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HIT ÉS KERESZTÉNY ÉLET

Teológusok és szellemtörténészek igen sokat foglalkoznak a hit mai
válságával. Maga a Szentatya is számtalan megnyilatkozásában rámu
tatott arra, hogy az egyházban tapasztalható válság alapjában a hit
krizisére vezethető vissza. Az egyre fokozódó szekularizálódás ezekuta
rizmussá lesz, vagyis olyan ideológiává, amely teljes evilágiság, - a
természetfeletti teljes tagadása. "lsten meghalt " - hirdetik még magu
kat kereszténynek nevező teológusok is ; a hitnek meg kell szabadulnia
a "vallás" idejétmúlt szociológiai-kulturális elemeitől; a keresztény leg
főbb f eladata embertestvéreinek tevékeny szolatüata, hiszen Krisztus
azonosította magát az embertestvérrel.

A ma i szellemi zürz avar ban igen nehéz megkülönböztetni a divatos
ez álarnok és jelszavak tajtéleja mögött a r észletiqazsáqokat; a hivő em
ber sokszor tanácstalanul áll és szorongva tekint a jövőbe: milyen
lesz a holnap kereszténysége. van-e még jövője az egyháznak. mi a
teendőnk itt és most, hogy helyes irányt adjunk a holnapi fejlődésnek?

A hivő ember az időben él, korának vajúdását ugyanúgy megéli.
mint nemhivő kortársai. A kultúra mai válsága - mert lényegében
erről van szó: egészen új kultúra van születőben! - szükségszerüen
kihatással van a keresztény hit világára is. A társadalmi-kulturális
rendszere k avultan omlanak össze; ez az összeomlás megrendíti a hit
kifejezésének eresztékeit is. De ha a hit valóban eleven, a mai megren
dülésben is elég dinamizmust ad a kereszténynek. hogya kinyilatkoz
tatás öröl~ tartaimát "átmentse" a születő új világba és hogy ennek a
világnak kovásza legyen.

Els6rendü kötelességünk: tisztán látni! Mostani [iizetiink: ehhez a
tájékozódás110z akar néhány szempontot nyújtani. Természetesen a hit
mai válságának és a keresztény mai kötelességének teljes problematiká
ját nem merithetjük ki néhány tanulmánnyal. A kérdést napirenden
tartjuk és következő számainkban más-más szempontból visszatérünk
r á. A tekintély és szabadság kérdése, a papság és a szerzetesség mai
válsága, a teológia és a lelkiség főproblémái. a lelkipásztorkodás új
útjai sorrakerülnek a következő év leforgása alatt.
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Jelen számunk vezeW cikkét (,,Mi a hit?") Nemeshegyi Péter, a tokiói
Sophia-egyetem teológiai [akultás ának: dékánja és a Nemzetközi Teo
lógiai Bizottság tagja írta. Tizenegy jelvillanásban megvilágitja a ke
resztény hit te rmésze tet, jőleg az egzisztenciális szempontokat hanq
súlyozva. P. H . de Lubac nagy tanulmánya azt mutatja meg , hogy a
keresztény mindi g közösségben hisz, - lényegében az egyház hitét teszi
magáévá, azét az egyházét, amelynek a kereszts éggel tagja lett. Pap és
hivő egyaránt bizalommal im ádkozhat j a a l iturgia szavaival : "Ne te
kintsd vétkemet, hanem egyházad hitét ... " Horváth Tibor torontói
teológ ia-tanár a sze nts éqek és a hit kapcsolatát magyarázza meg : a
szent ségek megváltást je lentenek az egylzáz életében, Krisztusban, az
Isten szava által. " E nnek köve tkeztében a szentség a hitnek, a hit pedig
a szent ségi életnek a növe lését célozza". Szabó Fer enc az él6 hit gyakor
la ti követelmény eire mutat rá: " H i ttünk a Szeretetnek! Ez a meggy6
ződés sürget bennünket . hogya Krisztusban k in yilatkoztatott Szeretet
tanúi legyünk tevékeny, álclo zatos éle tünkkel". Végül egy papi rekollek
ción elhangzot t szentség imá dás szövege arra segft bennünket, hogy
személyes imában elmé lyül j ünk a hitben, Jézus élő ismeretében.

Szeretn énk , ha olvasóink is tev ékeny en bekapcsolódnának a
SZOLGALAT munk áj áoa, hozzászól va a m ost és a később jelvetendő

aktuális pr oblémákhoz is. I stennek legyen hála, lapunk máris annyi
pozitív visszhangot keltett, hog y ig azolva lá t juk szer ény kezdemény e
zésiinket . I sm ételten lumqs úhjozzuk: egyedü li célunk a magyarság, a
papság és a világiak őszinte szolgálata - a II. Vatikáni Zsinat szel
lemében.

Szerkeszt6ség
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,
TANULMANVOK

Nemeshegyi Péter

MI A H IT?

Ot-t íz évvel ezelőtt sokat írt ak a hittudósok a "hitet lenek hitéről ". Ismert
K. Rahner elmé lete a "névtelen keresztényekrő l " . Szerinte minden ember,
aki a szíve mélyén fe l tö rő Szentl élek sugalmazására bizalomma l elfogad ja
embervol tát és a szeretet abszolut ért ék ét. mégha nem is ismerné Krls ztust ,
mégha fogalmilag lsten létét sem fogadná el, mégis " h ivő " , sőt - bár tudatta
lanul - de "keresztény". Ezek a fejt egetések kétségkívü l érdekesek és fon
tosak . Mégis újabban a hittudósok figyelme inkább egy másik kérdés felé
kezd fordu lní : nem annyira a "hitetl enek hite" , mint inkább a . h l vő k hitetl en
sége" kerül az érdeklődés központjába. Ez a kérdés a mi számunkra, keresz
tény ek számára, egzisztenciális szempontból kétségk ívül fontosabb az előző

kérdés nél.
Mi h ivőkne k, keresz tényeknek vall juk magunkat. De valóban hiszünk-e?

Amit mi hitnek tartu nk. igazán hit-e? Vagy csak megszokás ? Vagy csak önál
tat ás? Vagy csak pszichologiai álarc? Az Igazi hit az ember létének legmélyé·
ről feltörő alapelhat ározás. Mindent ez hord , M indennek ez az alapja. Nos. az
én hitem valóban ilyen a mélységekből fe ltörő forr ás-e? Vagy talán csak
lelkem tükrén úszó vékony hártya. mely mély hitet lenség örvényeit takarja ?
Szívbő l hiszek-e? Vagy csak ajakkal? Ha az ember ilyen kérdéseket vet fel
könyörtelenül magának, alig lesz valaki, aki teljesen meg lenne elégedve ön
vizsgálódásán ak eredményével. Talán mindegyikü nk ajkán annak az evangéliu
mi férfinak őszi nte kiáltása buggyan majd ki : "Hiszek , Uram, segí ts hitetl en
séqernen!" Mert ki tudna segíteni hitetl enségünkön ha nem ő , aki szerzője

és beteljesítője hitünknek.

Saját, egyéni hit em prob lémája az ls ten és énközöttem megoldandó leg
mélyebb kérdés , amit csak én magam tudok az Istennel való párbeszédben
tisztázni. De azért tal án hasznos lesz, ha a hittudomány szemével szemléljük,
hogy melyek is a valóságos hit tulajdonságai. Igy aztán módomban lesz vil á
gosabban látn i , hogy én magam valóban hivő vagyok-e. Röviden, t izenegy
pontban szeretném tehát vázolni a keresztény hit a I a p v et ő s a j á t o s 
ságát.

l . Idézzük a II. Vatikáni zsinat szavait : "A kinyilatkoztató Ist ennek a hit
engedelmessége jár . A hit által az ember szabadon mindenestül ráhagyat-
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kozik az Istenre, teljesen aláveti értelmét és akaratát a kinyilatkoztató Isten
nek és szívból elfogadja az lsten által adott kinyilatkoztatást". A hit tehát,
először is, s z e m é I yes v i s z o n y az lsten és az ember között, "I: n
hiszek t e benned: Hiszek lsten b e n, hiszek Krisztus b a n . Tehát nem
csak elfogadom, hogy bizonyos tételek, az ugynevezett hitágazatok igazak,
hanem először is teljes bizalommal elfogadom az lsten személyes szeretetét
irántam. "Megismertük a szeretetet. amellyel az lsten szeret bennünket és
hittünk benne" (1 János 4,16). Krisztus által az lsten szól hozzám. Vérázta
tott arccal , átszögezett kezekkel , életét adva, mintegy kér, könyörög: . Higgy
nekem, hidd, hogy szeretlek". Az lsten szól : .En veled vagyok. I:nnekem te
fontosabb vagy óriás hegyeknél , mély tengereknél, csillagfelhók milliónál. En
akarom, hogy te is velem légy . Te számomra pótolhatatlan , egyedüli barát
vagy és az az én örömöm , ha hozzám találtál. Hidd el. én szeretem ezt a
világot, ezt a szennyes , piszkos, b űnös és mégis gyönyörú világot. Nincs
olyan létez ő, amit utálnék . I:s téged, téged pedig úgy szeretlek, hogy fejeden
minden hajszálat számon tartok . Higgy nekem . Hidd, hogy azt a megoldhatat
lan tragédiát. amit embersorsnak hívnak, meg fogom oldani. Csak én tudom
megoldani, senki más. De én megoldom. Hidd el. hogya létnek van értelme,
hogy ,élni jó, meghalni szép , szeretni tisztán megistenülés' (Reményik) .
Hidd , hogy én vagyok a béke , a te békéd, és ha rám tes zed az életedet és
elveszted azt, akkor nyered meg igazán, Hogy hig gyél nekem, én odaadtam
érted egyszülött, szeretett Fiamat. Beledobtam a gonoszság örvényébe és
azt tettek vele az emberek, amit akartak. Kikóstolta a végsökig a keserú
embersorsot. és magára hagytam én is. De ott is, akkor is szeretett. Szere
tett engem , aki úgy elhagytam. Szeretett titeket. akik megöltétek. Ezért az
én képmásom ó. Aki öt látja, engem lát. Igen, ilyen bolond az lsten . J:s ilyen
bolondnak kell lennie az embernek. Ez a te utad az élethez, a léthez. Mert
én vagyok az élet, a lét; én vagyok a teljes hármas odaadásban elömló
szeretet. Hiszed ezt? Ráteszed-e az életedet?"

Aki erre a hívásra igent felel, az hisz . Az rátette az életét az lsten sza
vára. Ráhagyatkozott mindenestül: mint a gyerek anyjára, vagy mint Babits
Adáz kuty ája gazdájára. Több ez mint ésszerű kövétkeztet és. szillogisztikus
okoskodás. Az egész embernek alap-állásfoglalása ez, létének értelmével
kapcsolatban. Az ilyen ember hiszi, hogya lét alapja, lsten, maga elmondta
nekünk, hogyan látja ó a lét, a mi létünk értelmét. Minden ember végsó
állásfoglalása létének értelmére vonatkozólag valamiféle hit. Nem logikus
levezetés , hanem egész-emberi állásfoglalás. A Krisztust hivó ember a Krisz
tusban megnyilvánuló lsten szavára bízván magát foglal állást. Az lsten
szavára építi egész életét, halálát. Krisztusban ránk mosolyog a lét titka ,
mint személyes, égó szeretet. I:s mi , ha hiszünk, viss zamosolygunk rá és
belevetjük magunkat karjaiba . Ez nem spekuláció. Ez életelhatározás.

2. A hit tehát nemcsak a hideg ész aktusa; és mégis - ez hitünk máso
dik tulajdonsága - a hit é s s z e r Ú . Az lsten úgy szólt a világhoz, hogy
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az emberek feli smerh etik szavát. Nézzük az egész ..kereszt ény [e lenséqet"
( I e p h é n o m é n e c h r é t i e n - Teilhard), kezdve ószövetségi gyöke
reinéi ; feltornyosodva Jézus személyiségében. csodáiban. halálában. feltá
madásáb an; fol ytatódva az Egyház szen tjé tben. nagyjaiban. bűnösségében is
örökre újraszületó titkos erejében. Ez az egész óriási rnozqalom, melynek
nincs párja az emberiség történelmében . azon a meggyőződésen alapszik.
hogy Krisztusban maga a végtelen lsten szólt hozzánk és adta magát nekünk.
Alig gondolható. hogy egy ennyi értéke t és ennyi energiát szül ö világmoz
galom valami primitív tévedésen alapulna. Manapság nem div at a hit ész
sze rúségé rő l beszélni . az apologetikának rossz híre van . Biztos. hogy egy túl
egysze rú. túl magabiztos. túl veszekedő apologetikának ideje lejá rt. De ez
nem ment fel a kötelezettség től . hogy kutassuk hitünk éssze rúségét. Mór
csak hálából is az lsten ir ánt. Isten tudván kis hitúségünket. szeretetből

halmozott el bennünket szavának jeleível. Egy lelkünk mélyében felvillanó
puszta hívásra is hittel kellene odaadnunk magunkat Ist ennek. de lsten is
meri gyávaságunkat. Ezért szól hozzánk csod ákkal és je lekkel. a "tanúk fel
hőjével " . akik láttak. hallott ak és tapi ntották az IOlet Igéjét. Persze ezek az
isteni jelek nem lehetn ek oly anok. melyek ellentmondanának a kinyilatkozat
tás lény egének . Isten a személyiségét nyi lvánítja ki nekünk Krisztusban. és
ez a személyiség hárm as. önfe ledt. odaad ó. önzetlen szeretet. Ez az lsten.
és ennek képmás ára kell alakul nia a krisztusi embernek . Ezért az lsten jel ei
nem lehetn ek hatalmának fitogtatásai . nem lehetn ek vil ági előnyök kecseg
tetései. "Kerestek. nem mert jelet látt atok. hanem mert ettetek és jó llak
tatok " (Jn 6.26). Csak annak lesz út a hithez a csoda. aki az örök szeretet
hajnalhasadását látj a meg bennük. Ezért. bár é s szerű a hit. a természetes
emberi ész. akárm ennyi jel et is lát . saját erejével valóba n hin ni nem képes.

3. IOs ez hitünk harmadik tulajdonsága: a hit k e g y e I em . Hinni kegye
lem . Az lsten . ki szólt hozzánk Kri sztusban. maga villan fel le lkünk mélyén
a Szentlélek fényével. Ráhangol ja le lkünket az lsten húrj ára . Megláttatja ve
lünk lsten fényének ragyogását a ker esztrefeszített Jézus elkínzott arcán.
"Senki nem mondhatja : Krisztus az Úr. ha nem a Szentlélek álta l: Vagy
ahogy ol y szépen mond ja az Oran ge-i zsinat, melyet az I. Vati kánum idéz:
senki sem tud hinni, ha csak a Szentlélek kegyel me oda nem édesíti az
isteni igazsághoz. Mint ahogy csak a jó ember tud ja, mégpedig teljes bízton
sággal. hogy mi a jó , úgy csak a Szent lél ek tüzével áthatott szív tud ja fel
fogni és megl átni az abszo lut lsten tettét és szavát a Krisztus-történésben.
Ezért erős a hit. Nin cs benne semmi . ta l án", vagy .eset leq", Az ember hite
nem húzza le az lst en önkinyilatkoztatását az emberi vé lemények ingatag
lápjába. Az " el ső lqazs áq" , vagyis lsten pecsétjét üt i ránk az Úr. Ez húz és
irányít a hit felé, és megérezt eti velünk, hogy akkor tes szük a helyeset és
a jót. amikor feltétlen odaadással hiszünk. Amíg ez a kegy elem nincs rneqad
va. hiába mondom valakinek, hogy higgyen. Nem képes rá. Balgaság neki.
Szavaim csak külső zörejek. ha nincs ott. min t Ágoston mondta mindig, a
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. bensö Mester", Nem emberi szösz ékr öl beszél az. aki .a szívet oktatja".
Az ő szószéke az égben van. IOs mégis akkor jön az isteni vendég szívünkbe.
amikor a hi thi rdető szava cseng fülünkbe. Min tegy szentség ez a szö, eszköze
lsten kegyelmének. De hogy szívünk mélyéig csengjen. az már nem a hit
hirdető múve, hanem az Istené. aki .megnyitja szívünket". ezt a félénk.
gyanakvó szívet, hogy higgyen az örömhlrnek.

4. A hit ajándék. a hit kegyelem. IOs mégis - ez negyed ik tulajdonsága
hitünknek - a hit egyben a mi legbensöbb. I e g s z a b a d a b b elhatározá
sunk. Sem a csodák ezrei . sem a Szentlélek sugalm azása nem kényszerít .
hogy higgyek. Senki sem hisz. ha hinni nem akar. A hit: szabad elhatározás.
Ezért van benne valami a . salto mortale" -ból. Feladom biztonságomat. nem
megyek a magam feje után . nem magam adok célt és értelmet életemnek.
hanem belevetem magamat egy másvalaki felfogásába: elfogadom. amit ő

mond az én legszemélyesebb létemről, az én életem és halálom é rte lmérő l.

Ez olyan mintha valaki leveti magát egy hegyoromról a sötéten tátongó úrbe .
IOs bízik , hogy amint zuhan lefelé . elkapja valaki. Nem fog összezúzódnl a
szakadék fenekén . két atyai kéz fogja fel hullását: élni fog . Ha valaki nem
érzi a hitnek ezt a lélegzetelállító rizikóját. nem tudom. hisz-e igazán. Ha
nem mondhatja igazán: . Ha csak ebben az életben remén ykednék Krisztus
ban. szerencsétlenebb lennék minden embernél " (Vö. 1 Kor 15.19) , - akkor
ez a hit talán csak vasárnapi ünneplőruha és nem az emberi élet alapel
határozása. Az igaz htv öt, Jézust is. Pált is . követőiket is . bolondnak tartotta
a világ . Az igazi hit a világ szemével nézve: balgaság. IOs ezért áll áll andóan
a kísértés tüzében .

5. Épp ez hitünk ötöd ik alaptulajdonsága : hitünk állandóan ves z é I yez ·
t e t e t t hit. A hit soha sem lesz biztositott tul ajdonunk. A hitet nem lehet.
mint valami dolgot. páncélszekrénybe zárni . lakat alatt öriz ni. A hit mindig
mintegy tűhegyen lebeg labi li s egyensúlyban : a Szentlélek kegyelme az
egyik . az én szabad elhatározásom a másik. IOs ez az elhatározás mindig csak
mint ma is új választás tud létezni. Ma regge l, amikor fáradtan klnyitom
szememet és egy új szürke nap nyomorúsága rebben elém . igen . ma reggel.
Uram. ma is hiszek . hiszek a szlvárv ány minden szinében tündöklő szeretet
kinyilatkoztatásában . Hiszek . •mindennek ellenére". m é g i s hiszek. Az il yen
. mégls hiszek "-lelkület, ez keresztény hitünk normális állapota. Sötét a világ.
hallgat az lsten. Am ikor ml úgy gondoljuk, hogy tennie . szóln ia kellen e, oda
vágnia vagy mentenie kellene. amik or úgy gondoljuk•.hogyha van lsten, ezt
az egy dolgot már mégsem tűrheti ' . akkor is tétlen . akkor is hallgat. Alszik
talán az lsten? Vagy halott? Az lsten hallg atásába burkolt vil ágban élünk
mindennap. Mint ahogy hallgatott az Atya . amikor Jézus hozzá kiáltott a ke
resztfán . Es ebben a sötét világba n mondjuk nap mint nap: . Urarn, mégis
hiszek" .•Hiszek a Szent Szivbe n és szeret etéb en. Hiszek a szenteknek nagy
közösségében. Hiszek a szeretet végső győze l mében" - ahogy a sokat szen
vedett Prohászka imádkozta. Néha úgy érezzük . hogy egy nagy sötét kozmikus
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Ielhö takar el mindent és födi el az egct. egy. csak egy csillag ragyog hal
ványan : Betlehem csi llaga . a Golgota éjének csillaga. Több nem adatik ne··
künk, ez elég kell. hogy legyen. Ebbe az egy cs illagba vetjük minden re
ményünket, ráadjuk életünket. A nagy söt étségben , mégis hiszek .

De mert annyi a söt étség, hit ünk a vi lágosság Istenében mindig rneqkísér
tett hit. Olyan mint egy kis gyertyaláng a nagy éjszakában. Rátör ezerfelől

a söté t, az egész vi lágúr éjszakájá nak támadása egyet len gyertya lobogó
lángocsk ája ellen. I:s, csodálatos. amikor egy vi lágnyi sötétség a gyertya
fényköréhez ér. hogy megfojtsa, - elfoszlik. fénnyé olvad. A söté tség csak
addig látszik nagyhatalomnak. amíg messze van a fény tő l ; ha közelébe ér.
hogy r átörj ön. feltárja semmlvoltát. Igy van a hitte l is: kis lángja ég év
századok minden sötétségén át, minden kételyen. min den halálon, minden
pusztu láson át. erősebb mindenné l. Mert az isteni olaj. a Lélek élteti.

6. Nincs biztosab b ismeret, nincs b i z t o s a b b alap, mint a hit . mert
magára az ls ten bölcse sségé re és ere jére támaszko dik. Ez hi tünk hatodik
tu lajdonsága: a hit sziklára épült ház. Jöhet eső . jöhet vihar, rátö rhet a házra.
az össze nem omlik: sziklán áll. Ez a szikla nem más. mint maga az lsten.
az örök igazság.

Görögül . aletheia" -nak mondják az igazságot. Szószerint fordítva: . nern
rejtezettség" . A görögök úgy érezt ék. hogy az egész vi lág képmás , talány ,
melynek mély én ott rejtőzködik az igazi lét. A misztikus m e g I á t á s pill a
natában tárul fel a barla ngbörtön lakóinak csodá lkozó szeme előtt a valób an
l étező vilá g, melynek a mi fe lüle tes világu nk csak árnyéka. A zsidók .eme t"
nek mondj ák az igazságot. Szószer int fordítva: . hűséq", A zsid ók az alkotó.
szóló, szövetséget kötő lsten húségében találták meg az igazságot . Az lsten
szavát h a II o t t á k , abba vetették bizalmukat és így áll tak az igazság
szikláján. Kr isztusban egyesü l e két nagy vonás: ő a megbocsátó lsten. a
halottakat feltámasztó lst en húségének tanúja. de egyben őbenne. mint meg
testesült Istenfiában feltárul előttün k a lét gyökere: az lsten, aki .I: n vagyok"
nak hfvja magát . Kris ztus az emberarcú lsten. aki csak a te ljes áldozat
erőt l enségében tudja igazán kinyilatkoztat ni mindenhatóságát. Ezen a krisztusi
létfeltáráson. kiben velü nk a húsége s lsten , ezen alapszik a mi hitünk. Nem
emberi eszmefuttatáson . nem emberi bölcsességen. nem emberi erőn, hanem
az lsten erején és az lst en bölcsességén. mely akkor is. ha végte len gyenge
ségnek és bolondságnak tűnik . végtelenül nagyobb minden erőné l és minden
tudománynál (Vö. 1 Kor 1. 19-31).

7. Ez az lsten húségében gyökerező hit j ö v ő t n y i t meg számunkra.
jövőt ad az egész emberiségnek. az egész vi lágnak. Ebben találjuk hitünk
heted ik tulajd onságát. A hit reménybe nyílik. mert alapja a vil ágnak jövőt

igérő lsten. Van-e jövője a vi lágnak? Van-e értelme az ember múvének? Az
élet győz-e , vagy a halál? Elválás lesz-e a vég, vagy találkozás? Elporladás.
vagy fölm agasztos ulás? A mindig fe lj ebb törő vil ág fejlődése értelmet len
örvénybe hull-e majd viss za. vagy talán örök virág nyíl ik a fej l ődés mulandó



fáján? Ezek a kérdések az emberiség a lapvető problémáját érintik. "Miért
születni? Min ek élni? " Nemcsa k a "nagy természet", hanem az ember is
"kiégett szívvel" ezt kérdezi. A kereszt és feltámadás Krisztusa adja meg a
diadalmas választ. Az lsten az élet barátja . ~Ietet akar és nem halált . Semmi
kárba nem vész. A szeretet és múve megmarad . Megőrzi a feltámadott
Krisztus szívé ben és keresztül a halálon bel eemeli az életbe. Ezer bukáson
át hazavezet az út. oda ahol a Fiú a dicsőség stigmáival jegyzett világo t
átadja Atyjának, hogy lsten legyen minden mindenekben (1 Kor 15, 28) . Ak i
hisz, az tudja, hogy az lsten önmagát igérte oda a vil ágnak : az Igében látn i,
a Lélekben szeretni őt és egynek lenn i a . szentek nagy közösségé ben" . Ezt
hisz i a világ [övőj ének, aki Kris ztus ban hisz.

8. De ez a jövőbe vetett rendületlen hit nem tesz i a hitet tétlen álmodo
zássá, A hit nyolcadik tulajdonsága az, hogy " t e v é k e n y " . Az a hit .
amelyik, mint Pál mondja , "érvényes" , a .szerete tben tevékenykedő hit "
(Gal 5. 6) . Igaz. létezhet hit szeretet nélkül is, de ez vagy most szület ö
töké letlen hit. vagy halálosan megs ebzett. széthull ófélben l évő hit. A hit
valódi form ája a tevékeny szeretetben való te lje s odaadás. A hit az ember
alapállásfoglalása életével. létével szemben: az il yen alapáll ásfoglalás, ha
létezik. befo lyásol minden tettet . minden gondol atot. A hitbő l élet fakad.
hálás élet. Az lsten megbocsátot t . hát hogyne bocsát anék meg én is. Az
lsten szeret. hát hogyne szeretnék én is. Kr isztus szornjazik testvéremben,
hát hogyne adnék inni nek i. Krisztus meztelen a szegényben, hát hogy ne
ruháznám. Hiszem . hogy egy az Atyánk; hogyan találkozhatnék valakivel.
hogy testvéremnek ne vallan ám. Hiszem. hogy maga az lsten fia jött köz énk.
hogy "legy en úgy. mint aki szolgál" , hogyan töl the tném el életemet uras
kodással. anélk ül. hogy az embert. mlnden embert szolq álnárn. Ha a hitem
bő l nem fo ly ik ilyen hálás. szeret ö. szolg áló élet. ki tudja , van-e hit em igazán.
Ijesztő ez talán nekünk szegény, gyen ge, következet len embereknek. A mi
hitünk bukdácsoló hit. búnb ánó hit, ir galmasságért könyörgő kishitúek hite.
Ezért nincs számunkra más l ehetőség , mint hogy annál keressünk támogatást
hitünknek, kinek hit e el nem fogyhat a világ végéig az évszázadokon át: ez
pedig nem más, mint az lsten népe. az Egyház.

9. Ez hitünk kil encedik tulajd onsága: a keresztén y hit egy k ö z ö s s é g
h i t e, az lsten népéé. Igaz, nincs személyesebb. egyénibb dolog az én
hitemnél. De ugyanakkor ez az én kis , gyenge, tegnap született. homályo s
hitem részesedés az egyetemes Egyház nagy, er ös. tévedhetetlen, éveztedes
hitéb en. " P i s t e u o m e n " . "M i his zünk" , így kezdődtek a régi zsinatok
Krédó i. Ez a . rni" ott született a Sinai hegy lábánál. ott fakadozott az aposto
lok szívében Gal il ea útjain. ott olv adt egybe a nyelv ek viharában pünkösdkor,
ott orgonál az Egyházatyák harmóniájában, ott áll kövé formálva a középkori
katedrál isokban , ott lüktet öt világrész milliónyi hivőinek lelkében. "M i hi
szünk" , az egy Lélek erejében , hiszünk az egy Istenben . az egy Úr Krisz tus ban,
és hisszük a bennük egybefont nagy, közös testvériséget.
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Régen volt. még római kispap koromba n. A karácsonyi szünet elöt ti utolsó
nap volt a Gregoriánán. Nagy osztálytermünk óriási táblái t már reggel be
fed te a sok írás: a vil ág számta lan nyel vén. mindegyik diák a magáén. odaír ta
karácsonyi üdvözleté t. Vol t ott kacskaringós indiai írás. nemesen húzódó arab
betú k, ízlésesen l end ül ő kínai irás je lek . sű r ű örmény sorok, és lati n betükkel
üdvözl et Európa. Amerika. Afr ika. Ausztráli a fi aitól. ~n is odakanyarí tott am
a . Boldog karácsonyi ünnepeket" Magyarország nevében. Az utolsó órán a
diákok mind összetódultak a több száz diákot befogadó nagy tante rmünkbe:
énekel tünk . pénzt gyújtöttünk a római szegényeknek. a végén pedig a kar
vezet ő fr anci a ki spap felh ívására rázendí tettünk latinul a Mise Kredójára.
Sok száz f iatal férf i. a vi lág minden tájá ról, - fehérek. sárgák. feketék, 
kik rátették egész életüket Kris ztus követésére. énekelték ott egy szíw el.
egy lélekkel : ..Cr edo in unum Deum, et i n unum Dom in um. Credo in
Spiritum Sane tum. Cr edo unam sanetam catholicam et apostol icam
ecclesiam .. . " A szívünkbe markolt ez az ének. soha sem tudom alfele]
ten i. Ott nem csak tudtam , hanem megéltem a nagy. egyetemes. évszázados
Egyház hitét. De nemcsak ott Rómában. a hit mindeniitt egy nagy közösségi
aktus: "Si mul f iximus oculos in l umen veritatis". Együtt szegeztük sze
münket az iqazs áq fényére" - ahogy Agoston mond ]a. Itt Japánban is. ha
egy eldugott kis fah ázácsk ában. a mill iós neonfényes nagyváros te ngerében
meghúzódva, tíz keresztény. férf i. asszony. f iú. leány . kisgyerek. üli körül a
gyékényen m is éz ő pap olt ár-aszta l ét. ő k is éppen úgy benne áll nak a rnér
het et len idöt és tereket át ö le l ő közösségben. Abeltöl az uto lsó napok szent·
jeiig : . M i his zünk az egy Istenben. az egy Úr Krlsztusban . az egy l élekb en".

10. Ennek a hitnek, - és ez a ti zedik tulajdonsága - k ö z p o n t j n
van. amí mind ennek kulcsa. Hitünk , mint fejtegetéseink elején rnondottuk,
ráhaqyatkozás Istenre . az lsten szavára. De ez n szó mond valamit : a hitn ek
tartalma van. Es ez a tart alom nem összefüggéste len tételek sorozata. hanem
szerves egész . Van egy qyú jtópo nt ]a. Kifejezhe tjük különbözó szavakkal, de
értelme egy. Jézus így mondta: .Eljött az lsten ország a" . Szent Péter és
vele az óskeresztények egys zerúen így mondo tt ák: . úrr á és Felkentté tette
lsten azt a Jézust , akit t i megfeszítettetek" . Pál igy mond ta: . Meghalt Kris ztus
a mi bűne i nké rt : fe ltáma dot t rneqiqazul ásunkért " . A trienti zsinat így mondja:
. Elöször is azt hi sszük. hogy a Krisz tus ban történt megváltás által az lsten
kegyelm ével megigazulttá teszi az igaztalant" . A II. Vatik ánum így mondja:
•Velünk van az lsten. aki kiszabadí t a bún és halál söté tségéból és feltámaszt
örök életre". Vagy így mondhatjuk: . Hiszem, hogy az Atyaisten Fiában és
Szentlelkében közvetl enül odaadj a magát mint igazság és szeretet a b űn ös

világnak. hogy a világ a Szent lélek szer étet ében. Fia által eljusson az Atyához
és az ó életéból éljen". Vagy tal án még rövid ebben így mondhatjuk: . Hlszern,
hogy az lst en önmagában és e vil ág felé abszolut a g a p é . fel tétl en szere
tet . ~s hiszem. hogy aki a szeretetben marad. Ist enben marad. és lsten
ő benne , hogy ítélet alá nem kerül , hogy már átköltözött a halálból az életre.
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Ez a hitünk központja. És minde n más hl t áqazat, minden erkölcs i törvény,
minden egyházi parancs csak úgy bír érte lemmel, ha erre a központra vonat
keztatluk . ha ebb ől a gyújtópontból kap fényt . Aki ezt a központ i igazságot
elfogadja és saját életének központ jává tesz i, annak hite van, olyan hite ,
mely legyözte a vi lágot.

11 . Ez a hit - és ez legyen utolsó pontunk - g y ö k e r e é s a I a p j a
m i n d e n m e g i g a z u I á s n a k (Trentói zsinat). Nem tettei által lesz az
ember . igaz· az lsten el őtt, hanem a Krisztus megváltásába vetett hi t által.
Ha a Szentlélek sugalma zására felhagyunk minden önigazol ással és öntelt
séggel , ha elfogadjuk az lsten irg almát. melyet Krisztusban tár t ki fe lénk.
akkor nyíl nak fel szívünk zsilipjei . és árad be a Szentlélek tengere. Ahol a
Szeritl élek. ott az lsten szeretete. Ahol a Szeritl élek. ott az lsten ujjával
szívünk be vésett .é lö törvény'. mely már nem holt betű. hanem bens ő dlna
mlzmus: ez belénk ültet i Kris ztus szív ét és ráhango l arra. hogy szeressünk
szeretni. Szeretetet parancsolni nem lehet. Krisztus is csak azért parancsol
hatta. mert megadja azt. amit parancsol. Az lsten a mi szívünkön át akar
szeretni : ez az • a g a p c ". És az isteni parancs : ne fojtsd el restségeddel
magadban az isteni tüzet. ne tömd el önzéseddel az örö k élet re felsugárzó
víz áradásat. Ne fél j szerct nl, ne fél j megtapasztalni. hogy mil yen jó szeretni.
Itt van az élet. ez az ami marad. Semmi más. De ez minden. Mert az lsten
szeretet. Aki hitt a szeretetben és élte azt. élni fog örökké.

Henri dc Lubac

AZ EGYHÁZ HITE *

Az a Credo. amelyet még ma i im ádkozunk. néhány szövegvá ltozatot
nem számítva a római Egyház régi Credója. J. A. Jungmarmal úgy is
mondhatnánk: "a legr égibb római katekizmus". "Tizenkét szakaszra
tagla lása nem felel meg az eredeti felosztásnak ... : ez a felosztás ké
sőbbi keletü és mesterkélt; inkább elhomályosítja , sem hogy megvilági
ta ná a mon datok között i kapcsola tokat" .' Ered etileg a keresztségre ké
szü l ö hi tjelöltek használatára állitot ák össze. Szerkezete hármas tago
lású , hiszen szenth ároms ágos Credóról van szó. Tovább bontakoztat
egy ősibb keresztségi szímbolumot , amely lényegében a Szenth árom
ságot kifejező hitvallás volt; maga ez a keresztségi szímbolum pedig első

kibent ását képezte annak a formulának, amelyet a szent Máté szerinti

• CHRISTUS. N o 46 (Avril 1965). 228 ·246.

12



evangéliumban olvasunk: "Ke reszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és
a Szentlélek nevében".'

Röviden összefoglalva az t mo ndhatjuk, hogy Credónkh oz a szerke
zet lényeges elemeit kezdettől fogva mindig a Szentháromságnak a
műveiben való megnyilatkozás a szolgált a tta .' Hitvallásunk "a Szerit
háromság szimboluma".' Az a három őseredeti szakasz, amelyből össze
tevődik, anyasej tj e mi nden további kifejtésnek, sőt annak az egés z teo
lógi ai elmélyedésnek, amelyre már eljutottunk vagy amely még az idők

végezet éig létrejöhet a katolikus Egyházban.

A hitvallás tagozódása

Három őseredeti szakasz, három anyasejt. Valami kidomborítja
őket : egy háromszor megismétlődő nyelvtani a lak, amely megkülönböz
teti ezt a hármat az összes tö bb i szakasztól , olyannyira, ho gy valóságos
szakad éket támaszt köztük meg a tö bbi között : ..Credo in Deum ,
in Jesum Christum in Spi ri tum Sanctum", "hiszek Istenben ,
Jézus Krisztusban , a Szentlélekb en". Min t majdne m mindig t ör-
ténni szokott, bizonyos időbe tel t , hogy ez a foga lmazás kialakuljon, és
különböző kivételekkel találkozunk, meglehetősen későiekkel is. Mégis
ez a kifejezés jellemzi már a régi hitvallásszövegek nagy többségét,
mint ahogy végérvényesen is ez ke rekedett felül.' Igaz, hogy néhány
szövegben az "in" szecsk át nem tá rgyese t , hanem ha tározóeset követi;
így például Rufinusnál: "Credo ill Deo Patre . .. . et in Christo Jesu ... ,
et in Spiritu Sancto".' Mindez azonban semmit sem változta t az ér tel
men', sőt ez az ..in "·re következő határo zóeset csak annál job ban kí 
hangsúlyozza azokkal az egyszerű tárgyesetekkel való kiáltó ellentétet ,
amelyek a Szentlélek m egvall ása után jönnek. Elterjedt szóhaszná lat
szerint könnyen váltottak át egyik esetről a másikra. így szent Hilarius
ugyanabban a sz övegr észben , ahol az Atya isten és a Fiú egységéről a
következő kifejezést állitja: "unum in fide nostra" (hitünk szerint el
választhatatlanul egy, hitünknek egyetlen tá rgya ), megemlíti, hogy a
keresztény hisz ..i n Deum Pat re m " és remél ,.in Christo Dei Filia".' Még
jellemzőbb péld a a következő: az Apostoli hagyomány cím ű munka
három keresztelés i kérdésében a latin fo rdítás igy hozza a harmadikat:
"Credis in Spiritu Sancto . . . ?".' Ezekben a kifejezésekben teh át nem
az eset, a tárgyese t vagy a határozóeset, a fontos, hanem az elölj áró
" in" sz öcska, a görög "eis" latin megfelelöje. Magyarra is így fordítjuk:
"Hiszek Istenben, Jézus Krisztusba n, a Szentlélekben". Valószínűleg

csupán szokás dolga, hogy fülünknek rosszul hangzanék a pontosabban
fordító és mélyebb jelentésű kif ej ezés : "Hiszek Istenbe" (vagyis "hite
met Istenbe vetem", "hitemmel Istenbe horgonyzak le") .

Ilyen fogalmazással szerepel tehát a Credóban a három isteni Sze
mély mindegyike. Az utánuk következő szakaszok viszont vagy ennek
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a háromnak az értelmezései ("mindenható, teremtő", stb.), vagy pedíg
a "credo" ige egyenes kiegészítései. Ez utóbbi csoportban például azt
mondjuk: "Credo Eeclesiam", teh át nem így : "Hiszek az Egyházban",
hanem egyszeruen így: "Hiszem az Egyházat", vagyis: "Hiszem , hogy az
Egyház létezik" , továbbá: "Hiszem, hogy van szentek közössége, van
bűnbocsánat" stb., és hiszem, hogy mindez annak a Szentléleknek a
gyümölcse, akiben hiszek. í gy magyarázza ezt később többek között
Halesí Sándor Summája": Erazmus ugyanezt m ondja: "A do lgok ter
mészetének teljesen megfelel, hogy az Egyházat hozzávesszük a Szent
lélekhez", me r t .mínden szentség tőle jön" ; a hi tv allás, miután arra
tanított, hogy a Lélek megszentelő Lélek, arra is megtanít. hogy az
Egyházat ő szenteli m eg; ami pedig a következő szakaszoka t illeti , azok
csupán kibontják az E gyh ázra vonatkozó tanítást; a test feltámadása
például a küzdő állapotból a diadal mas állapotba való átme netel; az
Egyháznak ez a "kitelj esedése". " Tu laj donképpe n tehát a Credo utolsó
sza kaszai a Szentlélekhez csatlakozó to vábbi értelmezések.

Egy sze nt Agostonnak tula jdoní tot t beszéd szerzője így szól azokhoz,
akik a keresztségre készülve hi tok ta tásra jönnek: ..Credite in Spiriturn.
Sane tum. credite sanctarn Ecclesiam" " . "higgyetek a Szentlélekben,
higgyétek az Anyaszentegyh ázat". Nyilvánvaló a szónok szándéka . Már
Rufinus és Riezi Faustus is hitvallás-magyarázataikban aláhúzták ezt a
k ülönbs éget, és ugyanígy tesz az egész latin hagyomány, mint később

látni fogjuk." Ezek nem "prédikáto rok és szövegmagyarázók gyermeteg
fejtegetései" , akik u tólag próbálták elhatárolni a rákövetkező szakaszok
tó l a Szentlélek re von atkozó szakaszt. attól a kor tól kezdve, amikor a
teológia .metartzíka í a lapo ko n kidolgozta a Szenth ároms ág- tant" .' Az
első keresztény nemzedéke knek ahhoz, ho gy hitükben egységbe hozzák
a Szentleiket az Atyával és a Fiúval , és hogy megk ülönböztessék Istent
mindattól , ami nem maga az Isten, nem volt szükségük arra, hogy ki
várják egy hosszadalmas m etafizika i kidolgozás eredményeit vagy a
hittu dósok ha bozó huzavonáinak végét. Erazmus nagyobb éleselméj ű

ségről és megfigyelöképességről te tt b izonyságot, amikor Cipriánnál ,
aki nek a nyelvezete még megleh etö sen széjjelfolyó ", felismert egy
valóságos szándékot , még ha ez a szándék egyelőre nem tá r
gyiasult is elmé leti fe jtegetésekb en. Erazmus ezt írta: Ciprián "így
Im ádkozza a Cred ót, és ezze l tan ús ítj a , hogy az elölj áró szócska csakis
az Atya, a Fiú és a Szeritl élek említésével jár együt t , semmi egy ébbel"."

Szent Agostonnál ellenben már ren dszerbe fogla lt meggondolásokat
találunk. Christine Mohrmann jegyzi meg, hogy nála "teológiai okos
kodás húzódik meg a nyel vészeti differenc iá lódás gy öker én él"." A for
mu la enyhe módosításával mi inkább azt mondanók, hogy Agostonnál
teo lógiai okoskodás igyek szik a lehető legjobban számot adni erről a
nyelvészeti differenciálódás ró l. E nne l;: az erőfeszitésnek az eredménye

14



egyáltalán nem valami pusztán egyé ni elgondolás. Annak az igazságnak,
amelyet Agoston ilyen módon megvilágít. kétségtelenül más alapjai is
vannak, mint egy egyszerű nyelvtani tény. Elképzelhetnők, hogy ez
utóbbi nem létezik; ha viszont létezik , jelet, nem pedig bizonyítékot
kell benne látnunk. Szent Agoston elemzése mindazoná lt al nagyon be
világít, bár nem teljes. Több ízben megjegyzi, hogy Is tennel ka pcsolat
ban háromféle .cre tie re" számlá lható össze: .creüere Deum - eredere
Deo - eredere i n Deum" , ..hinni Istent - hinni Istennek - h inni Isten
ben". Ez a három aktus láncszemkén t ka pcsolódik egymásba, el őre

haladó belső mo zgást követ ve; az igazi hit et csakis a harmadik je llern
zi, ez viszont feltételezi az első kettőt. Csakis a harmadik teszi a ke
resztényt. Agoston Jézus szavát. magyarázza, amelyet a környezetében
lévő zsidókhoz intézett: "Ez az istenes cselekedet, hogy h iggyetek ab
ban, akit ő küld ött" (Jn 6, 29) , és e szavak pontos értelmét igy adja
meg: ..hogy higgyetek benne (i n eum), nem pedig hogy h iggyetek neki
(eí ). De ha hisztek benne, akkor hisztek neki is; az viszont , aki hisz
neki, még nem sz ükségk éppen hisz benne is; mert. a démonok is hittek
neki, és mégsem hittek benne" ." Máshelyütt igy ír : ..Hinni Istenben
nyilvánvalóan több, mint hinni Istennek" ."

Az egész latin teológia átveszi Agostonnak ezt a há rmas felosztását,
néha még bonyolultab bá is teszi: így egy a XII. századbó l Szentviktor i
Hugó nevén ránk maradt írás, ame ly még egy negyedik kifejezést is
hozz átesz ," A XIII. században Nagy szent Albe rt és Aquinó i sze nt Tamás
módszeresen kiaknázzák az ágo sto ni gondolatot (közben némileg m ö
dos ítj ák is, ezt azonban itt figyelmen kívül hagyhatjuk ). Ka rthauzi
Dénes a XV. században minden elődjét összefogla lja. Az igaz hit sum·
mája cím ű művének harmadík könyvében azt mondja: a hitetlenek
elhíhetik. ho gy Isten létezik ( Deum esse), még Istennek is hihetnek
t eredere Deo), m índ azon által nincs igazi hitük, me rt nem hisznek
Istenben (in Deum); ennek a különbségnek a magyarázatát a köv et
kező szavakkal adja meg: "Fig-yelembe véve az t, hogy az akarat mo z
gat ja az ér te lmet és a lélek többi képességét célja irányában, azt kell
mondanunk, hogy a hit aktusa abban áll , hogy hiszü nk Istenben"."

Szent Iren eus más féle módon, és annak a nagylelkű nyíltságnak a
szellemében , amely érzékeny a m indenüvé elhatoló, az evangéliumot
kereső k észül ödes rezzen éseire (dans un esprit d' ouve rtu re plus géné
reuse aux "préparations évangé líques" partout díffuses l , ugyancsak
erős vonással húzta alá annak a hi tnek egyedülálló és személyes jelle
g ét, amely az embert Isten felé viszi. Az állítólagos gnózis ellen cím ü
nagy művének negyedik könyvéb en olvassuk : ..Az Újszövetségben az a
hit, amely az embereket Isten felé viszi (ea, quae est ad Deum, f ides
hominum), megnövekedett, mert t öbb let k én t megkapta az Isten Fiút,
aki által az ember Isten részese lett"."
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Hiedelem és hit

Ha megnézzük magyar és francia szókészletünket, egy látszólagos
rendellenesség rögtön szemünkbe tűnik. Az egyetlen "hinni (croire)"
igének két főnév felel meg: "hiedelem" (croyance) és "hit" (fai). Mgr.
Maurice Nédoncelle nagyon helyesen jegyzi meg, ho gy ez a két kifeje
zés, valamint a velük rokon "bizalom (contiancev" is, teljes fogalom
zavarra ad okot." A két szó közül az első , "hiede lem ", egyformán hasz.
nálatos profán és vallásos értelemben, azonkívül még vallásos értelem
ben is egyes meg többes számban egyaránt előfordul. Minden olyan
véleményt, amely nem alapul belső okokra vagy közvetlen megfigyelés
re, hiedelemnek mín ösíthetünk, akármilyen is bizonyosságának vagy
valószinűségének a foka. Ilyen módon hiszem például, hogy messze
innen létezik egy Tokió nevü város, bár sose jártam ott. Mivelhogy
más valakinek azt a tanúbizonyságát, amelyre a hiedelem épül, nem
támogatja mindig kifogástalan jótállás, azért a hiedelem lehet ugyan
bizonyos esetekben szilárd meggyőződés, nagyon gyakran viszont nem
több, mint habozó vélekedés, amelybe számos alanyi tényező keveredik.
Sőt még akkor is , am ikor nincs szükségem a rra , hogy mások tanúság
tételéhez folyamodjam, akkor is sok dologgal kapcsolatban, amelyeket
nem sikerül bizonyossággal megismernem, a rendelkezésemre álló ke
vésbé biztos eszközök segitségével, gyakran gyakorlati sz üks égb öl, egy
sor olyan véleményt alakítok ki magamnak, amelyek szintén csupán
hiedelmek. Olyankor azt mondjuk, amit például Je an Rostand: "Ez az,
amit én hiszek. Mert az ember nem tudja megállni, hogy ne higgyen
valamit, még akkor is, ha azzal lenne talán leginkább igaza, hogy íté
let ét függőben hagyja" ," Ebben az összefü ggésben Jean Rostand nyil
vánvaló an nem mondhatta: "Ez az én hitem". Látjuk tehát, mennyire
kikerülhetetlenül kétértelmű a kifejezés: "az, amit hiszek".

