non ministrari, sed ministrare

szolgálat
' - - - - - - - - - - -8. szám

- -- - - -- - - - -

1970. Karácsony ünnepén

TARTALOM

Tekintély és szabadság az Egyházban (Szerk .)

3

TANULMÁNYOK
Cserháti József pécsi püspök : Közös felelósség a püspök és a pap
szolgálatában

5

Morel Gyula : Tekintély és szabadság a mai társadalomban és az
egyházban

11

Jean-Marie le Blond : lsten tek intélyének megtapasztalása

19

Orsy László: Új fényben a csalatkozhatatlanság

28

Weissmahr Béla: Néhány gondolat a szerzetesi engedelmességgel
kapcsolatban

30

Karácsonyi elmélkedés (M .)

38

Tekintély a családban (BE)

41

A tekintély válsága a nevelésben (-r - a)

42

AZ EGYHÁZ SZAVA
A Szentatya körlevele a magyar nemzethez

50

Sienai Szent Katalin egyházdoktor (Sántha Máté)

56
64

Siena l Sz. Katalin levele Nagy Lajos királyhoz
ESZMI:K I:S ESEMI:NYEK
A harmincéves taizéi közösség

70

A Szent István-év megnyitása Jugoszlá viában

74

Levél Japánból (Béky G.)

75

Levelek a sarkvidékröl (Eördögh A .)

75

Teológiai aggiornamento Magyarországon

78

A váci egyházmegye papi szenátusa a szents égek kiszolgált atásáról

85

Papi jubileumok

87

. M lért vagy én lelkem szomor ú . . . ?" (E. H.)

88

J. Sudbrack : Probleme (Szabó F.)

90

Prognosen einer kommenden Splrltu alltát

KONYVSZEMLE
Szalai István : Igehirdetés és liturgia (Szabó F.)

91

Szabó Ferenc : Távlatok (Békési 1.)

92

J. Ratzinger : Glaube und Zukunft (S. M.)

93

J. Chr. Hampe: Die Autoritat der Freiheit (R.)

94

HALOTTAINK
Hamvas Endre érsek (Udvardy József püspök)
Máhig Ervin plébános (Forró F.)

95

97
98

Pap József

100

Kálmán Sándor

102

Virág Venánc OFM (R.)

103

Hajdusik József OSM (R.)

104

Kapossy Gyula (M . E.)

104

--- -------

Szolg álat (Drens t} , spirit uell e Ouarta ls chrl ft . Kleru sbl att. - M it Druckerlaubn is des
Blschöfl ichen Ordinar iats . Eisensta dt . Elgen tü mer. Herau sgeber. Verl eger und
für den Inhalt veran two r tlich : l adis laus M aro si. A·9800 Spl tt al / Drau, Kapellengasse 15.
Druck : Prugg V" r1ay· Elsunst üdter Graphische GesmbH. Eis enstadt . Oste rr eich .

TEKINTÉLY ÉS SZABADSÁG AZ EGYHÁZBAN

A Krisztus alapította Egyház természete szerint isteni és emberi
egyszerre: titok, kegyelmi közösség, de ugyanakkor látható intézmény
is , amely a történelem részese és emberi tökéletlenségek szepUlit vi seli magán. Ezért, ahogy a Zsinat tan ft ja, szent is, de állandó tisztulásra, megújulásra is szorul (Lumen Gentium 8-9).
Az egyházi tekintély (lelki "hatalom") isteni eredetű, hiszen Krisztus feltámadása után azzal bízta meg apostolait, hogy folytas sák: mű
vét, de gyakorlási módja vdltozik a történelem során, a korszellem,
az erkölcsök és az intézmények adott helyzete, az emberek érettségi
foka szerint.
A Zsinat az Egyházat úgy állítja elénk, mint " I sten népét", a jogi

strukiúra helyett a dinamikus (és "demokratikus") szempontot hangsúlyozva: az Egyház olyan közösség, amely az isteni életre segíti azokat, akik hisznek, remélnek és szeretnek. Alapja a Krisztusba vetett
hit, a Lélek által közvetített szeretetben teljesedik be, miközben Isten
újszövetségi népeként vándorol az örök haza felé. Igy teljesíti - az
Atyától származó küldetés alapján - azt, amit Feje, Krisztus akart :
"Hatalmat adtál neki (a Fiúnak) minden emb er föZött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon" (Jn 17,2). Az Egyház Krisztusnak ebben a "hatalmában" (tekintélyében) részesedik: tekintélyének gyakorlási módja nem uralkodás, hanem szolqálat (diakonia),
nem kényszer, hanem a ezeretet szabadsága. Minden jogi keret és intézm ény, maga a hierarchia is az isteni élet szolgálatára van ren delve. Az újszövetségben csak akkor fordul elő a világi (politikai)
hatalom, az uralkodás és a hódítás eszméje, amikor Jézust megkísérti
a Sátán, vagy amikor az úr figyelmezteti versengő tanítványait orszá ga igazi szellemére. Jézus szavaival és példájával az alázatos szolgálat,
a szabad engedelmesség szellemét sugallja követőinek.
A püspöki kollegialitás hangsúlyozásával ( L G 22-23) szintén az
Egyház közösségi jellegét és a közös felelősséget emelte előtérbe a
Zsinat. A pápai primátus természetesen érintetlen marad, de fontos
szerepet kaptak a világ püspökei és a helyi egyházak; elindult az egész3

séges decentralizáció. A püspöki szinodus is a kollegialitás gyakorlásának egyik módja.
Az Egyház központi kormányzásában csakúgy mint a helyi egyházakban ( papi szenátusok, világiak bevonása a lelkipásztori tanácsokba, st b.) a közös felelősségre kell törek edni, és azt kell keresni, m i t
m ond a L élek az Egyháznak itt és most, m i az i dők szava . A hierarchia
tag ja iba n és a kereszt ény h íve kben a " keresztény ér zék nek" kell kialak ul nia : a "s zellem ek megkülönböztetésére " van szükség. Az intézm ényes (j ogi) el eme k et a k ar izmat ikus ( Lélektől jövő) elemeknek
ke ll kiegészíten iö k ill. át ha t niok: Továb bá: bizon yos helyzetekben
ko r iz m at ikusok, lelki em ber ek , szentek, " p r ófé tá k" szava többet számit ,
m ini a sokaságé, m ert ők ér zék en yebbek a L élek indításaira , az idők
je leire. Éppen ezért az Egyházban óvatosan kell bánni az ún . dem okr atikus elvekkel is. Az Egyház Krisztus titkát megjelenítő misztér iu m , az ü dv össég term észetfeletti m űu ének m egvalósítását szolgálja,
azér t soha sem l ehet kizárólag szociológiai jelenségként n ézni és értelm ezni. D e ez azt is jelenti , hogya tekintély gyakorlásában is a hit
szellemének kell vezérelnie irányitót és engedelmeskedőt egyaránt.
Jelen számunkat ( k ülö n ben dltalában lapunkat ) ez a szellem i h le t te. N éhány szempontot mutatunk be ezzel az ig en i d ő s ze rű és összetett
ké r déssel k apc solat ban. J.-M. le Blond ( a Christus i gazgató j a) azt muta tja m eg m élyreható cikkében, hogy lsten tekintélye amelyből
vé gs ő sor on minden tekintély ered lényegesen más, mint minden
emberi tekintély: az Igazság erejével nyűgöz le. Dr. Cserháti József
pécsi ordinarius a püspök és papjai párbeszédét és a közös felel6sséget
sürgeti a Zsinat szellemé ben. Morel Gy ula a tekint ély mai válságát
elem zi és a szociológus szemszögéből világítja meg a kivezető utat.
W eissm ahr Béla teológiai reflexióival a szer zetesi engedelmesség mai
ér tel m ezését alapozza meg. örsy László rövid , de m élyenszántó elmélk edése az " i nf alli bi litas" tételét állítja " ú j fénybe ". Világi munkatársaink: a nevelés terén tapasztalható tekintélyi válsággal foglalkoznak
és próbálnak konkrét jótanácsokkal az ér dek eltek segítségére lenni .
De t émánk n em végződik be a tanulmányi rovattal. Egy nagy karizmatikus szent : Sienai Szent Katalin, az új egyházdoktor gondolatai és
egy m od ern k ar i zm at i kus közösség: Taízé magatartása mutatja be az
egyéni szabadság, nyítottság és merészség ideális, igazán k eresztény
formá ját. Olyan szabadság ez, amely tanúságot tesz, ha k ell , bírál, de
nem tám ad; ol yan , amely fejlődik, fejleszt és épít, de nem rombol ;
oly an , ame ly a tekintélynek nem ellen t éte , hanem korrelati v párja.
Szerkeszt6ség
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TANU LMANYOK

Dr. Cserháti József pécsi püspö k:

