vagy in kább pontosan ezért önálló te véke nységgel rendelkezik . - E z
még csak a teremtés m íszt éríuma, de az embe r beleszédül m ár ebbe is.
Az Isten te remtményei nem élettelen víaszb ábuk, hanem az Isten
valóban szabad teremtményt teremtett, létrehozott valamit , ami még
vele szemben is önálló lehet . Emberi értelmünket fölülmúlja az, hogyan
lehetséges t eremtett szabad ság, de el kell fogadnunk mind a két igazságot együtt, mert a tényekkel szemben nincs helye az érvelés nek. Az
ember teremtett létező, vagyis teljesen, minden porcikájában függ az
Istent ől, és az ember egyszersmind szabad. vagyis képes ön állóan cselekedni, kép es szabadon dönteni, még a teremtő Isten ellen is. Az ember te remtményi voltának ez a legna gyobb kiválósá ga ho zta magával
a bűn l ehetőséget . De az Isten nem hoz ta létre a bűnt; a tényleges
bűn ért nem Istent terheli a felelősség .
A teremtményi szabadság rendeltetése persze az, ho gy kö vesse Is ten
akaratát. De a teremtmény eltérhet Isten aka ra tától. ~ s a bűn nem
maradt pusztán lehetőség, hanem megt ör t ént. Az ember az Isten ellen
választott. Ez által elindult a tö rt énelemben egy b ű n fo lyam , amely az
egész em beriséget hatalmában tartja. A bűn létrehozta belső követ kezményeit, a bűnből kinőtt a sze nvedés és a halál. Bűn nélkül is let t
volna biológiai növekedés. A biológiai növ ekedésben vann ak zökkenők
ugyan, de ezek nem lettek volna az ember belsej ét marcangoló szenved éssé; és a halál, amely meglett volna mint az élet biológiai befejezése, nem lett volna a kiüresedésnek teljes megtapasztalása. A bűn. az
Istentől val ó elfordulás létrehozta két b el ső következm én yét , a szenvedést és a halált. Ez az ember állapo ta. Am a b űn nem csak a szenvedés t és a halált hozta létre, hanem ezá ltal az ember képtelenné tette
önmagát. hogy eljusson az Istenhez. Az ember a b űn által elfordult az
I s tentől és mivel az Isten nem képes nem utáini a b űnt, azért az Isten
is elford ult tőle . ~s ennek is vannak következményei. Ahhoz, hogy a
bűnö s vissza tudjon fordulni az Istenhez, először meg kellen e látnia
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Istenben a szerető atyát, el kellene hagynia a bűnös ragaszkodást, az
önhatalmú kevélységet; de amig a bűnhöz ragaszkodik, nem tudja
Istenben a szeret ö atyát látni, mert az Isten nem szereti a bűnt. A bűn
létrehozta a szenvedést és a halált. A szenvedés és a halál az embert
a kétségbeesésbe kergeti és ilyen állapotban nem tudja látni az Isten
szerete tét, viszont, hogy megtérjen, ahhoz valahogyan látnia kellene,
hogy az Isten szereti őt. - Ez tehát az az ördögi k ör, melyből a bűnös
ember a saját erejéből kiszabadulni nem tud . Az ember megváltásra
szorul, de magát me gváltani nem tudja.
2.

A megváltás a szentírás tanúbizonysága szerint nem jelenti a megsértett isteni fölség kiengesztelését, akinek az önérzetén csorba esett,
mivel az ember fellázadt ellene, és aki addig nem hajlandó az embernek
megbocsájtaní, amig bosszúját valahogy le nem vezeti. Nem arról van
tehát szö , hogy az Isten Krisztust bUntetné az emberek bűnéért. Ezt II
felfogást nem találj uk meg a szentírásban. Az isteni igazságosság is a
szeretet m üve szent Pál szerint. A megváltás azt jelenti, hogy az Isten
képessé teszi az embert, hogy visszaforduljon a bűntől. A megváltás az,
ho gy az Is ten Krisztus által megnyitja azt a lezártságot, amibe az ernber magát bezárta. Az ember képtelenné tette magát a bűn által, hogy
eljus son az Istenhez. A megváltás pedig abban áll, hogy az Isten valamilyen formában képessé teszi az embert, hogy visszatérjen hozzá, sőt
nemcsak képessé teszi, hanem valóban vissza is vezeti magához. De
ho gyan? Még a mindenható Úris ten sem képes megváltani az embert,
vagyis kiszabadítani a bűnösség állapotából, és még a mindenható
Úristen sem képes a bűn következményeit eltörölni anélkül, hogy az
ember meg ne b ánna a b ün ét. Vagyis szükség van arra, hogy az ember
maga, szabadon elhagyja a bűnt, felismerje, hogy a java az Isten és
vissz aford uljon hozzá. De hog yan lehetséges mindez? Az Isten nem
teheti azt meg - mint mi emberek azt oly könnyen elképzeljük, hogy úgy vált meg, hogy a bűnt, a szenvedést és a halált egyszeruen
eltö rli. Kezdje az Isten azzal - mondanánk - hogy eltörli a szenvedést és a halált, akkor majd megszünik a bűn. Nem lehet. Amig bűn
van, van következménye ís. Az Isten nem törölheti el a bűn következ.
ményeit an élkül, hogy az okot meg ne sztintetné. A szenvedés és a
ha lál csak akkor szünhet meg, ha megszűník a bűn.
Embere k vagyunk, közö sségben élünk. Bizonyos szempontból az
egész világ b ű neié rt vezeklünk. Még az sem lehetséges tehát, hogy 82
Isten ese tleg a világ egy pontján megszüntesse a szenvedést és a halált. Az egész vilá gon meg kellene szüntetnie. Ahhoz pedig az kellene,
hogy az egész világ on szünjön meg a bűn . lí:s most jön a döntő kérdés:
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Miért nem tudja az Isten megtenni azt, hogy egyszeruen eltörli a bűnt?
Pont. Nincs többé. Azt már talán elismerjUk, hogy a szenvedést és a
halált csak akkor tudja megszüntetní, ha megszUnteti az okát. De miért
nem tudja egészen egyszeruen eltörölni, elengedni a bűnt?
Azért, mert a bűn egyszeru eltörlése, megsemmisitése a teremtményi rendben azt jelentené, hogy eltörli, megsemmisiti a teremtményi
szabadságot is. A bűn a szabad emberi személy állásfoglalásának következménye. Ezért, ha az Isten minden további nélklil, csak úgy, egy
hatalmi szóval eltörölné a bűnt, - anélkül, hogy az ember megtérne,ha az Isten az ember közreműködése nélkül kitörölné az ember életéből a bűnt , akkor eltörölné a teremtményi szabadságot, ezzel együtt
azonban magát a szabad teremtményt is. Vagyis maga a mindenható
'Oristen sem törölheti el a bűnt a bűnös bűnbánata nélkül. Ha az ember
ragaszkodik a bűnhöz, akkor a bűnt csak úgy tudja megsemmisitenl,
ha megsemmisiti a bűnöst is. Ha a bűnös nem akarja elhagyni bűnét,
akkor az Isten sem tudja megsemmisiteni a bűnt , mert a bűnös szabad.
Az Isten a szabad állásfoglalást csak a szabadságnak és a teremtménynek teljes megsemmisitésével tudná eltörölni. Másképp nem.
Van-e lehetőség szabadulásra? Emberi módon nincs. És mégis van.
Az ember önmaga képtelen visszafordulni. "SzületésUnknél fogva mi is
a harag gyermekei voltunk", mondja szent Pál az efezusi levélben (Ef
2,4). ,,De az irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta meg nagy
szeretetét irántunk, hogy - bár bűneink által halottak voltunk Krisztussal életre keltettünk. Kegyelemből üdvözültetek . .. Hiszen kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem
Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senkise dicsekedhessék" (Ef 2,4-9). Az Isten megváltott minket azáltal, hogy elküldte Krisztust; Fia, az örök Ige, megjelent mint valóságos ember. "Nem
tekintette Istennel való egyenlöségét olyan dolognak, amihez erősza
kosan ragaszkodjék, hanem kiüresitette magát, felvette a szolga alakját,
és külsejét tekintve úgy jelent meg mint ember. Kiüresitette magát,
engedelmes lett a halálig, mégpedig a halálig a keresztfán" (Fil 2,6-8).
Igy hangzik a filippi levélnek a megváltást dícs öít ö himnusza.
Mi a bűn? A bűn abban áll , hogy az ember olyan akar lenni, mint
az Isten. Az ember nem akarta elfogadni teremtményi, alávetett mívoltát, hanem fellázadt az Isten ellen. Ennek következménye a halál,
vagyis, hogy az ember megéli, utolsó porciltájáig megtapasztalja, hogy
csak teremtmény; lehetetlen ábránd az, hogy fellázadjon.
Az ember olyan akart lenni, mint az Isten, és az Isten felelete: olyan
akar lenni, mint az ember, mint a bűnös ember, rnínt az az ember, aki
a bűn által a végsőkig kiüresedett, a halálig, és azon túl, ha az Isten
meg nem váltja, az örök halálig. Az ember olyan akart lenni, mint az
Isten és ez által zárta be maga előtt az üdvösség útját. És erre az Isten
2
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Fia olyan lett mint az ember. De nem olyan, mint az ideá lis ember,
nem mint az az em be r, aki t elgondolunk paradic somi ember ként,
hanem mint a reális, a küszk öd ö, a ny omorúságos ember. Ezzé lett az
Isten Fia. Mit tett? El őszö r is szolidaritást vállalt az emberrel. Az em ber Krisztus halála után végképpen nem vádolhatja az Istent: nem
mondhatja, hogy ,,megöl az Isten" . Sehol, semmilyen ember nem mondhatj a ezt . Mert erre az isteni válasz ez: szolidáris lettem veled. - Az
emberi kétségbeesésre meg van a válasz: nem ölhet meg, hiszen me ghalt érted. - Az Isten szolidáris lett a bűnös emberrel a végsőkig , a
halálig és ezáltal teremti meg a lehetőséget, hogy az ember kiszabaduljon a bűn , szenvedés, halál, kétségbeesés ördögi k ör éb ől.
Mert mit tesz az Isten Fia? Elfogadja az emberi nyomort teljesen,
míndenest öl, Engedelmes a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért
volt szükség a kereszthalálra. Ha az Isten Fia valahogyan nyugodtan,
szép halállal halt volna meg, halál lett volna az is , de nem lett volna
nyilvánvaló, hogy mlr öl is van sz ö. A hal ál egés z keserűségét végigszenved te Krisztus. Elfogadta sorsunkat és ezáltal megmutatta, hogy mi a
bűn . Megmutatta, hogy az Isten hogyan gondolkozik a bűnről. Ez a
bűnös ember számára Krisztusban világos, de egys zersmind világos az
is, hogy Ini a szabadulás útja. Mert Krisztus áldozata - azáltal, hogy
elfogadta ezt a helyzetet - megadta azt, amit az ember nem tudott
magától megtenni: elf ogadni a halált, elfogadni ezt a szttu ácl öt, mint
az Atya szeretetének kifejezés ét, és iránta való engedelmességgel ..igent"
mondani az Istennek. Ezáltal és nem más által megvált ozott az ember
helyzete. Krisztus megváltott minket, me rt megváltoztatta az embe r
helyzetét, az ember szituációját. ú gy, amint a húsvéti prefáció mondja:
Halálával eltörölte halálunkat.

3.
A megváltáshoz szükség volt tehát Krisztus kereszthalálára; senki
k özülünk ezt meg nem tehette volna. Azálta l, hogy Krisztus elfogadta a

szenvedést és a halált, a szenvedésnek és a halálnak megváltozott a
j elentősége . A szenvedés és a halál Krisztus nélkül csakis és kizárólag
átkozott valami, olyan átkozott, mint a bűn, amelynek a következmény e.
Miután Krisztus elfogadta a szenvedést és a halált, azóta sem a szen vedés , sem a halál nem átkozott többé, hanem az egyetlen út arra,
hogy az ember valahogyan megszabaduljon a bűntől és ezáltal a hal áltól és a szenvedéstől. Ez tehát a kereszt titka. Krisztus megváltoztatta
az ember helyzetét. l!:s ez meg is nyilvánul. Az, aki Krisztussal együtt,
aki Krisztus hatalmából, Krisztushoz csatlakozva, átadja magát a szenvedésnek és halálnak, az vele együtt részesül a feltámadásban. Amint
megint csak a húsvéti prefá ció mondja: ..Feltámadásával visszanyerte
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számunkra az életet". Mert a feltámadás az Atya pecsétje Krisztus
áldozatán. Megmutatja, hogy az Atya elfogadta Krisztus áldozatát, hogy
a bün következménye, a szenvedés és a halál nem büntetés már, hanem
az üdvösség útja. Ezért van az, hogy a kereszt az egyetlen valóság, ami
az üdvösséghez vezet. Szent Pál erről így ir a filippi levél 3. fejezetében:
"Am amit egykor előnyömnek tekintettem (- farizeusi neveltetését,
képességét, tehets éget és mindent -) azt Krisztusért akadálynak tartom. Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fölséges ismeretéhez mérten míndent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen
én nem a törvény által igazultam meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett
hit által. Isten ugyanis a hit által tett megigazulttá, hogy megismerjem
őt: feltámadásának erejét, de a szenvedésében való részesedést is.
Hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy eljussak a halálból való
feltámadásra. Nem m íntha már elértem volna, s tökéletes volnék, de
futok utána, hogy magamhoz ragadjam, mert már Krisztus Jézus is
magához ragadott. Testvérek, én nem gondolom, hogy már magamhoz
ragadtam. De ezt igen : felejtem, ami mögöttem van , s az előttem lévő
után rugaszkodom. Futok a kitűz ött cél felé, annak a hivatásnak a
jutalm áér t, amelyre Isten felUlről hivott meg Krisztus Jézus által" ( Fil
3,7 -15). - Az a lelkUlet ez, amit szent Ignác a lelkigyakorlatok könyvében az alázatosság harmadik fokának nevez. "Mindent szemétnek tartok, a mi Urunk Jézus Krisztusnak mindent felülmuló ismerete míatt".
l1:s valóban mindazoknak, akik őt befogadták, hatalmat adott, hogy
Ist en fiaivá legyenek (vö. Jn 1,12) . Ez a megv áltás.
A megváltás tehát nem abból áll , hogy az Isten egyszeruen eltörli a
szenvedést és a halált. Sokkal többől áll . Mert ha csak úgy eltörölné a
bűnt , akkor el kellene törölnie a bünös embert magát is . A megváltás
abban áll, hogy az Isten a bünöst - aki önmagától képtelen arra, hogy
visszatérjen hozzá - képessé tesz i arra, hogy vis sza jusson az Istenhez.
Ez a megváltás. Hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyünk. Mi által?
Azáltal, hogy megadta a lehetőséget, hogy Krisztust kövessük és hozzá
hasonlóvá lévén életünkben, hasonlóvá legyünk hozzá a feltámadásban .
Megváltásunk valóban teljesen isteni. Csodálatos módon ment végbe,
nem emberi elgondolás szerint. Ember ezt el nem tudta volna gondolni.
Az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát adta a
vilá gnak, hogy őáltala éljünk. "A szeretet ebben mutatkozik meg. Nem
mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért" (l Jn 4,10). E z az isteni szeretet titka. Nem
úgy váltotta meg az embert, hogy eltörölte a szenvedést és a halált. Azt
meghagyta. De ezt tette meg az örökélet útjának. A szenvedés és a halál
Krisztus után már nem az , ami előtte volt, megváltozott a jellege. A
feltámadáshoz vezet.
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Krisztus ember let t. De mi által? Nemcsak azáltal, ho gy megszületett
mint kisgyermek. Nem csak azáltal, hogy élt ezen a földön. Hanem
azáltal, hogy emberi sorsot vett magára, egy emberi sorsot élt le egészen
a halálig. Elfogadta az emberi sorsot teljesen, magára véve a halál átkát és teljesen azonositotta magát a bűnös emberrel. És mint ember, azáltal, hogy ugyanazt a sorsot szenvedte el, mint a bűnös ember, megváltoztatta az emberi sorsot, mert ezt sza bad on elfogadva tel jesen
alávetette magát az Istennek. Amire az em ber maga képtelen volt, azt
Krisztus megtette helyettünk és értünk Isten iránti sze retetből és en gedelmességből. Elfogadta ezt az átkozott emberi sors ot és ezáltal meg val ósította azt, amit az ember nem tudott: "igent"·t mondott az Aty á·
nak. Krisztus áldozata a tettekben kimondott "igen"; ez az egyetlen
tökéletes áldozat, mely a teremtményt Isten felé vezeti. E z az egyetlen
igazi teremtményi áldozat, amely által elérhető az Isten. Ez az az áldozat, mely jóváteszi a bűn kevélységét, azt, hogy az ember önhatalm úlag
olyan akar lenni, mint az Isten; önmaga törvénye akar lenni. Krisztus
elfogadta ezt az átkozott emberi sorsot és ezáltal ez az átkozott emberi
sors nem átkozott többé, mert elfogadása mcstant ól kezdve a tökéletes
szeretet kifejezése lett. Az Istenfia tehát maga az emberi válasz, ő maga
az emberi "igen" az Isten felé , ő az emberi önátadás, ő az emberi szeretet. Az a vála sz, amit az ember magától nem tudott megadni. Valóban
isteni m6don történt a megváltás . Az Isten maga mondta ki az igent,
ember formájában, az ember helyzetéből az Is tennek, hogy az ember
is képes legyen rá. Krisztus az ember, a megtestesült Ige személyes egy·
ségében maga az isteni kegyelem , amely jön hozzám. ö a végtelen Ig e,
aki közli magát, ő a kegyelem. És egyszersmind ő az emberi válasz; a
végső, tökéletes és Istennek kedves emberi válasz. ö az egyetlen, a legfőbb k özvet ít ö. Mint szent Pál m ondja: "Isten a ta nunk, hogy hozzátok
intézett szavainkban nem mindegy az igen és a nem. Isten Fia, Jézus
Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szi1vánusz meg Tim6teus - hirdettünk
köztetek, nem volt majd Igen, majd Nem , hanem az Igen val6sult meg
benne. Isten valamennyi ígérete Igenné lett benne. Ezért hangzik föl
általa ajkunkon az Amen Isten dícs ös ég ére ," (2 Kor. 1, 18·21). cl az
isteni Igen, az Istentől jött Igen felénk ; és ő az Amen , az , aki az emberiség részéről feleletet ad az Istennek.
Krisztus után, Krisztussal együtt, Krisztus erejéből mi is ki tudjuk
mon dani ezt az Ament. A megváltás befejeződött Krisztus részéről, de
nem fejeződött be a mi részünkről. Hatalmat ad, hogy Isten fiaiv á
legyünk. Hatalmat ad, és meg is tette, hogy Isten fia ivá legyünk. De
mégis nekünk, magunknak ezt el kelJ fogadnunk, ratifikálnunk kell,
j6vá kelJ hagynunk. Hogyan és miért? Szent Pál mondja a r ömaíakhoz
irt levél 6. fejezet ében ( 3-4): "Vagy nem tudjátok, hogy mindnyájan,
akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusra , halálúra keresztelked tünk
me g?"
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A k ere szt ség a hit szentsége, mely alapvet ően egyesít Krisztussal. A
keresztség által vele együ tt a halálba temetkeztünk, vagyis vállaltuk a
keresztségben azt, amit Krisztus élt. HittUnk benne, és a keresztség
megpecsételte ezt a hitet. A hit pedig azt jelenti, hogy rátéttük életünket
Krisztusra, kö zösségre léptünk vele . De miért teme t keztUnk vele együtt
a halálba? Azért "hogy amint Krisztus az Atya di cső sé ge által föltámadt
halot taiból, mi is új életet élj ünk. Ha ugyanis halálának hasonlósága
ált al eggyé nőttünk vele , akkor fel támadásában is úgy leszünk. Hiszen
tudjuk, hogy a ré gi ember bennünk keresztre feszíttetett , hogy a bűnös
test elpusztuljon és ne szol gáljon többé a bűnnek" (Róm 6,4 -6).
Krisztusnak ezt a áldozatos, az emberi sorsot az Atya akarataként
elfogadó önátadását mindazokn ak , aki k Krísztus halálára keresztelkedte k meg, nap mint nap me g kell val ósitaniok a saját életükben. Nyugodtan mondhatjuk, ho gy ez emberfölöt ti feladat, ha csak a saj át erőinkre
tekintünk . Az emberi élet törvén ye a nehézk ed és; a nagy megajánlás,
a teljes önátadás lendülete elkopik a mindennapi életben és nagyon hamar előfo rdul a me gal kuvás. E zzel azonb an Krisztu s is ti sztában volt,
mer t ismerte az emberi természetet. Senki sem tudna kitartani, ha
telj ese n egyedül állna. De tén ylegesen nem állunk egyedUl: a keresztség
által az E gyház közösségén ek tagjaivá leszünk; Krisztus önmagát áldoza tu l od aa dó tetté ne k me gváltó ere je az E gyházon keresztü l jut el
hozzánk.
De nemcsak arról van szó , ho gy a közösség közös hite, az Egyház
többi tagjának jó szándékú törekvése segi t bennünket. Az egyházi k özösség lényege szerint eucha risztikus közösség, ahol a ta gok egysége egymással és Krisztu ssal akkor fejeződik ki a legvilágosabban, amikor a
keresztény gyüle kezet Krisztus rendelése szerint egy liturgikus étkezés
keretei kö zött megünnep li halálának és feltámadásán ak emlékezetét, és
az általa kapot t hatalom birtok áb an sze ntségi fo rm áb an me gjeleniti őt ,
amint önmagá t érettünk fel áldozza . Az euchari sztikus áldozat ezért elsödlegesen Krisztu s saj át áldozata , másodlagosan azon ban az Egyház
áldozata, a mi áldozatunk. Min t az E gyház közösségének tagjai ajánljuk
fel Krisztu s áldozatát az Atyának és ezáltal lehet övé válik számunkra,
hogy sa ját életünk áldoza tát hozz ákapcsoljuk Krisztus áldoza tához. A
kereszt áldozatnak az eucharisztikus áldozatban történő me gújítása
te hát nem jelenti azt , ho gy Krisztus egyetlen áldozata nem elégséges.
A keresztáldozat megújítására azér t van sz üks ég, mert emberek vagyunk,
me rt rászoru lunk arra, ho gy m indennapi éle tünkbe állandóan újra és
ú jra beleplántálódjék Krisztus áldozat ának ereje. A keresztáldozat litu rgikus ünneplése felszítja a bennünk működő isteni kegyelmet, egyben azonb an arra is késztet, ho gy a magunk részéről valóra váltsuk a
sa ját életünkben azt, amire emlékezünk. Az erő az áldozathoz nem
tőlünk magunktól jön, hanem Krisztustól, de ez a kegyelem csak akkor
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lesz a miénk, ha és amennyiben létrehozza, előmozdítja és kifejleszti a
saját áldozatos önátadásunkat. - Ebben a perspektivában válik világossá az eucharisztikus áldozat jelentősége keresztény életünk számára.
Az emberi tökéletesség egyetlen konkrét lehetősége Krisztus életében
val6sult meg példamutat6 m6don. Krisztus az Isten Fia, azáltal, hogy
vállalta az emberi sorsot, képessé tett minket arra, hogy vele egyUtt
éljünk, vele együtt meghaljunk és vele együtt feltámadjunk. Ez a megváltás misztériuma.
Kérdezzük-e még ezután, hogy tudta volna-e az Isten másképpen
megváltani az embert? - Erre a kérdésre tulajdonképpen nem tudunk
választ adni. De talán szabad megkockáztatni a következő gondolatot:
Szerencse, hogy nem másképpen váltotta meg az Isten az embert, sze rencse, hogy így váltotta meg. Az emberi elképzelések a megváltásr61
nem érnek fel azzal, amit az Isten tényleg tett. Ha minden további nél kül eltörölte volna a szenvedést és a halált, az val6jában kevesebb lett
volna, mint az, amit Krisztusban értünk véghezvitt.

Franz Zellinger
..HA PEDIG KRISZTUS NEM TAMADT FEL . . . " (1 Kor 15.14)·

A bibliai föltámadás-hir korszerű megértésének kérdése ma sürgemint valaha. Lehetünk m í, az egzakt tudományok és technika [egyében á1l6 kornak emberei, oly "gyermekesen naivak". hogy hiszünk
Krisztusnak, illetőleg a testnek feltámadásában? Annyi bizonyos, nem
hiányoztak oly irányú kísérletek, hogy a feltámadásr61 sz6l6 Igét a
mának megfelelően "átforditsák". Eféle törekvések közül mint legIsmertebbeket Rudolf Bultmann l és Willi Marxsen • téziseit kell megjelölnünk, anélkül azonban, hogy azért más hasonl6 kísérleteket lebecsülnénk. De hogy mily nehéz az ilyen vállalkozás, azt semmi sem mutatja
jobban , mint az a vihar, amelyet épp az előbb em1itett két kisériet
kiváltott. Ha e kettőt a legrövidebb - s ezzel szükségképpen megcsonkitott, - formulába akarjuk szorítaní , akkor nagy vonásokban
körülbelül ezt a képet kapjuk:
R. Bultmann egyáltalán nem tagadja Krisztus megtörtént feltámadását. Csak azt vitatja, vajon Krisztus feltámadását úgy kell-e értenünk,
mint "egy halott átmeneti visszatérését az evilági életbe".' Mert Krisz.
tőbb,

• Wort und Wahr heit 24 (1969) 312-323.

22

tu s feltám adása olyeseménykörbe tartozik, amelynek a történelemhez
ug yan kapcsolata van, de amely "a történelmi események kategóriái t"
át tör i. Amit az I rás a "feltámadás" vagy a "feltámasztás" metaforiáival
ki akar fejezni, az az , hogy a megfeszített názáreti Jézus Isten csodálatos és teremtő tette által Isten éle t-kategóríáíba ment be, tehát él és
így jelen van és úgy hat a jelenben.' Kriszt.us feltámadása azonban
rnínt az evilághoz kötött történelmíséget áttörő esemény, egzakt történelern-tudományos értelemben bebízonyíthatatlan. A feltámadás eseménye
éppúgy, mínt m egn yila t kozás ai, a neutrális megfigyelés és az objektiv
ellenőrzés számára elérhetetlen. Végül is itt ol y eseményről van sz ö,
mely meta-hisztorikus és épp ezért pontosan sz öba nem foglalható;
legfeljebb mindig újabb és újabb módon k örül írhato. minthogy a megfelelő fogalmak és az összehasonlítás pontjai hiányo znak. Történetileg
csa kis a tanítványok húsvéti hite ragadható meg.
Következőleg a h úsvéti híradás igazí tartalma nem egy történelmileg
megfogható és bizonyítható esemén y közlése, hanem a tanítványoknak
I sten beavatkozására létrejött hite. akik a Golgotán Megfeszítettről azt
állították, hogy él. Ezzel a bitófából crux salutifera lesz, vagy míként
azt Bu ltmann ma ga megfogalmazza: " .. . a feltámadás hite senuni m ás .
cs ak a keresztbe, mínt üdv-esem énybe vetett hít : Krísztus Udvösséget
hozó keresztjébe vetett hi t".'
A ma i embernek is, mínt az el ső nemzedéknek, az a feladat jutott,
hogy hígyje a keresztet m ínt üdv -esem ényt. Erre azonban az ember
csak a h úsv éti üzenet a lap ján jut el, mert a ke reszt "benne van a fel·
támadas-hír ében'' . . . "E hírnek hallatára az a kérdés mertiI fel benn ünk: vajon akarjuk-e a tanúk hit-aktus át mi magunkban ís felkelteni,
éspedi g úgy, hogy ezt az eseményt - más szóval a híradás tényét -,
melyet a ta nít ván yok húsvéti hite hozott létre, haj la nd ók vagyunk-e
Is ten döntő tettének elismerni.' Ig y ez a kérdés : va jon Krisztu s té nyleg feltámadt-e. a hitre né zve közömbös ' , ső t a történelmiség kérdése
itt egyáltalán jogosulatlan. A dönt ő az egyed ül és kí zárólag az én egzisztencíáma t meghatározó hi t. Ebből érthető, hogy Bultm ann a húsvéti híradásokat. melyek a feltámadás !a ktumáról és a Feltámadott l ényé ről beszélnek, úgy tekinti , mint meg nem enged ett objektiválást.
Il y objektiválás akadályozza meg, hogy a Feltámadott az ember egzisz te ncíáját meghatározza, minthogy így a Feltámadott "a meglévő
és az ob jektiváló szemlélet számára készenálló világ pódiumára" •
lenne állítva . Ez esetben a Feltámadott kívülálló ísmerettárgy lenne,
mely az én hívő egzisztenciámat mint olyant belülr ől nem tudná meghatározni. Egzisztenci ámat ugyanis cs ak annyiban határozhatja me g a
hit, amennyíben én a kereszte t a húsvétí hí radás alapján rnínt engem
ís érintő, Istentől jövő Udvözí t ő ítéletet minden követk ezmén yével
együ tt elfogadom .
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Willi Marxsen felfogása e jelmondat alatt lett ismeretes: ..Föltárnadás = Jézus ügye halad tovább". Nincs elég tertink arra, hogy Marxsen egész felfogását és gondolatmenetét visszaadjuk. Csak néhány olyan
megállapítására szeretnénk rámutatni, amelyek alapján az emlitett végkövetkeztetéshez jutott:
Marxsen két hagyomány-réteget különböztet meg a bibliai húsvéti
híradásban. Mindkettő a tanítványok húsvéti élmény ét értelmezi. Erről
az élményről az Irás úgy beszél, mint J ézus-látásról. A régebbi, az újszövetségben csak szórványosan előforduló réteg úgy interpretálja a
tanítványok ..élményét", mint amely a köz össég konstituciójára és a
tanítványoknak ezzel kapcsolatos igehirdetési és missziós küldetésére
vonatkozik. A húsvéti élményt funkcionálisan, funkciót-kiváltóan értelmezték. Ily fajta maradványok a többi között: 1 Kor 9, l, Mt 28,16 és
Ján 20, 19-23.
Ez a funkcionális értelmezés később személyessé vált, ti. ..teltámadás"-értelmezéssé. Tehát a küldetést ..Jézus-látás"·ként értelmezték és
most már Jézus személyéről tanúsították, hogy él. Ez a folyamat Marxsen szerint a krisztologikus fejlődés vonalán halad, melyet talán ezzel
a mondattal lehetne körülírní : ..A hirdetőből hirdetett lett" ,.
Az újszövetségi Szentírás régebbi rétegeiben, pl. az l Kor. levél 15.
fejezetében, már mindkét értelmezéssel találkozunk; a kettő itt egy bekapcsolódik, talán okozati egymásutániság értelmében, így: ..Feltámadás = Megjelenés = Küldetés"." Marxsen szerint ennyiből is eléggé
nyilvánvaló, hogy ..valamikor ezek önállóan álltak egymás mellett" .
Ebből aztán ezt a következtetést vonja le: ..A látásnak újramegélése
két megértési összefüggésben találkozik; mindkettőnek megvan a maga
iránya és tendenciája. Különös, hogy a látás új élményének nem feltétlenül és nem mindig Jézus feltámadásának értelmezésével kellett összefüggnie. Következőleg az újramegélés komplex-valóságát teljesen ki
lehet fejezni anélkül, hogy Jézus feltámadásáról kifejezetten szólnánk!" 12
Egy rég használatos értelmezésnek akkor könnyen érthető történelmesítés ét ma természetesen meg kell vizsgálnunk annak eredeti jelentését illetőleg." A feltámadásról szóló igét a zsidó antropológia akkor
meglévő elképzelései szerint értették. Éppen azért, mivel csak értelmezésről van szó, nem tényt állapit meg. Következőleg a feltámadás kérdése Marxsen számára nem annak a kérdése: mi történt Nagypéntek
után, hanem ..annak, ki ez a földi Jézus és - ami vele elválaszthatatlanul összefügg - hogyan lett ez az ő ügye később megtapasztalt valóság és hogyan lehet ma is megtapasztalható valóság"." A tanítványok
eredeti tapasztalata Nagypénteken: ..az Eschaton elővételezése", illetve
..Isten beavatkozása" <..Ereignung Gottes") ", mely a történelmi Jézusban transparens lett, az Egyházban és általa újra és újra előfordul,
csak a ..küldetés" vagy a ..feltámadás" értelmezése által vált kifejez24

het öv é. Igy fejl ődö t t ki "a be s zéd a fel támas ztás megtörténéséről ... ,
mely (akkor értelmezésnek ugyan érthető, sőt ta lán szükséges) , számunkra azonban tilos történelmesités "." A legrövidebb formulára egyszerúsftve, Húsvét - mintegy rej tjelbe n - ezt a meggy özödést fejezi
ki : ,.Jézus ügye halad tovább!" 11
Mindkét k ís érlet, Bultmanné éppúgy, m in t Marxsené
mélyes feltámadásának "botrányát" u gyan elkerü li , de a
nehézségbe ütközik, ha a számunkra fennmaradt l egősibb
ság, az első korintusi lev él 15. fejezetével összevet jük . E
zése a következő ere dményekh ez vezet :

Krisztus szelegsúlyosabb
húsvéti tanúfejezet elem-

1.