Ha a hitet teljes értelmében vesszük, egy se reg jellegzetességét fe
dezzük fel , amelyek az egyszeru hiedelem jellegzetességeinek éppen
ellenkezői. Valamennyi megismerési m öd közül a hit a legszilárdabb és
a legbízonyosabb. Lényegesen vallásos aktus , a legnagyobb, legigazibb
vallásos aktus: aki hitet mond, az "a szent világába való belépést" "
mond. Az a tanúságtétel , amelyre a hit alapul, az Is ten ta núságtétele,
és ez, az emberi tanúságtételekkel ellen tétben, nem marad a befogadó
szellemhez viszonyítva teljesen k ívül áll ó: Isten nem áll az általa terem
tett lényen kívül, és hangja egyszer re felhangzik annak a személynek
a külső meg a belső világában, akit Isten arra hív, hogy higgyen. Jólle
het a hit magával hozhat és ténylegesen magával is hoz egész sereg
hiedelmet, mégis a hitről csak egyes számban beszélhetünk. A hit ré
szekre nem osztható válasz Isten szavá ra , Istenére, aki kinyilatkoztat és
aki kinyilatkoztatván önmagá t is kinyilatkozta t ja. Akármiféle hiedelem
ről van sz ö, azzal mindig egy embernek h iszünk ; a hi ttel is hiszünk
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te rmészetesen Is tennek, de még mélyebben és teljesebben hiszünk az
Istenben. Hitünk vá lasz az ö hívására: már nem ismerésaktus, hanem
az elisme rés aktusa." "Is tenünk, te magadnak alkottál minket - mi
hiszünk benned". Neked adjuk hi tünket.

E z utóbbi ér te lemben a keresztén yek "azok, akik hisznek"." A hit
teszi a kereszt ényt," A görög " pis teu o" ige és "pistis" fönév gyakori az
Újszövetség összes írásában. Mármost "pistis", la tinul " f ides", csakis
"hit"-ne k fordítható, nem pedig "hiedelem"·ne k . Több olyan történész,
aki új abban elemezte az apostoli hitvallást, jól észrevette azt a kettős

séget, amely foglalkoztat ben nünket. Megfigyel ték , hogy a .c r edere"
ige, amikor az "in" szócska követi , sze mélyre vonatkozik, amikor ví
szont egyszerű t árgyeset jön utána, akk or tárgyakra utal ," De nem elég
csupán ennyit megáll apítani, vagyis inkább ezzel még rosszul fejeztük
ki a va lóságot. Az elle ntét mélyebb.

Persze nyilvánvaló, hogy nem hihetünk valami dologban: nem ad
hatjuk hitünket egy tárgynak. De ezt nem tudjuk megtenni vagy lega
lábbis nem való megtennünk akármi lyen személyes lény irányában
sem. A IX. században tökéletesen kifej ezte ezt szen t Paschasius Rad·
bertus:

Szabatcsa n beszé lve senki sem mondhat i lye t: hiszek fel ebarátomban. vagy
eyy allgya lban , vagy akármilyen más terem tményb en. A Szen tír ásban mindenütt
azt tal álj átok. hogy az ilye n hitvall ás tul ajdonjoga fenn van tartva egyedül
Is tennek ... Azt igenis mondjuk : hiszek ennek az embernek, amint azt is
mondjuk: hiszek Istennek: de nem hiszünk ebben az ember ben, sem senki
másikban, Mert maouk az emberek nem képezi k sem az igazságot , sem a [ó
ságot, sem a vil ágosságot , sem az életet: az emberek csupán részesednek
mindebben. Ezért amikor az Úr az evangéli umban azt akarja Igazolni, hogy
cg ylényenü az Atyával , azt mondja : . Hísztek az Ist enben: higgyetek bennem
is' (Jn 14, ll . Mert ha nem lenne lsten . nem kellene hinn ünk benne.'"

Csupán az a Lény, aki egyszerre személyes és transzcendens (az
érzékelhető világot egésze n meghaladó), csupán az, aki maga az Abszo
lútum és a te ljesen személyes Lény O' Absolu et l' Absolument pe rson
nel), csupán ö méltó arra, hogy hitünkkel adózzunk neki. Nem hiszünk
tehát csak úgy általában "in aliquem ", "valakiben", vagyis akárkiben,
hanem " i n solum Deum", "egyedül Istenben" . Itt is be igazolódik az a
nagy törvény, amely mínden istenismeretünket és minden vele való
kapcsolatunkat szabályozza: Isten mindenben az egyetlen; Istent nem
tudjuk befogni kategóri á inkba . Hinni a sz ö telj es ér te lmében, vagyis
abszolút, felté tle n, végleges módon, úgy hogy lényünk egész mélyét
visszavonhatatlanul belevetjük, ilyen hittel hinni csakis abban a szemé
lyes Lényben lehet , aki az Is ten. Ilyen hi ttel embernek nem adózhat
ná nk szen tségtörés nélkül, bálvá nyi mádás nélkül és önmagunk rab
szo lgaságba döntése né lkül. Annak a zsidónak, aki ezzel az ellenvetés
se l jött: "Sose jutok el odáig, hogy Krisztu sban hinni tudjak , még ha
hiszek is Krisztusnak ; mer t senki másban nem hiszek, mí nt Istenben",
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Gilbertus Cri spinus így fe lelt: "Ha Jézus Krisztus csak ember lenne,
akkor egész bizonyosan bálványimádásra szólítana fel a próféta, amikor
arra szólít, hogy higgytink benne"." A XI. század végének ez a hitvédő

írója nem tett mást, mint hogy felújította minden keresztény századok
tanítását. Már szent Agoston nagyon jól megmondta, olyan szövegrész
letekben, ahol éppen a Credót magyarázta: "E lég sokszor hinnünk kell ,
állapította meg, ennek vagy annak az embernek, jóllehet nem kell ben
ne hinnünk". Másutt még erőteljesebben és pontosabban fogalmazott :
,,Amikor Jézus Krisztus apostolairól beszélünk, elmondhatj uk, hogy
hiszünk Pálnak, de nem azt, hogy hiszünk Pálban ; elmondhatjuk, hogy
hiszünk Péternek, de nem azt, hogy hiszünk Péterben"." Venantius
Fortunatus is kijelentette: "Ott, ahol kitesszük az ,in' elöljáró szócskát,
ott elismerjük az istenséget" ." Már Riezi Faus tus ugyanezt mondotta ,
amikor felhivta ol vasója figyeimét ennek a szöcskának a "kivál tságá
ra" "'; vagy Aquileiai Rufinus, amikor így ir t: "Ennek aszótagocskának
az a hatása, ho gy a Teremtőt megkülönbözteti rnínde n teremtm ény ét ől.

és az isteni dolgokat elkülöníti az emberi dolgokt ól" ," Lényegében
ugyanerr e tanitotta a XVII . században a Megtestesülésről nevezett
Mária fiatal tours-i orsolyita nővéreit, amikor a Credo első szavait
magyarázta nekik,"

Röviden összefoglalva: nem véletlen az, hanem a ke resztény hit mély
logikájából adódik, hogy m ár az első századoktól kezdve "a ,crede re in'
egyr e inkább a keresztény hitaktus je lzésére zolgáló ki Cejezéssé vá
Iik " .>J

A hívó Egyház

A Iormul áknak ebben a szembenállásában, amelye t az imént láttunk,
egy lényeges pontot kell kiemelnünk: azt, amelyik az Egyházra vonat
ko zik. A római katekizmus (Catechismus ex decreto concilii 7'riden tini
ad paroch os), hosszú hagyományhoz hiven, a lehető legvilágosabban
kifej ti zt a pontot:

Szíik ségk ippe n hinnünk kell . hO!ly van az egy, szerit és katollkus Egyház.
Ami ugyanis a Szenth ároms ág három Szem ély ér. Atyát , Fl út és Szcntlelket
Illeti. úgy hisszük őket. ho y hitünket bel éjük hel yezzük . Most viszont változ
tatu nk a ki fejezésmód on . és azt vall juk , hogy hisszük az An yaszentegyházat.
nem pedig azt, hogy hi szünk az An yaszentegyházban. Igy még ezzel az e l té rő

beszéd mód tal is Is tent , mlnden dolgok A lkot óját , megkülön bözte tjük teremt 
ményeitő l, rníndazo kat a kiváló íöté remé nvcke t pedig , amelyekke l az Egyházat
elhalmozta, elfoqadjuk, és az ó Ist eni jóság ,íra sz árm azta t juk vissza."

Az Egyház (ec cl esia) két leh etséges etimológia szerint értelmezhető:

vagy mint " convocat io " , vagy mint "congre gatio"; va gyis az első esetben
az, ak i hívja az összes embert, hogy egybegyűjtse őket üdvösségük céljá
ból, a második esetben pedig mint maga a gyülekezete azo knak az em
bereknek, akik hivőkké let tek . Ha mos t még két m úsik sz öt is haszná-
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lunk, amelyek nagyj ából egyértelműek az ecclesiával (és ugyanúgy
hagyományos kifejezések>, akkor az Egyháza t "ház"-ként foghatj uk fel,
amely magába gyűjti és oltalmazza a hivő népet, vagy pedig (a "Lumen
gentium" konstitúció második fejezetével) úgy, mint magát ezt a ház
ban ös sze gyült "nép"-et . Az Egyház azonban, e két egymással kölcsönös
visz onyban lévő értelem akármelyikében vesszük is, nem tá rgya és nem
lehet tárgya hitünknek ugyanúgy, ahogyan tárgya az Isten. "Nem hiszek
benne, mert nem ő az Isten".... E z a fajta sz abatosságra törekvés nem
valami túlfinom ult teológia, nem csupán a beavatottaknak szánt többé
kevésbé túlzó keres et tség. Az egy házatyák elmagyarázták ezt a hittanu
lók t öm eg ének" ; Rufinus be levette egy olyan kommentárba, amelyet
azoknak írt, akik "kicsiny ek Krisztusban és még kezdők"; Alcuinus
megtanította rá a ki sgyerekeket ." H a ezt a kifejezésbeli pontosságot
elhanyagoljuk, veszélyes útra tévedhetünk :

Amint az atyáknak az egész vi lágon elterjedt tanit ás a mege rős ít i. egyedül
n Szenth árom ságban kell hinni : hagyd tehát el ezt a ., ban- szótago t az Egyház
neve mell ől ... Aki az Egyházban hisz, az emberben hisz ... EI az ilyen
k ároml ó fel fogással! "

Riezi Faustus bes zél így, logikus összefü ggésben azzal az elvve l.
amelyet felállítot t. T iz évszázaddal később egy híres te ológus, Torque
madai János b íboros , a nagy spanyol in kvizítor nagybátyja, hasonlóan
nyilatkozik. A baseli zs inaton IV . Jenő pápa te ológusaként vett részt,
és méltatlankodva ke llett megtapaszt alnía , m ilyen túlzásokba vihet egy
formulának szere ncsétle n használata :

Mert vannak néhányan. akik elf erdülv e érte lmezi k. Mi magunk áll apítotl uk
Ill eu Baselb an az egyelemes zsinat idején. Ennek a gyúl ésnek a tagjai odáig
vi tt k őrjöngésüke t az Egyház tekint ély ének tárgy ában, hogy ezekre a szavakra:
.E t l n II n a m s a n c t II m E c c I e s i a m" , térdet hajtottak, és a hitvallás
nak ezt a s zakas zát mély alázatosság jeleivel ti sztelték meg . ugyanúgy, mint
II kere sztény nép szekta l enni ennél a másik szakasznál : . E l h o m o f a c t II S

e s l' ."

Persze ezek sz é ls ős éges esetek. Riezi Faustus erösködése és drámai
han gvétele abban a törekvésben leli magyarázatá t, h ogy a macedoníán u
sok akkor még fenyegető té vedését cá folja, mégpedig azzal, hogy a
Szentlélek Isten voltát az E gyház em be ri voltával állí tja szembe. Torque
madával kapcsolatban pedig, aki IV . Jen öt öl a ..Defensor fidei " cimet
kapta , jól tudjuk , hogy a maga századában ő volt a konc ilia ris ta elmé
letekkel szemben a pápaság nagy , de né miképpen túlzáso kba menő

védelmezője." Mindazonáltal m egjegyzésük lényegét mindenki más
osz tj a velük.

Manapság tal án egyéb nem kev ésbé nyomós okaink is vannak arra,
hogy felelevenítsük, ha nem is mindig pontosan az ő kifejezésmódjuka t,
de legalább magyarázataik magvát ; ugyanazok az okok, amelyek VI.
Pálnak sugalmá ztá k a zsi nat másod ik ülésszakát megnyító és bezáró két

19



beszédét .., és amelyek arra késztették, hogy első enciklikáját ezzel a
két szeval kezdje: .Eccl esiam sua m " ; azok az okok, amelyek a most
folyó zsinatot a rra ösz tö nzik , hogy b izonyos bevett szokásokat meg
javítson, és így jobban kídomborítsa, hogy az Egyh áz mindig alázato
san az ő Urára altar hivatkozni."

Hiszünk Istenben, és valljuk, hogy az Egyház Istenért van."
Viszont, ha már egyszer elisme rtük, hogy az Egyház nem érdem li

meg in kább , mint a hit bármelyik más szakasza, azt az elöljáró sz öcs
k át, amelyik látszólag Istenhez tenné hasonl óvá , fontos egyszersm ind
azt a kiváltságos helyet is elismernünk, amelyet mégis a ke reszté ny hit
szerves egészében elfoglal.

Hitről beszélünk. Azt mondjuk: "Hiszek Istenben". De hol van meg
ez a hit a maga teljességében? Hol valósul meg ez a formula a maga
tökéletességében? Ugyan ki az az "Én" , aki m índíg a lázatos, de teljes
magabiztonsággal mondhatja : "Hiszek Jézus Krisztusban"? Ki az a
lény, aki hitének szárnyalásában visszaesés nélkül és fenntartás nélkül
ragas zkodik Krisztush oz, m ínt a hitves ragaszkodi k férjéhez? Ki ő, ha
nem ponto san az a Hitves, akit Isten Igéje kivá lasztot t magának, akihez
el jött, akivci egyesült, amikor halandó testben testté lett , és akit véré
vel me gváltott? Ez az "Én", aki hisz J ézus Krisztusban, nem lehet más,
csak Jézus Krisztus Egyháza, "Ec clesia sua ". A m í Cre dónk nem elszige 
telt hivő emberek Credója. Aquinói szent Tamás is észreveszi és meg
jegyzi ezt : "A hit megvallása a szimbolumban ölt testet (traditu r:
kerül átadásra, jut kif ej ezésre) , mi ntegy annak az egész Egyháznak a
nevében (ex persona) , amelyet a hit fog egyb e"."

"T e per orbem terrarum sanc ta contitetur Ecc lesia", "téged az egész
földkerekségen megvall a szent E gyház" . Az Egyház az, aki hisz; ő vallja
meg a Szentháromságot; ő reméli és várja Urának viss zat ér ését": ő

tesz róla tan úsagot ernyedetlen hittel, amely gyüm ölcsözik az egész
világban". Ö az, akit egybegyűjt és eggyé forraszt Krisztus Lelke, akit
megvilágosit és veze t földi zarándokútján át." Ö az, aki, m íg a színr öl
színre való látás bete ljesedését vá r ja , félt ékenyen őrzi a kapott letéte
ményt." A tanító Egyház és a tanuló Egyház között .í minden megkülön
böztetést megelőzően adva van a hivő Egyház. ..lpsa cred it mater Ec cle
sia" "', "az Anyaszen tegyház maga hisz" .

A keresztény embe r hite tehát nem más és nem leh et más, mint az
Egyháznak ebben a hitében való részesedés. A kereszté ny embe r az
Egyház közvetítéséve l és az E gyh ázon belül mondhatja el igazában :
"Hiszek Istenben" . Az Egyház nem az Isten; viszont mégis az Istené,
"Isten háza"." Az E gyház az a kín cseskamra, az a gazdagon te lt pince.
ahová az ap ostolok letétbe helyezték az igazságot , az élet italát, aki a
Krisztus," Ha a bűnös, akinek a hite "iclomtalanná" (a teológia beszél
.Jn fo rm ís" hitről). csonkává, sőt ta lán "halot tá" vál t , mégis továbbra
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is elmondhatja a Cred ót, an élk ül hogy hazudnék. ez az ' rt lehe tséges,
mer t ot thon mara d ebben a házban, .hl Ecclesia sancta ct catholica
conoersans "; mert nincs mindö rökre kizárva ebből az ör ökségb öl: me rt,
hogy úgy mondjam, az Egyház hangjá t veszi kö lcsön." És m aga az igaz
ember is csak ugyanezzel a feltéte llel mondhatja el a Credót elbizako
dottság nélkül. Min den hi t az Egyház hitéhez kapcsolódik, ehhez a
tis zta, ép, me gin gatha ta tl an hithez, amelynek első kifejezése volt Simon
Péter vallomása a Fülöp Cezáreáj ába vivő úton: .,Ó boldog vallomás,
amelyet nem a tes t vagy a vér diktá lt , hanem a mennyei Atya nyilatkoz
tatott ki! Itt a földön ez a va llomás alap ította meg az Egyházat".

Nagy m űv ében, az l sten Városába n. szent Agoston csodálatosan fe
jezi ki egysze r re m ind a két arcula tát ennek az igazságnak, ame lyet
éppen próbálunk megragadni. így ír: "li teh át, akik ke re sztények
vagyunk és akiket ezen a néven h ívnak, nem Péterben hiszünk , hanem
abban, akiben hitt Pét er, és így Pét er szavai által Krisztus ra épül ünk" . 59

Tényleg, a szó igazi értelmében, hitem nem "az E gyházban való h it" ;
de azért nem az, mert valójában nem más, mint maga az E gyháznak
a hite, az én méretemre szabva . E gy első időszakban én, aki nem vagyok
Krisztus első apostolainak egyike , az Egyház tanítóhi va talá tól , az apos
tolok örökös ét ől. elfogadom a hitéről tett tanúságtételt. Az Egyház
tekintélyi alapon átadja nekem mindazokat az igazságokat , ame lyeket
Mesterétől kapott, kifej tettségük jelenlegi á llapotában. Az E gyháztól
megtanulom, ho gy egyetlen Isten létezik három Személyben, meg a
kinyilatkoztatás többi t étel ét. Ebben az első rnozzanatban (a me lynek
elsőbbsége nem szükségk éppen időrendi elsőbbség, de amely földi za
rándokutam során mindig fönnáll ) az E yház számomra még csak az
igazság tanítója; úgy viszonyulok hozzá , m int egy tan ítvány vagy rnín t
egy alattvaló, a lá vagyok vetve az Egyház tanítóhivatalának. "ö leld
magadhoz és őrizd meg a hitet , melyet az Egyház adott neked!" '" Jön
azután egy másodík mozzana t , amely, anélkül hogy az elsőt kiküszö
bö lné, elmélyíti az Egyházzal való ka pcsola to mat . Az Egyház belém
önti életét , amely Krisztus élete; beké rülök abba a cso dálatos szerve
zetbe, amelyet szent Pál Krisztus Testének nevezett ; én is egyik tagja
leszek. A Test egésze a te ljes Egyh áz, egyesül ve a Fővel, mint ta gok a
Fejjel , mi nt Hitves a Férjével. Ezentúl már én is összenövök Krisztus
sa l, nem csupán az E gyház közvet ítésével , hanem magában az Egyházban.
Az éle t, melye t ad nekem, elsősorban a hite. Az Egyhá z tehát számomra
többé már nem csupán az ígazság tanítója; m ég Isten házának , ame lybe
bevettek , még ennek a há znak a képe is gyenge; mondjuk inkább
ugyancsak szent Agostonnal: "Nézd anyánknak, az Egyháznak méhét .
Ó szül meg téged és vezet el a hi t világoss ágára" ."

21



"Hiszem az Anyaszentegyházat"

Mindez pe rsze nincs benne kifejezetten ebben a né hány szóban:
"Credo sanetam Ecclesiam". Viszont mindez megvan már, " quasi in
nuce", dióhéj ba n, a keresztségi hitvall ás egy ősrégi fo rmájában, ahogyan
néhány egyházban használatos volt, nevezetesen E gyiptomban és Sz í rí ű 

ban. A hitjelöltet a püspök háromszor megkérdezte. Az első két kérdés
után: "Cr edis in Deum? .. . in Jesum Christum?" a püspök v égül ezt
a kérdést tette fel: ,.Credis in Spiritum Sanctum in sancta Ecclesia?"
Nos , z a három utolsó szö , "a sze nt Egyházban", úgy látszik, nem
csupán a Szentlélekben való hitre vonatkozott 62, hanem ugyanúgy az
Atyaistenben és a Fiában . Jézus Krisztusban való hitre is. Nem alkotott
kiegészítő hitszakaszt , hanem az egész párbeszédnek a záradékát és
mintegy a foglalatát képezte. A hármas ..credis"·szel kell kapcsolatba
hozni. Nyomatékot adott a püspök hármas kérdésének , és ezáltal a
három rész oszthatatlan egészet képezett, mint valamennyi szenthárom
ságos formulánk, amely mind az egye tle n Is ten t vallja meg. Megjegyez
hetjük még azt is: ha az nyaszentegyház m egemlftése a végén csak a
Szentlélekre vonatkozott vol na, akkor inkább valam i ilyen formulát
választottak volna: "Hi szel·e a Szentlélekben , aki az Egyházban van?" "

Tertullianusnak egy szövege, éppen a keresztségről írt értekezésében ,
úgy tűnik, ennek a ren delkezésnek a visszhangj a:

Ha Ist ennek mi nden szava három ta n úra támaszkodik . mennyivel inkább az
adom ánya! A keresztség i áldás ere jébe n hitiink tan újak ént bír juk uqv anezokat .
akik üdvössénünkért is jót ál lnak. Es az isteni neveknek ez il h árorns áqa eién
arra is, hogy rem ényünket megalapozza. M ivel pedi q a hit me lle t t i tan ús áq 
tétolnek ugyanúgy mint az üdvösségért való [ ót éllásnnk kezese a Három
Személ y. az Ényh áz említése sz üks éqsze rúleq hozz ál árul . Mert ahol ott van a
H árom . Atya, Fill és Szentl élek , ott van az Egyház is . a Háromn ak a teste ."

Szent I reneus nagyjából már ugyanúgy megmondta , hogy "Krisztus
kommúniója, vagyis a Szentlélek" , az Egyházban van" ; szent Hi ppoli t
Apostoli hagyomány cimü munkája pedig, amely nem ismeri a há rmas
keresztségi kérdés Egyházra vonatkozó zára dékat. szintén nem rnu laszt
ja el, hogy közölje ezt a záradékot egy hasonló összefüggé ben, amely
még jobban megvilágítja az értelmét. Ez a munka azt írja elő, "hogy
minden áldásban mondják a következőt: Dicsőség neked , Atya , és a
Fi únak, a Szentlélekkel együtt, az Anyaszentegyházban". Röviden, ezek
ből a különbözö szövegekből mindig ugyanaz a gondolat domborodik
ki: "Az üdvösség egész folyamata az Egyház ölén zajlik le"."

Elég hosszú ideig több hitvallási formula a Szentlélek emlftése után
nem tartalmazott egyéb szakaszt, akár megvolt benne, akár nem ez az
egészet átölelő ki fejezés, amely úgy jelöli meg az Egyházat, mi nt azt a
helyet, ahol hiszünk, ahol Istent imádjuk , ahol megdicsőitjük, azt a
házat, ahol az élő Is tent megtal áljuk. az t a méhet, amelyben életünket
kapjuk. Mint tudjuk, így áll előttünk az a hitvall ás , amelyet 325·ben a
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nicea i zs ina t tett k özz é: m ig az arianus eretnekséggel szemben bősége

se n kifej ti Jézus Krisztus isten i tulajdonságait, többek között a híres
"egylényegűséget" , a végén szinte megtörik a következő befejező szava
kon: "És a Szentlélekben"... Viszont amikor ezek a formulák tartalmaz
ták az E gyházra vonatkozó z áradékot, további fejlődésük két különböző

módon ment végbe: azok a szakaszok , amelyek a hit vallás harmadik
tagjához , vagyis a Szen tlélekh ez még hozzáj öttek . vagy e záradék elé
va gy utána kerültek.

Az első eset fordul elő például az apostoli hi tvallás több olyan kifej
téséb en , amelyek sze nt Agoston beszédei között olvashatók és amelyek
afrikai tanitványá tól , sze nt Quodvultdeustól valók. Az Egyházról szóló
fejtegetés ott egészen a végére kerül, az örök életre vonatkozó fejezet
után, és a szerz ö meg is mondja ennek a sorrendnek az okát: "Az
Anyaszentegyházza l fejeződik be ennek a szentségi eskünek (sacramen
tum)" záradéka, mer t ha valaki az Egyházon kivül leledzik, kivül ma
rad Isten gyermekeinek során is .. . " .70

A második esetben aztán némi zavar támadt. Mert lám, ebben a m á
sodik esetben az Egyház em lítésérc még más szakaszok is következnek.
Az Egyház említése teh át már nem a hitvallá s záradékának sze repét
tölti be . Afelé tart , hogy egy szakasz legyen a többi k özot t . E gyes
helyeken a határozóesetes fo rma: "in sancta Ecclesia", amelynek a
je lentése már nem vol t szembeszök ö, éppen ezért változott tárgyesetes
formára: " in sanctarn Ecclesiam". Talán innen adódott a 381·es niceai
konstantináp olyi hitvallás formulá ja : "és a Szentlélekben . . . egy, szent,
katolikus és apos toli Egyházban ... " ." A mondattaní vonzás természe
tes jelenségével az tán a következő szakaszokat is: a bűnök megbocsátá
sát, a test feltámadásá t stb., olykor ugyanaz az ,.in" elöljáró szöcska és
a rákövetkező tárgyeset vezette be. Innen adódik több ókori szöveg
magyarázó tanácstalans ága," Már szent Ambrusnál is megtaláljuk.
Megállap ítv án . hogy a hitvall ás , amelynek kifejtésébe belefogott, ugyan
azokka l a szavakkal fejezi ki az Istenben va ló hitet meg az egyéb tár
gyakra vonatkozó hív és t , a püspök elejét akarja venni annak, hogy a
hivő egyszerüen összetévessze az egyiket a másikka l, és úgy vágja ki
m agát, ahogy tudja:

Jól ügyelj arra az cqyedu lall ó módra, ahogyan mínden dolgok Szerzójében
híszünk. nehogy a végén azt mondd: De hiszen a szövegben az is áll : . az
Egyházban", ugyancsak az is áll: . a búnök bocs ánat ában" , és még az is : . a
feltámadásban'. M i van hát? . . . ~.l i ennek a magyarázata? Az, hogy aki hisz
a Szerz öben. az hisz a Szerzó m üv ében is .n

Ugyanez a fa jta tanács talanság jóval később is megtalálható, egészen
Nagy szent Albertig, Aquinói szent Tamás ig, Gulielmus Durandu sig. Ök
egyébként mégsem hagyják eltéríteni magukat a ha gyomán yos magya
rázatlól. Szent Tamás ebben a kérdésben kétszer is kifejti véleményét ,
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először a Szentenci ák harmadik könyvének kommentárjában, azután
pedig a Teológia Summájában. A Summában így ír:

Ha azt mon djuk: "az Anya szent egyh ázban" . ezeket a szavakat olyan ért elern
ben kell vennünk, hogy hltünk arra a Szentlélekre von atkozik . aki meg szent el i
az Egyházat : vagy is hogy ezek a szavak azt Jelentik : . Híszek a Szentlél ekben .
aki megszente l i az Egyházat" . Jobb azonban . ha az általáno sabb szokásnak meq 
fe l előe n nem tesszük ki it t az " i n ' elö l járót . és egysze rüen csa k azt mond
juk: "a katol iku s Anyaszentegyházat ' ."

Ebből a szövegb öl egyszerre két dolgot is látunk: először, hogy szent
Tamásnak m ílyen finom megkülönböztetéshez kell ett folyamodnia ,
mínt már előtte szent Ambrusnak is , ho gy megmentsen egy I élrecsú
szottnak ít élt formulát, amely fenyegetni látszott az egyetlen Istenbe
vetett hit transzcendenciáját; másodszor, ho gy ez a formula ténylege
sen mennyire félretévedett, vagyis az általános és indokolt sz öhaszn ála
ton kívülre került. A kommentárban még ezt mondja szent Tamás:

Nem kell hozzátenni az " i n " elö l járót. vagyis igy rnondaul : . és az egy.
szent . katol lkus és apostoll An yaszentegyh<íz b a n " : hanem igy kel l mond anl :
..és az . . . Anvaszcnteovház a t " ."

Mende-i Gulielmus Durandus jobban, bár még mindig tökéletlenül,
megtalálja a formula sz öveg ét és első jelentését. Magyarázata szerint
ott , ahol manapság néha azt mondjuk: "az Anyaszentegyházban", a
következőt kell érteni : "Ama hittel , amellyel a szent és egyetemes Egy
házban létezvén (lakván) rendelkezern. tartom a szantek kö zösségét, a
bűnök bocsánatát" 76 stb.

Froídmont-i Helinandus egy beszéde, amely Gulielmus Durandus
Ra tío naléján ál egy századdal régebbi, a két hagyományos formula mind
egyikét magyarázza, jól m egértvén, hogy nem lehet közöttük választani,
hanem mindkettő valóságos értelmet fejez ki:

Ime hogyan kell ér te ni: hiszed-e, hogy lét ezik egy egyet len Anyaszent 
egy ház . ame ly az egész vi lágon el van terj edve. amely II hit álta l és II

szeretetben reménykedik . ame ly Istennel bensöl eg egyesíil örö k és sz ét
választhatatl an egység ben? ... Hiszed-e. hogy senk i sem üdvözülhet, ha nem
marad meg hüségesen az Egyház test ének egys éqében? n

Froldmont-í Helinandus példájára megtarthatjuk egyszerre mind a
két értelmet: amelyik az egyik és amelyik a másik formulából k íbonta
kozik. Az Anyaszentegyház a Szentléleknek első helyen kifejezet t műve ,

lévén az a m ű, amelyik meghatározza és magába foglal ja az összes
többit. Általa és benne találja meg mindenki a " sanc torum unio "·t, a
szentek egyességét, valamint a bűnök bocsánatát is, a test feltámadása
ra és az örök élet re való irányultsággal. "A Szentlélek az Egyház meg
szente löje"." Éppen ezért az Egyház kül önösképpen szent is . Mint J. A.
Jungmann mondja" : a Szentlélek szentsége "szikraként pattan át az
Egyházr a: ,Credo in Spiritum Sanctum, sanetam Bcclesiam'. A két szö:
,sanctum - sanctam', kétségkívül szándékoltan követi közvetlenül egy·
mást, hogy megjelölje az Anyaszentegyház szentségének forrását",

+
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Vegyük újból szemügyre az ösi zá radé kol : " in sancta Ecclesia" . Ha
valóban az Egyházon belül születik és fejlődik a keresztény ember hite,
ha ez a hit valóságosan magában az Egyház hitében való részesedés,
ki ne látná a következményeket? Az Egyház hite élő hit, mely remény
ben és szeretetben te ljesedik ki. Az a hit, amellyel a Hitves szüntelentil
adózik Jegyesének. Ez a "f ides" teljes h űs ég. így a keresztény ember
egész lelki élete, amelynek a hit a gyökere, az Egyház életében való
részesedés. Első csíráját ól végső kitelj esedéséig az. A keresztény lélek
"ani ma ecclesiastica" "', "az Egyházba gyökerezett lélek". Jézus Krisz
tushoz fűző legbensőbb kapcsolatai ugyanazok, mint az Egyházéi. Ahol
legmélyebb bensősége rejlik. a keresztény ember ott a leggyökereseb
ben katolikus.

így aztán jobban megértjük a Credo tanításának [elent öség ét, ahogy
a Credót például szent Agoston magyarázza Enchiridionjában vagy a
Hitvallásról írt értekezésében:

A hi tvall ás helyes sorrend je azt kivánta. hogy a Szcnth ároms áqra követ 
kezzék az Egyház. mintegy il fakóra a h áza , Istenr e az Ő temploma. az ill apitóra
<I v árosa: az Egyház. mel yet i tt a maga telj ességében kell venn ünk: nem csak
••zt il részé t. ame lyik a föld ön járja zarándokú tját. díc sérv én az Úr Nevét
..n a nk el ett ől napnyugati !J" (Zsolt 112. 3) . és ősi szolqasá qa elmúl tával III
éneket énekel (.lel 5. 9) . hanem a mennyei rés zét is. amelyik mind ig Ist enhez
raqn szkod ot t tere mt ése napjá tó l fogva. és sosem tapaszt al ta meg a bukás
sze re ncs ét le ns éqét ."

Tisztel jét ek . szer ess ótek . ismertessé tek is meg édesanyá tokat . a szeri t Egy
házat. ni int a rncn nv eí Jeru zs álemet , Iste n szont V áros át : ö az. aki !JyOmö lcsöt
hoz és növekszik abban a hi tben. amelye t hal lottatok . az egész v il ágminden
ségen keresztül : az Élő l sten Egyh:iza Ő . az igazság oszlopa és hat almas s áqn."

Most jobban megértjük a keresztény élet sz éps égét: ez az élet annál
nagyobb egyetemességre törekszik, min él mélyebben bensőségessé vá
lik. Egész p rogramja belefér abba a Ielki ált ásba, amelyet az Apostoli
hagyomány, az efezusiakhoz írt levél visszhangjaként, négyszer megis
métel:

D i csőség Istennek az Egyhá zban és Kr iszt us Jézusban ! Am en! llJ Dicsőség

az Aty ának. és <I Fiún ak. és a Szcn t l élekn ck . az An yaszent egyházban! 84

JEGYZETEK

t) J. A . Jungmann. La fllur gie des pr emi ers slécles Cerf . 1962. 149. I. f Azokat az
idézeteket is . ame lyeknek eredet i je nem francia. hanem más. mint pl. a sűrűn

idéze t t egyh ázi iróknál latin vagy gör ög . majdn em mindig Henr i de Lubac francia
Iordit ás áb ól fo rditottuk magyarra: csupán eqy-k ét ízben vettük tekintetbe az ere 
detí szö veget is .]

2) Mt 28. 19. Vö . 2 Kor 13. 13: A t izenkét aposto l tan ítása (D ldachél. 7. I. Vö . J.
Lebreton. Histoire du dogme de la Trlnlt é, II. k.. 4. kiadás . Beauch esne . 1928.
142·144. I. Nem vesszük itt tek int etbe az ősi tisztán krisztológiai formulákat: vö .
Csel 10. 48 és 11. 17.
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4J Cezárcai Firmil ianus és Ciprián. 75. lev él , 11. 1.: Hartel ki adasa . II . k .. 818. I.
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ször is a stl lus nagyobb változatossága Vl1[1Y árnyalt s áqa végett . sztmbolum" -nak
fordítjuk. bár magyarul ez a szó i ly en ért elembe n általában nem használ atos .]

SJ Ezek a formu lák rneqtal álhat ók egy angol mübcn : F, J, Badcock , The History of
the Creeds, 2. kiad ás , London . 1938. 24. 33. 63·64. 69. 72. 91. 97·102. 158·160.
185. I. Vö. ugyan csak : J . E. L. Oulton ci kke , The Journ al of Thcological Studies
39 (19381 239 és köv . I. [O enzin pcr . Schönmet zer Enchirid innj ában is látható .
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2 3 5 6 14 17 41 42 44 46 48 50 55 60 61 63: ugyan ezt lát juk VI. Pál pápa 196B
as hitval lásában. A zs inat i és pápa i hi tvall ások közül v isznnt többen is a Szent 
három ság szemé lyeive l kapcsol atb an uqyanúqy nem hasznni ják a "credo" vaqy
.c redlmus" után l1Z " in" szecsk át. min t a nem szentháromságos szakaszokban;
így pl. DS 490·493 525·541 568-575 680·6R5 790-7m 851-855.]

6J Commentarius in sy mbo ium apostolorum: PL 21, 340C 375A 372A ; CCL 20. 135
137 141 169. [ DS 16]

7J Vö . Chr . Mohrmann ci kke : Mélan ges Joseph dc Ghellink . I . k , 278. I. A lat in
Vul9Ma fordítás határoz óeset et használ e bben a Ionuul áhan: .crcde rc in nomine
Filii Dei" .

8) Dc Trinitatc 1. k . 17. 1.: PL 10. 37BC.

9J Római Hip pol i t , Az apostoli haqyorn ány: Sources chré tiennes 11 [1946J 50·51. LA
cikk további rnond atalt, vagy is a bek ezdés v éq ét , ter mészetesen némi rn ódostt ás 
sal ford ft juk magyar ra. Az utol só mondat . amelynek a fr ancia erede t iben sz inté n
a jóhangzásról tett megjegyzés felel meg , a fordi tó egyéni vél eményét tart al 
mazza.)

10) Ouaracchi kia dás IV . k . 1135.

III Erazmus, Explicatio in sy mbo lum apos to lorum c t dccal ouum . J. Mairc , Lyon , 1541.
25·26. és 151. I.

12J Sermo 244: PL 39, 2195.

13) Ruf inus , Expositio symbol i 34. sz : CCL 20, 169·170.

14J J. N. D. Kell y, Earl y Chr ist i<ln Creeds , London , 1950. 152·153

15) Vö . Chr . Mo hrmann. i. m. 279.

16J Expositio in syrnbolurn apostolorum 36. 1.

17) I. rn. 279, 1

18l ln Ioannem 29. ért. 6. sz.: CC L 36, 287. Vö . R,ezi Fa1l5t1l5, Dc Spir itu Sancto 1.
k. 1. [ .: CSEL 21 ( 18911 103.

19) ln nsalm urn 17 8. sz.; CeL 39. 1073.

20J Ounestlones et dec ision es in ep i to larn ad Romanus: PL 175. 343. Vö . Szent
Bern át , De diversis sermo 45 5. sz.: PL 183, 668 BC.

211 Opera omnia XVII. k . 341·342. I.

22) Adversus haereses 4. k. 28. l. : PG 7, 1061-1062.

23) Croyanee. con fianec et fo i cn phl losophte , a . Conscicnce ct Logos" kö tetben,
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L' ,"pi , 1961, 177. I. [A Ira nola .croyancc" szót ebben a Cikkben legj obb lenne
talán . hi v és" -nek forditan i . M ivel azonban n . hiv és" l akó és ráadásul szokat lan
szö. Inkább n . hledc lorn" sz ót haszn áljuk: de min den rossz é rte l mű rnell ékzönge
nélkül kell ve nnünk.]

24) Ce que je cro is. Grassn t . 1954. 13. I.

25) M . Nédoncell e i. m . 181. I. Vö. uo .: a hit mind ig . személves: hitem az én mindent
egybeloglaló szlnt éztsern" .

26) P. Teilhard de Chardin . Esquisse d ' uno dial ecti quc de I' espri t : Oeuvres VII. k .,
Scu il . Pár izs , 19f17 . 155.

27) Csel 2, 44: 4. 32: 5. 14; vö . 6, 17.

28) Vö. J. Duplaey; Sacr a Paqin a 2 (1959) 431.

29) Igy P. J. de Ghe l li nck , Oulton és von Dohschütz nyomán (i. m . 199·200. I.l :
119yani(JY még Ernout és Mel llet. akik jel zik. hogy . az Egyh nz nyel vében" lét ezik
a .credere in aliquem" kife jezés lDict ionnaire éty mo logi que de la lanque lati ne .
1932. 219 1. . credo címszó alatt).

30) De l ide . spe et car ltata 1. k. 6. I. 1. sz .: PL 120. 1402-3.

31) Disput ati c ludael et Christ iani . B. Blurn cnkranz kia dása, 33. és 42. I.

32) ln Ioannem tractatus 29: ln psa lm um 77.

33) Carmi nn 11. k . 1. 1.: Expositio sym boli 36. sz. : M GH AA IV . k . 257. 1. : a 35. sz. is .

34) De Spiritu Sancto i. h.

35) Com mentari us in sy mbohun apos tolorum 34. sz .: PL 21. 373B: CCL 20. 170:
n 37. sz. is . 171. I.

36) Explicat ion des m ys t éres de ln fol, 3. ktada s. 170<3. 9 . I

37) Chr . Mohrmann, i. m . 278. I.

38) Elsö rész · 10. I. 21·22 sz. [Ez t n szövege l a latin erede t ib ő l lor di tottuk. cs a
szerző téve s utal ás át ki [avított uk.1

39) Würzburgi Bruno, ln symb oi um apostolorum: PL 142. 561C. A Ic rm ula s ű rűn elo
fordul : igy egy Torinói Maximus nevén r ánk maradt rn űben : De bapti smo : PL 57.
776BC: igy Tol edói IIdefonznál is : De cog nitione bap tis mi 37. 1.: PL 96, 1270 .

40) Pseudo·A goston, Sermo de myst erio baptisma t is : PL 40. 1210. st b. Cat éch éso du
IXe s iécle: Revue Bénédic tine 24 (1907) 1911 .

4 1) Expos i t io symb oli 1. sz.: CCL 20 (t 961) 133: vö. 34. és 37. sz .. 169-172 I.

42) Disputat io puerorum 11. 1.: PL 101, 11370; vö . uo . 1142A .

43) De Spir it u Sancto 1. k. 2. 1.: CSEL 21 (1881) 104·105. [A szentmise Cr edójának
hivatal os magyar és francia ford i tása a latin liturgi a alapszövegétál el té ráen
ezen a veszél yesnek jelzett úton jár : . Hiszek az egy. szen t , katol ikus és apostol i
Anyasz enteg yházban": .Je crois en I ' Église . .. • : vö . azonban a 71. jegyzetet is .
- Onk ényes egyén i kezdeményezések pedig néha nagyon messzir e elmennek . E
c ikk fo rdí tója 1970. húsvét vig iliáján egy ka tedr álissz árnba men ö Flamand temp
lomban volt jel en . és olt a keresztségi fogada lom rneq új itása ezekkel a szavakkal
kezdődö tt: . tk gelool in de mens, in de moge lijkheid van een diepg aande beke 
ri ng . .. " . Érdemes rnaqyar ford ít ásban ide másolni a telj es szöveget : "Hiszek
az emberben. egy m élvremen ö megtér és l ehetőségében . Hisz ek egy új világban .
aho l val amenny ien boldogan élhe tünk . Hiszem . hogy val ame nny iü nknek tev ékenven
ezt az új világot kell építenünk. Hi szem . hogy az idevezető utat vil ágosan meg
je lölte Jézus Kr isztus : hisz ek tehát a szabadságban, ahogya n O azt birtokolta :
hiszek a búzamagéhoz hasonló megha lás törvényébe n. ahogya n O meghal t. Hi
szem, hogy az O követése által f elvétetem az Atyával való közösségbe. Hiszem
az Úr feltámadása alap ján. hogy az utolsó sz ö sohasem a k éts épbees és é. hanem

27



hogy az O szava m/nd ig reménykedő szót [olcnt . Hi szem, hogya szuuvcd és és a
halál látszólagos cs ődj é n keresztül az idők te ljessége fel é növekszünk , ami kor
majd val amenn yien szeretetben és békében fogunk együ tté lni , az A tya és a Fiú
Lelkében. Amen " . Egy ilyen Cr edo aligha mo ndható arány lag te ljesnek és főleg
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114.

57) lia lIa e. q. I , a. 9. ad 3um. Hale si Sándor Summ ája. hannadtk rész. 1. vlzsn ál öd ás .
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64) Dc bapt ismo 6. I. 2. SZ. : Sources chré tiennes 35 (1952) 75. Vö. De pudi citia
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79) I . m . 146. I.
BO) Ezt o kifejezést nehéz lef ordítani : egyé bként Ori genes t ől sz úrrnazlk . Vö. H, de

Lubac, Mé di ta tion sur I ' IOg lise , 1. kia dás, Aubier, 1953, 1!l7.: Hist oir e et Espr it ,
Aubier, 1950, 61-64,

81) Enchi ridi on 15. I. 56. sz.: J . Rivíér e kia dása, 202.

B2] Tractatus sanc ti Augusliní episcopi de symbolo, Ser mo 214: P. Verb raken kiadása:
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(Fordíto tta : Nagy Ferenc)
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Szabó Ferenc

HIT ':S KERESZT':NV ':LET

.Abból ismerjük fö l. hogy benne élü nk és ö mibennünk , hogy sajá t
le l kébő l adott nekü nk . Mi láttuk és tanúságot teszünk róla , hogy az
Atya elküldte Fiát , mint a vi lág Odvözit 6jét. Aki vallja, hogy Jézus l sten
Fia, abban ls ten él, és ő Istenben. Megismertük a szer étetet. amell ye l
lsten szere t bennünket , és hittünk benne. Szeret et az lst en: aki ezeretet
ben él , Iste nben él , és lsten őbenne ."

( 1 Ján. 4 , 13-t 6)

Szent János első levelének ezek a versei össze foglalják a hitben gyöke rezö
és a szeretetben gyümölcsöző keresztény éle t lényegét. Jézus az Aty a
szeretetének kinyilatkoztatása. a Lélek az isteni szeretet kiárad ása: amiko r
megvalljuk az lsten Fiát és a szeretetben élünk (a Lélek által), bekapc soló
dunk a szentháromságos lsten élet közösségébe . Ha jól megfigyeljük az előbb

idézett verseket. észr evesszük. hogy a közös terminusok (Istenben élünk és
lsten bennünk) miatt egyenlőségjelet tehetünk a két áll itás közé: megvallani,
hogy Jézus az lsten Fia = szeretetben élni. A hit és a szeretet tehát szoros an
egymásba fonódik , hiszen mindkettőnek közös for rása a Szerete t; rnindk et 
tőnek k ö zvetit ője és a tanúságtevő is a Lélek. C r e d i d i m u s C a r i t a t i :
a Szeretetn ek hiszünk, amikor megv alljuk Jézust . és a Szeret et miatt remélj ük
az örök életet. Jézus ker eszthal ála és fel támadása a vég ső bizonyság rá. hogy
lsten örö k életet adott nekünk .