KOZOS FELELOSSÉG A PDSPOK ÉS A PAP SZOLGÁLATÁBAN

A párbeszéd utáni vágy

A . Szo lqá lat" szerkesztős ége felk ér t arra . hogy a karácsonyi számban
a püspök és papjai közötti kapcsolat k érd é se iről néhány gondolatta l én is
hozzájáruljak a lap tartalmának gazdagításához. Szívesen váll alkoztam erre
és annál is inkább kív ánok a ..tekintély és szabadság" konfr ontá lásában
ált alánosat és konkrétat is rnondani . mert a II. Vatikáni Zsinat utáni erje dési
id őszaknak egyik tipikusan természetes . vagy ha akarjuk .az i d ő k Jeleként "
megnyi latkozó kettős el őj el ű probl émájáról van sz ó. amely nek megoldásához
- nézetem szeri nt - a régi szempontok és erők már nem e l e g e ndők. az
új szemlélet viszont még nem tudott bizonyos ködök és zavarok föl é emelk edn i és ennek követke ztében még nem rendel kezik a szükséges tisztitó
hatással. A kérdéshez elsősorban mint püspök szeretnék hozz ász ölnl . de
ugyanakkor nem rej thetem vék a alá. hogya té makör mint ekklez iológust is
ér int. főleg enne k blbl lkus-doqmat lkal hátt ere vagy eddig kevésbé tisztázott
gyökerei miatt. A régi jogi formulákkal nem jutunk tovább.
Legyen szabad a követ kez ő párbes zéd le írásával eli ndulnom. Ez 3 évvel
ezelőtt egy finom lelk ület ű , de érzékeny . sok at alkotott. de szubjekti ve
olykor félreértett papom (46 éves) és köztem f olyt le. Az .á prop os"
elismerésem kifejezése volt egy kis ebb egyházközség újjásze rvezésével
kapcsolatban. mert a szétesett nyájat szint e minden küls ö eszköz rn e l l ő z é s é 
vel. csup án belső ráhatással aránylag nagyon rövi d id ő alat t ismét egységessé
tudt a tenn i. Az el őre biztos ított egyházmegyei központi segéll yel együtt
népének áldozatkészségével a templomot kívü lrő l és bel ül ről resta urálta.
és az egyházmegye egyik legszebb li turgik us terét alakíto tt a ki. régi értéktelen felszerelések (oltár. szószék. stb) eltávolításával. E papi arcél leírása
fontos volt annak érté ke lésé hez. ami a párbeszéd végén mint konklu zió
ki robbant : az egyházmegyei hatós ág hosszú éveken keres ztül nem akart
megérteni . sohasem volt igazán elismeréssel irántam. rnel l őztek , minth a nem
is lett volna rám igazán szükség még azokon a helyeken sem. ahol valamit
alkottam nemcsak építkezésekben. hanem főleg a lelkiekben. de most a zsinat
után úgy látom . hogy nem lett volna szabad mindenben és mi ndenkor
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engedelmeskednem . különösen akkor nem. amikor az egyik gyengébb
a másik még gyengébb re küldtek. Kérdé semre, hogy miben látja a
zsinat után az engedelmesség fogalmának vagy gyakorl ásának a régivel
szembeni feloldottságát. illetve a vele konf rontált szabadság lénye gét . csak
ennyit válaszolt: az ún. .tlsztesséqb öl fol y ó" vak engedelme sség, amire
neveltek bennünket és amiben felnőttünk , sokszor káros volt; a hatósá g
talán elérte vele admlnlsztratfv. kormányzati célj át , de sok papjának lel ki
szárnyalását, igazi kezdeményezé si spontan eit ását megbéni t ott a. A zsinaton
annyit beszéltek a szabadságról . hogy ezek utá n az az érzése m. nem kell
min dig és okvetle nül engedelmeskedni. Utolsó mondat a ez volt : szeretném ,
ha a jövőbe n sorsom , munkám és a képességeim mel való gazdálkodás
kérdései be én is beleszólhatnék .
A jó papom és köztem lefolyt eme párbesz éd sommás alaptét eleivel és
ezek logikai összefüggésével vagy bels ő elle ntéte sségével még sokat
foglalkoztam utána is. Ma visszaemlékszem e papi magatartás pozitiv és
negativ megitélésének néhány vonására . többször ls számba vettem azokat
a szembetűnő hiányokat vagy mulasztásokat , amelyek a hatós ág részéról
olykor egy-egy jószándékú, kivá ló te hetségú . igazi paszt oráli s vénával
megáldott papi lelket tal án a mérgezésig is megsért hettek. Most is bennem
cseng az az egyszeru kivánság, amely mind en jogászi okoskod áson túl oly
magasztosan emberinek hangzik : . szeret ném . . . ha bel eszólhatnék .. ."
Mindezek eli ndit ották bennem azt a gondolatsort , amelyet a püspök és papjai
közöttí . teki ntélyi és engedelm essé gi" vi szony problemat ikájá nak felvet és éhez. i lletve megol dáskereséséh ez hozzáfúznék.
helyről

Biblikus-dogmatikai alapfogalmat keresünk
A i elvetett probléma megoldásána k e ls ő feltéte le nézete m szeri nt
annak belátása. hogy nem egyold alúan jogi vagy szociá lis struktúrájú
kérdés ról van sz ö, Kétségtel en, hogy az egész világ tekintélyválságban
szenved . Valam if él e át ragadás megáll apít ható egyházi old alon is és éppen
ezért Ic kell szögezni, hogy az egyházi teki ntéllye l való szembehelye zkedés
mögött ls sokszor vagy legtöbbször lél ekt ani okok , diva t szerú jelenségek
t ömegvonzású din amikája és kortört éneti fejl ődé si vagy visszaható szempontok állna k. Ezen nem kell csodálkoznunk, mert a múl t egyoldalúan és
formali sztikusan te ki nté lytiszteló volt. Egyházi fr onto n csak a legritkább
eset ben tal álun k igazán alaposan megfontolt és megindoko lt motivumokat
a t ekint ély ki kezdésében.
Az eddigi t apasztalatok alapján azt is tényként kell elfogadnunk. hogy
ha a tekint ély és engedelm esség kiegyenlítódése vagy sarkí t ott szembenállása kifejeze tte n csak Jogi ambiensben, teh át jog i kere tben maradna. akkor
az ún. elégedet lenségek vagy kon teszt ál ások nem egy esetben a jogosság
elismerésének követelményévell éphetn ének fel. Hiszen maga a zsinat
mondotta ki . hogy az egyház lsten népe és Kri sztu s t it okzatos t est e, tehát
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t öbb és más, mint pus ztán ev ilági jo gi szerkezetü közösség, amelyben
fölé- és alárendeltség van és a jogi gépezet funkcionálásának egyik
alapfeltétele benne : az alárendeltek engedelmessége . Az egy háznak e jogi
koncepc ióján túljutottunk és az egyházi közösségben blhl lkus-doqrnatl kus
és ezekból eredó jogi viszonyulásokra épült lelki, kegyelm i épületet vagy
organizmu st látunk, lsten kultikus népének fel építe ttség ében is al á-, f öléés egym ásmellé rendeltség van, ennek jellemzésér e azonban már nem használjuk az il yen ki fej ezéseket , min t .eg yházkormányzat i appar átus" , .az
egyházi hatalom gyakor lása·, .a dminis zt ratív v ezeté s", . jók jut almazása,
rosszak büntetése" , stb , Ha ezek mind a saját lényegük szerintí árnyékoltságukban meg is vannak és meg is maradnak az egyházban, mindig csak
másodlagos való ságot érintenek . Való jában csak egye t len fogalom alkalmas
arra, hogy az egyh ázban a vezet ó réteg, az egész hier archia tagjainak
egymáshoz rendeltségét és a közöttük lévó b el s ő kapcsol at ot lény ege
szerint f ejezze ki, és ez a közös szol gál at. az lsten népéne k szolgálata.
A Krisztus szolgálatában való közös részesedés
A régi tekintélyelv és fó leg ennek gyakorlása so kszor egyol dal úan,
pusztán jo gi megalapozást kere set t. Ha Kriszt us Urun k jogi alkatú közösséget
alapított, már ped ig ehhez semm i két ség nem fér, akkor hatalommal
rendelkezó egyhá zi tek intélyt is alapított az apostolokban és Péter ben és
ezek utódjaiban , és azt akarta, hogy ezek élje nek ls hatal mukkal és fogják
egy be segítótársaik e r őit, hogy az lst en népe üdvösségének bizt osításába n
a leg c éls zerűbb en gyümö lcsöz te ssék. "M inden hata lom nekem adatott
mennyben és a f öld ön : M enj et ek , tanítsatok mi nden népet , kereszteljétek
meg óket az Atya , a Fiú és a Szent lélek nev ében" (Mt 28, 18) . Ezzel Kr isztus
az egyháznak minden idó re megadt a az igehirdetés nek, a szentségek
kiszolgá lt atásának és a lelklpásztork od ásnak jog át és hatalm át. Az Ildv őzí
t öt öl adott hat alom azonban sohasem lehet öncé lú, még lát szat ában sem,
mert ennek az üdvösség szolgá lat ában és nem a hat almi apparátus, vagy
kormányzat i gépezet fenntartásában kell érvényre jut ni a. A rról a szol gálatról
vagy szolgáló s z e r é te t rő l van szó, amellye l Kri sztu s kerest e az emberek
üdvösségét. Szinte ebben fejezód ik ki Krisz t us m iszt ériumának foglalata :
azér t jött, hogy szolgálj on, és Kriszt us paps ágának és ezzel minden papságnak a lén yege a szolq álat , . Aki nagyobb akar lenn i, az les z a t i szol gátok ;
aki pedig els ő akar lenni köztetek , az legyen szolgája min denkinek; me rt
az Emberf ia sem azért jö tt, hogy neki szolg álj anak, hanem hogy ó szolgáljon
és életé t adja váltságul sok akért" (M k lD , 44).
A Kri sztus-misztérium lé nyege valóban abban domborod ik ki. hogy az
emberré lett második isten i szem ély, az . lst en szolgája" , . a szegény názáret í
Jézus alakjában" engedelmességével, saját életének a keresz t en való
fö láldozásával minden ember nev ében és helyett megadta Ist ennek azt a
dícséretet és tiszteletet, amely az értelmes teremtmény részéró l az
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Atyának kijár, és amelyet az ember búnével megtagadott. A mennyei Atya
elfogadta az Emberfia áldozatát, feltámasztotta őt halottaiból és megdi csőítette őt. Ez a megdicsőült Jézus Krisztus tovább él itt a földön egyházában és egyháza által, amely Krisztus üdvösségi küldetését van így
hivatva folytatni a világ végéig. Ez a küldetés liturgikus szolgálat az Atya
felé Krisztussal a Szentlélekben és felebaráti szeretetszolgálat Krisztussal
az emberek felé .
Ha a szolgálat fogalmával fogjuk össze az Egyház tevékenységét, világosan
látható. hogy külön szerep jut a hierarchikus, hivatalt viselő papságnak .
amelyet éppen ezért szolgálati papságnak is nevezünk. Ebben a szolgálatban
a hatalom már nem is hatalom, hanem küldetés és megbizatás , és a hatalom
gyakorlása helyébe mindig a konkréten jelentkező munka és feladat lép . a
parancsolást pedig fel fogja váltani a jóban való elöljárás és a jópéldaadás .
és az engedelmességet feloldja a felelősségvállalás súlyos kötelessége és
a közös felelősség el nem hárítható hordozása . ~s mivel az egyházban
a szolgálat, bár sckréteqú, de lényegében mindig egy és ugyanaz, akár
kis vagy nagy helyen . akár könnyú vagy nehéz poszton vagyunk. akár a
püspök vállán nyugszik a nagyobb teher. akár a papságnak kell kétkezével
remegve is hordoznia a közös akaratot. az mindig csak egy és ugyanaz a
szolgálat: Krisztusnak és egyházának a szolgálata . oA papok Istentől
kegyelmet kapnak arra. hogy Krisztus Jézus szolgái legyenek a nemzetek
között, és megvalósítsák az evangélium szolgálatát." (Határozat a papi
szolgálatról és életről 2.) A tekintély és engedelmesség csak ebben az
igazán biblikus fogalomban oldódik fel. vagy ha akarjuk. annak a Krisztusnak
a valóságában, aki .klüres ítette önmagát és a szolga alakját vette fel"
(Fil. 2. 7) . Otközés csak ott keletkezhetett és azért tört fel szinte
kamaszos erővel - . ahol a hatalom világi értelmezésében az uralkodás
szellemétől volt fertőzött.
A püspök atyai tekintélye
A püspök tekintélye az apostoloknak adott küldetés és megbízás tekintélye .
Úgy kell tudnia bánni övéível. a reá bízott segítőtársakkal. mint ahogyan a
családapa gondoskodik a család tagjainak összetartozás áról. ellátottságuk
biztosításáról. mindenki helyes eligazításáról és képességének megfelelő
életbe helyezéséről. oA papok egyetlen papi testületet és családot alkotnak ;
az atya a püspök." oA püspökök vegyék körül mindig különös szeretettel
a papokat. hiszen azok az ő feladataik és gondoskodásuk egy részét
vállalják és végzik oly odaadással a mindennapos lelkipásztorkodásban;
fiaiknak, barátaiknak tekintsék őket; ezért mindig készségesen hallgassák
meg őket és törekedjenek a velük való kölcsönösen meghitt jóviszony által az egész egyházmegye minden lelkipásztori munkáját előbbre vinni."
(Határozat a püspökökről : 28, 18.) A püspöknek e tekintélye. belső
kormányzati megbízatása szinte külső feladatnak látszik a püspöki ordóból
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folyó liturgikus ténykedések és a zsinattól is első feladatként megjelölt
igehirdetés és tanítás mellett. Ez a k üls ő tevékenység éppen ezért legyen
láthatóan és felülbírálhatóan is tárgyilagos. sok emberi prudenciát kereső
és igénybevevő állandó őrködés. körültekintés . igazán . eptszkopeín" íkörülnézni·felvigyázni) . alapos felmérésben és mérlegelés ben megnyilvánuló
pásztori munka . A zsinaton sokat ostorozták a . paternalizrnust " . azt a
kenetteljes felülről jövő . mosolygó aty áskodást. . rnely sokszor egy·egy
simogató vállveregetéssel igyekezett eleget tenni" az övéiről való igazi atyai
gondoskodásnak.
A t estvérek összefogása a családban
A zsinat megtalálta és szentesítette azt a kor eszmei tartalmának is
megfelelő fogalmat. amellyel a püspököt és papjait szabadabban . testvéri
egyenlőségben