Az els ő korin tus i levéln ek (vagy tö bb levél egy levélbe való összefüzésének" ) szöveg-öss zefüggés e mutatja, h ogy Pálnak itt egy eleven és
serén y nagyvárosi közösséggel van dolga . Allást kell fogl a lni a a közösségben fellépe tt pártoskodással s zem be n (l·4 fej.), erkölcsi visszaélések
is előfordulnak , mint ahogyan azt egy vérfertőző esete m utatja (5. Iej. ),
felkavarja a kedélyeket az is , hogy m ít ta rtsan ak a b álványimád ó ál doza ti hús fogyasztásáról (8-10. Iej .) , ső t visszás á llapotok lépnek fe l az
eucharisztikus ünnepségeknél is (ll Iej.): az Apo stolnak állást kell
foglalnia a korintusi egyházközségben fellépő karizmák kérdésében ;
arra kényszerül, hogy tiszta h ely zetet te remtsen , egyes dolgoka t ki hangsúlyozzon és a túlzásoktól óvjon Ol fej. és k öv .) . Meglepő lenne,
ha ezt a 15. teológiai zárófejezetet nem u gya nez a .rneíeg he lyzet" határozná meg. Inkább arra lehet gondolni , h ogy itt a ,,!inale" törvénye
szer in t minden szál összefut és széb a kerti l a kö zösség alap-probl éma ja. A fej ezet körülbelül igy tagolható fel :
l ) Rövid, célirányos bevezetésében a levél hangsúlyozza, hogy Pál
első missziós tevéken ysége idején kb. SO/ 52-be n - a kereszt énység
alapve t ő evangéliumát hirdette. E z az evang élium azonban nem tőle
származ ik, hanem a keresztény igehirdetés kö zös java, hiszen ezt ő is
"úgy vette át" (3. vers). Pál a korintusiak üdvét abban látja, hogy ezt
az igehirdetését elfogadták (2. vers) .
A következőkben erre az alapvető evangéliumra ú j ra visszatér és
meghirdeti azt csiszolt, k épletszerű mondatokban (3b-7. vers ) . Tartalmilag ezek azt jelentik ki , hogy
Krisztus meghalt a mi búneinkér t az Irás ok sze rint,
eltemették,
feltámadt a 3. napon az Irások szerint ,
megjelent Kephasnak, a tizenkettőnek és ötszáz testvérnek,
akik közül egyesek már elhunytak,
hasonlóképpen Jakabnak és azután az összes apostolnak .
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Végül az Apostol részletesen utal saját tapasztalataira a Feltámadottal , a kegyel emnek ezekkel kapcsolatos átalakftó erejére, mely öt , "a
torzszülöttet" arra képesítettc, hogy az összes többieknél többet dolgozzék. E z a kegyelem élet ét gyökeresen á talakíto tta (8 ·10 vers) . Altalában
felteszik , ho gy a 3·7. vers ben idézett igehirdetés me gformulázása lényegében igen régi ere detü. Valószinüleg a 4. évtizedbő l val ó. Csak azt nem
lehet tisztázni, hogy ere deténe k helye Jeruzs álem -e, vagy ped ig Anti ochia.
2) Pá l a kerygm a meghirdet ését ezzel a mondattal zárja be: "Tehát
akár én , akár ök: ugyanazt hirdetjük s ezé rt lettetek hivökké. Ha tehát.
azt hirdetjük, hogy Kr isztus fel támadt halottaiból , ho gya n állithatják
néhányan közületek, hogy ni ncs feltámadás?!" O l. vers és k öv .) E b ben
a fejezet dönt6 pontjához érkeztünk: Minden esetre Pál negati v formában fejezi ki, mi ért hi rdette meg az alap vető E vangéliumot új ból. Azér t
tette, mert - ügy látszik - Korintusba n oly felfogás kezdett elterjedni,
amely - legalább is a halottak feltámasztása te kintetében - nem
egyezett meg azzal , ami az Egyház alapvető igehirdetésében egész általánosan kifejezésre jutott.
3) A 13·34. versben néhány polemikusan hangzó reflexió l tesz a halottak felt ámadásáról a "hogy"·ot ill e től eg . Le gel őször is negatív k övetkeztetés eket von le a ko rintusiak he lyt elen felfogás ából , ho gy aztán
azokat ad absurdum vezesse (13-19. vers): ha nincs halottak felt ámasztása. akko r Krisztus sem támadt fel (13. vers), akko r hiábaval ó és
ér telm etlen az ő prédikációja és az a rra válaszul ad ott hit 04. vers ) ,
akkor a ko rintusiak be vannak csapva és még mi ndig büneikbe n vannak (17. vers) , akkor el vannak veszve azok is, akik elh unytak Krísztusban . akkor szánalomra méltóbbak vagyunk m inden embernél 08.
vers).
Pál másodszor is tárgyalja ezt a té mát, hogy most m á r pozitiv kö ·
vet k ezt etések et vonjon le a fel támadás tanít á sáb ől és egyenese n nek i
támadjon a ko r intusiak hamis elgondolásainak (2 0-28. vers) : Mindenek·
e l ő t t felt ételezi, hogy a levél olvasóiná l semmi két ség nem foro g fenn
azt illetően, hogy Kr isztus halot taiból feltámadot t." Mert ha az Apo stol
ezzel a elöfeltétellel nem számolna, a kk or a köve tkező okfe jtés egyszeru en értelmetlen fantáziálásna k bi zon yulna. "Ám Krisztus feltámadt ,
- igy kezdi el , hogy nyomban, mondata be fejezéséné l nyo matékosan
kiemel je: . . . feltámadt , .rnínt a holtak elseje (zsengéje) <20. vers) .
Az itt használt szö, aparen é. az áldozati nyelvezetbő l van véve és tulajdonképpen a termés elsejéből . "zsengéjéből" vett ajándékot jelenti.
Zsidó felfogás sze ri nt ui. az ilyen áld oza ti adomány me gtí szti t ja és
megszenteli az egés ~ te rmést és nyá jat. A lén yeg itt az, hogy a fogalom mínt a ré sznek megjelölése az egésze t magába zá r ja. Pál számára
ez azt jelenti: Krisztusnak , m int elsőnek - a zsengének - feltámasz26

tásával az "elhúnytak" feltámasztása elvben már elkezdődött, hiszen
Krisztus már feltámadt, - ez a kezesség. Ezt a gond olatot Pál aztán
a következőkben teológiailag meg is alapozza, amikor is a késői zsidö ságtól származ ó az összes leszármazottat d önt ően meghatározó mi nd két ösember rö l, Ádámról és Kri sztusr öl szö l ö theologumenon t használ ja
fel , hogy elméletileg kimutassa : az Egynek feltámasztása szükségképp
magával hozza az összes tö h bi megholt feltámaszt ásá t. Amint Ádámmal
minden ember a halál fia, u gyanúgy most Krisztus ált al a hal ál l egyő zése
minden ember számára lehetővé vált. Meg az a körtilmény is Ieltűn ö . hogy
Pál a halálnak ezt. a valóra váltható legyőzését kifejeze tten egy a jöv6ben
bekövetkez6 nagy eseményként mutatja be. Már ti sztán nyelv tanilag
erre utal az a k örülmény, hogy a 22. versben a th eol ogumenon oly Io rmulázását várnánk el , melynek körtilbelül a következőképpen kellene
hangzania, feltéve hogy amondatrészek igeidőben egymásnak m egfelelnek: "Amint Ádámban mindnyájan me ghalnak ( j elenidő), ugyanú gy
mindnyájan élnek (megint jelenidő) Krisztusban" . Ám ez a mondattanilag helyes feltevés a második mondatrész jövő Ideje ált al hamisnak
bizonyul: "Amint Ádámban mindny ájan m eghalnak, ugyamígy Krisztu sban mindnyájan életre fognak kelni" . Szinte az a benyomásunk, ho gy
Pál egy meglévő formulát a saját okfejtése kedvéért megv áltoztato tt.
A feltámadást , mint jövőben bekövetkező eseményt hangsúlyozza az
Apostol akkor is, amikor igy folytatja: mindennél van "tagm ata" , azaz sorrend, beosztás, sorrakerülés . Elsőnek Krisztus tá m adt fel; azután sorra kerülnek azok, akik hozzá tartoznak ; cs ak akkor jön el a
beteljesülés és vele a halál uralmának végle ges m egsemmisít ése (23. és
köv . versek ). "A hatalmak és e rők", melyek ezt a világot irán itják,
még nincsenek teljesen leigázva . Csupán kikezdés történ t a halál törvényének áttörésében és ez a kikezdés to vább folytatódik az élő Kr isztusnak uralma alatt a húsvét és az ő végső eljövetele közé eső átme neti
időközben. A halál végső legyőzése. tel jes eltű nése m ég késik. E z a
j övőt beteljesí tő Istennek a dolga, ami megfo rd ítva an nyit jelent, hogy
akkor mint egyedül uralkodó élet-hatalom cs ak Is ten marad meg: akkor
Isten lesz ,,minden mindenben" (vö . 23-28. vers ).
Egy harmadik szakaszban (29-34. vers ) Pá l azon van, hogya kételkedést az eljövendő feltámadásban ad absurdum vezesse: ha kétségbe
vonja valaki a feltámadás jövőbeli rnegt ört én ését, mi re való akko r a megkeresztelkedés a halottakért *), amelyre nem köve tkezik föltámad ás ?
Mi ér telme van az Apostol naponkinti fáradalmain ak, a sok nélkülözés-

Ol Az Apostol egyes kori ntusiak babonás

szekas ára céloz. akik megkeresztelkedtek
pogány halottalk ért. hogy biztos it sák számukra az üdvösség et . Anélkül. hogy
helyeselné a szok ást, érvül használj a fel a fölt ámadás tagadóIval szemben. (A
ford . megj .1
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nek és életveszélynek, melynek kiteszi magát, ha nem jön el a halottak
föltámasztása, azaz ha nincs megváltás a beteljesülés állapotában?
Akkor minden értelmetlen. Akkor biztosan a legokosabb az epikuri
alapelv szerint enni, inni, jól élni, hiszen holnap úgyis halottak vagyunk.
Ilyesmi azonban Pál számára teljes bibliai értelemben AGNOSIA
THEOU = Isten nem-ismerése, annyi, mint megfosztani Istent teremtői hatalmától, feltámasztási képességétől, egyszóval megfosztani Isten t istenségétől. Ez pedig büntény lenne (34. vers),
4) Pál felismeri tézisének egész horderejét. A görög, hasonlóan a
modern emberhez, rögtön előáll a kérdéssel: tán az elrothadt test lenne
újra élővé? Pál tehát kénytelen szembenézni a [eluitruul ás hogyanjának
kérdésével.

Hasonlattal kezdi : a magnak előbb el kell halnia, hogy új életmódra
jusson el. Nem éppen szerenes és formulázásokkal igyekszik a külön b öz ö létmódok lehetőségeit felsorolni. Azt mondja, az élölényeknek legkülönbözőbb megjelenési formái vannak: emberek, állatok, madarak,
halak: mindegyik ugyan testtel biró élőlény, mégis más és más alakja
van. Ehhez hasonlóan jelennek meg az égitestek: fényességilkben különböznek egymástól. A 42. és a következő versekben ezt a megállapítást
aztán alkalmazza a halottak föltámasztásának .Jrogyanv-jára:
"Ilyen a halottak feltámasztása is.
Romlásra vetik el - romlatlannak támad föl.
Dicstelenül vetik el - dicsőségben támad föl.
Erőtlenségben vetik el erőben támad föl.
Érzéki (psyché-s) testet vetnek el - szellem i (pn eumá-s)
test támad fel."
Az utolsó (44.) versben tett megállapítás a döntő. A föltámasztott
tes t nem azonos teljesen az ember földi megjelenési formájával : ez
egyszeruen leírhatatlan. Csak a személy azonossága kétségtelen; a
hogyan-t illetőleg csak oly kifejezésekkel lehet élni, melyek tulajdonképpen csődöt mondanak. Szinte az lehet az érzésünk, Pál lavíroz a
zsidóság testí -Iizíka í föltámadás-elképzelése és a görög világ túlzottan
spiritualista, test-ellenes felfogása között. De akárhogy is van, annyi
bizonyos , hogy ki akarja mutatni: a "hogyan" tekintetében a föltámadás létmódját nem lehet a szokásos emberi kategóriákban kifejezni. Ö
csak azt tudja megmondani, mily tényezők határozzák meg a mindenkori egzisztenciát: it t mulandöság, jelentéktelenség és gyengeség, olyan tényezők, amelyeket psyché név alatt foglal össze az Apostol, ott elenyészhetetlenség, dicsőség és erő, - ol yan tényezők, amelyeket
a föltámadottal a pneuma, az Isten Lelke közöl. A 45-48. versben még
egy rabbi-m édra kigondolt Irás-bizonyitékot hoz fel az Apostol a "szellemi test" létezésére, melyben ő újra az Adám-Krisztus-theologumenonnal próbálkozik .
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Az 50-57. versben aztán az Ap os to l összefoglalóan rámutat arra, mi t
is akar elérni a nem éppe n áttekinthető okfejtésével. Számára nincs
még végleges és teljesen megváltozott létezés: ez majd csak az átala1c'lllás sal jön létre. Egyrészt levele cimzettjeinek nem szabad az ..Igehirdetését a fel támadás ról" túl p rimitív m ödo n érteniök: a feltámasztott lét
a halál után az emberi képzelőtehetség és gondolkod ásmód s zámár a tel jes en felfoghatatlan, egyszerűen azért, mert pneumatikus, átszellem ült
létmód. Má srészt ez a lét a halal-ha t ár átlépéséhez van kötve, - h elyesebben, csak a jövőben, K risztusnak várt eljövetelével kapcsolatban
valósul meg, amelyet az Apostol apokaliptikus ki fejezésekkel és képekkel ír le (5 1. és köv. vers) , mert ..test és vér nem örökölheti Isten
országát" (50. vers). Csak egy átalakult lét képes e teljes megváltás
átvételére ; vagy megfor dítva : Pál számára a teljes megváltás jövőbeli
átalakulás, az a reménység, melyet a Megfeszített feltámasztása ad meg
neki. Ez a remény készteti őt arra, hogy a próféta szavaival (Iz 25, 8:
Oz 13,14) fel ujjongjon : ..Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te
fullánkod?" (55. vers)
5) E fejezet utolsó verse kettős rendeltetés t töl t be . E gyrészt átmenet et ké pez a korintusi gyűjtés praktikus kérdés éhez, amelyre, az
Apostol most szándé kozik áttérni : a lev él címze ttjeit arra szólítja fel ,
hogy ..az Úr ügyéért minél többet fáradjanak". Másrészt a föltámadással kapcsolatos érvelésének végeredmény ét formulázza meg: ..Fáradozá s tok az Úrban semmiképp sem h iáb avaló". Mert a keres ztény élettel
járó t áradalrnak célja m ínt re ménység - a föltámadás mint átalakulás.

II.
H ogy a fejeze t célkitűzését m ég határozottab ban m egér the ssük, kutassuk fel, milyen téves nézetet akart tu lajdonképpe n Pál Korintusban
leküzdeni. Ebből a szemszögből az tán sokkal könn yeb b les z a sz ak asz
m egállapitásainak célját tisztáznunk.
Miként a 12-20. versből k iviláglik , Korintusban Kri sztu s fel támadását
egyáltalán nem vonták kétségbe. Pál u gyanis ezt csak m in t abszurdumot
állítja oda, ha a halottak általán os feltámasztása n em következne b e,
ahogyan azt a korintusiak elképzelték. Ez az okfe jtés hallgatólagosan
arra a feltételezésre épül, hogy ezt az a bszurdumot csakugyan mint
ol yant el is fogadják. A felmerUlt nehézség tehát valamilyen formában
a saját maguk fö ltámadására kellett hogy vo natkozzék. Mindenesetre,
a vélemények megoszla nak a tekintetben, hogyan is kellene pozitiv m ödon megformulázni a ko r in tusiak hamis felfogását saját feltámadásukat
illetően.

1) Némely részről az a feltevés, hogy II görög gondolkodá smód sz ámára a test fö ltámadása és további létezése a halál után egyszerüen
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érthetetlennek, sőt értelmetlennek tűnt, s épp ezért Korintus keresztén y köreiben is kategórikusan kétségbe vont ák." L. Cerfaux körülbelül
így foglalja össze ezt a felfogást : ,,A keresztény reménység és a görög
remény egymással homlokegyenest ellenkezik. Amaz a test föltámadására irány ul, em ez a testt6l va ló megszabadulásra. Orphíkusok és Pythagoreusok megegyeznek abban : A bölcs az életben lelkét megtísztítja, és
a szen edélyektől, él vezetektől és szenvedéstő l felszabadítja magát.
Mindez azt jelenti: megszabadul a testtő l. És épp a halál a legfőbb
kilátás a teljes megszabadulásra . . . " "
E felfogás szer int a korintusiak a korabeli filozófia szerint gondolkodva, a test élet rekeltésé t teljesen feleslege snek, sőt értelmetlennek
tartották, megengedve természetesen a lélek továbblétezését.
Am az ilyen k ör ülhat árolés e fejezet gondolatmenetének nem felel
meg telj esen. Feltűnő , hogy Pál sohasem utal a lélek puszta továbbIétezésére. Ép p oly kevéssé hiva tkozik egy durván materiális értelemben vett fö ltámadás feltételezésének szükségességére. Továbbá nem
é r thető igy az se m, ho gy Pál m í ért hangslil yozza annyira a halál tel jes
legyőzésének j öv ö-ídejüs égét.
2) Újabb kutatók 2:1 ezért m egkís érlik, Aranyszájú Szent János egyes
megjegyzéseire " támaszko dv a, a ko rintusi levelet a Timótheushoz írt
másod ik levél (2, 16 és k öv.) tekintetbe vételével elemezni. Ennek a
második levélnek sze rzőj e azzal a felfog ás sal polemizál, amely szerint
a fölt ámadás m á r m egtörtént! Az a körl.ilmény, hogy Pál a föltámadás
és beteljesülés jövőbeliségét oly nagyon kiemeli, alapot ad annak a
feltételezésé re, ho gy Korintusban ha sonló, jó llehet másképp formulázott felfogás nak hódo lt ak.
Ilyen irár:yba rnutat az a polémia, melyet Pál az e lső korintusi levélben (4,8 és k öv.) folytat: "Ti mdr jólla ktatok , meg is gazdagodtatok,
né lkülünk is uralomra jutottatok !" Ezzel szembe állítja saját nehézségekben és sz ükségbe n gazd ag életét : "Mi oktalanok vagyu nk Krisztusért
_ ti ok os ak Krisztusban; rn í gyengék vagyunk - ti e rősek; ti a dicső
ségben (l) vagytok - mi me galázottságban (5. ver s) . .. szinte salakja
lettünk a világna k, mindenkin ek söp re déke mostanáig" (5,15 vers). Az
utalás saját agóniáj ár a a kor intusiak "basil eia"-jával szemben hasonló
formába n megtalá lható a mi fejezetünkben is (vö . 30 vers és k öv .). E zt
a párhuzamot nem szabad figye lm en kívül hagynunk.
Am ha ezzel a feltevéssel a hel yes útra l éptünk, akkor az m á ris feltehető , hogy a korintusiak számá ra Húsvét és Parúzia, vagy jobban mondva, keresztség és be telj esi.llés egy és u gyanaz let t volna. Krisztus feltámasztásával a halá lt legyőzte az élet, mely az embert a földi lét föl é
emeli, m árís megkezdődött - vagy ahogyan Kásemann megfogalmazza:
"A keresztségben az ember megélte újjászül etését, a sors erőinek szort tá sá bó l ki szabadult és az üd vöz ült ek seregéhez cs atlakozott .. . Krísz30

tussal az égben már elfoglalta trónját." " Többé már ninc s bűn , núnden
földi fölé emelkedett az ember.
E föltevés szemszögéből aztán az egész korintusi levél érthetővé
les z. Sexuális elvadulás (5. fej ), utcalányokkal val ó érintkezés (6), a
bálványok áld oza ti húsának fenntartásnélküli élv ezése (8), korlátlan
extatikus jelenségek jelzik az ilyfajta tidvállapotot 02-14), sőt bo t ranyos visszaélések m ég az úrvacsoránál is lehetségesek ( ll) . Hiszen az
ember máris az is te ni létmód világ ában él.
Láthatólag itt tehá t tágabb ér te lemben vett gnos ztikus tendencíákkal va n dolgunk, mel yek va lam ilyen formában az ember m egisten ülését
igye kez nek elérni.
Pál épp ezen a ponton látja ige hi rdetését veszélyez tetve. Számára a
ke reszten Meghaltnak feltámasztásával val ami edd ig te ljesen hallatlan
dolog történt. Legalábbis valamít éle robbanásszerű elindulás , m ely korszakalkot ó hatású és nem csupán egy sze mélyhez kötött egyszerű csoda.
Szám á ra Krisztus feltámadása Istennek mindent átfogó és végleges tettének betörése a világba. E tette l az abszolut hal ál-elv is át van törve.
Ezzel a világ utolsó korszaka is e l kezdő döt t, me lynek specifikuma épp
az embe r üdvözülésében van.
Pálnak ez az Evangéliuma azonban magában ho rdja a félreér tés cs íráját. Tehát helyesbítenie kell : a te ljes üdvözül és számára a halál után
következ ik be, a sí ron túl . m ínt ahogyan Krisztus feltámasztásának el öfeltétele is a halál és a sír volt. E zért han gsúlyozza Krisztus elt emettetését (4. ver s>. A sír pecsételte meg Krisztus halál át ; ő a hal ált egészen
az eltem etésig elszenvedte, hogy csak akkor ke rtilhessen sor a röltame d ásra ... Ezért áll a páli okfejtés elején ez a foga lom: a holtak zsen;
géj e; ezé r t a sorrakerillés és sorrend fogalma (23. vers). A megkereszte lt Krisztussal egy lett (vö . Róm 6,3 ) ; de ak kor ke ll, hogy egészen
osz tozzék Krisztus sorsában is . A keresztén yt se m fogja semmi sem
megkimélni: ember, és emberségének minden következm én yével együtt
ember marad. A keresztség á lta l nem válik trbermensch-cs é, aki számára a bűnnek és halálnak se mmi jelentősége nincs . A kereszt én ynek
"Adámban" meg kell halnia (22. vers ), m ert Húsv ét és kere sztség ellenére is csak Adám gyermeke marad. Azok a tényező k, melyek az embert
mint em ber t meghatározzák , en nek az eon nak "hatalmai és erői", me lyekhez Pál mindenekelőtt a hal ál-hatalmasságot számítja, Krisztus
felt ámasztása által semmiké pp sem küszöbölődtek ki, csak halálosan
me gseb esültek. Többé nem áttörhetetlen alapelvek. Mert a Zsengének
föltám asztása óta a halálnak még m ind ig fennálló tö r vényével szemben
áll a remény, hogya hal ál-ha talmasság véglegesen megsemmisül a beteljesülés napján.
A kereszt ény teh át nincs egészen meg váltva . Még csa k reménységben
áll fenn ez a teljes megváltás (vö. Róm 8, 24>' Pál számár a nincs teljes
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földi megváltás; számára a beteljesülés "átalakulásból" áll elő. Másképpen kifejezve: számára a végleges élet csak a halál után következik
(vö. 36 vers ). Mert a halál még mindig "az utolsó ellenség (36. vers ).
Igy tehát magunkévá tehetjük Conzelmann összefoglalását Pál okfejtésé vel kapcsolatban: "Még nem élünk a boldog túlvilágban, mínt ahogyan
azt a kor intusiak elképzelték: a halál legyőzését abban a paradoxonban
éljük meg, hogy még m indig ki vagyunk té ve a halálnak." 25
Lénye gtelen az a kérdés, va jon a kor intusiak a zon a véleményen
volt ak-e: ők nem halnak meg, vagy csak a lelkük fog tovább élni. Pál
szá mára a fődolog az, hogy a keresztény lét helyes értelmezését megadja: ez a lét, annak a feszültségében fol yik le, mely fennáll az üdvösségnek nekünk adot t foglalója (vö. 2 Kor 1,22 ; 5,5) és ama tény között,
hogy m égsem vagyunk m ég megv áltva. A keresztény egzisztencia helyes
megé rtésérő l va n tehát it t sz öt Az Apostol számára a keresztény egzisztenci a egyálta lán nem befejezet t sé gi állapot, hanem "a reménység útja".
Aktualizá lt és folyton aktualizálandó húsvéti míszt éríum (Pascha =
át me ne t), mely nem ment fel attól, hogy K risztus keresztjét és halálát
saját testünkön meg ne tapasztalj uk . E fejezet ben a k er eszt teológiájával találkozunk , mely az egy olda lú felt ám adási és megdicsőülési teológiát az őt megillető ko r látok kö zé utalja.
III.

Kíséreljünk m eg most néhány köv etkeztetést levonni e fejezet elema fenti "fordít ási javaslat okat" illetően.
Legelőszö r is m índenb öl az tűnik ki , hogy Pál a fejezet első verseiben
(3b-7 vers) meghirdetet t őskeresztény alapkerygmát aligha idézte elsö sorban önmagáé rt, tehát mintegy alapelv leszögezéseként, nem is fogta
fel a föltám adás tényének vagy történelmiségének bizonyítékául, hanem
mindenekelőtt alapul használta fel reflexiói láncolatához, mely k ül önben a kilndulást nélkülözte volna.
Az 5-8. versb en Pál kétségte len ül Krisztus föltámadásának ill. megjelenéseine k tanúit sorolja fel. Azonban mégsem lenne szabad azon a
vélemé nyen lennünk: mindez azért történt, hogy egy k ételkedő számára
exakt tudományos értelemben meggyőző bizonyftékot szolgáltasson
Kr iszt us személy-szerinti föltámadásának tényéhez. Az Apostolnak itt
sokkal inkább az a t ör ekvése, hogy hitelt érdemlőnek mutassa be az
ősegyház alapvető i gehir detését, amelyre azért hivatkozik, hogy vele
reflexióinak bázisát megerősítse .
2) Másrészt a szöve g ebben is egyértelmű: Pál számára magától ér tetődő a hit a Megfes zítettnek szemé ly szerinti föltámadásában, tehát a
hit a föltámadás tén yében. To vábbá ezt a hitet feltételezi azoknál is ,
akikhez a levél szól (12. vers és k öv.) . E tekintetben Bultmann és Marxzés ébő l
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sen nem is ringatják magukat illuzióban. Bultmann egyenesen "fa tálisnak" 26 mondja ezt a szövegrészt és így vélekedik róla: ,,Én csak úgy tudom ezt a szöveget értelmezni, mint valami kísérletet arra, hogy a föltámadást mint objektív történelmi tényt hihetővé tegye. És akkor arra
a belátásra jutok, hogy Pál apologetikája által önmagával ellentmondásba keveredik, mert objektív történelmi faktumról igazán nem lehet azt
elmondani, amit Pál a 20-22. versben Jézus haláláról és föltámadásáról
ír ." v
Hasonlóképpen nyilatkozik Marxsen: ,,Pál meg volt győződve arról,
hogy itt Isten által véghezvitt eseményr6l van szó . Ez kitünik a korintusi levél már felhozott 15. fejezetének 14. verséből. De még sok ehhez
hasonló helyre hivatkozhatnánk. Csak egy példát említünk. Pál a korintusia k által t ar tott tézist veszi kiindulópontúl: Anastasin nekron ouk éstin" (nincs halottak föltámadása) és ebből így következtet: Ha pedig
alapvetően azt tartjuk, hogy nincs halottak föltámadása, akkor természetesen nem lehet fenntartanunk mint valami külön esetet Jézus föltámadását sem (1 Kor 15,12 és k öv.), Már pedig Pál a halottak föltámasztá sát kétségkívül mint jövőben megtörténő eseményt fogja fel (vö . 1
Kor 15,12 és köv. 35 és köv .) - és akkor ugyanez áll Jézus már megtörtént föltámadásáról is. És Pálnak ez a meggyőződése kétségtelenül
az ösegyház meggyőződése is volt." "
Bultmann e szövegrészben a húsvéti kerygma elfogadhatatl an ob jektfválását látja. Mint már említettük, szerinte ily objektiválás megakadályozza, hogya Feltámadott a hívő benső egzisztenciáját meghatározza . Lehet-e azonban ezt mondani? Pál az els ö korintusi levél 15. fejezete szerint Krisztus személy-szerinti tényleges feltámadásában hitt és
e hitből vezette le a keresztény egzisztenciának, tehát a saját egzís ztenciájának megértését is. Vajon a személyes Feltámadottban való hite
megakadályozta őt, hogy keresztény egzisztenciáját megvalósitsa? Épp
ell enkezőleg !

3) Továbbá a fejezet szövegének egyszeruen nem felel meg a z a
feltevés, hogy Pál Krisztus föltámadását úgy értelmezte, mint egy halott ideiglenes visszatérését a földi életbe. Ezt mutatja már az a mód,
ahogyan az Apostol a Föltámadottról és a keresztények számára kilátásba helyezett egzisztencia-módról sz öl, mely a beteljesülésben fog
végbe menni. Itt ui. "szellemi testről" beszél és arról, hogy Krisztus nyilvánvalóan feltámasztása által - "éltető lélekké" (45. vers) lett. Ha
Bultmann mégis azt véli , hogy Pál, éppúgy, mint az evangéliumi húsvéthíradások 2? Jézus föltámadását mint "egy halottnak visszatérését az
innenső világ életébe", azaz, mint .míttkus eseményt" ~ értette, akkor
ez a 15. fejezet kontextusával semmiképpen sincs összhangban. Másrészt azonban meg kell engedni: az a felfogás a föltámadásról, melyet
Bultmann joggal kritizál, ti. mely szerint az a halott ideiglenes viss za3
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térése lenne a vilá gba , az egyh ázi kö rökben m ég mindig megtalálható.
Végre vals olára komolyan kellene venni a föltámadást - éppen Pál
levele alapján - mint "átalakulást", m ínt átmenetet Isten kategóriáiba.
Oly történé sről van it t sz ö, melyet soha megfelel ő fogalmakkal ki nem
fejezhelUnk . Ha e sz öt, föltámadás , ily értelemben m int m etafórát mintegy az í lom b öl való felkeléshez hasonlítva azt -, vagy akár mint
egy az em be r i nyelv határait átlépő tén y ér telmezését fogjuk fel , ú gy
azt legiti mnek tekinthetjük."
4 ) Ma r xsen számára Pálnál m ár megvol t egy m agáva l elhitete tt
"személyes" érte lmezés, amelyet refl exió útján sze rzett, s amel yr e aztán
új reflexiókat ép ít ett ." "Ha tö b b é-k evé sb é ignoráljuk elkép zelés éne k
há tterét , vagy attól teljesen elte k int ünk, Jézus feltámadásával a halottak, vagy legalábbis a kereszt én yek feltámadásának megokolása egészen
ú j alapokra kerül, amivel Jézus feltámadása - m eglehet ösen meggondolatlan va gy legalábbis ke véssé differenciált módon - egyáltalán a jöv ő
reménység alapja lesz. - E zek után természetesen már el lehet go ndolko zni azon, milyen is lesz a fel tám as zto tt test és igy tovább." n
A Sze rit ír ás-kutatás általában véve feltételezi, ho gy a 15. fejezet elején idézett hagyománynál régi kel etű , talán er edeti leg arám Iormul ázássa l " van dolgu nk, mely á tnyult egészen a 4. évtized be is." Am itt fel
kell vetnünk a kérdést : mikor képződött ez az új személyes értelmezés
a ta nítványok húsvéti tapasztalatainak funkciónális é rtelmezése hely ébe, mikor kap ez az ős i b b , már Páltól is id ézett tanúb izony ság személyes
formulázást?
Még ha el is fogadjuk, hogya húsv éti hír kifejlődése oly módon
ment végbe, mint ahogy azt Marxs n bebizonyítani v élí, még akkor is
me g kell gondolnunk a következőket : az Ö- és Új szövetség irásain belül
a felismerésnek bizonyos elmélyUlése található , vagy helyesebben sz ölva, a hit kifejlődése . Az Ószövetség so k ponton, p l. az erkölcs, a t ört énelem megértése , az Isten-Icgalern va gy akár a föltámadás hite tekintetébe n la ssú éré s t és mindig m él yebb áté r té s t mutat fel: Természetesen
nem azt mondjuk, hogy mindezeknél egyenes vonalú fejlődésnek kell
fennáll nia. A környezet behatásai, politikai és vallástörténeti t ény ez ök
soks zo rosan meghatározzák a legősibb réte gekben lerakódott meg gy özödéseknek mindenkori kifejeződését . Valami m egtörtént esem ény mint
isteni tett jelent meg, melyet aztán újra és újra átgond olnak . aktualiz álnak és elmélyítenek. Hasonlót állithatunk az Újszöv etségrö l is. Lukács
teológiáját nem lehet az Apostolok Cselekedetei első fej ezet ében k írejezett krisztológiai "ősréteggel" szemben azzal elintézni , hogy ez új
magyarázat, mely semmit sem ér , mivel reflexíóival ezen az ösrétegen
tú lm ent. Nem lehet a J anos-E vang élíum teológiáj át a megtestesül ésr ől
mfnt jel en téktelent elutasítani csu pán azért, mert a számunkra ho zza férhet ő legő si bb ha gyom ányr étegben nem es ik sz ó r6l a .
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Az ószövetség tudvalevőleg az Újszövetség henneneutikus kulcsának
szamít," Mindamellett a mi ndenkori ószövetségi r éteg kijelentése a
maga időhöz kötött jelentésében megmar adt. Csak az újszövetségből
világlik ki, hogy Józsue könyvének "üdvösségvárása" , mely akkor az
Igéret földjének birtokbavételére és látszólag a kánaánbelik kiirtására
vonatkozott, "előjel" volt, vagy lépcső az eszkatalógikus isteni üdvtervhez . Ugyanezt mondhatjuk a föltámadást illetően is. Ha fel is tételezzük, hogy a tanitványok köze lebb meg nem határozható húsvéti tapasztalatukat eredetileg, mint "küldetést" fogták fel, tehát m in t annak felismerését, hogy bennük és az ő küldetésükben "Jézus ügye tovább halad",
és csak később, bizonyos körülmények között - az ószövetségi iratok
bizonyitékainak segitségével - ismerté k fel, hogy Jézus "testileg" is
az isteni élet dimenzióiba ment be és ott is marad, még akkor sem
lenne ez a felismerés csupán valamilyen kicserélhető értelmezés, hanem
továbbvezető kinyilatkoztatás, mely emberi gondolkodást és reflektálás t
téte lez fel. A Szentíráson belül to vább haladó kinyllatkoztatás alapjául
szolgáló reflexiók nem zárják ki egymást , hanem egyetlen egységet
alkotnak. A kinyilatkoztatás ugyanis soksz or vag y reflexióban, va gy
mint reflexió történt. De akkor az időbelile g korábbit a későbbiből
kell megmagyarázni és nem me gfordítva.
Magától érthetődően a hagyomány lényegéhez t a r tozik, hogy tartalmát mindenkor az akkori körülményekhez szabottan kell kifejezni. És
tényleg, ma bizonyára feltehető a kérdés: hogyan lehet és kell oly kifejezéseket, mint feltámadás, mennybemenetel, fölmagasztalás, megdicső
ülés stb., melyek a maitól egészen eltérő vllágképet tételeznek fel ,
korszerűen és talán jobban megfonnulázni és értelm ezni. De minden
új hangsúlyozás és új értelmezés mellett sem szabad a kijelentett dolog
lényegét megnyesni, vagy megváltoztatni. Marxsennek igaza van, mikor
azt v élí, hogy a fö ltámadás szavának ki jelentése ez: "J ézus ügye halad
tovább". Hasonlóképpen Bultmann is hel yes elgondolást nyújtott azzal,
hogya fö ltámadás m agábanfoglalja az emberi exisztencíát meghatározó hittételt, mely a kereszt üdvtörténeti jelentőségére vonatkozik. De
az már nem engedhető meg, hogy ezt a két értelmezést kizárólagosnak
vegyük. Mindkét esetben a föltámadás tanúságtételének ez csak egyetlen egy aspektusa, melyet ugyan joggal napfényre leh etett hozni, de
mégis csak aspektus, mely figy elmen kívül hagyja az ősegyház hitvallását , ésped ig annak megvall ás át . ho gy a názáreti Jézus Isten teremtő
tette által a halálon és a síron keresztül - nem egészen pontosan meghatározható vagy körülírható mó don - az is teni élet dimenziójába
ment be. Még ha ez a felismerés bizonyos körülmények között valójá·
ban egy időbelileg más odik aktust jelent is, az ősegyh áz hitének me galapozásában, - amit u gya n joggal kétségbe lehet vonni, - akkor is
ez a második aktus nem ke vésbé a Szentlélek m üve, mint az első (vö .