Jézus titk a és az apostolok

Az apostolok és az első keresztények . tapas zta lata" az el ső pünkösd kor
lesz teljes: amikor befogadják a Szeritlelket. akkor ism erik föl a Feltámadott
jelenlétét és teljesen csak ekkor értik meg Jézus titkát. Azt, hogy Jézus
valób an az lsten Fia és a vil ág üdvözítője és hogy az ő nevében hirdetni
kell az örömhírt minden népnek. Pünkösd ut án mind annyian megértik a pró 
féták jöv endölé seit és Krisztus szavait : a Szenvedő Szolgának e z e k e t
kellett els zenvedn ie és i g y bemennie di csőségébe.

Az apostolok hitének születése és kib ont akozása az Úr Jézus m űve . Azo k,
akik Jézussal találkoznak, akik iste ni szemé lyé nek titkával szembekerü lnek,
áll ást foglalnak mellette, vagy elle ne. "Kinek tart anak engem az emberek: és
ti kinek tartotok engem?" Allandóan ez a nyugtalanító kérdés késztet i
. szlnvallásra" Jézus követő i t. Péter Fülöp Cezáreájában - az At ya belső

indítására - megv all ja: "Te vagy a Kri sztus, az élő lst en Fla! " De hit ének
majd még kem ény pró bát kell kiálln ia, - a tagadás és a botrány (az lsten
.oktalans áq ának" és gyengeségének botránya) éjén kell áthaladnia. hogy
Illegtis ztuljon és ..pünkösdi" hit legyen.

Az a hit, amelyet a Hegyi Beszéd körvonalaz és amely foko zatosan el
mélyül . ahogy az aposto lok követ ik Jézust [I szeuvedésben, csak nkkor lesz
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teljes és végleges. amikor a feltámadt Krisztus elküldi Lelkét : ez a Lélek adja
nekik az istenf iúi öntudatot. mert újj ászüli őket .

Jézus a Hegyi Beszédben (főleg Máténál) foglalja össze üzenet ét, az
Evangéliumot. Ez az örömhír új távlatokba állítja az emberi életet. A hlvö
ember felfedezi . hogy minden adottság az Atya ajándéka és mindenben rneq
látj a az Atya szeretetének jeleit. Jézus éhségről és szomjúságról . könnyekró\,
örömről . ruh ázkodásról. ev és-iv ásr ól. veszeked ésr ől. haragtartásról és meg
bocsátásról. gonosz kívánságokról és lelki békéről beszél: a konkrét . minden
napi élet - a családban. a szomszédokka l való kapcsol atban. a munkahelyen
- isteni távlatokat kap.

Az Evangélium azt is mondj a. hogy mennyei Atyánk jobban törődik velünk .
mint a leggondosabb. legáldozatosabb sz ülö. Ez az áll ít ás azonban botrá 
nyosna k t űnik . ha a szenved ökre , éhez ökre és sírókra gondolunk. Hogyan
egyeztethető össze az lsten gondvi selése és láts zólagos közömbössége ?
Erre a tr agikus kérdésre a Hegyi Beszéd vil ágos választ ad. Ugyanaz az
lsten . aki gondját vis eli teremtm ényeinek. e l sőso rban az embernek . boldog
ságot ígér a szegénynek. a sírónak. az é hezőnek és az üldözöttnek: örök
bold ogságot igér mind enkinek. Nem akarja az éhséget és a ezerencsétlen
séget! Boldognak hird eti azt a könnyet . amely et éppen letöröl, azt a bajt .
ame l ybő l meg akarja . váltani" az embert. Az Atya gondviselő szeretetét
éppen ott nyil atkoztatj a ki, ahol legnagyobb az ínség és a legreménytelenebb
a gyógyulás.

Ez a kinyilatko ztatás Jézus halálában és felt ámadásában (a . h úsv ét i t ítok 
ban') lesz teljes. Az lst en hatalma és bölcsessége a legnagyobb erőtlenség

ben és a kereszt esztelenségében nyil utkozik meg. Jézus teljesen vállalta az
emberi ál lapotot : mindenben hasonló lett hozzánk a búnt kivéve . Vonzó em
berségével . gyengéd szeretetével az lsten . Illant r óplája" je lenik meg; ugyan
akkor az emberi nyomo rúságot is magába gyújt i a kereszten. Jézus halála
egyszerre kinyilatkoztatja . hogy ő teljesen hasonl ó hozzánk és ugyanakkor az
Aty a szerete tt Fia. Az igazságtalanul elí télt. a meggyalázott és bitóra szege
zett ember a Messi ás. Izrael Királya. Isten Fia. A látszat mögött csak a hit
szeme veszi észre a valóságot. Istenségét azáltal nyilatkoztatja ki . I,ogy
teljesen kiszol gáltatja magát az Atyának. ak i tő l lénye származik . I:letét.
d icsőségét . hatalm át az Aty ától kapja - a Fiú teljes recepti vitás -; küldetése
a szeretetből vállalt engedelmesség . lstenfl ú-rnlvoltát kifejezve egyszersmind
kife jezi a tökél etes terem tményi magatart ást is: a telj es függést és a
tökéletes Istenre-hagyatko zást .

Az apostolok és az első keresztények befogadják a Feltámadott Lelkét és
megértik ezt a titkot. megértik . mert ők maguk is élik. A feltám adt Jézus
eltúnt ebből a világból . más létrendbe lépett át megdicsőült emberségével .
és mégis ott él övéi körében : bennük él, szenved, szeret. Ennek a bizonyítéka
az. hogy anélkül. hogy látn ák Ot . követik. A Szenvedő Szolga tanítv ányai
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valóban a Mester nyomában járnak : az ő szavait és gesztusait ismétlik és
ezeknek csodálatos hatásuk van.

Az apostolok tapasztalatát így foglalhatjuk össze P. Guiliet-vel (1) :

- Jézus Krisztus szavaiban és tetteiben az emb er felfedezi egzi szten ciája
titkát: az Atyától kaptuk létünket;

- Jézus Kr isztus halálában az ember felfedezi . mit keli tennie egzis zten 
ciájával : gyermeki bizalommal vis sza kell azt adn ia az Atyának;

- Jézus Krisztus Lelke által az ember felfedezi . hogy képes elfogadni
létét az Atyától és képes azt vis szaadni Neki ; képes kim ondani a meghaló
Fiú és a szület ö gyermek szavát : A b b a. Atya!

Jézus titka minket is választás elé állít. mint az apostolokat és az első

keresztényeket. Ezt a t itkot csak az érti meg . aki hittel elfogadja. aki valóban
belőle él. A Lélek ajándéka révén leszünk lsten fiai a Fiúban. a Lélek ált al
valljuk meg . hogy Jézus az lsten Fia és a vil ág üdvözítője .

Jézus minden ember üdvözítője

. ' .. Erettünk és a mi üdvösségünkért ... " Minden ember üdvösségéért.
De ezt az állítá s t abszo lút értelemben kell -e vennünk? Vagyis: Jézuson kívül
valóban nincs üdvösség (né lküle az ember el van veszve); vagy pedig : mi
keresztények hisszük azt , hogy (számunkra) Jézusban van az igazság. de
valójában más .hltek", felfogások szerint is élhet az ember .igazságban" ?
Másszóval : abszo lút összefüggés van Jézus - a z Igazság és az igaz élet
k öz őrt. avagy a keresztény hit csak e g y igazság a többi között? ~ I he tnek-e

. igazságban" azok. aki k nem hisznek Jézus Krisztusban?
Próbáljuk kiss é megvilágítani a keresztény hit egye temessé gének

problémáját (2).

Kéts égtelen, hogy a Szentírás és az egyházi hagyom ány mindig egyetemes
nek vallotta a keres ztény hitet. Ez azonban nem je lentette azt - bármilyen
sok homály takarta is e teológiai kérdést - , hogy a keresztények
gyakorlat ilag elitélhették azokat . akik (az emberi tapasztalat alapján ít élve)
távol éltek Krisztustól, vagy hogy megv eth ették a nern-ker eszt ény vall ások
híveit. De elvileg szemlélve a kérdést: nem rnond-e ell ent egy másnak a
keresztény hitvallás abszolút, egyetemes igénye és a ma annyit hangozt atott
világnézeti pluralizmus? Nem zárja-e ki hit ünk valami egyetemes embe ri
. hlt " , nem-hivő humanizmus . igazságát "?

A keresztények zavarb an vannak. amikor szembe kell nézniök ezzel a
kérdéssel. Legalábbi s ti sztázniok kell a probl érnát akkor , ha ősz i n tén

dialoglzálni akarnak a nem-hivőkkel. Kizárólagos álláspont jukkal és türelmet
len magatartásukkal nem igen tanú skodhatnának arró l a Jézusról. aki minden
ember Odvözítője . Es egy minimáli s nyi tottság a másikk al szemben - a
figyelem, jóindulat és rneq értenl -akar ás - nem elégséges . Egy bizonyos
leereszkedés. a másikn ak a kiment ése (azzal , hogy jóhi szemün ek tartjuk öt)
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esetleg sértő lehet vagy botrányos a nem-hivő szamara. Ennél a kétes
magatartásnál nem lenne-e jobb az. ha a keresztény egyszerúen elf ogadná
azt . ami a nem-hiv ő szemében evidensnek túnik: a keresztény hit igazsága
nem olyan racionális bizonyosság, mint a kétszer-kettő-négy , hanem egyfajta
v á I a s z t á s? De ez a kérdésfeltevés megkérdőjelezné a kereszt ény hitét !
Mer t ha a nem-hivőknek úgy mutatjuk be hitünket, mi nt a m i s a j á t
v á I a s z t á s u n k a t , hogyan léphetünk fel még egyete mes igénnye l és
hogyan áll íthatjuk azt, hog y a mi meggyőződésünk a z Igazság? Félő , hogy ,
ez a felfogás relativizmushoz vezet , és már a keresztény számára is úgy
túnik a hit, mint egyfajta választás, egy igazság a többi között. A következő

lépésnél eset leg már nem a Jézus Krisztusban hivők és nem-hivők között
von juk meg a határt, hanem azok között , akik mernek értelmet adni életüknek
(bármilyen . hltet" vall anak is) és akik kapitulálnak az abszurdum előtt.

Mindebből láthat juk, hogy a keresztény tanúságt étel és az evangéllzá lás
nem egysze rúen az alkalmazkodás és a kifejezés probl émája, hanem arról
az a lapvető kérdésről van sz ö, hogy a ker esztény valóban egyetemesnek
vallh atja-e és hirdetheti-e a Jézus Kri sztusban való hitet.

Am iko r választ keresünk a probl émára , óvakodnunk kell a l eegysze rús ftés től!

Az emberek elsőso rban nem is teológiai megoldásokat várnak , hanem azt,
hogy segítsük őket hitbeli megpróbáltatásaikban, gyakorl ati nehézségeik
áthidalásában. A rányl ag könnyú kifejteni és igazolni a ker esztény hit
egye tem ességét. De az egzisztenciáli s problémák megmaradna k az érv elés
után is. A vil ág e l sősorban azt várja t élünk. hogy m e g m u t a s s u k neki
(ne csak áll ítsuk), hogy Jézus valób an minden ember Odvözítője , hogy
Jézus maga a z Igazság. De hogyan lehetséges ez? Közvetlenül nem
kenstatá that juk , hogy minden ember számára adva van az üdvö sség Jézusban.
A nem-keresztények. - teh át akik látszólag az üdvösségen kívül vannak -,
sokszor őszi ntén, nagylelkúen szolg álj ák az embereket ; becsületes, . igaz"
életükke l . kereszt ény" értékek et testesítenek meg . Viszont a megk ereszte ltek
sokszor azt a benyom ást keltik , hogy egyáltalán nincse nek megváltva és
éle tük egyáltalán nem tanúskodik a szeretetről.

Nem elég az sem (bár szükséges) , hogy teológiail ag kimutatjuk: Jézus
mind enkit hív az üdvösség re; ha megm agyarázzuk : az ember a bún által
elves zítette lsten barátságát és csakis maga lsten tudta visszavezetni őt

magához Fia által. Ez igaz, ez a Szenti rás tanítása és ezt minden keresztény
nek hinnie is kell. Csakhogy itt valamiképpen lsten nézőpontjára helyezke
dünk, lsten örök üdvözítő tervét szemléljük. Ha azonban tekintetünket a
földre szegezzük, a gyakorlati nehézségek megmaradnak. Márpedig a hitnek
fö ldi életünket kell megvilágítania.

Végüli s nemde azt kell állítanunk, hogya keresztény hit egyetemessége
m a g a i s a h i t t á r g y á t képezi? Igen, mivel empirikus alapon nem
igazolhat juk lsten egyetemes üdvözítő szándékát és konkrét esetekben nem
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bizonyíthatjuk a megváltás megvalósulásá t. hinnünk kell Kri sztus Lelkének
egyetemes tevékenységében. Hiszünk lsten emberszeretetében é s e r r ő I
é I e t ü n k k e I i s t a n ú s k o d u n k. Má sszóval: mivel a kinyilatkoztatás
alapján hisszük. hogy lsten minden embert üdvösségre hiv Jézus Krisztu sban;
mivel hisszük. hogy az Atya örök te rve: min deneket összefogla lni Jézus
Krisztusban (Efez . 1). - ezért nem várjuk tét lenül az egyetemes üd
vösség megvalósu lását. hanem kivesszük abbó l részünket sajátos híva
tásunk szerint. I:ppen m i vel h i s z ü n k lsten emberszeretetében.
amely Jézus Kri sztusban nyilatkozott meg . mi magunk is tevékeny
szerete tünkkel tan úskodunk errő l a szerétetr ól. hogy a vil ág higgyen Krl sztus
ban. Nem elé g azt mondani : . Urarn . Uram! ". még ha hozzátesszük is : .Te
vagy a vil ág üdvö z t t ő je" , hanem meg kell tennünk akaratát : be kell áll nunk
az Egyházban m üköd ö Lélek missziójába .

Igy tehát kezdeti kérd ésünk mintegy visszájára ford ul : most már Krisztus
felé fordulva Tőle kapjuk az indítást az egyetemesre. arra . hogy va l ó b a n
elkötelezzük magunk at a v al ó b a n egyetemesre. Nem elég. ha keresztény
hitünk privilégiumát - igazságát - hangoztatjuk más vil ágnézetekkel szem
ben. hanem azt kell kere snünk. hogyan egyesü lhetünk Krisztus Lelkéve l a
legkisebb dologban is . Csak ha így valóban elköte leztük magunkat a szeretet
útján, ha mar ünk a keresztény egyetemesség szerint élni (nemcsak
gondo lkodni!) . csak akkor kezdjük látni új táv latokban az üdvöz í tő lst en
titkát . amely az emberré lett Fiúban nyilatkozott meg . Csak i t t é s m o s t.
a legkonkrétebb tetten keresztül egyesü lhetünk az Atya sz ánd ékával. aki
azt akarja. hogy mind en ember üdvözüljön és életében részesedjék .

Az élö hit követelmé nyei

De itt mindjárt szembe kell néznünk az ellenvetésse l: ..a keresztények
sem jobb ak. min t a nem-hiv ők": .nern látszik életükön. hogy meg vannak
váltva! " Ezzel az ell envetéssel korno lyan számolnunk kell. nem szabad
leki cs inyelnünk.

Guardini ir ja a hitből való életről : .Amikor est énkint visszagondolu nk az
elmúlt napra és annak mérlegét fel áll i tjuk. hiányt . bukásokat tapasztalunk .
Am ennek ellenére megőrizzük bizalmunkat egy ideig. Azt mond juk magunk
ban: legközelebb jobban megy a dol og. Aztán lassan-lassan szkept ikussá
válunk és azt kezdjük kérdezni magunktó l : hol is van hát a hit által adott
szabadulás? His zen kereszt ény vagyo k . . . Azt rnondj ák, hogya kegyelem
bennem lakozik. hogy újJászülettem: mi képpen valósu l meg ez? Az éle t
rnúllk, lehetősége im egyre inkább összez sugorodnak; majd lassan a rneq
szokás. a beletö rődés . a rutin lesz úrrá életemen és ezzel együtt a szorongás
vagy a kéts égbeesés. Hol van hát a hit ál tal hozott rneqúju l ás?"

Mindenekelőtt t udnunk kell azt. hogy . meg vagyunk ugyan váltva. de még
reménységben élünk" (Róm. 8. 24). A hit nem olyan dolog. amely
egyszersmindenkorra adva van; nem adottság. hanem lsten adománya. ame ly
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fe ladatot jelent. A llandó küzdelem a bún kisértése. az Istentói elfordító
kívánságok, az önzés, a góg ellen. Folytonos újrakezdés; mindennapi
.konverzt ö", lstenhez-fordul ás. Elóre törekszünk a cél felé. és túlságosan nem
fogla lkozunk azzal. mennyivel lettünk jobbak, tökéletesebbek. Nem a ml
erőfeszítésünknek tulajdonitjuk azt. hogy valamicskét jobbak lettünk. hanem
lsten bennünk dolgozó Lelkének . Istenre hagyatkozunk. de el nem hagyjuk
magunkat.

Egy másik nyugtalan ító kérdés a gyakor lati hitélettel , a szentség ekkel
kapcsolatban merü l fel. Am ikor gyermekek voltunk. naiv egyszerúséggel
gyóntunk és áldoztunk ; örömet, é rezhető békét hozott minden gyónás és
áldozás. Buzgón tudtunk imádkozni . .. Vallási kötelességeinknek eleget
tettünk és lelkiismeretünk nyugodt volt. De egyszercsak - talán a hitetlen
környezet hatására - felvetett ük a kérdést: .Tul ajdonképpen mit is változtat
életemen az. hogy gyónni és áldozni járo k? Gyónás nélkü l sem vagyok olyan
ross z (vagy: úgyi s hiába gyónok, min dig vi sszaesem ugyanabba a búnbe) ...
Ez a kétely talán hatalmába kerített bennünket. S talán végül arra a
megálla pításra jutottunk: a kegyelem úgysem változtathat a természetadta
tulajdonságokon. az öröklés, a nevelés és a rossz környezet szabadságunkat
meghatározó befolyásain ; mivel a szentségek nem változtatnak meg, el
hagyom a szents égi gyakor lato t ( sőt talán a hitet is). Van-e hát valóban
üdvösség számunkra és az egész ember iség számára? Újra csak - most
már gyakor lat i keresztény életü nk láts zólagos terméketlensége láttán 
felmerül a kezdeti kérdés.

A te ljesebb megoldás érdekében zárjuk ki a helytelen válaszokat és ma
gatartásokat. Az üdvösségben hinni Isten re-hagyatkozást je lent, de ez nem
jele nt i azt. hogy elhanyagol juk emberi felada tunka t. Az lsten nem helyettünk
cselekszik. hanem cse lekvőkké tesz bennünket. ( . D i e u f a i t s e f a i r e
I e s c h o s e s " . szerette mondani Teilh ard.) De az is helytelen álláspont ,
amely a hitre hivatkozva egyálta lán nem keresi az élet és az emberi t ört éne
lem értelmét.

Mit jel ent hál gyakorlati lag az üdvösség és a hit szerinti élet? Gondoljunk
csak Jézus csodás gesztusaira : meggyógyítja a vakot, feltámasztja Lázárt .. .
A beteg egészséges lesz Jézus gesztusára vagy szavára. A gyógyulás csak
az üdvösség j e I e. Sem a vakonszületett, sem a fel támasztott Lázár nem
mondhatta a csoda után, hogy már meg van váltva, már birtokolja az
üdvösség et. Hiszen van belső vakság is, és a bún halála rettenetesebb, mint
a testi halál. Az üdvöss ég a meggyógyított vak és a feltámasztott Lázár
életébe nem a gyógyulás vagy az életrekeltés által. hanem a h i t á I t a I
lépett be. Az evangéliumi csodák álta lában a bels ő gyógyulásnak, az
üdvösségnek a je lei és ennek az üdvösségnek a feltétele a hit. Hasonló
képpen. a gyónás és az áldozás szentségi jel ei is csak úgy hatékonyak . ha
a belső átalaku lás, a hit valóban megnyit bennünket az üdvösségnek. Az
ember akkor gyógyul meg tel jesen, ha meglátj a egész életének értelmét. ha

35



megérti: Valaki szereti és ezért örök életre szánja. Ez a megértés a hitből

származik. Mit jelent hát, hogy az üdvösség adva van számunkra? Azt, hogy
vakságunk megszúnt , hogy látjuk egész életün k ért elmét. Tudom , ki vagyok:
lsten szeretetének alkotása; tudom, mi a célom: maga az lsten . A hit álta l
megértem, hogy ha Beléje veszitem élete met, megtalálom azt.

De a hit nemcsak eligázítást. fényt ad, hanem be l ü l rő l áta la kí t. Pontcs ab
ban, a látás csakis akkor jön, ha el indultam az igaz élet útjá n, ha megte szem
az igazságot (vö. Ján. 3,21). Isten kegyelmének segí tségé vel megt ehetem,
amit kiván tőlem. De - isméte ljük - ez a kegyelem (a szentségek álta l
közvetftett kegyelem) nem helyettesíti vagy teszi fe les legessé a mi erő

Feszítésünket. Ha lsten a mi helyünkbe lépne, azt rom bolná le bennünk, ami
legszebb ajándéka : szabadságunkat. Igy valóba n magakadá lyozná, hogy ön
magunk legyünk, hogy mi magunk alakítsuk személyiségünket. A hit felelős

séget jelent. az üdvösségnek követelményei vannak . A szentségekben lsten
semmit sem tesz, amit mi magunk megtehetünk.

Mit tesz a szentségek álta l adott kegye lem révén? Azt teszi b e n n ü n k ,
amit mi nem tudunk megtenni. Azt teszi v e l ü n k , amit mí megtehetünk.
Csakis (') bocsáthat meg, ő maga fogadha t vissza barátságába és Ö közvetít
heti az isten i életet, amel yet már most megkezdünk, még ha nem is nyilván
való, hogy mik leszünk (vö. 1 Ján, 3, 1). A szentségek a meghalt és feltá
madt Ddvözítő győzelmének jelei: annak az üdvösség nek hathatós jelei ,
amely már megkezdődött , de csak a vi lág végén lesz teljes.

A régi igazság áll : lsten. aki közremúködésünk nélkü l teremtett bennün ket ,
nem üdvöztt bennünket közremúködésünk nélkül. Ezt a közremúködést helye
sen kell értenünk. Nem lsten és én e g y m á s m e I I e t t; nem részben a
kegyel em, részben II szabadság, hanem I sten től függően én, vagyis : teljesen
lsten és teljesen én - más-más Iétsikon. Isten cse lekvés e t ranszcendens:
a létet és ezzel a cselekvőképességet adja, hogy én min él inkább legyek és
minél tevékenyebb legy ek. Kegyelm e arra ösztönöz , hogy én szabadon tegyem ,
amit érdekemben kíván tőlem .

A hit mai nehézségei

A hit és a szerinte való élet mindig is nehéz volt: mindig szemé lyes el
kötelezettséget jelentett és áldozatot kívánt. Az embernek mindig küzdenie
kellett a "világ" szeretete ellen (.világon" itt a búnös kivánságok vil ágát
értjük: 1 Ján. 2,16) . A hivő ember mindig megigazu lt és b űn ö s egysze rre :
s i m u I i u s t u s e t p e c c a t o r - e kifejezésnek adhatunk katolikus értel 
mezést és akkor a szentpáli m á r - t és II m é g n em- et fejezi ki. Remény
ségben élünk . mert még visszaeshetünk II búnbe és nem vagyunk tökéletesek
a szeretetb en. De manapság a kereszténynek fokozott abb küzdelemre van
szüksége: az elvilágiasodó, atei sta vagy valláse llenes környez et jobban pró
bára teszi hitét.
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A mai nehézségekkel a papoknak éppúgy meg kell küzdeniök . mint hiveik
nek (3) . Ki ne érez né közülün k a hit et len környezet befolyását. a gyakorlati
materializmus és a . kereszt eszte lenségét" lemosolygó hedonizmus kis ért é
seit? Az lst en nélküli v ilág ürességét és a bűn söté t ségét mindannyian saját
szívünkben is megtapasztalj uk . Az lsten országának igazsága és a Sötétség
fejedel mének hazugsága ott küzd mindannyiunkban. A jó és a rossz. a hi t és
ól hi tetl enség határvonala szivünkön keresztül húzód ik.

Sohasem szabad felednünk. hogya természetf eletti hitre egyszerűen kép 
telenek vagyunk Jézus Lelkének megvil ágos itó és megerásítá kegyelme n él
kül. Képt elenek vagyunk ráten ni egész életünket a látszólag hallgató lsten
szavára. képtelenek vagyunk a látszólag t á voll é v ő lsten jelenl étében járni , 
hacsak nem ösztönöz és vigasztal bennünk et a be l s ő Vendég. De hogy ezt a
hangot észrevegyük és neki engedelmeskedjünk írne rt a hit meghallás , enqe
delm esség - o b - a u d i r e = o b o e d i r e ! ) , lelki embereknek, az imád
ság embereinek. kell lennünk. Csakis az imá dkozó pap lehet hivő pap és
lsten örömhírének hirdetáje.

lst en megközelíthetetlen fényben lakozik. Ha sokszor inkább távollétét
érezzük, mint jelenlétét : ha életünkbe n és imádságunkb an megdöbbent ben
nünket lst en hall gatása; ha esetl eg már a kétségbeesés is kerü lget bennün
ket. mivel a Szere tet me legét nem érezzük : ez még nem jelenti azt. hogy
elveszíte ttük a hitet. Az Úr száraz kenyérre fogott bennünket. Talán bűnein k

fedik el az isteni Napot. - ekkor ti sztulásra van szüksé günk. Talán csak azt
akarja. hogy elv essük gyerme kes. torz istenképünket [szolqa-lsten . mumus
vagy fátum . ".. ) és a h i á n y . érze t révén el jussunk igaz i tr anszcendencl á
jához. Igen, a kínzó hiány-érzet is az e g é s z e n M á s létére ut alhat .

Imánk sokszor a hit gyakorlása lesz. Isten jelen van : hiszem, Valaki szeret
és gondomat vi seli : hiszem. Szól hozzám és akaratát k őz li az eseményeken,
elöljárókon, betegségen stb . keresztü l : hittel fi gyelek rá és igyekszem elfo
gadni, megtenni akaratát. A hivó filozófus, Kierkegaard rgy jell emzi N a p I ó ·
j á ban a keres ztény imádkozó paradox helyzetét : . Az, aki valóban imádkozi k,
a küzdel em állapotá ban van az ima alatt; és azért gyáz, mert lsten gyáz
benne . .. Az igazi ima olyan küzdelem, ahol az embe r az lsten ált al gyáze·
delm eskedik . . . Az ima igazában nem akkor megalapozott. amikor lste n
meghallgatja kérésünket , hanem akkor. amikor az imádkozó egészen addig
foly tat ja az imádságot . mí gnem meghallja azt , amit lsten akar t ől e" , Agoston
pedig így fejezi ki ugyanezt az igazságot a V a l l o m á s o k ban: .Opt imus
minis ter tu us est, qui non magis intu etu r hoc a Te audlre quod ipse voluerit ,
sed potius hoc velle quod a Te audl er it " .

Természetesen, ez nemcsak az imára áll , hanem a h ivő egész életére.

+
Hiv ő embernek - vi láginak, szerzetesnek, papnak egyaránt - ma szám

talan nehézséggel kell megküzdenie. A mai zűrzavar , a válságje lensége k
láttán nem szabad megzavarodnunk és engednünk a pánikhangulatnak. Min·
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denünnen a kétségbevonás hangjait halljuk: az elvilágiasodó társadalom hi
tünket esztelens égnek tartja. A szkepszis be vagy az agnoszt icizmus ba való
menekülés nem adhat megoldást. hiszen ez az "állásfoglalás" megalapozat
lan és kilátásta lan. A válság arra szólí t bennünket. hogy vizsgá ljuk meg:
miért és kinek hiszünk (4). és hogy öntudatosan köte lezzük el magunkat
Krisztus mellett. E nélkü l az elkö telezettség nélkül nincs világosság és béke .

Hittünk a Szeretetnek! Ez a meggyőződés sürget bennünket , hogyaKrlsz·
tusban kinyilatkoztatott Szeretet tanúl legyünk tevékeny , áldozatos szerete
tünkkel. Az igazi szeretet túlmegy a szeretet illúzióin . Egyik ilyen illúzió : ha
csak "prédi káljuk" a szeretetet, ha csak hird etjük : . az élet értelme a szere
tet ". de mi magunk nem köte lezzük el magunkat .

•Az ő parancsa ez: Higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük
egymást. Igy parancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait . Istenben él és
lsten ő benne, Azt , hogy ő bennünk él. a nekünk adott Lélekből tudjuk" (1 Ján.
3,23·24) .

JEGYZETEK

l) J . Gulllet • •Genese de la lui ehez les Ap ótrcs" . C h r i S l u s n' 46 (Avnl 19651.
194.

2) A következ ökhöz lásd: M . Bellet, . La dimcnsion de i ' univer sel" . C h r i s t u s
n' 57 (Janvier 1968), 73·91.

31 Vö. K. Rahner, Knechte Chri st i . Herd er , 1967: az els ö tanulm ány : .Der Glaube des
Priester s heute" . Megjelent a G e i s t II n d L e b e n 1967-es évfolyamának utolsó
számában is .

4) Legyen szabad itt utalnom két kis könyvemre: A z e m b e r é s v i I á g a [Róma
19681 és I s t e n b a r á t a i . Hitünk kor szerü bemutat ása (Róma 19691. több olyan
kérdésre igyekszik választ adni . amel yet a mal hit etl enség vet fel.

Horváth Tibor

SZENTSEGEK ~S HIT

A szen tségek és a hit egymáshoz való viszonyát lehetetlen egy rövid
írásban kimerítően tárgyalni . A források beható tanulmányozásának
mellőzésével csupán a je len teológiai megfontolás eredményeínek váz.
latos közlésére szorítkozhatunk. A szentségek és a hit értelmének leírása
után a két titok szint ézisét vázoljuk fel.

A SZENTSl!:GEK

A szentségek értelmét többféleképpe n lehet leírni. A je lenlegi szent
ségtan három szempontot tanulmányoz kü lön ösen: a szentségek vi-
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szouyát az emberhez, az Egyházhoz és a felt arnadt Krisztushoz. E há
romhoz még egy negyediket. kell hozzáadnunk: a szen tségek viszo nyát
a Szentháromsághoz.

l ) Az első szempontnak megfelelöen a szen tségek az isteni kegyelem
nek Krísztu s ál tal rendelt I áthat ö, hathatos jelei. Ez lényegében a szent
ségek hagyományos ér telmezése. Ebben az értelemben a szentség Isten
től adot t természetfeletti segitség a keresztény élet kü lönbözö forduló
pontjain az emberi elégtelenség és gyen geség pótlására. A szentségek
teh át felelet az embe r sokirányú szükségére. Az ilye n értelemben Iel
fogott szents égtant antropológiai (embertani> szentségtannak lehet
nevezni. Irányadó elve: a szen ts égek célja az ember (sacramenta sunt
propter homines).

2) Ha most a szents égeket nem az egyes emberhez, hanem az Egy
házho z való viszon yukb an akarj uk meghatá rozni, akkor úgy kell őket

tekintenünk, mint az Egyház élet-elem eit : ezek ben az E gyház lényege
nemcsak kifejezésre jut , hanem meg is valósul. Il yen ér telembe n a
szentségek nemcsak orvosság a be teg ember számára, hanem az Egyház
élet-képessége, mely által az Egyház saját egyediségét fejezi ki . Mint
ahogy az ember értelmi, akarati, képzeleti, teremtői képessé gének fej
lesztésével halad előre és éli le éle tét , úgy az Egyház is szentségein
keresztül lesz éle tképes és tölti be élethiva tásá t. Az ilyen értelemben
felfogott szentségtan mérvadó eszméje: a szentségek célj a az Egyház
( sacramenta sunt propter Ecclesiam ) . Igy kell értelmezni a II. Vatikáni
Zsinat egyház tanának azt a sa rkalatos tétel ét, ho gy az E gyház az Alap
Szentség (Ursa krament) ,

A te ológia i gondolkodásnak ezen a pont ján les z vita tárgya az Egy
ház és világ egymáshoz való viszonyának probl émája , az Egyház lát
ha tó határain kivül kiosztott kegyelem esetleges szentségi je llegének
ké rdése, és a következő látszólagos ellentétnek a megoldása is: az Egy
ház egyrészt az üdvösségnek egye temes, általános. és végérvényes szent
sége, másrészt viszont a kétezeréves apostoli működés nagyon is hely
hez és időhöz van kötve. Az a kérdés , hogy vannak-e szentségek, leg
a lább bizon yos értelemben, az Egyház látható keretein kívü l, vagy ha
úgy te tszik, a je len Egyház kifejezett öntudatána k mezején kivül, kap
csolatos egy más ik ké rdéssel: miképpen lehet üdvözítő hit az egyházon
ki vül, és ha igen , te ljesen függ etlen-e ez a hi t az Egyház szents égi
életétől ? Mindezek a ké rdések a mai szentségtan és egyházta n égető

kérdése i, ám mi nem id őzhetünk it t tö bbe t témánk természete és a cikk
kerete i mi a tt.

3) A szentségeket nézhetjük továbbá a fel támadt Krisztus hoz való
viszonyukban is . A teológiai gondolkodás e szintj én a szentségek vala
miképpen a feltámadt Krisztusnak lá tható kézjelei (gesz tusai). A menny-
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bemenetel titka ugyanis nem azt jelenti, hogy Krisztus elhagyta a
fö ldet. Értelme csupán az, hogy közvetlen földi jelenlétét új szentségi
jelenléttel váltotta fel. E szentségi jelenlét következtében a feltámadt
Krisztus jelen lehet az elkövetkezendő történelem legkülönbözőbb t ér
és ídö-pontjaíban. Jézus ezen emberek között í megvált ó és boldogító
jelenlétének látható jelei a szen tségek . Rö viden te hát: a szentségeken
keresztül ta lálkozunk a feltámadt Kri sztussal.

A szen ts égek krisztológiai (K rísztus-taní) megfogalmazása a t ört é
nelmi Jézus és a megdicsőült Krisztus azonosságán alapszik. A meg
dicsőült Krisztussal való talá lkozás egyértelmű a kétezer évvel ezelőtt

e földön élő Jézussal való találkoz ással. Krisztus feltámadása tet te
ugyanis lehet öv é, hogy ez a találkozás a történelem egy véges , meg
határozott, mulandó po ntján nem lesz csupán visszaemlékezés. A feltá
madás titka abban áll, hogy egyszer s mindenkorra nyilvánvaló lesz a
hivő előtt: Jézus egykori földi "ideje" m egvált ó érvényű a történelem
minden korára. Jézus "ideje" mint egyedülállóan megváltó idő emel
kedik ki. Más szöval: a meghalt és feltámadt Jézus látszólag régen el
múlt idejével eléri a jelent és a jelent meghaladva váltja meg a jövőt.

Ilyen megfontolás alapján a szentségek Jézus egyszer s mindenkori
megváltó "múlt" idejének megjelenítése, valamint Krisztus minden időt

felülmúló örök jelenlétének lá tható megnyilatkozása.
4) A szentségek antropológiai, ekkléziológiai és krisztológiai ér te l

mezéséhez hozzá kell m ég adni egy negyedik értelmezést, ti. a szent
háromságtani értelmezést. A teológiai gondolko dás e síkján a szentségek
a Szentháromság titkos életének kinyilatkoztató szimbo lumaként jelen
nek meg. A szentségek Isten belső életének kifejezői abban az értelem
ben, hogy ha valaki tudni akarná, ki és mi lyen az Isten , csupán a szent
ségekre kell tekintenie: ezek az Isten önmagát kinyilatkoztató jelei,
szavai. A szentség tehát ebben az értelemben azonos Isten Szavával
(Sacramentum Dei est Ve r bu m Dei ). A sze ntségek kiszolgáltatása Isten
megjelenése (epifánia) és életének önkinyilatkoztató köz lése. A kereszt
ség, a bérmálás, az Eucharisztia stb. , mind a Szentháromság mibenlétét
nyilvánítja ki. Ennek a tételne k bővebb tanulmányozása a részletes
szentségtan sajátos feladata .

A szentháromságtani értelmezéssel bezárul a szentségek különböző

szempontjainak leírása . Amint a hivő ember kegyelmi élete nem más,
mint az Egyház megvalósulása az egyéne kben , úgy az Egyház Krisztus
szentségének, Krisztus pedig a Szentháromság Isten szentségének te ·
kinthető.

A HIT

A szentségeknek e bevezető ér telmezése u tán most megprób áljuk
olymódon leírni a hi tet , ami legjobban megközelíti a ke resztény hit
megkülönböztető, egyedi voltát .
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Röviden ta lán ügy Iejezhetn énk ki: a hit. nem más, mint az önmagát
kinyilatkoztató Istennek felismerése és elismerése. A hit végső elemzés
ben nem annyir a a kinyilatkoztatás tartalmára. hanem a teremtett ele
mekben és embe ri szavakban önmagát kinyilatkoztató Isten felisme ré
sére ir ányul. A mondot tak legegyszerűbb érzékeltetése a Hiszekegy
igazi lényegének bemutatásával lehe tséges. Amikor a hivő ember nem
csak tudományos érte lme zéssel, hanem igazán hivő lélekkel a Hiszekegyet
mo ndja, közvetl en párbeszédet folyta t a kinyilatkoztató Istennel. A
"Hiszek egy Is ten ben, mi ndenható Aty áb an ... " mondat teljes értelme
ez: "Hisze k Neked, a Jézus Krisztu sb an magát nekem kinyilatkoztató
Szenthá ro mság Istennek : hiszem, ho gy Te mindenható Isten vagy .. . "

A hit tehát elsősorban a Krisztu sban kinyilatkozó Isten je len felis
merése és másodsorban a kinyilatkoztatásban felis mer t Isten szavának,
mint Isten szavá nak elfogadása. Más sz ő val : a hit st.en és embe r között
fol ytatott értelmes társalgás , párbeszéd , Én-Te dialógus . A hitigazságok
egyházi ér te lmezése lén yegében az isteni társalgás nye lve. Amint té ve
dés lenne a hitigazság eszmei ta rtaimát mi nt jelentéktelen embe ri fo
galmazást figyelm en kívül hagyni , épp olyan tévedés lenne a jelenlévő

kinyilatkoz tató Isten személyes hívását feled ve csupán szavainak értel
mére vigyázni.

Ezen megfontolás u tán lássuk most . mi az eddig elmondottak [e len
t ösége a sze ntségek és a hit egymáshoz való viszonyára.

A SZENTSÉGEK ÉS A HIT

l ) A teol ógiai gon do lkodás antropológiai vonalán a szentségek és a
hit viszonyát a középkori teoló giából jól ismert ex opere operato elv
fejezi ki.

A történelmi háttértő l elválasztott szószerinti értelmezés azonban
könnyen helytelen felfogásra vezethet. Ha ugyanis a szentségek üdvö
zí tő ereje nem a szentséget kiszolgál tató, sem a szentséget felvevő

személyes cselekedeteitől (ex ope re operantis), hanem csupán a tett
előírásszerinti végrehaj tásától (ex opere operato) függ, a szentségek
hatása látszólag alig különbözik a régi vallások mágikus szertartásaitól.

Ezzel szemben a helyes értelemben vett ex opere operato éppen azt
fe j zi ki , hogy a szentségek üdvözítő ere jét nem emberi, hanem isteni
cselekedetnek kell tulajdonítanunk, Végeredményben a szentségekben
nem ember, hanem I ten adja meg, vagy állítja vissza a megszentelő

kegyelmet, hisz ez a maga miv oltában meghaladja minden teremtett
lén y er ejét . Az ex opere operato tehát azt jelenti, hogy nem az ember,
ha nem Isten szolgáltatja ki a szentségeket . Az ember ebben az isteni
cse lekményben csupán közreműködő eszköz, az is teni cselekmény l át
ható szimboluma. A fél reértések elkerülése végett az ex opere operato
elvet ex opere operato Dei elvv é kellene kiegészíteni, jóllehet a f élre-
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értést még így sem lehetne te ljesen elkerülni. Mint lá tni fogjuk, az ex
opere opera to Dei végső ele mzésben ugyanis az ex opere op era to verba
Dei-te vezethető vissza (vagyis hogy Isten az Ő szava, igéje - Krisztus
- által csel ekszik >. Annyit azonban m ár mos t is meg lehet je gyezni ,
ho gy amikor a pap kiszolgáltatja a szentségeket, nem a hívőnek szolg ál
elsősorban, hanem Istennek. aki a szentségeket a hívőnek felaj ánlja.

Az ex opere operato teoló ia í elv azonban nemcsak Istennek a szerit
ségekb en megnyilvánuló teremtő-üdvözítő cselekvését , hanem ugy ana
zon isteni cselekvés tévedésmentes, hitbiztonságot élvező valószerű 

ségét is jelenti. Az ex opere opera to elv alapján a szentségek kiszolgál 
tatásának pillanatában az ember és Isten ta lálkozása a hitbiztonság
erejét éri el , vagyis va lahányszor az Egyház Isten óhajára e je lekhez
fordu l, Is ten visszavonhatatlan ígérete alapján minden bi zonnyal meg
fogja találni ö t .

A szentségi jel eredm énycss ége teh át Isten örökérvényü igéretén
múlik. Üdvözítő hatása nem a szart artas önerej ében. hanem Isten
szavában rejlik, aki Krisztusbnn ig-éretet telt. hogy valahányszor az
Egyház a szent.ségi jelben Hozzá fordul. Ö mindig elérhető lesz. A
sze ntségi jel tehát ,.találka" (rendez-vous) , melyet Isten acIott az em
bernek; olyan találka, ahol az Isten áll andóan várja az embert. Az
emberen m úlik csupán, hogy a megadott ta lálkára elmenjen.

Mivel a szentségek ereje I ten örök ígéretén múlik, természetes,
hogy egyedül Isten kép s sze nts égeket a lap íta n í. Egyedül Ó képes egy
igé retet minden ad ott körülményben. minden időben hűen megtartani.
Lévén a történ elem v égtelen Ura , ígéretét m ég akkor is valóra tudja
váltani, ha az ember csak fél-hittel, álmosan, homályos öntudattal köz e
ledik az Isten által m egadott találkozóra. Isten ugyanis je len van a
szents égckben , nem azért, mert öt az em ber a szentségek által hatáso-
an kéri, hanem mert Ó szabadon egysze r s mindenkorra megigér te,

hogy Krisztusban kim ondott szavát soha meg nem változtatja. Krisztus
ugyanis Istennek végső , soha többé vissza nem vont Szava az embe ri
ség számára .

Számos tévhitl el ellentétben a zentségekben való hit nem más, mint
ta núságtétel a világban , hogy Isten adott szavát. Inis égesen megtartja.
Az ex opere op erato tételben kif ejezett hit nem más, mint felismerése
annak a Krisztus á ltal hirdetett igazságna k , hogy nem az ember , hanem
egyedül Isten vá ltja meg az embert s vele a világot. és pedig nem az
emberi érdemnek , hane m eg yedül Isten irgalmat és kegyelmet hirdető

szavának megfelelően.

A szents égtan e.T. opere operato tétele végeredménybe n tehát a ..Salus
Deus" (egyedül Isten a megváltó! ) hi t tételnek ne m annyira teológia i,
mint inkább liturgikus kifejezése. Ha már most valaki a liturg ikus
szövegeket minden megkülönböztetés nélkül teológiai, dogmatikai szem-
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pontból vizsgálja, kö nnyen arra a véleményre juthat, ho gy tagadnia
kell a sze ntségek létezését, mivel máskülönben úgy látszik, ho gy az
isteni kegyelemnek az em be r i é rdemektől való függetlenségét nem tudja
biztosítani. Vége redményben ezen a té vedésen alapult Luthernek és a
protestáns teológíának a katolikus szentségtannal szemben kifejtett
ellenzéki magatartása .

Amikor teh át az Egyház a szentségekhez va ló járuláskor elvárja II

hívőktől a h it , rem ény és szerétet erényeinek Ielindítás át, végeredmény
ben nem kér mást, mí nt az t, hogy az embe r tudatosan belássa a felve
endő sze n tség ér telm ét : "Nem én, hanem egyedtil Isten az én megval
t örn, aki a sze n tség felvételének pillanatában valóra váltja bennem
megváltói igéretét" . Is ten ugyanis csak akkor vál tja valóra ígéretét,
ha az embe r az ő felh ívására szabadon óhaj t j a és fo gadja el az isteni
megv ált ást. A sze ntségekhez va ló járulás az emberi szabadság kinyil
vání tása , mell yel a hivő szabadon elfogadja Is tennek az ember számára
tett igé retét. Mivel a szentség ne mcsak az Is ten , hanem az ember
szabadságának is kifejezője , senkinek se m lehet a szentségeket kiszol
gá lt atni aka rata ellené re. Az Is te n örök é rvényű szava mellett (ex
opere operato) az emher szabad beleegyezésére (ex opere operantis)
is szükség van. Mégis a sze ntségekben elért eredmény nem az ember,
hanem Isten szavának erejével arányos .

A szentségekben, mint cgy előre megadott tal ál kozási hel yeken. Isten
vár szü ntelenü l az emberre. Ha jön az ember, ha nem, Ó áll andóan vár.
E z az á ra az egyszer s mindenkorra Krisztusban tett ígéretének. Am a
vá rás mégsem teher Szám ára , hiszen ez a várakozás nem tétlen semmit
tevés, han em az ember állandó hívása, mely a szentségek felvét.elét
mindig szükségszerűen megelőzi. A szentségek tulajdonképpen a mege
lőző is teni hívásnak megtestesül éseí, hittételszerű megpecsétel ései. és
egyben tévedhetetlen kinyilatkoztatásai is . A sze ntségek felvételével
újra nyil vánv aló les z, ho gy Is te n szava nem tér vissza eredménytelenül
az örök Igét végn élkül kimondóhoz.

A szentségek és hit egymáshoz való viszonyának ez lényegében az
antropológiai magyarázata.