és főleg testvéri egységben kívánta öszekötni. Ez a kolleqlalltás. amely a pápa és a püspökök közötti viszony új alapokra való fektet ésével egyúttal a püspök és papjai között is új együttmüködési elvet
létesített. Az utóbbi természetében ugyan más . mint a püspöki kollégium
kollegialitása. de szintén egy testületbe. sőt egy családba vonja egybe a
püspököt és papjait . Az egybekötő elv a közös felelősségvállalás . .corresponsabilitas" elve. .A papok valamennyien részesednek a püspökökkel
együtt Krisztus egy és ugyanazon papságában és hivatalában. ezért a
felszentelés és küldetés egysége megkívánja a püspöki renddel való
hierarchikus közösségüket. Mivel a papok felszentelésükön megkapták a
Szentlélek adományát. a piispökök úgy tekintsenek rájuk. mint nélkülözhetetlen segítőkre és tanácsadókra. Isten népe tanításának . megszentelésének
és lelkipásztori vezetésének hivatalában és munkakörében . Az egyazon
papságból és szolgálatból fakadó közösség miatt tehát a püspökök úgy
tekintsenek a papokra. mint testvéreikre. barátaikra. és erejükhöz mérten
legyen szívügyük az ő anyagi. de főképp lelkí javukról való gondoskodás .
törődjenek papságuk állandó fejlődésével. Hallgassák meg őket sztvesen ,
sőt kérjék ki tanácsukat. tárgyaljanak meg velük mindent. ami a lelkipásztori munka szükségleteire és az egyházmegye javára vonatkozik. De
hogy ez gyako rlattá legyen . meg kell alakítani a mai körülményeknek és
igényeknek megfelelően a papi tanácsokat. a papok szenátusát. A papok
viszont szem előtt tartva az egyházi rendnek azt a teljességét. aminek a
püspökök örvendenek. tiszteljék bennünk Krisztusnak. a legfőbb pásztornak
tekintélyét. Oszinte szeretettel és engedelmességgel ragaszkodjanak tehát
püspökükhöz. Az együttmüködés szellemétől áthatott papi engedelmesség
alapja a püspöki munkakörben való részesedés . amelyet a papok megkapnak ,
felszentelésük és kánoni küldetésük alapján . (Határozat a papi szolgálatról
és életről: 7.l
A közös felelősség
A kollegia litás, illetve korresponzabilitás fogalmáról eddig valóban sokat
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írtak és beszélte k, csupán egy valamire szere tném még felhívni a figyelmet.
Nem elég és nem jó, ha minden kezdeményezés a pü spöktől indu l kl, de
bajt jelenhetne az is. ha minden új törekvés és haladási tendencia kizárólag
a papság rés zé rő l ve tődne fel. főleg ha [a gondolatok és t ervek meg f e le lő
volta mellett ls) kisebb csoportokból vagyegyesektő l indulnak ki az újí tások .
Mindenki re sor kerül het , még az egyesek ötletei nek megvitatására , rneqvalósítására is. De egészséges megvalósít ások erupt ív módo n nem szoktak
létrejönni. A mego ldások keresésében mindig megengedett a fo rradalmi
hangvétel. de ez ne legyen rom boló, t iszte letlen vagy s é rte g e tő , hanem olyan
tárgyilagos elindulás , amely csak így tud ritm ik usan és eredményesen
előre hala d ni.

Papjaim k özül még senk ivel sem találkoztam , aki a konteszt álás hi rhedtt é
vált két elve közül egyiket is vallaná . Ezek közül az egyik : egy cé llatban
meghat ározott és eszközeiben biztosított lel ki közösségnek, ahol a problematikus kérdések a lelkiismeret bensejében , Ip.lk i és kegyelmi sí kon dőlnek
el. nincsen szüksége parancsoló tekintélyre és ennek m e gfel el ően enqedelmességre ; és a másik: mlndaz, ami a szabadságból jön , vagy ami nem
sérti a szabadság fo galmát, eleve jó. mert a szabadság az ember lényegi
vonása, l e g b en s őbb értékmagva . és ezért szent és sérthet etlen. A
szabadosság elvé t . szabatosabban" nem is lehetne megfo galmazni!
Nem szorul külön okf ejt ésre mi ndkét elv tarthatatlansága. Pap jaimmal
való t alálkozásaim alkalmáva l, kor onákon és tová bbké pző kurzusokon egyre
jobban az a meggyőződésem alaku l ki. hogy éppen a közösen viselend ő
terhek és munkák vállalásában, a közös fe lelősség hordozásában. a szolgálni
akarásban , éspedig csak a legszükségesebb anyagiakkai dotál t, önzet len
szolgálatváll alással kívánnak az egyháznak papjai lenni. E papi szellem
megvalósításában a legn agyobb ellen lábasnak a gazdagságot ta rta nők . A
szegény egyházról vallott zsinati t anít ásnak nem szabad csak romanti kus
álo mnak maradnia .
t:s ha ez mind így van, akkor az elején olvasott párbeszéd ut ol só mondata
igaz kívánságot fe jez ki. és ez mi ndenkib en a nagyobb szolgálat megvaló ·
sit ása és biztosítása érdeké ben bete ljesedést kíván: hogy minden pap saját
sorsa , munkája és a képességeivel való gazdálkodás kérdései be nyíl tan és
ő szi ntén beleszólhasson, vagyis hogya püspök és papjai között klegyenIitéssel Irányzott dialó gus, párbeszéd alakulhasson ki. Igy oldódik fel a
szabadság és engedelmesség sarkítottsága mi ndig magasabbra
ívelő
szintézisben: az igazi értékne k és a lényeges feladatok klelemzésének
és megoldásának komoly embe ri sze m é l yi s é g e k tő l kézbe vett végrehajtásában .
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Morel Gyula
TEKINTI:LY I:S SZABADSÁG A MAI TÁRSADALOMBAN I:S AZ EGYHÁZBAN

Acies bene ordinata - hányszor hallottu k alkalmazni az Énekek Énekének
ezt a kifejezését az egyház intézm ényére . különösen XII. Piusz pápa uralkodásának évei alatt? Ma nemcsak az exegéta ére zné magát kényelmetlenül
az Irás szövegén ek ilyen alka lmazása rnlatt, nemcsak az egyháztörténész
szeme e lőtt je lennéne k meg az egyh áz kevésbé di c ső és rendezett korszakait j elző évszámok. hanem sok hivő katoli kus is irónikus megj egyzésnek
könyveln é el . ha valaki a katolikus egyház intézményét ma jól rendezett
hadsereggel hasonlítaná össze. M i tört ént ezzel a csodálatra méltó. sokaktól
irigyelt szervezettel. amelyn ek kristál ytis zta hierarchikus felépítése terrn észetfel etti elvekre és ind íté kok ra tám aszkodva bámulatos egységben tudta
összeta rtan i a l e g k ül önbözőbb szociáli s kategóriákat : kult úrákat , népeket.
korcsoport okat és társadalmi osztá lyokat? Van aki csöndes fájdalomm al
túri. van aki elkesere dette n harcol ell ene. de mindenki látja a tényt : a tekintély válságba jutott az egyházban.
A t ekint él yválság gyöke rei
A magyar nyelvben kifeje zett magyar gondolkorJásmód szerint okos ernber az. aki az okokra nyúl vis sza. ha problémákat meg akar ért eni és helye sen reagálni rájuk . Az egyházi t ekintélyválság okainak felkutatásában azonban mind enekelőtt néhány alapvető kérd és elméleti tisztázása látszik szükségesnek.
A tekintéllyel kapcsol atban az egyházban felmerü lt problémákat t öbb
szempont ból lehet és kell t anulm ányozni. mint ahogy magának az egyháznak
a fo galmát sem lehet monofi zita módon csak egy síko n szemlélni. Ebben a
rövid t anulmányban csak a szocioló giai perspektí vát tár gyalj uk. Ez ugyan a
kérdésnek csak egy dim enzióját meríti ki. de a te ljes megértéshez szükségsz e rűe n hozzátart ozik . Ennek az állításnak e lső fel ét alig ha kell bizonyítani :
a hiv ő ember szemében az egyház nemcs ak emberi. hanem ist eni terrné szetú valós ág is . s magán a természetes sík on is ugyanolyan jogos t ört énelmi. kulturális vagy jogi szempontból fo glalkozni vele . mint társ adalmi vonatkozásban. A tisztánlátás érde kében azonban ugyanolyan fo ntos a tétel másik
ol dalát is tudatosítanunk . Az egyház . megt est esült való ság". emberi terrn észetét dogmatika i és tapasztalat i biztonsá g te szi vltathatatlanná, tagj ai
nemcsak húsból és v érből való emberek (az . elsö szül etés" eredm ényeképpen). hanem meghatározott kultúrákn ak és társ adalmaknak tagjai is (a
szocializálódásí fol yamat . rnásodlk születése" következtében) . hivatása a
konkrét emberi társadalomra irányu l Lslqnurn elevat um" I . múködésének
módszertani szabályait a kötelező lelkip ásztori és misszionáriusi . aggiornamento" ls alapvetően befo lyásolja. Ugyanoly an hamis vo lna tehát például
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kijelenteni, hogy a liturgia kérdéseit puszt án szociológiai elvekkel meg
lehet oldani. mint azt a véleményt vallani. hogya liturgia pusztán természetfeletti valóság . amelynek sem eredetében. sem konkrét formáiban , sem a
résztve vő k összetételében . sem lelkipásztori funkciój ában szociológiai adottságokhoz és törvényszerüségekhez nincs köze.
Ebb ől a tényb ől szorosan köve t kezik az e l ső általános válasz a kérdésre:
honnan származik a te ki nté ly kr ízise az egyh ázban? Nyilv ánvaló . hogy (az
el őbb i e k ér te lmében) a problémák gyökerei az egyházon kívülre . a t ársad alom és kultú ra változ ásaira nyúln ak viss za. Ez az öss zefü ggés olyan mélyre
megy. hogy még magát a tekintél y fog almát ls érinti: a fogalom pontosabb
meghatározása és tartalma kul túr körö k és kor szakok szerint válto zó, és az
egyes emberben a szoci ali záció fol yamatán keresztül válik tudatossá . Arisztot elész szeri nt a törvénynek nincs hatalma engedelmességre kényszeríteni a szok ás hatalmán kívül. Am iko r feln őttek k é vá lt unk. amikor el ér tük azt az
áll apotot. amel yben először vagyunk képesek a tekintél y fo galm áról és tar talmár ól érdemben gondol kozni. már a konkrét szoc iali záció eredményei
vagyun k (egy meghatározott kultúrába nőttünk bel e. annak nyelvét. gondol kodásmódját . társadalm i .játé kszabályait " vettük át) : csak sajátos kultúránk
alapj án és s z e ms z ö g é bő l vagyunk képesek mellette vagy ellene állást fog lalni. M it je lent a mai emb er számára a tekintél y. milyen társ adalm i
té n yezők és tendenciák befolyásolják f elfogását és beállítottságát ezen a
tér en : ez a dö ntő kérd ésf eltevés az egyházi t ek int ély váls ágára nézve is .
Idézzünk fel néhány lén yeges t ényezőt . amely a tekintél y fog almának változásában szere pet játszik . Ebben a fenom enológiai elemzé sben term észet szerü leg úgy kell felfognunk a t ekintél yt. mint ahogy az ma általánosan elfog adott. hét köznapi értelemben szerepe l. A fogalom megk ülönböztetett
vizsgálatának már az elemzés alapján kell tö rté nnie és a megoldás irán yaira
mutatnia .