35

Ján 14,25>' Ellenkezőleg: egyed ül innen lehet szintézisbe egyesíteni
minden részlet-kijelentést, mely a "föltámadásról szóló Igében" megtalálható.
A mai ember számára is áll, ami állt régen: a keresztény hit "botránnyal" van összekötve. Miként a kereszt az antik ember számára
bitófa volt, bizonyos körülmények között a rnodern ember számára ls
botrány a feltámadás. Ha a keresztény hitből a botrányost és a paradoxon-szerüt valami új értelmezéssel ki akarnánk küszöbölni , megCosztanán k minden e rej étő l <vö. l Kor 1, 23 és köv .l.
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Béky Gellért

METANOEITE
(Papi lelkigyakorlat)

I.
1. A bűntudat kezd lassan kimenni a divatból. Hajlamo sak vagyunk . klpszichologizálni' életünkből. A bűn nem egyéb tö kéletlenségnél : a teremtmény szükség szerű mellékzö ngéje . Hozzátartozik az egyr e fejlődő , valami vég·
leges. tökéletes felé útban lévő ember lényegéhez .
Mások szerin t a fejlődéselmélet, a lélektan . no meg az anyag elvű világ felfogás lassan , de biztosan kilúgozza majd a bűntudatnak és a lelkIIsmeretFurdalásnak a szív mélyén lappangó. a tudata lattiban tengődő, hamis . talaJ·
vízké nt' itt is. ott is Feltörő kellemetlen maradványait.
Sokak számára a bűn és a bűntudat nem egyéb . tabu" -nál, amivel le kell
egyszer véglegesen számol nunk.
Vannak olyanok is. akik a lelkigyakorl ato k . Ialrness"-e. ő sz i n te ség e nev ében tiltakoznak a b űn n el való alapos foglalkozás ell en. A b űnről való elrnél-
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kad és, éppen a lelkigyakorlatok elején. nem egyszer szellemi-lelki . Erpressunq " , olcsó hatásvadászat. amolyan lélektani trükk. A bűntudat ügyes és
ravasz ébrentartás ával. mesterségesen táplált önmarcangolással. erkölcsi
ijesztgetésekkel akarjuk a lelkigyakorlatozót .jófeltételek" . •életreform" • •tökéletesség " és egyéb hasonló hangzatos jeligék alatt csúcsteljesítményre ő s z
tökélnI.
Amint látjuk. ki igy , ki úgy próbál menekülni a bűn , a bűnösség önvádjától. Korszellem jele volna ez? Az . Entmythologisierung" következetes meg valósítása erkölcsi vonalon ? Avagy az újkor teológlku s nagykorúságának
velejárója?
2. Akárhogy is értelmezzük a tényeket. annyi bizonyo s. hogya bún és II
b űntudat meg a metano ia az írások lényeges tánításához tartozik. Olyannyira .
hogy vannak keresztények. akik a Szentírásnak éppen erre vonatkozó tanítását
tartják a Biblia leglényegesebb részének (vö . a protestánsok meg a Római
levél) . A bűn és a bűntól való megigazulás lenne ezek szerint az Irásokat
nyitó legfontosabb kulcsfogalom .
Csakugyan . a bűn egyike azoknak az igazán kevés. egyetemes kapcsolatoknak, amelyek az egész emberiséget tökéletesen eggyé kovácsolják . E mellett
az igazán nemzetközi sorsközösség, minden határokat lerontó bűnben való
egys ég mellett elhalványul minden egyéb esetleges kül önbség a zsidók és
nem zsidók . kapitalisták és proletárok. férfi és nő között . ..
Jelenleg mindenütt nagy a forrongás . nyugtalanság a . világon . Ennek II
nemzetközi hánykolódásnak pedig főoka (a forrongók. az elégedetlenek vádja
szerint) kétségkívül az. hogy az összes fennálló társadalmi rendszerek eleve
romlottak. rothadtak. következésképpen semmiféle . ref ormmal" nem lehet
ő k e t orvosoinI. Minden reformtörekvés . minden jav ít ási kisérl et (l egyen az
JogI. politikai vagy akár vallási törekvés) eleve téves és káros .
HogyaSzentírással példázgassunk : elnyűtt . kifeslett köntösre senki se
vet drága ruhából vágott foltot. Ezzel csupán a finom anyagot pazaroln ánk.
és a rongyot sem tennénk egy szikrával se jobbá . A kinyilatkoztatás tanítása
szerint az egész emberiség állapota annyira megviselt már. hogy semmiféle
konvencionális módszerrel nem lehet rendbe hozni. Aki javítani akarna rajta .
csak a jó bort tenné ócska . szakadozott tömlőkbe. S ez MI nemcsak a társadalomra . s általában az egész emberiségre . hanem minden egyes emberre is:
rám is . rád is . mindegyikünkre . . .
Ez a mindennapi tapasztalati tény az alapja minden reformtörekvésnek és
forradalomnak . Vagy mint egy japán egyetemista mondta : a jelenlegi állapotokat (társadalom , nevelés. egyetemek) normális úton képtelenség orvosoinI.
Itt már csak egy segítség van: áldozat és halál. Azaz: felégetni. elpusztítani
mlndent, hogy egy új világ születhessen a romokból. Mert halál nélkül ninc s
élet . . .
3. Ha csak a szavakra figyelünk, ebben az elvben tökéletesen megérti
egymást a keresztény és a forradalmár. Mindkettó jól ítéli meg a helyzetet.
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A kül önbség azért mégi s ór iási közöttük : a forradalmár szerint csak az ellen zék. a reakciósok. a kapita lis ták a te ljesen romlottak. javíthatatl anok. Ok a
"kilátástalan eset" . Ezeket el kell pusztítani. likvidáini kell öket. hogy új vil ág
születhessen. A humani sták megáll nak fél út on és egyezkednek. Ok azok. akik
Hnornabbnál-H noma bb foltokkal próbálják meg jav ítani a t ársadalom rongyai t.
Ez ostobaság. söt árulás. Hiszen csupán a kil átástalan állapotot álla ndós ítja.
Forradalom. vér. áldozat. halál nélkül nincs üdvösség .
A Szentí rás telj esen egyeté rt ezzel az okosko dással. Azzal a különbségge l.
hogy nem tesz különbséget kapitali st a és proletá r között , Mindnyájan egy·
form án vét keztek és egyformán az Ist entöl való üdvösség re vannak utalva
(Róm 3. 23) . Közösen kell meakulp áznunk és kiesde kelni az Ist ent öl való
megigaw lást.
Ez pedig a m e t a n o i a révén tör ténik . A rn e t a n o i a nem affé le járnbor bű n b án a t. hol mi ruhafo ltozá s: öreg . rossz töml ök töltöget ése. hanem a
régi ember te ljes kif orgatása. k e r e s z t r e f e s z i t é s e (Róm 6.6) . hogy
az új ember felt ámadhasson. Ez nem megy keserves harc. szünte len forradalom. egyszóval halál nélkül. Am ezt a for radalmat minde neke lött önnön
szívünkben kell megvívnunk. Meg kell halnu nk önnön magunknak. a b űnn e k.
s nem másokat sanyargatni. megö lni. Kri sztus is tudatában volt annak. hogy
halál nélk ül nin cs üdvös ség. Csakhogy ö nem másokat áldozott fel az üdvösség oltárán. hanem önmagát. Ez pedi g óri ási különbség . . .
Kris ztus keresztje látszól ag sikertelenség . a végsö trag édia bete ljese dése
vo lt. De csak lát szól ag. A kereszt nem Krisztus tehetetl enségét. síkerte lenségét igazolja . hanem in kább az emberiség csö djé nek a bizonysága. Meg annak beszédes bizonyít éka. hogy itt már közöns épes, konvencionális módszerek
mit sem seg íte t tek volna. Ha a vetö mag földbe nem hull. ha nem pusztu l el.
bizony hiába várjuk az áldott kenyeret . . .
4. A bökkenö azonban ott van . hogy a legtöbb embernek sejte lme si ncs
arról. hogy i I y e n állapo tban születet t . Meg van elége dve . ki van békülve a
maga helyzet ével. Vagy ha nem. hát be le t ör ő d tk valahogy.
"Nem tud ják. mit cse lekszenek ." Krisztusnak ez a szava talán lst en legszomorúbb. legf ájdalmasabb vádja az ember iség ellen . Nem tudják. pedi g
tudniok kellene. Éppen nekik kellene tudatában lenniök ennek a rneqbocs áthatatl an cselekedetn ek.
Nem tud ják. követk ezésképpen nem is érzik . hogy bű nösök . Ha pedig nem
v étkesek . akkor nin cs szükség megváltásra.
Vagy csak e gyszer űe n közömb ös ök, Kihalt belö lük a szell emi-lelki nagyravágyás uto lsó szikrá ja is .
Nem tudják . . . Épp ez a különös : azok nem tudják . akik pedig tudnak
atom bombát . holdrakét át gyártan i. Tudnak tu dományt. m űvészetet. technikát
és ezer meg ezer szükséges és hasznos dolgot kigondolni . megvaló síta nI.
Itt már csak a halál. az áldozat képes ki nyitni a szemeket. Nem a bűnös
ember halála. Nem. Egyedül az igaz. a szent, az ist enember halála ...

Vannak. akik éppen ebben a természetellenes. fur csa állapotban látják az
eredeti bűnnek (ha nem ls rnlnden , de legalább egyik) legfőbb vonását . A
személyes bűnök csupán ennek az állapotnak volnának a kitágulása. meqhosszabodása . jelenvalósága az emberi szívben és történel emben .
Teológiailag nézve nemcsak az üdvösség eszkatológikus. A rossz. a b űn
is az. Nemcsak az lsten országa növeksz ik kovászként. vagy mint a rnust ármag; a ros sz. a b űn birodalma ls terjed . erjed . halad a vég s ő beteljesedés.
jobban mondva a végső összeomlá s. a kárhozat felé . S mikén t az lsten országa
az én. a társadalom közremüködését kívánja , úgy a rossz. a b űn is az ember i
fe le l ő s ség . az én felelősségem pillérein épül fel.
Hogy áll unk ml papok a bűntudat. a rosszal szemben tanúsított áll áspont
dolgában? A papi lelkigyakorlatokból semmiképpen sem hiányo zhat a bűnről
és a metanoláró l komoly elmélkedés . .

II.
l . Az emberis ég hosszú évezredeke n át szentü l hitte. hogy a föld egyenes .
lapos. tehát nem kerek . Az újko r kétségtelenül egyik legnagyobb felfedezése
annak felismerése , hogy a föld gömbölyű . Elég csak k ell ő távolságra kimenni
a világ ű rb e. hogy erről meggyőződhessünk .
Igy van ez az ember esetében is . Egyenesnek lát szik . igaznak tűn ik mlnd addig , míg ti sztes távolságból nem nézzük: egy hosszú élet alkonyatából. a
Bibli a. az lsten látószögének örök távcsövével. Akkor vesszük észre. mennyir e
nem egyenes. mennyire görbe és ferde . . .
Olyan a mi .I gaz" voltunk. mint a szennyes alsóruha, mondja lzaiás próféta (64,6) . Nincs még egy könyv a világon , amelynek olyan finom megfig ye l ő k é p e s s é g e . olyan megdöbbentően . sőt botrányosan s z é l es k ö rű és pártat lan Info rmációja lenn e az ember i szív meg az egyén és a tár sadalom valódi
állapot áról, mint a Szentf rásnak. A Biblia sze rzői nyugodl an letelepedhetnének akármelyik rendszer parlamentjéb e: ellen zéknek.
De ugyanakkor éppen ennek a könyvnek vannak a le gvakm erőbb terv el.
fényesebbnél-fényesebb meglátásai , szinte hih et etl en reményei az emberis ég
és az egyes emberek jövőjét Illetően .
Nos. mégis ez a könyv állítja az emberi ség állapotáró l. hogy csak ol yan.
mint a szennyes ruha. Vagy mint a kialudt csillag fénye . amely a roppant
távol ság miatt még évezredek ig világít a földön . Az emberiség is világít a
tudomány. kultúra, teljes ítmények egén talán a vi lág végéig ; még akkor ls.
ha már nem sok. vagy szinte semm i kapcsolata sincs Ist ennel. Fénylik.
ragyog: nem önmagától. nem maga e re j é b ő l. hanem a forr ás. az eredet. az
lsten ere jébő l.
Vagy olyanok vagyunk ebben az állapotban . mint a gépkocsi motorja. Be
van kapcsolva a motor; forog. zakatol, benzint fog yaszt . de a kocs i áll egy
helyben.•Leerlauf" , mondja a német találóan: futás az üress éqben, a semmi ben.
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Az ember is dolgozik. lárm ázik . alkot. spor tol. ünnepel. mégsem halad a
kocsi. Az üdvösség vonata egy helyben vesztegel.
Teilhard de Chardin találó hasonlattal világítja meg a bún visszás áll apotát : tiszta energiapazarlás. rnond]a, olyan . mint a nyitva hagyott v ízcsap . vagy
mint az elfelejtett gáz. amit hanyagságból . vagy akarattal nem zárt ak le.
Folyik. fogy a sok drága energi a; pazarlódik a tengernyi leh et ő s é g s ráadásul árt . ront. szennyez . mérge z.
Az Irások nem tesznek e téren lény eges különbs éqet h i v ő és hitetl en.
pap és egyszerú hívek kör ött . Mindnyájan vétkeztek. mindnyájan egy s
ugyanazon állapotban találtatnak. Ninc s lényeges különbség köztünk : csak a
fokban . az erősségben vannak eltérések . ..
Tegye a pap is fel magának ezeket a kérdéseket. legalább a lelkigyakorl at
alatt: vajon nem vagyok -e én is ilyen régen kialudt csillag az Egyház egén?
Külsőleg vIlágítok még valaho gy . de szívem halott . . . Vagy mint a b er r e gő
motor: tele tervvel. izgalommal. aktlvlt ással. a lélek azonban rnozdul atlan ,
dermedt. merev állapotban várja a lélek áraml ását . l eerlau f . . . Talán csurgó
vízcsap ; vagy ki tudja : szivárg ó gázcső : kételkedés . megalkuvás. evilágiság .
a titkos bún alig látható reped ésein vesz kárba, hulli k a semmibe a sok drága
kegyelem . karizma . lehetőség . . .
2. Az Irások tétovázás nélkül kimondj ák: nem ez vagy az a nép. nemcsak
ez vagy az az osztály. nem is csak ez vagy az az ember a b űn ö s (gondoljun k
Krisztus halálára és 11 zsidóknak meg mind en egyes népnek. mind en egyes
embernek titokzatos k özrern ű k öd é s érc és követk ezésképp en fel el ő s sé g ére ) .
hanem mindenekelőtt t e . é n! I:n vagyok a Júdás. a Heróde s. a Pilátus . a
farizeus . Márla Magdolna . Péter. Az inkvizitor. a rabszolg ake re skedő . kapitalista. az ate ista . az egyházüld öző . az utcalány mind bennünk lappang; bennem
és benned . mint lehetőség. mint veszély. mint rejtet t adottság. legalább ls
él szentek komolyan hitték. hogy minderre képesek volnának. ha lsten kegyelme nem állna mellettük . S ez nemcs ak alázato sság. holm i jámbor frázi s.
hanem a valóságos . condition hurnalne" tel jes átélése és alázatos megvallása.
Krisztu s keresztje semmiképpen se Krisztus c ső d jé nek je lképe. Ó . dehogy!
Az egész emberIségé . Elsősorban a (korab eli) zsidóké. aztán a . görögöké".
azaz az enyém csakú gy. mint a tiéd .
Krisztus nem csak a zsidókért halt meg. Mindenki ért . mind nyájunkért :
. pro nobis et pro nostra salute " . mint azt a nice ai-konstantin ápol yi zsinat
több mint 1500 évvel ezelőtt ünnepélyesen kimondta.
3. Fontos azonban. hogy különbséget tegyünk a b űn és a b ű n ös között .
Hiszen a velük szemben tanúsított álláspontunk ennek megf el el ő e n fog kialakulni.
A keresztény lsten szemével nézi a t ényeket. a bún t ényét is. Ist en elő tt
a bún csak. b ú n. azaz: önártá s. leválás a nagy. szent , pozitíverőkról.
. Exorblt atlo" (par-ektropél . mondja nazianzi szent Gergely találóan: kozmi41

kus kisiklá s a harmónia . a rend. a c é l sze rű s é n . a fejlődés valós és bizto s
pályájáról. Semmiképpen se pozitív erő. Gátló . hátráltató. negatív jelenség .
S mint ilyen. szöges ellentétben áll Istennel. Aki maga az I:let. Harmóni a.
Beteljesedés. a Szeretet.
MI emberek legtöbb esetben mindőssze a bűn személyes vonatkozásaira
figyelünk. A legtöbb ember . bű n bá n a t a " nem annyira a bűn e líté lésé be n.
valódi megbánásában. utál atában gyökerezik . mint inkább a bűnne I járó kellemetl en k övetkezm ényeken . a bűn rejtegetnivaló. káros hatásain alapszik.
Nem annyira a bűnt magát b ánluk. ha bánkódunk miatta , hanem annak gyászos következményeit siratjuk. Istenre alig gondolunk . ..
A bűnt magát aligh a vesszük tragikusan . Sőt szépítjük . kimaqyar ázzuk.
megokoljuk. A világ nem gyakran javasolja is. Kereskedik a b űnne] : árúcikket
lát benne . Kiállítási anyag: téma filmhez . regényhez .
Bezzeg a b ún össel szemben annál szigorúbb. annál kegyetlenebb tud lenni.
Türelmet len vele szemben . elítéli, kárhoztatja . Még ölni is kész. ha módja
van rá.
4. Isten a bűnt a maga meztelenségében nézi és ítéli meg. Isten ..haragja" . az . Ité lot". a . kárhozat" mindmegannyi bibliai kép Istennek a bűnne I
szemben tanúsított magatartásának érzékeltetésére .
Viszont ugyanaz az lsten a bűnössel szemben nagytúré sű . szeret etet
sugárzó. Irgalmas. Míg élünk. olyan mint a nap vagy mint az eső : nem te sz
különbséget jó és rossz fiai között. Fény az lsten. mondja ismételten az
Irás. Nem O változik. mi változunk : a jók mint Fényt tapa sztalják meg Ot .
é l t e tő. f ejles zt ő . világító . vígas ztaló. üdvözítő fénye sséget. A rosszaknak
e l e m és zt ő láng. igazi túz llz 10.17·18) . Nem rnlntha kárhoztatás volna az
ist eni Fény lényege . Egyedül azért, mert a rossz. a bűn lényegénél fogva
kizárólag csak ilyen rn ödon tudja a Fényt felfogni.
A kárhozat a mi teremtm ényünk. nem Istené . Kész lsten csodája. val óságos kegyelem az. ha még élünk . ha lsten életünk végét bevárja. és nem
mint láng. nem rnlnt t űz . hanem mint üdvözítő. tisztító Fényesség lengi át
ezt a gonosz és parázna nemzedéket.
Olyan az lsten . mint a kedvesen illatozó virág: annak is ny i lik . aki piszko s
kézzel letöri, ellopja . sárba tiporja . Az már igazán nem a vi rág hibája. ha a
tolvaj keléb en lassan elhervad . els zárad : vagy a rend örség fig yeimét a 10'
pásra terel i . ..
5. A Szenti rás a bún lényegét éppen abban látja. hogy a t eremtő . sze re t ö,
üdvözíteni akaró Istent nem értjük ; nem hiszünk üdvözítő sz erétetében . sőt
ellene dolgozunk. semmibe vesszük . vagy közömbösek vagyunk vel e szemben.
•Egyedül Te ellened vétkeztem " . mondja a zsoltáros (50.6) . Akár a jót
tesszük. akár bűnökben vagyunk. Isten gyermekeiként tesszük. amit teszünk .
Tehát Isten nek magának tartozunk tetteinkkel (Bölcs . 15.2) .
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A pap eset ében még azt is hozzáhi zhetjük : a szent pap is. a hitvány pap
is csak lsten papj a. Neki tartozik felelőss é gg el. Ezér t ni ncs se erény. se bún
Istenen . az istenfiúsági kapcsolaton kív ül.
6. Nem elég azonban a búnnel tu sakodni, a búnt kerül ni. A keresztény s
főleg a pap. végtelenü I többre van hivatva . A világban és önmagunkban kell
megküzdenünk a gonosz hatalmaival és annak minden megnyil vánulásával.
Először is úgy . hogy állandó forradalmat hi rdetünk a bún ellen és pozit ive
építjük a jót (Róm 12.9) . M ásodszor azzal. hogy sz ívb ől . ős z in té n gyakorol juk
a megbocsátás isteni parancsát. Tudni megbo csátan i a ránk bízottaknak.
mintha maga lsten bocsátana meg nekik. Megbocsátan i az elle nünk v étk e z ő k
nek : a rágalmazóknak. besúgóknak. az ellenünk dolqoz öknak, az üldözöknek.
Harcolunk a bún ellen akkor is . mikor penitenciát tartunk a magunk és a
világ b űnel ért . Krisztus nevében . Krisztus titokzatos ta gj aiként . . .
A pap egész tevékenysége. hivatása . minden szenved ése. egész erő
feszftése arra kell irányuljon . hogy a világban és az embe ri szívekben diadal maskodó sötétséget fényességgé : a bék étlenséget b ék évé: a gyúlölet et
szeretetté : az igazságtalanságot iga zságossággá: a hazuqsáqo t igazsággá.
egyszóval a rosszat jóvá változtassa át.
7. Isten Krisztus által. Krisztus pedig az ó titok zat os t est ének tagjai álta l
alkot nap mint nap új világot a szívekben. Altalunk . bennünk akarja újra és
újra teremteni a világot. hogy szúnt elenül megválthassa a . vtl áqot".
Amint a világegyetem egyre jobban kibontakozik a káosz. az ellentmondás.
vak célszerút lenség. stagnálás. a megs emmisül és l eh et ő sé gein ok szor ító
karjaiból és halad az evolúció fényes útján a vé g s ő bet eljesed és. az igazi
megvalósulás felé : úgy a szell em. a szív világa is egyre jobb an ki kell bontakozzék a söt ét ség. a ross z. a bún hatalmainak káros. ront ó. a bete ljesü lést
fenyegető. akadályozó. ves zél y e zt ető békl yóib ól. hogy üdvözü lhessen a fény.
a béke és a harmónía Istenében.
Igy lesz a pap az új világ harco sa: a fényesség . II béke . az igazságo sság .
az üdvösség Isteni tervének kivitelező munká sa. S mi nt ilyen nemcsak hogy
nem fölösleges a modern társadalomban . hanem egyen esen nél külözhetetlen!
Csak vegye komolyan hivatását és legyen tud atáb an küld et ésének .
Mi nem azért vagyunk Krisztus rnunkat ársal . mi nt ha már t ökél et esek
volnánk és nem szorulnánk üdvösségre magunk is. Nem . Hanem azért. mive l
a Kris ztus ereje dol gozik bennünk : a mindeneket iga zzá t ev ő . rneqv áltó,
klbék ítő . kiengesztelő . újjáteremtő Krisztus kegyelm e.
Es talán akkor leszünk igazán . igazak". szentek . jó papok . amikor mások
megigazulásáért. megszentelődésért. üdvösségéért áld ozzuk fel erő n ke t . id ő n 
ket. sőt egész életünket . . .
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ALFRED D LP, KRISZTUS TANOJA

Halálának 25. évfordulójára

..Papi a rc él"? . . . A fén yképröl hátrasimított haj , ny ílt, energikus
fiatal arc néz vissza ; üve g m ögött is sugárzó szeme k és széles, huncu t
mosoly . Ha eltakarja az ember a kabát nyilásából kikandikáló pap i
gallért, talán nem is gondolna, hogy egy pap képe. Harmincnyolc évet
élt. Ez az az Alf red Delp, aki két hé ttel kivégzés e e lő tt ezt írta bar áta inak: ..Ne hagyjá tok, hogy édesanyám holmi sze nt-lege ndákat m esél jen
ne kt ek rólam . Akasztófavirág voltam !"
Nem, P. Delpről nem kell legendákat me sélni. Elég az egysze rű val óság. J óism eröse, a domonkos P. Odilo Braun, egyidőbe n maga is náci
fogo ly, így fogla lt a ezt össze: ..Pap vol t és szerzetes, tud ós és t anító,
imádkozó és harco s. Mindennek a lapja pedig az embe r volt, a természetesnek maradt embe r ."
"Segít eni, hogy az emberek lsten r ndelése szerint, lsten szabadságában élhessenek s emberek legyenek"

1907. szept. 15-én , a Fájdalmas Szűzanya ünnep én sz ületett Mannheimben. Felsös gim nazis ta korában katoliz ált, 1926-ban a jezsuita
rendbe lép et t . A 30·a s években kiterjed t irodalmi működés t fejt ki ;
önálló ki ad ványain kívül a ..Stimmen de r Zei t" c. folyóirat szo ciol ógusa
egészen a lap 1939-es betiltá s áig . Az egyre sú lyosb odó tö rténelm i i dők
ben bátor elszántsággal áll ki a ..fen yegetett teremtmény", a náci elnyomás alatt sínylő d ö ember mellett. Sz. Ignác m íszt íkus látásának igazi
örököseként k üzd azért , hogy ..I sten a rca m egmaradj on a teremtm ény ben" és ..kirajzolódj ék a tö rténelemben". Mi ennek a föltétele? ..Tartósa n csak a keresztény ember. E z azonban egyben azt is jelen ti: az em berre l együtt meghal a kereszt én y." A mai ember nem annyira istentelen, mi nt inkább képtelen az Isten befogadására. ..Istenképessé" pe.
dig cs ak úgy lehet te nni. ha mindenekelőtt ennek természet es flJlt étel eit
biztosítjuk. Ameddig emberhez méltatlan, embertelen állap otban. alapetó jogaiból és emberméltóságából kisemmizve kell élnie, m indaddig
nagy á tla guk áld ozatul fog esni a viszonyoknak és nem lesz ereje imádkozni , hinni, még gondolkozni sem. Azér t - írj a Delp - cs ak az imádkozhatja becsül et esen a Miatyánkot: ..Jöjjön el a te országod" , aki
készen áll a szoci álls reformok megvalósítására.
E z pe rsze m ég csak az első lépés. A második az, hogy magát az ernber t kell re ndbe hozni, belülről. Máskülönben a legszebb és legjobb életkörülmé nye k között sem boldogul, hanem ismét fel fogja forgatni őket.
..ö náll ös ágra, felelősségre, itélőképességre, lelkiismeretességre nevelés;
társulásra , igazi közösségi ké szségre nevelés ; az elt öm egesedés szám44

talan jelenségének legyőzése." Mindez azonban csak I stennel lehet séges,
hiszen "az ember csak Istennel együtt ember", "Isten beletartozik az
ember meghatározásába" , Ez a mai kor halálos betegsége: "a hiányzó
köz ép titka" , "a föld hiányzó misztík ája'' . Hiányzik a k öz éppont . az
Isten.
Azért a körülmények átalakításának és az ember nevelésének egyar ánt l sten törvényei szerint kell történnie. A vilag új rendje legyen
..Isten rendjének történelmileg esedékes formája, különben cs ak új
toronyépítés és új összeomlás következik" .
Mindennek megvalósitói természetesen csak a keresztények lehetnek. Ez ma a kereszténység nagy feladata : ..Isten m ának-val ö elénk
állítá s a a keresztény emberen, korának megváltozott emberén át ".
..Krisztus és az Egyház mindig annyit ér egy nép szemé ben, amennyit
a keresztény emberek érnek, amint kereszt ény éle t ké p ess égü k ke l. sugarz ö, tobo rzó erej ü életükkel megdolgozzák a körülöttük lévő világot és
azt is bevonják abba az isteni áramba, amelyben ők élnek. Azoknak az
embereknek, akik velünk táplálkoznak, ére zniUk kell , ho gy mi meqvált ozott mai emb erek vagyunk, ére zn iü k kell ezt a kkor is , ha harcolnak velünk" ,
De jaj, egészen másképp fest a valóság - és ezt P. Delp nagyon jól
látta. A gonosz nem azért juthat olyan sikerre az emberi t ört énelemben, mert hatalmasabb, alakít öbb erő a jónál, hanem azért, mert ..a jó
olyan terméketlen, mert a hagyományt ferd én konzervatív álmosságnak
és megszokottságnak értelmezi, mert az erkölcsi rendességet b íedermeier derekassággá és gondatlansággá ártalmatlanítja, mert az élet
megőrzését igen gyakran nem az élettérben valósítja meg, hanem me llette" . ..Problémavilágunk sokszor pusztán a belső egyházi helyzetből
nő ki, nem pedig a korral folytatandó sürgető m isszionáriu si d íal ögus ból "...A vallás olyan gyakran szölt bele ebbe a modem életbe csak elvi
síkon, gyakorlatilag mit sem sejtő táj ékozatlanság gal , hogy lassanként
elveszte tte hitelét" . ..A teremtő erők hallgatása" : ezzel a sűrí tett k ífej ezéssel jellemzi Delp kora kereszténységének nagy baját.
Mi szükséges tehát legelőször is? "Az igazi és megbízható egyház ias
ember helyreállítása és kiképzése". Olyan emberekre van sz ü kség, akik
"a kereszténység teljes kincsét birtokolják" . Hiszen .mínden igazi val óság a miénk, az Úristen, a m í Atyánk adta nekünk birtokul és feladatul.
A valóság iránti fokozott érzék és a fokozott életöröm idején a kereszténytő l fokozott keresztény életerőt követelünk m eg . . . Olyan emberek vagyunk, akik az egész valóságra igent mondunk . . . Azt is me g
kell érezni rajtunk, hogy mi vagyunk az időben az ígéretek és a kegyel me k hordozói" . Ez a vallás iga zi vonzóereje. "A védőharc sohasem rödo lga egy keresztény nemzedéknek. A védelmezett határkövek m ögött
mindig az i gazi él et teljes b6ségének kell megnyilvánulnia. Uru nk ben45

n ünk élő országának ragyogása - ez a fény a term észet éhez tartozik a mí legnyomósabb igényünk és legjobb védekezésUnk" . Ez a fény az
igazi keresztényen át mint az imádás és szeretet fénye nyilvánul meg.
"Csak ez az ember. Minden más: út. Hosszú és szükséges út. Végig kell
mennünk rajta, m íg az imádó és szerető szívek mécsese újból föl nem
gyullad . Akkor az emberiség egy órára otthon van ismét".
Abban a kereszt ényben, aki a náci rémuralom idején meg akarja
valósit ani ezt az eszmén yt , kell valaminek lennie "az igazi régi lovag
keménységébő l" , aki mindenekfölött Isten és a sajátmaga becsUletét
nézi és abból egy jottán yit sem enged. "Ahol összeütközés van, ott k üzde ni kell, megalkuvás nélkül , árulás nélkül, gyávaság nélkül". "Saját
komolyságunkkal , saját súlyu nkka l, saját biztonságunkkal, saját nagyságu nkkal fölfigyel tetni az embereket arra a nagy Istenre, akinek képm ásai vagyunk". Egészen Isten "áradó üd v öz ít ö akartának" szolgálatába
állni, "tuda tosan vállalni mindent, mint önmagunk bedobasát a törté ne lem ben kiraj zolódni akaró isteni Arcért, hűségesen kitartva mellette" . Az ilyen harc történelemalakitó akkor is , ha nem lesz belőle más,
mint "pusztulás - len gő zászlóval" ; cs ak ll. zászló lobogjon végig, akkor
ez a "tanúságtévő e rő tö rténelemsz ül ö e rő is lesz" . H elytállás és po zitív
magatartá s a végsőki g!
A hitnek, az istenközpontú élet elha tá rozásának persze "személyes
szóvá, szemé lyes h üs égg é kell s űr űs ödn í e" , Delpnél nem volt hiány
ebben. Nemcsak hogy bátor írásaival és (a München-Bogenhausen-í
Szent Vér plébánia s zösz ék ér öl) szavával állt ki az örök igazságok
me llett, hanem tevéke n yen kivette rész ét a keresztény ellenállási mozgalomból is . Min t szocí olö gus állt rendelkezésére a "Kreisaui csoport"nak , amel ynek vezetője Helmuth Moltke gróf vol t , egyik résztvevője
p d ig Eugen Gerstenmaier evangélikus lelkész, későbbi cellaszomszédja.
1941 után m ind jobban foglalkoztatja a gondolkodó fejeket a Hannadik
Bi ro dalom felta r tóztathatatlanul közeledő bukása és az utána esedékes
ke resztény újj áépítés problémá ja. A nácik ezt term észetesen mint összees küvést kön yvelték el. "Meghalunk, - írja Moltke, - mert együtt
gondolkodtu nk!" 1944 júliusában elfogták a résztvevőket. 28-án, három
nappal a rendalapít ó ünnep e és két héttel aug. l5-ére kitűzött utolsó
ün nepé lyes fo gadalma elő tt két SS jön érte és a Gestapo egyik berlini
épUletébe szálUtja. Elérkezet t az az idő , amikor helyt kell állnia szaváért: "Egyáltalán nem az a fontos nekünk, hogy mindenáron tovább
éljünk néh án y nap pal, hanem igeni s az a fontos, h ogy mindená ron úgy
élj ün k , ahogyan élünk."
De P . Delp most sincs egyed ül. A náci Németország sötétj ében itt is ,
ott is égnek az imádásnak és sze retetnek azok a m écsesei . amelyekben
ő bízik. E gyik berlini i sm erő se aug. í-én , Vasas Szent Péter ünnepén ,
amikor még mít sem tud elfogatásáró l. ezeket a mél y hitről és sze rete t46

ről tanúskod6 sorokat írja napl6jába: "Minden reggel azt kérdezzük
magunkt61: Hányat vertek az éjszaka megint bilincsbe? Kit fognak el
ma? Mint az ősegyház keresztényeinek ,szünet nélkül' kell most imád.
k öznunk foglalyainkért. Nem fog angyal jönni szabadít ásu kra. m in t
egy ko r Péterért. De Is tentől fog jönni számukra segítség ."

"A kenyér fontos, a szabadság fontosabb; legfontosabb a t öret len hűség és az el nem árult imádás"

P. Delp f ogsá gában írt Jöl jegyzéseibtJl idézünk. Ezekből a j6 lelkek
be lop ta ir6eszközökkel, alacsony priccsére görnyedve, megbilincsel t
kéz zel sűrűn teleírt lapokb61. Az ő rök nagy kedvezésül néha lazára
csatolt ák a bilincset, úgyhogy egyik kezét ki tud ta húzn i b el ől e . Il yen kor írt. Félszeme kö zben mindig az ajt6n, hogy ha váratlan e llenőrzés
jön, jókor visszadughassa. Elmélkedéseket ír a Jézus Szív e litánia egyes
megsz6Utásair 6l, a Mia tyánkr61; leveleket müncheni, berlini bará tainak.
Rendtestvére, P . Bolkovac, "A halál színe elött" címmel gyűjtötte össze
és adta ki ezeket az írásokat.
"Az új erény neve : fáradhatatlanság."
. A z embernek snl átm aq ának kell egyszer 109s:ígot ki':íl lni a, hogy tud ja, mi ez
mivoltunk nak. Ott kell ülni a szük cel l ában , vasraverve. és a búskomorság
ezer színében szem lélni a sarokba n a szabadság az ét foszlot t z ászlaj át . A szív mindi g
ú j ra tovaszárnyal , a szellem próbálko zik szabadon fö lem elkedni, de cs ak azér t, hogy
a körb en megl ett legköz ele bbi l ép ésn él. a kulcsok legkö zelebbi csö rrenésé nél annál
véglegesebben ráébre dje n a valóság ra. IOs hozzá tudni : tehetet len va(J Y. Nin cs kulcso d,
ajtódnak bel ü l r ő l nin csen z ára, ablakodat r ács födi és oly an magas, hogy még csak
ki sem n ézhe ts z. Ha valaki nem jön ajtót nyitn i, itt maradsz megkötözve , szeg ényen,
nyomo rús ágodban. Semmi lel ki győ zküdé s nem segít : ez tény . állapor. ami érvényes
és amit el kell ism erni.
M eg kell pr óbáln i egyszer az éhséget, h étszámru , A tél ni. hO\lY egy v áratlan darab
kenyér IIgy es ik az embernek , mínt az égból jött kegy el em . IO rem i kell az éhség nek
ezt a be to l y ásat min den él e tmú kö d ésü nk re . hogy menlnt 1I 11!l] t:lI111 l juk a kenyér áhitatos
tiszteletét és a kenyér ért való gondot :
b el s ő

De ugyanakkor:
"A megkötött ségnek ezekben a het elb en I öll smert em . hogy az emb erek mi ndi g
akkor elveszett ek , akkor esne k zs ákm ányául a körül ve v ő vi lág, vls zonyalk , a rajtuk
l ett er ős z ak tö rvény ének , ha nem képes ek nagy bels ő tágasságra és szabadságr a.
Aki nincs ottho n a hozzáfé rhet et lennek és ér inthetet le nnek megmar adó szabadság
légkörében, dacol va mind en küls ö hatalomm al és körülménnyel , annak vége .
Ennek a szabadságnak az ember csak akkor lesz részesévé, ha túll épi saját hat á
rait , Az emberi szabadság szüle tésé nek órája az Ist ennel való talá lkozás órája.
Ember , vesd magadat Ist enedr e, és megin t a magadé leszel. Mo st mások hatalm ában vagy, kl nozuak , ijesztget nek , egyik nyomorú ságbó l a m ásikba kergetn ek . Ez
azt án a szabadság, amely énekel : . . . mi nket semmi hal ál el nem pusztft hat . Ez a
határt alan távolb a l e n d ül ő éle t . A d o r o és S u s c i p e : ti az élet összaval . t i
egyenes és rner edek ösvények Istenhez, ti kapuk a telless éqbe. ti az ember útj a
önmaga felé ".