2) Ekkléziológiai szempontbó l a szentségek és a hit közötti visz ony
nem an nyira az isteni megvál tás személyes megval ósul ás ára. hanem az
Egyház életé nek megélésére és szavának mélyebb megértésére irányul.
A szentségek révén az Egyház valamiképpen belép a szentséget felve
vőbe , ho gy benne életét és müködését teljesebb formában fejtse ki.
Mivel a szentségek felvé tele révén az Egyház egyesül a hívővel , az mintegy
az Egyház szemével tudja sze mlélni az E gyházat s fel tudja ismern i
benne Istennek Krisztusb an az embe riség számára ado tt szavát , külső

megjelenési formáj át . A hívő szám ára az Egyház valamiképpen az
isteni kinyilatkoztatás rnond an ívalöja, tartalma les z. Benne az Isten és
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ember tal álkozás a értelmet kap, oly m értékben, hogy nélküle az Isten
nel való tal álkozás alig hal adná meg Is ten jelen létének néma öntudatát,
s így az Isten és em ber közötti ér te lmes "társalgás" a lig jöhetne széba,

A mondottak al apján a szen ts égek kiszolgált a tása egyértelmű lesz
a hi t növelésével és a hitigazs ágok mélyebb megértésével. tgy érthető,

ho gy m iér t is volt az ősegyházban az igehirdetés és a szent ségek kiszol
gált a tása szorosan egybekapcsolva. Az igehirdetés elválasztása a szerit
ségek kiszolgálta tásától a későbbi százado ban a szentségek és a hit
kapcsolatának helytelen felfogására vezethető vissza.

3) Krisztológiai szempontból a szentségek és a hit viszonya a Ielt á
madt Krisztus esz kato lógiai ( végső) győzelmének új felismerését je
lenti. A feltámadás felé tartó E !ITházban élő hívő a szents égek vételének
pillanatában találkozik a fel tám adt Krisztussal. Ez a feltámadt Krisz
tus sal való tal álko zás a hívő sajá t feltámadásának elővételezését is Je
lent i. Az elővételezett fel tá madás fényében a feltámadás jelei egyre
jobban megvil ágosodnak a sze ntséget felvevő előtt, aki így egyre készebb
les z az E gyház evilági , muland ö arcán ke resztül a megdicsőült Egyház
arcvonásait is megpillan tani. Ugyanakkor a fel támadt Krisztussal való
kapcs ola t felvétele következtében egyre jobban képes lesz Krisztus
ráv onatkozó gondolatának, érzéseinek, és vele kapcsola tos terv ein ek
felfog ására is . Az Egyház általános h ivatásán belül sajá t személyes
hiv atása is sokkal öntudatosabb lesz. Krisztusnak hozzáintézett szavát
s a benne kifejezett isten i a ka ra tot felism erve és követve , a szents éget
felvevő hívő egyre jobban Krisztus ..szent" hivőjévé válik.

4 ) Végül a szenth áromsagos kinyilatkozta tás értelmében a szerit
ségek és a hit kapcsolata abban tűnik ki , hogy az előbbi szempontok
ban feli smert szavak, akár általános (egyházi), akár személyi (krísz
tusi) vonatkozásban, mind valóban a Szentháromság szavaiként tűnnek

fe l a szentsége t felvevő hívő lel kében. Az Egyház körében Krisztussal
fo lytatott. társalgás igazán Is tennel val ó tá rsal gás les z. Az Egyház szava,
m ínt ahogy Krisztus szava is, nem embernek, hanem Istennek szava
lesz.

Az egyházi rend szen tsége lehet példa a rra , miképpen lesz a szent
ség Isten szavának hitben va ló kinyilatkoztatása. A pappá -szentelés
valóban Isten kinyilatkoztatása (epifánia). malyben Isten hítbiztons ég
ga l az E gyház tudtá ra adja, hogy ezt az érv ényesen felszentelt papot Ó

maga, az E gyház élő Is ten e, papságra hívta. A sze rits ég kiszolg áltatá sa
nak pillanatában Isten kin yila tkozta t ja m ind az Egyház, mind a Iel 
szentelendő személy számára, hogy Ö igazán hí vja és papjául akarja
ezt az embert. Mivel az egyházi rend a hivatás szentsége, a papszentelés
végeredményben a megelőző isteni hívás m egtes tesülése, hítt ételszerü
megpecsételése és tévedhetetlen k ínyilatkoztatása.
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Ha a szentségek és a hit egymáshoz való viszonyának ezt a négy
szempontját egy mondatban akarnánk kifejezni, úgy lehetne talán meg
foga lm azni, ho gy a szents égek megváltást jelentenek az Egyház életé
be n, Krisztusban, az Isten szava által. Ennek következtében a szent
ség a hi tn ek, a hit pedig a szentségi életnek a növelését cél ozza. Amint
egyik gyarapodás a a másik fejlödését, úgy az egyik csökkenése a másik
kisebbedését hordozza magával.

+
A szentségek és a hit egymás közötti viszonyát tanulmányoztuk az

elöb biekben. A leírt rendszerezés nem a legtökéletesebb, csupán egy a
sok lehet ő s ég közül. De reméljük, hogy lesz akiben érdeklödést és vágyat.
kel t ma jd a felvetett gondolatok sikeresebb továbbfejlesztés ére .

Dr Gálos László

A MI HITDNK

A hi t vallá sos életünk alapvet ő ténye: üdvösségünk kezdete és alapja,
megig azulásunk gyökere. nélküle lehetetlen tetszeni Istennek és az isten
gyermekség áll apotára eljutni, - így a trienti zsinat (Denz . 80l) . Az Úr
Krisztus súlyos vádja: .De vannak közületek. akik nem hisznek" (Jn 6,65) ;
de még a kishi tú séget is fölpanaszolja. mint a félelem forrását a te ngeren
való átkelésnél (M t 8. 26) , az isteni Gondviselésben nem hívőknél (Mt 6, 30) ,
a megszállo tt fiú meggyógyításának sikertelenségénél (M t 17. 19). O maga
imádkozott szent Péter hitéér t . hogy az meg ne fogyatkozzék és megerősftse

tes tvéreit a hitben (Lk 22.32). Mennybemenetele előtt uto lsó szava: "Aki
hisz és rneqkereszte lked lk, üdvözül. aki nem hisz . - ha meg is van keresz
telve. - elkárhozik" (M k 16.16) . Tehát örök üdvö sségünk hiten múlik és
hitnek megfe leló maqatartáson döf vagy áll.

Mi a hit?

1) Szent Pál szerint m e g g y ö z ó d é s a n e m s z e m I é I t e k r ö I .
(Zsid 11. 1) . Valóban a hit az érzéks zervek közül nem a látáshoz. hanem a
hall áshoz kapcso lódik: "A hit hallásból van. a hallás pedig lsten Igéje által"
(Róm 10.17) . " Istent soha senki sem látta. az egyszülött Fill. aki az Atya
kebl én van. ó jelen té ki " (Jn 1.1 8) . Talán ezért volt az Úr uto lsó csodája
földi életében Malkus fülének meggyógyítása. mert a fül a hallás szerve
(Lk 22. 51). A jerikói vak meggyógyítása kapcsán áll elénk a hit egész ter
mészete. - A vak az út szélén ült és hallotta. hogy elmegy e lőtte Jézus. A
hit hall ásból van: meghalljuk. hogy lsten jár a történelemben. hogy elmegy
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mellettünk a kegyelem órája. hogy ránkiá togat az üdvösség alkalma. A hitet
Jézus ki is szólítja a vakból : Mit akarsz. hogy cselekedj em vel ed ? Uram ,
hogy lássak . . . Hiszed. hogy én ezt meg tudom tenni veled? Igenis. Uram. 
A mi hitünk tehát. amig abban hiszünk, akit nem látunk, nem vak hit. ellen
kezőleg látás más létsíkba, lsten gondolataiba.

lsten látás ának igénye kie légül az Ige megtestesülése. az Úr Jézus lát
ható emberi természete révén . Fülöp apostol az utolsó vacsora aszta lánál
közbeszól: .Urarn, mutasd meg nekünk az Atyát és elég nekünk: Az Úr
Jézus az Atyával fennálló szenthárom sági lény egi azonosságra hivatkozik:
. Akl engem látott. látta az Atyát is. mert én és az Atya egy vagyunk , én az
Atyában és az Atya énbennem : Fülöp közbesz ól ása. hogy Jézus rnutassa
meg neki az Atyát. váratl an és indokolatl an. Mert János evang. leírja. hogy
Jézus bevonulásakor Jeru zsálembe napnyug ati pogányok, hellének rnondták
éppen Fülöpn ek, hogy szeretnék az Úr Jézust látni, mutassa meg nekik .
Fülöp ezt nem teljesítette. András apostolhoz utasította őke t . O tehát nem
tudta vagy nem akarta megmutatni a köztünk é lő Fiút, mi címen kivánta
Jézustól . hogy mutassa meg neki DZ Atyát?

Ez a nyúgös. érzékek hámj ához ragaszkodó testi ember beszéde. M ind en
ellenkező látsz at ellenére helyzetünk jobb és lst en or sz áqa is jobban terjed
és érv ényesül a hit álta l , mint a látás rév én.

Ha D mi hitünk fele let, válasz, maradék nélküli megoldás lenn e, a világ
régen napirendre tért volna fölötte. sőt el is felejtett e voln a. De mert kérdés,
probléma. mindig újból elénk áll ó izgató föl adat, ezért örökké id őszerű a mi
hitünk, folyton együtt él korokkal . századokkal. kult úrákkal, folytonosan Ioqlal
kozt atva az emberi lelket. A mi hitünk olyan. mint Lionardo chíaro scuro-ja.
ahol D képeken a vil ágos fényrétegek derűs zománcca l sütnek ki D fel ső

aranybarna lazur alól : mint ahogyan a mennybemenő Jézust fényes fe lhő

takarta el : a fény vil ágos . a felhő hom ályos. - a kettő mégis együtt szerepel
min t a kiny ilatkoztatás és a titok . a közeledés és messze-t ávoz ás. a meg
jelenés és a rejtőzés : Du bist mir da und ewig fern .

A hit testamentumában élünk és Pasca lnak van igaza: .Nern lett vo lna
helyes. ha Krisztu s istení nyilvánossággal lép közéri k. mely tökéletesen
meggyőzte volna az embereket. de az sem lett volna jó, ha oly rej tetten jön
köz érik. hogy még azok sem akadnak rá, akik őszi ntén keresi k ő t. Ist ennek
sem tök életes távolléte, sem túl ságos an nyi lvános jelen léte nincs hozzánk
szabva. hanem a magát hihetővé tevő Istennek t erm észetünkhöz alkalmazott
rejtőzése a legjobban megfelelő a mi számunkra: Ugyanígy nyilatkozott az
I. vatikáni zsin at szent Pál szava szerint : . Most pedig min teg y tükörben és
homályb an látunk, akkor pedig majd színr öl színre ." (1 Kor 13,12)

Valóban sem a táborhegyi szineváltozás boldogító ragyog ása. sem a naqy
péntek délutáni kétségbeejtó elsöté tülés nem tartott sok á. A kettőb ő l alakult
ki hitünk chiarosc uro-]a. ez a cso dálatos compos i ti o oppos ito rum, mely az
igazság anyajegye.
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A föltámadáskor lel t űn ő. hogy a tanítványok lát ták a föl támadott Jézust .
átkarol ták lábait. ettek ve le. megérin tették te stét. sebeit és mégis . nérnelyek
imádták. némelyek pedig kételkedtek ' (Mt 28.1 7). az isteni Odvözítő pedig
.s zernükre-h ányta hitetl enségük et és keményszív üségüket . mer t azoknak. kik őt

Feltámadása után látták. nem hittek" (M k 16. 14) . Tehát az é rz é k l ő tapas ztalá s
után is kell ett hit. a látás. tapintás nem teszi fölös legessé a hit et . ezért
mondja az Úr Tamásnak : , Me rt láttál engem. hittél. saját érz ékeldnek. de
bold oqabbak, akik engem nem hí ttak és mégis hiszn ek. ti. kin yi latk ozta tásom
nak :

A hit tehát sokkal emberibb. jo bbon ránkszabott élmény. mint az eviden
ci a. a belátás. a) Az átértett igozsággal nem tudunk mást tenni. mint elf ogad
juk. passzive vis eltetünk vel e szemben. b) Az evidencia. a belátott igazság
tov ábbá lelkünknek csak egyik felé t : ér telmünket fogl alkoztat ja. a másik nagy
terület et : akaratunkat érintetlenül hagyjo. Viszont a hit. mel y isten i kinyllat
koztatásból ered . tehát az ist eni ér telemnek miénket túllépő közlé se. nem
érthető át tökéletesen. ezért a hit akarati tény. igénybeveszi oz egész em
bert. A Credo támas zkodik ugyan a hit blzo ny ít ékalra . érvei re. logiku s vol 
tára. 3 Z egész élettel egybehangzó rezonan cl ájára, de o hit mégis akaratunk
ténye . mert o bizonyítékok csak anny it rnondanak, hogy ez hihető. okos em
ber részéről elfogadható. cre dibile. Ezért van . hogy tudósoknak hiveik. rnoz
qalmar indító követői k csak addig vannak. mig hypot éziseket . theoriákat
tanítanak. mi hel yt a tudományos be látás elgondolásaikat bei gazol ta. felfe
dezésük az emb eriség közkincsévé vált. oz élet besorozta igazságai tárá ba és
túlment rajtuk . Az akara to t foglalkoztotó aktiv lelkiség a gyakorlat mozgató
ereje . ezért az egyiptomi fáraók tól a japán tenno- ig istenek leszárm azottainak
vollották maqukat uralkodók , hogy igy egészen magukhoz kapcso lják alatt
valótkat. A szabadkörnüvess éq még misztikus lit urgi áról is gondoskodott.
hogy egészen vall ásos erőket köt hessen le a mago szo lgálatá ra, mert a hit
ben több e rő t érzett. mint a józan meggondolást követő e lha t ározás ban.

c) A hitben ugyanis a tárgyi ismereten túl szemé lyi kapcso lat és ismeret
is van . ezért is jobban emberi. min t o tud ás. Én tudom ezt. - de his zek
ennek: az előbbi tárgyi ismeret. a logikai és met afizikai rend egybevá góságo.
utóbbi személy es ism eret. te kintély. kapcsolat. Mindenki, aki kérdez valamit.
hitre épit : valamit nem tud. de tudja va lakiről . hogy az ismeri és húen
közölni kész. A személyismeret lét és ér ték dolgában fö lötte áll a tárgy
ismeretnek. Még édesanyánkról sem tudjuk. hogy édesanyánk. másoknak
hisszük ezt és neki. t i. hiszünk minket önzet lenül és áldoza tosan szeret ö
édesanyai szív ének. Istennel szemben is így van: hiszünk az Igazságnak.
melyet a jászoltól a keresztig áldozato s sze r étette l képvise l irá nyunkban.

2) A hit más oldalról a z i s t e n i k i n y i I a t k o z t a t á s e I f o g a d á •
s a: lsten hozzánk int ézett szavalval szemben megnyil vánuló helyes emberi
magatartásunk.
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De való jában jóval több annál , mint a kinyilatkoztatás megismerése és
eli smerése.

A hit egész életünk ráépítése az isteni szóra , Igére; a vizre lépő szent
Péter példája szerint ki lépés a régi földies szemlélet des zkabordáiból és t ök é
letes ráhagyatkozá s az Isteni szóra : Jöjjl - Kértek csodát ism étel ten a fa
rizeusok is, mint hitüknek árát, föltételét, de maguk nem léptek rá a ter
mészetfeletti síkra, mint szent Péter, nem koc káztattak a magukéból semmit,
úgy viselkedtek, mintha Kr isztus függne től ü k , nem pedig ők tő l e, tétlen
szem lé lők, fö lényes bírálók ki vántak lenn i mi nden alázatosság, elö legezett
ráhagyatkozás nélkül. Innen a különbség: az Úr Jézus szent Péter kérésére
azonnal igennel felel : Jöjj ! , a fari zeusok ajánlatait. ki nálkozásait pedi g vagy
vi sszautasít otta, vagy nem hallotta meg. .Nern adatik nekik más jel, rnlnt
Jónás próféta jele." A hit éle tközösséget támaszt lsten és a lél ek közö tt, a
hit több mlnt érte lmi meghódolás: I stentől fakadó éle t asszimi lációja lelkünk
be. Ezért rnondja az Úr Krisztus: , Aki a Fiúba n hisz, annak örök élete van ,
aki pedig nem hisz. nem fog éle tet látni ' (Jn 3,36). Tehát a hit éle tközös
ség Krisztussa l, ahogyan szent Pál irj a: együ ttszenvedés, meg fesz íttetés,
megdicsőülés, eltemetter és. és fel támadás vele együtt (Róm 8, 17; Gal 2,19;
Kol 2,12; Róm 6,4) . A rnl hitünk nemcsak a tanít ás elfogadása, igaznak
tartása, hanem örök éle tre ki ható kapcso lat a Tanítóval : . Hív én életünk legyen
az ő Nevében" (Jn 20, 31) . Lehe t, hogy valaki elolvassa és magáévá tesz i a
Koránt , de az alapító Mohamedd el ebbő l semmi személyes, éle tteljes kap
csolata , viszonya nem támad. Az evangé li um más : az élet Igéj e, Jézus az
Ige, személy e és monda nivalója egy: O nemc sak tanitja az igazságot , hanem
ő maga az igazság, a nagy Igen , a nagy Am en. (Jel 3,14; 2 Kor l , 19l. Aki
hiszi mi ndazt, amit ö mondo tt, az birja őt magát is.

A te rmé szet i és természet feletti Iét sík jól szem lélhető a szárazfö ld és a
víz közötti kü lönbségben. A ví z nem a mi tal punk nak való tala] : a természet
fe letti élet elve más: a kegye lem , ami egy magasabb létrend egészsége. A
hajócska valami a szárazfö l dbő l , de vi zen áll és halad, amint az Egyház
evilági intézmény, de beleemelke dik a másvilá gba. Az Úr Jézus Péter hajócs
kájából a víz fel sz i né ről taní totta az öböl karéj ában a par ton áll ó népet , hogy
lássuk : az Egyház valam i ebbő l a vi lágból, mint a csónak a sz á razf ő ld b ó l . de
a bel ől e szóló tanítás már a víz szi nérő l hangzik. Jézus ajkáról szól fe lénk,
másvilági, természetfeletti. Az Egyháznak vannak földi, evilági vonásai, amint
a bárkának is vannak deszkái, evezői , kormánya, vit orl ái , de tanít ása, igazság 
készlete , kegye lm i rakománya Jézusé és rajt a keresztül az Atyáé, tehát más
világból való, isteni. Ez az is teni tanítás hozzánk van alka lmazva embe rekhez,
hittel elfogadható, kegy elemm el megtart ható, az ember Jézus ajká ról, szen t
Péter hajójá bó l hangzi k fel énk, tehát számol embervo l tunkkal, de isteni tar
taImából mégsem von le semmit.

Itt van az oka annak is, hogy az Úr Jézus bár járt a v iz süppedékes, inga
tag felszínén, mégsem tanított a vi zen áll va n part on ü lőknek . Ha így tanított
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volna, ez túlságosan nagy csoda lett volna nekünk embereknek. Azt hihettük
volna, hogy e tanítás számunkra oly nagyon természetfeletti , hogy részünkről

meg sem tar tható, nem nekünk való, nincs ránkszabva . Krisztus Urunk nem
közvetlenül isteni mivoltában tanított, hanem a közlés módjában is alkalmaz
kodott hozzánk emberekhez. A tanítás Jézusnak és az egyháznak folytonos
mindennapi munkája, nem kapcsolódhatik tehát egészen rendkívüli , szokatlan,
meglepő csodához, mely a tanítás elfogadását és követését inkább megne
hezítette, mint megkönnyítette volna .

3) H a s o n I ó a mennyek országa, tehát hitünk , a d r á g a g y ö n g y 
h ö z , - mondta az Úr Jézus. A drágagyöngy eredet e a mélység, a tenger
végtelenje, - mint hitünknek lsten kinyilatkoztatása. Parányi homokszem jut
a kagylób a, s köréje rakódik a gyöngy nemes anyaga. Mivel minden hitigaz
ság titok is egyben, mindegyikben ott van a titok egy kristályos morzsája ,
eköré gömbö lyödi k az igazság, a hit, az áhítat gyöngyh áz-anyaga. A gyöngy
nem át látszó, hanem áttetsző , mint a hitigazság, mely et homályosan látunk,
de színében az összes többi színek ott szivárv ányoznak, mint a hitben a többi
erények. Alakja a legtökéletesebb idom: a gömb, amit egyszerre az ugyancsak
gömbalakú szem nem képes át fogni, mert csak a hozzá legközelebb eső pont
világos , a többi elhaj lik , - a tul só oldal meg egészen rejtve marad. Igy van
a hitnél is : amire az ért elem szeme irányul , az mindig logikus és világos , de
éppen tökéletessége miatt az egész hitrendszer egy pillantással át nem fog
ható . A fényes oldal mellett tehát mindig ott van a homályos rész, a kettő

úgy tartja egybe a hit vil ágát, mint a vonzás és taszítás egymásrautalt ellen
tétes erői a vil ágegyetem et : csak vonzás mell ett összeütköznének és elég
nének, csak taszítás eset én elszakadnának egymástól az égitestek és klhül
nének. A lelkek világában a vonzás a szeretet, a távoltartó erő a ti sztelet, a
szeretet bizalmas közléseken, kinyilatkoztatásokon múl ik , a tisztelet viszont
megőrzött titkokon, mert addig tis ztel ünk valamit, míg benne titkot látunk ,
ahogyan ezt múvészi síkon a Lohengrin múeposz lefesti. Ezért lsten leg·
nagyobb kinyilatkoztatásai rejt őz é sek : Eine Sichoffenbarung Gottes durch Ver
bergen , legnagyobb titkai egyuttal kinyilatkoztatások. Ezeknek arányán fordu l
a szeretet és a tisztelet aránya, a lelkiélet egészségtana.

Az orvostudomány nem hibás abban, hogy van kuruzslás , az ügyvédi
gyakorlat nem b űn ös abban, hogy van zugirászat, a komoly csillagászat nem
ludas abban, hogy van horoszkópáll ító asztro lógia , így a vallásosság sem tehet
arról , hogy van babona, mely a hit drága kincs eit ostobaságokra tékozolja,
ez nem vallásosság, hanem bún, mely ellen a komoly vallásosság éppugy
küzd, mint az előbbiek a velük való hibrid visszaélések ell en.

4) Innen van, hogya mi szent h i t ü n k e t c s a k a z t u d j a m e g i s
m e r n i , a k i é I i . Szent Hermann kölni premontrei eucharisztikus szent
gyermekkorában mindennap bement egy templomba, ott egy igen szép Ma
donna szobor előtt letérdelt és huzamosan imádkozott . Egyszer egy almát

49



kapott valakitől és ezt fölajánlotta a kisded Jézusnak, aki azt elfogadta tőle.

E jelenetben szokta ábrázolni őt a keresztény hagiographia. Serdülése ével
ben elhagyta e jámbor ájtatosságait és csak jóval később, évek multán vet ő

dött be ismét a kedves templomba, régi megszokott ájtatosságainak helyére.
Ott feltekintett a kegyszoborra és legnagyobb csod álkozására a Szüzanyát
rongyosan, szegényesen, ráncosan, öregen, elhagyottan, a kis Jézust soványan,
betegen látta viszont. Elcsodálkozva fel kiáltott, mi van veletek? Mi történt
velete k, hogy így megváltoztatok? Mire a Sz ű zanya így válaszolt : Nem ben
nünk tö rtént változás, hanem teben ned. Te minket kivülról mindi g olyannak
látsz, amilyen én és Szent Fiam tebenned vagyunk. Valóban, aki a hitét
nem éli, annak a kereszténység régi, öreg, vagy idétlen, gyerekes, mint a
Szüzanya vagy a kis Jézus szent Hermannak. ~ rdekes , hogy ugyanez a gondo
lat felbukkan Nagy Szent Gergelynél , mik or azt keresi, hogy az emmaus zi ta 
nltv ányok miért nem ismerték föl a velük haladó Jézust? Jézus olyannak
mutatta magát számukra kívül, aminónek képzelték ő t lelkükben. Mivel ván
dorállapotban l é v ő nek tarto tták ( .0 pró fét a vol t ' Lk 24, 19) - azért ő

maga is utasként jel ent meg és a fogadóhoz érve tovább akart menni (Hom .
XXXII I in Ev.J.

Aki ben nem él a hit be lső élmén ye, az ill etéktelen a hitet még megtá
madni is, mert nem ismeri. .Aki szeret engem, azt én is szetetem és klje 
lentem neki magamat" (Jn 14, 21), mondja az Úr Jézus, ezt nevezi sz. Agoston
belsó kinyilatkoztatásnak, am i rő l a hitetl en embernek fog alma sincs. _Aki
kész lsten akaratát tel jes íteni , az megismer i a tan ít ásról , hogy vajon Istentől

van-e?" (Jn 7,17). Tehát más úto n, k í vülről megi smerni Jézus evangéliumá
nak isteni eredetét és jellegét nem lehet , mint csak átélés által. Igy szent
Pál is: . Ha valaki szereti Istent, az Ismere tet nyer tőle" (1 Kor 8,3). ~I a
Szent lélek bizonyságtevése minden malasztos lélekben: .Ha az emberek
bizonyságát elfogadjuk, lsten bizonysága nagyobb. Aki hisz lsten Fiában, az
önmagában bírja bizonyságát ' (1 Jn 5, 9). Aki a kereszténységet anélkül is
meri, hogy élné, az olyan, mint mikor valaki egy fából nem Ismer többet mint
a kérgét . De hiányzik bel ől e a . suavltas in consentiendo et credendo" (Denz.
1791, Ar ausic. 11. ).

5) Mert a h i t e r é n y . Gyakorlása álta l sajá tmagát regenerálja. Van
benne aktiv vonás: a hit hallásb ól van, ez beFogadó tevékenység, de ezért
azonnal tovább kell adni mások irányában a hit igazságait. Ak iben süket a hít
hallásának füle. ugyanott néma az igehi rdetés ajka, mint Zakariás papnál,
Ker. szt. János aty jánál, aki nem hitt az angyal szavának, ezért megnémult
mindaddig, míg be nem teljesedett az angyal igérete. A süketnémaságnál a
süketség a kezdóbaj : nem hall ja saját és mások hangját, nem tudja utánozni
más hangját, ellenórizni sajátj át, ezért lassan hibásan beszél, majd sehogy ,
s végül egészen megném ul. Aki jól hall, az hely esen is beszél. akiben ép a
hit hallása, abban hibátlanu l beszél a hit tov ábbadásának eszköze: a nyelv is,
kivál t ha a Szent lé lek nyelvét beszéli és érti.
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Tengere n látni, hogy a vi torlások biztosabban állnak a vizen, mint a gőzö·

sök. Mert a vizen kívül a láthata t lan elemre: a l evegőre is támaszkodnak. Igy
a hívő keresztény ember a te rmészet erőin tú l új erőforrásokat kap hitétől,

amikrő l a hitet len ember nem tud. A kis madárka sem esik le az ágról,
még akkor sem, ha az letörik alatta, mert van szárnya és azzal a láthatatlan
elembe : a l evegőbe kapaszkodva elszárnyal. A hit nekünk olyan mint a nap
sugár: égből jön, aranybó l van, vékony, de erős vihar sem képes elmozdítani,
megérinti a sarat, de nem lesz piszkos , a legkisebb résen is bejön és az élet
fel tételeit viszi oda, ahol megje lenik.

"REJTOZO ISTENS~G . HITTEL ÁLDALAK!"

(Rekoll ekció s szentségimádás)

VENEREMUR CERNUI

Reggel a szentmisénkben részesei vol tunk a mindennapi csodának:
megjelen ült kezünk között az Aldozat , az emberiség egyedüli nagy
áldozata. Mivel sokszor alig érünk rá elidőzni e nagy Jel előtt, most
eljöttünk, hogy pótoljunk so k gratiarum actio-t. "Nem tudtál velem
virrasztani egy órát?" Szeretnők most im ádásban tölteni ezt az órát.

Délelőt t elmélkedtünk a Te jelenlétedről - szavaidban: "Praesens
(etiam) ades t in verbo suo, siquide m ipse loquítur dum sacrae Scr íp
turae in Eccles ia leguntur (Inst . de cultu Mysterii Eucharistici, n . 9.).
Most pedig jelenlétedről oltár i szen tségedben . - Az Eucharistiában
kül ön leges mödon vagy je len, "totus et integer Christus, Deus et homo,
substantialiter et continenter (íbídern) .

Tehát mi imádunk. "A mi századunk beteg, mert nem tud imádni 
mondta va laki (P. Eymard), E lvesztette érzékét Irántad; építeni akar
juk a humánusabb világot, de elvesztettük a humánum igazi értelmét,
mert Téged tagadtunk, a teljes embert s Istent, aki nél kül nincs igazi
ember . Szeretnők építeni a testvériség világát, de szavunk sokszor csak
frázis, - m égha igen sz épen is hangzik - mert hiányzik belőle az az
erő, amit Te adnál az igaz i felebará ti fogalmazásokban. Nincs erőnk

meg is valósí tani, mert ezek csak ide ológiák, mert önzésünk eltakarja
a Te létezésedet; á lmodunk egy szabad világr ól , de Téged tagadva.
különféle rabszolgaságok felé haladunk.

Segíts Urunk, "digne et devote" im ádni.
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- ADORO TE DEVOTE, LATENS DEITAS. -

1. Imádjuk Főpapunkat a Zsidókhoz írt lev él szavaival: Mivel tehát
olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken , Jézus, az Isten Fia,
tartsunk ki a hitben ... Lépj ünk te hát b izalommal a ke gyelem trónja
elé, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet talá lj unk , am ikor segítségre
van szükségünk . . . Művét befejezve örök üdvösséget szerzett azoknak,
akik engedelmeskednek neki (Zsid. 4, 14, 16; 5,9 ). "Jézus örökre meg
marad és papsága örökké tart. Ezért is üdvözítheti míndörökre azokat,
akik általa járulnak Isten elé, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon
értünk. - Ilyen főpap kellett nekünk: szent, á r tatlan, szeplőtelen, a
bünösökt öl elk ülönített, fölségesebb az egekné l. Neki nincs szüksége
arra, mint a többi főpapnak, hogy nap-nap után előbb tu la jdon bűneiért

mutasson be áldozatot, aztán a nép bűneiért . Ö egyszersmi ndenkor ra
megtette ezt, amikor önmagát fe lá ld ozta (7, 24-27), Olyan főpapunk

van, aki a fölséges Isten trónjának jobbján ül a mennybe n . Szolgálatot
teljesit a szentélyben, abban az igazi sátorban, amelyet az Úr emelt s
nem ember (8, l-2). Lehetetlen, hogy bi kák és bakok vére bűnöket

töröljön el. Ezért mondja, amikor a világba lép : "Nem kell neked a
vér s az ét eláldozat, de embertestet alkottál nekem. Engesztelés sem
kedves, s égő áldozat. Igy sz éltam hát: Itt jövök Is tenem, hogy akara
todat megtegyem" ... Ez az elhatározás Jézus Krisztus testének föl 
áldozásával egyszersmindenkorra megszentelt m inket (l0, 5-7,10). Test
véreim, Krisztus vérének erejében megvan tehát. a reményünk arra,
hogy beléphetünk a Szentek Szentjébe. E z az ú j életú t , m elyet a f üg
gönyön, vagyis a tulajdon testén keresztül nyitott nekünk ... Járuljunk
hozzá őszinte szivvel, teljes hivő bizalomm al , hiszen rossz lelkiismeret
től megtisztult a szívünk és testünk is t iszta vízben mosdott (l0, 19,20).

Ezek inspirált szavak, amelyek csodálatos fényben állí t já k elénk
a Te főpapságodat. és a Te csodálatos örök lit.urgiáda t. Te a mennyben
örökké közbenjársz értünk: azaz folyta tod főpapi szolgálatodat ; s a mi
szolg álatunk nagysága és sz éps ége a Tiédt61 kap fényt és erőt; a mi
liturgiánk, a mi sze ntségkiszolgáltatásunk nem más, mint a Te örök
szolgálatodnak alkalomszerinti megjelenítése, térben és időben. Te vagy,
aki miséinkben a golgotai áldozatot. megjeleníted , hiszen te vagy az
Áldozó és az áldozat : Te vagy ott akkor, amikor a ke resztségben Isten
fiává fogadod az általunk megkereszteltet; Te vagy aki feloldozó sza
vainknak foganatot adsz; Te törlöd le a m i kez ünkön keresztül az
életút végére érkezett testvérünk lelleéről a bűnfoltokat ; Te va gy jelen
az emberi élet nagy állomásainál: a házasság és a papi rend szent
ségeiben.

Mikor tehát leborulunk előtted és elismer jü k . ho gy mi csak részesei ,
megj elenítöi vagyunk II Te örök papságodnak, ezzel elism er jük . papi
mivoltunkban a T űletl való tökéle tes függésünket: m i nemcsak terern-
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tésed és megváltásod alanyai vagyunk, és ilyen eimen a Te tökéletes
tulajdonod, de mí , gyarló és tö rékeny edények, a Te kegyelmed hordo
zói vagyunk abban az életfelada tban, ami a m i k ülönleges osztályré
szünk, hogy ti. építsük itt a földön a Szentlélek templomát, hogy köz
reműködjünk a Te teste dnek kíalakulásában és hogy a Te igéiddel
egybegyűjtsük az Isten népét. Elismerjük, mély imádással, hogy mi
csak eszközök vagyunk a Te kezedben .

+
2. Római levél (6, 3·14 l-

A Te halálod, Urunk, a legnagyobb istentiszteleti tett volt, mert vét
keinkért haltál meg, kiengesztelve az emberi nem nevében az Istent.

A Te Feltámadásod, m elyben ti. megdicsőült az emberi természet,
élet-adó v á lett számunkra, me rt föltámadtál a mi megigazulásunkra
(Róm 4,25) .

Te vagy a mi húsvéti bárányun k és élő kenyerünk (Ordinis presby
terorum, 5); a Te húsvéti misztér iumodban való részvétellinktől függ
a mi keresztény életünk; ennek hirdetése, szentségi megvalósítása a mi
elsőrendű papi feladatunk.

Nagy Apostolod azér t hangsúlyozza tehát, hogy a Te halálodba
temetkezzünk el, hogy ti. megh aljunk a bűnnek, és hogy Veled együtt
támadjunk fel az életre: "élje tek I stennek Jézus Krisztusban". - Csak
úgy vagyunk tehát keresztén yek , ha napröl-napra meghalunk a bűnnek,

és ha Belőled táplálkozva növek edünk az Istennek szentelt életben.
Ez ért adtál papjaidnak ha tal ma t , ho gy segítsenek a praktikus "bün

nek való meghalásban", hogy oldo zzuk az emberi terheket, ho gy segít
sük növekedni az életet "secundum mensuram donationis Christi".
Hiszen praktikusan eb ben áll a keresztény belső élet: halál a bűnnek,

és élet Krisztusban Istennek (Marmíon) ,
A csodálatos ebben a tervedben az, hogy mindezt olyanokra bíztad,

akik maguk is gyar lók, gyengék és bűnösek. S jól van ez így. Az a
szentségi karakter, amit az "egyházi ren db en kaptunk, nem ment meg
minket személyesen a bűntől ; s tudj uk, életünk a tanúság rá , hogy
mindnu ájunk szív én keresztül húzódik a jó és a r ossz közötti demarká
ciós vonal; s ho gy nekünk magunknak kell előbb harcolnunk, hogy
őszintén tudjuk hirdetni az evangéliumot.

Jól van ez azért is, m ert gyarlóságunk tudatában, jobban nyitva
van szívünk Fel éd, Aki re r ászorul un k, s Akitől mindent várhatunk .
Hiszen Neked , - aki annyira elítélted a bűnt, aki annyiszor mondottad:
"meg vannak bocsátva bűneid, eredj s többé ne vétkezzél", - Neked
igazán az volt a fontos, hogy az em ber mindent T6l ed várjon. Te egy
formán szeretted János apostolt, aki szüz volt, és Magdol nát , akiben
előbb hét ördög lakott, mert az volt a fontos, hogy ők minden t Tőled
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vártak. Amilyen keményen elutasítottad a bűnt, éppen olyan csodálato
san, - színte megbotránkoztató módon - szeretted a bűnösöket,

akikért tulajdonképpen jöttél.

Azonban óvj meg minket attól, hogy az irgalom, amit szeretnénk
utánozni, megcsaljon minket; mi is szeressük minden csetlő-botló

testvérünket, de sohase approbáljuk, még csak látszólag sem, a bünt.
Hinnünk kell a bűn létezésében, s nem szabad minden bűnt csak beteg
ségnek nyilvánítani, vagy természetes következménynek, ami neveltetés
ből és társadalmi környezetből fakad. Az erkölcsi rossz félelmetes
lehetőségét tartsuk szem előtt. Hiszen, ha nincs bün - nincs megváltás;
akik tagadják a bűn lehetőségét, tagadják a megváltás szükségességét,
és igazában Ellened támadnak.

Húsvéti Bárányunk, aki elvetted bűneinket, könyörülj rajtunk, és
könyörülj minden paptestvérünkön; az összes Benned hívőkön, és az
egész világon, hiszen Te míndenkíért m eghaltál, hogy engesztelődést

találjanak, és mindenkiért feltámadtál, hogy a megigazulást megszeréz
zed.

+

ELÖTTED, JÉZUSOM, LEBORULOK

3. Zsidókhoz (9,11·14).
Oltáriszentséged az áldozat gyümölcse, s jelenlétedben imádjuk a

Te nagy áldozatodat: "Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek és e
kehelyből isztok, az Or halálát hirdetitek" (l Kor 11,26).

Ez a halál kereszthalál volt, kinos és mindenekfelett megalázo: a
falakon kivül, a kivégzések helyén. Többször e1őremondottad apostola
idnak, hogy hozzászokjanak (de ez Neked sem síkerült): és különösen
kiemelted a megaláztatás különféle jeleit: megkötöznek, arcul vernek,
leköpnek; hogy a szégyen és az exinanitio ne vegye el apostolaid hitét.

S mégis, mennyire vártad a Te órádat: "Keresztséggel kell megke
resztelkednem: mennyire várom, hogy beteljesedjék" (Lk 12,51). Venit
hora, Pater clarüica lilium! (Jn 17, 1). Clarijícatio, megdicsőítés,milyen
nehezen érthető szavak, amikor a Te áldozatodra gondolunk. De Te igy
beszéltél halálodról.

S tulajdonképpen egész életed a kereszt jegyében állott. Nem a
magad akaratát jöttél teljesíteni, hanem az Atyáét, és ez az akarat 
sokat követelt: felvetted a szolga alakját, és kiüresitetted Magadat.
Sőt azt tanítottad, hogy a magnak meg kell halnia ahhoz, hogy termést
hozzon.

S így tettek míndazok, akik igazán megértették, hogy az áldozat
hozzátartozik a keresztény élethez: a pap életéhez pedig hivatásként
tartozik. Nagy apostolod, Pál, aki azt állította: mihi vivere Christus est,
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valóban Téged utánzott (2 Kor 11, 26·28). És most gondoljunk magunk ra.
Szenvedtünk mí ennyit? Tétettünk-e mí ilyen nagy p róbákra? Tudjuk,
hogy testvéreink közül soknak jutott osztá lyrészéül szenvedés , mega
láztatás, életves zély. Mindenkiér t imádkozunk , akik méltóknak talál
tattak, ho gy ér ted szenved je nek : hálásak is vagyunk, hogy ezeket a
példákat magunk előtt láthat juk, m ert E gyházad ir ánti szeréteted jelei
ők.

Ami áldozatodban mélyen m egérin ti sz ívünket, az, hogy Te nem
szüks égszerűségb ö l váll altad : "hatalmam van életemet odaadni, vagy
visszavenni"; hanem szeretet ből: "Ni ncs nagyobb sze retct an nál, ha
valaki éle té t ad ja barátaiért" .

Ez a kulcsa az áldoza t megértéséne k : szcrctetből fakad.
Tulajdonképpen mi sem másér t váll altuk paps águnka t. úgy gondol

tuk, hogy ezt kívántad tőlünk: töb b szeretetet. ú gy mint Pétertől ,

mielőtt rábíztad volna hiveid vezetés ét , megkérdezted, háromszor is:
szer étsz-e engeni.. Ha szeretsz, lehetsz p ásztor . Ha ne m , nem vagy rá
alkalmas .

Talán néha kísértve volt unk; v isSZaVe7l1li , amit Ne ked ad tunk. K í
sé r tése ink voltak m indcn oldalról. Tal án legtöbbet és legkínz óbban
sze nvedtünk a m agdnytól, az elszigeteltségtől; mikor híveink vol tak
az ok , akik nem ér te ttek meg; az emberek, akik lassankint na turalizmus
ba süllyedve , lemosolyognak és kinevetnek; m ikor kevés visszhango t
találunk, és úgy vagyunk, mint prő f étád: Elég, én sem vagyok jobb,
mint atyáim , egy edül maradtam.

Igen, lassan rájövök, hogy az áld ozat valóban - nem könnyű. Nem
akarom Uram , eltülozní a magam kis p roblémáját; ismerek annyi más
em be rt, akinek súl yosabb terhe t ke ll cipelnie; tudom. hogy a ma gdny
érzet korun k nagy jele; és ah ol tömegben élnek az emberek, még
na gyobb lehet a siva tagi m agány, a mi az embereket fo j togatja .

De valahogy úgy vagyunk, mint akik önkéntesen vállalkoztak erre
az útra és Teéretted vállalkoztak. Tehát úgy vél jük , hogy nagy j og·
cim ilnk: van ahhoz, hogy kics it panaszkod junk Neked, s hogy Tőled

több szeretet kapjunk, hogy dilatato co rde adhassuk tovább a Te
vigasztalásodat , Deus con solationum.

"Da qu aesumus, om nipotens Deus , ut qui in tot adversis ex nostra
in fi rm itate deficimus , in tercedente unigeni ti Fili i tu i passione et sacr i
fic io respiremus."

+
GYÖZHETETLEN ÉN K ö SZ ÁLAM

4. lsten ereje az emberi gyöngeségben: 2 Kor 4,6·11. "Isten, aki azt
mondotta : "A sötétségből támadjon a fény", világosságot támaszto t t
szívünkben, hogy fölragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete
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Jézus Krisztus arcán. Ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az
erő túlárad6 nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.
Mindenfelől szorongatnak, de össze nem törnek. Kétségeskedünk, de
kétségbe nem esünk, üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk.
Földre teritenek, de el nem pusztulunk. Testünkben hordozzuk Jézus
kinszenvedését, szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testün
kön. Minél bővebben árad ugyanis a kegyelem, annál bővebben árad
jon túl a hálaadás Isten dicsőségére.

Isten dicsősége Jézus Krisztus arcán: Tiéd az ország, a hatalom és
a dicsöség!

Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért! A Te nagy dicsőséged az
lesz, hogy "elsőszülött l eszel" annyi sok testvér között, hogy megváltá
sod kiterjed majd megszámlálhatatlan embersokas ágr a. akik mind arra
lettek előrerendelve, hogy hasonl6vá váljanak Hozzád, és akikben a Te
mennyei Atyád felismeri, hogy Fia vonásait hordozzák magukon.

Val6ban mélt6 és igazságos, hogy hálát adjunk Neked, felemelve
szívünket Hozzád. Semper et ubique gr ati as agere!

Mi csak utánozunk Téged, Uram, hiszen Te is hálát adtál az Atyá·
nak: mert szíved túlárad6 vol t és nemes. "Abban az ór ában felujjongott
a Szentlélekben és így szólt: Aldalak Té ged , Atyám, mennynek és föld
nek Ura!" És abban az órában, amelyben elrendelted az emléke
zetedre szölö áldozatot, szintén hálát adtál , szemedet az égre emelve,
és mi ezért is nevezzük Eucharistiának a legszentebb áldozatot.

És a mennyeí liturgiában látunk Té ged, mint feláldozott Bárányt,
és a megszámlálhatatlan sokaság harsány hangon így imád: Méltó a
Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a
bölcsesség, az erő , a tisztelet, a dicsőség és áldás" (Jel. 5, 12). A mí
hálánk is ez. Hiszen mindenünk Tőled van: létünk. életünk , m egh ívá
sunk, kiválasztottságunk, papságunk. Minden egyes sz ö kegyelmedet
énekli: méltó, hogy leboruljunk és d ícs öítsünk.

Tudjuk, hogy érzékeny a szived a hálaadásra. Ismer jük fájdalmas
megjegyzésedet, amikor a tíz megtisztult bélpoklos kö zül csak egy tér t
vissza hangos szöval áldva Istent (és az idegen volt), s Te olyan fá jdal
mas megdöbbenéssel kérdezted: "És a többi kilenc hol van?"

Itt vagyunk mindnyájan hálát adni : gratia Dei , quod non sumus
consumpti. Nem a mi erőnk, hogy me gmaradtunk szolgálatodban; a
Te türelmed, hogy elviseltél minket; a Te szereteted teremtett bennünk
mindent.

Hogy is tudnánk mélt6n dícsérni és áldani? Tudatában vagyunk
annak, hogy Te nem azért szeretsz minket különösképen , mer t mi jók
vagyunk, hanem - mert Te vagy jól

A Te jóságod teremtett m indent, ami bennünk elviselhető, és amit
mások bennünk jónak mondanak; a mi érdemünk az, hogy nem rontot-
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tuk el mindenben a Te na gy tervedet, amit igazában aka rtál velünk.
Neked sokkal nagyobb te rveid voltak velünk , de a mi kislelküségünk,
a mi kén yelemszeretetünk, a mi érzékis égünk. a mi g őgünk - sokat ,
nagyon so ka t rontott m unkádon. Mit is kérhetnénk, ha nem azt , ho gy
azt a jót, amit bennünk megkezdt él. azt b e is fejezd arra a napra,
amit Te határoztál meg (Fil. 1,6)'

+

IMADLAK NAGY ISTENSÉG

Befejezésül : Jelenések könyve 11,1·19.
Mi a Te szol gáid vagyunk, igen, servi nequam, mégis a Tieid . Add

nekünk a hüség kegyelmét: ez a legnagyobb , amit kérünk és k érhetünk.
S ezt kérnünk kell.

Ha látunk is m agunkban sok-sok akadá lyt, ami nehézzé teszi a Te
munkád at bennünk és rajtunk keresz tül, kérünk Téged azzal a biza
lommal. amit nekünk elöírtál , hogy győzd le bennünk ezeket az aka
dályokat. Hiszen Te rnindenhat ö va gy. Hiszünk Benned. K islelküség,
sőt hitetlenség volna, ha nem Hozzád fordulnánk , és nem ezzel a tör
hetetlen hittel. Te mondottad: k érj etek és adati k nektek, zörgessetek
és m egnyitnak nektek. Te mindent megtehetsz: a mi habozó szívünket,
nutantia corda (Feria IV p. I Dom . Qu adrJ Te meg tu dod győzni ;

söt lázadó akaratun kat is meg tudod hajlítani : nostras etiam reb elle s
voluntates ad te propitius com pelle (Dom IV p . Pent) .