A mai t ársadalomra és kultúrára mél yen jellemző a demokratikus ideál
Legyen szabad ennek a ténynek (pontosabban ennek a folyamatnak) egyik je lleg zet es elemét kiragadni . amely valószínüleg az utóbbi évek
forradalmi nyugtalanságaiban is döntő szerepet játs zott. A demokratikus
rendszerb en lassan már otthonosan mozgó ember kezdi tudatosítani magában. hogya te ki nté ly v iselője tőle függ . hogya demok rat ikus . v álas zt ö"
bizonyos értelemben fölötte áll annak . akinek alá van rendelve . Az elöljáró
vagy f elett es t ekint élyének kezdeté t és végét az alattvaló határozza meg.
Ezért mind kevésbé ér ti meg . miért kell ezt a tőle függ ő . ideiglenes tekint élyt" egyá ltalán teki nté lynek el fog adnia. Banális példával kife jezve : ha én
min t vál asztó a társad alom egyik tagját a közlekedési rend érdekében ideiglenes jell eggel megbíztam a közlekedési rend őr hívatal ával . rendelkezései nek ugyan alávet em magamat. de ő t magát semmiképpen sem fogom a
fogalom rég i értelméb en . t ekintélynek" el ismern i. Szükségtelen fejtegetn i. mil yen hatásai vannak ennek az új rendszern ek és gyakorlatnak a
győ zelme .
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tekin tély fogalmára. A tendencia súlyos voltá t mutatja a nyugati dem okr at íkus rendszerekben elharapódzott elégedetl enség , amely első sorba n a közvetlen (ebb) demokrácia bevezetését kív ánja.
"Tekint ély sem nem keletkezhet, sem nem állandósulhat anélkül, hogy
a rendelkező és az engedelmeskedő között ne keletkezne és ne állandósulna valamiféle távolság " (Melver) . A "távolság" fog alm át valóban aligha
lehet kihagyni a tekintély fog alm ából , bármilyen síkon is elemezzük. - Márpedig a történelmi fejlődés, legalább is a tá rsadalmi élet néhány lényege s
síkján, a távols ágcsökkenés ir ányába halad. A középkor társadal mi szerk ezetének piramisformája mind inkább gömb f orm ába megy át . Hasonló távols ágcsökkenést észlelünk például a nő i emancip áció s folyamat nyomán, az
üzemi és üzemekfeletti t ársas megoldásokban, vagy a politikai életben.
Magában az egyházban is hasonló fol yamat ok ész le l h e tők . Nem jelen t-e,
legalábbis a tudat síkján . t ávols áqcsö kken ést" a püspöki kollégi um szerepének hangsúlyozása a pápai hivatal mellett, vagy a "hívek kírályi papságának" ,
a laikusok szerepének újra értékelése a kléru s és a hívek vis zonyában?
Az egyedi fejlődés vil ágában nemc sak a tek int él y gyakor lása, hanem
maga a tek intély is viszonylagos : válto zik a gyermek fe lnő ttévá lása során.
Hasonló feln őttév álás élményét éli meg a mai ember koll ekt ív vagy társadalm i értelemben . Hol az a határ, ahol a teki ntély rn e qs z űn lk , i lle tve más
formába megy át? Abszolút vagy rel atív fog alom-e a fe l n őttség fog alma,
mint a te kintély szükség ess égéne k hatá rá? E l k ép zelh e t ő -e egy . fe ln ött társadalom" , ahol a tagok érett, nagykorú vis el kedése a t ekintélyt feleslegessé
teszi, legal ább abban az ért elemben, hogy az éret lenség, elmara dott ság
hiányosságait ellensúlyozza? - A kisark itott kérdésekre világos a neml eges
válasz : a sz élső értékek az irreáli s utóp iák vil ágába t art oznak. Mégis egyértelmú a tendencia , amel y a felv il ágosult, jól értesült , hatalmas t echnikai
eszközökkel rendelkez ő emberre il yen szempontbó l jellemző, és amelynek
megfelelője az egyházban, rövid képletre egyszerúsítve: te ndencia a legali zmusból a személyes lelki ismer et i dönté sek felé . Ennek a gazdag kér déskötegne k egy parányi részét nemr égen éles fénybe állította az úgy nevezett
. Def reqqer-üqy" . A paradox kérdés lényegében igy hangzott : Lehet-e valakit
az egyházban tek intéllyel felruh ázni, aki a háborúban személyes lelk iismeretének szavát a katon ai f els őbbs é g t eki nté lyé vel szemben nem a végső
követke zményekig követte?
Jellegzetesen modern jelenség és a t ekintély kr ízisének egyik jel e ntős
forrása a . ktaz árnlthat ös áqban" elért haladás és a . kiszárnithat ösé q" tov ábbfejlődésébe vetett bizalom . A techn ikai lehe tő s é g e k és a szakosított
tudományok fejl ődése mind tágabb te ret nyit obje kt ív , te lje sen megbízható
tény -íté letek megalkotására . Ezzel a fejlódéss el fordított arányban csökken
az a terület, ahol a tények ismer et ének hiányában a tekin tél y dönt ésére
volt szükség . Ennek az . örs éqv áltá s nak" a tapasztalat a, ahol tehát a teki ntély szerepét a kutat ás, elem zés és számítás veszi át , bizalmatlanságot
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ébreszt a mai emberben minden döntés iránt. amel y a döntés tárgyi okainak
közlése nélkül tö rté nik . Má s szóval a tek inté ly mindi nkább a szükséges
rossz értelmét kapja : pótmegoldás azokra az esetekre , amelyekben tárgyi
és megbizható eredményeket m é g nem sikerült kidolgozni. A többi esetb en,
ahol empir ikus eredmények válaszolják meg a felmerült kér dések et . a tek intély alárendelt végrehajtó szervvé degr adálódik : egyetlen fe ladata a kisz árnitott racionális megoldás közzététele és kivitelezése. - Ezzel a fej lódéssel
párhuzamosan megfigyelhetó a szakbizottságok szerepének növekedése . Az
egyetemeken például a tanulm ányi bizottság dönt a tanu lmányi kérdése kben.
a fakultás-tanács az adminisztratív ügyekben, stb. A szakbizottságokat össze
kell hívni . döntéseiket ki kell hirdetni : hol a lényeges különbsé g egy . rector
rnaqnlflcus " és egy pedellus funkci ója között ? - IOs nem kís ért-e hasonló
gondolkodásmód. ami kor a püspököt fe lelótlennek tartanánk. ha teológi ai
szakmai kérdésekben (pl. liturgia. paszto rális) nem a teol ógus szakbizottság
véleményét követné , ha anyagi kérdésekben nem a pénzügyi szakemberekre
hallgatna?
A szakosodás más szempon to kból is kikezdi a t ekintély fogalmát. A speciali zálódás valóban annyit jelent. mint . mindig többet tudni mindig kevesebb r öl" - ha nem is fogadj uk el a tendenci a végsó pontj ának tr éfás meghatározását: . mindent t udni - sernmlr ől" . A szakember fogalm ának alaku lása nyil vánvaló szerepet ját szik a tekintély plurali st a felfogásában, hiszen éppen
csak egy bizonyos területen tud többet mint én, tekintélyének meghatározott
területre korl átoz ödása teh át magától értetódó . A szakosodás következménye az a legkevésbé sem örvendet es tény . hogy a mai társadalo m embere
mindig több információt kap. de ezeket mind ig kevésbé képes felfogn i.
feldolgozni és ellenórizni. A közlés te chnikai lehet óségei ma valóban elárasztják az újságot olvasó . rádiót hall gató . tel evíziót nézó közönség et állí t ásokkal , ezek azonban soks zor egymásnak ellentmondók (pl. tények értelmezésében) . csak szakképzettek számára é r t h e tő k igazán, vagy pedig [elszavak és hamis vádak felröpíté sével inkább a közhangulat megdolgozását
célozzák. Nem meglepó teh át , hogy a mai ember sokkal szkeptikusabban.
gyanakvóbban fogad minden inf ormáci ót, de ugyanakkor igényli. hogy rnlndenről tájékoztassák. IOs jog gal. hiszen minduntalan figye lmezt et ik demokratikus kötelességeire és fel előssége lr e . Nem neki kell-e választásával, szavazatával eldöntenie háború és béke . élet és halál kér déseit ké pv iselőinek , a
törvényhozó tes tületnek közvetítésével - és milyen inf ormáci ók alapján? Kézenfekvó, hogy ezek a probl émák az egyházban sajátos te rmés zeténél
fogva nemc sak hogy jele n vannak. hanem különös súl yt is kapnak.
A mai ipari társadalmat gyakran nevezik teljesítményre beáll ított társad alomnak (Lelstun gsgesell schaft ) . Valóban. a tel jes ítmény elve mind jelentősebb
a mai ember megí télésében , ésped ig a személyi elv hátrányára. Talcott Parsons híressé vált szerep-elemzése alapján: a . KI vagy t e?" kérd és helyéb e
mindinkább az eredményességre vonatko zó . M it és mennyit tellesltesz?"
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kérdés kerü l. Ezzel pedig szükségsze rüen összefügg egy új tek int ély-fogalom is. hiszen az értékel ési alap vált ozásár61 van szó. - Nem egy vallás szociológus éppen ebben a változásban látja a papi hivatással kapcsolatban felme rült prob lémák egyik leglényegesebb forrás át. Annyi kétségtelen .
hogy egy teljesítményekre. főleg anyagi teljesítményekre alapozott meq ít élés az egyház hiv atásos képviselőinek tekintélyét alapjaiban rázk6dtatná meg.
A felvázol t tendenciák sorát még soká folytathatnánk . Mindezeket különbözőképpen lehet meg ítélni. Lehet pozitív értékeiket klb ány ásznl , lehet súlyo s
negaHvumalkat pell engérr e állítan i. Itt csak mint a jelenségekből kielemezhe tö ténye k szerepe inek. az egyházi tekín télyválság forrásainak megj elölés eként . Talán olyan elemeket is tartalmaznak. amelyek a tekintély különféle
faj tái nak megkü lönböztetéséhez segítenek . ez ped ig a megol dás e lső lépése
lehet.
A tekintély három faj táj a
Ha a tekinté ly fogalmának sokféle megfog almazásáb61 a lény egi elemeket
a k öv e tk ező meghatározást kapjuk : A tekintély személyek vagy
dolgok t ulajdon sága. amely mint valamilyen fajtájú felsőbbség az elfogadás
igén yét alapozza meg. - Az előző fejezetben felso rakozta tott elemek segítségével a felső bbség fog almának három fajt áját különbözteth etjük meg. és
így a tekínt ély három egymással összefüggő. de ala pvetően különböző
fajtájához juthatunk:
1. Az első fajtát általában személyi vagy dolog i tek intélyn ek nevezík
(ami a lényeget . jól kifejezi . a kifejezés behelyettes ít ését a t eki nt ély meghatározásába azonban nehézkessé teszi) . Szorosan összefügg a jellegzetes
kérdésfö lvetéssel : . Ki vagy t e?" Forrása a már el őre meglevő felsőbbsé g :
er ö-ért éktöbblet, tud ás-ért ékt öbblet. sz ármaz ás- ért éktöbblet . megí té lés-ért éktö bblet stb. Az érte lmes ember egyedül értelmes válasza ennek a felsőbb
ségnek elfogadása. önmagának alárendel ése - ez az alárendelés azonban a
teki ntély e lső fajtájának nem konstltutlv elemé: okát önmagában hordj a.
nem függ attól, hogy más elismeri-e.
2. A második fajtát teljesítményi tekintélynek nevezhetjük. A megfelel ő
kér dés így hangzik: . Mit és mennyit teljesitesz? " Eredet ében még föltételez
valamifé le e l ő re meg levő felsőbb séget (képesség-értéktöbbletet) , közvetlen
oka azonban már nem ez. hanem valam i funkció bet ölt ése , híszen ért elmet len.
fun kciót be nem tö ltő t evékenységet nem nevezünk teljes itménynek.
3. A harmad ik fajtát funkcioná lis tekintélynek lehetne nevezni. a következő kérdés értelmében: . M ihez vagy szükséges?" Létjog osultsága t ehát
valamilyen szükségességből származi k: ez a fajtá jú tek int ély éppen ahhoz
szükséges, hogya t ársas élet valamel yik részletterület e j6 1 funkcionáljon .
A funkcionál is tekinté ly hordozój a önmagában semm ifél e e l ő re meglevő
felsőbbséggel nem rendelkezik. semmifé le értéktöbbl ete nincs. Helyzete
azért " f e l s ő b b" , mert azok, akik erre a funkci6ra kiválasztották. önként .a lá"
rendeli k magukat .
ö s sz e q yű j tj ü k ,
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Úgy t ű nik. hogya történelmi fej lődés fo lyamán (nagy távlato kban és alaptendenciákban gondolkozva) a tekintély e lső fajtája bizonyos mért ékig
tért veszt, a második . és legújabban a harmadik fajtája mind lényeg esebb
szerepet játszik a társadalom életében.
A dolog természetéből adódólag nem lehet elméleti leg megszabni azt a
határt, ahol ez a le- és felmenő tendencia nyugvópontra ér . Ez a határ min den valószínúség szerint elméletileg és gyakorlatilag az uralkodó viszonyok
és felfogások függvénye .
A tekintély három fajtája természetes en nem zárja ki egym ást a gyakorlatban. Ellenkezőleg : szociológiai szempontból mindháromnak opt im ális mértékú együttes jelenléte tekinthető (funkcionális an) ideáli snak.
vető