Mit csin álnak még fi megbilincselt kezek? Szept. 12·étöl, Mária
nevenapját61 kezdve a szen tm iseáldoza tot is bemutatják. "Szent edé-
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nyek nélkül, gyertyák nélkül, oltárterítők nélkül, oltárkő nélkül - de
megbilincselt kézzel. Nem értékesebbek-e vaj on ezek a bilincsek Iste n
szem ében, mint az a so k drágaság, amit a templom okban a szent
áldozathoz használnak?" - irják e rről barátai. Minden hétfőn hálás
szívvel jótevőiért mutatja be a szentmís ét. "Csodálatos azért, hogy az
Úr itt van titkaival, és a megkötözött kéz is hatékonyan áldhat és
szentelhet". A Szentség napközben is ott van a cellában. "Olyan hálás
vagyok ér te. Megtöri a magányt, bár - szégyenemre legyen mondva olykor olyan fáradt és összetört vagyok, hogy ezt a Valóságot föl sem
veszem többé magamba . .. "
Persze a mise anyagának bejuttatása nem megy egyszerüen. Kezdetben a katolikus meg az evangélikus börtönlelkész viszi magával Iátogatásai alkalmával. De ezeket a látogatásokat a Gestapo fölfedezi és
ő rjön gő d ühvel megtiltja. Mi legyen már most? "Kisérelje meg ,föld·
a latti ' útján" - biztatja a gondoskodó "őrangyal" , a fiatal evangélikus
pap. - H a nem sikemi, akkor elmegyek önnel a börtönigazgatóhoz.
Az áldoza tot be kell mutatni ezek között a fa lak között". "E szavak
szá rnyat adnak nekem - írja naplójában Marianna. - Una sancta!" A ka tolikus börtönlelkész meg egyenesen kijelenti: "Emberi és kereszté n y köt elesség az erkölcstelen rendelkezések megkerülése."
Ér dem es lenne részletesen leírni azt a ragyogó kis párbeszédet, amit
Marianna ezután a börtönben szolgálatot te ljesitö örm este rrel, egy
öreg berlinivel folytat. A jó ember sehogysem érti, hogyan fé r össze a
mise m eg a börtön fogalma, hiszen az az ő ismeretei szerínt annyit
jelent, hogy a pap selyem öltözetben, sok-sok gyertya fényében, t ömjé nfe lhöbe burkolózva hajtogatja a térdét . . . De aztán mindent elvállal. "Micsoda újfajta börtönlakók ezek vén napjaimra! Féléjszaka
imádkozna k, nappal tanulnak, és a magunkfajtához mindig van még
egy jó szavuk . . ."
És még valamivel foglalkoznak szivesen ezek a megbilincselt kezek:
"Végül is azt akarom tenni, amit olyan gyakran csináltam megbílíncse lt kezemmel, és amit mindig szívesebben és mindig többször fogok
m egtenni, ameddig még lélegezhetem: áldani. Megáldani országot és
né pet, m egáldani ezt a szeretett Német Birodalmat a maga nyomorúságában és belső kínjában; megáldani az Egyházat, hogy a források
ismét tisztábban és tündöklőbben csordogáljanak benne; megáldani a
Rendet, hogy igazán, jellegzetesen, szabadon h ü maradjon önmagához
a minden igazhoz és minden küldetéshez való önzetlen hüség által;
megáldani azokat az embereket, akik hittek nekem és bíztak bennem;
megáldani azokat, akiknek rosszat tettem; megáldani mindazokat, akik
jók volt ak hozzám, gyakran túlságosan jók" .
És még legutolsó level ei egyiké ben is , immár minden díszükből kifosztott, csak lényeget adó szava kkal: "Im ád kozom és bízom és átadom
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magam az Úrnak és reá hagyatkozom. Megáldalak beme teket. Viszontlátásra:'
A bilincseknek ebben az idejében adatott meg P. Delpnek a régvárt
boldogltó kötelék: az ünnepélyes örökfogadalom let ét ele is, december
8·án , látogató rendtársának kezébe. ,,Az élet most már igy megkapta
érv ényes és végérvényes formáját. A külső sors immár csak alkalom
kitartásra és hűs égre" . ..Az Úristen egy szilárd ponttal ajándékozott
meg az ő univerzumában. Régen vártam már erre. Minden más csak
másodlagos"...Végleg elköszöntem a magam életétől. A külső bilincsek
mit sem jelentenek többé már, hiszen az Úr a ,vincula amorts-ra m éltatott",
Mi jellemzi lelki élet ét ebben az időben? Először is egyre fokozódó
elmélyedés Istenben, az éri ntkezés tel jes közvetlensége, gyermeki egyszerüsége. ..Mindenesetre most tudom, mit tesz az 6 kezéből éln i . E zt
kellett volna tennünk mindig. Néha azt mondom az úrnak, hogy egy
kis vigaszra van szükségem. Olyankor aztán a legkülönösebb feltétele i
vannak .. . Néha a vezetés és vigasztalás egy szavát kérem t öle és úgy
találom ra felütöm a Szentírást"...És még mondja valaki, - kiált fel , hogy az ég néma, és nin cs ez az eleven ide -oda Isten között meg k özöttünk! De azért mindig jó és fölemelő , ha megint egyszer megtapasztal tuk" .
Hogy mit élhetett át Istenével a belső lendUIet, a felmagasztaltság
perceiben, az kettejük titka maradt. Tény, hogy karácsony után me gvall ja: élete legszebb éjféli miséjét ünnepelte. És föl jegyzéseiben egy
helyen leírja annak az embernek lelkiállapotát, akit Isten körülvesz,
áthat, az istenség boldog életfolyamában úszhat, s azután ebből tovább
lehet élni , sok-sok sivatagi napon és éjszakán át, ..mert az az élet,
amelyik ezt kapta aj ándékba, l sten csen des mosolyát lát ja minden
dologban, állapotban és körülményben . . . " És villámfényként világit
bele ebbe az ..elzárt kertbe" egy- egy ilyen mondat : ..Az élő Isten ért
való tanúságtétel szenvedélye: ezt ismertem meg és éreztem át. Dlos
solo basta <Isten egyedül elég , Nagy Szent Teréz) , ez igy igaz : '
Csakis Istennek ebb ő l fi kézzelfogható kegyelmi m űk öd és éb öl jöhet
létre ez a fölséges paradoxon. amit ő maga fogalmaz meg teljes szabatossággal : ..Egyrészt a teljes szabadság: semmit sem tagadni meg Istentől. Másrészt az ő igérete, hogy a hivő bizalom erőt vesz rajta." Telje s
őná t adás r endületlen bizalom. ..A hit mint erény Isten igentmondása
sajátmagának az ember szabadságában - ezt mondtam egyszer egy
prédikációban. Erről van most sz ö, pontosan erről". Visszatérő jelszava:
..Isten elvitt a végsőkig. Most erről van szó: hozzánőni ehhez, igy vagy
amúgy. Isten szavamon fogott és elvitt a szélső határig. Mindenesetre
ezer Igen-t kell mondanom neki". Már fogsága első idejében megegyezik
az Úrral , hogy ráhagyja ügyét;. igy aztán nem sokat töri a fejét a
4
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tárgyalás előtt ("adatik nekte k abban az órában" >, hanem igy ir: ,,Elfogatási p a rancsomra . a beleir t sz ép dolgo kra, már h etek óta r á se n éztem. Az egész az Is ten dolga". Vis zont : "Sok do log megvalósulása attól
a bizalomtól fü gg, amellye l vá r juk és r em éljük és kérjük. Ebben ne
legyen hiány. Kér em segitsenek, hogy be le ne fáradjunk."
A m ásik jellegzetesség: te ljes emberi közvetlenség és 6 szin teség.
Eg ész természetesen emlékezik meg emberi gy ön geségeír öl, nehéz óráiról , gyermeki módon terjeszti elő egyszerű használati cikkekre vona tkozó kéréseit. Nyoma sincsen semmi nagyképűségnek, nem hallani
egyetl en t úlfesz ítet t , hamis hangot sem. Néha egy kis kiábrándul t
cs od álkozás : milyen nehéz kitartani az emberi léleknek a hitben és
reményben a próba idején, pedig hát ezek lennének alapvető tulajdonsága i! "Nem gondoltam volna, hogy Igy kell e ről ködn ie Istennek azért ,
hogy szabadon tartsa tekintetemnek a kilátást a csúcs felé". De hát
ilyen az emb er , ez az em be r . Bel e kell törődni , el kell fo gadni.
"Mit imádkoztam egy karácsonyi csillagér t , világosságért a dologban! Az Úr is ten mindent nyitva hagyott és a "f ranc h ir le pasv -t kivánja
tölem: az abszolút ug rást, el önrnagamtö l, őb elé. Ehhez hozzátartozik
a pusztaság. "Kisz olgált atot tság"·n ak nev ezt e ezt egy kedves ember,
akinek hálás vagyok ezért a szóért. EgyedUl és védtelenUl Itiszolgáltatva a szeleknek és az időjárás szesz ély ének , a nappalnak és az éjszakának
és a ke ttő közti szorongó ór ák n a k . És a hallgatag Istennek. Igen, ez is
egyfajta ki szolgáltatottság: - nem: ez a kiszolgáltatottság. És itt nő
meg a szivnek és szellemnek a sza b ad ság elérése szem pon t já bó l legfontosabb képessége: a fáradhatatlanság."
A probl éma-fölvet és kiméletlen őszi n tesé gé re csak egy p éldát: "Mi
változik meg hát azzal, hogy ebben a sz űk cellában itt a Szentség, hogy
mís ét mondanak, hogy imádkoznak és s írnak, hogy tudják és hiszik és
hivják az Istent? MI les z más ezzel? Meghatározott órában csikorognak
a kulcsok a zá rb an , va sraverik a kezet, aztán meghatározott órában
feloldj ák , és Igy telik egyik nap a másik után, nekünk egés zen egy formán. Hol maradt ez az Isten titkában lehetségessé vált "respirare"
Oélegzetvétell ? Azt án itt Ulni és várni az üdvösségre. Meddig? És mi
célból?"
A harmadik: te ljes kiérés szeretetben és jóságban , bensőséges ke resztény közösségben . Né gyen ott a börtönben : Moltke gróf, Gerstenmaler lelkész, Nikol a us Gross - aki katolikus - ; és ők együtt ím ád keznak és biznak a csodában . Persze falak választják el ő ket. De "a
halál óvodájában" (igy hivják a börtön udvarán való napi félórás
körbenjártatást> látják is egymást, sőt egy·egy szögletben a vis szhangzó
fal felé egy-egy szöt is mondhatnak. Egy ilyen a lkalom m al súgja oda
Gerstenmai er: "Ink ább a halálban remélek, mint hogy hitetlenségben
dögöl jek meg!" 1944 sz ilveszter éjszaká ján , élete utolsó événe k ke zd e-
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tén ezt írja a lelkésznek véghagyatékul a halálraítél t Delp: "Legyen
rá gondod, tedd meg a magadét, hogy - bánni is jöjjön - egyházaink
szakad ásaikkal ne legyenek többé közös Urunk szégyenére. Olyan sokáig
te t tü k. Legyen vége, kell hogy vége legyen" .
De gondja van mindenkire, aki csak megfordul körülötte. Egyik
levelében felhívja a figyelmet két fogolyra, akiről senki sem gondoskod ik. Az őr beteg fiának szőlőcukrot kér. Szappanját elajándékozza.
Megindító, amikor jelzi, hogy ce llaszomszéd jának okvetlen kell egy pár
bakancsszij , mert egy sinc s neki - őneki azonban egy is elég, a m ásik
még tart!
És mi csoda bens őséges együttélés régi barátaival! Csordultig tölti
lelkét a hála minden látogatásér t ; nővére , rendtársa egy-egy ottlété ért,
a két gond oskodó "ő rangyal" küldte csomagokért. Restelkedik, ho gy
sok gondot okoz nekik - de legyen ez áldott és me gszentelő gond. A
legemberibb konkrétsággal tart számot támogatásukra: "Rem élem
jókor megtudjátok a dátumot Ca t ár gya lásé t) , hogy az oldalamon legyetek . .. l" És ez a támogat ás roppant erőforrása : "Jó reménységgel
vagyok. Olyan vígasztaló magunk m ögött tudni a ba r átok imá ját és
hűségét. E zek másfajta realitá sok, és velük birni fog juk. Iste n a ha ta10m ellen; I sten, akit a hűség , a szeretet és a bizalom szava hi v." De a hála a nemes lélekben a visszonzás vágyától ég : "Szeretnék néhány
kis lámpást gyú jtani nektek, barátaim; olyan messzire jöttetek el velem éj szakámban, és még a magatokét is ki kell állanotok. Közösen
cipe lü nk mindent, úgyebár. Közösen teszünk meg ismét egy darabot ,
és az éjszaka k öz ép én meg fog jelenni a világosság. úgy lesz. Segitsünk
egymásnak . .. " Karácsonyra "nagy áldást küld" barátainak, és ezeket
a csodálatos sorokat irja: "O be szeretném, ha eljöhetnék hozzátok
egy órára. Nem miattam. Azt hi szem, vidám karácsonyt fo gok ünnepelni. De hogy nálatok legyek és egy ki s karácsonyt adhassak a lelketek·
be" . "Jó emberek!" - csendül a hála már a levelek szokásos megsz ölít ásában , és "köszönöm ", I sten fizesse meg" a visszatérő refrén. Az utolsó
cédula utolsó szava is ez : "Imádkozni és hinni. Köszönöm. Dp ."
Igaz, volt is mit köszönnie. Csodálatos találékonysággal és hősies
kockázatvállalással gond os ko dta k róla. "Aki nem rner , nem nyer. P.
Delp és barátai sokkal többet mertek" . ..Minden óvatosság, minden
meggondolás ellenére: m eg ke ll találnunk P. Delpet, észre kell vennie,
hogy gondolunk vele . E gy ilyen kintről jövő jel éppen a fog ság első
id ej ébe n igen jelentős a foglyoknak". Ezek a hőslelkü nők végigjárják
a Gestapo állomáshelyeit, m íg csak meg nem találják őt. Persze míndenü t t az az első, hogy pontosan följegyzik adataikat és kérdések torturáj ának vetik alá őket. És mikor végül rátalálnak, mindenre kiterjed
a figyelmük. A cellában élősdiek vannak, a metszőfényü villanykör te
egész éjjel ég: rovarirtót es altatót kell beküldeni. Nadrágtartó és ké51

zelőmgomb tilos az öngyilkosság veszélye miatt, ennek elbizonytalanitó,
nyomasztó hatása van a foglyokra. Ezért a kézelőt rávarrják az ingre
és tartószalagot dolgoznak bele a nadrágba. Az illetékeseknél cigarettakülönadagokkal elérik, ho gy a borotválás, haj- és körömvágás , zuhanyozás Időközei kisebbek legyenek. Feketekávé és enn iva ló-pótl ás, breví ár íum, teológiai könyvek, papir, tinta, toll és szentmiséhez való eszközök - minden u ta t ta lál a cellába, és a tud ós ít ások is mennek ki-be.
Hogy mindez mit jelent a rabnak, azt pontosan érezni P. Delp leveléből :
,,Maguk a dol gok is kedves üzenet, de mé ginkább a dolgok mint embe rek követei, embereké , akik behatolnak a magányba". A l e gelső cs omagocska tö rténe te egyenesen megrend í t ő . Aug. 15-e előtti éjszaka Delp
köz el jár a kétségbeeséshez. A kihallgatás során véresre ver ik, aztán
gúnyos szavak kiséretében belökik cellájába . Ot t hánykolód ik sajgó
se beivel, álm atlanul annak az ünnepnek a k ü s z öb én, amelyre ünnepé lyes fogadalma volt kitűzve. Azt kéri Istentől : jöjjön egy bomba,
amely megszab adítja a fo gságból - va gy az é le ttő l. De az éj szakai
riadó nem hozza meg egyik megol dást se m . Akkor legalább az ir galom
egy kicsiny jel éért könyörög. És re ggel megérkezik a fr iss fehérneműt
és en ni valót tartalmazó cs omag. (M íkor a jó lelkek eliszonyod va Ied ezik föl az ing hát án a vérnyomokat, megír j ák a müncheni pl éb áni ára;
gyú j ts anak még több gye rtyát a megostorozot t Kri sztus kép e e l ő tt,
ahol elá rv ult hivei imád kozni szo ktak érte . .. )

A szer étet ben s ő s ég e s kapcs ainak ezt a fe lsorol:\sát nem l ejezhetnénk be Urbi
nevének és szerep ének megemlíté se nél kül. E rrő l az SD·es éveiben járó éle tvidá m .
t ett er ő s höl gy rő l senki sem gyaní totta, hogy falus i barát n ője egy leve let őriz P. Del p
részére , s ez a levél azt tartalmazza : a lev él írója világos b el ső sugalla tra életét
ajánlott a cser ébe az öv éért. hogy azt őrizze meg l sten az O országáért való munk ára .
Másfél év mulv a Urb it egy légitámadás ut án holt an tal ált ák házának romjai alatt , A
páter csak a betelj esede tt áldozatról szerzett tudom ást . Most a fogs ágban ott van
vele ez az . áldozat í lev él" , a Szent s éu azon pih en , és ő egyr ernásra Urbi val társal og,
róla Ir, közbenj árásáért folyamodik. PI. a kese rves korbácsol ás ut án is azzal fordul
Istenhez: úgy legyen amin t O akarja , de ha lehet, Urbi érdeméért enged je meg ,
hogy averést ől ezentúl megmen eküljön . És ez t elj esedik is. Szernme ll áthat ölaq nagy
e rő és bi zalom fo rrása a páternek ez a felaj ánlás , (Isten sz ánd éka mégis más volt :
elf ogadta az áldozato t, de nem az ő életének meqtart ás ára, hanem a v ég ső k üzdelernben való m egerő sít és ére.) t:s hogy mlcsoda mély term észetf öl ött iségge l átjárt t úláradó gyö ngéds ég lakott ebben a keményjell emii papi emberben, arra tanúság az a
level e , amikor a halálo s ítélet után az ere klyét kiküld i Urbi egyik bar átn ölének . A
k isérő sorokban a levél megsz ólitásáró l elmé lkedik. . Dear Iather !" írta Urbi.
Egyetlen egyszer tört e lő sziqo r úan zárt sz ív éből i lye n bizalm as sz ö, az is úgy , hogy
csak halál a ur án jusson el hozzá, s ráadásul még idegen nyelven. t:s most két le lejthetetl en mondat : . Hogyha hazamegyek , máris örülö k a vi szontl átásnak Urb lv nl.

Akkor nem kell tö bbé ango lu l beszéln ie."

Kell-e m ondanunk, ho gy ebben a mélyéig keresztény lélekben nyoma
sincs neh eztelésnek akár Isten, akár ember ir án t? ..Minden kin és
nyomorúság ellené re egyetlen órahosszat sem haragszom az Úrra. Hi sz
mindez mag" . ..Rászánom a fá r ad sá got és mi ndig új oldalait fed ezem
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föl Istennek : a világ lele van Is tennel, a nyom orúság is Isten jö vetele,
találkozás, elhatározás, sőt vigasz is és áldás" . - ..Bocsásd meg a mi
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek" .
E z annyit jelent számunkra, mint lemondani minden keserűségről és
el kese re dés rő l azok ellen, akik ezt tették velünk. Nem haragszom rájuk,
a német jog nagy sarlatánjára sem. Csak kimondhatatlanul sajnálern
őket. És méginkább a népet, amely kis zolg áltatta nekik magát és legszentebb javait. Isten óvja Nérnetországot". Ez a hazája iránti bánkódó
szeretet megrendí t ő végrendeletként cseng ki utolsó írásaiból : ..Tartsátok meg szeretetetekben ezt a népet , amely lélekben olyan elhagyatot t let t, olyan elárvult, olyan tehetetlen. És alapjában véve olyan
magányos és tanácstalan. Minden mas íroz ö és deklamáló biztonsá g
ellenére".
..Az emberi és isteni magány párbes zéde"

1945 ja n. 9-ll kö zött tárgyalj ák a Moltk e-pert. Ahogy az egyik vád lott jellemzi: "földi dimenziókat felülmúló párbaj" megy végbe it t a
csendesszav ü, de rettenhetetlen je zsu ita páter és az ..őrjöngő Roland" :
a hirhedt ..papfaió" Freisler b ír ós ági elnök között. Napnál világosabb,
m ír öl van szó: a keresztény ség is , a nemzeti szocializmus is egész em bert akar, a kettő össze nem férhet. A szabadságról van szö, hogy az
em ber Istennek. szol gálhasson : és ezt a szabads ágot nem leh et a vasárnapi istentiszteleten val ó részvétel órájára korlátozni. A gondolkodás ,
az eszmehirdetés , az életforma szabadsá ga , a jövő iránya - ezért
vállalják a halált tudatosan, bátran ezek az em be re k; ezért tudnak úgy
menni hatan közülük az akasztófa al á, mintha mennye gz őre ta rtanának .
Három magas fegyházbü nte tést ka p. P. Delpnél az egész id ő alatt kis
tasakban ott a Szentség.
Ami most következik, azt még kimondani is full aszt ó. Jan. ll -étől
febr . l -ig óráról-órára várja a páter a kivégzésre vivő kocsit. Jan. 23-án
elviszik a többit. Ö marad egyedül, utóljára. A legteljesebb bizonytalanságban .
Mi jellemzi ezt a végső korszakot? Mindenekel őtt egy elszánt, na gy
ön t udat a tárgyal ás hatásakén t. ..A per természete folytán olyan témát
kapott az életem, amiért érdemes meghalni vagy élni. Az azu tán szinte
mindegy: meghalok-e most itt ezekért a valóságokért, amelyek ért ideállít ottak, vagy ez az egész csak el ők ész ít és a küldetésre ennek a négy
valóságnak szolgálatában. Elesni , mert az ember hisz Németországban
a lehetséges és eljövendő éjszakán túl, mert az ember hisz az Egyházban mint a nép vezérlő erejében, mert az ember ehhez a rendhez tartozik és mert az ember a nyomoruságból, a nép sajátos természetéből és
az Egyház üzenetéből kisarjadni látta a iustitia socialis-t és szolgální
akart neki: ki esik el ma a sokak közül ilyen sokért? És úgy , hogy ezt
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tudja is. Ezt a négy dolgot hányták a szem emre, ezeké rt íté lt ek el".
Tiszta és nyugodt áldozati ön tudat ez : "Fáradságo t ves zek magarnnak, hogy mínt termékeny mag hulljak a rö gbe értetek mí ndny ájatokért (barátai) és ezért az országért és népért, am elynek szolgální, seg íteni akartam". "Bármi jön Is, legyen értetek és ezért a népért mint
mag, áldás és áldozat ... " "Feláldozta k, nem meggyilkoltak" . "Mások
egykor élhessenek majd jobban és boldogabban a mí halálunk míatt" ,
Ezzel szemben emberileg egész természe te ssé ggel tö r elő a végsőki g
próbára tet t életösztön, éln ivágyás, a remény a végső percig. "O, néha
szeret né az ember megsarkantyúzni a világtörténelmet. Hiszen tudjuk,
mi felé rohan. Miért nem 14 nappal el őbb !" "Nem tudom mít akarnak
mondani - irja barátainak - a jan. I í -e légkörével. Hogy készek
vagyunk a hal álra, az csak a legkevesebb , amit elvárhatnak t ől ünk.
Valami extra kív ánkozást, azt hiszem, senki sem érez ez után" . "Nem
akarom a földiek és az éle t olcsó lebecsülésével se m vigasztalni magamat. Becsületesen és egyenesen megmondom: szivesen élnék még to vább, szivesen, és még csak m ost igazán alkotn ék tov ább, s hirdetnék
sok új szót és értéket , amit csak most fedeztem föl. Másképpen tö rté nt. Isten tartsa meg az erőme t , ho gy hozzán őj ek végzéséh ez és meg engedéséhez".
De azért, ho gy mennyire elkészülve találja az ít élet , fén yesen igazolják az egyszeru, csöndes sorok, amelyekkel e l ő szö r jelent kezik az
it élet után : "Jó emberek, hát most mégis cs ak a másik útra tértink.
Ahogy az úristen akarja. Az ő szabadságába és j óságába legyen beleállítva, annak átadva m índen " .
Legsaj átosabb vonása ennek a végső íd önek valami szikrázó és
abszolút ma gány. Most már nem a k ötélen-j ár ás a szimbolwn, hanem
a magas he gy, a magányos szikla. "Egy nagyon magas hegyen élek it t .
Amit általában életnek neveznek, messze lenn van, elmosódott, zavaros
feketeségben. Idefönn komoly párbeszédben találkozik az emberi és az
isteni magány". ,OA legvégső helyzetbe kerültem. amibe ember kerUlhet.
Annyi t tesz ez, hogy minden emberi félelmetesen legvégső k övetkezményéig fejlődött. Segitsetek, hogy a lélegzetem ki ne fogyjon. A szabad ság és a t ágas tér nagy kegyelme kináltatott föl nekem. Csak el ne
hibázzam, el ne hanyagoljam". "Itt ülök a sziklámon és várok: J ön-e
és míkor jön valaki letaszitani. Az idő an gyalszárnyakat kapot t itt fenn :
hallani halk suhog ásukat. tartózkodó tisztelettel e magaslat abszolút
követ elm ényei elő tt " . Pedig még itt is áll az ősi sz ö: "Nem jó az ernbern ek egyedUl lenni" . At szeretne kiáltani a legközelebbi sziklá ra,
amelyr e a másik van kitéve. Emberszónak nincsen már csengése . Túl
ma gasan ragadtak fel az ű rbe , M i Atyánk: E gyszerre át van hidalva a
távolság. Tiszta világossággal áll előttünk az igazság, hogy az Istenhez
és az Istenen át vezető út mindig is az emberhez vivő legközelebbi ú t
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volt Az embernek maga m ögöt t kell hagynia magát, ha el akar jutni
magához. Végbe kell vinni egyszer ezt a búcsút. hogy beszélhessünk
az áldásáról" .
Mindaz, amit az előző részben Iejl őd ése során láttunk, most csakugyan végső kikristályosodásban. szinte csontváz-élességgel áll előttünk .
A szabadság-bizalom kettősség: ..Most az Úristen teljes szabadságában
függök . Még mindig tehet csodát. A megcsökkent bizaImon ne szenvedjen ez hajótörést" . ..Bizalom a szakítópróbáig": milyen jellemző a kifejezés materiális konkrétsága! - A vallomásos közvétlenség. - megrázó
példája ennek a Miatyánk ..Ne vi~ minket a kisértésbe" kéréséről ir t
elmélkedése. Vagy csak igy egyszeruen: ..Ez a hét volt a legkeményebb
és legnyomorultabb időszak [ű llu s óta." ~s valami sajátos. egyszerre
kesernyés és kedves humoros árnyalata: ..Nincs semmi kifogásom. bár
éppenséggel van kellemesebb várakozási idő is. mint az akasztófa
hegyére fölvivő út közepén" . ..Ha még futja az időből: kérek egy bakancsszijat, a jelzett még nem érkezett meg. Hogy szükségem van-e
még rá. azt nem tudom, de ha igen, hálás lennék." - A barátokra való
támaszkodás: ..Kár, hogy most olyan nehéz az érintkezés. Jobban kérném imátokat, mint valaha. De hiszen itt vagytok és segítetek. ugy-e!
Kérjék ezekben a napokban a rendtestvéreimet is nagyon sok imára."
"További imát kérek, amíg még szuszogok. ~s még csak azután igazán."
- ~s a gyöngéd szeretet a halál révén: ..Ne szomorkodjatok. Isten
olya n csodálatosan és érezhetően segit míndezídéla, Még egyáltalán
nem vagyok me gijedve" ...Isten fizessen meg mindenért. Idáig még nem
aggódom . Jó az Isten. Kérek im át. Odaátról válaszolni fogok . A vis zontlátásra" . ..Hagyjuk ennyiben a dolgot. Nem szomork odni. Imádkozzatok
értem, én is segítek nektek , majd meglátjátok. Mos t egészen el kell
hagynom magam. Köszönet minden szeretetért, jóságért és hűségér t .
Ne u tánozzátok szesz élye imet. tökéletlens égeimet. kemén ységem et és
rosszaságomat."
Az élettől búcsúzó emher végső egyszerűsége és leszámoló alázata
ez. Ennek az alázatnak nem csekély bizonysága az is , hogy a kegyelmi
kérvények tekintetében teljesen barátai kivánságára hagyatkozik . Sem·
mi reménye a sikerben. de : ..saját döntésemben nem bízom többé.
Eddig ha önöktől jött indítvény. az mindig helyesebb volt,mint az én
véleményem".
Hogy azonban a kérlelhetetlen lelkiismeret, az önvizsgálat és önnevelés telhetetlen szígora utolsó percig mennyi belső kint okozott neki.
arra j ellemző ez a följegyzés:
. M it akar az Úr mi ndezzel ? N'w elél;·e az c nész sza ba ds ánra Pl; a tell es ,.,riaadlÍsra'
Az epél;z kelyhet akarta az utol só csepnin . és ehhez tartoznak a v árakoz ásnak és
sajátos ádvent nek ezek az órál? Varrv pedi" " hit prób álát?
Mit tenv ek most . hoqv ne leOYflk hütl en? Reméllek·e tovább a kil átástalansáq
ellené re? Hűtlensé g, ha ebből engedek? Szakadjak el innen egészen. fejezzem be a
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búcsúzkodást és egészen az akasztófára állftsam be magamat ? Gyávaság vagy restség. ha nem ezt teszem és még remélek? Maradjak meg egyszeruen a rendelkez ésr eáll ás szabadságában és készenlétében? Még nem Ismer em ki igazán magam. és
áll andóan megvil ágosításért és irányításért imádkozom . I:s hozzá Urb i elfogadott
áldozata. ma éppen 7 hónapja? Hogy itt is . még mindig pereket kell folytatni a saját
szívünkben! De becsületesen kell lefolytatni öket. a Szentl élek elnöklete alatt.
Ez a mássá-levés ennek a nevelésnek a célj a. vagy éppen ez a bel s ő fölemelkedés
és segit ség a csoda?
Gyakran ülök Itt az Úr elölt és csak kérdöen nézek rá

"Pusztu lás -

leng ó zászlóval"

Az Úr végül is felelt. Febr. l-én, Szent Ignác vértanú napjan P.
Delpet elvitték a kivégzöhelyre ; másnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepén, amely egyúttal elsőpéntekre esett, felakasztották. A b ört önlelkész mondja : egész papi életében nem készitett még elő ilyen embert
a halálra. Igazi példaképe volt a lelki erő nek és türelemnek. ..Egy félóra
múlva többet tudok önnél!" Ez a szinte pajkos búcsúzkodó mondat, az
utolsó, amit P. Delpr öl tudunk, sejtetni engedi: végső óráiban ismét
egészen önmagára talált. Nem szakadt rá ..a teremtmény órája" ,
amelynek gyöngeségétől félt; minden keresés, tépelődés, szenved és,
válság, sötétség beletorkollott. a végső , tiszta, immár oda átr öl-valö
harmóniába. ..Megérni és levágatni, bekerülni a csűrbe ." A jóbarátok
odahaza közösen imádkozzák az Egyház imáit a haldoklóért, a Commendatio animae-t, P. Delp pedig bemegy Ura örömébe.
Sántha Máté
Forrás: A. D. Kii mpfer . Bet er . Zeuge. Herder 1962.

AZ ELSOÁLDOZÁS ÚJ RENDJE NI:METORSZÁGBAN

1969 tavaszán az elsőáldozás új formája Délnémetországban a papság és
a hívek sora iban élénk vitára adott alkalmat. Hogyan engedhetjük a gyermekeket az eddiginél egy évvel korábban a szentáldozáshoz? Miért nem helyesli
az egyház most egyszerre a fehérruhás . ünnepélyes elsőáldozás szép szok ását? Mindent meg kell változtatni . ami eddig szép és szent volt?
1) Az elsóá ldozás történet e

Ha a gyermekáldoztatás történetét végiglapozzuk. csodálkozva vesszük
észre. hogy az . els öá ldoz ás" fogalma kezdetben ismeretlen volt. A keresz ténység els ö évezredében a kisgyermekeket. csecsemőket a szül ök minden
alkalommal magukkal vitték a szentáldozáshoz : az öntudatlan csecsemő ls
kerüljön kapcsolatba Krisztussal. A keleti egyházban még ma ls érvényben
van a szok ás , hogya keresztség után megáldoztatják a csecsemőt. A kis gyermekáldoztatás és általában a gyakori szentáldozás a 12. század óta szúnt
meg. ezért kellett a 4. lateráni zsinatnak 1215-ben az évi egyszeri szent áldo56

zást kötele zően e lőí rni mindazok szamara . akik értelmüket használni tudj ák.
A gyermekek azonban ekkor még kb 7 éves korukban mentek e lőször áldozni;
Szent Erzsébet pl. 5 éves kor ában. A 15. századtól kezdve te rjedt el az a
felfogás , hogy a gyermekek csak 10 éves koruk után válnak olyan értelmessé .
hogy a szentségekhez járulhassanak.
Eddig az időig azonban természetes volt , hogya sz ül ők maguk nevelték
ott hon vallásossá gyermekei ket. a szent áld oz ásra is ők készitették elő . Erre a
kötelességükre szentbeszéde kben gyakran figye lmeztették is a szülőket .
!Jnnepélyes elsőáldozás . fől e g csoport osan. nem vo lt szokásban .
A reformáció kor ában, té vtanoktó l félv e, a lelkészek és tanítók a sz ülöktöl
lassan átvették az el s őáldo z á s i oktatást. Ennek következménye a gyermekek
csoportos el ők és z i t é s e . és a közös, ünnepélyes e lsőá ldozás volt. bár ez utó bbi
ell en a sz ülök kezdetb en hevesen ti ltakoz t ak.
Újabb változást j elentettek a janzenistn tanok . A gy ermekektő l komoly
vallá sos életet . buzgó e lő készü le tet követeltek meg . A felvilágosodás kor ában pedagógiai okokbó l. - ti. hogy a gyer mekek ne maradja nak ki e lőbb az
iskolából. öss zekapcsolták az el s ő áld o zá s t a vizsganappa l. és csak az
elemi elvégzése után . 12-14 éves korban enged ték Németországban a gyer ·
mekeket az els ő szent áldoz ás hoz. bár ezek elle n az állami rende lkezések
ell en számos püspök felszól alt.
A századforduló körül i megújulási mozgalmat X. Pius segitette győzelem·
re a Szents égek kongr egációjának 1910. aug. 1S.-én kiadott . Ouam singulari"
dekr étum ával. amely már 7 éves, vagy fiatalabb gyennekeknek is megengedi
a szentá ldozást. A gyakor lati megvalósítás azonban országonként változott .
Franciaországban pl .. ahol nincs k ö t e l e ző isko lai hitoktatás. a gyermekek leqnagyobb része csak 12 éves korában mehet ünnepélyes közös el s őáldozáshoz .
ha e lő z ő l eg éveken keresztül rés ztve tt a templomi hitoktatáson. Az eredmény :
a gyermekek so·ao %·a az intenziv el ők és z ül e t és az ünnepélyes elsőáldozás
után nem megy több é templomba. Németo rszágban először az 5.. majd 4. kés ő b b 3. elemiben vezették a gyermekeket e lső áldozás hoz. A legutóbbi időben
Eszaknémetországban a 2. elem i, Déln émeto rszágban a 3. elemi volt a határ i dő. A jólét azonban káros szokásokat hozott magával : az elsőáldozás való ságos ruha- és díszgy ertyabemut atóvá vált ; a gyer mekek már napokkal előbb
lázas izgalomban voltak. mert messze vi dékről ér keztek rokonok látogatóba
. élet ük legszebb napjára' . el halmozták ő k e t a legdrágább [ át ékokkal. aj ándékokkal. a t emplomokban fénykép eztek és filmeztek . úgy hogy a gyermek
lelkében nem a szent áldo zás, hanem az izgalom . az ünnepélyes keretek és
az ajándékok váltak élménn yé. Figyelmü k t eljesen e lte re lődött a lényegről.
Az intenziv előkészités után az iskolai oktatás és a lelkipásztori munka sem
tett sokat a gyermekek eucharisztikus életének tov ábbfejlesztésére. és csak
nagyon kevés családban törődtek vele . hiszen a hitoktatás az iskol a fe ladata
lett.
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2) Vis szatérés a lényeghez

El utóbbi vi sszás helyze ten akar seg i teni a bajo r püspökök 1968-as rendelete, amely az e lső szentáldozást a 3. e le mi bő l 11 2.·ba helyezi. el akarj a
kerülni a túlzott templ om i és családi ünnep élveket . az e l ő k é s z i t é s b e n ismét
il sz ü lő k n e k és a plébániának akarja a f ő s z e re p e t juttatni és nagyobb súlyt
helyez a csa ládban és isko lában az e lső áldozás utáni tov ábbnevel ésre . mint
az e lőkészületre . Az e lső szentgyónásra a 4. ele mi ben kerü l sor . A legnagyobb
viták termés zetesen a f ehér ruha és a gyertyák körül fo lytak . - amelyeket
talán túl hevesen itéltek el. és leginkább olyan szül ök részéről. akik
számára az el ső áldo zás nem lel ki élményt. hane m hagyományos ünnepél yt
jelentett. amelyről nem akartak lemondani. A vallásos szül ök nagy része
megértette . mil yen e lőnyt je lent. ha ő k maguk kész ít het ik e lő gyermekeiket.
MI a német püspökök elképz elése a sze nt áldoz ássa l kapcso lat ban?
Az e lsőáldozási e lőkészü le t régen majd kizáról ag csak magával az Ol tári.
szentséggel foglalkozott . és a gye rmekek eddigi vallás os ok ta tásá tó l eléggé
izolált fo lyamat vo lt . Ma Inkáb b t eljes egészében fi gyelj ük a gyer mek vallásos
fellőd és ét. és ennek egy fo nt os lé pése az üdvöss ég fel é v e z e t ő úto n az egye ·
sülés Krisztussal a li turgiában . a szentá ldozásban . A szentá ldozást nem tekintik önálló. a s zentmisé tő l elválasztott akt usnak. hanem a gyerm eket bevezetik az egy ház. a közöss éq liturgiku s életé be. amelynek fontos része az
áldozás. Régen néha túlzott hanqs úlyt kapott az Olt áriszent ség tabern ákulum !
ti sztelete . ugyanezek a hív ek azonban aIIg mert ek a szentá ldozáshoz Járuln i.
Az e lsőá l dozás ne legyen egy soha többé el nem é r h e t ő c s ú c s p o n t
a gye rmek vallásos életében . ami után már nem is köv etke zhet hasonl ó
ii nnepélyes élm ény . hanem egy int enzive bb szentségi élet k e z d e t e .
M iért lenne az e I s ő áldozás ér tékesebb a többieknél? Az eddigi hosszú
e l ő k é s z í t é s . inten ziv tanulás és az ebben az idő be n t úlzotta n megkövetelt
. jóság" . erénygyakorlat ok , önmeg taga dások [ . Egy e lsőá l d ozó nem tesz il yet " .
..Egy e ls őáldozó nem ve het részt a far sangon" . stb. ) azt a lát szat ot keltat t ék.
rnl nt ha a szentá ldozás k ül önösen eré nyes élet jutalma lenne. nem pedig a
gyengék orvossága . Az e lsőál dozás ut án a gyer mekek hamaro san ugyanúgy
vi sszaestek hibáikba . vagyis újra . norm álls" gyerekekké váltak . mi nt vo ltak
a z e l őtt . Eppen a szent áldoz ás után kell ene a lassú . javulást " megkövet ein i.
Egy túlzott szigorú felfogás szok ássá t ett e. hogy mi nden szen táldozás e lőtt
gyónni kell . az áldozás előtti szomb aton nem szabad moziba menni sth .
3) Elókészítés a családban
A gyermektő l tu lajdo nké ppen nem kell mást megkövete lnünk . minthogy
sze ret ö szivvel várja Krisztu st. Erre pedi g már a 4-5 éves gye rmek is k épe s .