Hiszünk, Uram, a Te mindenhatóságodban! Növeld hitünket !
- r- n

ZSINATI TEOLÖGIAI KURZUS INNSBRUCKBAN

nlag yar papok részér e
l sten megismerés e ma

1) lsten il szekularizál t vil áqban
21 KlÍt mai lrányzat: a radikális teol óg ia Il sten halála)

a poli tikai teológia (a reménység teológi ája )

31 Korszer ú metaf lzikal istenfoga lom kere sése: a hegeli és a szent -
tamási irá nyznt

4) A Bib lia Istene : az önmagát közl ö l sten

5) A kinyi latko ztat ás és az üdvösség története

GJ Krisztus : lst en kinyilatkoztatásának te ljessége

A Haus der Begegnun g·ban 1970 aug . 17. estéjétó l 21·ig
(Közben félna pos kir ándulást tervezünk Déltiro lba)
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AZ EGYHAZ SZAVA

VI. pAL PAPA FELHIVASA :

IMÁDKOZZATOK PAPI ÉS SZERZETESI HI VATÁSOKÉRTl

Apr. 12-én, vasárnap tartották meg a világegyházban a papi és szerzetesi
hivatások napját. VI. Pál pápa err e való elökész ületü l a következő üzenetet
intézte a főpásztorokhoz és a hív ekhez:

Buzdító szavunkkal , íme , új ra főpász to r-testvé re i n k hez és gyermeke inkhez
fordulunk . Az Egyház szempont jából életfontosságú dologra akarjuk felhívni
figyelmüket. A papi és szerzete si hivatásokról kívá nunk szólni. Jó aikaimul
szolgál erre az a körülmény , hogya húsvét utáni másod ik vasárnapon szerte
a vilá gegyházban a papi és szerzet esi hivatások napját tart ják.

Mi ennek a napnak u célja? Mi re akarja figyelmeztetni a híveket ? Arra,
hogy hányféle formája van a hivatásnak: - papok, diakonusok, szerzetesek,
hithirdetők , szemlé l ődők vannak az Egyházban. A hiva tások napja továbbá
tudatossá akarja tenni mind en hívőben. hogy egyálta lán nem magánügyaz,
ki és miért lép egyházi pályára. Az egész Egyház sorsa függ att ól, vannak-e
elegendő számban igazi hivatások. Végül a hivatások napján a hív ek imáját
kérik : közös imával for duljanak az aratás Urához, hogy keddjön rnunkásokat
aratásába.

Korunk egyházának sok nehéz problémája között a l e gsürgetőbb a papi és
szerzetesi hivatások csökken ésének a problémája. Ez sok helyen egyre súlyo
sabb lesz. Ennek a jel enségn ek sokfé le oka van. F ő oka ugyanaz, ami magának
az egyháznak is annyi bajt okoz: a társadalomban viharok követ ik egymást
és mélyreható változ ások vannak folyamatban. Egyetl en nevére méltó ke
resz tény sem maradhat közörnbös ezen aggasztó jelenségek terj edésének
látt ára anélk ül, hogy tunyasággal ne vétkezne, i l l. hogy ne muta tná magát
érzéket lennek olyan lényeges köte les ség irány ában, amely az lsten népe
minden tagjának köteles sége. De hasonlóképpen súlyos tévedés voln a, ha
valaki a bajok látt án elbátorta lanodnék, vagy a pesszi mizmusnak engedne.
Ugyanis a papi és szerzetes i hi vatásokat az lsten osztogatja, és semmiképpen
sem lehet kételkedni abban, hogy lsten igenis gondoskodik egyházáról, hiszen
Jézus Krisz tus megígért e, hogy vele lesz a világ végezeté ig. Tehát rnaqunk 
ban kell keresnünk annak az okát , ha szerte a vil ágon olyan kevés a hivatás.

Értsé tek meg jól : magunkban kell az okot keresnünk és nem a fi atalokban ,
mert ifjúságunk nem kevésbé nagy l el kű ma, min t volt tegnap. Még abban az
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esetben is bízunk korunkn ak a naqy eszmények fe lé nyílt. az embertestvére
kért áldozatot vállaló ifjúságában. ha a társadalomm al szembeni magatartása
sokszor a visszautasítás. vagy az e rősza kos lázadás is . I:ppen ezért hiszünk
abban. hogy sokan vannak. akik nagylelkűen tudnak felelni az lsten hívó
szavára. Különben is a jelentkező hivatások minősége mutat]a , hogy az lsten
ma is gondoskodik egyházáról és hogy reményünknek jó alapja van.

A hivatás kegyelme nem más. min t az Egyház és az lsten országa épít é
sére az ifjú léleknek ajándékozott nagyobb istenszeretet . De korunkban
gyakran megtörténik. hogy ez a kegyelmi ajándék nem éri el célját. Mert
csak kedvező körülmények közt érhet i el. Magában a lélekben. a családi
környezetben . a kere sztény közösségben kell a kedvező körülményeknek
meglenniök. és ott. ahol a papságra és a szerzete séletre a fiatalokat elő

készít ik . Mindenek e lőtt abban a fi atal lél ekben. amelynek lsten a hivatás
kegyelmét megadja. A hivatás eszményét úgy kell megmutatni a maga való
ságában és mind en szigorú köve telményével együtt. min t Jézus Krisztus
szeretetének való teljes önátadás t és az evangélium kizáró lagos szolgálatára
való visszavonhatatlan fölajánlás t . Csak abban az esetben fogadják lelk esedés
sel a fiatalok a hivatás kegyelmét. ha annak lényegét így bemuta tj ák nekik.
Nagyon sokat segít. sőt nem egyszer dön tő bef olyással van a fi atalokra egy
egy példáséletű papnak vagy szerzetes nek a tanúsága. Krisztus hívó szavát 
"Jöjj . kövess engem!" - a fiataloknak a pap to lmácso lla . és a szerzetesi
hivatás ese té ben is ugyanígy van. Igaz. manapság sok nehézséggel kell a
papnak megküzdenie. de íme: annak tudata. hogy áldozntos papi életének a
példája új hivatásoknak lesz el indítója. bátorl tásul szolgálhat neki magának.
Krisztusról akarnak hallani ma az emberek . jobban mint valaha; de hogyan
halljanak. ha nincs. aki Krisztusról beszéljen nekik?

Továbbá: alkalmassá kell tenni a fi atal lel ket arra. hogy az lsten hívó
szavát megértse és arra igennel válaszoljon. E szempontból nagy a családok
f elelőssége . mert nagyrés zt a család l égkö rétől függ. párbes zédet tud-e kez
deni a fiatal lélek az őt hívó Istennel. Sajnos . nem egy családban hiányzik
a hit és a szeretet. Pappá lenni annyit je lent. min t az lsten országa érdeké
ben vállalni egészen rendkívüli odaadással mások szeretetét. Szerzetessé
lenni meg annyit jel ent. mint váll alni . hogy az embernek egész életére legyen
elég az lsten. és a világ helyett az lsten jelenlétével és szerete tével érje be.
Adja lsten. hogya családb an ezeket az eszményeket nagyra becsüljék. kö
rükben hit és szeretet lakjék . mert e kettő nélkül egyetlen hivatás sem tud
kibontakozni. ~s itt most a kereszt ény közösség fel elősségéról is beszélnünk
kell. Amint a 2. Vatikáni Zsin at hirdeti. a hivatások felkarol ása és ápolása az
egész keresztény közösség köt elessége: a közösségnek pedig leginkább azál
tal kell e kötelességének megfelelnie. hogy tök életes keresztény élete t él.
A papi és szerzetesi hivatás ugyanis a keresztségen . bérmálásen és az
eucharisztián nyugvó általános keresztén y hivatást koronázza meg. A hivatás
csak abban a lélekben tud gyökeret verni. amely az ignzi kereszténységet
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megismerte és megszerette. A keresztény közösség hitélet ének buzgóságától
is függnek a hivatások. Ha nem él az evangéli umi nagylelküség szellemében.
kevés hivatás támad körében. Ahol vis zont a mind ennap vállalt áldozat ébren
tartja a hitet és magas szinvonalon van az istenszeretet, a papi és szerzetesi
hivatá sok száma is mindig magas lesz . Ezt eléggé bizonyit ja az a tény. hogy
szép, sót nagy számban vannak hiv atások azokban az országokban . ahol az
egyh ázat üldözik.

De a keresztény közösség nemcsak ennyiben felelós azért. hogy vannak-e
vagy sem körében papi és szerzetesi hivatások. Fel el ős azért is . hogy az álta 
lános légkör milyen hatással van a szemi nári umokban nevelt kispapokra . Ha
az elvilágiasodás szelleme uralkodik, ha hanyatlik az ima megbecsülése és
Krisztus keresztjének szeretete, ez a szeminá riumi nevelés re is hatással van.
és olyan gyakorlati megold ások fel é nyitja meg az utat , amelyek a papi élet
lényeges köt elességeivel ellenkeznek. A keresztény közösség lanyhasága
kompromi tt álhat ja a szeminári umoknak a zsinat által sürge tett és sokfelé
folyamatban lévö reformját.

A mondottaknak mindenkit meg kell gyózniök arró\' hogya hivatások jelen
válsá gát hiába akarják kizáról ag embe ri okokk al megmagyarázni. Azért kevé s
a hivatás, mert világunkban maga a hit jutott válságba. Tehát nem a papi
életet kell könnyebbé tenni, pl. azáltal. hogya latin egyház büszkeségéröl, a
cölibátusról lemond anak, mintha a papi élet megkönnyit ése után többen je
lentkeznének papnak. Minél jobban megfosztják a papi életet a nagylelkü
áldozattól , annál kevesebb fiatal fogja tapasztalni a papi eszmény vonzását.
A megoldást nem ebben az irányban kell keresni. Különben is , ahol a kis 
papokat olyan légkörben nevelik . amel yben az ima, a szeret et és az önmeg 
tagadás szell eme uralkodik, a cölibátus probl émája nem is vetödik föl ; a
fiatalok a legtermészetesebb dolo gnak tar tják, hogy magukat teljesen Krisz 
tusnak és az lsten országa szolgálatának szenteljék.

Azért szóltunk korunk egyházának e nagy szükségérö\, hogy szavunk
könnyebben talál jon visszh angra a nemes lelkekben , továbbá hogy nagy
nyomatékot adjunk a mindenek összefog ására és az orvo slás ilyetén való
keresésére vonatkozó felhívásunknak . Ez az összefogás szerény er őink teljes
felajánlását. legnagyobb befe ktetését kívánja . Azonban hogy fáradozásainknak
eredménye ls legyen . ennek feltételeként bíznunk kell az Istenben és a ter
mészetfeletti eszközök et kell használnunk . Mert sokkal Inkább lsten vezeti
az üdvösségre az embereket , mint mi, akik - Szent Pál apostol szerint 
csak lsten munkatársa i vagyunk .

Ime, a hivatások világnapja ezért lesz mindenekelótt az imádságnak a
napja. Nagyon bízunk tehát abban, hogy ezt a nagy szükséget látva , a hívek
az egész világon egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak az Úr Jézushoz azért ,
hogy sok és kiváló papi és szerzetesi hivatást adjon egyházának. azokat
pedig. akiket követésére meghívott. égi kegyelmével támogassa . Apostoli
áldásunkat adjuk mindazokra , akik e fe lhívásunkat megszívlelik , különösen
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pedig azokra, akik szemin áriumokban, szerzetesházakban tanulmányaik és
lelkiségük fejlesztésével arra készülnek, hogy egy napon a papi rend munka
társai legyenek.

Kelt a Vatikánban, 1970 márc. 15-én.
O. M. ford.

VI. PÁL PÁPA IMÁJA A HIT~RT

(A Szeritat ya egyik álta lános kihalIgatását fejezte be az alábbi imával) :

Hiszek, Uram, hinni akarok benned .

Add, hogy hitem teljes legyen , kétkedés nélkü li, és hassa át az emberi
és isteni dolgokról alkotott gondolataimat és ítélete imet.

Uram, add, hogy hitem szabad legyen, és személyes klbontakozásorn óhaja
elfogadja azokat a lemondásokat és feladatokat, amelyek ezzel járnak . Legyen
ez a hit személy iségem végsó célj ának kife jezóje, mert hiszek tebenned, ó
Uram !

Uram, add, hogy hit em szilárd maradjo n a külsó megpróbáltatások köze
pett, határozott a Szentl élek belsó tanúságtételének fényében , amely követ
keztetéseiv el megerósít és megnyugtat, át lényegít és megpihentet .

Uram, add, hogy hitem er ős legyen. Ne félj en a problémák ellentmo ndá
saitól, amelyek kitö lt ik a mi fén yre vágyó életünk próbá lkozásait, és ne
félj en velük szembes zálln i , ha kell, vitatni, támadni, visszautasíta ni és rneq
tagadni , mert a Te igazságod erósít, nem enged a kéte ly fáradtságának,
fe lülemelkedik az érte lmi és lelki nehézségeken , amelyek között földi életünk
végbemegy .

Uram, add, hogy hitem derűs legyen . Békét adjon lelkemnek és örv ende
zést, lsten imádására és az emberekkel való beszélgetésre késztessen. Mert
ebben a köznapi és szép cserében viszonzásul ránk sugárzik a Te jelenléted
benső boldogs ága.

Uram, add, hogy hitem cselekvó legyen. Add nekem azt a szeretetet ,
amely a Veled való igaz bar áts áqb öl fakad, amely a munkában, a szenvedés 
ben, a végsó kinyilatkoztatás várakozásában a Te állandó keresésed . folytonos
reménykedés és tanúságtétel.

Uram, add, hogy hite m alázatos legyen, és ne elbizakodott, amikor gondo
lataim és érzelmeim tapaszta lataira támaszkodik , de adja oda magát a Szerit
lélek tanúbizony ságának. Add , hogy legyen más és jobb biztosítéka, mint
azok, és engedelmeskedjék a hagyományn ak és az Anyaszentegyház tanítói
hivatala tekintélyének .
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Nagy Ferenc

A PAPNEVELÉS "RATIQ FUNDAMENTALlS"·A

Garrone bíboros 1970. március 16-án mutatta be a sajtó képviselőinek

a papképzés új kerettörvényét; ugyanazon a napon az Osservatore Ro
mano terjedelmes kivonatos ismertetést közölt. a vatikáni könyvkeres
kedés pedig kiadta a dokumentum szöveg ét.

Nem maga az egyetemes zsinat, hanem az 1967-es első püspöki színö
dus (Garrone bíboros [avaslatára) döntött úgy, hogy egy ilyen ratio
fundamentalisra szükség lesz. A különböz ö n ív ókori előkészítő eszme
cserék azonban már régebben megindultak; az alapelvek jórészét pedig
egy zsinati dokumentum, az "Optatam totius" kezdetü dekrétum fek
tette le. A gyökerek még messzebbre nyúlnak vissza; egyetlen és leg
fontosabb példaképpen megemlíthetjük XII. Pius pápa ,,Menti nostrae"
kezdetü írását. - A ratio fundamentalis kidolgozásában az egész püs
pöki kollégium és a papképzésnek számos felelős szakembere vett
részt. Nemzetközi szakértőgárda készítette az első tervezetet, a püspök
kari konferenciák megtették észrevételeíket, az átdolgozott tervezetet
a püspöki konferenciák megbízottai megvitatták, majd maguk a püs
pöki karok is újra áttanulmányozták, végül pedig a végleges szövege t
a Szentatya jóváhagyásával tette közz é a Keresztény Nevelés Kongre
gációja. Mint már mondottuk, kerettörvényről van szó: a papnevelés
törvénybefoglalásánál számbaveendő szempontokat a lehető legvilá
gosabban, kimeritően, rendszeresen foglalja össze, a legjobb megoldási
lehetőségekre is rámutat; minden püspöki kar segítségére akar lenni a
különböz ö nemzetek papképzési normáinak megszerkesztésében.

A dokumentum szövege 17 fejezetre osztva 101 szakaszt foglal magá
ban; Ll fejezeteket 7 előzetes megjegyzés és 4 pontos bevezetés előzi

meg. Az előzetes megjegyzések a ratio eredetére, céljára, kötelező ere
jére és a szerkeszt ésében követett irányelvekre vonatkoznak. A beve
zetés többek között kiemeli, hogya szemimiriumok az Egyház életének
nélkülözhetetlen, manapság pedagógiai korszerűsítést igénylő intéz
ményei (l); hogy különösen fontos a szem élyís ég tiszteletbentartása
és az intézkedések kellő megmotíválása (2) ; hogy a katolikus papság
lényeges elemeit maradéktalanul érvényesíteni kell (3); hogy a pap
képzésben tekintetbe kell venni koru nk sajátos jeleit, igy az ateizmust
is.

A 17 fejezet mindegyikéről szeretnénk valamelyes képet adni. I)
Altalános normák (1-4) a nemzeti és helyi ratiók elkészítéséhez. Vég
leges jóváhagyás előtt a Szentszék bizonyos próbaidőt engedélyez, ké
sőbb pedig a püspökkaroktól időszakos rev íziót kíván (1); mínden
ratí ónak a a papképzés összes szempontjait ki kell fejtenie (3). II) A

62



hivatások érdekében végzett lelk ipászto r kodás (5-10). Néhány alapvető

tanbe li és gya ko rl ati elv megfo galmazása után az okmány szorgalmazza
a felnőtt papi hivatások gondozását is (9 ), valamint a hivatások mun
kálásának igazi katoliku s jellegé t : vagyis a különböző (egy házmegyés,
szerzet es , misszí ös) hi va tások ti szteletbentartását, és az egyetemes
Egyház igényeinek te kin tetbevételét (10). III) Kisszemináriumok és
hasonló intézmény ek (11-19). Szervesen be kell épülniök az egyház
megye életébe (12) és az állami iskolare ndszerbe (13, 16); embe reke t és
keresztényeket kell neveln iök (14). Cél juk természetesen a papi hi vatá
so k kibontakozta tása (11); családias baráti légkörben biztosítaniok
kell a hi vatás dolgában va ló szabad döntést (3) . Külön in tézménye k
szelg ál j ák a késői hivatásokat (9). IV) Nagyszemináriumok (20-26).
Alapításukhoz szüks éges fel tétel ek : elegendő növendék, elegendő meg
felelő nevelő , a teológiai I öisko lá h oz kellő számú és képzettségű pro
fe ss zor, épület , könyvtár, egyéb felszerelés; ezek a feltételek so ks zor
csak egyházmegyeközi szemináriu m ban va lósithatók meg (21). A sze rní
naristák alkothatnak kis közösség ket ugyanabban vagy több szorn
szedos épületben; minden k özöss ég élén megfelelő pap áll, a kormány
zás és képzés egysége okvetlenül kötelező (23l. A növendékek fokoza
to san bekapcsolódnak a sze mínárium életének felelős megszervezésébe;
a dialógusban a döntő szót az elöljárók mondják ki (24). A fegyelmi
ren det a növendékek önké nt fogadják el; koruk és felelősségérzésük

arányában bizonyos ponto kb an fokozatosan lazítani kell (26) . V) Elöl
járók (27-31). Számos egyéb rendelkezéssel együtt a rat ío ny omatéko
san m egkívánja pedagógiai felkészültségüket és korunk szükség letei
felé való ny ílts águkat (30). VI) Tanárok (323-8l. Altalában papo k legye
nek (33 ); megfelelő tu dományos kép zettséggel (34) és nevelői talen
tumokkal kell rendelkezniök (35); csakis tanulmányaikka l és tanítással
foglal kozzanak, m érs ékelt le lkipásztori munk ájuk is ebben segitse öket
(37) ; tudjanak és akarjanak teljes nevelőmunkát végezni (38). VIn
Növend ékek (39-43) . Igen fontos a hivatások felismerése és eldöntése,
az elöljárók meg az érdekeltek szoros közremúködésével (39, 40). A
hivatás elmélyít ésére és érlelésére külö nböz ö módozatok szo lgá lhatnak :
"noviciátus" a nagyszeminá riumi tanulmányok kezdetén; egy vagy két
év nagyszeminárium után egy·két fé léves apostolkodás , profán tanul
m ány, testi m unka , katonáskodás; a diakonátus egy vagy több éves
gyakor lása (42) . A püspökkar i konferencia hatá rozza meg a nagyobb
rendekhez megk ivánt életkort (43l. VIII) Lelki képzés (44-58). Ebből

a sokoldalú programból csupán a főbb vezérszavakat emeljük ki : a
szeretetben való tökélete sség (44), emberi, keresztényi, lelkip ásztori
töké letessé g (45, 51), köz össégi szellem (46), egyházmegyés és lelki
pásztor i nev elés (47), nevelés a cölibátusra és teljesen szabad válasz
tására, tehát az affek tív ére ttségre is (48), a papi engedelmesség lénye-
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ge és élése (49), belső és k üls ö szegénység (50), Eucharisztia (52),
zsolozsma (53), a lelkiélet egyéb hagyományos gyakor latai (54), lelki
vezetés és gyakori gyónás (55), lelki korííerenci ák és megbeszélések
(56), csend (57), a világnak, az idők jeleinek, a külső tevékenység lelki
hasznának megismerése (58) . IX) A tanulmányok általában (59·64). A
korszeru papi tanulmányi képzés a köz épískola es etleges kiegészítését,
a bölcseletet és a hittudományt (59) három m ódon csoportosíthatja:
külön egymásután a hármat (rnint Magyarországos is ez részben hagyo
mány volt); a k özép ísko l át és a filo zófiát együtt (az amerikai "college"
típusa ); vagy a filozófiát meg a teológiát párhuzamosan (60). A filozó
fia két évig tart, a teológia négy évig; a kettőt össze kell hangolni;
bevezetőül mindenképpen Krisztus m íszt éríum ának tanulmányozása
szolgál (61) . A hittudományt szerves egységben kell tanítani, és a végén
szintézisben bemutatni (63). A tanulmányok során mindvégig kül önös
tekintettel kell lenni az ország sajátos kultúrájára (64) . X ) Közép
iskolai tanulmányok (65-69). A szorosan vett papi tanulmányokat csak
az egyetemi felvételre jogosító tanulmányok végeztével lehet meg
kezdeni (65). Ez a rész szorgalmazza többek között még a latin nyelv
megfelelő tudását, a modern nyelvek ismeretét, és egész különösen a
hírk özl ő eszközökben val ó jártasság megszerzés ét. XI) Filozófiai tanul
mányok (70-75>' Több szempontból is szükségesek a jövendő teológus
nak és lelkipásztornak (70) . Főhelyet a rends zeres bölcseletnek kell
kapnia: a "philosophia perennis"-nek, de a modern gondolkodás érté
keinek is (71); a bölcselettörténe t ugyancsak nagyon fontos (72);
továbbá a bölcselettel kapcsola tban álló egyes tudományok, pl. az em
bertudományok (73). XII) Teológiai tanulmányok (76-81L Egészséges,
az éle tb e ágyazott és a lelkipásztori munkára felkészítő hi ttudományt
kell adni (76), mindent az üdvösségtörténet és modern szempontja
(ökumenizmus, mísszi ök) köré ép ítve (77). A teológia lelke a Szentírás
tanulmányozása (78); a többi főtárgy is megújult me gközel ít ést igényel ,
és közülük különösen fontos a liturgia (79). XIII) Szak tanulmányok
(82·85). A modern apostolkodás sokszor szükségessé te szi a specializáló
dást (82). Egyik módja az, hogy a kispap rendes tanulmányaiv al pár
huzamosan vagy azok utolsó évében végez külön tanulmányoka t a nagy
szemináriumban (84) , a másik pedig, hogy a hat év rendes képzés után
valamilyen szakintézetben folytatja (85). XIV) Tanbeli képzés (86-89>'
A papképzés al apja a Szentírás, ahogy az E gyház tanítóhivatala és a
hagyomány értelmezi ; a hagyomány tanúi az egy házatyá k és az egyház
tanítók, első helyen szent Tamás (86). A taná rok nem sajátmaguk, ha
nem az Egyház nevében, mint a tanítóhiva tal megbízottaí , tanítanak
(87); kötelességük a tanfejlődés követése, a tanbeli kiegyensúlyozott
ság és biztonság (88) , ugyancsak a mai kultú ra felé va ló kr itikus nyílt
sá g (89!. XV) A tanítás móclszer ei (90-93>' A tárgyak sokféleségénél
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fontosabb szerves egységük (90). A tanítás m ódsz erébe bele kell olvasz
tani biz onyos sz ámu p rofesszorí előadást, szeminár ium okat és gyakor
latokat, irányított egyéni tanulást, konkrét pr oblémákra vonatkozó
tudományos kutatást (91). A könyvtárat szakemberek gondozására
kell bízni (92). XVI) Szorosan vett lelkipásztori k épzés (94-99). Ennek
a képzésnek át kell fognia a lelkipásztorkodás összes főbb területeit
(94) és a modern apostolkodás különböző formái t (95). Iskolaévalatt
a gya korlatokat óvato san kell megválasztani (98), vakációra viszont
kifejezet t programot összeállítani (99). XVII ) To vábbképzés a szemi
nárium után (100-101) . Néhány példa ennek a képzésnek konkrét meg
va lósítására: lelkipásztori biennium, he ti egy vagy két napot igénylő

kurzuso k, nyári kurzu sok , egyhónapo s ..fe jtágító" kb. öt év lelkipásztor
kodás után.

A papképzés komolyabb krizise már jóval a zsinat előtt megkezdő

dött , az utóbbi években pedig rohamosan elh atalmasodott. A teljesség
és re ndsze re sség igénye nélkül szeretnén k néh ány jellemző tünetet
felsorolni: a hivatások száma fogya tkozóban, egyes helyeken pedig
k ívesz öben van; különböző országokban a püspökök meg az elöljárók
ne m akarták fel adni a szemináriumok mesterkélt és egészségtelen zárt
ságát; a tanítás anyaga és m ódszer i, a nevelés egésze nem tartott
lépést a világ fejlődésével; nem voltunk felkészülve a növekvő tenden
ciát mutat ó késői hiva tás ok felkarolás ára; a jómódú és elanyagiasodó,
erősen érzéki l égkö r ű , a technikai civilizációra beállított világ nehezen
megmunkálh ató ..nyersanyaggal" táplálja a sze mínáriumokat; az Egy
házban mindenüt t fellép ő újítasi lá z mindenféle szerenesés és szeren
csétlen kezdeményezést p rodukált a papképzés terén is ; egyes szélső

séges vélemények telj esen kil úgozzák a katolikus papság l ényeg ét, és
ezen a vonalon a szeminár iumok létjogosul tságát is tagadják.

Az új kerettörvény igyekszik világosságot és rendet te remteni a
zavaros, for ro ngó helyzetben. A pap képzés távl a tai t és ke reteit a múlt
hoz kép est gazdagon kiszélesíti ; a lényeges elveket, a bevált módszere
ket m egt ar t ja és hangsúlyozza ; az utóbbi évek szám os kísérletezéséből,

a profán oktatás és neve lés ú j eredményeiből feldolgozza mindazt,
amit az egész Egyház számára sz üks éges va gy érdemes megta r tani.
Megsz űntet í a múltban megkövetelt egyöntetűség káros kinövéseit , és
leh et övé teszi, sőt szorgalmazza a papnevelés terén is a pluralizmust.

Érdemleges véleményt erről a rat ío fundamentalisról m ajd azok
mondhatnak, akiknek a k ül önböz ö nemzetek számára konkrét pap
nevelési programma kell feldolgozniok. Olvasás alapján úgy tűník,

hogy a kerettörvén y szerzői jó munkát végeztek. Amint az minden
tö rvénnyel lenni szokott, most is majd csak az érdekelt végrehajtók
válthatják a holt betűt eleven életté.
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AZ ÚJ MISEKONYV

VI. Pál pápa nagycsütört ökön aláírt apostoli iratával tette közzé a II. Vati
káni zsinat kívánságának megfelelően átdo lgozott új mi sekönyvet . Ennek első

nyomtatott péld ányát Benno Gut bíboros. az ist enti szteleti kongregáció pre
fektusa máj. ll -én rnutatta be a Szentatyának . Az új misekönyv a szentmise
szertart ásán ak áll andó és változó részeit tar ta lmazza, de nem foglal ja rnaq á
ban a szentmi se olv asmányait. A kiadóknak nem is szabad forgalomba hozniok
olyan misekönyveket . amelyekben az olvasmányo k is megta lálhatók . A rnlse 
könyvet a pap az oltárnál használja . az olvasmányok at tart almazó kötetnek az
ambón kell lennie.

Az új mis ekönyv első 130 oldalán a kiadá sára vonatkozó szentszéki ok
mányokat és az új miserendben már közölt álta lános tud nivalókat tal áljuk.
Ennek bevezető része röviden össze fog lal ja a misekönyv tö rté netét és közlt,
hogy milyen szempontok szerint valósították meg mostan i reformját. Az új
misekönyv az egyes mi sék változó részeit. az anti fónáka t és imákat úgy közll,
hogy mindegyik külön lapon található. Ami az imáka t il leti , számuk mintegy
kétezer. A korábbi mi sekönyvben találha tó mintegy ezer imát az új mlse
könyvb e is szinte min d beiktatták. a többi t más rítusok li turgiájából vették
át. A régi misekönyv imáit felülvizsgálták, a litu rgiai reform szellemének
megfelelően át is dolgozták. ahol erre szükség volt. A vasárnapi mis ék vál
tozó rész eit úgy módosították, hogy az olvasmányok gondolatával összhanq
ban álljanak. Az ádvent i . karácsonyi, nagybö jt i és húsvéti időszakban a hét
köznapoknak is sajá t miseszöveg ük van. Advent e l ső három hetére hat
szkémát tal álunk a hat hétköznapnak megfe lelően. míg dec. 17 - 24 között
mind en napnak saját mi seszövege van. A karácso nyi időszak hétköznapjaira
ugyancsak 6 formulát közöl az új misekönyv, míg nagyböjtben napok szerint
vált ozik a rnise szövege. Húsvét nyo lcadára hasonlóképpen mind en napra
más szkémá t találun k. A nyo lcadot követő hetekben a 2.4. és 6. hét hét köz
napjain egyugyanazon heti ciklus miséi t mondjuk, mí g a 3. és 5. héten egy
másik húsvét i ciklus szövegei tes zik változatossá a liturg iát. A változatos
ságot még jobban biztosítja az, hogya húsvéti idő valamennyi 50 napjára a
mis e kellekta-lm ája más és más. A szentekr ő l való megeml ékezések imáit
úgy dolgozták át. hogy anakro nlzrnusokat, li tur gia i közhelyeket ne tartalmaz
zanak és a szent ek egyéniségét korunk igényének megfelelően rnutass ák be.

A közös misék sorát a tem plomszent elési mi se nyitja meg . Ezt a közös
Mária·misék 6 szkémája követi. A vért anúk közös miséit tíz, az eqy házta nító
két kettő. a I érfl- és női szentekét pedig 12 szkéma alk otja. Külön csoportban
találjuk azokat a mí s éket, amelyek keres zte léssel, b érm álással. papszentel és
sel, házasságk ötéssel kapcsolódnak. Az új mise könyv a különb öz ö alkalmakkor
mondható miseszövegeket valami ve l nagyobb számban közll, min t a régi. E
rész megszerkesztésében is érvényesültek a korsze rűs ítés elv ei. Ha az egy
házért ajánljuk fel a szentmisét . 5 szkéma között válogathatunk. Ha a pápáért
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rnls ézünk, kett ő, ha a püspökért. szintén kettó áll rendelkezésünkre. Külön
misét találunk pápa- és püspökválasztás, egyetemes zsinat és helyi zsinat
esetére. Három szkéma között válogathatunk, ha papokért mis ézünk. Továbbá
más és más szkémát találunk, ha papi hivatásokért, a szerzetesekért, a világi
hívekért, a keresztények egységéért, a hitterjesztés eredményességéért. al.
üldözött keresztényekért ajánljuk fel a misénket. Hasonlóképpen külön mlse
fo rmula van a polgári év kezdetére, az ember munkáján ak a megszentelésére.
aratás idejére, természeti csapások alkalmával , menekültekért. börtönben
sínylódókért, betegekért. haldoklókért, családi békéért. bar átokért. a jó halál
kegyelméért. tS természetesen nem hiányzik a külön szöveg arra az alka
lomra , amikor meg akarjuk köszönni az Úr Istennek jótéteményeit. Az új
misekönyv végül a votívmiséket és a gyászmiséket tartalmazza. Avatívmisék
sorába kerültek egyes eltörölt ünnepek rnlsél, mint pl. Jézus szent neve és
drágal átos vére ünnepének a miséje. A gyászmisék sorát 5 általános, de
teljes szkéma és 14 különleges szkéma alkotja . Ez utóbbiak között misét
találunk arra az esetre is, amikor a szül ök keresztség nélkül elhúnyt gyer·
meküket gyászolják. Az új misekönyv nem közli külön-külön minden prefáció
nak a dallamát, hanem csak egy prefációnak az egyszerú és ünnepi dallamát
mutatja be, megjegyezve hogya többi 81 prefáció dallamát a két dallam
szerint kell modellálni. Ez a szúkszavúság é rthet ő . hiszen latin misekönyvról
van szó. A népmiséket mindig honi nyelven mondja a pap és az énekelt
részek dallamát a honi nyelv igényeinek megfelelően kell módosítanI.

Orbán Miklós
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

VI. PAL PÁPA ARANYMISt:JE

Május 29-én volt VI. Pál pappászentelésének ötvenedik évfordulója . A
Szentatya csodálatos módot tal ált arra . hogy aranym iséj ét az Egyház fejéhez
mél tóan ünnepelje meg . Pünkösdvasárna p délután a Szent Péter téren 278
ifjút szentelt pappá a vi lág minden tájáról. Ezzel az impozáns gesztussal
adta tovább a Szent lélekben való kiválasztatásnak és az Egyház szolgá latá nak
azt a karizmáját, amelyet Gianbattista Mont in i diákonus ötven évvel ezelőtt

megkapott . s amelyet ma VI. Pál pápa tel jességében magáénak mondh at.

ot óra után a pápa a konc elebráló tíz bíborossal együtt a szentelendők

hosszú sorától követv e kivonult a szabadtéri oltárhoz. •Az Úr lelke betölti a
föld ker eks éq ét" - énekli a Cappell a Sistina kórusa az ünnep lntroltus át, s
valóban: a j elenlevők el ő t t szinte kézzelfoghatóan úju l meg az e lső pünkösd
fajokat és nyelveket egy hitben egyes ítő csodája. A kispapok vi lágí tóan fehér .
egyforma albája fel ett az arcok tökélete s változatossága: mandulaszemű

ázsiaiak, fek ete bőrű afri kaiak. világosszemű, székehaj ú északiak. indiaiak és
lat inamerikaiak, arabok és középeur ópalak, szlávok és fra nciák és spanyo
lok ... Mindegyiknek a karján a papi öltöny (a paténával és kehe llyel együtt.
a Szentatya ajándéka) . Az Egyház ifjúi életereje és reménysége sorakozik itt
fel a kor és felelősség terhét hordó főpapok mellé. Kezdőd ik a szent elési
mis e. A résztvevők külön e cé lra készí tett és széjje losztott füzetekből követ
hetik nyom on az Ige liturgiáját. a legújabb szertartási szöveg szerint . A két
olvasm ányt fr ancia és ango l nyelven mondja egy-egy klerikus. az evangéliu
mot spanyolul egy uruguayi diákonus . A Szentatya homiliájában pünkösd
ünnepérő l beszél. amely a Szentlélek jelenlétének . örömének, erejének meg
tapaszta lása. Azu tán ennek a mostani pünkösdnek különleges szemé lyes
je lentőségéről. Jobban szer ette volna cse ndes lelkimagányban tölteni ezt az
évfordulót. De a híveknek joguk van papjukra. őhozzá pedig most már az
egész kato likus egyháznak van joga. Igy hát mindenki e lőtt vall ja meg: nagy
dolog papnak lenni ! Otven esztendő nem hogy elhomályosítaná , inká bb fo 
kozza a hivatás szépségét és boldoqs áq át. A pápa [l Szentháromsághoz inté
zett imában önt i ki háláját Ist ennek . Egy szemérmes mondat céloz aztán arra.
hogy az Úr öt (a pápasággal) kereszt jére hívta meg, s az ő válasza az volt :
Az Úr nevében - legyen. mert aki a terhet adja, e rőt is ád vi selésére. A
mai ünnepet még valami tes zi igazán pünkösdivé és tö lti meg fénnyel :
ezeknek a diákonusoknak pappászente lése . A pápa hangja i tt fénye sen szár-
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nyal fel: ..üdvözlet nektek. drága választottak! " Egy jelszóba próbálja sűriteni

nekik szóló mondanivalóját : ..tradi tio pot estat is" . a papság hatalmát és kariz
máját adja át nekik ebben az egyedülálló órában. A kézrátétel által Krisztus
tölti el őket Lelkével és egészen különleges vi szonyba kerülnek Istennel.
Jézussal. az Egyházzal. az emberiséggel. Imájában a Szentlél ek Úristentől új
szlvet . ti szta szlvet, nagy szivet kér fiainak . ..És ime elérkezett a cselekvés
pi llanata : a Pünkösd itt van."

Most kezdőd i k a voltaképpeni szentelés. A 278 ifj ú tágas hófehér négy
szögben sorakozik fe l a l e g főbb püspök előtt . A Szentatya maga intézi hozzá
juk a szertartásb an előírt kérdéseket. Közel háromszáz fiatal hang érces kó
rusa válaszo l: ..Akarjuk - lsten segítségé vel" . Miután a pápa elrecitálta a
nagy szentelési inte lmet. a szentelendők arcraborulnak - mintha friss hó
hullott vo lna hirtelen az égbolton to rnyosuló súlyo s szürke felhőkből a térnek
ebbe a sarkába - és az egész sokaság térdenáll va imádkozza el fölöttük a
Mindenszentek litániáját. Azut án párosával járulnak a pápa elé . aki a szentelés
bib liai gesztus ávaI szótlanul fejükre tes zi kezét. Az apostolok. Péter és a töb
biek adták így tovább hatalmukat először - és ma a továbbé lő Péter teszi.
Századok. évezredek múl tak el közben: az Egyház örökifjú és változatlan
maradt Krisztus papságának megúj uló erej ében. A szentelési könyörgést
kinyújtott kézzel mondja el fölöttük a pápa; vele együtt nyújtja karját a szen
te lendők fölé egy kis csoport pap: azok a szemináriumi vezetők . akiknek leg
több részük volt abban. hogy neveltjeik ma az oltárnál állanak. A Szentatya
imádságos megpihenésre vonul vis sza katedrájára. a segéd kező kardinálisok
pedig - miután az ú] papok magukra ölt ötték a szent ruhákat - megkenik
kezüket szent olajja l. átadj ák nekik a paténát a kehell yel: az Aldozat bemuta
tásá nak hatalmát. Kórus és nép felváltva énekli a Veni Creator himnuszt.
Végül a pápa valamennyi fölszenteltet békecsókkal köszönti. Este hét óra fel é
jár . Kigyúlnak a hatalma s sárgafényű reflektorok a tér föl ött. Köröskörül
lassan leszáll a sötét. s egyik -másik fiata l pap talán hazájára gondol. ahol
háború dúl és szenvedés pusztít - de itt béke van: Krisztus békéje . ..Nem
mint a vil ág adja. adom én nektek" . de azért adom. hogy vigyétek széjjel a
vi lágba!

A Credo közös eléneklé se és a pápáért . az Egyházért. az új papokért
könyörgő közös imák után megkezdőd i k a páratl an eucharisztikus ünnep.
39 új pap közeledik a hatalm as ol tárasztaihoz. letéve rá ostyát. kelyhet és
bort. Majd néhányan a Szentatya elé járulnak és egy lepecsételt borítékot
adnak át. A fölszenteltek adományát tart almazza ez: szentelé sük és a jubi
leum emlékére egy leprakórházat kívánnak épít tetni. Felajánlás után felhang
zik a pünkösdi pre fáció - valóban ujjo ng most az egész földk erekség egy·
háza! - és a harmadik misekánon tömör. ver etes mondatai. Krisztus való
ságos Teste és Vére megjelenik az olt áron és mi túláradó szíwel köszöntjük
Ot. aki szeretetében önmagát adja értünk. itt az oltáron a kenyér és bor
szln ében, az oltár körül pedig ezekben az önmagukat szolgálatra és áldozat ra
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szeritel ő fiatal életekben. - A Mlatyánkot a hívősereg megint együtt latin ul
éneklI.

Felejthetetlen marad az a félóra, amelyet a szentáldozás kiosztása vett
Igénybe. A fölszenteltek tizeséve l járulnak az oltárhoz a két szín alatti áldo
zásra. Ugyanakkor a pápa személyesen áldoztatja meg katedrájáról az új
papok közvetlen hozzátartozóit, akik a földkerekség minden részéről Rómába
jöttek erre az alkalomra. Köztük Ielt ünöen sok egyszerú ember: kendős

parasztasszonyok , kimért és súlyos l épt ű férfiak - munkáso k, hivatalnokok.
Elnézzük ezeket az arcokat: nem egyre mél y ráncokat vésett már egy élet
munkája és fáradsága, de most sugárzik valamenn yi. Krisztust veszik maguk
hoz föld i helytartójának kezéből a Szentségb en, s Krisztust t iszte lhetik ettől

az órától tulajdon gyermekeikben . Atyákká és anyákká, életadókká lettek
nemcsak a természet áldott rendjében, hanem az Egyház term észetfölötti
életközösségében is. Ha fölemelik szemüket, fiaikat látják az oltár magasá
ban, amint ugyanabban az egy Kenyérben részesednek. Nemzedékek őrség

váltása ez a hangtalan áhítatú néhány perc. Krisztus felé tart mind egyik
menet hullá mzása, hogyalegértékesebbet: saját életét, vagy a neki leq
drágább életet adja oda Neki visszavonhatatlanul. s cserébe jogosan kapja
meg a legnagyobba t: Krisztust magát , egészen.

A mise befejezéshez közeled ik . Ragyogva szárnya l fel az énekkarból
Palestrina kórusa : Exsul tate justi , ujjongjatok igazak az Úrban! A pápai áldás
sal végződik a három őrán ál tovább tar tó , impozáns rendb en végbemenő

szertartás. A csodálatos öregember, aki a fáradtság legkisebb jele nélkül
csinálta végig az egészet, most fe lszáll a sedia gestatoriába, s úgy vonul
végig a téren az ünneplő tömeg közt, hogy mindenki láthassa . Az Áldások
termében még egyszer megáll, hogy most már közvetlen atyai üdvözlettel
köszöntse az új papokat. A hatalmas teret betöltő tömeg a mély benyomások
áhítatos órái után felszaba dultan, mámorosan ujjong. Az Egyház diadala volt
ez a nap - csendes, igaz, hozzá ill ő diadal. Krisztus jelenléte ismét gyarapo
dott a vil ág minden részébe n. Az utolsó vacsora terme újból kitárta ajtaját
és az apostolok oldalára új apostolok szegődtek. Nagy fényesség gyulladt ki
és hasított bele a reménytelen világ sötétjébe . Reménységünk a remény
ellenére megint kivirulhat.

Speetator

MGR. ZÁGON JÖZSEF A SZENT ISTVÁN·M ILLENNIUMRÖL

Elhangzott a Vatikáni Rádióban, 1970 ápr ilis 27·én.

A Magyar Püspöki Kar Szent István kir ály születés ének és a magyar ke
reszténység nek ezeréves évfordulója alkalmából jub il eumi esztendőt hlrde 
tett, mely 1970 augusztu s 20-án kezdődi k s egy évig , tehát 1971 augusztus
20-ig tart. Ijjas József kalocsai érsek, a püspöki konferencia elnöke az Ne
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News Serv ice amerikai hír li gynökségnek adott nyilatkozatában a külföldön
é lő magyar katol ikusokhoz is fordul t s kértc . hogy ünnepeljünk együtt. akárhol
éljünk is .

A római magyar papság és hívek örömmel csatlakoznak a püspöki kar
fe lhívásához. Ezt annál szívesebben tesszük. mert ami nt a helyszínen lát
hatj ák. a befejezéshez közeledik a Szent István Zarándok ház harmadik és
uto lsó szárnya is . s abban a szerenes és helyzetben vagyunk. hogy augusztus
20-án. az otth oni jubi leumi esztend ő megnyitásakor itt Rómában átadjuk ren
delte tésé nek az új j áépí tett. teljes Szent István Zarándokházat . Amint tud ják.
az eredet i Szent István Zarándokház és a magyar nemzeti templom a Szent
Péter Bazilika tövében állt. de 1776-ban lebontásra került, hogy helyet adjon
a bazil ika új sekrestyéjének . Csaknem 200 éves megszakítás után a Zarándok
ház. templomnak is beilló kápolnájával. újból <J magyarság rendelkezésére
áll . hogy az idegenben otthont nyújtson. hogy eligazítson. hogya római tar
tózkodást lelki és szell emi élmén nyé tegye. Nem sokszor ny íli k alkalom
arra. hogy a szent király ezeréves jubileumát saját gondolatával. saját m űv é 

nek felújításával ünnepelj ük: ennek a ritka kegye lemnek részesei rnlndazok,
aklk a Ház létrejöttéért imádkoztak. áldozatot hoztak s azt a jövób en is
támog atj ák.

A meghirdetett Szent István jubileum az ünneplés közös öröme mellett
te rmészetszerúleg Idóbeli eltéréseket is hozhat magával. Igy pl. a magyar
katolikus emigráció részben Szent Istv án születési évének bizonytala nsága.
részben a szétszór tságból adódó nehézségek mlat t , de fóleg egyezeréves
jubileum szelle mi és lelki c élkl túzé sel . feladata i rniatt már 1969-ben kezdte
az évfo rdulói ünnepelni s ezt 1975-ig óhajt ja fol yt atni. amikor a vil ágegyház
is Szentévet fog tar tani. Az emigráció tehát hat évig fogja a jubi leum gondo
latát ébrentartani. hogy a külföldön é lő magyar hívekben a keresztény ön
tudato t felkeltse. ápolja és elmé lyí tse. másrészt a külföld felé megismertesse
ennek az ezeréve s magyar kere szténységnek életé t. alkotásait. áldozatait és
mai problémáit. helyzetét . Mindennek feldolgozásához idó kell. Szemünk
elótt lebegett a lengyel katoli kus egyház példája is . amely 10 évig készül t
millen niumára és hatalmas dokumentációs anyaggal külö nböző nyelveken ls
mertette multját és [elenét,

Amíg te hát egy fel ól az emigráció szívesen csatlakozik az otthoni ünnep
sé qekhez, saját speciál is adottságai között igyeksz ik ezt az ezeréves [ublleu
mot lelkileg és szellemil eg gyümölcsöz tet ni.