Tekintély az egyház intézményében

A tekintély védelmére tulajdonképpen kár sok szót vesztegetni. Egyrészt
az emberi egyenlőtlenség megváltoztathatatlan törvénye bizonyítja a tekintély
szükségét minden ember i t ársadalomban : bármennyire is csökken a távol ság
különböző rétegek és szociális kategóriák között, az egyik embernek mi ndig
több fiz ikai ereje. szellemi képessége . stb . lesz. mint a másiknak. Másrészt
az emberi együttlét feltétlenül szükségessé teszi bizon yos funkciók szabályo zott betöltését: bárm ilyen ideálisan érett és informált társadalomban is
szükség lesz Irány ításra , követ kezésképpen alárendelésre is . Ezek alól a
szoclológiai törvényszerúségek alól sem mentes az egyház mint közösség és
mint intézmény : benne ls van és szükséges a tekintély.
Az igazi kérdés nem is ezen a síkon jelentkezik. Egyháznak és profán
társadalomnak egyaránt, ha nem is egyféleképpen, meg kell találnia a mal
idő k helyes útját a minden korban trag ikusan embertelen két véglet : a totali tari zmus és az anarchia között. A kérdés tehát józanul csak így tehető fel :
m i I y e n tekintélyre van szükség ma az egyházban? Erre a kérdésre nyil vánvalóan ismét több szempontból lehet és kell választ keresni - itt a
célkltúzésnek megfe lelóen a szociológiai szempontok hozzáadásáról lehet szó.
Mindenekelőtt azonban egy döntésre van szükség, amely éppen nem szociológiai, hanem . módszert ani" vagy . pedagógiai" jellegú , és amelyben ki-ki
saját vérmérséklete . nevelése és legjobb me ggyőződése szerint más és más
irányba hajl ik . Legalábbis elméletileg valószínúleg meghatározható volna
adott esetben az a tekintély-minimum , amelyet az egyház nem adhat fel
lényegének feladása nélkül. De elgondolható egy maximális megoldás is ,
ahol az egyház minden olyan elemet ki akar építeni és meg akar tartan i,
amely a tekintélyelvet megvalósulásában er ősitl . illetve el őbá styaként
körülveszi és védi (gondoljunk például a megfelelő stílusra , a t ávolságo k
növelésére. az info rmác iók és megokolások kizárására, stb .) . A két elm életileg meghatározható szélső pont közül melyik felé kell ma az egyháznak
közelednie. hogy hivatását a mai világban optimálisan meg tudja valósítan i?
- Az el s ő irány f elé nin cs szükség külön ösebb elemzésekre és megfontol á16

sokra, csak a történelmi példákból kell a megfelelőket kiválasztani és a jelen
helyzetre alkalmazva felújítani. - Amennyiben azonban a tekintély kérd és ében ls helyesnek látszik egy bizonyos . agglornament o· . hasznos lehet a következőkben megfogalmazott igények vagy lehetőségek megfontolása, megvitatása. megvalósítása.
1. Jó volna az egyházon belül is eljutni a tekintély elvének őszintébben
és realistábban pluralista felfogásához. Természetesen jelen van és szükséges a tekintély mindhárom fajtája az egyh ázban is. De ahol a három nem
szerepel együttesen (és az optimum ezen a téren emberileg lehetetlen), ott
lényeges megkülönböztetésekre van szükség. A funkcionális tekintélyt soha
sem szabadna személyi tek intélyként beállítani , sőt még a teljesítményi
tekintélyt sem , legalább is nem abban az értelemben, hogy a teljesítmény
alanya valamiféle személy i kultusz tárgyává legyen. Ezzel szemben törekedni
kellene arra , hogy a személyi tekintélynek, vagyis az adott értéktöbbletnek a
teljesítmény minden lehetősége nyitva álljon , és ahol mód van rá, a megfel elő funkclót is Igazi tekintéllyel betölthesse.
2. Ahol a tekintély elve fennáll III. nélkülözhetetlenül szükséges, ott is alkalom nyílik az alkalmazkodásra, éspedig a stilusban és hangnemben , hogy
a tekintély ne autoritativ formában jelentkezzék. - Egy nagyüzem tulajdonosa
írja a gyáraiban megvalósított stilusról : . Int ézkedt em, hogy üzemünkben
mindenki , aki a másiknak utasítást ad, hozzáfúzze: miért van arra szükség.
Abban a pillanatban, amint ez megtörténik, a másik már nem úgy tekinti
magát, mint parancsfelvevő, hanem mint ember, aki megokolásra érdemes."
- Ilyen vagy hasonló stílusváltozások az egyház keretén belül is kétség telenül párhuzamot alkotnának a mai tendenciákhoz.
3. Atmenet a régiből az újba soha nem megy ugrásszerúleg és nem valósítható meg egy csapásra (hacsak nem forradalmi úton, de akkor roppant
áldozatok árán) . Ez a tétel érvényes a tekintélyelvével és gyakorlatával
kapcsolatban is . Az egyházban sem oldja meg a kérdéseket egy . reforrnpüspök" , vagy egy . retorrnplébános" . vagy egy .reforrntörv ény". Mentalitások és hosszan begyakorolt magatartások változása csak ott lehetséges ,
ahol ebben az irányban intenzív nevelés történik, ahol az új begyakorlására
mód nyil ik. Az egyh ázban uralkodó tekintélyfelfogás ls csak úgy változhat.
ha az egyház minden tagjának igazi lehetősége nyillk valóságos felelósségek
v állal ás ára. mint ahogy ehhez a profán társ adalm i életben már többé -kevésbé
hozzászokott. Enélkül az egyházban és a profán társadalomban betöltött szerepe k öz őrt meghasonl ás áll apotába kerül , mint az anekdota szavaival élve
a londoni ember , ha ott a baloldali közlekedést jobboldalira állitják át - de
csak az autóbuszok számára.
4. Az els ő pillantásra úgy tű n h e t. mintha a kritika minden formában és
mi nden körülmények között ellensége lenne a tekintélynek. Közelebbről
szemlélve , és a vázolt megkülönböztetések szellemében azonban más követ kezt et ésre jutunk. Igaz ugyan. hogy minden kritika értelmetlen és ellentmondó
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a globálisan felfogott tekintéllyel szemben, a te ki nté ly pluralista felfogásában azonban kifejezetten lényeges szerepe t játszik. A kritika igazi fe ladata
éppen abban állna, hogya helyesen felfogott pluralista tekintélyt bíztosttsa.
éspedig azáltal. hogy azonnal jelentkezik,amint a saját területén jogos tekintély illetékessége határait átlépI. Minthogy a konkrét életben ezek a határok
soha nem szerepelnek éles logikai elhatároltságban, a kritika mindig sz ükségesnek látszik. éspedig magának a tekintélyne k az érdekében. Ebből az
ös sz ef ügg ésb ől következik egyébként az a sokszor elfelejte tt t étel is, hogy
a tekintély hibáinak takargatása magát a tekintélyt gyöngiti. Ezzel szemben
a kritizálható és a kritikát elfogadó tekintély hibák ell enére is bizalomra érdemes marad. Tekintély és kritika tehát nem egym ásnak ellentmondó , hanem
egymást klegész itő fogalmak. Ezért tún ik Bernhard Haring megfogalmazása
nemcsak szellemesnek, hanem tartalmilag döntően fontosnak is: .A krltlk ának hely et kell adnunk az erények sorában. hogy az ép ítő kritika önkritikával
párosulva alaposan elkülönüljön a romboló. ellenséges krit ikától. A kritika
domeszt ikálásának ezt a foly amatát a hal ász-vad ász-kult úráb ól a szántóvetők
és pásztorok kultúrájába való átmenethez lehetne hasonlítani. Azok az elöl járók, aki k manapság minden kritikával szemben elutasító magat artást tanúsítanak és azt hiszik, hogy állandóan vadászatr a kell kivonuln iok a kri t ikusok
ellen, mintegy a totemvadászok kultúrájához térnek vissza : - A tekintély
megvédése és k üls ő jelekkel való hangsúlyozása tekinthető ugyan a dolog
term é s ze téb ől folyó dolognak. De ezek a jelek a gyanakvás forrásaiv á válnak ,
ha a mögöttük álló tek intély nem tud ja igazolni f el sőb bs ég ét azált al, hogy
nyí ltan kiáll a kritíka elébe .
Ez a néhány megjegyzés csak támpon tokat és gondola tokat akart felkínálni a személ yes reflex iónak. Hiszen a felvetett kérd és összetett volta
rnlatt ilye n rövid formában kime r ítő tárgyal ás lehetetlen. Mindnyájan tudjuk ,
mi lyen súlyos , menny ire központi probléma egyházunkban ma a tekintély
krizls e. A személyes f elelősség a helyes megoldás ti szt ázásában és megvalósitásában elodázhatatlan. Am a tekintély kérdésében senki sem egyedüli
tekintély a megtestesült Igazságon kiv ül. aki mind a tek intél y elf ogadására,
mind pedig a tek intély kritikáj ára péld át adott nekünk, és halálll előestéjé n
az igazi felsőbbséget . a végs ő személy i ért éktöb bletet egym ás se g ítő szolgálatában jel ölte meg.
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Jean-Marie le Blond
ISTEN TEKINTÉLYÉNEK MEGTAPASZTALÁSA