A gyermekek tehát járulhassanak 4 éves koruktól a 2. elemi tavasz ái g az
első áldozás hoz. vagyis abban az id őb en . amikor a gyerme k még a leg ink ább
fogékony. amik or lelkében a vi lágot még egység nek éli meg. amikor vall ásos-
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sága még öntudatlan , amikor móg naivan tud szere tni. A 3. elemib en ugyanis
a gyermek figyelme egyre ·i nkább a külv il ág fe lé fordul. A gyermektől nem
t eológi ai tudást várunk , mint régen, hanem szerete tet lst en irá nt. amit könnyü
a lelkében felébreszteni.
Az előkészítés és az időpont megválasztás a legyen a sz ü l ő k feladata. Ha
az összes gyerm ekeket egyetlen idő pontra köte lezzük. ez azt jelenti. hogy
sok gyermeket megfosztunk attól, ami hez már régen joga lenne. amire már
érett. Az e l ső szent áldozás nem lehet egy isko lai ünnepély tárgya , hanem a
család legs zenteb b ügye. A szül ö látja a legjobban. mlkor kezd el a gyermek
a miselátogatások során a szentáldozás ut án k é rd e z ő s k ö d n i , mikor jut el
fejl ődé s é b e n odáig. hogy áldozni rnshet . Még rniel őtt a gyermek az iskolába
kerül. a s z ül ők már régen megtanították imádkozni. beszéltek I s t en rő l . Jézusról. és amit a szül ö mond gyermekének, az a lélektan tanüsága szerint
mélyebbre hatol , mint ami t késő bb az iskolába n tanul. A szü lő szeretetén
keresztül. a meleg családi ott honban éli át ugyanis a gyerm ek, hogy az lst en
szer ét. (Ha a sz ülök kisg yerm ekkorb an nem nevelt ék vallásossá gyermekeiket , ha nem mennek vel ük együ tt mi sére és a szentségekhez. vagy ha a
gyerm ek nem kap t őlük elég szeratetet . akkor a tapasztalat szerint alig ér
valami t az is kolai hitoktatás.) A sz ü l ő jobban megtalálja a hangot gyermeké hez. min t a nev el ő egy nagyobb osztályban. jobban meg tudja válas ztani
azt a negyedórát. amikor a leginkább fér közel gyermeke lelkéhez. A család
is csak nyerh et azálta l. ha az édesanya maga készíti el ő gyermekét az elsó
áldozásra. Az előkészít é s sorá n ó maga is gazdagszik lelkiekben, valláso s
tudásb an. ami kihat az egész család. sőt egymással ismerős kisgyermekes
családok vall ásos életé re. A n övekvő paphiány is azt fogja követelni. hogy
a sz ü l ők int enzivebben váll al ják gyermekeik valláso s neve lését ós oktatását.
mint eddig .
Számos sz ü l ő azt hiszi. hogy erre a feladatra képtel en. Ha azonban a
plébánostól m egf el el ő irá nyí tást kapnak. hamar belátják . hogy felad atuk tulajdonképpen nem is nehéz. A plébános sokféle módon lehet segítségér e a
szül ökne k : könyveket ajánlhat nekik. munkafüzeteket a gyermekek számára.
Kb. 6-8 esti e lőadá s o n ismerte then. hogyan és mit mondjanak gyermekeiknek .
Ezáltal valóban közelebb jut sok sz ülöhöz. lelkészi munkája eredménye sebb
lesz. Ha a gyermekek e lő k é szíté se kis ebb csoportokban a plébánián folyik ,
a szülök is résztvehetn ek rajta. igy jobban tudnak utána otthon gyermekük kel
foglalkozni. több i gyermeküket . ese tleg más gyermekeket is . már ő k készit het nek e lő .
4) E lőkészíté s a plébánián

Sok szül ö azonban valób an nem tud váll alkozni erre a feladatra . mert talán
már régót a nem él vall ásos életet. Ezeket a gyermekeket a 2. elemi tavaszáig
mások készítik elő az első áldozásra: esetleg egy másik, jó is merős édesanya
saját gyermekeivel együtt. önkéntes seg ítők , tan ítók , hitokt atók vagy a lel -

59

készek a pl ébáruán. ahol kis csoportokba vonj ák össze ezeket a gyermeke ket.
lehe tőleg egymással isme r ő s öket . 6-10·nél nem több et. A cél az, hogy az
előkés zltést kivonják az iskolából és a plébánia fel adatává tegyék . Ily módon
minden gyermek kapcso latba jut a pl éb ání ával. - a nem gyakorló sz űl ök
gyermekei ls , - és a plébános is közelebb kerül gyermekük révén ezekhez

a sz ülökhöz.
Sok plébános délutáni elfoglaltsága (pl. temetés) mellett nem tud a
gyermekekkel foglalkozni. és veszteségnek érzi , ha nem ő maga készíti elő
az els öáldoz ökat . Ez igaz. Ha azonban sikerül az előkészítés során a szülőkkel
közelebbi kapcsolatba kerülni - kisebb gyermekek szüleivel ez sokkal könynyebb . mint később. - ha ö s s z e d o I g o z n a k a gyermek előkészítésén.
ennek előnye az eddigi német tapasztalat szerint sokkal nagyobb . Természe tesen lelkiismeretlenség főleg nem gyako rló sz ül ők gyermekeit egyszerüen
se g í tő k re bízni vagy csak az iskolai hitoktatással megelégedni. anélkül. hogy
a plébános a gyermekeket és a szül öket megismerné .
Ahol a plébániai előkészítés megoldhatatlan. ott továbbra is az iskolai
hitoktatás keretében történik a 2. elemi tavaszán az előkészítés. bár ennek
eredménye sokkal kisebb . fóleg a kisebb korú gyermekeknél. Sok helyen az
általános előkészületet az iskolában tartják tel jes egészében. csupán néhány
délutánra hívják el a gyermekeket kisebb csoportokban a plébániára . esetleg
szülelkkel együtt . ahol a plébá nos. ha nem ó tani tja a 2. elemistákat. közelebbról megismerheti az els ő áldozókat . I:szaknémetországban azonban 1968
e l ő t t sem az iskolában. hanem - az iskolai hitoktatás ellenére . a plébánlán
történt a szentségekre (áldozás . gyónás . bérm álás] val ó elókészítés.
5) A korai és az ünnepélyes áldozás

A gyermekek lehetőleg ne az ünnepélyes . elsö áldozás ' napján járuljanak
e lő s zö r

az Úr asztalához . hanem már korábban . Vallásos sz ülök egyszerüen
. magukkal viszik ' gyermekeiket a szentáldozáshoz. ha ő k maguk is rend szeresen mennek . és ett ől a naptól kezdve a gyermekek is áldozhatnak . de
csak szüleikkel vagy más feln őttel együtt. A sz ül ök egy ünnepet. esetleg
név- vagy születésnapot választanak ki az els ő áldozás napjául. A napot egy
kissé ünnepélyesebbé teszik . azonban elmarad a fehér ruha . avendégsereg
és az ajándékok . Több ismerós sz ül ö esetleg együtt mehet gyermekével
misére és els ő áldozáshoz . A gyermekek szüleik mellett maradnak a padban.
velük együtt mennek áldozn i. A gyakorlat azt mutatja. hogy egyre több vallá sos szül ö választja az els ő áldoz ásnak ezt a formáját : gyermeküket minél
elóbb . rnaqukkal vinni ' a szentáldozáshoz . Az ilyen elsóáldozási nap I óese ménye a lényeg marad : a gyermek találkozása Krisztussal.
Az ily en egyéni vagy kis csoportokban t örtén ő els ő áldozásoknak nem
kell éppen tavasszal t ört érinlök. amikor az id őj ár ás . testi fejlódés is megeróltetóleg hat a gyermekekre. A késő ösz (okt óber . november) iskolai tapasztalat szerint nyugodt. befogadásra . elmélyülésre nagyon is alkalmas idő ,
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A 2. elemi tavaszán azonban közös ü n n e p é I yes elsőáldozást tartanak
egy vagy több napon azoknak a gyermekeknek, akik eddig még nem voltak
áldozni. Ezen az "ünnepélyes áldozáson" résztvehetnek azok is, akik előzőleg
már szüleikkel vagy csoportjaikkal áldoztak . Az ő figyelmüket küls ö ünnepélyesség (fehér ruha , gyertya) nyilván már nem fogja nagyon elvonni a
lényegtől. Elv az, hogy a gyerekek mivel csak 2. elemisták - ne nagy t ömegben , hanem kisebb , [ólsrner ős csoportokban , tehát osztályonként, f élosztályonként menjenek az ünnepélyes áldozáshoz. A legtöbb pl ébánián tehát
több elsőáldozási ünnepet kell tartani.
A legtöbb vita e körül a nap körül tolyik : sokan fehér ruhában szeretnék
látn i a lányokat, mások ezt helytelenítik. A gyermekek többnyire továbbra is
gyertyával vonulnak be a templomba, számukra fenntartott padokba . Sok
helyen a plébánia megajándékozza őket egy egységes egyszerúbb gyertyával.
A leghelyesebb, ha a gyertyákat a szentély közelében helyezik el állv ányokon.
különben a gyermekek egész mise alatt azzal játszanak . A misét és az énekeket igyekeznek egyszerúbbé, gyermekek számára érthetőbbé tenni , elmarad
a keresztségi fogadalom megújítása a gyermekek korára való tekintettel.
Hogy egészen helyes-e éppen a templomi ünnepélyes külsőségeket rneqszüntetni, amikor a családokban e napon nagyrészt egyelőre megmaradt a
fényes ünneplés, az vita tárgyát képezheti.
Altalános szok ás. hogy az ünnepélyes áldozás utáni hétfőn az első tanóra
helyett a gyermekek ismét misére mennek és másodszor járulnak a szeritáldoz ás hoz. immár teljesen hétköznapi ruhában . Ezt a misét mint közönséges
hétköznapi misét tartják.
Újabban terjedni kezd az a szok ás, hogy az "ünnepélyes áldozá s" után
néhány héttel ismét meghívják a gyermekeket és szül öket egy közös v ásárnapi szentmisére és utána . aqape" . reggeli van a plébánián . Más helyen
igyekeznek néhányszor még délután , esetleg misével egybekapcsolva , összehivni a plébánián a gyermekeket , ha lehet , szüleiket is, elmélyf tés és tov ábbi
kapcsolatok céljából.
6)

E lőkészítő

oktatás

4-5 éves gyermek családban való előkészítésére elegendő 3 hét , 1-2. elemiben 6·7 alkalommal hívják össze a gyermekeket a plébánián , ettől függe t·
lenül az iskolában a 2. elemiben kb. 6 héten keresztül folyik az előkészítés .
Sokak számára ez kevésnek látszik . A cél azonban nem a teljes eucharlsztla tan az első áldozás előtt, hanem egy rövid előkészítés. A részletes oktatást
ezután a gyermekek a 3. elemlben kapják, amikor már gyakorlatban rögtön
meg tudják valósítani a hittanórán hallottakat. A tapasztalat azonban azt
rnutatja, hogy ahol a szül ői házban hiányzik a vallásos nevelés , ott valóban
"kevés" ez az előkészítés és az iskolai továbbvezetés is eredménytelen marad. "A sz ülök nélkül nem rneqy " - mondta az 1969. tavaszi püspöki körlev él,
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Miról beszéljenek a szülók gyer mekeik nek? Al apve t ő fontos ságú. hogy
lsten jóságát és szeretetét ismerje és élje meg a gyer mek. I!ppen ezért nem
beszélünk sem a családban, sem az els ö három osztályban a bűnbeesésról
és lsten b ünte t és ér ől . Kainról és a vizözönró l sem . Nem szabad a gyermeket
n evelői kényelmességból vagy tehetetlenségb ől lsten büntetésével fenyegetni , - elősz ö r bi zalmát, később hitét teheti tönkre . Még nem beszélünk az
eredeti bűnről , tehát a megvált ás gondol atáról sem . Jézus Krisztust azért
küldte az At ya, hogy elmondja , mennyire szeret bennünket és magához hív
mi nket . H ű maradt feladatához a szenvedésben is . O vezet bennünket az
Atyához. Igy érthet ő , ha az el s ő áldozás előtt még nem beszé lünk a szent rnls ér öl mint Krisztus keres ztáldozatának megjelenítéséről - amit még úgysem érte ne meg a gyermek - , hanem mint lakomáról, Úrvacsoráról , amelyben már itt a föld ön maga kör é gy űjt bennünket és szent Test ével táp lál.
Nem a hitigazságból , hanem a gyermek élet ének tapasztalataiból indu lunk ki :
n mind ennapi életben is t ápl álkozunk . de együtt eszünk ; vannak ünnepélyes
vacsó r ák. ahol az együtt lét, beszélgetés mind enk it örömmel tölt el (egziszte nciális katekézis) . Ha el őtte megbántottunk valaklt. kib ékülünk vel e. Igy
rögt ön é rt he tőv é lesz a szentmi se közösségi jellege is. (Ez követeli meg ,
hogy a gyer mek mindi g szül eiv el vagy legalább osztály társaival együtt vegyen
rész t a szentmisé n, különben egyedül ér zi rnaq át, ninc s közösségben és nem
is jön több et.)
A 4-5 éves gyermeknél ennyi tudá s elég egy bensőséges szentá ldozáshoz .
Ter mészetesen ezt egy képes biblia történetei vel bőví t he t jük. Fontos azonban, hogy az elők é s z ül et id eje alatt n csa ládban öröm teli várakozás, különösen szeretette ljes hang ura lkodjék: a gyermekkel imádkozzanak gondosabban,
mi nt a ze lő tt . Nem különleges erénygyakorlatoknt, ..jósá got " kell megköveteini
t ő le . hanem hogy kedves legyen mindenkihez .
A 6·7 éves gyermekeknél valamivel több et mondunk, kiegészítjük bibliai
történetekkel, a szentmise e g ye s részeire is rámutathatunk (rész letesen
a 3. elemi ben fogják tanulni) . Fótémák : keresztség , rnlndennapl kenyerünk. a
kánai menny egzó, a csodálatos kenyérszaporltás . az utolsó vacsora, Jézus
vasárnaponként megh ív bennü nket : az evangéli umban az ő szavát halljuk :
átváltozás és áldozás; imák szentá ldozás el őtt és ut án.
Ugyanezt tanuljuk részletesebben a gyermekekkel ft 2. elemlben is a
hittanórán. Az 1. elemiben megpr óbáltunk egy lsten-képet közvetl ten í. a
2. elemiben Krisztus személy e kerül a központba . Az Egyház, a templom .
Keresztsé g. Jézus , a jó pásztor, visszav ezeti az Atyához az engedet len. elveszett bárányt is. Bocsánatot kérünk az Atyátó l, min t a hétköznapi életben
szüleinktöl. A kánai menn yegzö - Jézus minket a szentmisére hív , mi keny eret és jócselekedeteket vi szünk ajándékba. Plébániai előkészítés alka lmábó l
a gyermekeket meg lehet hív ni egy uzsonn ára, hogy átéljék, milyen szép
egymással egy ünnepi asztalnál üln i. Jézus sok emberhez beszél a Genezáret l
tavon - 'lZ evangéli umban az O szavát hall juk. Jézus megdi csöül a Tábor -
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hegyen - a szentmisében a megdicsőül t Krisztus van közt ünk titokzatos
módon . Az ut olsó vacsora átvá ltozás . szent áldoz ás. Jézus megáldja a
gyermekeket - áldás a mise végén. Jézus felszólít : . Szeressét ek eqyrn ást"
- a szentmisé ről hazamenve megvalósítjuk . Az ünnepélyes áldozás el őtti
hetekben megbeszéljük a mise fő részeit : közösen imádkozunk . Jézus szavát
halljuk . kenyere t adunk ajándékba a mennyei Atyának, amely Kri sztus test évé
lesz és amelyet eledelül ad nekünk .
7) Szentmisér e való nevel és a gyakor lat ban
Hogy a litu rgiára való nevelés ne maradjon elmélet . ahhoz szükséges .
hogy a hittanóra keretében külön gyerekm isét is tartsanak : hogy azt a vasárnapi misét. amelyre a gyermekek legnagyobb számmal jönn ek. valóban . gyerm ekmi s év é" tegyék . gyermekek számára érth e tő imákka l. énekek kel. szentbeszéddel és rövid . ink ább imaszerú magy arázatokkal. Ahol lehet . vasárnap
- eset leg egy külön teremben- kü lön szentmisét tartanak a gyermekek
számára. azok aktiv bevonásával.
A francia hitoktatásban vezették be a liturgiára való nevelés célj ából az
un. katekétikus celebrációt. A tanultakat változó im ába foglalva és megfelel ő
mozdulatokka l kisérve imádkozzák - kellő gyakorlat után - a hittanóra végén
egy másik . ünnep élyes ebben berendezett szobában. A gyermekek ezáltal
megértik a pap gesztu sait . saját testtartásukat (térdhajtás . áll ás stb .l . rneqlsmerlk és gyako rolj ák a szentmise egyes imáit. de áhit attal ki sérve . A német
tan terv újabban az 1. e l e m i t ő l kezdve jónak lát ilyen katekétiku s ce lebrá ci ót
vagy katekétikus ünnep lést DZ oszt ályban . ami term észet esen csa k kellő e l ő 
készítés után si kerü lhet.
Természetesen megtanítjuk a gyerm ekeket szentáldozás e lő tt és ut án
sajá t szavalkkal. eset leg röpim ákkal imádkozn i. Tudjon a gyermek áldozási
im ákat könyv nélkül is. Sok templomban megelégszenek az áldozási énekekkel. Talán ezzel az e llenkező végletbe estünk . ha a szentmise közösségi jell e·
gét annyira hangsúlyozzuk. hogyamagán imára nevel ést elh anyagoljuk . Tapasztalat szerint az áldozási énekbe nem kapcsolódnak be a gyerekek telje s
lélekk el . meg kevés is . gyakran a szöveg is felülmúlja értelmüket. A qyerrnekek figyelm e kifárad a szentmise alatt és éppen a szentá ldozásnál lesznek
nyugtal anok . szétszórtak. A gyerme kek még nem tudj ák nyugodt k üls ő mögé
rej teni szórakozottságukat . A felügyelő pap is elmegy a szent áldo zásnál seq édkezni. Ezért kell a gyermekeknek a szül eik mellett maradniok . akik irányíthatj ák imáikat D szentáldozásnál. HD a gyermekek egy csoportban hallgatják
a szentrnls ét. akkor sz üks éqes , hogy ne csak az el s ő áldozás napján (ez
csak . k üls ö ünnepélyesség " lenne) . hanem k é s ő b b is egy felnőtt segít ő
szólí t sa fel a gyerme keket áldozás e lőtt összeszedettségre . imádkoz zon hangosan áldozás előtt és ut án. esetle g a gyermekekkel váltakozva. imakönyvből
vagy könyv nélkül. Ily módon elk er ülj ük. hogya gyerekek (a mozgás hatására)
éppen a szentáldozás ut án kezdenek el nevetgé lni . fecseqnl , ami annyi Ieln öt-
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tet megbotránkoztat (pedig a gyerek nem tehet róla , hogy egyedül hagyják) ,
a gyerektó l pedig elveszi a szentáldozás élményét . Ha a szentáldozás perce iben nem áll unk a gyermek ek mellett, nem irányi tjuk lankadó f igyelmüket ,
..immunissá" tesszük óket a szentál dozás érté kei irá nt. Egy tanlt ó se mern é
az osztál yban a helyükre ér kezó gyerekeket küls ö foglalko ztatás nélk ül 5-8
percig magukra hagyni, hogy ez alatt az Idó alatt ..csendben gondolkodjanak" ,
vagy kapcsolódjanak be egy számukra unalmas dal közepébe; a szentmisén
azonban egyesek természetesnek tartják ezt a lélekta ni képte lenséget .
Hogy a szentáldozás utáni csendes ima i s sik erüljön (a gyerekek csak
n a g yo n rövid ideig képesek rá, de erre is kell alka lmat adni ) , már el ő 
zóleg kell a gyermekeket hosszú idón át a csen des Imához szokt atn l, Esti
ima után, az osztályban a közös hangos ima végén, felszólí thatjuk a gyermekeket , hogy csendben beszéljenek Istennel, ameddig akarnak . Indít ást , témát
is adunk: hálaadás, dícséret , köszönet, kérés , gyakran éppen a napi élet hez
kapcsolódva. Aki ezt gyakorolja gyermekekkel , tudja , milyen kevés gyermek
tud eleinte egyet len mondatot magában megformálni , és milyen lassan jut
el odáig, hogy egy vagy két percig saját szavaival imádkozzon.
Nagyon hasznos, ha a gyermekeket - anélkül. hogy tu dnák - elmé lkedni
tan itjuk . A hallott bibliai történet mondaniva lóját lerajzo lják . E lóző l eg azonban
csukják be szem üket . gondolják végig, n é z z é k és h a I I j á k bensól eg tulajdonképpen elmélkedjék, - mit tett és mondott Jézus. Ezt el is mondhatják. Utána nyulnak papirhoz és ceruzá hoz. A gyermekek csodá latosan elmerü lve dolgoznak : elmélkednek rajzo lás közben.
Eppen a misén való aktiv, összeszedett részvéte l, imádság az, amiben
a gyermekeket a családban is , a hittanórán is tovább kell vezetn i. M ár szombat este el kell dönteni , rneqy-e a gyermek másnap szentá ldozáshoz. Ha igen,
akkor egy kiss é elókészitjük , motivá ljuk ezt ; esti imában kerüljö n sor lelk iismeretvi zsgálatra, bánatr a, esetleg egy áldozás elótti imá ra is . M isére menet
is megemlítjük pár lelkesító, kedves szóval a küszöbön álló t alálkozást Krisztuss al. Az oktatás se maradjon te ljesen az iskolai hittanóra fel adata: a szül ök
továbbra is foglalkozzanak gyermekeikkel bib liai történeteken keresz tü l. az
iskolában tanultak megbeszélésével. Lelkészi munkája szempontjá ból is döntóen fonto s, hogya plébá nos ne veszítse el a k ö vetkez ő évek ben sem a
kialakult kapcsolatot a gyermekekkel és szülókkel, hanem továbbr a is ..t ámoqassa a szülóket isten adta feladatukb an, hogy gyermekeiket lst en szeretére
neveljék.

r. a.
IRODALOM
Die H injührung der Kinder zu r Bucharis tie. Handreichung fUr Seel-

sorger und Katecheten. Kath . Schulko rnmíssar íat, 8 München 2, Maxburgstr. 2, 1968. 12 1.
Wie j ühren wi r unsere K inder zur Eucharistie. Handreichung t ür El ·
tern. Ka h . Sc hul kommíss a rtn t. MUnchen , 1968, 12.
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Dem Vater kann ich alles sagen. Werkbuch zur Busserziehung. Benzin-

ger, Zürich, 1969 ' 36.
Das Ma hl der Gottesj am i li e. Wer kheft zur Vorbereitung auf die Erst-

kommunion. Benzinger, Zürich, 1969 ' 36. (A két utolsó füzet munkafüzet a gyermekek számára, rövid szöveggel, kiszinezhető képekkel.)
Eucharistie-Katechese und Kindermesse. Die Vortriige des religionspiidagogischen Kurses 1964 im Cassianeum Donauwörth . Herausgéber
Dr. Hubert Fischer Auer. Dona uwö rth , 1965. 156 l.
Exeler , Adolf: Reclüzeitiqe Erstkommunion und Pjarrseelsorqe. Patrnos,
Düsseldorf, 1964 ' . 124 l. ( Al apve tő munka a németországi elsőáldozás
újjászervezésében. Történelmi áttekintés, az új út részletes ismertetése,
sok ir á n yú gyakorlati útmutatás a lelkész számára a szülő kkel való
együ ttmük öd ésben. )
Exeler , Adolf: Christus ent gegen. Ein Bilde r b uch fUI' die hiiusliche Vo rbereitung auf die rechtzeitige Erstkommunion. Patrnos, Düsseldorf,
1964 -, 40 l. (Kisebb gye rmekek szam ára.)
Gruber, Elmar: Arbeitshitten [ilr die Vorbereitung der E r st kom mu ni on.
Don B osco, München, 1969. 120 l. (Teológiai b evezetés Schillebeeckx
ala pján, sok jó tanáccsal, de egyoldalú óravázlatokkal. Intelligens és
érdekes munka, de teológiai alapvetése és ennek kö vetkezetes alkalmazása miatt elővigyázat szüks éges.)
Kessler, Gertrud - Ulrich, Therese : Katechetisch er Kommentar zum
Sakramenten-Teil des Glaubensbuches. III/l : Taufe Firmung Eucharistie. Schönigh, Paderborn, 1966. 292 l. (Kézikönyv a 3. elemisták
s zámára irt hítta nkön yvh öz.)
Pell, Rudolf - Weber, Günther : Handbuch zum Glaubensbuch f ür das
.1. und 4. Schuljahr. III/l : Taufe - Firmung - Eucharistie. Auer, Donauwörth, 1966 ' . 158 1. Weber kézikönyveinek ka tekézisei pedagógiailag
jók.
Weber , Günther : Das B ilderbuch vo m heiligen Brot. Auer, Donauwörth ,
1969 '. 32 l. (4-7 éves gyermekek számára, s zül ökh öz irt mellékletteU
Weber, Günther : llin/ührung zu Eucharistie und Busse im 2. Schuljahr,
(Kommen ta r zu : Gott is t un s nahe, Euch aristie und Bussbüchlein. Herder, Freiburg, 1968 3 • 48 U . Herder, Freib u rg, 1967. 114 1. (Általános
útm u t at ás és katekézisek liturgiához vezető imádságokkal.)
To vá b bi ir o d a l o m

Betz, Felicitas: Das K ind au} dem Weg zum Heil. Pfeiffer, München,
1964'. 100 l. (Vallásos családi nevelés 7 éves ko rig, elsőáldozás. Elfogyott. A teológiát végzett, sokgyermekes szerző 1971 tavaszáig új könyvet ad ki, hasonló tartalommal.)
Lelubre, Félix - laurentin, André : Ein/ilhrung der Kinder in die Liturgie.
(A francia eredeti cime : lnitiation des en ionts a la liturgia. Biblica ,
5
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B rü gge.) P!eiffer, MUnchen, 1965. 192 l. (A franc ia hitoktatásban használa to s "ka tekéti kus celebráció" módszereit ism er te ti és számos kídolgozott imádságot közöl.)
sauer, Ralph: K inder loben Gott. ttberlegungen und Anregungen zur
Gestaitung des Kindergottesdien s tes . PfeifCer, MUnch en , ' 1969, bő ír odalommal. 288 l.
TIlmann, Klem ens: E r ztetnmq des K in des zlI m B et en . Pau l u s, Re ckl ín g-

hausen. • 1963.

VI SS ZHANGOK

Egy magyar lelkész megjegyzése , Au sztr ia:
Kifogásom van a Boros : R e m én y b ő l élünk leköz lése ellen . A köny v t art alma csupán hip oté zisen alap szik s ezért nem alka lma s arra . hogy oz olvas ók
hi tét er ösltse .
Egy plébános:
Különösen nagy örö met szerze tt , hogy o 3. számban Boros László könyv ével részletesen megismerkedhettem. M ár az e ls ő számban közölt ismertetés
lelkeltette a fi gyelmemet. de tö bbet kaptam , mint remél tern . Gondol atai tal án
néha mellbevágnak, de egyre több mélységet és igazságot talál az ember
benne.
Egy magyar nóvér, Spanyolországb61 :
Különösen köszönöm a Szolgálat 3. számát , mely elmélkedésül szolgál
szonved éselmben. betegágyamban. (89 éves ) En nem akartam hosszú életet .
de o jó lst en akarja. . . . Halálunk ut án kezdód ik a valóságos. ig azi élet.
Dcktorn ő .

Magyarországból :

Köszönöm n Reményb61 élünk c. nyomt atv ányt. Nagy ör ömet szerzet t vele ,
a j6 lst en áldj a meg . Jókor jött . talán a legjobbkor !
Esperes irja :
Köszönöm :I Boros könyvet. Nagyo n élvezem a tiszta l árgyilagosságot és
pátosz nélk ül i szlgoruan következetes vit elét a gondol atoknak .
Hltoktat6:
A Szolq álat két sz ám át megka ptam. Meg lep választékos, szép magyar
nyelv ezete. De nagyon szere ncsés a korszer ü hang is, ame ly azonban nem
óhajt m luden áron m egl ep őt mond ani.
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EGYHÁZ SZAVA

VI. PÁL BI!KE8Z0ZATA

Az Osservatore Romano 1969 dec. 13.-i számában jelent meg VI. Pál pápának nov. 30.-án irt szözata, A katolikus egyház feje az újév napján harmadIzben megrendezett békevIlágnapra való előkészületül fordult szózatával földünk
valamennyi lakójához és adott gondol atokat evllágnap megtartásához.
Világunk polgárai, akik az új esztendő hajnalár a készültök, állj atok meg
~ g y pillanatra és fontoljátok meg: Merre halad az emberiség? Ma már össze fogó képet tudunk alkotni a jövőről, ma már ismerjük a m egteendő út további
áll omásait. Az emberiség a világ egyre nagyobb birtoklása felé halad. A
gondolat, a kutatás, a tudomány seglti a világ meghódItásában. Munk ával,
új eszközök alkalmazásával, a technika erejével megy végbe ez a nagyszerú
hódítás. De mire szolgál minde z? Hogy jobban éljünk, hogy életünk gazdagabb
legyen . Az emberiség az i dő dimenziói n belül törekszik a maga életteljes ségére és ezt el is érI. De ma már azt ls tudja , hogy ez az életteljesség
nem lehet igazán te ljes , ha nem terjed kl minden emberre. Ezért az emberi ség
arra törekszik, hogya haladás áldásaiban minden népet részesítsen .
Az emberiség egységre törekszik, Igazságosságra , egyensúlyra, tökéletességre, azaz más szóval : békére . I:s az emberis ég még abban az esetben is a
békére t ö-ekszlk, ha egyes emberek a béke ellen törnek . Már Szent Agoston
is megállapította : A háborúnak is tulajdonképpen a béke a célja .
Tehát je len világunk logikus célja a béke, ez minden haladásnak a rendelte tése, ez a modern civilizáció és kultúra minden erőfe szítésének mozgató
rugója . Ezért ma újra úgy hirdetjük meg a békét , mint aki az eljövendő időkre
minden jót ki ván. Béke néktek, akik az 1970-es új esztendőnek vagytok az
emberel. Úgy hirdetjük meg a békét , mint öntudatos, uralkodó életeszméjét
annak az embernek , aki embertársának jövő sorsával is törődik. Újra meqhirdetjük a békét , mert a béke az emberi társadalom normális fejlődésének
egyszerre kezdete és beteljesedése . Kezdete , vagyis feltétele . Amint a gép
sem tud jól rn űk ödnl, ha minden része nem felel meg a tervrajznak, így az
emberiség sem tud eredményesen és harmonikusan fejlődni , ha a béke nem
biztosítja számára a fejlődés elIndulásához szükséges egyensúlyt.
A béke a haladás v eze tő eszméje . Az az igaz és termékeny eszme, amely
a jobb életnek és történelmünknek alapját alkotja . A béke azonban egyben
annak a sokszor fáradságos és fájda lmas erőfeszítésnek ls a koronája,
amell yel a körülöttünk lévő világot szolgálatunkba igyekszünk törni, amelly el
igazságosságot és jóléte t tükröző társa dalmat teremtünk. Nyomatékkal áll it67

juk: a béke emberi világunk eszmel képének valós éle tr é válása. De vigyázzunk: a béke nem valami mozdulatlan állapot, amelyet egyszer s mindenkorra
meg lehet szerezni. Nem valami dermedt nyugalom. Rosszul értenénk Szent
Agoston hires meghatározását: a béke a rend nyugalma; - rosszul értenénk
ezt a meghatározást , ha a rendet magát valami elvont fogalomként mozdulatlan állapet nak és nem tevékeny életnek tekintenénk . Mert a béke sokkal
jobban függ állandó megteremtőjének a tudatától és akaratától. mint a tel tételeknek számító körülményektől. I:s hogy igazi rendről lehessen beszélni ,
az kell, hogy ez a rend egyre tökéletesebb lehessen, azaz állandóan újra
szlllethessen és fejlődhessen . Ebben II rendben az állandó haladásnak úgy
kell jelen lennie, amint a repülés egyensúlyát is a lökőerő din ami zmusa te szi
lehetövé.
Miért mondjuk mindezt? Azért , mert üzenetünket főként a Ilutal szellemeknek szánjuk . Amikor most a békéről beszélünk, kedves barátaink, nem valami
önzésben megfulladt mozdulatlanságot állitunk elétek . A béke nem olya svalami , amit boldogan birtoklunk . A békét nekünk kell megteremtenünk.
A béke nem valami elért életszint, hanem egy oly an ielsőbb világ, amely felé
valamennyiünknek áll andóan törekednünk kell. A béke nem valami kábitó
ideológia, hanem azoknak az erkölcsi kötelességeknek az együttese, amelyek nek mértéke szerint a közjóért valamennyi en Felelős ek vagyunk és amely
arra kötelez minket , hogy ez ügy érdekében minden er őnket latba vessük .
Ugyanis a béke ügye az egész emberiség igazi ügye .
Sok mindenre rájön az, aki ezeken az állItásokon elmélkedik. Rájön el őször
is arra, hogy világunk vezető eszméit alaposan felül kell vizsgálnl és meg
kell újitani. Rájőn aztán arra is, hogya ma uralkodó eszmék , legalább rés zben, tévesek. Tévesek, mert csak bizonyo s rétegekre vonatkoznak, mert
korlátozottak, mert az önzés ihleti őket. Az elmélkedő rádöbben arra , hogy
csak egyetlen egy eszme igazán helyes és jó : az egyetemes szeretetnek ,
azaz a békének az eszméje . Rádöbben arr a is, hogy ez az eszme , bár igen
egyszerű , mégi s igen nehezen valósítható meg . Egyszerű , his zen az ember
szeretetre, békére szület ett. Igen nehezen valósítható meg, mert hogyan lehet
a szeret etet az egyetemesség méltóságára emelni? Hogyan tud a szeret et
magának helyet biztositani a mai ember küzdelmekkel , önzéssel , gyűlölettel
átjárt mentalItásában? Ki mondhatja el magáról. hogy szívében szeretet él ,
hogy az egész emberiséget szeretl , hogy a holnap emberiségét, a haladás
emberiségét , az igazi emberiséget szereti; azt az emberiséget, amely igazi
nem lehet, hacsak a testvéri egyetértés és szer étet nem teremti meg egységét? Mert egysége er öszakböl. érdekdiktálta számít ásból. ö nz é s bő l. klzsákmányolásból nem szIllethet meg.
A béke nagyeszméJének tanulmányozója rájön majd arra is, hogy ma,
éspedig azonnal szükség van új Ideológiai nevelésre. Az embereket nevelni
kell a békér e. Igen , mert a béke gyökere a szívben van. Felismerni, rneqismerni , akarni és szeretni kell a békét. Csak ezek ut án újíthat juk meg általa
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az emberiséget : újlthatjuk meg b ölcselet ében. társadalmi rendjében . politikai
életében .
Emberek. testvéreink. döbbenjünk rá arra. hogy milyen nagyszerü látványt
igér a jövő . Vállaljuk is ennek az ígéretnek az első programját : neveljük
magunkat békére.
Tudjuk. hogy ez a program látszólag o:lentétekct rnutat, Mintha ténylege sen nem is lehetne megvalósítani. Hiszen úgy t űnik. hogy mindennek a léttörvénye a küzdelem . A küzdelem biztositja a sikert. Úgy t űnlk, hogy az
igazságosság is a küzdelem gyümölcse. I<üzdelem jellemzi történelmünk
valamennyi korszakát. Még ma is - a háborúk félelmetes tapasztalatai után.
- nem a béke. hanem a harc van uralmon . Sőt mi több. az erőszak is megtalálja a maga követőit és lak ájait . A forradalomtól kapja nevét minden Igazságosságért folyó küzdelern . a halad ásen belül minden meg újul ás. Az erő
határozza meg jövő sorsunkat. Testvéreink. emberek . ezt a nehézséget kell
megoldanunk.
Egyáltalán nem tagadjuk. hogya harcra szükség van. hogya harc az igazságosság fegyvere lehet. hogy hő si magatartásra késztethet . Azt sem vonhatja senki sem kétségb e. hogya harc eredményes lehet. MI csak azt állitjuk .
hogy a harc nem lehet az emberiség vezérlő csillaga .
Allítjuk: eljött annak az ideje. hogy az emberiség ne a harc. ne az erőszak.
ne a háború. ne a mások fölé való kerekedés jegyében haladjon az igazi és
mindenkire érvényes igazságosság felé . Allftjuk . hogya béke nem gyávaság.
nem elpuhult gyengeség . A békének fokozatosan - éspedig azonnal hozzálátva
- a barbár erő helyébe az erkölcsi erősséget kell állitania . A fegyveres
erőszak. az anyagi és gazdlIsági hatalom helyéhe a józan belátást. az egyenes
sz ót, az erkölcsi nagyságot kell segítenie . A béke nem m ás, mint maga az
ember . aki többé nem marja farkasként a másik embert. A béke a legyózhetetlen erköl csi erővel rendelkező ember . Ennek az erkölcsi erőnek kell
világunkban uralomra jutnia . ~s uralomra is jut. A béke diadalát elősegftö
nagy kérdésekről. első helyen a leszerelésr ől. az atomfegyverek kcrlátozáa ár ól, nemzetközi itélóforum felállításáról. a vetélkedésnek az együttmúködéssel
való felváltásáról. a k ülönb öz ő ideológiák és rendszerek békés együttéléséről.
annak reményéről. hogya fegyverkezésre szánt összeg egy részét a fejlődő
népek támogatására forditják. - rnlnderr ől már beszélnek . Az is a béketörekvés jele. hogyaterrort. a hadifoglyok kínzását. az ártatlan lakosság
ell en vezetett megtorlási akciókat . az internálótáborok rendszerét. a túszok
meggyilkolását stb. mindezt általánosan elítélik .
Nem tartozik hivatalunkhoz. hogya nemzetek. fajok . törzsek és osztályok

közt fennálló ellentétekben blr áskodlunk . De kötelességünk. hogya harcbanállókat békére ints ük, testvér voltukra figye lmeztessük. szeretetre bírjuk.
kiengesztelődésre seqltsük, békére neveljük . Ezért buzdítunk. bátor/tunk
mindenkit. aki ezt a békepedagógíát szolgálja . Ebben az esztendőben is felhívtunk tehát mindenkit; személyeket és közegeket. a közvéleményt lrány ítö
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szarveket. a pol ltt kusokat, a szellem és a múvészet képvi selőit, főként pedig
a fiatalokat. hogy határozottan haladjanak a béke útján . Mert el kell Jönnie
annak a Biblia által megjövendőlt napnak. amikor az igazságosság és a béke
találkozik és cs óket vált egymással.
Hozzátok. akik Krisztus egyazon hitében testv éreink és gyermekeink
vagytok. még külön is szólunk. Jézus Krisztus tanitása és példája áll előttünk .
Az Isteni Mest er hallj a. amikor imánkban mondjuk : . Bocsásd meg a mi vétkeinket, a m i n t ml is megbocsájtun k az elle nünk vé t kező kne k " .
Rettenetes szó a Miatyánkban ez az . arntnt" . Ha v állaljuk. amit ez a szó
kíván. az üdvösségrendben örök boldogs águnkat nyerjük el ; ha nem vállalluk.
az ítélet haragját vonjuk magunkra . Képt elen dolognak látszik . hogy valaki
a megbocsájt ás evangéliumát a politika vil ágában hirdesse. De egyáltalán
nem képt elens ég a keresztény életre nd magasabb si kján. Nehéz dolog. de nem
képtelenség . Mert hogyan vég ződnek a háborúk ? A béke nem más. mint a
gyengébb nyakába kényszeritett járom . a s ze rz ő d é s képmutató szaval mögött
gyúlölet r e jtőzik . Eppen az hiányzik . ami a magoldást teljessé tenné : a megbocsájtás és a g yő ztes fé lnek mindar ról való lemondása. ami a l egy őz öttet
megalázza és menth et et lenül szerenc sétl enné teszi. Hogyan ls lehet beszélni
b é kérő l ott . ahol nem kap helyet az engedékenysé g, ahol a bosszú szellem e
még jelen van. M indké t olda lnak a fels őbb igazságosság parancsát kell követn ie. Ez pedi g a megbocsájtás: ez oldja meg a presztl zs-kérdéseket. ez
teszi le he t övé a barátságot. Nehéz fel adat ez. De nagyszerü és nagyon i dő
sze r ű, keresztényi felada t. E l ő s zö r is magunkat neveljük err e a feladatra .
tes tv érei nk. gyer mekeink. Olvassuk el újra és újr a a Hegyi beszédet . Példánkkal és szavunkkal hirdessük is ennek tanítását az egész vil ágnak. Bef ejezésül
fogadjátok aposto li áldásunkat.
1969. nov. 30-án. VI. Pál pápa
(Orb án M. ford.)