Az 1975. évi augusztus 20-i befejezó ünnep ség újból i tt Rómában lesz.
ahová a vil ág minden rés zéról s természetesen ott honról is várunk magyar
zarándoklatokat. Addigra . reméljük. elkés zül Rómában Szent István szobra ls .
melynek felavatása képezné a záróaktust a kül föl di jubileu mi ünnepségek
hosszú sorában.

A részletes programot a jubileumi bizottság fogja közzétenni.
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DON SKODA FERENC A NEMHIVOK TITKÁRSÁGÁRÖL

(Don Skoda Ferenc és P. Szabó Ferenc beszélgetése. Elhangzott
a Vatikáni Rádióban 1970. máj. 2-án.)

Ismeretes, hogy a Nemhivök Titkársága a II. Vatikáni Zsinat egyik
gyümölcse: a Gaudium et Spes k. zsinati konstít űcíö, amely az egyház
és a világ kapcsolatával fogl alkozik, kifejezetlen sürgette, ho gy őszinte

és komoly párbeszéd alakuljon ki a hivők és a nemhivők között . Meg.
hívtuk studionkba Don Skoda Ferenc szlovák származású papot, aki
magyarul is beszél, tájékoztassa hall gatóinkat a Titkárság célkitűzései

ről és tevékenységéről. Don Skoda Losoncon született; teológiai tanul
mányait Rómában végezte. Jelenleg a Nemhivők Tit! árságán dolgozik,
így első kézből kapjuk az inform ációkat.

K.: Főtisztelendő úr, Ön a Nemhivők Titkárságán dolgozik szinte
megalapítása óta; kérjük, tájékoztassa hallgatóinkat e Titkárság erede
téről, célkitűzésér6l, összetételéről és jelenlegi tevékenységéről.

V.: Még tartott a zsinat, amikor m ár egyes atyák arra gondoltak:
létre kellene hozni egy titkárságot a nemhivők számára. Ennek a cso
portnak a vezetője Bea biboros volt. Kívánságuk kedvez ő visszhangra
talált a Szentatyánál. VI. Pál 1964 júliusában magánkihallgatáson fo
gadta fi sza lézianus filozófia-professzort, Don Vincenzo Mianot, akit az
új Titkárság leendő titkárának jelöltek ki, hogy megtárgyalja vele a
létrehozandó hivatal célkitűzéseit. Miano professzor arra számitott,
hogy a kihallgatás során maris megkapja a Titkárság jó l kidolgozott
irányelveit . Nagy volt a meglepetése, amikor a Szentatya - mindjárt
beszélgetésük elején - megkérdezte tőle: mit lehetne tenni a nemhivő

kért és miképpen kellene m egszervezni a kérdéses Titkárságot? Don
Miano me glepetését palástolva próbálta kifejteni elgondolását és rövi
den összefoglalta a Bea bíboros által vezetett püspök-csoport elgondo
lás á t. A Szentatya megtette saját megjegyzéseit és megbízta Don Mia
not, hogy írásban készítse el a Titkárság tervét. A szalézi atya emlé
kezetében megmaradtak a Pápa utolsó szavai: llSUS docebit - a gyakor
lat majd megtanít bennünket arra, mit kell tennünk .

Miano professzor előbb kikérte Bea bíboros tanácsát, ma jd elk és zí
tette a Szeritatya által kívánt tervet; 1964 szeptemberében nyújtotta be
a Pápának. VI. Pál 1965 márciusában nevezte ki Don Mianot a hivatal
titkárának, elnökének pedig König bíboros bécsi érseket tette meg. A
Nemhivők Titkárságának alapító okmányát 1965 április 9-én tette
közzé az Osser vator e Romano.

Az így megalapított titkárság mindjárt megkezdte munkáját : részt
vett "Az Egyház a modern világban" c. zsinati ko nstitúció kidolgozásá
ban. (Ismeretes, hogy ez a konstítü cíö külön foglalkozik az ateizmus-
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sal .) A zsinat a latt és utána tovább kellell fejleszteni ezt az új egyházi
szervet. A Szentszék m ár 1965·ben 23 püspököt nev ezett ki (ezeknek a
számát később növelte) a Titkárság tagjai közé; ezek a püspökök a
világegyház kü lönb öz ö részeit képviselik . A Ti tkárság tagjai még a
zsinat alatt kétízben összeültek. Miként a két másik titkárság, a ke
resztények egységével és a nemkeresztény vallásokkal foglalkozó, a
most szóbanforgó hiva tal is úgy szervezi meg a tájékoztatást, hogy le
hetőleg minden országban legyenek hel yi titkárságai. A tag-püspökökön
kívül számos konzult or tartozik még a Titkársághoz, a különböző orsz á
gok ké pvise letében . A római hivatal és a helyi képviseletek főcélkitűzése

az, hogy tanulmányozzák az ateizmus különböző formáit és elmélyítsék
a párbeszéd et hívők és nemhívők között. Titkárságunk évenkint négy
szer közzétesz egy tájékoztatót, amely híreket közöl tevékenységéről ,

valamint a püspökkari ko nferenciák által irányított helyi titkárságok
és világi in tézmények munkásságáról. A Nemhívők Titkárságának tevé
ken ysége egyáltalán nem politikai jellegű. A Titkárság nem harco lni
akar az a tei zmus ellen, m ég ha harcos ateizmusról van is sz ö, hanem
az ér intkezést, a dialógust keresi a nemhivőkkel, hogy így biztosítsa a
va llásnak azt a helyet , amely kijár neki a társadalomban, és ho gy a
nemhivőket a vallási toleranciára birja. Hivők és nemhivők sza mos
területen együttműködhetnek az emberi problémák megold ásában, így
pl. a béke és a társadalmi igazságosság ügyének előmozdításában.

K .: Az Önök Ti t kársága 1968-ban egy dokumentumot tett közzé a
párbeszédről. Főtisztelendő Úr mint a Nemhivők Titkárságának munka·
tá rsa m inden bizonnyal közreműködött ennek előkészítésében. Hall
gat óink hálásak lennének , ha m ost röviden szólna a párbeszéd e di rek·
tóriumáról .

V.: Titkárságunknak az volt a célja e do ku men tum kibocsátásával,
hogy megvil ágítsa a pá rbeszéd igazi természetét és bízonyos félreérté
seknek elejét vegye , továbbá, hogy a helyes vágányon előbbrevigye a
m ár m egkezdett dialó gust . Ma ga a párbeszéd nem teljesen új do log,
hiszen az emberek bizonyos értelemben mi ndig is dialogizáltak. Titk ár
ságunk a kérdéses dokumentumot elsősorban a katolikusoknak szán ta ,
de eze nkívü l ál tal ában a keresztényeknek, és végü l a nemhivőknek,

illetve a különböző valláso k híveinek is . Tehát amit a dialógusró l mond,
az még a nemhivőkhöz is szól.

Ami az új dokumentum eredetét illeti: me gmondhatom, hogy nyo
mon követtem kidolgozását. Kezdetben csak gyenge palánta volt, de
las san növekedett és gazdagodott. Eredeti vázlatát egy szűkebb körű

bizottság, a Titkárság néhány konzultorának egy csoportja készítette
el. A Titkárság többi konzultora és püspök-tagjai véleményezték a te rve
zetet : az így kij aví tott, kíegészített dokumentumot megküldték minden
püspökkari konferen ciának, hogy eze k is megtehessék észrevételeiket.
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Egyébként más római hivatalok is megvizsgálták a dokumentumot
közzététele előtt.

A direk tóriumban leir t párbeszéd az emberek kölcsönös nyitottságá
nak, a kölcsönös adásnak és kapásnak egyik kifejezése. Ez a dialógus
különbözík att öl, amely a mi korunknak megfelelően igyekszik hi rde tni
az evangélium örömhírét.

K .: Főtisztelendő Úr milyen tapasztalatokról számo lhat be, llOgya n
lát j a a Titkárság tevékenységét?

V.: Néhány mondatban összefogla lhatom tapasztalatairnat. A Titkár
ság tevékenysége egészen új az egyházban. Hiva talunk munkája kü lön
bözik a róm ai Kúria t.öbbi hivatalának munkáját61. A mi tevékenységünk
sikere nagyban füg g az egyéni kezdem ényez ésekt ől . a különböz ö orszá
gok, kultú rák és nép ek tapasztala taitól és ismer t étöl. Nemcsak a hivők

és a kommunisták között akarjuk előmozdítani , a párbeszédet, hanem
a hivők és a nemhivők val amennyi t ípusának képviselői k özött is . E zért
alaposan ta nulmányoznunk kell a világ k ülönb öz ö részein fellelhető

hitetlenség formáit és helyi titkárságokat kell létrehoznunk az ateizmus
tanulm ányozására . Nincs m ég sok tapasztalatunk és részleteiben kidol
gozott munkaprogramunk, mint a római K úria más hivatalainak. Ti t
kárságunk úttörő munkát végez. A tapasz talat majd me gtanít bennün
ket a r ra, mit kell kifej lesztenünk és mi t kell elhagynunk.

K.: Utolsó kérdésíink: me lijek a T i tkárság jövő t ervei?

V.: Jövő terveinket a múlt ra és a [elenre ala pozzuk. XXIII. János
ideje óta a hivők és nemhivők közöt t í párbeszéd jelentős utat tett me g.
Mindenki meggyőződhetett a r ról - k ülönö sen a zsinat alatt -, hogy
az egyh áz nem akar elszigetelődni a világtó l, hogy első orban nem a
tévedéseket akarja elítélni , hanem kapcsolatot teremteni korunk em
bereivel. Csakis a párbeszéd kü szöbölhe ti ki az el öít éle teket, a gyűlöle

tet, a türelmetlenséget az egyes emberek és a nemzetek között, csakis
a párbeszéd teremtheti meg a rokonszenvnek azt a lé kö rét, amely
lehetövé teszi az együttm űköd ést . Reméljük, hogy Titkárságunk a jövő

ben is hozzájárul ennek a légkörnek a megteremtéséhez: az embe r
mé ltóság tisztelet ét kell elöseg ítenü nk , - minden ember tiszteletét
nemzetre, Iaj ra és világnézetre való t.ekint.et nélkül.

Meg vagyunk győződve a r ró l, hogy csakis a de mokratikus szabadság
keretében kibont.akozó dialógu s képes kialakítani az emberekben ezt
a humanizmust . Remé ljük , hogy az akadályok és nehézségek ellené re
is elmélyül a párbeszéd a hivők és nemhivők között Magyarországon
is, és meghozza gyümölcseit.
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PÁZMANV·I:VFORDULÖ

A magyarság Pázmány Péter születésének 400. évfordulóját ünnepli az
idén. A Szolgálat, amely a sajátosan magyar és lelki értékek kiaknázását tűzte

ki céljául, nem mehet el sz ö nélkül e mell ett a jubileum mellett. Hisz a
magyar szellem egyik óriásáról van szó. Térítő és egyházszervező m űködése

századokra írányt szab vall ástörténetünknek; egyetemalapítása az ország
modern kultúrájának egyik alapköve ; irod almi munkásságának vaskos kötetei
magyar észjárással . ízes honi nyelven - .magyarokért magyarul" - adnak
nekünk hírt lsten dolgairól; egyéniségének századokon átsugánó varázsa
mint a férfiasság . jellemszilárdság. józan bölcsesség és meleg emberiesség
példája vonz és serkent mindmáig.

E sorok írója egy emberöltő óta foglalkozik Pázmányra vonatkozó kutat á
sokkai: jószándékkal ígéri. ha lsten erőt és alkalmatosságot ád hozzá. rövide
sen nagyobb publikációval hódol emlékének. Addig is vegyék tőle .kísded
és lengeteg ajándékként" - hogy Pázmány szavával éljünk - ezt a néhány
fésületlen gondolatot. Mivel a jelen füzet témája a hit. megemlékezésünk
szóljon Pázmány Péter hitéről.

Úgy tűnik. korunk emberétől mi sem áll távolabb. mint ennek a barokk
óriásnak szenvedélyes. vitázó. egy tömbből faragott hite. De Pázmány kenver
tita . Igaz. gyermekfejjel, 13 éves korában tér át. De azért egy ilyen lépés
nem történhetik belső vívöd ások. érzelmi emóciók nélkül. Korán fizetett
.személyi árat" hitének későbbi szilárdságáért.

A szenvedélyes expanzivitás katolikus és protest áns oldalnak egyformán
jellemvonása a 16-17. században. Pázmánynak is . b ör ében és lelkében járt,
hogya hit ügyéért kisz álljon" . ~ppen korun kban nem tapasztalhatunk-e
valami hason lót? Nem növekszik-e egyre a kutató szenvedély. az érdeklődés

a hit alapvető kérdései iránt? Persze harcrnodora. stílusa erősen különbözik
mai fel fogásunktól. De vajon nem eleven istenviszonyunk megszürkülése. a
természetföl ötttek terén való érdektelenségünk teszl-e idegenné számunkra
ezt a valóban egzisztenciális jellegű vallásosságot?

Pázmány felfogása a hitről több lényeg es pontb an korszerűbb ma, mint
a maga korában volt. Erre vonatkozólag két főforrás áll rendelkezésünkre:
gráci egyetemi előadásaiból a De fide tractatus (00 IV 379 -634) és a hitról
szóló prédikáció (OM VII 510- 524) . A kettőt összevetve azt látjuk. hogy
alapgondolataik teljesen megegyezők (vagyis nem mért kétféle mértékkel a
tudós olvasók. meg az egyszerü hívek számára ... )

A hit-aktus lét rejöttének útja szerinte a következő:

1. Szükséges, hogy .lsten megjelentse az ígazságot" ( = kinyil atkoztatás).
Mert ugyan .a ter mészet világ osságából az emberi okosság sokat tudhat
Istenrűl ... de a hitnek természet felett való tanítását semmi okoskodás
ki nem mutatja, semmi teremtett elme magátúl meg nem érti". Ez meg ls
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történik a Szenti r ás ill. hagyom ány által és az Anyaszent egyház közvetítésével.

2. Mivel . csak száraz rnond ásokr a" támaszkodva vakmerő és fundamen
tum nélküli lenne hitünk. szükséges . hogy .e rös bizonyságokka l és kétség
kirekesztő jelenségekk el hitele snek rnutattassék, hogy amit hiszünk. azt
lsten jelentette" . Erről is gondoskodott az Úr a csodák . prófétálás , vértanúk .
stb . által.

És most következik egy érde kes. paradox fordulat . Pázmány levonj a az
e m b e r i következtetést : miv el . annyl-k éppen vastagíttatott az Anyaszent
egyház hlt l " .•esze-fordultak" . aki k ennek meg nem hódoln ak. Utána azonban
rögtön átJendül a t e r m é s z e t f ö I ö t t i sík ra:

3. .Ezek nem elégségesek az igaz hithez. hanem szükséq. hogy lst en
belső malasztjával és igaz hitnek belénk öntött vil ágosságával erős í tse lel 
künket a hivésre . Ne higgye senki. hogy maga ereje és okossága elégséges
a hitre, hanem megismérjük. kit úl kell kérn ünk ezt a mennyei ajándékot.
kinek kell köszönnünk, ha ezt imm ár elve ttük ."

Még vilá gosabb ez a paradoxon ot t , aho l Szent Pói téte l ébő l (Róm 10. 17J
ki indulva . Fldes ex audltu , a hit hallá sból vagyon" - kettős követke ztetést
von le. Egyik a hit tökéletes bizon yossága: hi szen lsten szavának his zünk.
ő pedig meg nem csalhat. Másik vis zont a hít homályossága, hi szen aminek
hallomásra adtunk hit elt. azt nem lát juk még vil ágosan. Tehát . corde credi
tur, akarva hajol ember a hitr e" . És . noha bizonyos okokkal hi endőnek kell
mutatn i , ami e l őnkbe adatik: de a hiendő dolgot voltaképpen nem látv án,
akaratunknak pia aff ectlo-ja , ájta tos indulatja vonsza értelmünket. hogy lsten
nek kiv áltképpen való segítsége és malaszt ja álta l higgyük. ami homál yoson
e lőnkbe adat ik" . Vagy amin t Bethlen Gábornak íro tt levelében fogalmazza:
. A hit lst en ajándéka és csak azoknak adatik . akik tel jes szúböl kív ánják" .

Ime a t e I j e s hittény : benne az ember i jószándékn ak és az ísteni
kegye lemnek döntő szerepével! Látjuk : Pázmány teológiai felfogásában épp
(Igy. min t egész robusztus lényében a primát us nem az észé, sem az akar at é,
hanem a kegyelemé.

A másik. ami t mindenütt nagyon erősen kiem el. hogy csak az a hit az
igazi . az üdvözít. amely . nern hólt és hlvolk od ó, hanem eleven és a szerete t
álta l sok jó cselekedetekkel bévelkedi k". Sok egyéb közt a következő bájos
hasonl attal vil ágítja ezt meg : .Isten a mi lelkünket hit 1\1ta I jeqyesévé fog ad
ja. Azért, ha a végre vészik a jegyest fe leségü l. hogy fi akat szüljön : lst en ls
azt kívánja. hogy akit elj egyez hit által. magtalan ne marad jon . hanem tekéI 
Jetes cselekedetek sokaságát szül]e ."

Beszélh etnénk még ennek a hitnek b e n s ő s é g e s vol t á r ó I - tehát
a befe lé és lsten fc lé forduló . a szentígnáci . szlv fő i skol áján" neve lke dett ,
imádkozó és imádkoztató Pázmányról. Kempis fordítójáról. az Imádságos
könyv és a Prédik ációk író járól. Szólhatnánk gondolkodásának, st íl usának
bibli ás j ellegéről. Nemcs ak a szentírási idézete k ömlenek pazar bőségge l

tollából , aká rm i rő l is ejtsen sz öt, hanem saját gondolatai t is egészen bibl iás
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ízzel fejezi ki. Minden dogmatikai különbség mell ett nem mutatja-e ez lel
kület ének, vall ásosságának mély gyökérrokonságát azokkal. akik ell en hada
kozi k?! Különben Pázmány harcmodora er őteljes. néha kim élet len , de soha
sem gyúlölködö vagy gyalázkodó. tS legélesebb vitairata i végén sem rnulaszt
ja el, hogy Istenhez ne fordu ljon könyö rgö szóval a kereszténység egységéért:
. Adja a mennynek. fö ldnek teremt ő Istene a közbenjáró Krisztus Jézus ér
deméért, hogy mindnyájan egy akolban. egy hitben és vall ásban szólgálj unk
ó Szent Felségének."

De gyakorlati té rí tő. I e I k i P á s z t o r i m u n k á j á t is - amit talán
legkevésbé hinnénk - ez a természe tfölött ire alapo zó. várni -tudó . egyéni
sé qtlsz te lö, kegyelemr e é pí tő eljárásmód jellemzi. Egyesek úgy gondolják,
hogy Pázmány huszárvágtában hódí totta vi ssza az or szágot. Levelei , beszámo
lói másró l tanúskodnak. Néha évekig. s őt évt izedekig fárad. imádkozik és
im ádkoztat. míg az elvete tt mag beér ik. Ozv. Balassánénak és gyermekeinek
megtérítése . hosszü három esztendő munkájába" került. Nyáry István család
jával csak 11 év mulva tér át. De legt anulságosabb. mert Megtérése Hlst órl á
jából legré szletesebben ismeretes, Vere smarti M ihály komjáti prédikátor
ese te. Már fél ig meggyö zödve a kato likus hit igazságáról kerül össze Páz
mánnyal. Mégis hónapokon át jár hozzá hoss zú megbeszélésekre. Sürgeti az
átt érést. Pázmány megfontolásr a és türelemr e inti. mert . üdvösségében és
ör ök életében jár." Végül többször ös próbáratétel után. egy esztend ő múlva
veszi át t őle a hitvallást.

Befejezöül még egy vonást emeljünk ki Pázmány hit ében. tanul ságui ma
gunknak: csodá latos e g y h á z i a s é r z ü I e t é t és rend íthetetlen egyház
húségét. Egész élete. mi nden fáradozása egyházának szolgá latában áll. Az
Anyaszentegyház az ö szemé ben a lelk ek édes otthona, Krisztus jegyese.
term ékeny anya . viharban is biztosan haladó hajó , Krisztus földi múvének
fol ytatój a. az igazság rendíth etetl en oszlo pa és tévedh etetlen mércé je: . Ha
valamin nem aikh atunk. terjesszük az Anyaszentegyház eleibe. Amit az rnond ,
megálljunk rajt a és valaki az elle n rugóldoz, pogánynak tart suk." Szivé t át
járja a fájdalom az Egyházat tépö hi tszakadások és véleménykülönbségek
láttán. s nemcsak szavával és Ist enhez in tézett könyör gésével akar mind ent
elköve tni ennek orvos lására . hanem akár éle tév el is kész .megerős íten i az
közönséges Római anyaszentegyház vallását " .

De ma és mindenkor id ő szerű szívból fakadó sóhajtása is : .Csudálkozásra
és szánakozásra méltó látni . hogy a keresztyének nem úgy élnek , mint hiszi k,
hogy élni tartoznak. t rti k és tudják a mennye i jókat . mégis ily kevés gondjok
vagyon azokra. Nem így. keresztyének . nem így .. . Szemünk e l ő t t visellyük
azokat a mi hitünknek tanít áalt. mell yek fényes l ámp ások életünk vezérlésére,
azok-után járjunk. hitünk regul áját kövessük."

Ory M iklós
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Odo Egres

BRISITS FRIGYES (1890 -1969)

Amikor megtud tam, hogy meghalt, . meq örzött levelei m" kis gyújteményé
ból elókerestem huszonkét éwel ezelótt írt sor ait. Majdnem egy negyed
század távlatából most úgy hatnak, mint egy szobor-leleplezés. A gyászoló
emlékek fátyol a mögött és túl a személyes üzenet bizalma s közvetlenségén
ó az éló szobor , az igazi nagy embernek bennünk maradandó emlékmúve. A
síron túlról már nem fog tiltakozni, ha leveléból vett néhány idézettel félre
húzom a fátyolt, hogy f iatalabb nemzedékek is megismerhessék az éló Brislts
Frigyest:

. . . talán úgy láts zik . hogy hos szú hallgatósom hanyagság vo lt. Ha azonban meg
kérdezi sok magányos gondolatom at és szentm isém mement óit, akkor meg fogja
kapni az igazi választ ... A levél ir áshoz - szerintem - ki vált ságos lelki állapot
és esztéti kai kegye lem kell . . . Bizony ára úgy van. hogy nagyon kényesen fogad el
rnindent, ami érzéklése körébe ker ül , Már pedig arra egész életemben nagyon vigyáz 
tam. hogy l e hető l eg senki t se botr ánkoztassak meg s ha nincsen hivata los ruh ám.
akkor inkább eltűn ők az ismere t lenségbe. ahova tartozom . . . A Kis Jézus mind en
áldásával áldja és szeresse életét és törekvéseit . . . aztán a Szentestén egy pllla
natra gondolj on ránk is. Mi nden úgy lesz, mint régen. csak talán egy kisse könnyeseb
ben fogj uk eiénekeini a szent énekeket . .. His zen Maga tudja azt. amit 111 i szegény
szürkék és Irod almi mezítl ábasok csak úgy sejtünk: a könny a nagy ihl et ő erő . . . 
M inden szeretetével ö le l i eleste ledá bátyj a: Frig yes .

E levélben is - mint rnlnd lq. amikor f iata labbakhoz szólt - finom Iróniá
val és túlzott önkritikáva l hizeleg a fia tal öntudatnak. Akkor még nem tudtam.
de most már tudom, hogy "a könny a nagy Ihletó er ő " és azt is tudom. hogy
a halálát sirató érzések mögöt t nagyon is messze , nagyon is mezitlábasan
kullo gnak a szavak , . .

O az ünnepi ruhás szó embere volt; amit leírt. vagy orgonás hangján ki
mondott. az "hivatalos ruhában" irodalom let t és megállja a helyét a legeló
ke l őbb st il iszták nemzetk özi kórusában. Mi nden beszéde. akár a templomban .
akár az elóadó teremben. akár a tanári katedrá ró l hangzott el. mind ig irodalmi
és egyúttal társadalmi esemény volt. Egész élete egy rendkívül gazdag
áradású ihl et a s z ó szolgálatában és ezt az ihl etet mind ig ünnepi áhitattal
fogadta, . kiváltság os lelki állapotnak" . "eszté tikai kegyelemnek" tartotta 
és szint e bántó alázattal adta tovább a s z ó - ra szomj as embertársainak.

Bri sits Frigyes életpályája a 20. század e lső felének történelmi és ideoló
giai katakli zmáival esik össze. 1890 márci us 4-én születe tt Máz án, Baranya
megyében, nem messze Börzsönytól , ahol szeretet t Vörösmartyja . mint fiatal
nevelő . szenvedte át "csak sóv árqorn. csak tű n ödö m" szerelmének gyötrő

éveit . A Vörös marty-levelek kiadásához fúzöt t egyik jegyzetben Börzsöny t így
i rja le: .Bo nyhádtö l félórára eső kis puszta. Perczel Sándor néhai birtoka.
Szelid magaslaton áll, a Völgy ség lágyan hullámzó vonul atai közöt t. Igazi kies
hely. kedves táj . , , Körülötte nincsenek zordon méltóságú hegyek. fáradtan
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omló várr omok, t i tokzatos mélységű őserdők . A történelemnek minden fájó
emléke, melankóli ája hiányzik ról a. Olyan. mint egy derűs csendben mosoly
gó, mezei park . . . " (Itt zárójelben kell megjegyez nem. hogy Brlsit s köny
veib en a lábjegyzetek nem csupán . sz áraz" adat-halmozások, hanem bennük
is van llra, egy témá ját szer et ö tudósnak magát te ljesen odaadó költői lendü
lete) . Mi kor Börzsönyt igy leírta. akkor saját szü lőfö ldje iránt i szeretetét is
lábjegyzetbe foglal ta.

Pécsi gimn azista korában Prohászkának .diadalrnas világnézete" már egy
új ifjúsági fo lyóiratban, a Z á s z I ó n k - ban. sürgette virágzásba egy lelkibb
magyar ifjúságnak .fakadó r üqyeit" . Ennek a Z á s z I ó n k • szell emnek a
csattogása , t iszta férf iusága. boldogasszonyos magyarsága egyengette útj át
a Ciszterci Rendbe. melynek fehér újonc-ruháját 1908 augusztus 14-én öltötte
magára. Majdnem hatvan évvel később . az öreg szerzetes errő l az újarcú
katoli kus sze llem rő l majd így fog megemlékezni: .Hatalos üdeséggel felcs en
gö ütemében. az öröm olajával felk ent ritmusában. amely úgy hatott . mintha
egy megvidámodni e lfe l ejtő . fáradt kor élet re kelt jókedve, magára ébredt
ifjúsága tartotta volna vele bevonul ását az új század hajnalán". Lehet-e bár
mely nemzedék fell elkesült f iatal idealizmusára ennél szebben visszaemlékez
ni ? Ennek a diadalmas élet-é rzésnek leqart ikul ál tabb kö ltője a nálánál tl z
évvel idősebb Sik Sándor volt , kive l a budapesti egyetem fo lyosóján tal ál
kozott először. Az eml ékek szépségében elmerülve ezt a so rs-s ze rű találkozást
is megörökítette: .fekete piarista reve rendójában csupa halk rnosoly, kedves
közvetl enség és spir ituális derű volt . .. meghato tta n néztünk Sik Sándor
szemébe" .

Egyetem i évei alatt a fe lejthetetlen Riedl Frigyes volt ró a legnagyobb
hatással. Szint e simogatta vo lt professzora eml ékér és legendává varázsolt a.
amikor magyar irodalmi óráiról beszélt . amikor a legnagyobb e lőadó ter emben,
a hires XI-esben a . hallga tóságon óra előtti színes zaj zsibong. hull ámzik
végig. Mindenki tele van egy készülő nagy élményelőérzetének fe l ve r őd ő.

csapongó izgalmával. Egyszer csak kit árul az ajt ó és a hallg atók tóduló tömeg e
között , észrevét lenül jelenik meg a katedrá n Riedl Frigyes. Az ember t önkén
telenül is sziven üti valami , amikor meglátja ezt a minden ízében érdekes
Professzort" .

Negyven évvel később ugyanilyen .nagy élményelőérzetének felverődő

izqalm ával " vártuk Brisits Frigyes óráit, ki akkor már mint az egyetem rend
kívül i magyar tanára Vörösmartyról adott elő . Nemcsak izgalommal vártuk .
hanem áhitatt al is . mert ő pap is vol t és mélységesen meg volt győződve

arról. hogy mind en komoly irodalomnak csak két t émája lehet : lsten és em
ber. Bennünket is szíven ütöt t valami. amikor fehér-fekete reve rendásan ka
tedrája mögül tis zta kék szemével végignézett raj tunk. Minden szavának
klasszikus bája volt és amint beszélt, szinte a szemünk előtt az irodalomból
élet lett. a filológiai éleslátásból pszichológiai felfedezés. kézenfogva vezetett
bennünket az emberi léle knek Istennel határos érzés-világába. Az emberí lét-
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probl érnát, az embernek Istenre hango ltságát oly an meggyőzően tudta szó
fényekkel hallgatóiba vetíten i, hogy egy-egy óra után szinte önmagától merült
fel bennünk a kérdés: hol végződik az ember? Hol kezdőd i k az lsten?

Brisl ts Frigyest 1913 július 14-én szente lték pappá. Lehet. hogy az utókor
a nagyszerű sz önokot , a nagytudású tanárt fogja megcs odálni benne; önmag a
szemében azonban mindig és mindenhol e lsősorban pap volt. Papi élete volt
örömének oka; nagy élet-páto szának szentségi forrása. de .rnaq ányos , t űn őd ő

gondolatait" kellene meqk érdeznünk, ha az Istenhez való legszemélyesebb
viszonyáról csak valamit is meg szere tnénk tudni. Ez egy nagy szere lemnek
féltve őrzött ti tka maradt. Rilke költői meglátása neki is életelve vol t : a nagy
lélek mindig a Legnagyobbat akarja szolgálni! - és Brisits Frigyes. a pap.
egész életében hűségesen szolgál ta isteni Mesterét. E lsősorban mint .rnlnl 
ster Verbi" , szónoki tehetsége erre pred estinálta. Szentbeszédei nek st ílusa
egészen egyéni vo lt ; mindig ünnepi harangozás. A logika i felépit ést és a
szent lrási megalapozottságot mindig háttérbe szoritotta az ünnep hangu lata.
amit a mondatok ritmikus lejtése, a szavak Iiraisága és a hang pátosza vará
zsolt hallg atós ága köré . Aki vasárnapi szentbeszédei t hallgatta, az mindi g
ünnepi hangulatban és meg szépü lt szívvel hagyta el a temp lomot. Irói tehet
sége a magyar lel ki iroda lmat is gazdagította; írt az Arp ádházi szentekr öl,
Assziszi Szent Ferencről és gazdag tartalmú imádságos könyvett adott ki,
amellyel a magyar intelligenciának le lki igényeit akar ta szolgá lni.

1914-ben a budai Szent Imre gimnáziumnak, az ország egyik l e g el ső isko
lájának. lett a tanára. Ott a Rend legkitűnőbb tag jainak szerencsés milieujébe
került; nagy tanárok és értékes tudósok tá rsaságába . Sok ezer vol t diákja
mint a magyar hagyom ányok hűséges őrzőjé re fog emlékezni rá. De a csonka
országna k új európai helyzetébő l és az Irodalom-tanltásnak az élethez való
vis zonyításából új probléma-területek adödtak, amel yek a magyar irodalom
történetnek kor-érz ékléssel való átí rása t követelték. Ebbő l a kor-szükség
l etből született a fel becsülhetetlen értékű, felsőbb osztályos gim náziumi tanu
lók számára szerkesztett Alszeghy-Br is its-Sik: A ol a g y a r i r o d a l o m
t ö r t é n e t e cimű tankönyv. A hata lmas tud ású , de részletekben túl sokat
időző A lszeghy Zso lt és az új iz lés ű, mindig cserkésziesen friss Sik Sándor
között a középs ö név, Brisits Frigyes , tartotta egyensúlyban a kutató és a
költő közti ellentéteket. Mint nevelő , Brisits hitt a nagy eszmék pedagógiai
erejében; meg volt győződve arról , hogy a vall ás, a hazaszer etet, az állhata
tos munka és az emberiségnek közös céljai l e lkesí tő és egyéniséget formáló
hatással tudnak lenni a f ejlődő évek érzelmi viharaiban. Ki tudná elfelejteni
azt a kor a márci usi napot 1945-ben. mikor a nagy háború utá n. min t Igazgató,
a félig lebombázott iskola udvarán maga köré gyűjtötte taná ri karát és diák jait
- és a nedves hidegben a romok csak úgy vis szhangozták azt az emlékezetes
.Emelkedjetek csatornák! " beszédét? Ajkáról. párá s lehell etben, fehéren [öt
tek az I stenről. az emb er i sors ról, a haza szenvedéséről és az ifjúság köte les-
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ségéről tanúságot tevő csodálatos szavai. Fiai meg rongyosan, éhesen, a hl
degtől megkékülten mozdulatlanul hallgatták a félóránál is tovább tartó,
remény-tüzet gyújtó szó-áradatot.

Brisits Frigyes, munkája eli smeréséül már 1938-ban a Magyar Tudományos
Akadé mia levelező tagj a lett, majd 1939-ben a budai Szent Imre gimnázium
igazgatója és a lbrahlrn-utc aí rendháznak a főnöke. A Rend fe loszlatása után
az .Ismeretlenséqbe" kellett mennie, de ameddig ere je csak megengedte ,
tov ábbra is lelk ipásztorkodott a Karolina-úti lel készségen és az . lsrneret len
séqbe n" fáradhatatlanul dolgozott Vörösmarty müveinek és leveleinek krltl
kai kiadásán.

Mindig is ir odalomtudós és esztétikus volt. A XIX . s z á z a d e I s ő f e I e
cim ü könyve még a háború elő tt jelent meg és a kornak irodalmi szempontból
megírt legalaposabb tanulmánya. Ki tudná megmondani, hány cikket írt a
magyar irod alomnak feladatai ról , ér téke irő l és j e l en tős egyén i ség e i rő l ? !Olet·
m úve azonban a Vőr ősrnarty-haqyat éknak a felkutatása, szell em-történeti ér
tékelése és a köl tő levele inek kri t ikai kiadása marad. Gyulai Pál óta senki
sem ismerte annyira ezt a korán elhúnyt , a változhatatl an sors ba bel etörődött

lángelmét mint Brisits Frigyes. A volt fehérvári ci szterci diák. egy századdal
később. benne megértő lelk iatyára tal ált. Mi csak Bris its irásaiból és elő

adásaiból sejtünk valamit Vörösmartynak a hitves utáni sovárg ásairól , a gyer
mekeiért aggódó édesapa vergöd éseiröl , a felbomló idegzet merengő tépelő

dés elr öl, a nemzet elbukásán és a barátok elvesztésé n érzett fájdalmáról. Csak
a jó lst en tudja . hogy ezekből az ember i sor sot k i sérő szenvedésekbő l rneny
nyit kelle tt magának a lelkiatyának is áté lnie? Talán az ő sorsa is beleérez
ahba a halk f inomsággal megírt Vör ösrnar ty-iell ernz ésbe: .a társadalmi rnunk á
tól elhasznált. keny ér-qondok te rhétő l is meghajlott esztendők lelke minden
pillanatát áll andó feszültségben és sokszor reme gésben tartották .. . • 
A magyar tudom ányos világ mégegyszer felf igyelt a Brisits névre. amikor az
Akadémia 1957-ben az iro dalomtudományok doktora címmel tisztelte meg.

Huszonkét évvel ezelőtt .e lesteled ö bátyja " hangulatb an ír ta alá karácsonyi
levelét. de az igazi . beesteledés" akkor még nagyon messze volt tőle. Emlék
szünk arra, hogy már akkor szeretett különbséget tenni .belsö " és .külsö"
életkor között és küls ö élet korának ideje, az évek könyörtelen menetrendje,
sajnos nem várta be. míg bel ső alkotó idejére kiszabott sü rgős teendőit

elvégezhette volna: a to ll kieset t a kezébő l és a szó elnémult az ajkán. 1969
márciusában , mikor Agoston Juliánt. volt t anitványát és rendtársát. kiben
saját magvetésének költői gyümöl csbe-érésé t élvezhette, a farka srét i temetőbe
kis érte. akkor már neki is egészen beesteledett; test il eg a fe li smerhetetl en
ségig összetörten állt a gyászolók között, beszéln i már nem tudott. Frigyes
te stvé r akkor már csak befe lé és az lsten felé mondhatta el halotti beszédjét.
A nap leáldozott és magával vitte a földi sikerek fény-koszorúját. Rendtársa
nyitott sírjánál a saját sí rj ába is nézett; látnia kell ett, hogy már csak az

81



esthajnalcsillag maradt meg egyedü li fénynek és a cs ill ag mögött a halhatat
IB'lság. ahonnan Valaki már integetett: Jöjj , derék és húséges szolgám!

A gyászjelentés szerint életének nyolcvanadik. áldozópapságának ötv en
hatodik évében, példás tür elem mel visel t sok szenvedés után. 1969 decem
ber 7-én, este hat órakor a betegek szentségeivel megerősitve. Vácott a~

Úrban váratl anul elhúnyt. Mikor a sírba bocsájtották, rendtársai és volt diák
jai Rendjének ős i himnuszát , a Salve Reginát énekeltek. tvszázadok óta min
den este minden ciszterc i monost orból esti bucsúdalként sietnek e dallamok
a Szúzanyához; ott a váci teme tőben azonban a dalnak és a sz önak lantosát
is magukkal vi tték. Most már csak a bennünk élő szo brának örülhetünk. Mi n·
dig emlékeztetni fog arra, hogy mivel ismer hettük Brisi ts Frigyest, valamive l
emberiebbek, lélekben valamiv el szebbek lettünk mi is .

TEOLÖGIAI AGGIORNAMENTO MAGYARORSZÁGON

(Levél a sze rkesztőséghez )

Több levél érkezett hozzánk. amely el özö cikkei nkre, vagy a Vatikáni Rádió
adásaira refl ekt álva az új teológia kérdéseivel és magyarországi fogadtatá sával
foglalkozik. Az alább közölt szemelvén y fő l eg a teol ógiai . aggiornamento· -t
veszi szemügyre. A levélben fö lvetett érdekes és a magyarság lelki fejl ődésére

nézve igen je l en tős kérdésekhez hozz ász ól ásokat v ár a szerkesztőség .

Azt gondolom, a kérdést nem egészen jól tesszük fel. amikor a mai magyar
teológia konzervativizmusának okai t kutatjuk. Nem csupán a teológia konzerva
tiv izmusáról van ugyanis szó, hanem á I t a I á n o s k o n z e r vat í v m a g a 
t a r t á s r ó I . Egyébként a teológia nálunk sohasem volt e lsőrendű fórum.
még az európai vis zonylatban nagynak nevezhető néhány magyar teológus
(Prohászka Ottokár, Horváth Sándor, Schütz Antal vagy jóva l korábban Páz
mány Péter) életében sem. A teológia fejlesztése hazánkban, sajnos. legtöbb
ször harmad-, negyedrangú vagy még hátrább sze rep l ő kérdé s vol t, ide sz árnít 
va az újabb időkben a praktikus teoló giát is. Legtöbbször árvett ük (sokszor
kri tika nélkül) a nyugati ir ányzatokat, s kere sztény életünkre az utolsó száza
dokban mind ig nagyobb hatással volt a .köz éle t i " ir ányulás, mint az ésszerű ,

tudom ányos teológiai gondolkodás. (Ezekkel a történeti okokkal és jele n
ségekkel is fogl alkoznia kellene valakinek, legalább a közelmúltra vonat
kozóan. Nem csak a magyar spiri tuali tás története hiányzik , ahogyan a
S z o I g á I a t legutóbbi száma rekl amálta, hanem a magyar kereszténység
általános szell emt örténete is.)

Nálunk tehát álta lános, min den irányban megnyilatkozó konzervatív maga
tartásról kell beszélnünk, amelynek r é s z e a teológia lemaradása, de még
inkább az új teoló giai (zsinati t eológiai) eredmények gyakorlati következ
ményelnek elhanyagolása vagy legalábbis a nyugati nál lassúbb kibo ntakozása.
Mindjárt rneqjeqyzern: amiko r konzervatív magatartásról beszélek, nem mln-
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denestül pejorat iv értelemben használom e kifejezést . (Azt hiszem, más vonat
kozásban is le kellen e szoknunk arr ól, hogy tényeket, adot tságokat és jelen
ségeket vizsg álva m i n ó s í t ó - sót diszkrimináló - je lentéssel használjuk
a fogalmakat. A minósítést az érv elés , az eredmények és az idó ítélószéke
végezzék el! A mai teoló gia konzervativ vagy haladó irányzatainak érté kel é
sében ís.)

Ha pedig a magyar konzervatí v magatartás okai t vizsgáljuk, rá kell mutat
nunk néhány történel mi, pszichológiai és szociológiai adatra. A teljesség
igénye nélkül, vázlatosan említek eqy-kettö t :

1.) Nálunk az egyház éle tében is, éppúgy, mint az állami, társ adalmi élet
ben, a vál tozások f o r r a d a I m i ú t o n jöttek lét re. Nem több évti zedes
.fejlódés· eredménye a feudális egyházkép megválto zása, hanem eqy-két év
forradalm i vívmánya. Köztudott dolog, hogy a strukturákat meg lehet változ
tatni máról-holnapra. de nem lehet kicserélni napok alatt a strukturákhoz
kötódó lelkül etet és beidegzéseket. Még ma, 25 év mulva sem lehet nyugod·
tan azt állítani , hogy sz ázsz ázal ékosan eltüntek - mindenestül és rnlnden
kiben , fóleg a magyar papságban - a feudális gondolkodás maradványaI.
Hogy csak egy példát emlí tsek, a pasztorác ióra gondolva: egyesekben, itt-ott
fiatalokban is , még mindig az a meggyózódés él (magatartásuk tanusítja) ,
hogy az . egyház· (az egyházközség, a templ om, a hívek, anyagiakat tekintve
is!) az ó saját bir tokuk, tulajdonuk , ve lük szabadon rendelkeznek. Ez a men
tali tás nemcsa k az anyagiak kezeléséb en (st óla-kérd és, elszámolás stb.) rnu
tat kozik meg, hanem a szolgálat szellemének hiányában vagy meg nem ér
tésében is (hívek igényeinek, jogos kívánságainak fi gyelembe nem vétele,
visszautasítása st b.I , Persze súlyos negatí v formában megjelenve nagyon
ritka ma már ez a múl tbeli gondolkodás, de széles körben még nem elég
erós az igény a jövót jelentó új ra, a zsinati lelkiségben való fejlódésre, s
term észetes en az ilye n irányú lel kipásztorkodás és lel kiség teológ iaI meqala
pozás ára sem. Márpedig a konkrét követeló igény ösztönzóleg hat a teol öqtá
ra is .

2.) A magyar egyházi élet elóbb jellemzett változásaival kapcsol atos a
konzervatí v magatartás p s z i c h o I ó g i a i magyarázata:

a várat lanul, felkészülés nélkül érkezó vált ozások egziszte nciáli s prob
lémákkal jártak együtt, - sokakban elbizonytalanodást okoztak. Ezek az eg·
zisztenciáli san elbizonytalanodott emberek - emberileg érthetóen - nem
kívánták problémáikat további krizisje lenségekkel megterhe lni. Az egyházban
sokkal inkább a biztonságot , a szlklát látták, mint a dinamikus élet fejlődési

szabályai alá vetett .corpus chrl st lanumot" . Ez vonatkozik e lső so rban az ldö
sebb (számbelileg nagyobb) generációra .

Nálunk aki a haladás hívének vallja magát , sokszor az is kicsit .Jeklcsiny
l ől eq " néz i a nyugati új teológiát, vitatkozásokat és problémázgatást, mint a
nyugati életforma divatos tün etét, - mint a karosszékben, kávé vagy teadél
után keret ében sokkírozott éle tjel enségeket. S ebben a szemléletben van is
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valami Igazság: nemcsak azért, mert nyugaton valóban divattá vált krizisről

beszélni, stru kturális reformokról dialogizálni, hanem mert nyugati teológus
nak közel sem jelent akkora egzisztenciális problémát az egyház k üls ő egy
sége és szil árdsága (pápa, taní tóhiv atal , t ekintély stb . kérdése), mint nálunk.
Sőt, minálunk még ennek a .l átszata" is számít! - S még valamit: ehhez a
.leklcslnyl éshez" sokszor a nyugat i t eoló gia adja a tápot . Annyit beszél a
szitu ációk é rv é ny érő l. alakító erejérő l , az egyéni szempontokról , hogy néha
relativizálja a teológia ered ményeinek érvényességét .

3.) S z o c i o I ó g i a i szempontból vizsgálva a kérdést az is kétségtelen,
hogy Magyarországon mások a szociológiai (társ adalmi, gazdasági stb .)
adottság ok az új teológiai és pasztorális problé mákhoz. A nyugati problémák
egy része fel sem merül nálun k, viszont egy csomó új probléma je lentkezik.
Az egyház strukturál is megú ju lásának és a lelkípásztorkodás átalakitásának
kérdéseinél például nem azonos ir ányú és fokozatú urbanizációs fo lyamattal
áll unk szemben; hasonlóképpen mások az autonóm gondolkodás ered ől nálun k,
mint nyugaton. Ugyanígy a dialógus kérdés ében mások a fe ladatok: e l ső

sorban nem elmélet i sí kon ke ll helytállnu nk, hanem a gyakorlatban, mivel a
dialogizá ló fe lek között más a pozíciós arány, mint nyugaton . A szoc iológiai
képletek kü lönbözőségei rnlat t sok nyugati teológiai probléma és öt let nálunk
szinte érthetetlen vagy nem ugyanazt a vi sszhangot kelti, mint ott (pl. a
cölibátus kérdésében) . Sőt azt kell mondanunk, hogy a .halad ö" és .konzer
vat ív" szavak scm egészen azt je lentik, mint nyugaton. Magyarországon pl.
a .halad ö" sz ö jelentéséhez hozzátartozik bizonyos szocialista társadalmi és
politikai fejlődés elfogadása, s ebbő l a szemszögből vizsgálva nem egy
nyugati .hal ad ó" teológus meglehetősen konzervatí vnak és félénknek láts zik.
Innét azután éles ebben látható az is , mil yen polgári (esetleg kapitalis ta)
behatások, életforma igazolására szolgáló törekvések ér ik a mai nyugati
teológiát, néha egészen a legapróbb részlete kig (gondolok itt pél dául egyes
litu rgikus formákra: a fotelben ülve .p artl clp ál ó", teadélutánra emlékeztető

házi misékre, amelyeken a .r észvé te!" nyilvánvaló an külsődleges, formalista
valami , mert a kereszt ri tu sa önmagában ell ent mond a polgári, evilági célú
form áknak) . S ez ellen a polgári , . szalonk épes" kereszténység ellen éppen
a fi atals ág soraiban alakul t ki egy fajta, néha szektás szinezetú, .evanqéll
umi radikal lzmus "-nak nevezhető spir it uáli s irányzat (vö . Barcza Barna cikkét
a T e o I ó g i a 1970. márciusi számában) , amely kisértetiesen hasonlit a
nyugati fiatalság kontesztáló, szociáli s (szociálpolitikai ) engagement-t köve
telő törekvéseihez, legalábbis egyes vonásaiban.