• Isten a mi urunk, ó alkotott, övéi vagyunk, következésképpen tekintélye
van fölöttünk: Ez a szokásos formulázás lsten tekintélyéról, - igazolására
elég lenne egyszerüen a .tekintély" és . a lkot ö" közti etimológiai viszony.'
De ez már inkább . maqya rázat át " adja a tekintélynek, mintsem megnyilvánulásának módját fedné fel. Kicsit hasonlít a gyerek spontán válaszához.
mikor valami meghatározást kérdünk tóle : "Ez azért van, mert." Mély
felelet, hiszen a meghatározás csakugyan egy . rnert" -re vonatkozik. De
joggal jegyezhetjük meg rá: mielótt .rnert" -et mondunk , meg kell magyarázni
azt, ami .van ". A filozófusok erre azt mondanák, hogy az észrevétel leltára
megelózi a magyarázást: a .fenomenológiá" -nak nevezett tudomány egész
erófeszítése ezt célozza.
Ne várjanak itt holmi filozófiai értekezést. Figyelmünk valójában lsten
tekintélyéról szerzett közvetlen tapasztalatunkra irányul, hogy ezt jobban
tudjuk értelmezni. A Krisztust hallgató zsidók mindenekelótt azt jegyezték
meg, hogy .tekintéllyel" beszélt. ( .Mondották nektek . .. I:n pedig mondom
nektek.") Megjegyzésük nem volt felszínes, mert ez a tekintély varázslatos
eróvel hatott rájuk , még mielótt forrását kikutathatták volna ; lenyügöz te
öket, saját hatalmánál fogva, a Jézussal való egys zerü találkozásban.
Megértették - ' olyan tapasztalással, amelyról még nem gondolkoztak, sót
egyesek bizonyára visszautasították volna, hogy gondolkozzanak róla :
Krisztus lsten tekintélyének legtökéletesebb és konkrét megny ilvánulása.
Krisztus megtapasztalásának e világosságánál próbáljuk itt felfedni
Isten -tapasztalásunk útját abban a teljes élményben , amelyet a Biblia
olvasása, a legszemélyesebb imádság és az Egyházban folytatott élet ad.
Nem arról van tehát sz ö, hogy . meqrnaqyar ázzuk " ezt a tekintélyt (egyébké nt
is inkább annak elismerésére hajlunk, hogy saját erejével kerít hatalmába] ,
hanem arról , hogy dönt ő megnyilvánulásában megragadjuk, azut án pedig
leleplezzük gyökerében és csúcsán: a szeretet követelményéb en. abban az
ajándékozásban és önátadásban , amelyet magába zár.
A TALÁLKOZÁS TI:MÁI
Nyilvánvaló, hogy az analógiák igen jelentós szerepet játszottak lsten
tekintélyének biblia i bemutatásában : pl. az úr , aki parancsol arabszolgáknak,
vagy a királyok, akik uralkodnak a népeken . De ezeknek az analógiáknak
ösvénye nem az egyetlen út a tekintély elismerése felé . Magában a Bibliában
is megtalálható egy másik út. Hiszen lsten nem mindig jelentkezett
közvetlenül és kifejezetten úgy , mint a világ Gazdája. aki azért ura, mert
ó alkotta. hanem .eseményszerübben " is megmutatkozik, mint az a Más ,
akivel az ember találkozik. Paul TilIIch , a német-amerikai teológus kiemelt e
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ennek a második útnak jelentőségét: itt .az ember egy idegenne I találkozik, mikor Istennel talál kozik. A találkozás esetleges. Nincsenek lényeges
viszonyban eqym ással." 2 Persze nem ta rtjuk helyesnek e mondat minden
kifejezését; talán az a bizalmatlanság bef olyásolt a, amelyet a protestánsok
Istenn ek a természet útján való megismerése iránt éreznek . De érdeme ,
hogy egy oly an mozzanatra ir ányítja figyelmünket. amely d ön t ő lsten konkrét
és személyes megismerésében .
Ennek a találkozásnak legmegragadóbb tí pusa Mó zes felf edezése : az
égö csipkebokor. Különös , váratlan esemény, amely eltéríti útjából és
valami abszolút szentet nyilatkoztat ki neki , inkább megtapas ztalás, mint
kövét keztetés útj án (Ex. 3.) . Egy titokzato s Másik tör be életébe , s
betörésével felforgatja és átalak ítj a azt, sőt fel fogj a forgatni és át fogja
alakítani az egész nép életét is.
Más péld ák sem hiányoznak: az ismeret lenek láto gatása Abrahámnál
Mambré töl gye alatt és a barátság megkötése lsten és Abrahám közt (nem
hiába hívj ák az arabok Abr ahámot . EI Khalll "-nak, a Barátnak) . Idézzünk még
egy . kl sebb", de je l e n tő s példát: amikor Agár, a pusztába számű zött ,
gyermekével együtt a szomjús ágtól elepedö rabszolg anő találkozik Istennel.
Egy angyal forrást mutat neki , mire ö föl egyenesed ik és így kiált :
Istenem, te lát sz engem : Newman kommentárja szerint úgy éri ez öt ,
. rnlnt valami új igazság", mint személyes, egzisztenc iális találkozás valakivel,
akit csak t ávolról és elméletileg ismert, de most személye s köze van hozzá.
.ó