AZ UJ BREVIARIUM FEL PIUS
A liturgia reformjá nak bevezetés ével megbízott Tanács még 1969-ben egy
könyvecs két jelentetett meg. hogyafőpás ztoroknak és a liturgia szakemberei nek az előkés zületben l évő új papi brev iárium felép ltését bemutassa . Ennek
a kiadványnak az első része az új zsolozsmáskönyv szerkesztésének elveit
serakoztatja fel , Ismert eti beosztását. míg második részében teljes szövegében közli az új officium két prototIpusának példájaként az Antiochiai Szent
Ignácról való liturgiai megemlékezésnek február elsej ei szolozsmáját és
ugyanennek a hónapnak harmadik napján kötelező hétköznapi zsolozsmát.
A zsolozsma reformját a zsinat írta elő. Az új breviárium szerkesztésén
négy éven át a vi lág minden ré széb ől több mint 80 liturgiai és biblikus
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szaktekintély dolqozott. Ezek a peritusok évenként két szer munkájuk eredményét bernutatt ák a liturgia reformjával megbizott Tanács püspöktagjainak .
és munkájukat e Tanács újabb utasításai szerint folytatták. A zsolozsma reformját irányitó elveket az első püsp öki szinodus 1967 öszén jóváhagyta.
Az új zsolozsmáskönyvvel együtt megjelenik majd a zsolozsm ázásra vonat kozó utas ít ás is . Es nemcsak az általános rubrikákat fogja tartalmazni , hanern
a reformot ihlető elveket és szempontokat is felsorolja .
A z ú j r ó m a i b r e v i á r i u m t e r m é s z e t é r ő I által ában a követ kezőket mondhatjuk : úgy szerkeszt ik meg . hogy no csa k a zsolozsmamondásra köteles papságn ak. hanem a közösen vagy egyedül imádkozó hiveknok is
lelki tápláléka lehe ssen . A szerkeszt ök arra törekedtek, hogy az új breviáriumban az Egyház imájának a mintaképét adják . A szentrrásból vett olvasmányo k száma több lesz és az olvasásra szánt szakaszokat is jobban válo gattá k ki. Kitisztogattak az új zsolozsmáskönyvből mindent. ami az igazságnak és a vallásos érzületnek nem felel meg . Tették ezt már azért is , mert
a hív ek számára honi nyelven is kiadják majd a breviáriumot. Az officium
felépitésének és az egyházi év természetének megőrzése mellett bizonyos
l ehetősé g nyílik majd arra is . hogy az imádkozó némiképp módosítsa a
zsolozsmát lelki igényének vag y helyzetének megfelelően. A zsolozsmázá s
jogi. törvénye lő írta kötelezettségét is enyhítették . hogy az imádkozó szivét
szabadabban emelhesse az Istenhez. Arra is l ehetőség ny íl ik majd , hogy a
zsolozsma egye s hóráit jobban a miséhez kapcsolhassák úgy . hogy ismétlésekr e sor ne kerüljön és az egyes részek is egymáshoz simuljanak.
Mil yen losz az ú j b r e v i á r i u m f e I é P í t é s e? Az új zsolozsmát ls
az invitatorium nyitja me g. dc utána nem kell szükség szerűen az olvas mányokat tartalma zó hórának következni. mert ezt a pap a nap bármelyik
részé ben elimádkozhatja . A napi zsolozsma az invitatorium ut án gyakorlat ilag
a reg geli dicsér ő im ával. a laude s-sel ke zdődik . M ásik sarkpont ja a vecsernye .
Mindk ettőnek a felépítése ol yan , hogya templomban a nép is könnyen
be kapcsolódhasson és a papok együtt vagy külön-külön is nagy lelkí haszonnal imádkozhass ák. A matutinum hel yéb e lépő offi cium lect ionis -t úgy szerkeszte tté k meg . hogya nap bárm ely ik órájában el lehe ssen mondani. Him nusza azonban változik majd aszerint. hogy éjjeli h óraként. vagy pedig nappali
hóraként im ádkozz ák. Ebben az off icium lectioni s-ban kevesebb lesz a zsoltár
és több az olvasmány . A completorium szöve gét úgy állítottá k össze . hogy
akár emlékezetből is el lehessen majd imádkozni.
Most lássuk közelebbről a I a II d e s - t: az invitatorium ut án azonnal a
himnusz következik . majd az els ő reggeli zsoltár, ezután az ószövetségi
szentr rásból vett ének (canticum) és újra egy zsoltár. Elmélkedési anyagot
az imádkozó a most következő rövid olvasmányban talál , ezt a responsorlum
zárja be. Az antifónával megnyitott és bezárt Benedictus ének után a zsolozs mázó napi munkáját Istennek ajánlja és elmondja az Úr imáját. aMlatyánkot,
ezut án a nap liturgiai jellegének megfelelő imádság következik. A vesper ás
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feiépitése is teljesen ilyen . A .hora rnedla " himnuszból , 3 zsolt árból. rövidke
olvasmányból és Imából ál/. A matutinumnak megfelelő. de a nap bármelyik
részén Imádkozható officium lectlonis-ban is háromra csökkentették a zsoltá rok számát. Ha hosszú zsoltárról van sz ö, azt három részben mondjuk. A két
olvasmány viszont kiadósabb lesz . Az első olvasmányt a szentlrásból vessz ük.
Olyan hosszú lesz körülbelül. mint ma 3 olvasmány együtt. A második olvas mányt vagy a szentatyák írásaiból . vagy hires egyházi Irók müveiből választják
kl. vagy az illető nap szentjének az életrajzát közlik . Ezt a hórát ls a napi
ima fejezi be. Az esti ima. a completorium elején lelkiismeretvizsgálat van .
A himnuszt egy zsoltár követi éspedig vasárna;') vagy a 90., vagy a 4.• vagy
a 133.; hétköznap is ezeket a zsoltárokat lehet mondani . de választhat rnlndenki a napra kijelölt zsoltárok közül ls . Rövid olvasmány, Simeon éneke és
oratio zárja be az esti Imát. amely után még elmondjuk a Márla-antifónát a
saját oratlójával. Tehát röviden: a zsoltárok számát csökkentették. az olvas mányokat viszont bövltették, és a laudes meg a vesperás is jelentősebb olvasmányt kapott.
Ami a zsoltárokat il/eti : négy hét alatt vesszük sorra il psalterlum zsolt árait. A három történeti zsoltárt ádventben . karácsony idején, nagyböjtben és
húsvét idején imádkozzuk. mint az üdvösségtörténet összefoglalását. A három
átokzsoltár az új breviáriumban nem kap helyet. Más zsoltárokból is egyes
keményen hangzó verseket kihagy tak . Úgy osztották be a zsoltárokat. hogy
még a nagy hórákban se legyen a versek száma harmincnál több . A zsolt árokat megnyitó és záró antifónákat Js úgy választották kl. hogya zsoltár ért élmére fényt vessenek . A himnuszok változatosabbak lesznek . Mivel a laudes
és vesperás a templomban a papok és hIvek közös Imája is lehet. ez esetben
honi nyelven imádkozzák . igy lehetőség nyílik arra, hogy a zsolozsma számára honi nyelven új himnuszokat Irjanak.
Végül röviden a zsolozsmázás kötelező jellegéről a következőket tal áljuk
liturgia reformjának bevezetésével megbízott tanács kiadványában . Az elv
áll : a papnak minden nap el kell mondania a zsolozsmát. Sem a laudes -t,
sem a vesparást nem hagyhatja el súlyos ment ö ok nélkül. Továbbá súlyos
hanyagságnak szám ít. ha a zsolozsmázásra köteles pap az olvasmányokat
tartalmazó hórát - ami a Jelenlegi matutinumnak felel meg - hosszabb
i d ő n át elhagyja . A latin szövegben Igy olvassuk : .Olficli lectionis omlssio
protracta in presbytero constitueret gravem neglegentiam:
Orbán Miklós

il

VI. PAL LEVELE VILLOT BIBOROSAL AMTlTKARNAK
A PAPI COLlBÁTUSRÖL
Az O s s e r v al o r c II o m a n o fc br uár 4-i száma e l s ő oldalán tette
közzé azt a levelet. amelyet a Szerit atya Vill ot bíboro sáll amtitk árhoz ir t a
papi nőtlens éqr ől , VI. Pál ezt a harminc év óta nem használ t . Iormulát"
választotta. hogy áll ást foglaljon a hollandiai egy ház követel éseivel kapcsola tban. A levél jórészét szószerin ti ford ftá sban közöliük: cs upán bizonyos s tílusfordulatokat. vagy lényegtel en kitételeket hagytunk cl.
. Bíboros Úr! - Hollandiában a napokban a papi cöli bátuss al kapcsol atban nyilatkozatokat tettek közzé. Ezek mély fájd alomm al töltöttek el bennünk et és számos kérdést vetettek föl lelk ünkb en ; egyrészt a róma i katolikus
egyház szent törvényét támadó súlyos áll ásfoglalás lndlt óokalt , másrészt az
lsten nép e. különösen pedi g a papság és a papságr a kés zü lő f iatalok kör ében
várható vi sszahat ást i ll e t őe n . Az e g é s z egyh ázban mekk or a zavar lesz rnindenn ek az eredménye és milyen visszh angot fo g kelteni a dol og a ker esztények és az egész embercsalád más tagjai részéről! E kér dése kkel kapcsol atban úgy érezzük. hogy apostoli hivatalunkban közvetl en munk atár sun k e l őtt
ki kell tárnunk lelkünket.
- Alázatos és teljes ő s z inteséggel m inden ekelőtt azt kérd ezzük magunktól . hogy nem vaqyunk-e valamiképpen fel el ősek ezekért a szer encsót len
d önt ések ért. amelyek saját magunk és - úgy hisszük - az c g é s z egyház
felfogásától eltérnek.
Az Úr lsten a tanú nk. hogy mck kor a naqyrabecsül éssel . szeretett el és
bi zalommal viseltettünk a holland egyhá z iránt. 105 On. Bíboros Úr. tud ja,
hogy mekkora ti sztelettel és harát sággal igyekeztün k min d szemé lyes tárgya lásainkban . mind level einkb en. mind a szentszék hivatalain ak é rd e k l ő dé s é n
keresztül a szóbanforgó nyilatkozatok elhangzását mege lő zni . Ezek a nyi lat kozatok sok bizonytalanságnak és zavarnak az e l ő íd éz ől . Következésképpen
súlyos és sürgető kötelességünk . hogy vil ágosan megmut assuk. mit gondolunk és rni a szándékunk. Mert a Gondvisel és ebben a nehéz ór ában valamennyi egyh áz gondját a váll unk ra rakta .
Jól ismertek azok az érv ek. amely ekre hivatk ozva a r órnai -kato liku s egyház annyi kegyelmi . életszents égi és apostoli gyü mö lcsö t t e r m ő évszázados
törvényét gyökeresen meg akarják v átoztatn i. De ezek az érvek - és ezt
minden félreértést kizárva mondjuk - ezek az érv ek nem g yőz nek meg bennünket. Ezek az érvek ugyanis egyáltalán számb a sc m vesz ik mint valóságot
a természetfeletti rendet. pedig err ől megfel edk ezni sohasem szabad.
Mivel ezek az érv ek a természetfölötti valósággal nem számo lnak. a papság eredeti tiszta fogalmá t is kikezdik. Mert az egész kérdést más dimen zióban . mint az evangé liumi küldet és dimenziójában. vizsgáln i nem lehe t.
Ugyanis hltünk és az lsten országába vetett reményünk erejében ennek az
evangéliumnak vagy unk hirnökei és tanúi. A püspöknek és a papnak arra
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s z él a küldetése. hogy a kegyel em és az igazság evangéliumát hirdesse. a
vil ágnak az üdvösség üzenetót tolmá csol ja. ébressze egyben b űn e in e k és
megváltott voltán ak a tudatára . serkentse reményre . szakítsa el a mindig és
újra sz ület ö bálványoktól és térítse Jézus Krisztushoz. Az evangélium értékvilágát megérteni és megél ni csak hitben. imában . penitenciában. szeretetben lehe t. Nem hiányozhat sem a küzdelem . sem a kemény önmegtagadás.
M int történt Jézus Krisztu ssal és apostolaival. azokat. akik az evangéli um
ért ék-rendj ében élnek. a vilá g ol ykor megveti . kigún yolja. s ő t üldözI. A Kri sztusnak való teljes önátadás legfel sőbb foka a kereszt bot or sága.
M indennek megértése századokon át é r l e l ő dö tt a keresz tényeszményért
folytatott sok-sok küzdel em között és arra késztette a r órnaí-katoltkus egy·
házat. hogy a családalapl tás ról való lemondást kívánja azoktó l. akik a papságra készülnek. Ezt az áldozatot önként korábban is az evangéli umnak Igen
sok szolgája vállalta.
Azok az érvek. amelyekre éppen csak uta ltunk. ma jobban. mi nt val aha.
megállj ák a helyüket . I:s vajon rni, akiket Jézus Kri sztu s követ ésére hívott .
képte lenek lennénk ellogadni a hosszú tapas ztalat álta l m e g er ő sít ett törvényt . azt. hogy csal ádot és hálónkat elhagyva. kövessük Jézust és vi gyük
mi ndenfelé az ó jóhírét ? Kik tudnák tolmá csoin i fel szabadltó üzenetét korunk embe rének jobban. mint azok a lelk ipásztorok . akik visszavonhatatlanul
és fennt artás nélk ül egyedül az evangélium szolq álat ára szent eli k magukat ?
Éppen ezért az lsten . J ézus Krl sztu s. az egyház és az egósz vil ág e lő tt maqfontolva a dolgot. köte less égünknek tart juk. hogy. amint már is mé te lten
tettük . újra kijel ent sük: a papság ós a cöli bátus közli kapcso lat. ahogyan
évszázadokkal ezelőtt lét rejött a római katolikus egyházban. Igen nagy és
mással nem póto lható érték . Vakmerőség volna lebecsüln i. vagy egyenesen
lassan elt ű n n i hagyni ezt a századok álta l megszent elt köt eléket. hiszen al
önátad ás nak mással össze nem hasonlí tható szi mboluma. Am i azokat a papokat illeti . akik elismert okokból képtelenek a cö lib átus ban kltartant. tudjuk. hogy számuk cseké ly . hiszen a nagy többség lst en kegyelm ével hű
akar maradni az lst en és az egyház e lő tt váll alt köte lességéhez. - a cölibátu sra képtelen papok felmen tési kéreimét ellogadjuk és mi nden ese te t
k ül őn megvizsgá lva . teljesítjük . Aty ai szere tetü nk megé rti állapo tukat. de ez
a szeretet nem akadályoz meg mi nket abban. hogy döntésii ket saj nálatt al ne
hclytelenitsük. Azonban az egyház . mi nt te tt e a m últban , a jövő be n is az
igehirdet ést. a hit szolgála tát és a szents égek kiszolgáltatását csak azokra a
papokra bízza. aki k a köte less égükhöz hűek maradnak .
Az a tény. hogy annyi módon támadják a cölibátust. különös in ódon e l ő 
ír ja nekünk . hogy biztassuk és bátor ít suk a köt elességükh öz h ű papok vég ·
tel en sorát és valamennyinek nagy szeret ette l áldásunkat küldjük.
Miu tán a dolgot alaposan megviz sgáltuk. vil ágosan kimondjuk : nem enged·
hetjük meg. hogy papként m űködj ék az. aki. miután az eke szarvára tette a
kezét. visszafordult. A sokszor emlegetett keleti egyházban is ez a gyakorl at.
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Most , amikor a cóli bátus törvényét m eq e r ő s i tj ü k . nem feledk ezünk meg
egyes nehéz és sajátos körülmények közt kormányzó püspökök gondolatáról :
hátha szóba jöhetne olyan érett korú férf iak pappászentelése. akik családi
életükkel és hivatásuk gyakorlásával is példát mut attak a keresz tény életre .
E tervet súlyos fenntartással kell fogadnunk . Nem illúzió csak. hogy ez a
megoldás egye s sajátos körülmén yekk el küzdö egyházak megoldása marad?
Más egyházakat nem körny ékez majd meg a kísértés. hogy il paphiányt így
orvosolják? Ez il megold ás olyan sú lyos követ elm ényekkel jár hat. hogy e l ő 
zetesen p üsp őkre stv érelnkk el a dolgot alaposan meg ke ll vizsgálnunk.
Velünk együtt On is tanúja annak , Bíboros Úr , hogy mi nden felöl milyen
sok püspöktestvérünk és más gyermekünk kéri. hogy a cöli bátus haqyományán ne változtassunk . Valamennyien hozzánk csatlakozva ki fe jezik egyben
reményüket, hogya holland püspökök az apostoli székkel a bizalom és test vériség alapján állva felülvizsgálják a dolgo t . Ennek imában és szeretetben
kell megérnie . Legjobban mi kíván juk . hogy il holland f őp á s zt oro k k al a rncqoldáshoz segítő eszközöket megtálaljuk .
Kérjük , Biboros Úr, biztosítsa a holl and püsp ököket . papokat , hívoket
állandó szeretetünkról. de egyben arról a megg yőzödésü nkrő l is, hogy az
egész egyházat érintő dol ogban hozott dönt éseike t és állás fog lalásukat a
felsorolt szempontok szeri nt föltétlenül felül kell vizsgáin!. Kérjük . lépjen
kapcsolatba a világegyház püspökeivel . kérje meg valamennyit. hogy papjaik at biztosítsák szeretetünkröl. Figyelemm el kí sér jük aposto li rnunk ájukat.
minden problémájukat és velük együtt számon tartjuk, mennyire nagyszeni
a kegyelem . amellyel az lst en megajándékozza öket, monnyire szent az el·
köte lezettségük és milyen sokat kíván tőlük hivatásuk . A papságra készü lő
fiatalokra is gondolunk. Ok az egyház reménysége , hol nap már nekik kell
hirdetnl ök az evangél iumot. ha visszavonhatatl anul ügy válla lják a papi életet.
amint az egyház ezt tőlü k kívánja:
Levele végén a pápa a hív ek imáját is kéri, hogy az lst en mi nden papnak.
mind en hivőnek adja meg a hitbeli állh atatosság, a reményben való erősség
·~ s a lángoló szeretet kegyelmét.
A pápa Vlllot b.boros állarntitk árnek írt level ét febr. 2.·án írta alá.

A PAPOK TOVABBKepZeSE
A Papok Kongreg áció ja febr . 9-én tette közz é azt a levelet , amelyet már
több mint egy éve, 1968. okt. 18·án megszavaztak a kongregáció plenáris
ülés én a papok to vábbképzésével kapcsolatban . A püspökkari konferenciák
elnöke inek megküldött levelet 1969. nove mber 4-én, Borromei Szent Károly
ünnepén írta alá Wright bíboros . a Kongregáció prefektusa. A hivatalos latin
szöveget az Os s e r v a t o r e R o m a n o 1970. febr . 9·10·j száma k őz ll: az
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újságíróknak P. Joseph lécuyer febr. s- én d é l el őtt mut att a be a dokum nt umot a Vat ikán sajtó termében. A k öve tkez ökben részletese n Ismerte tj ük ezt
a levelet.
A bevezetó kie meli. hogy a Kúria refor mját szabályozó apostoli konsti túció
kívánsága szeri nt a Papok Kongregáci ójának egyik fel adata az. hogy e lő moz 
dítsa a papok álla ndó kiképzését. A szóbanfor gó levéllel éppen eme küldet ésének akar eleget tenni a Kong regáció. A dokum entum e l ők ész í t ésé n é l ícl használták azokat a válaszokat és infor mációkat. amelyek a világ püspökeitól
érkeztek Rómába egy e lőzetes megkérdezésre. A levél a párbeszéd szelle mében íródott : nem kivá n új szabályzatot nyújtani a papk épzéshez. inkább
csak emlékezteti a vil ág f őp á s zto r a it a Zsi nat tanítására és néhány már részben kipróbá lt módszert, utat sugall a papság lel ki. szellemi és lelk ipásztori
tov ábbk épzés éhez. - A dokum entum el s ő rés ze álta lános megf ontolásokat
nyújt. - A II. Vatikáni Zsi nat a papi szolgálatta l és élette l fogl alkozó dekrétum elején kiemelte . hogy a papoknak döntő szerop jut Krisztu s Egyházának
megújításában . Ehhez pedig okvet lenül szükséges. hogy a felszentelés után
is . főle g az első években . megfe leló lel ki. szelle mi és lelkipásztori továbbképzésben részesül je nek. Különben ezt n feladatot az O p t a t a m T o t i u s
k. dekrétum is a püspökkari konferenciák figye lmébe ajánlja . - I n t e II e k t u á I i s szempon tbó l a püspököknek nemcsak arra kell ügyelniök. hogy a
fi atal papok elmé lyítsék a teoló giát és álta lában a szent tudo mányoka t . hanem
arra is. hogy egyrész t nyomo n kövessék az egyes tudomá nyágak f e jl őd é s é t
és az ennek rneq fe l e l ő lel kipásztori korsze r űslt ést meqval ós lt s ák . másrészt
pedig : mind ig figyelj enek a Tanítóhivata l útmu tatásaira . Ezzel kapcsolatban 11
doku mentum megem lít néhány égetó pro blérnát: a hit bizonyos igazságai nak
kétségbevonása, a keresztén y és a papi élet alapjai nak vita t ása . a te lje s
szekularizációra való tör ekvés. A levél rövi den jelzi ennek az állapotnak az
okait is : a kontesztá lás szelle mének elterjedése; 11 ter mészett udományos
mentalitás népszerűsége. amely a hitnek nehézségeket támaszt ; a társa dalom átalakulása . amely a pap társa dalmi státusát m e g k é rd őj el e z i ; álta lában
pedig : egy bizonyos naturalizmus és mate rializmus elter jedése . amely a ter mészetfeletti valóságo kat kizár ja vagy me ll özl. M indez természet esen összefügg a papképzés s p i r i t u á I i s szempontjaiva l is. A dokume ntu m a továbbiakban erre t ér ki. Különösképpen hangsúlyozza a pap személyes hit ét.
valamint a Tanító hivata lla l szembeni tanulékonyságot. hiszen Krisztus lelkével egészen különös módon vezeti a Magisztér iumot. Ezenkívül a levél fi gyelmeztet arra is . hogya papok újí tsák meg papszent el ésük napján tett ígéret üket. különösen a cölibátusra és püspökei knek ill. elöljáróiknak ta rtozó
engedelmességükre vonat kozó elkötelezettségüket. A Szent Kongregáció azt
javasolja. hogy eme ígéretek megújításá ra minden nagycsütörtökön gyű ljön
össze az egyházmegye papsága a püspök köré és a . M issa Chrlsrnatl s" alatt
ünnepélyesen újítsá k meg a papok Krisztusnak tett igéretüke t. (Ennek új
liturgiáját az Istentiszte leti Kongregáció dolgoz ta ki és ugyancsak az O s s e r -
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vat o r e R . febr . 9-10-i száma tette közzé.) A Papok Kongreg ációjá nak levele
a továbbiakban kiemeli , hogya mél y élet és a helyes teológiai továbbképzés
segiti a papságot a termékeny I e I k i P á s z t o r i mun kában. Ezt a tevéken ysége t min dig a fe lebarát őszinte szeretetének kell inspirálnia : a lelkipásztori
munk a különbözik tehát a szociális vagy a politikai tevéken ységtől. Az apostol i
munka alapja és állandó követelménye az életszentségre való törekvé s. A
papság eme hármas tová bbképzéséhez megfelelő mes terekre van szükség.
A dokum entum igen fontosnak tartja , hogy ezeket a mest erek et 3Z egyházias
szellem töltse el ; hogy ne legyenek 3 meqqondo lat lan újítások rajongói ; hogy
figyelj enek korunk szükségeire, de ugyanakkor a hagyományt is vegyék
figy elembe , amikor választ keresnek a mai kérd ések re . Legyenek minden eke l őtt példamutatók az életszentségben. Az általános megfontolásokat
nyújtó e lső rész végén a Papok Kongregác iója arra szólí tja fel :J püspök i
karokat, hogy mlnd en egyházmegyében nevezzenek ki egy·egy tanulm ányi
igazgatót, vagy pedig állíts anak l el k ét-h árom tagból álló blzottságot a papi
továbbképzés irányitására . A második rész néhány gyakorlati utat , módszert ajánl. A papi tov ábbaz Ordináriusnak kell gondo skodnia : neki kell tehát kiv álasztani 3
célhoz vezet ő eszközöket. A dokumentum néluíny kipróbált utat jelöl meg.
Emlékezte t arra , hogy már az E c c I e s i a e S a n c t a e k. motu proprio is
e léírta : a szentelés után egy te ljes le lkip ásztori évet kell biztosítani a fiat al
papoknak . Ez alatt a különb öz ö lelk ipásztori tevékenységek megismerésével
felkészítik a szemináriumot befejező papokat a gyakorlati lelkipásztorkodá sra.
A levél eml ékeztet a kánonjogi előírásra is , amely a fi atal papoknak kötelezőv é te szi, tan ulmányalk befejezése után három évig, II különb öz ö vi zsgákat.
E vi zsgák anyagát és 3 gyakorlati m ödozat okat az ordiná ri usok vagy II püs pökkari konferenciák határoz zák meg. Hivatkozva 3 P r e s b y t e r o r u m O r ·
d i n i s k. zsinati dekrétumra, 3 Papok Kon qreq ácl öl ának level e azt sürgeti .
hogy a papok néhány évvel szentelésük után résztv ehessenek teológiai és
lelkipásztori továbbképző kurzusokon , Nagyon kív ánatos, hogy m i el őtt az
ilyen kurzusokat megkezdenék , pár napiq lel ki magányba vonuljanak vis sza.
Termé szetesen , az . aggiornamento· eme lehető sé g ét a pap s áq valamennyi
tagjának nyitva kell hagyni. A dokumentum fel szólítja 3 teológiai fakul tásokat
is , hogy szervezzenek tanu lmányi kurzusoka t ; esetleg levelezés útján ls bekapcsolha tj ák a papságot. A püspökök pedig gondoskodjanak arról , hogy egy
vidék Vll\lY egy·egy generáció papjai összejöhessenek ; adjanak papjaiknak
tanulrn ánvt szabadságot. szervezzenek könyvtúrakat és lét esít senek lelkipásztori Ir-t ézeteket. A dokumentum befejezü szakaslll ismét figyelmeztet
arra, hogya Papok Kongr egációja nem akarja pontosan megszabni a papi
továbbképzés m ódozatal t: párbeszédet akar kezdeni a világ püspökei vel.
ezért nagyon hálás lesz, ha közérdek ú híreket, információkat pap a világ
bárme ly ré szérő l. A most megkezdőd ött párbeszéd célja lIZ, hogy minél jobban szolgálja a papok továbbképzésének fontos ügyét.
k é pz és rő l
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

VI. PÁL PÁPA LEVELE ALFRINK BIBOROSHOZ ES A HOLLAND POSPOKOKHOZ

Január e ls ő napjaiban zajlott le a holl and lel kipásztori zsinat V. tel jes létszámú ülése . A zsinatnak 108 szavazó tagja volt: ebból nyolc püspök; a holland egyházmegyét 10-10 tag képviselte; 10 kikül döttje volt a szerzet esrendek nek ; öt en a központi tanácshoz tartoz tak; 15 személyt pedig a holl and hierarchia nevezett ki. Jelen volt még 11 nem szavazó megfig yel ls . A részt v evők átl agos életkora 43 év. A megb eszél ések témá ját :I papi funkciók
korszerúsi té se és a papi cöli bátu s kérdés e képezte .
Az O s s e r v at o r e R o m a n o jan. 12-13·i száma közét ette azt a francianyelvú levelet, amelyet VI. Pál pápa december 14-én irt Alfrink bíb orosn ak
és a holland püspökök nek. Ime a levél szószerinti ford ít ásban:
. 1966 novemberében egy üzenete t küldtü nk Onnek , Biboros Úr, valamint
Hollandia többi püspökének , a szerzete seknek és a katolikusokn ak: bíztosttottuk mindannyi ukat arról, hogy Imáinkban igen közel vagyunk Onökhöz ebben
az órában , amely különösképpen Ion tos országuk egyháza számára. Ez volt
az a pi llanat, amikor a hollan d katolikusok k épvisel ői, ,püspökeik felszólitására és az ó vezet ésük alatt , összejöt tek, hogy alapo san tanulm ányozzák a
zsinat i határozatokat , hogy behatol janak azok szell emébe, hogy megtalálják
a legmegfele lőb b utakat a lelk i és vall ásos életbe n, az apost olkodásban, a
zsinati hatá rozatok hathatós alkalmaz ás ához'. Ebben az üzenetb en azt is kiíejeztü k. mi lyen komo lynak és kényes nek t űn t szemünkben a holland katolikusoknak ez a kezdeménye zése ,új és egyedülálló jellege' rnlatt, de ugyanakkor azt is hangoztattuk, hogy bízunk Bennetek . T i s ztel end ő Testvé rek. akiket
a Szentlélek lsten Egyházának kormá nyzására rendelt (vö. Ap . Cs. 20,28) .
Azt remé lhettük ugyanis, hogy e nehéz váll alkozás és a t i türelmes munkátok
révén a hitletéteményt húségesen megő rzi k , de ugyanakkor megtalálják azt
:I rnödot. ahogyan koru nk emberei számára hat hatósabb és alka lmasabb m ödon bemutathatják a hitet . Ami a ref ormtervezet eket és a hely i struktúráknak
az új történelmi kör ül ményekhez való alkalmazását Illeti : azt gondoltuk, hogy
a gyakor lati javas latokat a je len Intézmények gondos viz sgálata után terjesztették el ő különbözö szakterü leteken jártas embere k, Ilki ket a .s ensus Ecclesiae" vezet és aki k jól látják a je len óra szükségeit. Azóta a . Pastoraal Concl lie" már négy teljes lét számú ülés t tartott. az ötö diket rnost januárban tart ják. Tudomásunk szerint az i lle tékes Hatóság eddig még semmifé le határozatot nem hagyott jóvá, viszont tudju k, hogy II Püspöki kar a viták kllndul ópont jául elfo gadott bizonyos . beszámol ö-terv ezeteket ". Nem hallga thatjuk el.
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hogy e tervezetek doktrinális áll ít ásal között vannak olyanok, amelyek nyugtalanítanak bennünket és amelyekkel szemben komoly fenntartással kell
élnünk. Nem minden alap nélkül beszélt a sajtó egy másik nehézségről is :
a holland katolikusok nincsenek arányosan képviselve ezeken az összejöveteleken. Végül ami e lelkipásztori zsinat üléseinek cé lki tűzéseit és terveit
ill eti : egy lényeges megfigyelé st kell tenn ünk . A beszámol ö-t erv ezetekben
igen ritkán Idézik a II. Vatikáni Zsinat aktáit és a Tanító hivata l újabb rendel.
kezése it. S őt mi több : a tervezet reflex iói és javaslatai nem igen vannak
öss zhangban a Zsinat és a Tanítóh iva tal dokumentumaival. Konkréten most
arra a két javasiatra gondolunk, amelyet a közeli ülés vit áinak bázisául fogad.
tak el : 1) .a mlnlsztérl áli s hiv atal gy üm öl cs öző és megúj ított rn űk öd é s é r öl "
és 2) a . s z e rze te s e k rő l ' szóló tervezetre. T i sz te len dő Testvér ek , már ti maqatok is bíráltátok e tervezetek néhány téve s vagy f élr e é rth ető állí tását és
r ámutat tatok bizony os veszélye s orientáció kra. Mo st mi is fe lhí vjuk lelkipásztor i figyelmetek et néhány kifogásolható pontra. 1. Am i a minisztérláli s
hivatalt ille ti: a) az Egyház célját és feladat ait ügy írja le a terv ezet , rnlnth a
ennek az Egyháznak a küld etése kizárólag evi lági lenne; b) a papi hivatalt
úgy tekinti , rnlntha az a keresztény k ö zösségtől er edne; c) nem egy hel yen
szétválasztják a papságot és a cölibátust , éspedi g néha egészen határo zott
követelésse l; d) bírálják azt a tételt, hogy egyedül a férfi lehet pap ; e) a
Pápáról csak azért szólnak, hogy minimizálják Krisztu stól kapo tt hivatalát és
lelki hatalmát stb . 2. Ami a szerzetesekről szóló te rv ezetet ill et i : a sz öveqekben nem egy oly an doktrinális hiányosságat vagy fé lreé r t he tő meqfoqalrnaz ást találunk , amelyeknek gyakorlati alkalmazása siralmas köve tkezmények·
hez vezethetne . Ti szt el end ő Testvérek, megértjük azt, hogy igen nehéz helyzetben vagytok , az utóbbi években Hollandiáb an egyre hevesebb en for radalmi
nézet ek jelentkeznek. Az vil ágos, hogy az új nehézség eket nem a Hler archill
támasztja : a Hier archián ak egyszer úen szembe kell néznie a je le ntkező problémákkal. Másrészt távol van t őlünk az, hogy leki csinyel jük mi ndazt a jót ,
amelyet egyházmegyél te kben több terül eten megvalósit atok. De a veszélyes
elhaj lások láttán , amelyek kikezdhet ik Hollandia kat oli kusainak a hit ét, egye·
temes lelkipásztori hivatalunknál fogva kötelezve érezzük magunkat arra, hogy
megkér dezzük: hogyan jöh etn énk segí tsége tek re , hogy me gerősl tsük teklnté lyeteke t , hogy könnyeb ben mego ldhassáto k u holl and egyházban je len t kez ő
nehézségeket ?
Add ig is míg választ kapunk t ől et e k , tekintve, hogy hamarosan m eg k ezd ő·
di k a . Pastoraal Conc ilie" teljes létszámú ül ése, szeretnénk két font os kérdésben eligazítást adni. - Figy el embe véve a fent ebb emlí tett ir ányzatoka t,
továbbá gondolva a hitletétemény és annak kifejezése közötti lényeges különb ségre , úgy gondoljuk , hogy főleg arr a kell ügyeln ete k, ami re mi nt a keresz té ny tanítás mesterei hivatva vagyt ok : érintetlenül továbbadni a Kinyil atkoztatás ta rtalm át. amelynek az Egyház a letéteményese. Második fig yel mez·
tetés ünk pedig a papi cöl ibátus konkrét kérdésével kapcso laros. A katoliku s
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Hierarchia kötelessé ge az Egyház jelen nehézségei közepette világos számunkra: a II. Vatikán i Zsinat tan ít ása szerint mindenkit arra ösztönözn i, hogy
tisztelje és nagyra ér tékelje a lati n Egyház eme egyedüláll ó kincsét , a konszekrált cölibá tust; vil ágosan és határozottan tanitani, hogy a tökélete s tisztaság nagylelkü gyakorlása nemcsak hogy lehet séges, hanem öröm és szentség
forrása; mindenütt megismertetni és megteremt eni azokat a felté teleket,
amelyek a tisztaság gyakor lásához elengedhetetlenek. Mi magunk már tö bbIzben kif ej eztük véleményünket a papi cö lib átussa l kapcsolatban. Jól tudjátok,
hogy . Sacerdotali s coellbatus " eimmel külön enciklikát is szentel tOnk a
témának. Ebben a körlevélben válaszoltunk azokra az ellen vetésekre, amelyek
a kérdés körül felmerülnek. Kitértünk rá néhány levelünkben is. amelyeket
a közelmútban Biboros Úrhoz írtunk, és legújabban december 15-én, a Bíbo rosi Kollégiumhoz intézett beszédünkben is . Úgy érezzük, hogy magatartásunkat helyeslik püspöktestvéreink. Mindenesetre az Egyház irán ti fele lősségünk
tudata diktálja e magatartásunkat : hüségesek akarunk lenni a Zsinat tanlt ás ához; továbbá felel ő sek vagyunk a [ öakarat ú emberek e lőtt ls; ezek megértik,
hogy napjainkban . amikor a közéletben és magánéletben az erkölcsi hányatlást segítik elő bizonyo s erők , milyen fonto s szerepet játszik a lati n Egyház
évszázados tanúságtétele , a papoknak és a szerzeteseknek megszentelt cöli b átus a . Ti sztelend ő Testvérek . meg vagyunk győződ ve arról , hogy akár doktri náli s, akár egyházfegyelmi kérdésekben azzal teszitek a legjobb szolgálatot
papjaitoknak és híveiteknek a jelen pillanatban - különösen a hamarosan
megnyiló lelkipásztori zsinaton - . ha a vita tott kérdésekben világosan, hat ározottan az egyetem es Egyház álláspontját teszitek magatoké vá. Az egyene s
lelkek hálásak lesznek , ha m egerősítitek ő k e t hitükben és egyházszerete tük hen. I:s a Legf őbb Pásztor , Episcopus animar um vestrarum ( 1 Pét 2,25) , aki
tanúja szenvedésteknek és érdemei tekne k, a jó és hüséges szolgáknak fenntartott jutalomban részesít bennete ket. Ezekke l az érzelmek kel adjuk Rátok
és kedves hollandiai gyermekeikre. nagy-nagy szeretett el, apostoll áld és unkat" .