Nem akarok részle tesebben belemenni ezekbe a kérdésekbe, bár valaki
nek ezek vizsgálatával is foglalkoznia kell ene és fel kell ene sorolnunk azokat
a spec t álls magyar teológiai kérdéseket és lelkipásztori feladatokat , amelye
ket c s a k 01 i t udunk megvál aszoln i és elvégezni. Úgy gondolom, ezt várják
is tőlünk más országokban élő hivő testv éreink, s talán a nyugati teo lógusok
nak is hasznos lenne ezeket megis merni. Most azonban nem tanu lmányt íro k,
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hanem "hangosan" töprengek, s az il yen töprengés mindig kissé vázlatos és
itt-ott rapszodikus.

Mindezt persze nem a magyar egyházi maqatartás és teoló gia konzerva
tivizmusának mentségére akart am felsorolni , hanem csak néhány gondolatot
akartam felsorakoztatni a telj esebb megértés érdekéb en. Világos, hogy a
felsorolt szempontok nem szolgálhatnak mentségü l a teológiai konzervativiz
musnak és hanyagságnak, már csak azért sem. mert vannak problémák és
eredmények, amelyek a fel sorolt szempontok határain kív ül esnek (pl. a
biblikus tudományok álta lános megújítása. fóle g az exegéz is korszer űs lt ése,

hitoktatási fel adatok stb.). De befejezésül legyen szabad azt mondanom,
mégsem reményte len a helyzetünk, mert vannak - egyr e n övekv ő számban
kezdeményezések, gyakorlati és elmélet i próbálkozások. sót már eredmények
is, amelyek a zsinati megújulás eze l l e rn é bő l forrásoznak. Lehet. hogy ez a
megújulás néhány vonatkozásban - a magyar hagyományórzó lelkületnek és
történeti érzéknek megf elelóen - más szinezetú lesz, mint a nyugati, de
azt gondolom, nem is lehet cél az új teo ló qla krit ikátl an, szolgai átvétele,
sem a nyugati megújulás autom at ikus utánzása. Rendkívül fontosnak tartom
mindenesetre, hogy err ől az ügyról beszélgessünk, gondolatai nkat kicseréljük,
egymást biztassuk, hogy a visszahúzó konzervatív magatartásból kiemelked
jék a magyar egyházi élet.

Ebben a reményben, és abban a várakozásban, hogy ezt az egészséges
fejlódést a Vatikáni Rádió és a külföld i épitó szándékú kriti ka is támogatn i
tudja, üdvözöllek és maradok

Budapest, 1970. ápr . 25.

baráti szeretette l és nagyrabecsüléssel :

Csanád Béla
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LEVt:L A BRAZIL M ISSZIÚBÚl

Plébános vagyok Porto Al apre külvárosának egy ker ület ében. Nagy a nyomor .
Missziós terület . Még nem vol t it t pap , il l. vasárnaponként egy rnlsé t végeztek. Pl é
bánia nincs. Megszerv ezve nincs. Egy ki s részében . Coracoa de Maria leányai" szo
clális munkát végeznek . Jelenleg egy 25 X 10 rn-es helyi ségem van, amit mindenre
használunk. Atlag 400·an jönn ek a kápolnába.

A plébánia nagyon fej lödi k. A szegényes házak rnell é igen sok ú] lakást. kéte mele
tes munkáslakásokat építene k. Jelenleg öt iskolája van , egy katonak órh áza. Az óvod a
nem könnyű , mert a nép nem tud fizetni és agyerekeket éle lrneznl ke l l. Kül s ö seq lt
ség nél kül nehéz elkezdeni. Az üzemek kicsinyek és kevés embernek adnak kenye ret .

Most kezdtük először a plébánia építését. Utána kezdjük a temp lomot. de sajnos
a pénzsegít ség még nem érkeze tt meg.

Egy éve vagyok itt. Igen megsze rettem. A nér életmódjában, gondolkozásában
teljesen különbözlk az európaitól. Türelmes, csend sen szenved ö nép. t:letének alapja
a természetes jóság. Ez a nép magában hordozza annak fájdalmát. hogy őt mi ndig
becs apt ák. Egy szót nem tudnak kimondani: .nern" . Soha itt nem panaszkodnak az
embere k. Csak pozitívumok ró l bes élnek.

Az embe rek vall ásossága is más. Nehezen mozduln ak rn e q . HA egy kicsikét fú j
a szél vagy esi k az eső , alig jön valaki n kápoln ába. Per sze búntudatuk nincsen, az
itt ism eret len. Kivéte l nélkül pillanatny i hanqulatuk ir ányI t ja öket. Igéretük sohasem
k öte l ez ő , nem más, min t udvariassági forma. A szentek ünnepeinek ri tkítása érzé
kenyen érinte tte őket. de az Oltáriszentséget nem veszik észre. M ind en csütö rtökön
tartok egy órás szent s éqirn ádást, dc ..Iig jön valaki. Valami érzelrní mi szt iclzmust
keresn ek a vallásban és mivel ezt ma már kevésbé tá, lalj ák bennünk , tömegesen
mennek a szekt ákba.

Az élet itt nem éppen ideális . Sok a munka 's kevés eredmén yt hoz. Az emberek
hidegsége, bizalmatlansága, közörnbösséne az. ami még nehezebb. Oszintén és re áll
san Irok. Sokat dolqozorn , Ez azonban nem ki fejezett en apos tol i munka . Dolg ozom
mint k örn üves. ács, aszta los, v i ll any- és v ízve zetékszerel ő (a plébánia felépült) , én
takarttem a piszkot , ami t az emberek a kápoln ában csináln ak Bálokat rendezek rnln
den szembaron. A fiatalok egyelőre csak íny jönn ek, csak a tá ncmulatságon lehet
velük találkozni. Ez is lehet apos to lkodás! - Sajn os igen nagy az adósságom a plé 
bánia építk ezésére Papi fizetés itt nincs. Hol itt. hol ot t kapok ebédet Pénzem álta la
ban nincs. Mi seintenció kevés és gye nge. A vasárnapi persel ypénzt a két kl seqítő

szemi nari stának adom útlkö ltséqre. Al ta lában kére getek . I'l Y é ek.

Jelenleg három kurzust Indított am el: 1. Iözötanlolv am (egy nővé r veze ti ). 2. var
rótan fol yam (civ il tanárnő tanit}. 3. fodrásztanfolyam (civil lány tanít). Mindennap
van szentrnlse este 6·kor . Vasárn ap három. Sain os kevesen jönnek. Egy szemi narista
seg ft vasárn aponként. Két n ő v ér jö n a kápoln ába, másik kettő az iskolában segí t
énekelni a mis én. Négy növér tanit hittant az egyik isk ol ában (öt ezer gyerekem
lenne) , 80 elsöá ldozót készíten ek elő. Senki nem jiin kö- ülük a misére , ez itt lehe tet
len! A ltalában sok a n ő vér . de kevés a papi hi -atás . Nincs semmifé le .csoportorn"
scm lányokb ól. sem Ii úkb ől . Nem vo lt i dőm fogl alkozni Igy velük . A létemért küzdöt
tem. Egy kis anyagi alapért. ~I e h éz ezt európai fejje l megért eni. Itt ninc s biztonság
anyagi lag , Hetekig téri ferenn ek az emberek az utcán munk , kerese t nélkül.

Egyházi helyzet : A papképzés jó (7 éves). A papi szellem jó. Rengeteg a papi
gyű l és, továbbképzés, lelk igyakorlat. stb. Enyik a m ásikat éri. sokszor éjfélkor fejező

dik be. Az Úr Jézus velünk van, terv ei vannak, amit nekünk fel kel l ismerni és
reali zálni!
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KÖNYVSZEMLE

Szennay And rás: R e j t ő z ő I s t e n s é g. H i vők és nemh ivő k a dialógus útján.
Szent István Társul at . Budapest. 1969. 31!2 lap. - 1969·es d átumma l je lent meg. de
csak mos t tavasszal ke rült for galo mba Szennay Andr ás SI"P könyve, a R e j t ő z ő

I s t e n S é g , amely egy igen id ószc r ú kérdéssel . a hivők és nemhivők párb eszédéve l
foglalkozik. A Szerző a budap esti Hu tudom ánvl Akad é.nl án az al apvető teológia tan
székvezető tanára . A Magyar P ű s p ö k l Kar rneqblztis áb él. Szennay képvise li hazánkat
a Zsinat után létr eh ivott Nemh ivők Titkárságában. Ahogy Dr Brewnóczy Pál egri érsek
a könyvhöz irt elő szóban ezt kiemeli , Szennay nemcsak a Titkrirs áq rnunk ájába kap
cso lódott be . hanem tollal és szóval foly amatosan és jelentősen szo lgá l ja a párbeszéd
ügyét. Má r előz ő könyvében. a T e o I ó g i a é s é I e t c. tanulmá nyköte tében is. de
a különböz ö kü lföldi és hazaí íolyölratokban közzétett cikke iben . külföldi e lőadásaiban

és fel szólalásniba n is . a hit és hitetl enség. a mai ateiz mus és szeku larizáció, a pár
beszé d kér déseive l foglalkozott .

Most közreadott t anulmánykötetének beveze t ő j é ben ( 13 ·14 lap) igy fejti kl szán
dékát: . Ma , am időn ateis ták és h ivők külön-külön. de egy re inkább együtt ls azon
f áradoznak, hogy közös cé lok felé kormányozzák az ember iség hajó ját . m időn a kőzös

b ékev ágy. az emberi mél t6ság megbecsül ése, a szabadság és igazsárjossng bíztos ltása
közös akci ókat követelnek - s azok e lő l sem h ivő. sem ateista nem térhet kl. 
úgy vél jük. liogy az alapvető kérdésekrő l is kell ő higga dtsággnl ke ll tárgyalnunk. Első·

so rban azokró l . mel yek az istenhiv öt mint hlv öt s az atei st át mint ateíst át alapvet öen
jell ernzik . M é I y s é g e s e n e ol b e r i t é ol á k ezek s n holnapi v ilá gért vállalt
fele l őssén is köv eteli . hogy m i ndezek ről közös be ,7éh etcs t, dialógust folytassu nk.
( ... ) Amidőn saj át hítünkr ól. I stenünkről. egyhá wnkról. k, reszt ény tanúságtét el ünk
ről. ateista test vé remkr öl, azok fe lfogásáról s a vel ük folytatott párbeszéd rő l szélunk .
- nem ún . •hajs zálpontos" téziseke t ki vánun k fel sor akoztatni . Hit és nemhit kérdése
örö k .quaestto di sputata" s e .d íspu ta" nem cqvszer épp a z é I e t k i v á n t a
k ö t e t I e n s é g e t igény li. Az ismeret len. a kimondha tat lan. a pontosan soha meg
nem fogalmnzható felé. a j övő fel é törekszünk rulndan nyia n. E nagy váll alkozás 
bármi ly . elö jelü " hit is éljen bennünk - val ódi embe r i. emberhez méltó vá ll alkozás.
S az ilyen nem türi a fr ázisokn ak. a nar y szavak nak. a pontosan körvonalazott . •be
tervezet t" lépéseknek hanqoztat ás át . 'agy e lő í rását . A j ö v ő rem ényének. a remélt
jövő nagyszerüségének tud ata a m ában küzdö . .egymás terhét viselő' emberek et
inkább szeré nys éqre , al ázatr a. mint túl zot! magabizto sságra int i. S z o I g á I a t r a
s z öltt . melyn ek során mindarmyian a közös ember i jövőnek kívánunk munkásaivá válni".

Ez a szándék és ez a szellem jell emzi Szennay egé sz könyvé t . Nem a magabi ztos
dogm atizmus. a mások at gyorsan beskatuly áz ó és elit él ő . vagy a másokat meghóditani
akaró triumfalizmus. hanem az emberi ti tokra figyel ő . az élet bonyo lultságát. a hit és
i! hitetlenség örök . dt sputá já t " árnyaltan szern l élö magatartás és a közös emberi
üqyet szol gáln i akaró szeret et hangján szól fl Szerző mai égető kérdéseinkrő l. Egy·
sz öval , a II. Vat ikáni Zsinat szellemében jár . Különben többször hivatkozik kif ejezet
ten a G a u d i u ol e t S P e s k. lelkipásztor i konst tt úcl öra, vagy a vallásszabadságró l
sz öl ö dekrétu mra. A könyv végén pedig függ elékk ént lek bzli a Nemhivők Titkárságának
1968. augusztus 28-án közzétett dok umentumát. A párbeszéd eme direktóriumára a
könyv egyes tanulmányai is hivatkoznak.
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Mivel a könyv tanulmánygyüjtemény , elk erülhete tl en vol: az, hogy a Szerző egves
kérdése k tárgynlásánál ismét lésekbe ne bocsárkozz ék. Ezek az ismé tlések azonban
elmélyítik a problémát, nevezetesen a p árbeszédhez szükséges alapm agatartás t más
más összefüggésben és oldal ról v i lágítják meg, Szennoy három nagy ré szr e osztotta
kötetét : az t • r é s z b e n az utelzmusró l . . korunk egyik legsúlyosabb tényéről "

(G a u d i u m e t S p e s t 9) szól. fl 2 , r é s z a zsinat szándéka szerlnt feltárja
hitünket, bemut at ja Istenünk és a keresztény val lás iga i arculat át , és egyszersm ind
rámutat az istent agadás pozit iv mozzanatára, arra a t j ~'togató szerep re , amelyról a
G a u d i u m e t S P e s is beszél t, Végül a 3, r é s z maqáról a pórbeszédról szól,
a hivők és nemh i vők dialógusának főbb vonásnit írja le,

Szennay könyvének első részét ( .Az ateizmus - a hivó sze mével" ) igen f igyelem
reméltó tanulmá nynak tar tom, A Szerzö uqyanls ill veti meg teo lógiai nlapját a pár.
beszéd - hi vők és nemh ív ők közötti di alógus - leh et ös éq éne k és szü kséqesséqé nek.
Mindig az egzisztenciál is szemp ontot hanqsúlyozza. vagyis az elő, az lsten után s ö
várgó, a ta ponat ödzva kereső, egyszerre h i vő és Ill tetlen ember maga art é át veszi
figyelembe , nem pedig bölcselet i-teoló gini, vagy elv ont világnézeti kategór iák szer int
osztályozza az áll áspontoka t. Csakunvan, - és ezt a párbeszédrő l szóló dokumentum
is hangsúlyozza - , zárt rendszerek, ideológi ák között nem lehet szó p árbesz édröl:
csokis a teljesebb igazságra törekvő, ezt a tel jesebb Igazságot mindig készs éggel
fogadó, é lő embe rek között lehetsége, a dialógus. Mi ndeneke lőtt nem a másikat
meggyőzni az én iqaznm rő l , hanern azt keres ni , hogya n egyesül hete k a mási kkal n
teljesebb igazságban.

Mi ndjárt az első rész ele jén igy üt i meg dZ aidpha ngot n Szerzó: • A z ,e I r e j
t e t t I s t e n' LJ t á n k e r e s· k u t n t a z e m b e r még akko r is, mld ön önön
maga, saját .rniszté rluma', az ember titko felé fordul. /Iz üdv öss én története is e
töpren gö, kérd ésekkel terh es keres ésr ól értesít . Mert iqaz uqvan. hogy ls en közö l te
magát ve lün k és kinyilntkoz tató szavóba n szól önrnaqárol , m éql s - épp ez az is teni
közlés azt i tudtunkra adja, hogy Ő mind ig o .reitett lsten' marad az ernhe r számára.
Ak i az Ist ent látja, annak meg k('11 halnia , - olvassuk már a Pentnteuchusban. J:s:
Ist ent soha nem látta senki, - f loyelrneztct Szent János evanqé lista . Persze a kinyi
latko ztatás arr ól is értes it, hogy lsten ,úgy szö lt Móz eshez. rnlnt bará t n barátj ához'
és a János-evangéli um tudtunk ra adja, hogy Jézus Kri sztu s .meqlsrnertette vel ünk az
Atyát ' . Az ateizmus tegnap és ma egyaránt - kel l -e ezek ut án még bizonyítanunk 
l ehetőség . A .rejtett lst en' fel é nem min denki tal álj a me~ a közvet len utat. Sokszor
csak hosszadalrnas ke rü l ő utak vezetn ek el hozzá: (18. Iap)

A tov ábblakban Szennay rövid en jell emzi a mai ate izmust. annak k iemel kedőbb

formá it ; hangsúlyozza t is ztog ató sz er ep ét. va!.'yis azt , h 'Oy n taqad ás ti hivőket arra
ösztönzi , hogy hagyjanak fel a nver ruekcs. babonás , rmígikus istenhit te l. Rámutat
arra, hogy az ateisták sokszor csak a magukalkotta torz is tenképe t vetik el : az Ilyen
istentagadás tul ajd onképpen nem is ateizmus , hiszen csak a bálványo k ledön tését
jelenti. Majd Rahner nyomán arra hivja ff')I a figyelme t, hogya mai ateizmus kép
viselői igen gyakran az emberér t való aggódásból és a vil:ighan tapas ta lható rossz
elleni tiltakozásból lépnek lel az istenhit ell en. Ez az ate izmu s Rahner szari nt
.feleletbe öltöztetett kérdés': ezzel az ist ent agadó lst en rejtettségét, oly kor hall
gatását, távollétét fü rkészi , vagy teh et etlenségét látva kiált : Hol marad az lsten?
Csugyan a bibl iai Jóbt ól Doszto levszkl ] Ivánjáig V1'lY Camus-iq az ártatlanok szen
vedése, o vil ágban l é vő rossz és Igazságtalansáu inqerli az embe reket a I ázad ásra.
Erre a gyötrő kérdésre az egyedül lehetséges és kielcgitó válasz t az Istenember adta,
aki a kereszt fán igy kiál tott Aty jához a zsoltárossal: Istenern Istenem , miért hagytál
el engem? Szennay azt is helyesen állapítja meg, hogya hit és a hitetlenség világa
nem egymás tól tel jesen t á vol cs ő. elkü lönül t v il ág, hiszen in lnden h ivőben ott szunnya d
egy hit etl en; viszont a jobb, a szebb, a te ljesebb igazság utá n kuta tó, az ,ismere t len
lsten' felé nyitoll hitetlen pedig ,anonym kere szté nynek' tekin hetö . (I tt meqjeqyez
zük: kicsit hiányol juk azt, hogy Szennay nem fejtette kl job ban a .n évtelen ke-
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roszté nvekro' vonatkozó rahncri ~ondolatot. Ezt a párbeszéd szempontj ából is fontos
té te l t sokszo r félreértik .)

Nem ismer teth et jük most részletesen Szennay könyvét. A második részhez ( .A
keresztény hi t néhány l ényeqes vonása" ) f ű zho t n é n k n éh ány krltlkal megjegyzést·
a hi t meg határozás a, az istenmertisrner és (vag y feli smer .s) tárqvalása nem mi ndig
egésze n alapos és telj es teológiai szempontból. Nem tartjuk szerenesésnek sem a
. Hlszünk Jézus I<risztus eqy házában" cime t. sem a paragrafus néhány ki tételét. Csak
lst en b e n , Jézus Krisztu s b a n és a Szeri t l élek b e n his zünk. dc nem az Egyház
b a n . ahogy ezt a Cr edo-el emz ések kimutatták. • C r e d o s a n c t a ol E c c I e 
s i a m' (nem: • i nEccl esiam') , vagyis rnenva lljuk . hisszük az Egyhá z a t mint a
Szentlélek müvét. Az egyház maga is hisz Istenben, Jézus Krisztusban . . . Sajnos.
a magyar credo-fo rdítá s nem veszi f igyel embe ezt a fonto s dogmatikai árnya lato t.

Mag<lról a pá rbeszédrő l több mélyreható megfigyelést, f inom elemzéseket talá lunk
Szennay könyvének harm adik részében. A Szerző mindi[1 az alape lvek tisztázásánál
marad. a gyako rlati pro blémák ra csak itt-ott utal. Fel tünö, hogy szinte allq érintí a
dialógus sajátosan magya r probl émáit. P rsze, aki az elméleti kérdést tisztán látja ,
az a praxisban is biztosabb úton halad. A dia lóg us mi ndig két féltő l függ. Szennay
fől eg n h ivő szemé ve l vizsgál ja a kérdést és elsősorban a h i vők számára jelzi a p ár
beszéd feltét eleit, követelm ényeit . Könyve magn már a párbeszéd .praxlsa": e ls ő

sorba n maga muta t példát a . fe ltártság szell emének' , a .szolqálnt sze llemének' . a
.szahadsáq szelle mének" és a . tanúsáqtéte l szellemének' gyakorlásában. A dialógus
eme négy a l apvető követelm énye míndeneke l őtt a Krisztus-hivők fel é sürgető hlv ás .

Szennay helyesen hang úlyozza: .a dialógus oly dinamlzrnust követe l. melyben a
part nere k egym~s felé való sze llemi kit árul tsiigban. a z e I v c k é s a b e I ő I ü k
fol yó gyakorlat mind differenc iál tabb ele mzésével tekintenek a közös jövő felé. A
bö lcseleti és teológiai párbeszéd során ezért nem az elvek Iel adására , de nem is
totál is ki ter jesztésére van szükséq . hanem a partner szellemi megközelítésére . S
ennek a megközelítésnek közös út jn a di alekt ikus elle ntmondásokkal terhes. a szel
lemi szintézis fe lé törő , din amikus dialógus út ja ... Az emberi közösség építésére,
annak gazdagítá sára ir ányul még a legelvo ntab b elméleti párbeszéd is' (311. lap) .

Ezekben az órákba n. amikor - úgy látszik - a kereszténv-mnrxlsta párbeszéd
megto rpant és elakadt. Szennay András rnunkája elmélyülésre ösztönz i a hivőket és
nemhivőket egyaránt .

Szabó Ferenc

T ű z Tamás
KÉT PAPKULTO VERSEIROL

TOnONYZENE. Har s ány i Lajos válo gatott versei. Ecclesia könyvkiadó.
Budapest. 1969. 236 lap .

A régen várt köt et Harsányi legszebb vers eit gyiljlí cso korba. Rónay György
szigorú mértékk el megírt, elgondolkoztató bevezető tanulmányában bőven idézi a
költő kéziratban fönnm aradt élet rajzi jegyzetei t.

Harsány i az első modern katol ikus papkö ltő. Előde tt. roko nait kuta tva visszarne be
tünk egészen a romant ikáíg. A néme t romantikus költészet árnyalakjai. álomfiúk és
kósza lelkek boly onganak if júkori vers ei ben, Victor Htogo borzongása, páni rémülete
fut végig sorain, látomások gyötri k és boldogít ják. Máskor biederm eier hangulatba
ri ngat nak a zené lő órak és a levendula ilf atú szob ák. Erős haj lama van a parnasszlz
musra is; önmagáról sz öl ö ver seiben scm érezzük az önvall omásnak lávaszerüen ömlő

forróságát. Az új abb német költők közül Liliencron és Dehmel hatása is fölfe / h ető itt
ott. Lényegében azonban szlrnb olista kö ltő . J:rzéken yen rezonál a világ jelenségeire s
biztos kézzel ragadja meg azt a pillanatot, mely élm ényének tart aimát a leghívebben
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tük rözi . Plasztlc it ós és zenei seu alkotómlJvészeté nek l egfőbb eszközei. Kerüli az
elvontság ot . Az elmé lkedés. a töprengés nem az ó terül ete. Az érzékek költője . aki
nem tud kitérni a rázúduló hangok. szinek . Illatok áradata elöl. Szeret i az anyaq szer ú
séget. Verselben selymek és arany brok átok zizeg nek . ernarand és rubint kövek
ragyognak. nárduszkenetek illata szálldos .

Fra Ange lico ecse tjének tisztaságával . tü n d ökl ő színclvcl dol gozik . Nem keveri a
szavakat. nem végez velük bűvészmutatványoka t . egy~zerűen. term észetesen fűzi öket
össze. vigyá z mondatainak épsé gére . Egészséges sztmbc llz rnusa kerüli a sokat sejtető

fé lrncndatokat , dekadens sóhajokat . Dalo ln i akar . nem költen i. A ..szent dalolá s örökös
szeretőjének" vallja magát s egyetl en álma. hogy egY5zer elé nekelje legszebb dalát.
az . ös rnaqvar him nuszt" . Legszebb alkot ásaiban ez a dalszcr üs én ei t meg bennünk et .
a szavak át látszó t isztasága. a hornalv tudatos megvetése. Mo ndaniv alóját általában
röviden fe jezi ki . nincsenek bonyolult. tekerv ényes versmon dntai. Plasz tici tása sokszor
drámaivá nő . Erre muta t az az áll andó törekvése. mal y a [elz ökben. ál l ltrnányckban és
kifejezésekben nem a köz épszerút kedve l i . hanem a szé lső határok l elé vonzódik.
Költői vérmérsékletének ezért le lei meg annyira a ballad a.

Bár az elbeszé lő és drámai m űfalokat is múv el te . szívéhez mégis legközel ebb áll
a Iira. "Ú. líra . líra! Édes szúz ak ácrnéz!" - énekl i cnyi k ve rsében . Témái vérbe li
lírai kö l tőnek mut atl ák, aki - bár nem vall otta a I' ar t pour I' art e lvé t - erősen

megközelítette a tis zta költészet eszméjét. Idegen től e a programmköltész et s még
vallás os vers eiben is a líra ti szta vi zében tü k röződne k az istenes qonrlolatok. Meta
l izikája nem erőszakolt. hanem term észetes közvetl enséggel szöki k vir ágba. Mi nt a
romant ikus költők . sokszor siratja és vi ssza-visszncsal oqntja eltünt ifjlIságát :

Puha l enbő l szövetném ruhádat.
S árqa se lve mclp öben j árn ál .
Elkísérnélek a nádak közé
Az ezüstIé nyú holdvi lágnál.

It<ília klasszikus í öldj én jár va megihleti a tenner . ..Hall od ? Ú , hogy har sog o ton 
ger ! Hull ámai : a kék paripák nyihognak" . Eltúnt halász bárkák l ölött busonq. pogány
no ét ák nyom ában jár a pompej i romok kör ött . a messtna í hallgatag v izeken hajózik
s elbüvö li k az arany citromligetek. Legnogyobb szere lme azonban méril scsak a magyar
nádas. fia ta lság ának legmaradandóbb t ál élm énye. Borongásra hajl amos kedélyéhez
megértően simu l a Fertő egyszerú. csö nde" de szépsége kben gazdag. titokzatos
vid éke: a suttogó nádak . a sárga l ötuszok , a lobogó nádi tüzek . Siratja a pusztuló.
nagy nádast , amelyet . ha lá losan szeret" . Ott is szeretne megha lni s költői vég ren
delete az. hogy pom lölölt . ernlék gyanánt egy elnémult lehér k öcsan álljon". Pánja
meqszökik a szagos ola l erd ökb ő l , a nyírf ák és nimlák tündéri vil ágából s belut egy
. nagy sárga n ádba" : a mallarm éi idi ll je lle gzetese n magyar . lertőmenti változata. A
t eva-Ievelek is ebből a hangul atból szü lettek.

Iván. nálunk már bro nzsz i n ű a nád.
Este ködasszony jár künn il tarl őn .

Halk sírás át hej, houvha halla nád!
Harsányi falun élte le életének javarészét. Ezért nőtt annyir" szívéhez n magyar

falu . Költészetének egyik csúcspontja. modern li r ánknak egyi l: napy ért éke. •0 beata
Ungheria" címú gyújteménye ennek a magyar . dunántú li fal u és t álélmén : nek a vallo 
mása. Megf l oyelöképe 5 ~ ége . szinte szobrá. zi múvés zete reme kbe íara qta a magyar
vidék nem egy je llegzetes alakjá t és jelenségét. Nyel vének tiszta magyar zamata és
rnélv rétegekből lorrásozó ritmusa arról tanúskodik . hoOY nem maradt idegen a la lu
világában. hanem összeforrt a nép lel kével . hagyománya ival. vá qy alva l, megi smerte
észjárásának böl csességét és képze letének gazdagságát . A .b ús magyar örvény
m élylröl" jöttnek érezte magát . Szerett e a Dunántúl szentelt dombj ait . a jószagú
méheseket. a Rába tálá t. a lápos Hanságot : nem vágyakozott az árbocos. nagy hajók
után. Megnyugodva mondta: szép ez!
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HEGYRE MENET RITKULNAK A FAK . Pusz ta Sándor versei. Magve to.
Budapest 1969. 174 lap.

•Puszta Sándor a legnagynbb rejtély vol t e lő t tem évek ig. Ez a rejtély most menoI
d ödott ... m<\" isCS<lk köl tő lett. Idezüllik köz érik ... El n hanq egészen az övé.
ti szta és rneqd öbbent ö. Ha e lődöt kere sek : Vörösrnartv és Arany. A Dunántúl zengése
és az AlFöld áhitata . Orülök neki: Valak i jött." Lehetetl en vol t nem idéznem Móricz
Zsig mond huszonöt évvel ezelőtt kelt b ű b á jos bírálat át s h01Zá nem füznöm a magam
harmincévelótti vélekedését is a költöröl : e l s ő versei t olv asván én sem oondoltarn
volna, hogy val aha is ki tud sznhadu lnl a m áqikus ocs-hatás alól s megtalálja eredeti
hangját. Amikor hos szú évek mul tán e lő ször olvast arn néhány versét a Vig ili ában,
alig hi tt em a szememnek . Ertészen más Puszta Sándor állt e lőttem: már nem az a
daliás, hetyke költő , aki s zaval áara írt költeményeivel pomp ázot t egyko r a negyvenes
évek elején a tatai kulturház versre szemlas közönsé no előtt .

Gyüjteményes kötetében m ár al ig fedezhető föl e r ő szakos iroda lmi hat ás . hacsak
nem a mi nden költőnél megtal álható rok onságok , rezonanciák. Talán Koszto l ányit és
April yt ernüthetné m s az idegenek közt Ril két. A harrnln cas-neqyvenes években még
mi ndig uralkod ó téma volt <l kö ltészetben a táj és :I te rm ész e t . Ot is rnenraqad]a a
magyar falu, a maqvar föld széps éqe: ft zsalupáteres ablakok, a nyá ri éj, hol .ap ró
lámptival halk an jár egy eltéved t l ánosbo qár ... dült kru mpli föld ek végibe ál l egy
napraforq ó . . . itt-olt egy akác, ellY jegenye fáj . . . a szi lfá n megrémült pinty
pityeg . ökörnyál leng a kóbor szelekbe . .. • Ugyannz oz eltéphete t len szerelern füzi
a magyar t álhoz mint Harsányit és Juh ász Gvulát. rn éo a rnlsztl kus áttétel sem marad
el. hiszen Betlehemet átültett a Dunntájr a s az almafavi rág s átra alá b últatja a
csordap ásztorokat.

A trecsentó tud ato san naiv fényében Fiirdenek irnprnasziói. Ne qondol juk azonban,
hogy ezek a verse k problérnát lanok. Má r a 'lyerekkorból fölködli k a háború réme, a
tüc sökzenébe belemardul az ágyuk torka.•És vérözön volt és könnyözön . .. de ha
nem is sz élnál. a lényedből kis ugárzik, Hirosima kort ársa voltá l'. A bukoli kus hang
komor mementóba fordul s elődelhez hasonlóan aggódva figye lmez teti Európa népeit:
. ügy kúsztok, min t egy löv ész árok. mint kígyók egymás fele' . Nemcsak kifelé. de
bef el é is megsz ólal a költő . az é l ő lelkii smeret S7aV<l. Ez már Pet őf i hangja: Még kér
a nép , most adj atok neki ...

A huszadik század har s og ás ában . mint mi ndig, most is magányos a költő.•Ma
namban állok egyedül és nem int szép sziv árv ány" - írja, sőt sír ja is: .összeqyült
könnyeim tavába h ánys or hull t bele arcom ". De hite az embe rtsén jövő j ében sohasem
foqyatko zlk meg. Saját sorsát i lletően is op ti mista: . nö nő a táj és n őttet is s nő

vel e daccal a merszern" . Igy biztatj a magát: . Jövö bo l átó szemeid esekran fi atal nap
születlk . .. egyenesedj fel! a tavasz eli ndult' .

A költő, miután sziv -szeme már megtel t fl világ szépséqeivel. egyszercsak elindul
az ér zéki látásból a szubti li s látomás fe lé, a fizikáhól a met afi zik ába: .zuhanunk
csak egyre egyre a földtől tán az eqekbe" . Látszólag kettéhasad benne fl mi ndenség.
Ezt a drámai pi lla natot hogyan leh etn e költőileg érzékeltetni? Puszta megta lál ja ennek
is n módját. Ellen tétek kel , par adoxonokka l adja tudtunkra. mil yen válság zaj lott le
benső világában s hogyan tudná betömni a hasadás ütötte rést . Föl fedezi, hogy nem
kell túl messzire menn ie . hiszen benne is rnenta lálhatö a kozmosz mikro-méretekben:
. Add csak kezed, add csak, fé lt enye redben is töb b csillag ragyog most mint az égen' .
S nem is kell sokat maqyar ázkodni : ahogy a fé l tenyérben a csillogok, néhány sorban
a legnagyobb igazságok is el férnek. Nincs szükség mások ld ézetc tre. hogy kifejezzük
a valóságot. Nem szabad alábecs ülnünk az aforizmákat , föltéve , ha jók s főkép , ha
De Profundis jönnek.

A tömörség az érettség jele ; amikor távlat van néhány szóban is: .Idegen fölötted
az ég. Lefordíthatatlan' . Talán egy ik legszebb verse ez az ötsoros:
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oly mély vagyok
elsü llyedek ő nmaq n rnba

látl ak a par omo n állnl
úgy tü kröz lek csodálatos
magadból fogsz kiha lászni (Aidephonel

Bibliai verseiben is ez a sokatmondó szükszav ús án dominál , rilkei beüt ésekkel .

A dunántúli tájakat zengő daln okból vérbeli modern költő let t. Fölkapaszkodott a
vö l gybő l a hegyre. ahol már . ritkulnak a f ák". A versben is ri 'hd n szö. de közben
acélosodik . elbí rj a az intellektuál is terheket is , a humá num súlyos mond aniva lóját,
az absztrakc ió kockázatát . •A föl dön kell meprnutatnod emberségedet' . Oszikéiben i s
fia tal os de rűvel énekel. mint valaha régen. ami kor még a nyug atosok for mai tökélyén
n evel ődött : a dal , a zene sohasem csi tul el ajká n és lantj án, különösen nem . ha
anyjá ról énekel :

nekem nincsen aranyom
ő csak ő csa k Ö
állj meg lel et te
torpan] meg I dő .

M. Quoist : III vanvok Uram! M 1i emb er im· i. - Ahony lehet

Párl zs-B écs-R örna , 1970 . 209 I.
Quoist .Igy élni jó" -ja után, - mely magyar nve 'v ü tord ít ás ávat MagYilro rszágon

is nagy sikert aratott - örömmel vess zük kezünkbe ez az lma-qy űltern ény t. Már
kül ső for mája is jó . kézbekívánkozó. Színei ki csit meghökken tőek - de biztos. hogy
folkiál tój elet helyettesit.

Ma. amikor vallá si életü nkben a hangsúlyt a Ie lebnr átra te sszük , amikor szere tetünk
kiárasztása, önmanunk ezétosz t ása istenszeretetünk mé rc é]e , n éha meofe lcdkezünk
arról. hogy Is ten- és embers zeretetünk tulajdon .éppcn elvá laszth atatlan. Nem szeret
hetern Ist .nt, aki t nem látok , ha nem szerotern ernbertes tvéremet . aki mell ettem
örül. szenved , - él ; dc az emb ere k iránti szer éte te m gyökért elen. er edmé nytelen.
hatásta lan és elmúló lesz, ha nem az lsten s ze rétet ében. Istennel val ó kapcsolato m
ban gyök erezik . Vannak idok, mkor legnil 'l yobb seqits éqe m az, IJn fe lebarátomat
lsten elé viszem imádságomban. tS saj:'\t magunk szá mára is néha il 7 e'lyet len seq it 
ség. az egyet len l ehe tős ég a tov ább élés re. ha maqunkat is odavi sszük lsten színe
elé . , .

Cs ez az, amire ez a könyv tan ít.
De valami másra is : arra , hogy az i(Jazi keresztény nem tud "csak úgy" bel eéln i

ebbe a vi lágba. hanem l át]a , tudja, hogy ég és föld azorosan ös szofüqq , hogy minden
fö ldi esem ény , tett valami formában felfelé ir ányul. n nqas ba em el - hony akkor
les z Igazán kapcso latu nk Ist ennel . ha az életünk imádság és az imádságunk élet.

Számomra mindia meqkapö a Kopasz Fej ről sz ól ö imád ság: .I:s ar ra gondolta m
Uram. hogy Te jól ismerbeted azt a t ör, évek óta nem teve szted szem elő l . , , •

Az . Jtt vagyok Ura m" az a könyv , mely meatanít az igazi lsten - és emberszeretet 
re, a kettő kapcsolatá ra : az ~ Iet re !

Köszönjük a kiadónak . az otthonlak és a magunk nevében ís. h.,gy magya ru l is ke
zünkbe adta ezt a kön yvet -- hiszen iqaz ún csak az anyanyelvén van kapcso lat a az
embernek Istennel. azon II nyelven. amelyen el őször Im idko zott . . .

A ford ít ás néha t úlsanosan ragaszkodik az eredet i szövejjh ez és ezálta l a magyar
ban elvesz íti a fr anc ia könn yedségét. A kell et énél gyakrabban használja a -va, -ve,
-ván, -vén k épz t . - Mária nem . rnent " a men oybe, haoem menn ybe . vl tetet t " , 
akad néhány maqya rta rta lans áq és eqy-két sajtóhiba is maradt benn.

Ezek azonban apróságok. amelyek felett szívese n elsiklunk - és nagyon ör ülünk
a könyvnek.

Ujváry Jul tanna
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g I a u b e n - I e b e n - h a n d e I n. Arbeitsbuch zur Glaubensunte rw eisung.
Herausgegeben von den deutschen Bischöfen. Herder. Freiburg . 1969. 304 I.

Gabriele M ill er - Josef QuadfJleg : D e r n e u e K a t e c h i s m u s u n t e r r i c h t .
Schulpraktischer Kommentar zum Arbeitsbuch .glauben - leben - handeln" .
Köse l . M ünchen, 1969' . 492 I.

Púr évvel a II. Vati káni Zsi nat után nyilvánvaló lett. hogy az 1955·ben kiadott és
azóta több mint 30 nyelvre lefordított közismer t .H erder -kateklzr nus" - el avult. A ter
vezett új katekizmus megírása hosszabb idöt vesz még igénybe. viszont az Iskol ában
már mcst szüks éges volt egy új tankönyv. Ezért a német püspöki kar megbi zására
egy többtagú munk abizottság több bíráló bízotts áq megj egyzéseínek figyelembe v éte
lével rövid idö alatt ideig lene s használatra teljesen átdolgozta az edd igi katekizmust.
A követk ezo szempontokat tartották fo ntosnak: A könyvbe bele kell dolgozni a II. Va
t ik'-'ni Zs inat gondolatai t és a mod ern teol ógia elfogadható eredményei t . A megtanu
lásra alka lmas szöve geke t leh etöl eg a szent irásból idézz ék.

Az új hittankönyv. a régihez hasonlóan. 5-7. osztályú elemist ák és velük egyező

korú középlskol ások számára készült. Szándékosan nem nevezik katek izmusnak . Az
ir ók nem akartak tel jességre törekedni . mint az eddigí katekizmusok. Kér désessé vált
ugyanis. hogy már gyer mekeknek . rninlatú r teológiát ' ke l l-e nyújtanunk. nem lenne
inkább c élszer ű nagyob b hangsú lyt hely ezni a felnöttek rend szeres hitoktatására 
ami Holl andi ában igen közkedve lt - és nehezebb témákat ebben a korb an tárgyaln i.
Az új hittankönyv teljesen elhagyta a kérdés-fe lelet fonná t is: tan- és munkakönyv
akar lenni. A megv áltozott körűlm ények új módszert követelnek . Régen. amikor a
gyer mek környezeté től vette át a hitet. elenq eud önek látszott az iskolában a készen
megfoga lm azott tételeket megmagyarázni és rneqtanulta tní. Ma már egyetlen tantárgy
didakt ikájában sem alkalm azzák ezt mód szert. Az új hittankönyv arra törekszik. hogy
a tanul ő k gondolk odjanak. vi tatk ozzanak . maguk találják meg a fe le letet. döntsenek.
Le znek ese tek . amikor a hittanórán kell hitet ébresz tenünk . de szám olnunk kell azzal
is. hogy gyakr an csupán .informlÍl ju k" a keresztény h i tről tanulóinkat . Az új könyv
nem ri ad vissza annak bc lsm er és étöl sem. hogy nem tud unk mi nden kérdésre választ
adni. rnint azelőtt tettük. Nem nyú jt kész. t ük életes defin íciókat. inkább magát a
keresztény életet és magatart ást akarja ki fejezni.

Az új hi tt ankönyv átvette a régi vázát és továbbra is négy nagy részre. 136 feje
zet re osz lik . és alclrnek alá csop ortos it több fejezetet . A témák ís nagyjából azonosak.
a szöveg azonban te ljese n új és új [l feldolgozás szempont]a: nem [l hittételekből

indu l ki , hanem az e rnberb ől. ak it l sten üdvösségre hív . A 4 rész címe : I. Isten
üdvösséget ajándékoz nekünk. II. Az lsten népében élü nk. III. A keresztény a vil áq
ban. IV. Reményünk a bet eljesül ésre . Már az I. rész bevezetése új : abból indul ki.
hogy az emberek - gyakran már a gyermekek is - kérdeznek a lét megoldatlan
problémáiv al kapcsol atban. A válasz lst en bennünket ke res ő szeretete, amelyről

Jézus hozott hí rt . Néhány főbb gondol"t . súlyponte l tolód ás a régi hitoktatással szem
ben: lst en. a mi etyá nk c . fejezet pl. nem beszé l többé lsten .tulajdons áqa!"-r öl.
hanem inkább tettei ről ; nem annyi ra ismer eteket akar közölni. mint inkább ahhoz
segíteni. hogy Ist enben bizzunk . Isten szeret i a világot. amely tőle jön. A teremtés
és b únbees és modern megbeszélése szeri nt az ember részesedik a terem tés rnunk á
jában és áldás aiban, de rész e van a világ b ű n é ben és szerencs étlens éqébc n is. Isten
mégis az embe r mell é áll. A kr iszt oló gia az eddi ginél erő sebben igyekszik Krisztus
e rnbcrsé qét, az általa hozott örömhírt . az Atya lr ántt engedelmes égét kidomborftani.
Krisztus küldi a Lelk et és rnúködlk ált ala .

A IJ. rész is - l sten népében élünk - új hangsúl yt kapott a zsinat értelm ében
és az ökumeni zmus szelle mében is. Az Egyház nem olyan intézmény. amellyel szem
ben állunk. hanem rni magunk vagyunk egyház. Isten népe és családja . amellyel és
amelyben élnünk kell. Az Egyház nem önm agát valósít ja meg. hanem Kri sztus rnűk ődlk

benne. Az Ur népével van : [l szentsé gek köze lségé nek hatékony jelei. A hit válasz
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lsten hivására. Istenn el való életünk azonban veszélynek van kitéve tktsértés) , A
könyv ezek tárgyalásánál kerüli a halálos. súlyos, bocsánatos bűn kifejezéseket.
Amit régen halá los bűnnek neveztünk . az a tudatos .nern" Istennel és az lsten által
adott renddel szemben. A bűnbánatról szölö rész nem hangsú lyozza egyoldalúan a
gyónást. hanem a bánatot. meqté rést , újrakezdést és beszél ennek a gyónáson kívül i
formáiról is . A III. részbe n - A keresztény a vil ágban - tört ént a legnagyobb tar
talmi változás. Ez a rész fel tét elezi . hogy az Istennel és népével kapcsola to s rnaqa
tartásunkról már az I. és II. fejezetben sz ö volt . és arra akar taníta ni . hogyan él az
ls ennel egyesült ember a vil ágban. A parancsok nem zárt rendszer számunkra . hanem
irányt rnutatnak, hogy fel ismerj ük szabadságunkkai adott fele lösségünket embertársaInk
és a reánk bízott világ ir ánt. A helyes erkö lcsi rnaqata rtást úgy kell bemutatnunk.
min t ami önmagában jó. Néhány gondolat ebbő l a r ész böl: Vilá gunkban tiszteljük
Iste nt , más népek. söt nem keresztények is tisztelik öt: ö az egész vil ág ura . Az
emberek együtté lésé rö l szóló fejezetek a háborúról és békérő l . az együttműködés rö l.

a toleranciáról is beszélnek. A VI. parancsot a h ázassau felöl nézi. innét lesz é rthe tő

a szaretet. emberiesség, megbocsátanitudás erénye, f iatal fiúk és leányok helye s
magatart ása egymással szemben . Bár az egész könyv eszkatológikus rem ényt sugároz,
a rövid IV. részbe n az álta lános eszkatológia az egyénive l szemben nagyobb hangsúlyt
kapott.