ez klemelkedö helye t foglal el az egész zsidó-keresz tény
Végül tört énelemben a Szövetség . Ebben Istent kéts égt elenül úgy ismerjük
éspedig a kinyi latkozt atá s f ej lőd éséne k és a vall ási tapasztalá s
meg elmélyülésének arányában mind világos abban - , mint mindenki Istenét,
mi nden nép Urát (ennek a . monotherzrnusnak" kifejezése lzaiásnál válik
kie me l kedővé ) . De Izrael mint Szövet séges sel . tal ál kozott" vele . Ez a
szövet séges - íme a jellemző je gy - kivál asztotta népét , s vi szonzásképpen
a nép ő t választotta. A spekulatív tud ás és a .blzony ít ékok " területén túl
itt a szabadság birodalmába lépünk be : kivá lasztón ak és kiválasztottnak ez
a szövet sége pontos an kifejezi két szabadság talál kozását. Isten ismeret e
Izrael számára nemcsa k azt jelenti most már: tudni, hogy van, hanem:
viszonyban lenni vele .• Ismerem or , ez nemcs ak annyit jel ent : hiszem , vagy
. tudom", hogy van, hanem : kapcsol atom van vele , ta lálkoztam vele .
Ez a ta lálkozás lsten ismeret ének ugyanazon alapján t ört énik , mint a rni r ő l
a Bibli a beszél , ez a te rmészet által kinyilat koztat ot t Ist ennek konkrét
aktualizálása. Ez van a ker esztény istentapasztal ás . c s úcs án" is és ez
teszi személyessé, ez "realizálja" az Istenről szóló jólismert (t alán túlságosan is ismert, legalábbis ha azt hisszük, hogy már elsaj átí to ttuk) tan ítást.
•I:n vagyok Az, aki van, te vagy az, aki nincs . " Ezt a kij elentést, amelyet
Sienai Katalin Dialógusaib an Krisztu s szájába ad,' végül is nem úgy kell
venni, mint a porráz úzott alázat ra való felhívást. Katalin számára végső
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értelme az öröm, mert akkor úgy ragadta meg önmagát , mit . létezö" de csakis lst en által létező teremtmény, mint lst en megv alósul t gondol ata,
szándéka.' Itt kiegészül Iste nnek mint "alkotónak" az ismerete , de csak
úgy kapja meg teljes jellegzetességét, ha azonosítjuk a szeretettel. A
szabadság, az . ingyenesség" (vagyis az . ajándék"-jell eg) így nem úgy
je lenik meg többé , mint a létezők megmagyarázásának postscr lptuma: ez
a megismerés fölfedi mély és elhatározó jellegét. Bultm ann azt mondaná:
. egziszt enciális" szemszög ez, amel y túlvisz azon az elszigetelt állí táson,
hogy a Mi ndenség nek egy végső okra van szüksége (ez az állítás nem
. érlnt" bennünket, hacsak nagyon t ávol ról nem) : még itt is választást
leplez le , Istennek azt a válas ztását, hogy közli magát. és ez végső soron
jóakaratú szabadság, szerető szabadság gyanánt nyi lat kozt atja ki őt. Ezért
fordul aztán ez a megismerés túl a vil ág többé-kevésbé közömbös
szemléletén és objektív rendszerén - a szó legtel jesebb értelmében vett
. Jmád ás " felé: imádja azt a szerétetet. amely csak azért alkot , mert szeret.
. A szeretet örömé nek alapja az írta szegényes emberi látóhatárával
Sartre - . hogy igazolva érezzük létünket." Következésképpen a Teremtő
tekinté lye új fényben mutatkozik meg, éppen a szere tet fényében. Előt érbe
kerül benne az ajándékozó és el fo gadó szabadság szemlélése, és ez
leleplezi a Te r e m tő teki ntélyében a szerétetet. amely maga a terem tés akt usa,
és viszonzásképpen feltétlen ráhagyatkoz ásra szólít. Ez a keresztény megtapaszta lás magva, gyökerében éppúgy , mint a csúcsán.
Igya teremtő Istennek ez a . megtapas ztalása", ami kor magával a
t eremtéssel fe lidéz i a szabadság s k öv e t k e ző l e g az esemény birodalmát ,
amikor a te remt ésbe a •történelmi" perspekt íva bizonyos nemót vezet i be,
úgy mutatja be őt a történel em mi nden pillanatáb an, mint aki betör életünkbe.
Ez a bet örés szuverén és velünk sz ületett, kirán tja a talajt lábunk alól és
ugyanakkor megta láltatja velünk önmagunkat. s mi közben lét ünket adja.
megajá ndékoz bennünket magunkkal. Ismételjük : a szeret et és a szabadság
élménye ez: •Te engem választottál, én Téged választo ttalak. mert Te Te vagy." Egy . J:n" és egy •Te" lénye gi találkozása ez, útban a . rnl" fel é:
okosk odással lehetetlen volt elgondoln i, de megadatott a kegyelem ált al.
Ez az . átmene t" persze szuverén ül igényes . s követel ése tot ális , amint az
a szeretet természetében rejlik. Az önmagu nkbó l való ki ve tkőz é s b e n. önmagunk kiüresítésébe n jön lét re, ami azonban éppen nem negatív önmegt agadás,
hanem sajátmagunk megtalálását hozza magával. Az önmegtagadás akkor
vé g ső igazságában, legal ábbis az élmény . cs úcs án". anél kül, hogy megszúnnék radikális lenni. a világ legé desebb és legig azibb ténye lesz. állan dóan annak kellene lennie, nem pedig csak futó pillanatokra.
Mindenese tre ebben a lég körben lehet öv é válik az Úr és a Kirá ly képének
kiegés zítése. úgy. hogy tel jes értelmével ruházzuk fel , amely meghaladja az emberi politi kát. Ennek nem elhanyagolandó előnye: megelőzzük
vele azt a l e h etős é g et , hogy a királyok és urak elleni - olykor igazolt -
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forradalom emberi magatartását Istenre alkalmazzuk. (,Se Istent. se urat'
- ezt kétségtelenül Igy kellene Irni: .se urat. se Istent', fölfedve Igy az
emberi úr fogalmának rosszul tisztázott átvitelét magára Istenre.)
Megemlitettünk idáig néhányat oz Istennel való találkozás szentrrási
példái közül. Egyúttal Igyekeztünk felderíteni a keresztény élményben azt,
ami a teremtmény Istennel való viszonyának magva: az i m á d á s
magatartása. teljes és örvendező ráhagyatkozás arra. aki ,igazolja létünket' ,
nemcsak a filozófusok szemében. hanem a magunkéban is. De mindezt csak
akkor értjük meg teljesen és .valösltluk meg' igazán. ha túlhaladunk a
példákon és szimbolumokon és azt a misztériumot idéz zük emlékezetünkbe ,
amely minden találkozásnak megkoronázása: magának a Megtestesülésnek
mlsztérlumát, nemcsak elvont meghatározásában, hanem legkonkrétabb
körülményeiben. Ez valóban lsten Fiának titka , aki maga is lsten és az
Atyának megnyilvánulása, de kivetkőzik isteni megjelenéséből. hogy .ernberiességben és jóságban mutatkozzék meg'. Istennel ekkor úgy találkozunk,
mint ,egyenlővel"• mint emberrel a többi em ber között; egészen pontosan:
mint olyan emberrel . aki nem burkolózik a politikai tekintély tógájába , s
éppen ezért zsarnokság nélkül megkívánhatja azt a .telles és édes lemondást" , amelyről Pascal beszélt. Az is figyelemreméltó, hogy nem ölti fel
a hatalom palástját, a felhőt és villámokat, amelyek a Sinai hegyre
eml ékeztetn ének. azt utánoznák. Kr isztus visszautasította a felt űn ő és
haszontalan , égi jeleket". Igen gyakran csak bizalmas körben tesz csodákat
és titoktartást kív án. Még amikor hivatkozik is rájuk, mint küldetését igazoló
jogclmre . úgy látszik, csak másodlagos jelentőséget tulajdonit nekik:
,Ha nem hisztek nekem , higgyetek legalább annak, amit cselekszem"
(Jn 10, 38) . Röviden: a csodák. az istenség jelei, vé gső értelmüket csak
akkor tárják fel, ha Istenhez mint szeretethez közeIftünk, s legmélyebb
szimbollzmusuk a gyógyulásé, - az egész emberé, nemcsak a testé. Isten
tekintélye végső soron mint a szeretet követelménye nyilatkozik meg .
TEKINT~LY ~S ~RT~K

Mindezeknek a találkozásoknak közös vonása , hogy önmagukban ele,~n tanúságot teszek önmagamról mondotta Krisztus - . és
az én tanúságom érvényes." Be is fejezhetnénk itt ezt a cikket , mindenkit
saját keresztény élményére utalva, ennek az élménynek csúcsára . amely
mindenkinek meghitten ismerős, akkor is , ha nem mindenki elmélkedte át
és .ternatlz álta". De ez a tapasztalat csak az emberek közötti viszonylatokból
vett képek támogatásával jön létre . Már felidéztük az emberi szeretet
sztmbolumát, amikor az egyik ember átadja magát a másiknak és egyiknek
.teklntélye" van a másik fölött egyszerúen azért. mivel az a másik .Te" vagy . Ez a kiváltságos szimbolum . De más képeket is találunk, sőt
elég megdöbbentő, hogy a teológusok és lelki tan ítók ezekkel viszonylag
olyan szúkmarkúan bántak .
gendők:
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Hagyjuk a . leader " tek intél yének a képét. Bár ez az angol kifejezés
kevésbé erószakos Iz ű. mint a fr ancia , mégis csak egy személy iség
érvé nyesülését idézi föl a többi fölött, és ez igen vegyes ele mekbó l áll,
amelyek között nem mind ig legcsekélyebb a hatalom és uralkodás szándéka.
Hivatkozzunk Inkább a tudósnak a maga kör ében vita nélkü l elismert
tekintélyére - nem szükség es, hogy éppen egyetemi dékán vagy Nobel-díjas
legyen - , egy mesterségét értö t echnikus te ki ntél yére , aki nem szolgai lag
alkalmazza a gyártási szabályokat. hanem olyan jól elsa ját ít ott a, mintha
csak saj átmagából merí ten é ő ket; egy igen t apasztalt, szi nte szemfényvesztóe n ügyes munkás t ekint élyé re: egy öreg nagymama tek inté lyé re , aki
sokat látott és ő rz ö tt meg eml ékében anélkü l, hogy megs avanyodott vagy
beszúkült voln a; egy fia tal menyasszony t ekint élyére, aki valóban váll alt a
Iel es éql, anyai , háziasszonyi szerepét. Ki ne vette volna észre kerekas ztalnál,
adminisztr ációs t anácskozáson vagy összejövetelen (ha nem puszta form aságból tartj ák) , hogy egyesek, nem mindig a legjobb sz ónokok , nem is a
legképzettebbek , hanem azok, akiknek van mondani valójuk, másf ajt a figyelmet váltanak ki , mint az ilyenfajta közléseknek általában kij áró udvariasság
és szabály tisztel et?
Mindezeknek a nem-hivatalos és nem-intézmé nyes tekintélyeknek az a
jelle gzet ességük, hogy .ö nrnaqukon belül ' vannak és kényszer és megfé lemlítés nélkül érvényesülnek. Am ikor a többi ember eli smeri öket , nem érzi
úgy, hogy valam i erószaknak enged . Szabadon fedezik fel ezt él te kint élyt.
s ninc s közben az a benyomásuk, hogy uralomnak vetik alá magukat.
Frappáns az analógia egy igazi . érté k" tudomásulvé telével, ahol a kényszer
ért elmet len dolog lenne. (Kinek jutna például eszébe .m egparancsol ni",
hogy értékelj ük Beethoven 3. c-rnol l zongoraversenyét , vagy a . Pathé t lque"
szonátát ?) Valób an, az érté k lényeges vonása, hogy je lentkezésével igazolja
magát, egészen egyedül, küls ö támasz nél kül, Péld ául és ez a legnagyobb példa - miért ér ték az igazság? Bizonyos. hogy hasznos (t alán
ez a legvégsó ravaszs ág a diplom áciában?) , hogy magával hozza a megismerés
örömet, de . ért ékk é" az t eszi, hogy .Iqa zséq". Ez elég ahhoz, hogy . ránk
kényszer ítse" magát. kény szer nélkü l, anélkül, hogy uralma alá hajtaná azt,
aki befogadja. Kétségtel en, hogy fell ázadhat valaki az igazság ell en, de ez
te ljességgel igazolhat at lan lázadás, a bún mis ztériuma leple zódik le benne.
Ez különb en kivételes eset, az ember inek határá n helyezkedik el : leggyakrabban az ember, több é-kevésb é tu datosan. nem akarja látn i az igiJzságot.
és így csakugyan nem is látj a.
Bizonyos - t ekint éll yel fel nem ruházott - embere k tekinté lye, mind en
társadalmi helyzettól függetle nül, abból ered , hogy értékek hor dozói. Nemcsak , meggyózódéseké" (ez minden bizonnyal követe lmén y, de nem elegendő), hanem igazságoké . Itt kül önbözik mélyen az igazi tek int ély a hatal omvágy kényszerét ől. és szöges ell enté te az erószakoskod ásnak. Valóban:
az értékek hordozóját azért tiszteljük, mert Ö maga megsemmisül az érték
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előtt, amelyet megjelenit. Másrészt testet és vért ad ennek az értéknek,
mig enélkül a .megtestesülés" nélkül talán elvontnak vagy legalábbis bennünket nem érintőnek látszanék . A .semleges" nemből (a szép, a jó) ,
amelyben az értékeket rendszerint megfogalmazzuk, átmegy a személyesbe.
De ez mindig az értékeket történetesen hordozó egyénen túlról índul ki ,
miközben ő maga megsemmisül a hordozott érték előtt. Ennek következtében az érték belülről ér el bennünket, sajátmagunk útján, azzal, hogy
- bármilyen szegények és . hamlsak" is vagyunk - egyetértünk az Igazsággal és az eszménnyel , lsten felé való talán nem ls tudatos vágyakozásunk erejében. Ezért nem jelentkezik a szóbanforgó tekintély
uralkodói jelleggel; nyelvtanilag sz ölva, nem parancsoló módban fogalmazódik meg, hanem kijelentő módban, mint tagadhatatlan tény .
Világos azonban, hogy ezek az emberi tekintélyek, legmagasabb megnyilvánulásukban ls, mindig csak részlegesek vagy föltételesek. Részlegesek ,
mert lehetetlen még csak elképzelni is oly an embert, akinek hozzáértése
tökéletes és aki valóban megtestesltené az ember-mivolt minden csúcsát.
Feltételesek. mert mindig alá vannak vetve a tartósság és a gyakorlat
próbájának . Egyetlen ember sem érd emel tökéletes bizalmat , amennyiben
ember , és tekintélye mindig alá lesz vetve a gyakorlat igazolásának .
Emlékezzünk csak Tacitus lakonikus mondatára arról a Néróró/, akit mindenki
méltónak Itélt az uralkodásra és aki méltatlannak bizonyult rá: . dignisslmus
imperio, nis i lrnperasset" ( .mindenestül uralkodásra méltó, ha nem uralkodott
volna").
.
Azok az emberi tekintélyek. amelyekről beszéltünk. elhalványodnak a
Megtestesülés el őtt . Nem mintha Krisztus minden emberi hozzáértést meg:
te stesitett volna magában (nem úgy mutatkozott be, mint a legjobb technikus
vagy valami Elnsteint is túlszárnyaló tudós . vagy olyan filozófus , aki
egyesiti magában Platónt, Arisztotelészt, Kantot, Hegeit és Husserit) . De
állandóan , veleszületett módon megnyilatkozása volt nemcs ak egy rendkívüli
emberi egyéniségnek a maga egyszeri megj elenésében . hanem az lsten
elótti tökéletes megsemmisülésnek is . Az ó feltétlen tekintélye az Atya
klfejezódése . annak is vallja ( .Az én tanításom nem az enyém, hanem azé,
aki engem küldött"}: ó az út az Atya felé és ó maga az igazság : . I:n vagyok
az út , az igazság és az élet: Csak az Atyával való viszonya következtében
az, aki , mig az emberi tekintélyek bizonyos ut at egyengetnek ugyan lsten
felé és elindulnak feléje, de képtelennek bizonyulnak arra, hogy . megde
[elen íts ék". jelenvalóvá teg yék . Tökéletlen megt estesülések vázlata i gyógylthatatlanul szegényesek .