HANAUER A. ISTVAN PDSPUK SZDLET ~S~NEK CENTENARIUMA (1869-1969)
(Bánk József püspök 1969. dec. 21-i k örleve léből)

István püspök, "ha élne, most decemberben töltené be a sz ázadtk ével.
Szükségesnek tartom , hogy e szép jubileum kapcs én róla megemlékezzek,
életének és munkásságának rövid jellem zőlt mindnyájunk tanulságára Itt
közzé tegyem .
Hanauer A. István 1869. december 28-án született Pápán. Szülei jómódú
vas ke res ke dő k voltak. A gimnilziumi tanulm ányokat a kalocsai jezsuit a Inté zetben végezte . Mint a veszprémi egyházmegye kl spapl át püspöke az lnns-
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brucki Canisianumba küldötte. itt letett szigorlatainak szép sikeré ről hosszú
évek után ls beszéltek. Fölszentelése után a veszprémi . majd a budapesti
Központi Papnevelő Intézet lelki igazgatója lett. Nagy feladat várt rá: tudományosan képzett. mély hitből élő . Imádságos. eucharisztikus új papi nemzedék nevelése . •Lelki vezetésre - szokta mondani - a hittudomány minden
ágában. elsősorban a dogmatikában . az erkölcstudományban, a Szentirásban
és a vallásos irodalomban otthonos és forró lelkiséggel megáldott pap vállalkozzék."
A lelkiélet vezetésében éles szern ű, bizalmat keltő. a kispapi lélek problémáinak oldozgatásában nyugodt és mélyreható mesternek bizonyult.
Az Eucharisztia tiszteletének széleskörű terjesztése a fővárosba n és az
országban kapcsolatba hozta Hanauer Istvánt Kanter Károllyal. a budapesti
Központi Oltáregyesület első igazgatójával és Glattfelder Gyulával. a későbbi
csanádi püspökkel . akinek örökségébe lépett az Eucharisztikus Papi Társulat
országos Igazgatói tisztségében .
Azután a budai Szent Imre kollég ium igazgatój a lett. majd veszprémi kanonok és irodaigazgató .
A váci püspöki székben
Veszprémi beosztásában érte őt a püspöki kinevezés : XV. Benedek pápa
a Csáky Károly Emánuel halálával megüresedett váci egyházmegye élére
állitotta 1919. szeptember ts-én. Rott Nándor püspök konszekrálta őt október
5-én. István püspök székfoglalása előtt Rómába zarándokolt, hogy Péter sírjánál főpásztori munkájához kegyelemért imádkozzék. Vácra 1919. december
19-én érkezett. Súlyos válságban vette át a területileg ugyan érintetlen , de
a háború problémáival megterhelt egyházmegye vezetését. A hatalmas alfóldl
részen a testi és lelki elhagyatottság sirt feléje, Budapest környékén pedig
a gomba módra szaporodó új települések, külváro sok lelki ellátásának problémája.
Papi utánpótlás aIIg volt az egyházmegyében. A régi és korszerutlen papnevelő Intézetben két kispapot talált csak. Ez a következő négy évben már
huszonnégyre szaporodott.
Első kötelességének tartotta, hogy papjait és egyházmegyéjét minden
problémájával megismerje. Dönté sei mindig e közvetlen meg ismerésből fakadtak.
Az Alföld nagy tanyavIlágának lelki gondjain az új tanyaközpontok
kialakításának megfelelően - új templomok. plébániák létesltésével segitett.
megosztva a hatalmas határral rendelkező városok plébániáit. István püspök
hosszú és kltart ö munka után megelégedéssel mondhatta élete végén: aIIg
van tanyai lakó. aki 4 - 5 kilométerre ne találna templomot, kápolnát vagy
misézésre is alkalmas Iskolatermet.
Újjáteremtő munkájához, az áldozatok vállaláséhoz új szellemű papokra
volt szüksége. Ennek alapföltétele a korszeru papnevelő intézet fölállItása
6
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volt. Javadalma helyreállftásával egy id ő be n hozzá is fogott az új pap ne velő
épftéséhez. Fönntartásának fedezet ére a Szentszék engedélyével, a püspöki
javadalom terhére alapf tott kanonoki stallumok betöltését szüneteltette. Igy
jött létre sok áldozattal a cella-rendszerű . központi fútésú hatalmas épülettömb, István püspök legnagyobb alkotása . Az intézetet bölcs pedagógia i
szabályokkal látta el. A papnévelés és papképzés magas szintjének fönn tartásához alkalmas nevelőket és tanárokat választott ki a papságból. Magasabb kiképzés ükre a budapesti, bécs i, római, innsbruck i és egyéb külföld i
egyetemekre küldte őket. A papnevelő intézet volt szemefénye . Gondoskodott
zavart alan múködéséról , arra forditotta javadalma bevételeinek nagy részét.
Ezenkfvül a székesegyházát nemes vakolattal rendbe hozatta , az e lső
világháborúban eltört Roskoványi-harangot ugyanakkorával pótolta, első szent
királyunk, az egyházmegye alapftó szent királyán ak emlékét bronz-szoborral
megörökítette, székházát rendbe hozatta, a nagy ebédlőt múvészlleg kIfesttette, megörökítve benne M igazzi biboros és saját maga alkotásait. Gazdasági
alkalmazottalnak fizetését, nyugdíját rendezte . Minden tettével igyekezett
megvalósftanl püspöki jeligéjét: . Non mlnlstrari sed mlnlstrare." Egyházmegyéjének csakugyan szolgája volt. XI. Plus pápa ezért is méltányolta érdemeit pápai trónállól kitüntetéssel.
Egyházmegyéjének gondozása szívének állandó problémája volt. Látta o
hibákat, de látta a buzgók törekvéseit, eredményeit is és figyelembe vette
azokat. Mindenütt érvényt szerzett az Egyházi Törvénykönyv előfrásainak.
VIsszaállItotta a világháború Idején elhanyagolt kerületi gyúléseket és gyakorlati Irányelvekkel látta el azokat. Szerfölött fontosnak tartotta az lsten
igéjének komoly hirdetését, a népmissziókat és a papi önképzés t, mert a
L1ppay György érsekprlmás által 1651·ben feljegyzett régi közmondás : , A jó
pap holtig tanul ' - örök igazságot őrizett meg számunkra .
Nagy hatással volt az egyházmegye hitéletének és a papi tegyelemnek az
a két E g y h á z m e g y e i Z s I n a t, amely az egész egyházi
életre kiterjedő határozataival mindmáig mintául szolgált más magyar egyházmegyéknek is. Előírta a s t á t u s a n i m a r u m vezetését, hogy a lelkipásztor ellen őr izze hívei vallási és csal ádi életét. t:vvégl beszámolói, nagybőjti szózatai felmérték az elért eredményeket és feltárták a még megoldásra
váró kérdéseket.
Nem volt a szó megszokott értelmében h i t s z ó n o k , de beszédeinek,
körleveleinek , sz özatalnak , nagyböjti pásztorleveleinek gondos kidolgozása ,
belső tartalma , idószerúsége, gyakorlatlassága. eredetisége sok ünnepelt
szónok szfnvonala fölé emelte. Buzdftott, elismert és rendelkezett. Osszegyúj tött irásai az egyházmegye , sőt az ország vall ási és múvelődésl tört énetének
húséges tükre és történeti forrása. Egyébként szeltdlelk ü. kissé tartózkodó ,
zárkózott, de szeretetreméltó és vonzó egyéniség volt. Minden jóakaratot,
okos kezdeményezést elismert. Megértő volt lelki válságban vergódő papjai
iránt . Magához hiv atta és meghallgatta őket. Oszinte javulás esetében örökre
előmozdftására
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elfeledte múltjukat. Többször mondotta: . Igy nem egy papot a legbuzgóbbak
közé emeltem."
Eletének végső napjai a kimerült, a munkában felőrlődött ember képét
nyújtották. A feszületet tartva kezében jelent meg az Úr Jézus ítélőszéke
előtt, amikor 1942. január 15-én az örökkévalóságba költözött. Tudta, hogy
Jézus ügyéért dolgozott. Hanauer Arpád István váci püspök az lsten trónja
el őtt imádkozik egyházmegyénkért, papjal ért . akiket annyira szeretett. Nagy
örökséget hagyott ránk alkot ásalban. írásaiban és rendeleteiben, élete pél dájában: . Defunctus adhus loquitur." Ezért hálás kegyelettel őrizzük meg
emlékét.

PAPI JUBILEUMOK
GY~MÁNTMIS~K

5zuchy Emil az eperjesi görögkatolikus egyházmegye cimzetes kanonoka
január 3-án Pozsonyban mondotta gyémántmiséjét. Mint Iró Eörl Urs néven
szerepelt.
Bán János győri egyházmegyés c. apát, őrkanonok január zt -én ünnepelte
9yémántmlséjét.

ARANYMISE
P. Takács Gábor a Katolikus Magyarok Vasárnapja főszerkesztője december 23-án 12 6rakor mondotta Youngstownban aranymiséjét. Csíksomly6t61
az amerikai új Cslksomly61g százak és százak emlékeznek örömmel a mindig
szelid és vidám Gábor atyára. E szép jubileum alkalm ából még nagyobb
szeretettel ünnepelnek vele és Imádkoznak érte . Itt a tengeren innen nem
felejtkeztek el arr61 az Id őr ől sem, amikor mint a wörgll magyarok lelkésze
annyi nélkülözés közt vigasztalt, bátorított és emelte fel a csüggedOket.
Aranymiséjén kézvezetője egykori tanítványa Szöcs Dénes atya volt. A
messze DeWittbOI Mandl Maximus atya a magyarországi ferencesek képviseletében jött el és a zárda főnökével Mészáros György atyával segédkezett
a misén . A szentbeszédet Dénes atya mondta .
Valaki Erdélyben járt a nyáron és meglátogatta Márton Aront, Erdély p üspökét. Az ősz püspök nagy szeretettel emlékezett meg Gábor atyár61 és küldött neki jó bort a saját borából: az ő Gábor testvérének - mint mondotta .
Dénes atya most adta át a szeretett erdélyi főpásztor üzenetét és borát.
A csiksomky61 Szűz Anya áldja, védje és éltesse erőt adva további munkájához a j6 Gábor Atyát. Ezt kivánják a nagy világban szétsz6rt és jubilál6 lapját olvas6 paptestvéreI.
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KÖNYVSZEMLE

061 ferenc, I s t e n r O I b e s z é I ü n k , Szent István Társulat, Budapest , 1969.
256 lap.
Mindig ls kockázatos volt Ist enrOI beszéln i . hiszen a kifejezhetetlen Titok elOtt a
néma Imádás a legméltóbb emberi magatartás ; - de az ate izmus és a szekulartz álödás folytán teljesen profánná vált társadalomban egészen sajátságos feladattal kell
szembenéznie a teológusnak és a lelkipásztornak. Az emberek megvannak lsten és
vall ás nélk ül. . Ist en" sokak számára már csak üres fogalom . semmit sem jelentő
sz ö.• lsten" : vágyaink vetülete és félelmeink szüleménye - mondják marx ista honf itársa ink . Meg kell szabadltanunk az embert az elldegenedéstöl és fel kell világosItanunk : ezzel egyszeruen elenyészik az ist enhit és vallás is. Maguk a teológusok ls gondolunk itt a radik ál is prot están s teológ ia néhány képv i selőjére - az . Isten hal áláról" beszélnek és gondos an megk ülönböztetik a kere sztény hitet a vall ások íatenhitétOl. Hogyan beszéljünk tehát IstenrOl? Miképpen lehet az istenkeresOket elvezetni
a legfObb Titokhoz és hogyan leh et megt iszlítanl a hiv ök istenfogalmát? Hogyan lehet
mal nyelven megfogalmazni az Istenről szóló hagyom ányos tanítást?
Gál Ferenc ezeket a kérdéseket vet i fel új könyvében és szemmel tartva a mai
problematikát, próbálja világos nyelven - a szakteológiában nem járatos értelmisémegfogalmazni az élő Istenről , a Szentháromságról
giek számára is érthetően szóló katolikus teol ógiát . Könyvét három részre osztotta : 1) lsten keresése . 2) KI az
lsten ? 3) Milyen az lsten? Szerintünk legsikerültebb a 2. rész. amely az üdvtörténeti
szemléletet követve összefoglalja az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatást, majd pedig
a Szentháromság hagyományos teológ iáját. Gál Ferenc valóban remekel , amikor a
Személyek sz árrnazás ának, egym áshoz való viszonyának és egymásb an való létének
(clrcu mlncesslo) nehéz tételeit vil ágos magyar nyelvre teszi át .
Az első részt viszont bír álattal kell Illetnünk . Itt 3 Szerző az un. természetes
teológia (theodlcea) tételeit próbálja népszer üsltenl , Apró lépésekkel. rövid - sok Igyekszik meqk özelltent, a természetes értelem
szor sz étes ö paragrafusokban fényénél , a . vl lágfelettl· M isztériumot. Sajnos . bizonyos kérdéseket, nevezetesen az
lst eneszme eredetének vagy a metafizikai okságnak a probl émáját csak ér inti (többIzben ls felveti) , de nem világitja meg kellőképpen : pedig ez a lelke a ma annyira
vitatott Istenblzonyításnak. Most nem ls szólva a protestánsokkal folytatott poléml áról (erre kül önben Gál nem tér kl) . röv iden szeretnénk rámutatni a sz öban forgó
problematlkára . (A kérdésről kiss é bövebben sz éltam . Az ember és világa' c. köny.
vern II. fejezetében.) M indjárt megjegyezzük : Gál Ferenc nyilván nem szakembereknek szánta a könyvet. talán ezért ls nem akarta olvasóit nehéz filozófiai problémákkal megterhelni. Nekünk viszont az a véleményünk, hogy egy bizonyos fokon túl
nem lehet népszerüs lteni a metafizikát. A nehézségekhez hozzájárul az ls . hogy sajnos - a magyar filozóf iai és teológiai nyelv még nagyon fejletlen ; Igen kell vigyáz nunk bizonyos magyarltásokkal, mert pontatlanságokhoz vezethetnek . (PI. ml a transz cendenst nem fordItanánk •világfeletti" -vel, mert ez könnyen azt a benyomást keltheti , hogya . vil ágfeletti Titok' távoli , egyáltalán nem . trnrnanens" .
De térjünk rá a problémára . A k a t o I I k u s tanítás (és nem a . kereszté ny" ,
ahogy Gál mondja , hiszen a protestánsok ebben nem értenek egyet velünk) szerint
Istan a természetes értelem fényénél felismerhető; a teremtett világból kiindulva
eljuthatunk a bölcs , mindenható Teremtőhöz. A hagyományos tanítás, amelyet az
I. Vatik áni Zsinat újr afogalmazott, általában a Római levél e l ső fejezetére hivatkozik.
Gál Ferenc hel yesen Jegyzi meg (6B. Iap) . hogy az I. Vatik áni Zsinat . csak az emberi
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értelern erejéről (képességéről) beszélt, de nem azt hangoztatta, hogy az egyes
ember konkrét körülményei között hogyan használja fel ezt a képességet" . S Itt mIndjárt hozzátehetjük, hogy ugyanez a zsinat azt is kiemelte, hogy az emberek nagy
többsége nem jut el könnyen, biztosan és tévedésmentesen az igaz lsten ismeretére
kiny ilatkoztatás nélkül. A katolikus bölc selet (természet es teológ ia) általában a
metafizikai okság révén igazolja a t ranszcendens Okozót , vagyis a létet adó Végtelen
létteljességet. Ha a metafizikai okságot világosan megkülönböztetjük az empirikus
(az evilági jelenségek egym ásközti kapcsolatát magy arázó) oks áqt öl, ha érvelésünk
érvényes és partnerünk, aki nek bizony ítunk , m e gfelelő (szellem i és lelkI) felkészültséggel rendelkezik , tehát ha kész el ism ern i Istent , mihelyt felismeri Ot ; - másszóval : ha nyitott a benne dolgozó kegy elemn ek, amely a Krisztusban kinyilatkoztatott
élő lsten teljes, él ö ismeretére vezetheti - ; mindezekkel a feltételekkel az lstenbizonyitás az lsten létéról való mcgbizonyosodáshoz vezet-het . Természetesen ,
maga a folyamat igen összetett: de a metafizik ai reflexió eleme ire bonthatja az egységes egés zot . S amikor minden ked vező feltétel adva van , akkor is csupán a transz cendens Végtelent. a személyes Abszolútumot állitja a szellem ; a szentháromságos
lsten belsó titká ra csak a jézusi kiny ilatkoztatás útján nyithat rá .
De e kr itikai megjegyzésekhez mindjárt hozzá kell tennünk : Gál Ferenc, egy
bizonyos katolikus rac ionalizmussal szemben helyesen emeli ki a természetes teo tógia korl átait. Itt különö sen igaz, amit az egyik egyházaty a mond : " I s ten rő l csak
dadogv a beszélünk" .
Szabó Ferenc
A msgyarországl lelki Irodalom történetét foglal ja össze röv iden Radó Polikárp és
Fél egyházy József a francia lezsu tt ák által szerkes ztett D I c t I o n n a I r e d e S p i r I t u a I i t é leq úiabb fasclculusában az HONGRIE ( = Magyarország) clmszó alatt:
Fasclcul es XlVI·XlVII , . Hoehn-Hypocr tsíe" . tome 7, Beauchesne . Paris , 1969, col.
675-704. A nagyformátumú enclklopedla 28 oszlopát tölti kl a két szerzó ír ás a: Radó
a köz épkorl lelkiséggel, Félegyházi pedig az újkori Ici ki irodalommal foglalkozik . Radó
tanulmánya bevezet ölében megjegyzi : a mai napig nincs ol yan tanulmány, amely
megvIlágtaná a magyar nép lelkiségének nagyobb von ásait ; az Itt közölt cikk főleg
azokat a befolyásokat emeli ki , amelyek a középkori magyar kereszténység arculatát
klalakított ák. Előbb a nyug ati (pl. Cluny benc ései, frank püsp ökök . frank liturgia és
lelkiség hatása , főleg Richard de Salnt -Vanne benc és reformjának közvetlen befolyása
stb.), majd a keleti (b izánci) befolyásokat mutatja ki. Ezután össz efoglalja a keresz tény hitélet főbb megnyilvánulásait : a liturgia. a M árla-ttszt elet és a lelki irodalom
középkori helyzetét; végül ped ig a szerz ete srendek kibontakozás át. Fé Ie gy •
h á z y J ó z s e f a mohácsi vésztői kezdődően a modern-kor i lelki ir odalom képv ise lőivel foglalkozik : a reformáció és a katolikus megújulás kapcsán másfél oszlopot
szentel Pázmány Péter alakjának . megadva a fontosabb ré gi és újabb Irodalmat . Itt
jegyezzük meg, hogya szerzők a legnagyobb tárgyilagosságra törekszenek : ez nemcsak az adatszer űs éqben , a hazai és a külföld i Irodalom megjelölésében , hanem az
objektrv ért ékíté letben ls megnyilatkozik . A barokk kor és a fel világosodás korának
összefoglalása után a kiegyezéstól a II . világháború kitöréséig terjedő szakasz áramlata /t, mozgalm ait és ki emelkedő alakja it veszi sorra Félegyházy. A lelki írók közül
(Bangha, Tóth Tihamér, Schütz, Sik rövid jellemzése után) kiemeli Prohászka Ottokárt
(cs aknem egy oszlopot szentel neki) . - Term észetesen, egy szótár megszabott keret el között nehéz összefoglalni egy orsz ág lelki Irodalmának történetét. De a külföldiek bizonyára többet szeretnének tudni az egyetlen magyar alapltású pálos ezerzet ről és Sík Sándor úttörő tanulmánya a magy ar költők lstenélményéról legalább amilt és t érdemelt volna . Radó és Félegyházy még is a meglevő anyagot tekintve Igen jól
teljesítették feladatukat .
De amikor a D I c t Ion n a i r e - t forgattuk (látva például a franc ia szerzők
és Irányzatok alapos feldolgozását) . arra gondoltunk: mily kevéssé Ismerhetik a nemmagyarok gazdag szellernt-lelkt kincseinket és milyen sürgető lenne feldolgozn i ,
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aztán idegenre forditani . a magyar spirituali tás t ört énet ét. Nem csupán a lelki irók
rn üveln ek adatszerü szám bavéte léről van sz ö, hanem a magyar lelk iség (ha egyálta lán

van Ily en?)

jellemz éséről,

történeti kibontakozásáról.

R.
Sik Sándor válogatott munkál: A k e t t Ő s v é g t e I e n 1-11 . Ecclesia . Budapest ,
244 lap. 7
5 fényk épmelléklettel.
1969. 368
A múlt év utol só negyedében jelent meg az Ecclesia könyvkiadó gondozásában
Sík Sándor válogatot t munkálnak két kötete. Kardos Klára közrern üköd ésével szerkes ztette Rónay György : a borltó és a kötésterv Balássy Zoltán munkája . Az első kötet
( .Egyet emesség és forma ') Rónay tömö r bevezetöj én ( .Slk Sándor') kivül . A kétarcú angyal' ci mmel Sík Sándor vers elből hoz válogat ást : ezenkivü l egy eddig kíadatlan, Szegeden 1943-ban elöadott drámát ( .Az é g ig érő torony'), valamint több jelentős
irodalmi tanulmányt t art almaz, közt ük a két utol só fej ezet (Vörösmarty és József
Attila) kiv étel ével nyomtatásban még nem közölt 1948-as akadémiai székfoglalót : . A
magyar költők Isten élménye' c . Irást . valam int az . Egyetemesség és forma' c. eszszét, amely annakide j én a V i g I I I a második számában jelent meg és tisztázta a
. kat oli kus Irodalom' fogalm át . A második kötet . Utak Istenhez ' cím alatt SIk Sándor
konfe ren c i ab eszéd e iből és a lel ki élett el kapcsol atos t anulm ányaiból közöl válogatást .
Ezeknek egy része eddig csak a V i g I I I ól ban jelent meg. de van köztük olyan ls.
amely most lát e lőszö r napvilágot nyomtatásban. Ezek a k övetk ezők : .Az Úr Józus
egyénisége' . részlet az 1951. nagyböjtjén tartott konf erencla -sc rozetb öl: az 1944. te vaszán tartott szegedi M i a t y á n k . sorozat záróbeszéde a . Bzenvedés r öl". végül
a XX. századi konvertl tákról szóló soro zatból (1960·ból) a Charles de Foucauld-ról
tarto tt konf erencia.
Sík Sándort nem kell bemut atni a magyar közönségnek. Al akja . m üve integráns
részét képezi a XX. századi magyar szell emtörté netnek; katolikus szempontból pedig
- ha a két háboru közötti nagyságokat: Prohászkát, Banghát. Tóth Tihamért , Schützöt
nem sz ámít juk - szinte egyedülálló szerepet játszott a magyar katolikus mea újul ásban. Sik konf erenciabeszédel és a keresztény lelkisé ggel foglalkozó tanulmánya i
(Rónay György szavaival) azt jelzik. hogy a mal ember, a szoci alista t ársadalom ban
é lő magyar ember miképpen juthat el Istenhez a . hétköznapi kereszt énység' egyedül
járható útja in . Szószer int idézünk Rónay bev ezetőjéböl : . A magyar .spirlt uali tás
történetének ' egyik fontos . a legújabbkorinak pedig minden bizonnyal legfontosabb
fejezete ez. Sik Sándor Ismét egy teljes t étov aságban és tanácstalans ágban válla lta
a .szolgálatot' : olyan vall ásos. keresztény szellemnek és életstilusnak a kia lakítását ,
amely az adott körülmények közt, az adott társadalomban. h i c e t n u n c élhető .
gyakorolh ató. és a jövő távlata iban ls .posszlbllls '. Mi nt minden nagy kezdemény ,
tel jesedése után ez is kevésbé hat újnak, mint amilyen a maga pillanatában volt:
kivált miután a Zsinat mindazt szentesi tett e. amit ez a .kereszt ény humanizmus'
hirdetett és klformálnl Igyekezett: egy a régi hez képest újfajta . nyilt és nyitott, a
világ Iránt bizalmat tápláló. tőle el nem forduló . hanem form álására belé áll ó, kötetlen és önzetl en. nem mozgalm i ábr ándokban. hanem fe lelős személy iségben gondol ·
kodó keresztény séget ' ll . 25).
Történelmünk egyik legnehezebb korszakában 11944-ben) a szenvedésről elrnélkedve ezeket mondotta Sik Sándor (minden bizonnyal önmaga számára is kötelező
élets zabálynak fogadta el) : (A keresztény életforma második fok án. anagykorUság
Idején) . rnár nem ér rá az ember el s ősorban önmagának a tökéletesedésével törödn l
lmi nt az els ő fokon) . .. Akkor éln i kell a szellem életét és adni kell és dolgozn i
kell : a s z o I g á I a t a második fok . Amikor odaadom magam és azt, ami enyém,
valakinek. valaminek: lst en országának, embertársaknak. Nincs más megoldása az
életnek, mint a szolgálat : odaadni életünket. Nyomorult élet, boldogtalan élet az,
amely magában van. amely nem ért ett e meg anagy , pozitív kere sztény program ot .
a szolgálat program ját l IOs van egy harmadik fok . Nem mindenk i jut el idáig , nem
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nunden Idoben oly an s üru et ó, mint ma: de nu nden keres ztény életben benne van
valami képpen mint fej lődés és lehetöség . a tökéletesedés és szolgálat után a harmadik fok: a h ő s i e s s é g foka. Es ma ol yan i dőt élünk. amikor nem lehet keresztény nek lenni - fél ek. hogy nem lehet emberhez m élt ő életet sem élni - bizonyos
fokú h ő s iess é g nélkül' ( II. 43) .
Oszint én gratulá lunk mi ndazoknak. akik - Rónay György ösztönzésére és közrern üködésével - i{lyekeznek az egész magY<l rság számára hozzá férhetővé tenni katolikus
a szellemt- le lki elig azításban annyira sz ükölk öd ö
múltu nk kultúrkincseit . Most magyar föl dön legalább eltünt nagyjaink hagyat ékát aknázzuk ki és próbáljunk
fényt mer íte ni müvükböl. Sik Sándor egyénisége és katolikus szellemiséqe - most
nem is beszélve köl töi nagyságáról - példa arra . hogya keresz tény ember. a pap.
a tanár. az elöljáró mindíg és mindenütt rneqtal álhatja a helyes magatart ást . ha val óban az Úr szeretete és az emberek ős z inte szolgála tának vágya mozgat ja.
Sz. F.