Az egyes fejeze tek négy részre oszlanak: bevezet ő és tanító szöveg, megjegyzésr e
szánt dű l tbetűs idézet , egyéb idézetek. és végül a kérdések. feladatok. A könyv több
mint 600 idézetet tarta lmaz. legnag yobbrészt a szentlr ásb ól . de régi és modern rnü
vészek, tudósok. másva llás ú teológusok. söt ateisták irásaiból is. A tanitó szöveg
bizonyos súly pontot képez, az el özö hit tankönyvtöl e ltérőleg azonban nem önáll ó
egész , hanem az idézetek és fela dato k fe ldolgozásával ju tunk el telj es teol ógiai mon
daniva lójához. A fejezetek kérdések és fe ladatok- része az e lözö könyvével összehason
lítva egészen új szerű és jelentös. Majdnem 3000 kérd ést, fel adatot. indítványt
tartalmaz a könyv. tehát mi nden hitokt ató megta lálja köztük a tani tványai kor ának
és szelle mi fokának megfe l el őeket. Egy részüket a tanul ök az órán dolgozzák fel
csoport onként vagy önállóan, másokat otthon kell mego ldani , eset leg még a hitt an óra
elött, e lökész ítő feladatként. Néhány példa: szentírási szövege k kikeresés e. Vallásos
cselekmények megmagyarázása. Közvé lemény kutatás a tanul ó I smerőse i kör ében ,
Képek, cik kek gyűjtése, bírálata. rendszerezése. falíúj sággá való össze állí tása. Ki fe
jezések tarta lmá nak kifejtése , szembeállí tása. Ima- és énekszövegek gyűjtése egy
témához, magyarázata , esetleg bírálata. Imák fogalmazása, kis imakönyv össze áll ítása
saját haszn álatra . Egyházi szervek levélbeli megkérdezése munkakö rük f el ő l. A helyes
keresztény magatartás kere sése . gyakorlása konkrét helyze tekben . Elgondolkoztató.
állásfoc lalásra, vitára indító kér dések. A könyv nem fé l attól, hogy ell entétes véle
ményeket is megemlítsen vitatárgyként; gyakr "n célszerű éppen ezzel kezdeni az órát.

Az 1969 öszén bevezetett új hit tankönyv fű zve két formá ban jelent meg : egybekötve
és h árom füzetben a három oszt ály számára. Idöhiány miat t nem illusz trá ltá k. Az
élethez közeláll ó könyv új látásmódjával, új munkamódszerével jó l bevált a gyakorlat·
ban. Sajnos. a tanító rész stílusa - a tervtöl eltéróen - legtöbbször nem elég
gyermekszerű. Ez viszo nt azzal az e lőnnye l jár. hogy a bő kérd és-feladat résszel
együtt igen jó l lel lehet használn i az érettebb fiatalság . s ör fe lnö ttek oktat ás ához.

Majdnem egyidejűleg két t ársszerz ötöt. G. Millertül és J . Ouadflleqt öl egy tanári
kézikönyv ls megjelent. Ez a könyv nem "d kész katekéziseket . hanem csak indít
v:ínyokat. A hittankönyvet azonban igen jól kiegészí ti. Teológi ailag klb övíti a tanltó
részt . adatokat szolg:í lta t a szemléltetéshez, magya rázatokat, gyakorlat i utasitásokat
fűz a feladato khoz, bár néhány nehezebb leladatnál is feltételezí. hogy mi ndenki tudja
rá a választ. A 40 oldalas lexlkon-I üqoel ékben teoló q!al kifejezések magymáza tát és
az Idézett szerzö k rövid élet ra jzát ta láljIlk . Két t ábláznt eqészlti ki.

- r -a.
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HALOTTAINK

Hamvas András ny. kalocsa i érsek, mint a halott ak névsorában olv ashatjuk , húsvét
után távozott az é lő k sorából. Egyéniségének és életmüvének málta t ás ára követ kező

számunkban visszatérünk.

Pöltl József piarist a paptanár. Kecskeméten temették (43, 21, 10)

Máhig Ervin kalocsai egyházmegyés, a Papi Otthonban febr ll-én (73)

Kis László a pesti Jézus Szíve templom le lkésze, febr. 14-én (55,31)

Dr. Sámson Béla Edgár ny. bencés fóiskolai tanár, kiváló nyelvész, febru ár
21 -én Pannonhalmán (64, 45, 30)

Dr. Faragó László váradi egyházmegyé s, Szegeden márc. 2-án (61, 37)

Horváth József tb . esperes, kecskéd i plébános. Rábapordányb an temették
(57, 33)

Gyenis József mágocsi plébános, kerület i esperes. A szentmise bemutatá
sára való k észüt őd é s közben halt meg ápr . l S-én. Szászváron temették
(57, 33)

Kálmán Sándor SJ márc . 12-én Budapesten. Szegeden temetté k (57, 32)

Labancz Sándor szalézi Pannonhalmán (70, 47, 39)

Dr. Fenyvessy Jeromos OP Kölnben márc. 17-én (55)

Juhász Jenó János kassai egyházmegyés, ny. erdóbényei plébános, Székes
fehérvárott (81)

Dr. Hamvas András ny. kalocsai érsek ápr. 3-án (80, 57, 26)

Dr. Hermann Egyed István jászóvári premontrei kanonok, ny. nyilvános rendes
egyetem i tanár, márc. 22-én Bátaszéken (75, 56, 52)

Dr. Jakab János piarista paptanár. Tatán temették (78)

Tartally József ny. nagydobosi esperesplébános, gyémántmisés áldozópap,
márc. 16-án Abaujs zolnokon

Kühn Szaniszló Viktor ciszterci ny. gimn. igazgató, Pannonhalmán április 19-én
(75, 52)

Szuchy Emil c. kanonok Pozsonyban márc. 14-én. Eperjesen temetté k. Irodalmi
téren is sokat tev énykedett. Eöry ar s néven jelentek meg Ir ásat. Nagy
monografiáját a budapesti Nyelvtudományi Intézet órzl (86)

Kri skó Elek volt kállósemjéni görög kat. plébános, ápr. 12-én (81)

Keresztes Mihály Kresztens ferences márc. 13-án. A farkasréti temetőbe

temették

95



Galambos Miklós apát, gyöngyösfalusi plébános, ápr. 24-én temették Szom
bathelyen (64, 41)

Czövek Jenő püspöki tanácsos, balatonboglári plébános. April is 21-én. a rnos
d ésl temetőbe temették (66, 43)

Zalaváry G. Sándor premontrei paptanár április 6-án Sárvárott . Keszthelyen
tem ették (52)

Lindenberger Sándor SJ 1969 december 6-án Formóza szigetén (70, 49)

Lesz János ny. csurgói esperesplébános márc. 21 -én. Balatonfüreden temették
(85)

Mim Imre diósberényi plébános, Diósberényben (53)

Wrenkh Ede soproni kanonok.

Rojkovich István görög kat . kanonok , püspök i helyn ök, nyiregyházi plébános
máj. 1Q-én (54)

Garami György Elek ny. gimn. igazgató, Sopronb an (84, 64, 57)

Döbröczöny István herendi esperespl ébános Budapesten. Rákoskereszturon
temették (60, 35)

Hermann István szatmári egyházmegyés, ny. gimn . tanár Sümegen temették
(78)

Megyeri Zoltán Adorján iskolatestvér, Farkasré ten temették (69)

Balogh Benignus ferences testvér. a roeblingi (USA) temetőbe temett ék (67)

+
Elhúnyt paptestvére inket foglaljuk mementóinkba!

MSGR. FARKAS GI:ZA
(1921 - 1969)

Kora i halála minde nkit várat lanul ért . Csak orv osa ismerte igen magas vérny o
mását . A reggel i órákba n ezért volt néha ingerlékeny. Omaga mintha megérezte
volna a közeli véget. Az elmúlt nyáron rok oni látogatáson járt Kanadában. I:desanyja
e l ő t t többször emlege tte. hogy halála esetén hova szeretne temetkezni. A m élye n
vall ásos anyai sziv is tiltakozott : .Do f iam. miért beszél sz annyi t a ha lálr ól?" Torontó
ban még résztv ett a magyar papok tal álkozóján. Aztán visszatért az Orö k Városba.
Rómában két magyar kurzust árs ával még néhány fe lejt hetet len napot töltött együtt.
Szep te rnber 1Q-én váratl anul agyvérzé st kapott. de bes z élök épes s éq ét nem veszitette
el. Maga is csak múl ó rosszullétnek tek intet te a bajt. A kli niká n megope rált ák , a
vért felszlvt ák és az agyereket elzárták . All apora azonban rövid javul ás után rosszab
bodott. Szombaton újabb agyvérzés állt be és szcpt. 14·én . Szentk ereszt felmagaszta
lásának ünnepén visszaa dta Teremtőjé nek buzgó és áldozatos lel két .

Kalocsán született 1921 dec. l l -én. Atyja a v áros rendörkapit ánya. majd polgár
mestere vo lt. Középisko lai tanulmányai t a város jezsuita gimnáziumában végezte.
Csendes, bár kicsit huncutkás gyermek vo lt és szorgalmas diók. Még éretts égíje e lő t t

jelentkezet t kisp apnak a veszprémi sze mín ártumba. Tóth Tihamér püspök vette fel.
Egyetemi tanulmá nyokra 1939 ösz én a r ómai Col lepium Ger rnanlcum-Hunqa rlcuutba
küldték. Az egyik szeb ában egy asztalba vésve boldog an és kegye le tte l fedezi fel
Prohászka Otto k ár nevét. Nevelöih z igen ragaszkodol t. 1942-!J ,.,n filozúfl ából, 1947-ben
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teol óg iából doktorált a Gregoria na egye temen. K és öbb. vat ikáni tisztvisel ö korában.
szabadidejét arr a használta fö l. hogya harmadik dok tor átust is megszerezze kanon
jogból. Szerénységér e jellemz ő . hogy nev e mellé sohasem irta oda a .d r." bet üket .
Sírk öv ére sincs bevésve .

Amikor a lel ki és szell emi jólfelkészültség útravalójával elbocsátva eljött az egye
te rnr öl (a germ anikusok pi ros talár jának bels ö vi sszahajtásából egy pici darabkát
visz magával emlékül és családjának ls küld haza bel ől e) . tíz évig lelkipásztorként
müködött , először Svájcban és Déltirolban. majd Rómában. Itt hittanár a St. Gabriel
gimnáziumb an. majd káplán. •Don Cesare' (a magyar Géza szót a rómaiak Cézár-ra
változtat t ák) beszédeit igen szerették és mindig szíve sen hallgatták. Nagyon jó teoló
gIai könyvtára volt. de lelkével is mélyen benne élt a mai ember problémavIlágában.
A sokszor sablonos ola sz fo rdul ato k helyett komoly tartalmat nyújtott hall gatóságának.
Egyidő re bekapcsol ódott P. Lombardi mozga lmába (Per un mondo mi gl ior e) . SzervezOi
és elöadöí útj ain az It ál ián kívü li orsz ágokba ls ellátogatott . Előseg ítette önképzését
és mozgé konyságát klt ünö nyelv ismerete: négy nyelven beszélt.

Igazi v i lága azonban az ifj úság volt . Fiatal pap kor ában Perugiában megismer
kedett egy ol asz kispappal. Luctano Tinarelli vel. Jóbarátságot kötöttek. Don Luclano
meghívta ptimlc ia-szónok ának , majd mikor elfoglalta első állomáshelyét: az orvos árvák
nevel ésére alapíto tt . 200 növendékbOI álló konv iktus vezetését . Don Cesaret gyakran
hívta az int ézetb e. Nyári vakációj át is sokszo r közöttük töltötte. Végrendeletében 
az édesanyjának és húgának jutt atott részen kívül - mi nden vagyonát pap-barátjára
hagyt a. aki jel enl eg perugia i plébáno s. Ez értékesíte tte ingat lanát. hogya pénzbOI
telket vásárolhasson játéktér és if júsági egye süle ti hel yiségek részére. A hagyaték
el ég tekintély es vo lt . mer t Don Cesare igen szeré nyen és takaréko san élt. A föld
javai nem érdekelté k. O csak a lel keket éhezte . Akik egészen közel f érköztek hozzá.
igen megszerették.

Nagy t i sztel őj e vo lt a Szúzanyának. Lourdesban ötször járt . részbe n mint kís érö
vagy vezet ö, részben mi nt egyé ni zarándok. A Fat imai Szentévben hetek en át kisérte
a Szúzanya hatalm as s zobr át vlv ö proce ssziót egyik községbOI a másikba. mered ek
hegy i utakon . csúszós kapaszkod óken. szakadó esób en bOrig ázva. Rómában hajnalig.
vagy hajnaltól . ahogy a helyzet kívánja. rnl s ézlk , áldoztat . gyóntat. kórust vezet .
orgon ál (zenei tehetsége már gimnazista korában mutatkozott : O volt a templom
orqonlst ája} . prédi kál. pl ébániákon kis egít . egyes ületet vezet . vízkereszt körül napo
kon át házszentelésre jár . stb . Nagy boldogsága vo l t . ami kor különkih all gatáson nyújt 
hatta át XII. Pius p áp ának azt a színes népmúvészeti hímzéssel díszített miseruha
k észtetet. amelyet a kalocsai M i asszonyunk-nővérek készített ek a Szentaty ának. Az
ekkor kapott fehér ol vasót élete végéig kincsként ő r l zte .

Csodálkozva hall ott uk. hogy ez az Izig -vérig lelk tpásztor váratlanul a római kúr la
szolgá latá ba áll t és a Szentségi Kongre gációnak lett ti sztvi se lője. Hamarosan kine
vezték pápai kamar ásnak. de a kúrl al munk a nem volt egészen ínyére. Ez az élet
változás akkor történt. amikor Kalocsá r61 kihozatt a nagyanyj át és édesanyját. Bizonyára
rajt uk akart anyag ilag segíteni. de talán még inkább fiú i közelségével életüket
megaranyozn i .

Élete végsO idejében kánonjogi dis szer lációjának kibOvítéséhez és könyvalakban
való megj elent et éséhez végzett kut atásokat . Tárgya volt : . Az Egyház és az áll am
jogv iszony a XII . Pius pápa elgo ndolása szer ínr" . Még egy uto lsó átte kintés lett volna
hátr a a gépeltetés e l ött , mikor a halál kiütötte kezébOI a javl tgató to llat . ..

Róma- és egyházhúségének szép jele. hogy temetkezési helyül a Campo Santo
Teutonleo-t választotta . egészen közel Szent Péter sírj ához. . hol Rómának dobog
szíve" . Temet ésén résztv ett a római magyar papság színe-lava és az illetékes konqre
gáció eq ész testül ete.

Jézus. aki t oly mel egen szeretett és híveiben oly húségesen szolgál t . magához
h ívta Ot. Fájdalmasan korán . De úgyl átszik papi lelke megérett már az örökkéva lóságra .

R.
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ORBAN PIOTER
c. esperes, plébános

1894 szeprember 6·án szü letett Csiktapolcán, a csíksomlyói plébánia filIáIán. Az
erdélyi Szent Ferenc Rend tagja lett. 191 7 júni us 30-án szent elték pappá. Gyengélke
dése miatt megvá lt a rendtől és a nagyváradi egyházmegyébe került. 1931-ben nagy
váradolaszi s. lelkész. majd MezOtelegd plébánosa. M ikor Fiedler István Szatmár
Naqyv árad egyházmegyék püspöke lemond és Má rton Aron lesz az aeque principallter
egyesített egyházmegyék apostol i korm ányzója, 1940 áprili s l -i hatállyal Tenke pl é
bánosává nevezi ki. 1951-ben Eszt élnekre kerü l . majd 1954-től Zilah pléb ánosa. Itt érte
meg aranym iséjét. 1969-ben betegsége miatt nyugdíjba vonul. Októberben hazaköltözik
szülOfalujába . Szint e hivta a som lyó i Szűzanya . December 3-án reggeli szentmisé je
után rosszu l lesz. A szentségek felvétele után délután 5 órakor Csiksomlyón meghal.
December 6-án az érte mondott szentmise után Csiksomlyó n temették el nagy rész
véttel a mind ig vidám. tréfás de ame lle tt mégis komoly papi l el kül et ű jó . Péte r
bácsi" -t, életének 76. áldozópaps áqá uak 52 évében.

Széplak i

FENYVESSY JEROMOS OP
(1915 -1970)

1970 március ts-én Kölnben köl tözött el az élök sorából. Cukorbaja következtében
már kb. 2 éve levették a jobbl ábát. Rövidesen rá a bal lábán amputál tak le a kis
lábuJjakból egy részt. Néhány hónapig úgy látszott . sikerült megállltani a betegség
gyilkos el örenyornul ását. Azonba n vas éi hir telen felmo ndt ák a szolgálatot. Mire besz ál
Ittott ák a kórházba, k és ö volt. Megmérgezett vérét nem lehetett fellrissltenl.

A gimnáziumot a soproni bencéseknéI végezte , ére ttségi után Szent Domonkos
rendjébe lépett . A filozófiai és teológiai fő i s ko l a elvégzése után irodalmat . régészet et
és m üvészett ört énetet tanult Budapes t. Zür ich és Bonn egyete meill. Keresztény
szocio lógiai tanulmányait a német domin ikánusok Stmlium Generaleján (Walberberg j
Köln ) feje zi be. Itt kate drát kap .

P. Fenyvessy azt érezte hivatásának, hogy toll ával szolgálja lst en országát és a
magyars ápet. Irodalmi müköd és ét versírássa l kezdte , de igazi müfala a színe s útlelrás
és a modern . story" let t. Művészettörténe t i és szoci ológiai tanulmányai is meg 
jelentek. .A domi nikánus lelkiség ' és . A szép jellem" c. aszketikus tanulmányait a
40-es évek végén a Papi Lelk iség adta ki . Szívesen adott el ö. Rádió- és ünnepi el ö
adásain ak gyűjteménye Szárnyas Igék (Worte in di e Zeit) cím en jelent meg . Mint
szervezö és e lőadó többszörösen bejárta az egész földg oly ót a magyarság és a magyar
betű szolgála tában. Meg alapít ója két nagy irodalmi váll alatnak : egyik az Ungarisch
Deutscher Literarischer Dienst e. V. , másik az Ame rtka nlsch-Unqartscher Buchdlenst
GmbH, amely magyarul és angolul ad kl.

Magyarországon élö oltártestvérei vel hűséges kapcsola tban maradt és segitette
őket .

Munkat ársai. haqvat ék át rendezqetve, megrendült lél ekkelolvast ák egy lev élborí
tékon legut ol só üzenetét hozzájuk . A munk úju során anyagiakka l annvi t bajl ódó páter
Szent Péter apostol els ö l eveléből idézett a régi bl bliafordi t ás ízes nyol vén: . M inden
aggságos gondot haqyia to k rá, mert O uondot vi sel rátok! " [1 Pét. 5, 7J

H. I.

HERMANN EGYED ISTVAN O. Praern.
(1895 - 1970)

1895 febr . 17-én születe t t Bátasz éken . paraszti csal ádból. A qimn áziurn felsO
osztályait Pécsett végezte mint c iszterci d iák. majd mi nt vi lági kispa p. Pécsi diák-
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évei t . küorülhe te tlcn loleklormul ó mul ékeim "-nek nevezte. Elet ének donto lordul átal
nál hátterül v il ágtö rté nc lmi események állottak. Az e lső világháború kitörésének évé
ben lépett be a jászóvári premon trei kanonokrendbe . A jászói székesegyházban 1914
szept, lJ·án öltöztette be a rend ruhájába Takács Me nyhér t prépost-prelátus , akinek
imponáló egyénlsóge nagy hatással volt rá.

A lib erál is korsza k végével - akárcsak a többi tani tórendben - .. premontreiek
nél ls föltünedeztek a be l ső megú ju lás jelel. A Jászói kispapnevel ést lel ki elmélyülé
sében a pécsi kisszem ináriu mi nevel és fol ytatásának érezte. Hatással vol t még az
i fj ú novl clusra a csodálatosan sz ép te rmész eti környezet és benne a llyönyörú , eredeti
barokk épület tömb : a templom és a rnonos tor, azonkivü l a szép l iturgia , a teljes
zsolozsm a kórusban való ének lésével. Rendjé hez való raqaszkod ása évröl-évre fokozó
dott és mind mólyebb tart alm at kapott. V i ssza tük röződöt t ez tudományos munkásságá
nak premont rei vonatkozás ú történeti kutatásaiban és publikáció iban is . A jászói
monostornak szinte rajo ngója volt . l r öasztal án, s zebája falá n mindig ott vol tak a
monostor képei , s élete végének nilgy vígasz talása volt, hoqy 1966 szept emberében
résztvehetett a préposts áqí székcsoqyház felszentelésének kétszáz éves évfordulóján .
•Legjobban zokogtam - írta - , mikor szept . 29-én, Sz. Mihály ünnepén , ünnepélyes
fog adalmam 48. év fordu lóján a főoltáron misézhet tem , ahol egykor felolvastam és
aláirtam a fogadalm i formul át ." Egyéniségére je llemző apró ság, hcqv ez az érzelmeit
egyé bként szemérmesen elrejtő ember a sztaniolla l bevont paplr . 200· -as számok
cgy ikét hazavitte és íróasztalára ki tév e őri zte haláláig .

Hittudományi tanul mányai t a [e zsuit ák inn sbrucki egyetemón végezte mint a Cani
sia num növend éke . meqszerezve a teoló giai doktorátust is . Az Innsbrucki évek leg
maradan dóbb emlé kének ezt érezte : lelkükbe égették : sentire cum Ecclesia , Megada
to tt még nek i , hogy hetvenedik évének küszöb én, 1964 szeptemberében elzarándokol
hatott régi iskol ájába.

El ső miséjét 1918 okt. 13·án mondotta szülőfalujában , föl emelő és lehangoló
mozzanatok között. Megáldh att il a házasságuk 25.. ill. 50, évf ordulóját éppen akkor
ünneplő szüle lt és nagyszülei t, de csa k pár órára kelh etett föl betegágy ából a
spanyoljárvá nnyal küszk ödö újm isés . A hátt ér : a h áború elvesztés ének és következ
ményeinek tudata.

Az e lső világ háború I követő évekel Jászón töltötte. Tanított il teológ ián és kuta
to tt az ősi monostor levél tárában. A rend érd ekei t9 25·ben az újonn an alapitott
gödöllő i oimnázium tanári kar ába szólították. Sőt Takács prépost felkérésére harmin c
éves fejj el beiratk ozott n budap esti egyetem b ől cs é szkarára. Megs zerezt e itt a b ől 

csészdoktor i okl evel et és a közóplskolai tanári képesítést német és történelem
szakon. Nemcsak a gim náziumban tanít ott , hanem a rendnek t929-ben megnyilt
oödöllő i teol ógiai fő i skol áján is, egyháztörténetet . Egyre nagyobb mértékben ford ult
a történett udomány felé. Rendi vezet ősége lehet öv é tette, hogy egy évig a bécsi
Staa tsarchtv-ban kutathasson , mint a Maov ar Történetkutató Intézet tag/a. Majd a
budape sti rendh ázba hel yezték házgondnoknak, valójában azért. hogy minél IntenzI
vobbcn Ioqlalkozhass ék n törté nettudományok kal. Ennek eredménye lett magántanári
habili tálása 1933 öszén a Pázmány Péter tudományegyetem teológiai karán ezzel a
tárg ykörre l: . A katolikus Egyház története Magyarországon a török felszabadftó hábo
r úkt öl napj ainkig : Tudományos rnunkáss áqának elis merése talJsága a Szent István
Akadémiában és az, hogya hittudomány fakul tás tanári kara elsö helyen jelöl te az
1935·ben megürül t egyháztörténeti tanszékre. Az akkori kultuszmi niszter választása
azonban egyi k vo lt tanít ványára esett. Mi ntegy kárpótlásul nevezte ki azután 1940·ben
a szegedi egyetem rnaqyar tö rténelmi tansz ékére . A hátt ér : a második világháború ,
Ez és az ezt követő események akadályozták meg nagyszabású tervének megvalósitá
sában. Akko rib an a vi dék i egye temek f ölszerelese. lehetőségel még korlátozottabbak
volta k, nehézséget okozott a történett udományi források hozzáférhetősége. Azért
szere tte voln a hall gatói f igyel Olét lehető leg olyan tudom ányos témák felé lrányltanl .
amelyekhez legalább a források egy részét otthon (szülőföldjükön) megtalálhat/ák :
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telepités történet. falutört éne t. közigazgatástőrténet. isko la- és el ébántat ört énet . Ter 
vének meghiús ulása annál is inkább sajnálat ram éltó. mert l egerősebb oldala már
tanitó rendi teológiai tanár kor ában ls a m ödszeres tudományos munkára nevelés . a
tudósképzés vol t . Mester ien értett ahhoz. hogyan kell a hallgatókat rávezetni egy·egy
téma igényes. módszeres , tudományos alaposságú feldolgozására. kezdve a t émak ívá
lasztáson. anyaggyújtésen. stb. át a végső ki dolgozás ig.

Amikor a háború 1944 őszén Szegedet ls elérte. az egyetem tanár i karának leg·
nagyobb része, élén a rek torral. elmenekül t. Herm ann Egyed öt társával együ tt hely én
maradt. és mint annak a karnak a déká nja . amely a rektort adta, átvette az egyetem
vezetését. Nagy nehézségekkel kellett megküzdeniök : az előadói kar kiegészítése . a
személyzet lizetésének előteremtése stb . Ugyanez időben a szovjet hadsereg kéré
sére a többi intézmény veze t öive l együ t t ő is aláirt két röpir atot . amelyek pé ldánya it
repülőgépről terjesztették . Az egyi kben cáfolták azt a rémh írt , hogy az oroszok az
egész szegedi ifjlíságot a Szovje tu nióba deport ált ák. a másikban a főváros lakos
ságát szelltották fel. hogy adja föl a cél talan ellenállást. A Sznlasl -korrn ány ezekér t
a röpcédulákért az összes aláírót in effigle halál ra ítélte .

Sorsfordulók idején kétszeresen nehéz egy történettudományi katedrán úgy hel yt 
állni, hogy az ember az igényeket is kiel égít se és elveihez is hú maradj on . Herm ann
Egyed hatal mas testében szelíd. embertársaihoz alka lmazkodó. tapinta tos lé lek lakott .
Világnézeti és tudományos meggyőződéséhez azonban mega lku vás nélk ül ragaszkodott.

Kétségtelenü l másképp alaku lt volna élete fo lyása. ho annak idejé n a kultusz
miniszter elfogadja a hi ttudományi kar je lölését az egy háztö rténelmi tanszé kre . Ez a
tanszék érdeklődési körének és felk észül tségének is jobban megfelel t vol na. M ég
mint a budapesti hittudományi kar magántanára az egyetem 300 éves jubileumára
megl rta a hit tudományi kar történetét 1635 - 1970-ig . Legnagyobb alkotása azonban:
megírta a katolikus Egyház történetét Magyarországon a legrégibb i dőktől a legújabba·
kig. Ez a hatalmas . kb. hatva n Iv ter jedelm ú mu nka, éle te Iörn üve. saj nos mindm áig
kéziratban maradt, pedig nagy hiá nyt pótol na.

1949 tavaszán nyugdíjazták . Az 1949·50. tanévben a csak egy évig fennálló kato l i
kus ta ná rk é pzőbon a magyar történel em e l őadója lett. szerzetesrendjének feloszlatása
után pedig Veszprémbe kerül t kisegitő lel késznek és püspöki levél tárosnak . Eqés z
ségi állapota azonban hazaszólitotta a szü lői házba. Itt él t ke reke n két évtize det
könyvei és jegyzetei között. kiegészítve és véqsö fo rmába öntve magyar egyház·
tört énetét . megje lentetve még ltt-ott egy·egy cikkét KIsegltett a lelk ipásztorkod ásban.
és amig egészség i állapota engedte. éve ken keresztül vállalt a az egyházközségi pénz
tár kezelését és a pénzbeszedő i állást. Sosem panaszkodott. sosem zúgo lódott. Nem
érezte magát szere ncsé tle nnek. Nem tarto zot t az ún. sér ült lel kek közé. Kleg yen·
sú lyozott lélekkel. tö ret lenü l megőr i zve kedélyét . humorérzékét vise l te sor sát, egés z
ségének lassú rom lását. ( IOrszúkület támadt a meg a lábát.)

A szive ölte meg . Váratl anul. Virágvasárnap. márc. 22-én regge l 3/4 6-kor. mlsé jé
nek elvégzése utá n holtan talá l ta szobájában áldozatos lelk ú húga. aki gondozta két
évtizeden át . Ugyanabban a házban, ta lán éppe n ugyanabban a szebában hal t meg.
ahol született. Szülóf alujának templomába n. ahol első rnls él ét mondotta, ravata loz ták
fél. Márc. 24·én temette Cserh át i József pécs i meav ésp üsp ök . A búcsúbeszédet
Bezedeki Márton palotabozsoki plébá nos rnondotta . Utolsó útjára szülófalujának hívei
kisérték nagyszámú környékbeli papsággal együtt. Szarették a b átasz éklek . ő is öket.
A budapesti egyetem bölcsészeti karán doktori értekezését a bát aszéki népről és
népdalairól irta . Ezen kivül is írt róluk és kutatta történetüket.

tS most ott porlad a bátaszé ki temet ő ben , szülel . nagyszülei me llett. De csa k a
teste . Hiszen .az igazak . . . örö kké élnek. és juta lmuk az Úrnál vagyo n·. (Bölcs.
5.16)

Confrater
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MIHAlYI ERNO OSB

(1887 -1969)

82 éves korában halt meg a pannonhalm i l ői skol a nyuga lmazott tanára. rnlnden 
k inek sze re tett . Ern ö bácsi" -ja, A dunántúli Mi hályiból került a rendb e. annak
íötskol álán végezte tanulmányait. Továbbképzésre később . 1928 ·29 ben . Rómában
tartózkodott a Magyar Int ézetb en .

Talán egész pályáiára d önt ő hat ással volt. hogy fel szentel ése ut án 1910·1ől 1919·lg
Sopronban tan árkodott . Nyugatdunóntúl múeml ékekb en gazdag városa bóséges anyagot
adott a mi nden sz éps éq irá nt logékonylelkú l iat al bencés nek . A széps ég szerel mese
nem hiába rótta az öreg utcákat. minde n sz épsénet l e lfedezett . amelyet a felületes
szemié lók észre sem vettek . Az akkori múemlék fel dolgo zás szempont lal szeri nt
do lgoz ta le l a soproni bencés gimnázium 3 érteettö lében közzetett tanulmányaiban
fl város köz épkorí múemlékeit. Sopron rena issance és barokk stilusban épült házait .
cs Dorfmeist ert és a barokk képtr ást Sopronban. Ezek voltak az e l ső igazán modern.
rész le tes és szinvonalas lsmertet ésot a soproni múemlékeknek a XX. sz. első negyed é·
ben .

Aki kö rnyeze tébe ker ült wlgy tan it v ánya lehetett . önkénte lenül is varázsa alá
kerü lt és ugyanoly an rajongója lett a sz ép templomoknak és házakn ak . képek nek és
szohroknak. mint ó. Fogéko nyságára je llemző. hogy az elsók közöt t volt . ak it meq
ragadott a magyar falu egyházmúvészete . Rendi elö l járói bölcsen Pannonhalmára
helyezték a I ői skol ára tanárnak. Több mint egy emberöltón át fejtette ki ott áldásos
neveló i és tudományos m üköd és ét. egy nemzedéket tan ítva a müvészetek szere te té re.
il műv észet t ört énet és tört enettudomány m üvel és ére.

Nem volt az sem érdekte len életében. hogy ó vol t 1930·tól 1944·lg il Pannonhalmi
Szemle szerkes ztóje . MlÍsl él évt izeden kereszt ül jelentek meg tanulmányai . kisebb és
nagyobb cikkel; könyvismertetései a fol yóirat hasábjain . Nagyszerúen értett hozzá.
hogyan kell rendtársai t munk atársakn ak bekapcso lni cikkek . tanulmányok írására és
a sok beérkez6 kónyv ismerte t ésére . Az csak term észete s. hogy ahogyan Sopro n
megihlette és múemlékeit szakszar űen ismertette. ugyanÍJgy dolgozta fe l az anya
monostor történetét és múemlékei t. Az el só igazá n korszerú és színvonaion álló pan
nonhalmi kal auz az ó tollából került ki. A későbbi kut atások és ásatások te rm észete 
sen részl et ekben módositották mcq állaplt ásult , de a lényegben és zömmel ma is
helytállóak értékelései.

Megírta a kevéssé Ism ert vado sfai sz ép barokk templom tö rténetét is . A Pan
nonhalmi Szemlében megje lent cikke i . érte kez éset. ismertetései és birá latai 900 nyom
tatott oldalt töltenek meg! O mo ndta egy ik történész és mútörténész rendtá rsá ról.
hogy tollábó l mindig csöpög valami értékes. Ezt az ő to lláról igazán el lehet ett rnon
dani . De nemcsak az ö v é b ő l csöpögö tt . hanem a bölcs vezetése alá kerül t volt tan ít
ványaiéból és rend tár saiébó l is . Senk it sem hagyott környezetében szelle mI/eg t ét
lenk edn i. Ha kellett . kis huncutkas csipkelódéseivel minden szaktársá t munkára
tudta serkenteni.

Eletének ló m üve a Sz. István halálának 900 éves jubileumára megírt kétkötetes
munkája volt : . Szent István élete és m üve" . 1937·ben jelent meg a PaIIadis kiadásá·
ban. Nem tartott számot ered etiségre ••csak húséges szecsöve akart lenni az utolsó
évt izedek r észletkutat ásnlnak. összefoglaló képben akarta feltárni tudósa ink ered·
ményei t. hogy az crszáq éptt ö. egyházsze rvező . társadalomalakitó szent király alakja
egyre jobban kid ombo rodjék el őttünk" . Nemcsak Sz. Istv án életrajzát adja. hanem
korának eszme-és érzésvilágát, a Pannónia és Dácia talaján kisarjadt középkori magyar
kultur át , a magyar társadalomnak az ősi magyar elemek és a keresztény kultúra
összeolvadásából származó új életformájá t. Ezért munkájának els6 kötetében Sz.
Istv án korának eszme - és érzésvilógáról ír . a magyar köz éekor összetev6l r61:
magyarság. normann és szlovén hatás. római . görög hatás és keres zténység. A
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második kolelet szent el i tulajdonképpen Sz. István életének és m üvénok: az egyház
és a keresztény magyar királyság megszerv ezése ism ertetésének. Bemu tat ja kor
mányzási elvei t és szabályai t és a szent királ yt a m üv észet ekbcn.

Mihályi Ernő gazdag tudományos élete és nevelő i te véke nysége csak egyik arcula
tát mutatj a egyéniségének . Hal ála után az Új Ember egyik számá ban .Egy jó ember
halálára' eimen parentá l ták el. A művés ze ttörténész az emberszerete t müv észe is
vol t, akit mi ndenki szere tett, mert ő ls soka kat tudott szeretni. A meg tévedt, gyö nge
emberekkel szemben is megértéssel vise lke dett. Elötte nem volt kivé te l. nem osz
tályozta sem rendt árs a tt . sem másokat rokonszenv alapján . Mindenkihez volt egy
kedves szava , legalább egy kedv es mosolya . Még akko r is mosolynott. amikor már
szenvedett . Onmagával is humorizálva mondta utolsó éveiben: . M i már csak ülve
sétálunk' . Oregségére régi, kopott, divatból kiment ruhákban és kalapban járt . Az új
ruhára szánt összegek máshova mentek. szegé nyeknek. di ákoknak a zsebébe vándo
ro ltak, dc li gy, hogy errő l l ehetől eg m ások ne tudjanak.

Bárm ilyen szeré ny és alázatos is vo lt . tudása és munkássága Ismertt é te ile il

tudományos körö kbe n. Tagja lett a Sz. Istv án Aka démiának. a győri Kisfaludy lro
dalmi körn ek . az egyház müvészeti b izott ságoknak, stb. stb. Nem mara dhatott ki a
(Jyóntatói szerc okör böl scm a mi ndenki fe lé ny i to ttsz ivű jóságos és megértő ember.

Amil yen szép vo lt éle te, ol yan f elemelő vol t halála is . Egy lakótársa írja Ic ut ol só
hete it és óráit, aki jelen volt halálos ágyánál is .•Kb. 3 héttel halála e lő tt vára tlanul
ross zul let t , légzési zavara i támadt ak. Azonnal ké rte a szentkenet szentsé n ét és
boldogan készü l t a halálra . IOszr evehetó en ki ábr ándultan (nem jó szó itt !) el égedetlen
kedett , mikor pár óra mulva jobban lett. Most még nem sikerült meghalnom . Dc
majd pár hét rn úlva - mon dt a humorizál va. Halála napj án már csak misét hall gatott
és áldozott a konce lebrá lókkal. M ise ut án már nem volt oreje átme nni s zebál ába .
tolókocsi n tol ták haza és ágyba lektett ék. A cse ndes agónia e l kezdődött . IOn is ott
áll tam (lrja a jel enlevő) , imádkozgattam . Amikor pár perc múlva az orvos (aki jezsu it a
pap) halkan felo ldo zta . Ernő megfogta a felold ozási kereszt je iét ra jzo ló keze t és
megcsókolta . Ut ána a kezében szorongatott feszül etet csókolta meg és . .. átrepül t
a menn yországba. Egyetlen jaj. nyögés, sóhajtás nélkü l. Úgy . mint a legszebb köz ép
kori legendákban leirták a szentek halálát. Ott imádkozik érettünk és vár bennünket :

Sümeg h L.

BÚCSÚZÖUL

A Magyar Kurir rövi d jelenteséből értesü l tü nk. hogy Kühn Szani szló 75 éves kor á
ban Pannonhalmán a papi Szoci álls Ott honbim el halá lozotl.

Ami e rövid jelentésböl nem t űn i k ki, azt szerétn ém a hála. a mélységes tiszto let
szerény csokr ába loglalni és ozt a csokrot b úcsúzéul szerotett Halo ttunk sí rjá ra
helyezni.

Kühn Szaniszló cisztercita szerzetes , a pécsi Nagy Lajos Gimnázium és Rendház
uto lsó direktora, vol t tanügyi főtanácsos. a pécsi diákok Don Bosco -ja , Dóldunánlli l
i fjú ságának egykori nagy nevelője távozott közülünk . IOlete, munkássága a szerete t
és jóság, a szarzetes-pap és lelki nagyság. a végtelen szerénység és nagy tudás. a
nagy hazafi és neve l ő tökéletes pél daképe . Hosszú évtizedeken keresztül mi nt a pécsi
diákság nagy barátja. hivatásának leg nem esebb. legönzetlenebb és legszerényebb
aposto laké nt vezette nemcsak saját , de más Iskolák ifjúságát is Kr isz tushoz, Egy
házunkhoz és nevelte. tanította az igazi hazaszeretetre .

Mindnyájan . akik Öt ismertük, ma is érezzük jóságos kezé nek me lcq ét, miközben
köszönté sünkre a tőle megszokot t mód on a kereszt jegyét rajzolta homlokunkra. Ami
kor egysze r megkérd ezt ük : . Dlri bács i', mi t je lentse n ez a kereszt , akkor lelki finom
ságával és atya i szeretettel a következőt válaszolta : . Gye rmekeim. e rősödjetek a
kereszt jegyében és v iseljétek türelemmel. szeretette l Kr isztusért és Hazánkért majd
azt a keres ztet. amelyet az élet a vál laitokr a helye z".
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Mindnyájan jól eml ékezünk még arra, hogy .kedvence í" nem a mint adiákok , nem
a jótanulók , hanem azok voltak, akik a szakadé k szélére kerültek . Nem mint ha az
e l őbb ieket nem szere tte vo lna . De elve volt, melyért mint tanügyi főtanácsos sokszor
kemény harcot folytatott, hogy azokat kell támogatnl , felkaroln i, akik e l sősorban

veszély ezte tv e vannak . Igy lett aty ja, jóp ásztora , Don Bosco-ja azoknak az elesett
diákokn ak is , aki ket más Iskolákból eltan ácsol tak. Végtelen érdeme, hogy ezeket az
. elesett diákokat" visszavezette Kr isztushoz , az Egyházhoz és bel őlük is jó hazaf iakat
nevelt . Különö sen pártfogoita a szegénysorsú diákok at . Tudjuk jól , hogy a skapuláré
alat t rongyos-foltos inget viselt és szakadozott-lyukas cipőben Járt , mert új lnqelt ,
cipői t szegény di ákjainak ajándékozta. Vezérelve volt: . Da mihi animas, cetera tolle" .

Az ötv enes években súlyos agyhártyagy ulla dás t kapott . E betegségéből fe lépülve
a budai Szent Imr e pl ébánlán mint káplán müködött. Legnagyobb örömet jelentette
számára, ha volt diákj ai felk eresték , Sohasem panaszkod ott . Jóságos arcá ról mindig
csak a hit, a rem ény , a szer etet és a bíztatás sugárzott .

Szeretett Direktorunk - jó Szaniszló Bácsi! Hálás szivvel köszönjük jóságodat ,
Gyerm eki hüséggel , ragaszkodássallgérjük , hOllY férfias becsülettel járjuk továbbr a
is azt az utat, amely re bennünket vezettél Egyházunkért , népünk ért , Hazánk ért!

Eml ékede t féltve örlzzük szfvünkben.
Pécsi öreg cisz te rc i diákja id nevében

Dr . Baráth Lajo s

CINFALVI (CZ INGRABERI pm::n aSA
(1890 - 19691

Feltünésnélkül i , csendes, de lelkiekben igen gazdag és munk ás élet zárult le a
kőszeg i e k Péter bácsijának hal álával. Poverellói egys zerüség és szerénység jellemezte
egyéniségét. Éle te egy ki s hat ársz áll városka körn yezetében játszódott le, Felszente ·
l és ét ől. 1916-tól 1950·ig , a rend részleges feloszlatásáig , Kőszegen müködö tt mint
tanár , gyóntató és egy ideig mint h. házfőnök , A város ban múködö Sz. Vince Irgalmas
nővéreknek és dom onko s apácáknak rendes gyóntatója volt. Mivel maga ls kertész
kedett. az Or sz. Gyümölcstermelők Egyesü le te kőszegi f iók jának elnöke lett.

Iskola, templom és kis kertecskéje , családi örökség , vo ltak a munkaterülete. Az
egysze rü lelkek ügy esbajo s dolgai t bogozgatta a maga egyszerü és józan gondol ·
kód ása szer int . Egy M árta-ünnepen azt rnondta beszédében obl át éinak. akiknek hosszú
éveken át lelki vezetőj e volt : . Köszönjü k meg a jó Szűzanyának , hogyamenny·
orszá gban olyan sokat l ót-fut ére ttünk" . Házfőnöke meg is jegyezte rá: .Péterünk
úgy képzeli el a mennyor szágot, mint egy perasztlakodalrn at" , Amilyen bonyodalmak
nélküli volt a saját lelkiélete, oly an volt lelkivezetői beállftottsága is . Ismerte az
egész kisv áros apraját-nagyját, nemcs ak az értelmiségieket , apácákat, hanem a hauer
ös laköka t, a szölö- és gyümöl cstermelő egyszeru embereket , akiknek nagyszerűen

megtalált a a hangját. M inden bajukat , gondjukat szivén viselt e, olykor elpipázgatva,
elborozqatva velü k délutánonkint.

1950 után a közel i Kőszegpa t yra került k isegitőne k, ahonnan könnyen be-beker ék
pározhatott szeret ett v áros k éjéba . ellá tni lelki gyermekeit és jóbarátalt. Nemcsak a
hivőknek, a papok nak is ker esett gyónt atója volt. 1950·től 1963·lg élt II kis faluban .
Teljes nyugalombavonulása után pedig haláláig Pannonhalmán éldegélt . !:Ietmódja Itt
sem változott : gyóntatój a volt a bazil ikának és buzgón imádkozgatt a II szentolvasót,
kedvenc Imádságát.

MagYllrságára je ll emző, hogy a nemzeti szocializmu s uralomrajutása után tiltakozá·
sul még nevét is megmagy arosította, Az sem véletlen talán, hogy II M indenható
szept. 8-án, a Szüzanya ünnepén, sz ölltotta az örök hazába, hogy személyesen ls
megköszönhesse a jó Sz űzany ának - akit annyi ra ti sztelt - hogy olyan sokat fáradt
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érettünk. Amilyen egyszerü volt élete, olyan felemelóen szép volt a temetése Kösze
gen. Egykori tanítványa, Winkler szombathelyi s. püspök temette és búcsúztatta rneq
hatóan szép szavakkal a város szeretett lelkiatyját, Péter bácsiját . Nemcsak a város ,
hanem a vidék is búcsúztatta a jó papot , aki nemzedékeket nevelt az iskolában és
gyónta tó székben . R. I. p.

S. L.

L1NDENBERGER SANDOR MISSZIÚSTESTV~R

Egy rózsaszál szebben beszél • , ,
Mint Jezsuita testvérnek sokféle hivatal a "olt. A szakácsság mellett szépen ker 

tészk edett is a formozal mis sziób an. Ez volt kedv enc foglalkozása. A taiwani nyelvvel
azonban nem Igen tudott megb irkózni. Ebből szárm azott aztán a rózsával való kedve s
történet ls. Egyik klnai katekétanő egy alkalommal rózsavesszőt akart lemetszeni az
egyik rózsaágról. Kertjükbe akarta dugványozni és azért azt a vesszőt választotta ,
amelyiken egy selejtes rózsa szer énykedett . Meglátva ezt a Testvér, erélyesen ntta
kozott, úgy hogya katekéta kisasszony majd szörnyet halt ijedtében és eszevesz etten
menekült a rózsabokrok t ájékár ól. Nem tudta mire vélni a dolgot, de másnap ráj ött a
nyitjára . Azon a t érdepl ön, amelyen ó misét szokott hallgatni, egy gyönyörü sz ép
rózsát talált . Megértette, hogy a Testv ér nem hogy nem akart neki rózsát adni, ha
nem azt akarta, hogy szebbet vigyen.

A Testvér most holta után visszakapta ezt a rózsát. A tem etés befej eztével , mikor
már mindenki elhagyta a sírt , ez a kisasszony könnyek között egy szál rózsát tett a
airj ára . Mindenkit meghatott ez a jelenet.

A testvér az első világháború végén még katona volt. Ut ána Krisztus katonájának
csapott föl. ~s nemcsak amolyan közbak ának . Ki akart a magát tüntetn i Krisztus Király
szolgálatában , azért ment a mlsszl óba.

Szorgalmasan gyüjtögette a bélyegeket is . Bámulatos kitartással koldulta össze
az egész világról szép gyüjteményét. Allitólag vele történt meg , hogy nagyothallása
miatt fél reértett valakit , aki azt mondta , hogy kiadták Szt . Pál leveleit . Megkérdezte
az illetótól, hogy milyen bélyeg volt rajta . .. Mikor érdeklődtek nála, miért gyüjti a
bély eget , azt szokta mond ani , hogy annak árábó l legyen költőpénz koporsójára . Hát
kapott is szép koporsót. Abb an a koporsóban temett ék. mel yet Bencze Testv ér Thien
biborosnak készitett .

Hosszú éveken át türelmesen viselte betegségét. A szentmisét mind ig végigtér·
delte , még akkor is , rnlkor már alig vánszorgott . A beteg ápoló Testvér hiába rnondta.
hogy csak üljön le a szentmise alatt . Azt felelte : "Tudja, Testv ér, az Oltáriszentség
el ött csak térdelni illik".

(Itt emlitjük meg , hogy ha valaki a magyar misszion ár iusokat óhajtja seqlte 
ni , ezt sacrakkal is megtehet i. Ez ese tben k érjük jelezni , hány int enciót
lel öljünk erre a célra.)

M.
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