BARAKLAKASBAN . EMBEREK KOZOn ...
Az egyik ausztr iai gyárváros barak -neqyed ében jártam Szilveszter délutánján. A
háború után a rnenek ültek lakt ak ilyenben .. . De ma is laknak benne ige n szegény
emberek. Deszka h áz. kő vagy föld a padl ójuk . a szél könnyen átfütyül. Kis benyílóba
léptünk . Kél alt ö volt rAjta. az egyik a lakókonyhába vitt. a másik a kápolnába. Tiszt ára súrolt padló . egyszerü padok . már nem templom i. hanem ol yan támlanélkülI lócák.
asztal az oltár. A földön szalma van lotakarva s rajta egy gyerme k·szobor, mely Jel.
képezi a Megvált ót - karácsony nyolcadában vagyunk . Nagyon kicsi és egyszeru
tabernákulum . Orökmécses . . . A misére néhány szomszédasszony jö n. egyszerü
munkásasszonyok és 6·8 kise bb-nagyobb overek. Három K Isn őv ér egyszerü ké k festő
ruháj ukban. derekukon barna bőröv . lábukon saru. ruhájukon elől piros posztóból
kereszt varrva . Fejük kék kendövei bekötve. amolyan menyecskésen. Egyikük az éneket
vezeti a szentmise alatt. a másik a gyerekeknek int . hogy mikor álljana k vagy üljene k.
a harmadik olvassa az általuk frt könyö rgéseket .
Szentmis e után . szllveszterl" vacsorára invitá lnak. Bár kevés az idő nk , nem lehet
vi sszautasfta ni . .. Nem udvariasságból, hanem mert jó közt ük lenni. Az ember érzi,
hogy testvére k között van. A vacsora tea . vaj . sajt . és mert ünnep van. még hal is .
Utána pár szem süte mény. Vacsorá ra a konyha sarkában van teritve . hiszen nincs más
. Ionad öluk". It t dolgoznak. mosnak , varrna k , főzn ek - Itt fogadják látogatóikat ls . S
azok szi nte mindig jönnek .. .
Három fiatal. francia származású K i s n ő v é r él itt. hogy sugározza életév el Jézus
szellem ét. az Evangéliu m szellem ét. Egyikük cipőgyárban dolgozik . a másik konzervgyárban. a harmadik a háztartást vezeti és a szomszédoknak segít . varr, kertész kedik
. .. Napi nyolc órai munka, nyelvtanulás. napi egy óra szentségimádás és közös lel kibeszélgetés : ez tö lti kl napjukat. Albumot mutatnak kérésünkre : sok-sok K I snőv é r és
Kistestvér szerte a világon éli már ezt az életet . fehér és szines. barna. fekete . mindenféle népnél és min denhol.
Foucauld Károly atya. aki úgy halt meg. hogy egy követ öle scm volt életében .
nem hi ába irta: . J ézus azt akarja. hogy kett ős családj a megalapításán munkálkodjam
. .. könyör géseim . önfel ádoz ásom. életem megszente lése . halálom. s mindenekfelett
iránta való szeretetem je gyében .. . "
Foucauld atya életét már jól is merjük René Bazin: A Szahara szive c. k ön yvébő l.
FOlJcauld köve tőjé nek és társaságu k tul ajdonképpeni megalapi tójá nak, René Volllaum enak könyve: .Ember ek között ", most je lent meg magyarul ls a szabadkai egyházmegye
jóváhagyásával. Ebben a könyvben elénk táru l az a szellem . amel yet Károly testv ér
sugárzott. aki e lőszö r franci a katonat iszt. majd afri kai t rappist a és palesztInai remet e
volt . míg elje tott a Szahar ába . hogy tuaregjel nek misszionáriusa legyen, egészen a
vértanúhaláll g . . .
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.Károly testvér odahagyta a magányos szem l é l ődé st, hogy föl cserélje a nAzéret l
életre. vállalva közben a missziós hivatá st ls. Legsaj átosabb útja a názáret i út k övetése volt." Ahogy ö maga Irja: . Ahogy a Názáreti nek , neked se legyen habltusod , ahogya Názáretinek . neked se legyen klauzur ád, - ahogya názáreti Jézus. dolg ozz
te ls legalább napl nyolc órát. - s végezetül, ahogya názáreti Jézusnak se volt, se
nagy földed. se nagy házad. se semmiféle b ös éqed ne legyen .. .•
S szerte a világon majdnem 1000 tag , férfiak és nők. Igyekeznek élni szent Alapltó·
juk szellem ét. Illetve a Názáreti szellemét: éle tükre jellemző a rnunka, az Imádság és
mások szolgálata .. .
•A ezerzetesek. akik három-négy főnyi csoportban testvériesen elkeveredve szolgálnak az emberek között, nemegys zer nehezen megoldha tó problémákkal találják
szemközt magukat. A Kistestvér ls olyan ember. akár a többI. Hatékony és eros tá·
maszt kíván, mely blztoslthatla állhatatosságát és ébren t art ja nagylelk Oségét . A szerzetesi engedelmességnek megfelelően testvériségi életükben a KIstestvérek egy fele lős társuk vezetésének vetik alá magukat.
A tapasztalat szer int három dolog Játszik döntő szerepet a KIstestvérek buzgóságának ébrentartásában. Az első az Oltárlszontség jelenléte minden egyes testvéri·
ségben; bármilyen szegényes legyen ls szállásuk. egy szoba legyen benne mi ndig
kápolna. Hacsak tehetik. naponta egy órát szentségimádásban tölt enek a kih elyezett
Oltáriszentség előtt. Nagyobb Időközökben az éjszakai szentségimádás is hatékonyan
éleszti Krisztussal való bensőséges kapcsolatukat.
A KIstestvérek élete meglehetősen hányatott. Ezért a túl sok szerzetesi előirás
Inkább csak lehümá . mint segftené őket. A szegényekkel való álland6 és meghitt
k pcsolatuk azonban - szerencsére - minden személye s önzést alev e lehetetlenné
tesz számukra . Buzgóságuknak ez a másik legfőbb élesztője .
Végül a harmadik. s állhatatosságuknak talán leg fontosabb tényezője : a mély és
bensőséges kapcsolat, amely a testvéreket egym6shoz fúzi. A testvérek aUr
papok. akár nem - szoros egya6gben élnek. Nyilt és őszInte baráti erofeszltésllknek
a lelki élet te rületén ls kölcsönös vállalkozássá kell érlelódnie , jól tudva , hogy . mindegyik ük személy szerint felel ős testvére nagylelkOségéért," (35. old.)
Ebben a szigorú életben , a szegénység , kétkézi munka és szoros testvériség életében mindnyájan nem követhetjük őket . . . Bár példájuk vonz és názáreti szellemük
szert esugárzik - s mind ig új és új követőik akadnak. sokunknak másként. máshol
kell élnie lsten akeratából.
Mégis . ne tegyiJk félre mi sem ezt a könyve t. Van benne . ami mindenk inek szól,
minden kereszténynek . minden embernek .
•Nagyon szeretnélek mindnyájatokat együttesen és külön-külön meggyőzni arról .
hogy a belső harc állapota természetes állapot! Az a rendellenes, ha nincs harc .
rendellenes és gyakran annak jele, hogy lemondtatok önmagatok túlszámyalásáról és
arról, hogy előbbre jussatok a szeretetben . A békesség. amel yröl Jézus beszél. nem
e gyen l ő a küzdelem hiányával. hanem éppen az önformálás fárasztó és fáj dalmas
er6feszítésének nyomán támadó érzete . Jézus egyenesen eröszakról , amput áclöröl.
háborúról . ellentétről beszél. Nagyon fontos. hogy világosan megértsiJk és elfoga djuk:
elvben a harc természetes áll apotu nk egészen a halálig. A harc nem klsebblt, ell enkezőleg : klteljesft bennünket, mint ember i személy iséget és min t lsten gyermekét .
Ne döbbentsen hát meg bennünket. ha zúrzavart és ellentétet érziJnk magunkban:
békével és örömmel kell fogadnunk ezt ls, mert lst en engedte meg. hogy azok legyiJnk,
akik vagyunk . Az legyen Jézus kistestvérének meg különböztető jele . hogy alázatos .
békés. a harcban rend lthetetlen bátorság él benne. mely lelkében helyet ad a szeretet
uralmának." (203·205 old .)
Ebben a világb an, amely a psychoanallzis által magyarázott .meq ért ásben" és a
. személye s szabadsáq" •• nagykorú kereszt ényséq" nevében irtózik minden önfegyelem től és bels ő harctól, nem árt megfontolnunk s pedig minden többre töre kvő kereszténynek! - ezeket a szavakat , nem árt figyelni ezt az életet .
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S a mal kor másik nagy buktatója. a . humanista szeretet " túlzott hangoztatásávsl
szemben fontoljuk meg az alább iakat is ebben a könyvben : . Ezért kivánja Jézus, hogy
KIstestvéreinek a szivét tökéletesen betöltse az emberek Iránt i szeret et . S ugyan
hogyan lehetne szeretni Jézust. s Benne és Altala az emberek et anélkül . hogy Istent
ne akarnánk közölni a világgal s ne igyekeznénk válaszolni a tömérdek . Isten Országára
kiéhezett lélek hlvó szavára .. . Isten ált alatok kivánja te rjeszteni országát a földön
. . . Természetes. hogy az élő szeretet világ ítson . amit annál Inkább kell kivánnotok .
minél jobban szeretitek Jézust . . . • (49-51 old .)
S végül a KIstestvérek szelle mének talán leglényegesebb vonása. amit valójában
minden kereszténynek. minden . Krlsztus-k övet önek", minden apostolnak magáévá kell
tennie az. hogy vállalnia kell a sikertelenséget. az eredménytelenséget. Jézus golgotai
életét . A tanltvány nem lehet nagyobb Mesterénél . . . Szeretnénk ezt fe lejt eni . de
nem lehet! Foucauld atya élete ezt a valóságot kiáltj a bel e a XX . század kereszt ényeinek életébe.
•Több mint harm inc éve annak, hogy az atya egyedül. övéi től elár ulv a, holtan ros kadt össze hoggari remetesége küszöbén . .. Hogy valód i alapot vethessen, Foucauld
atyának terve l legk isebb látható s ikeréről is le kellett mondania. Tanltványainak mindig gondoln i kell a kemény és súlyos leckére . Nekik le kell mondani minde n lem érhet ó . Ikerról és vállalni életük lát szólagos haszonta lan ságát . s ő t - az emberiség
elárul t és keresztre vont Meg váltóját követve - nek ik egyenesen szeretni kell a
kudarcor. hiszen ebből sarjadnak mai testvériségeik . . . Nekik maguknak is folytatni
kell munkáját és az ő szellemében élniök. Hinnünk kell Jézusban , a lehetetlenség
Urában . Hinnünk kell, hogy Jézus elh ívott bennünket , és a hívás valóságos voltában.
szinte magától értetődően , meg kell találnunk az e rő t annak a hivatásnak elfoqadáséhoz. mely megkivánhatja től ünk azt a hős iess éget . hogy min dent merjünk Jézusért :
(15-16.• és 56. old.)
lsten minden kornak elküldi prófétáját. hogy csodáljuk. kövessük ők et. Ak inek nem
hivatása szorosan vett követésük. az is köve theti aszkézisüket , az öntudatos. modern
kereszté ny önálló aszkézisét, lsten-szeretctt öl áthatott embersz eret etüket. Charles de
Foucauld egy lsten ezen prófétái közül.
Rendesi M.
PAPKOLTOK
A költó hivatása az. hogy megnevezze a dolgokat . kimon dja az .ő s s z ava k a t " .
•Talán azért vagyunk i t t lenn - énekli Rilk e a kil encedik Duino -l eléglában - , hogy
kimondjuk : Ház, híd , forrá s, kapu , korsó . gyümölcsfa , ablak. oszlop . torony? - De
k í 01 o n d a n i . ó ért sd meg jól. kimondan i mlndazt , amire a dolgok maguk sosem
gondoltak titkos rej tekükben . . . • Ezeket a rilke i szavak at komm entálva - egy papköltő verse lhez írt bevezetőjében K. Rahner a papköltő hivatását próbálja rneuvilágítan i. A költő feladata az. hogy kimondja az ős sz ava ka t : ezekben összefonód ik
a szellem és a test . a jelölt tartalom és a szimbolum , a gondolat és a kiejtett sz ö.
a tárgy és a kép . Bennük van valamiképp minden , mert a kimondh atatlan létet revelálják és a végtelen Titokra utalnak. Minden ősszónak a gyökere a Végtelens égbe
nyúlik le . Amikor a kö l tő így kimondja azt. amit az értelmetlen dolgok nnm tudnak
kimondani. befejezi a teremtést : szavára belülrőlmegvllágosodik a lét .
IOs mi a pap hivatása? - kérdezi tov ább Rahner. Az , hogy lsten h a t h a t Ó s
Igéjét közvetftse az emberek felé . A pap nem önmagáról beszél . hanem I s ten rő l.
Kr isztusnak , a közvetítőnek a szere pét folytatja . Isten Igéjéb en van jelen számunkra.
Szavalvel teremt és hathatós Igéjével teremt újjá (szentségek) . A pap teh át valamiképpen az isteni üzenet . a teremtő Szó eszköze . S amikor a pap Igazi költó lesz.
amikor az ős szavakat mondja ki és ugyanakkor Isten i üzenetet közvetít (nem úgy.
hogy költői prédlkáclót ír. hanem azzal. hogy jó költő), akkor szava lsten teremtő és
úJJátere mtő Igéjének visszhangja.
Ritká n si mul te lj es harmóniába a költő i és a papi hívatás . Talán az Imént vázolt
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eszményt senki scm valósithatja meg. Vannak versfró papok : ezeknél a költ észet
m űkedve/ é s . vagy vallási propaganda eszköze. Vannak papok . akik jó költők . de papi
k űld et és és költ öt alkotás két különálló dolog számukra . Vannak papok . szentek, akik

al Isteni üzenetet kö/tól formában fejezik ki. éspedig tök életes formában . Ezek gondolok Itt Keresztes Sz. Jánosra. aki költeményeiben és nem hozzá Irt kornmentáraiban mondt a kl üzenetet - . talán a legjobban megközelftik a fent ebb vázolt eszményt. Ez persze különös isteni kegyelem .
De nem akarj uk továbbszóni ezt az eszmef uttatást . Csak b ev e z e t őn e k szánt uk
megemlékezésünkhöz III . könyvisme rtetésü nkhöz. Három magyar papk ö ltő művé hez
I úz űnk széljegyze te ket .
Még 196B·ban je lent meg az Amerikai Magyar Szépmives Czéh támogatásá val (a
Weller Publls hing Company kiadásában) Méc s lászló válogatott versei nek gyűjte·
ménye: Vad ó c b a r ó z s á t o I t o k , magyarul és angolul . Paul Valéry beve zet és ével. a kö ltő életrajzával. töb b fényképpel . feh ér-kék luxuskötésben (272 lap) .
A kötet kapcsán Vas István (a K o r t á r s múlt évi júliu si számában . Mog orv a jegy·
zetek" eimmel) részben rehabilitált a az elfelejtett pap költ öt . aki a k ér háború között
nemcsak Magyarországon . hanem Nyugateurópában is mea lep ő n ép s z e r ű s é gn e k örv e ndet t . Nem politikai rehabilitációról van szó. Ezt - a Budapest en menj cl ent . Magyar
Irodalmi Lexikon" híradása szerint is - már 1956·ban megtették a hatóságok. A Rá·
kosl- korszak ban koholt vádak alapján elí télt költő ról tudjuk. hogy mindig a .s zegény
emberek" pártján állott és a Führer uralma idején .I mádság a nagy lunát ik usért "
c írn ú versében elítél te a Vezért . M écs Irodalmi rehabil itációja pár évve l e zel őtt
Pozsonyból indult el . ahol az Irodalmi Szemlében Szalat nai Rezsó mélta tta k ölt ő i
iele nt öséq ét. Most decemberben pedig. Vas István említett cikkére reflek tálva. Rónay
György fűzött néhány figye lemre méltó megjegyzést Mécs László m ű v éh e z (a V i .
g i I i a . olvasö- naplöjá" -banl , Rónay .sze llernes , okos. tanulság os" je lzókke l i lleti
Vas . Mogorva jegyzeteit " . amelye k bár sziqorú tárgyil agosságra tör ekszenek .
ille tve m e r t erre tö rekszenek - . némiképp módosit ják a nyugato sok M écs -k ép ét.
Kétségkívü l igaza van Rónaynak abban. hogy Mécs sike rének megértéséhez . hozz á
kell kalkul álni az élőszót is . az előadást" . Sajnos . a Kanadában megje lent bilin guis
kiadás csak Mécs László régebbi verselbó l hoz válogatást . Úgy hír lík - s ezt a
V i g i I I á ban nemrég k özzetett pár M écs-vers is igazolja - . hogy a kö ltő nyelv e
klt lsztult, egyszerűsödö tt . rész ben levetette a sokat biráit szónoki pózt. M ivel azonban
a köl tó érett műveit nem Ismerjük . nem szólhatunk hozzá uj abb tej l öd és éhez . Nem
is ez vol t a szándéku nk . Csupán reg isztrál nl akartunk néhány tényt. IOs még egyet.
Mécs László most január 17-én volt 75 éves . Köszönteni akart uk a papk ölt öt. aki igy
vall ott magáró l 1937·ben:
•lOn magyars ágom soha meg nem tagadtam.
dc soha nem is kérkedtem vele .
nem p ávatoll : egy m árttr -pillanatba n
csak a b őr ömmel együtt jönne le .

Dc aztán pont! Nem csempészek dugárut .
se rérn-q ázt! Római polg ár vagyo k.
Okmányomon a százszor is elár ult
Krisztus.Király pecsétje ég. ragyog .

Magyarságom nem is átkoztarn: könnyen
fizett em az adórnat. Tlzedem
kálvártajárás ban, jajba n. könnyben.
kacajban. dalban ma is fizetem .

Az útjaim mind ti szta ölelések .
a népek közt úgy járok. mint követ.
a világtes tvériség álma kés het
több ezred évet, - s holnap jöhet . .

Tűz Tamás legújabb költészete szi nte a fiatal Mécs rn ű v éne k elle npólusa. Tű z
Tamás nem prédiká l . nem szed versbe teológiát . valliisos tan ít ást . A régebbi köl teményekben - Harsányi stílusában - megénekelte még az Eucharisz tiát vagy M ár iát
és a szentek et . E verseknek . mint álta lában a régebbi T ű z -v e rs e knek . egyi k erósségük
volt a csiszolt forma . Az újabb versek k öte t tene k . sokszor hanyagul lazák: nem egy·
szer szabadverssel és pr özave rssel ls t alálkozunk . De mig pl. Kassák szabadverselt
összeforraszt ja. élő egésszé köti a lírai mondanivaló. T ű z Tamást olvasva az a benyo-
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m ásunk. hogy amolyan szrpork ázo túzlját ékrol van szo. Bolcs aforizmák Rene Char
modorá ban (persze, nem a f rancia költő hideg metaf izik ája ez. hanem inkább a római
. do lce far nient e' hanyag d e rűj e ) : néha Juhász Ferenc tobzódása és bizarr k épkapcso l ása! vagy Weöres Sándor búvész í szójátékai villannak fel e l őttü nk . A roko ni tás - gondolom - nem erőltetett ; és mindenképpen mc qtl sztel ö. T ű z Tamást lehet
a legjobb mai költők h öz mérni. Legújabb kötete IT ü k ö r b e n j á t s z i k a k é z ,
Róma. 1970, 224 lap) részben a két évve l ezelőtt megj elent vers kötet IE I r a b o I t a rn
E u r ó p á t , Amerikai Magyar Irók , Los An geles-Ch icago . 1968. 240 lap) tematik áját,
stilusát fol ytatja. Ha a . Kenyér és bor " ( 1950· 1956) c. ciklu st - s z ép válogatás
rége bbi ve rselb ől - nem csatolta volna a kötet ele iéhez. az új ve r s ekből nem igen
derülne ki . hogy szerz öjük pap. Benyomásunk az. hogy a k öltő a ker esés. a formabontás és az új hangvétel stádi umában van. Már régebbi vers eiben is ő volt egyike
azoknak a kö l tői n knek, akik szakitani akarta k a nagy . carmen saeculare" -vel, a sn mbolizmussal .. amely nálunk a nyugatosok utolsó k épvis el öiv el a mai napig továbbél.
amikor Nyugaton már a szürrealizmuson is túlvannak . Es persze nem jelent i azt . hogy
az új izmusokkal nagyobbat alkotnak , mi nt a hagyományos szi mbolizmussal. .Tererntó kaméleon " : írta T ű z nemr ég Weöres Sándorról. Ez jór észt a de le l ő t t art ó T űz Tamásra is áll. Mostani programját ilyenformán fogalmazta meg a Hazárdj áték c. ci klus
egyik pr özavers ében: . Egy s z e r ű e n . ahogy volt . papírra vetni . mi történt halnalh asad ástól napnyugtáíg. estétól virradatig , míg egy csillag hull ája visszahanyat lik a teremt ése lőtti temetők árkába . mer t eljö n majd az id ő . ami kor a napihírek közé kell becsernp ész ní a költészetet. hogy az olvasó gyanút lanul kapja be a s z éps éqe t. mint a hal a
horaot" . . A lira meghal' - éneke lte már a két háború köz ött Babit s. E jóslat
teljesedésbe megy. A líra elhal és néma lesz a kor . Ha pedig a kö ltők nem fi gyel·
meztet nek az ősi és mind ig új Sz éps éqre , a technikai civilizáció . sz ép új vil ágá" -ban
gép. vagy legfeljebb termelő és fogyasztó él ől ény lesz az ember. T ű z Tamás l átszadozva. ironlzálva és szorongva a vi lágban még fellelh ető sz épsé nekre hívja fel a
figyelmet. Ez is egyik hivatása a p apk öl t ő n e k .
A harmadi k költó , akir ől meg akarunk emlékezni : Békés Gellért. Bár három sz ép
verssa l bemutatkozott már Cs . Szabó antológiájában is . P. Békést inkább mint az
Újszövetség remek fordítóját. szer kesztőt és tanárt ismertük. 1968·ban kladott kis
ve rsgyűj te ménye IS o r S o m a z I s t e n . Harm incöt év verselb ől . Róma. 1968,
74 lap, Prokop Péter fed ő lapterv éve l és rajzai val) azonban arról tanúskodik . hogy az
ihle t ri tka pilla nataiban a líra i vallomáshoz folyamodik . A régi költemények egyrésze
a szokványos vallásos versek stflusá ban iródott . De a fiatal Békésnél is megfigyel.
het ö a mest eri forma. Néhány I . A te lel ked is M ária ' , . Karácsony kegyelme') ezek
közül is figyelemre méltó. A . Sorsom az lsten' és az . Extazls cc srníca" c. ci klusok
pár kö lteménye pedig vallásos lírá nk legszebb darabjai közé sorolandó ( .Forrást
nyi tottá l". "Gyümölcsoltó" , "Nyírf a-látomás" ). Az érett férfikor magányos vívódásai
lírai vall omásban szakadnak fel : a papköltő végleg Iste nre bizza sors át és Mári ának
ajánlja . másnak termő magányát " .
Sz. F.
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HALOTTAINK

Dum János jo lsvai plébános . Baktlban temették (55. 29)
Körmendi István esztergom i egyházmegyés. Baján temették (53)
Reszterlcs József. Csepregen született. középiskoláit Köszegen végezte. a
filozóf iát Turinban . majd az USA·ban folytatta a teológiát. Itt ls szentelték 1911 ·ben . Meghalt; Bethlehem . Pa. USA (83. 58)
Shárváry János dr . Buffalo , USA okt. 25-én.
Sárközy Lajos pápai prelátus . A veszprém i alsóvárosi temet őbe temették (84)
Istvánfl József ny. Igazgató. szombathelyi egyházmegyés . Rómában váratlanul
meghalt (79)
Sz bó László pápai kamarás Budapesten . Rákoskereszturon temették (67. 44)Mezófényl József szalézi Budapesten (59. 31. 29)
Molnár Béla váci egyházmegyés a székesfehérvári papi otthonban (67)
Brlslts Frigyes ciszterci áldozópap Vácott (79. 61 . 56)
Implom János Lajos OP december 6-án. Rákoskeresztúron temették (67. 40)
Pálóczy János ny. vésztól pléb ános. V észt őn dec. 18-án. Dr Udvardy József
püspök temette (80)
Malesz László kácsi plébános . Sz ül őfalujában Tornaszent jakabon temette
Brezanóczy Pál érsek (41)
Magyar Imre mezókövesdi hitoktató Miskolcon. Monoron temett ék (38)
Faltum János SJ Pannonhalmán (76. 49)
Bugledlts János veszprémi egyházmegyés Székesfehérvárott (65)
K lapos Mihály görögkat. tb . esperes . nylrbélteki lelkész . Debrecenben
temették (61. 33)
Terényi Lajos piarista Debrecenben (41.23. 16)
Kalmár Lajos ny. plébános jan. t-én . Esztergomban temették
Hrebák Gergely az esztergomi papi otthonban
Dévényi Endre pécs i egyházmegyés ny. lelkész (55)
Soltész István ny. plébános az esztergomi papi otthonban
Berta Lajos pécs i egyházmegyés ny. plébános (78)
Kiss Lajos dr . ny. levéltáros az esztergomi papi otthonban
Romoda Udön váci egyházmegyés ny. plébános . Székesfehérvárott (6B)
Szabó István himódi esperesplébános Kapuvárott. Himódon temették (61. 36)
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S ntora Mihály piarista Kecskeméten (68, 53, 41)
Abai Imre ny. sárvári plébános, gimn. tanár Budapesten (58, 34)
Kovrlg Gyula gyul ai lelké sz jan. 9-én Budapest en. Gyulán temették (74, 41)
Müller Fülöp SJ Pannonhalmán (89, 65, 64)
Torda Mihály szalézi. Az újpestkertvárosi plébánia templom kriptájába
temették (83, 60, 52)
Grolyó János ny. m6riczgátl plébános KIskunfélegyházán (60, 36)
Hulbert Nárcisz István Irgalmasrendi szerzetes testvér Sümegen.
Kovács László piarista Márianoszt rán (61)

+
Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mement6lnkba !

BOGNÁR CECIL OSB
1883- 1967
A pannonh alm i Papi Otthonban fejezte be életét 1967-ben a Szent Benedek Rend
egyi k rokon szenves egyénisége, tu dósa , a Csep regről származó Bognár Ceci l. 1899ben lépett a Rendbe , ahol a teológia és ta ná rké p ző fő isko l a elvégzése után 1906-ban
szentelték pappá. 1937-lg a Rend gimnáz iumaiban müködött mint rneternat lka- és
flztka-tan ár: Komáromb an, Eszterg omban , Kőszegen , Pápán, Győrött és Budapesten.
1926 óta a bölc sel et magántan ára volt a Budapest i Tudományegye temen. 1937·töl
pedig Pécs ett és Szegeden m üködött mint ren des tan ár 1950·ben t ört ént nyugalomb avonul ásáig . Társelnöke volt a Magyar Pszlcholoql al Társas ágnak , választmányl és
rendes tagja II Szt. István Akad émiának , a Magyar Pedagógiai és Filozófiai Társaságnak, az Aquinói Szt. Tamás Társas áqnak és a győri Kisfaludy Irod almi Körnek , hogy
csak a nevezetesebbeket eml íts ük. Egyik volt rnunkat ársa je llemezte nagyon hely esen
és talá lóan munkáss éqét. . A ker esztény kultur át kívánta, a tudom ány t ter jesztette
az Ifjúság és közönség széles körében . A katoliku s közöns éget akarta tájékoztatni
n ép szerűsítő formában a tudom ányo s fejl őd ésről :
Ifjabb éve ib en llZ I s m e r e t e I m é I e t t e I foglalko zott és ápol ta kapcsolatát
a modern fizi kához. A 20·as években lassan eltávolodott a természettudom ányokt ól
az ember i lélek problémáihoz . Aristotel es és Szt. Tamás alapj án értéke lméleti rendszerét az igazság, szépség és jóság al apfogalma lrn építette fel, értékeiméiete azonban
tökéletesen a modern pszlchologla szemlélete szer int alakult . - Tudományos szempontból k iemelkedő rn üve II . Psychologia· . Mikor könyvén dolgozott, heves harcban
áll tak különféle pszichológi ai elméletek. A nagy szintéz is még nem következett be,
úgy , hogy jogglll beszélhettek a pszichológ ia válságáról. Bognár Cecil megőrizte rnüvében a klassz ikus pszichológia minden értékálló eredményét, alkalmazta azonban az
újabb kutatások ere dményeit ls, sőt a s a j á t m e g á I I a p i t á s a i is szóhoz [utottak. Megpróbálkozott Fröbes és Undworsky ideái alapján a nllgy és öss zefoglaló öszszefüggésekre rámutatni. A köny vnek nagy je l e n tős ég e volt akkor , amikor [elszövá
lett a . Iéleknélkll li pszichológ ia" .
Kimagasló nevelői személyi ségét le gsikerese bb könyve mutatja: . Mi és mások' . Rövid I dő lll att három kiadást ért meg. Csevegve mutat]a be olv asólnak a leg font osabb éle tformáknak psz ichol ógiai alapjait, és megmutatja az utat magunk és
mások megismeréséhez. A modern pszichológia eredm ényeit arra haszn élja fel , hogy
megtanltson , hogyan kell életünket széppé tennünk és hogyan kell a másokka l szembeni érin tkezés ben érvényre juttatnunk az erkölcs is ég l egfőbb törv énye it . M inden
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tudományos apparát us nélkül f elhasználja a modern pszichológia legnagyobb felfedezéseit és anélkül. hogy pr édikálna, szuggeszti v formában bemutatja a kereszté ny
erkOlcslség gyakorla tát, amely a legbiztosabb út a boldog éle tre .
NevelOi és a keresztény tudományt n éps zer üs ít ö munkásságát kis ebb ci kkeiben
fejt ette ki. Több mint 100 cikke je lent meg különf éle folyóir atokban . bepillantást
engedve szellemének elevenségébe. hosszú és gazdag éle tének munkájába. AKatol i·
kus Szemlének éveken át szerkesz tOje volt . Ebben írta éveken keresztü l ter m és zettudományos szemléit.
A modern fizika fejlOdésé nek idején szarnos cikket írt a fizi kai alapfogalmaknak
és alaptörv ényeknek ismeretelméleti kapcso latairól. - Az értékelméletbOI legink ább
az esztét ikai értékekkel foglalkozott. J e ll emz ő , hogy a fll mesztét lka kor án érdekelte .
Már 1915·ben jelent meg cikke , amikor a vi lági rodalomban még alig írt ak ról a.
Az egyéni munkaterülete azonban a pszic hológia vol t. különösen a gyermekpszicho.
lógia. Onálló tanulmányai a tudom ányos fo lyó iratokban jelentek meg és a budapest i
Tudományegyetem Pszic hológiai Intézetének kiadványai ban. M eg lehetett azonban
találni pszichológi ai tárgyú cikkeit a széles olvasóközönség számára Irt foly óir atokb an
ls. A gyermekpszichológia mellett fog lalkoztatták a szül ök és nevel ök pszlc hológlájá ·
nak kérdései is. Különösen értékesek pszt cho-hlqr énlkus .a dal ékal" , amely tárgykör·
b ől gyakran adott el ö a magyar rádióban .
Sokold alú gazdag le lk iélete szeretetreméltóan mutatkozott meg szépirodalmi müvelben. amelyek többnyi re álnéven jelentek meg. Ezekben is megnyilatkozi k katoli kus
nevelO szell eme. Utolsó nyomtatásban megjelent munkája az . Új Ember' egyi k 1965.
m árciusi számában egy költői elmélkedés. Szimbolikus formá ban a halálról beszél .
mint a jól felhaszná lt életnek végé rOI ős boldogabb világ kezdetérOI.
E gazdag tudományos és neve l öl munkásság mögött szeretet reméltó egyéniség
húzódott meg . Aki másokat élni taní tott , maga ls t udott él ni és az élet széps éqel t,
örömeit élvezni. Egész életén keresztül egy bizonyos gyerme teg naivság volt egyéni·
ségének jellemzOje. Egy nagy gyermek csodálkozó szemével nézte a vil ágot . annak
eseményeit . Az emberek durvas ága. a viláqh ábor úk bruta ltt ása . amelyek kizökkent ették nyugodt és filozófus életmeneté b öl, halla tlanu l fe lháborl tottá k. A sorok IróJával
a Rend bakonybéli apátság ában élte át a némete k kivo nulását és az oroszok átvonul ás át, A revolverrel orr a el ött hadonászó katona olyan felháborodást váltott ki belOle,
a kulturernberb öl. hogy a helyzet minden t raglkussága mell ett ls csak moso lyogni
lehetett rajt a. M inden por cikáj a tiltakozott a barbartzrnussal szemben. Engedékeny·
sége és naiv itása miatt természetesen áll andó céltábl ája vol t kollé glál tr éf álkozásának. O maga viszon t . ha szeret ett ls cslpke l ő d nl. azt sohasem te tt e bántó form ában,
hanem mind ig szellem esen és kedvesen . Soha senki t nem bántott meg szándékosan
és nem in t riká lt sem f öl ötteael , sem koll égái ell en. Az igazán böl cs ember okosságával tette magát túl az esetleges megbántások on és nézett át a nehézségek
fölött . Szeret etr eméltó egyénis ége rokonszenvessé tette rnlnden ütt s a társaságoknak
szívesen látott alakja volt .
Az új helyzet Ot sem kímélte meg a neh ézs éqekt öl. Kated ráját ld ö e l ötti nyugalmazása rnlat t ott kellett hagynia . Atmeneti anyagi nehézségek ls zavarták nyugodt és
kiegy ensúlyo zott életét. Nyugalmi éveib en ugyanot t találta meg otthonát , ahonnan
elindult : Pannonhalmán. rendtárs ai körében. Pátr iárkai sz ép kort ért meg. 84 éve t. A
halál nem érte sem váratlanul. sem eiOkészületlenül. A nogy küszöböt átlé pve bizonyára ugyanolyan gyermekded. csod álkozó szemekke l nézte az ú j- és rn ásvll áqot ,
ahol mind en kérdésére magyarázatot és megoldást talál t, mint ezt a föld i életet .
Remélj ük. már megkapta azt . amit ebben a csuny ácska vi lágban nem tudott rneqkapni : a zavartalan örök boldogs ágot . Rlp.
Sümegh Lothar
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PAKAV A. ARNOLD
csornai premontre i kanonok , alperje l
(1885 - 1968)
Zágrábba n született, ahol édesa pja mint MAV tisztvi s el ő állomásozott, 1904-ben
J enő , a rend kís öbbt
pr épost-prel átusa volt egyik kurzu st ársa. Egyetem i tanulmányait Budapesten végezte
s terrn észetraj z-Iöldr ajzb él szerz ett tanár i oklevel et. 1908-ban szente lték pappá s a
köve t kező évben rendi el jö ljáról a szombat helyi gimnáziu mba helyezték , ahol éle tének
j avaré szét töltötte, mint igazgató·házfönök (1941·47) és mi nt a Premontr ei Diákszövetség . spir itus rektor "-a. 1947-ben Csom ára került mint alperjel és az újo nnan
alapí tott csornai gimnázium íqazqat ój a lett. A re ndnek 1950·ben tört ént felo szlatása
ut án Budapestre köl tözött , ahol életé nek utol só 18 eszte ndejé t t ölt ötte t968. április
16·án bekö ve tkezett halál áig .
Pákay (Pauer ) A rnold halál ával a rendnek egy egé sz kor szaka zárult : ami t Petronius
je lenthetett a régi Rómának . az volt Pákay Arnold a csorn ai rend nek: megjelenése
elegá ns , modora nyájas , tet ötöl-talpiu úri-e rnbe r vol t. Papt anári munk áját lel klisrn er etes gondosslÍg jell emezte . Tanítv ányai soráb an Mi ndsze nty kard ináli ssal az élén a
vas megyei int elilgencia szi ne-java tal álható . A szombathelyi é rte sl tőben megj elent
bot anika i értekezésel komoly szakfelké szültségről tettek tan ús áqot. Igazi lelk i profl lja,
szliárd karaktere 1950 júliusában nyilvánult meg telj es nagyság ában: az utolsó plllanat ig a hely én maradt . Amikor bar átai sürgették, hogy élj en a rendf önökí engedéliyel
és hely ezze magát biztonságba, azt válas zolta : . A jó lsten sok szép napot engedett
megérr.em ezen a föld ön : az O kezében vagyunk : mártíromságtól nem félek : legyen
meg az akara ta : nem meqyek ." Amikor végleg elm ent s az él ők sorából eltávozott ,
azzal a tud att al tehette, hogy öreg szolgáját hívta az Úr . R, I. P.
Keresztesy Park er L.

öltötte magára a premontrei novi ciusok fehér ruh áját . Slmonffy

HAROM PREMONTREI HALOTT
Dr . RADA Y JENO SEBESTYI:N. 1890, jan . s- én sz ületett Szegeden . Teológi ai tanul mányalt a Pázmáneumban végezte. Mint fi atal teol ógiai tan ár a rend budapesti föiskoláj án tanított és volt a növ end éke k prefektusa, Jászóvárnak Csehszlo vákiához
csatolása után Csornán volt magiszter és teológiai tanár . Szlvvel -l élekkel volt Szt,
Norbert f ia és lelkiségének közvetltője növend ékei és tanítványai e lő tt , Rendje irán ti
l e l ke se d é s bő l újra bete lepítette Magy aror szágba a pre mont re i n őv é rek et és Küls övaton szerzett letel epedésükh öz püspöki engedélyt és szer ény haj lékot . Az t950-es
szétszóratás ut án a veszprémi egyh ázmegyében lelkipászt orkén t müködött és Bakonyyy epesen él t halál áig csendes vi sszavonultságban. 1968. december 31·én húnyt el.
Dr . BUCZKO JOZSEF EMIL. 1893. szepr. ts-én szüle tett Jászber ényben. M int l iatal tanár e l ö s z ő r Kassán tan ított. A magyar gimnázi um rne qsz ünte t ése után a rend
újo nan lét esített gödöllői glmn ózium ának lett e lső természettudományi tanára és
szertá rának megalapítója. M ég kassai tan ár korában kapcsolódott bele az akkor még
fiatal cserkészmozgalomba és folytatta ezi rányu müködését Gödöllön. O alapi tott a
meg a gimn ázium cse rkészcsapatát is , Ifjúsági szervezők ép es ség ét elismerte az
or szágos Cserkészszövetség és elle nőrzőtisztj ének válas ztotta meg . Kassának 1938
ösz én Magy arország hoz való visszacsatolása után az újra megnyilt magy ar rend i
gi mnázium igazgatója lett. M int Ilyent hur colták el a meg száli ó csap atok kétésféléves
kényszermunkára. Fogságából v isszatérve nem marad hatott a Felvídék magyarlakta
rész én . Csehországban kapott mint lelkipásztor müködési engedélyt a Romániából
odate lepített szlo vákok papjaként. Id ős kor a és tört egészsége elienére kemény
munkával tanulta a szlovák nyelvet, hogy hiveinek lel kiatyja lehessen . Nyugdíjba·
menet elekor kegyk ént engedték meg , hogy Jászón élhes sen csendes visszavonult·
ságban. Ott halt meg szfvs zélhl1désben 1969. augusztus 4·én és az ősi rendi t ernet öben nyugszik .
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BERKaVICS LAJOS ERNO. 1893. február 9-én születelt Sárvárott. O is mint fi atal
tanár el ösz ő r Kassán m üködött. Onnan került át GödOlIOre a matematik a és f izika
tanárának. Kiváló gazdasági érzéke miatt a gödöllOI települ és gazdasági ügyeit vezette . Kassa visszatérte után Kassán müködött , mint tanár , majd onnan kiutas ltv a
GödölIOre került vi ssza tanárként a rend i is kolák áll amosltásáig. EttOI kezdve mint
lelkipásztor müködött részben szülOfalujában S árvárott . majd Ráday Sebesty én berec sége miatt, mint seott ö]e Bakonygyepesen haláláig . Ot t ls halt meg 1969. augusztu s
14·én.
P. K.
MATESZ lASZlO
Kács i plébános
1928 - 1969
Balkányi , geszterédi, szendrOi, jászladányi, egri müköd és után lett plébános Kácson ,
1968·ban. Fiatal kora óta sokat bajlódolt a szemével. A panaszok forrása - mint a
boncolásból kiderült - agydoganat volt : ez és az ezzel összefüggO szivgyengeség
okozta halálát 41 éves kor ában. Decembe r 3.·án húnyt el. Elsején még látszól ag
egészségesen látogatta meg cap-bar átj át. Elvégezték egymásnál gyónásukat, majd o
popi hiv atás teológ iai kérdéseirO I beszéig eltek. 3.·ára virradóan hányinger kinozta,
hajnali-rnls éjét. M ivel gazdasszonya nem
nagy gyengesé gben mondta el utolsó volt , a harangozó fel eségét kért e meg, segitsen neki o házi t eendOkben ezen a napon.
DéielOtt jobban érezte magát. 1/2 l tájban, amik or az asszony éppen visszaj ött, hírtelen rosszul lelt és kb. l órakor meghalt. A bükkábrányi pl ébános autón érkezve
még Idejében részesitelte a szent kenetben. - A haláltus ában kissé eltorzult arca
a koporsóban már ki simult , mosol ygós volt . Végzetes betegs ége lefolyását meggyor·
attotta nagy lel kiismerette l végzelt sok munkája és egy züllött hivének Ismételt.
életveszélyes zaklatáso .
Kácsi hi vei éllel-nappal imádkoztak kopors ója mellett, ami g át nem vltt ék sz ül öfalujá ba, Tornaszentja kabra. Itt el ősz ör öreg szülei házában, majd a templombon
ravatalozták fel. A hónap els ö pénte kén sz ülöíaluja plébánosa, els ö szombatján egy
falubelije misé zett ravatalánál. A temet ési szertartás t dec. 6-án Brezanóczy érsek
végezte. Szép beszédében úgy rnéltatta a megboldogultat, mint egyik legk iválóbb
papját . Mintegy 50 pap jelent meg a temetésen, szülöfalujának népe és igen sokan
a kácsi és el özö műkö dési hely einek hiv ei közül. a korán beállt télies IdO ellenére .
(Is tván pap-bátyla beszámolója)

Egy pléh nos Irja:

Igen jó hasznát vettem egyik rekollekc ióm szentségimádási óráján a szel gálat husvét i számának
A mi itthoni katolikus irodalmuk igen vékony és
talán nem ls elég modern
Legyen áldozatos továbbra is azok irányában .
akik nagyon igényli k a komolyabb irodalmat.
A Szolgálat mindkét számában meghatott a . Halot talnk" rovat. Együtt. az
egész világ ról összegyü jtve a magyar papi halottak és a külön nekrológok . . .
Mennyi szép papi jellem, kiválóság került itt, csak ebben a két számban ls
sorra .. .
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