A TEKINTI:LY AZ EGYHÁZBAN
Úgy látszik , Istennek, valamint Krisztusnak mint az Atya kif ejezésének
ez a tekintélye , ez a nem-uralkodó és ugyanakkor feltétlen tekintély a szó
szoros értelmében átruházhatatlan . Valóban lsten kiváltsága. hiszen egyedül
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követelhet feltétlen engedelmességet. Csakhogy Krisztus azt mondotta :
..Aki titeket hallgat. engem hallgat " . s ezzel szinte mintha teljhatalmat adna
az apostoloknak. utódaiknak, sót minden kereszt énynek. amennyiben az Egyház nevében beszél és cselekszik.
A valóságban nem teljhatalmat adott : j e I e n I é t e t ígért és adott meg.
Lelkének jelenlétét. és a teológusok nagyr észe joggal teszi pünkösdre az
Egyház végleg es megalapítását.
Hitbeli, nem pedig megtapasztalható jelenlét ez. Igazából mindig is így
volt: Jézus első tanítványai, akik "az embert látták" , "az Istenben hittek" .
Szent Agoston jólismert szava szerint. Ok is a Hitben éltek. De Istennek ez
az é rzé k e l h e tő földi jelenléte is visszavonult a mennybemenetellel. és a Léleknek nincs fogha tó vagy látható al akja. Kisiklik az anyagi megtapasztalás
alól: egy bizonyos fajta tapasztalásnak elárulja magát. ezt azonban csak a
hitben éljük meg . s így ismerjük el a Lelket hordozó emberekben lsten
tekintélyét.
Beszéljünk először a szentség élményéről. Isten megnyilvánulásáról a
szentek által , hogy azután ..objektívebb" struktur ákhoz jussunk . A szentek
leggyakrabban erős egyéniségek, és mint mondani szok ás, "t emperament umosak" voltak: de szentségük abban jutott kifejezésre . hogy megsemmisültek lsten előtt, és így paradox módon magában erős egyéniségükben tárták
elénk lsten tekintélyét. Ok a maguk emberi rnódján - vagyis nem passzíve
- " Ist en eszközei " voltak . Tehát életük már felszólítás a többiek számára ,
hogy keressék Istent és adjá k át maguk at Neki. így a szentek az Egyházban
lsten tekintélyének. ennek a nem -uralkodói . s ugyanakkor szuverénül követel ő
t ekintélynek megnyilvánulásai.
Ott van továbbá a lelki tanácsadók tekintélyének élménye . a . sztareceké" .
ahogy az oroszok mondták : eqy-eqy barát. remete vagy világi ember . egyházi
méltóság és hivatalos küldetés nélkül. akihez egyesek kérdésekkel fordulnak.
nem azért. hogy vegye át helyettük életük irányítását. hanem hogy segitse
ő ke t tájékozódni és Istent jobban keresni. fölismerve saját hivatásukat .
"Privát " tekintélyek , mondhatnánk, inkább segítők. mint mesterek .
Ó

De találkozunk az Egyházban hiv atalos tekintélyekkel is , akik más okok ból érvényesülnek fölöttünk . mint a személyes életszentség . Nem ok nélkül
írjuk : ..Szent Officium " vagy . Szentaty a" : a kötójel ' nem elhanyagolandó.
mert jelzi. hogy itt nem a szenttéavatás ítéletét mondjuk ki arról . aki
parancsol. Ne feledjük: Siena i Szent Katalin, aki olyan állhatatosan beszél
leveleiben a pápáról úgy. mint "földi Krlsztusr ól" , a nagy egyházszakad ás
idején élt és három egymással vetélkedő p áp ár ismer t . akik közül egyik sem
látszott szenttéavathatónak.
Ennek a hivatalos tekintélynek létrehozása , legalábbis részben . bizonyára
azokból a szükségletekból magyarázható . amelye ket a társasági jelleg
magával hoz. Ez nem puszta emberi bölcselkedés . puszta . szoclolóqla" .
Krisztusra való vonatkozás nélkül. Krlsztus , amikor azt akarta . hogy megváltó
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tevékenysége folytatódjék . hogy kiterjedjen térben és Id őben . és így az
egész emberiséget átfogja. akkor Egyházat akart; következésképpen föl
akarta venni az egész társadalmi test - sokszor súlyos - struktúráit ls .
éppenúgy. mint a Fiú vette magára az egyéni ember struktúráit és súlvatt.
amikor a történelmi megtestesülés által a világba lépett. Ez az Egyházban
l év ő tekintély megalapozott és hagyományos magyarázata . amely természetfölötti okokból törvényes iti a fó tiszteletét. De ezek az okok hasonlók
azokhoz. amelyek a szó legtágabb értelmében vett társadalmi és politikai
tekintélyt igazolják. Valóban világos. hogy magasabb helyzeténél. kiterjedtebb tájékozottságánál. az élvezett tanácsok sokféleségénél fogva a
tisztánlátást elev e a szerzetelöljáróról. a p üsp ökről, a pápáról kell föltételeznünk. Ezt elismerni egyszerű szerénység . ami nagyon emberi és nagyon
realista erény. de nincs kizárv a a legbu zgóbb kereszténységból sem . Ez a
szociológiai magyarázat tehát nagyon is érvényes : de elégtelennek bizonyul
mind az egyházfók tekintélyére vonatkoz ólap az Egyházon belül, mind az
Egyház kollektív tekintélyét illetóen a vil ágban.
Arra hajlunk tehát - ez is hagyományos és magából az evangéliumból
ered -. hogy még közvetlenebbül kapcsoljuk össze az engedelmességet a
fón és a hivók tömegén át Istennel. a j e I e n I é t b e vetett hittel : . Nem
hagylak árván titeket . . ." . JÓ nektek. hogy én elmegyek .. ." .M ás Társat
adok nektek: ó hasonló lesz hozzám és megtanit rnlndarra , amit én mondtarn "
(Jn 16). I:s a Péternek mondott szó a tó partján . a feltámadás után. a Szent
Jánostól emlitett epizódban : . Legelt esd báránya imat. legeltesd [uhalrnat"
(Jn 21. 16: vö. Mt 16. 13 sk). a küldetéssel együtt. hogy .er ös ttse meg
testv éreit" . A tekintély így nemcsak Jézus egyházalapitó akaratához
kapcsolódi k. hanem Krisztus Lelkének jelenlétéhez is . Az ennek a Léleknek
jelenlétébe vetett hit lén yegileg különbözik ennek vagy annak a személynek
szentté nyllvánitásától. és a nem kanonizált pápák. pl. XIII. Leó. XV. Benedek és XI. Pius. éppúgy az üdvösség hivatalos eszközei voltak . mint
X. Szent Pius.
Félreismernénk ezt a hitet. ha csak a biztonságigény jeiét látnánk benne .
ami fölment a megkülönböztetés és a személyes felelósség nehéz
kötelessége alól . Sokkal Inkább a bizonyosság vágya. vagyis az Istennel
való autentikus vlszonyé . I:s az a tény . hogy ez a viszony egy ember vagy
egy közösség által valósul meg , és az egyik is . a másik is mindig tökéletlen .
mindig . súlyos" (amely súlyban mindegyiküknek része van a saját súlyával).
mindegyik szükséges eszköz. de magában hordja azt a kockázatot. hogy
ellenzöv é lesz. - ez a tény a hit folytonos tisztulását követeli . azét a hitét.
amely egyszerre biztos és az érzékletes megjelenést túlhaladó . Ez a
szükséges föltétel e annak. hogy igazán kimondjuk az lsten tekintélyével
való találkozásra jellemzó szót : .Ez Te vagy". még ha a fény. amelyben
kimondjuk. nem is tűnik mindig eléggé káprázatosnak . és az .I:n vagyok"
nem is elsó tekintetre világos benne .
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Ennek a hitnek tehát szüntelenül tis ztulónak és szüntelenül k ül önb öztet ő
nek kell lennie egyszerre; át kell haladn ia az emberi indokokon , a rend
egys ze rű szükségén és az ezért vagy azért a főért való lel kesedésen
(áthaladnia, nem elutasítania , - ez különben embertel en is lenne), hogy
elérkezzék az . ez Te vagy" felismeréséig , ami a végső igazolás, a Lélek
jelenlété ben.
Az I. és II. vatikáni zsinat egyébként az Egyház hagyománya értelmében
felszólított erre a m egkülönb öztető hitr e, amikor különvá lasztotta azokat az
alkalmakat , mikor a pápa, kifejezetten a Lélek vezetésére hivatkoz va, . ex
cathedra" nyil at kozik , és a . rendes magisztériumot" , amely mindig a Lél ekre
uta l, de kevésbé hivatalos és kevésbé közvet len módon . Ennek kell meqvalósulnia a kollegiális döntésekben is ; vég ül ez van jelen a közösségek
megmozdulásaiban és az egész keresztény közösségben . Mert ott is, anélkül,
hogy ahitél mény lényegesen megvá ltoznék és a jelenlét elhomályosulna,
változhat a hangsúly az idők szükségletei szerint. médosu lhat az ízlés lelki
téren is , ami nincs minden összefüggés nélkül a divat titokzatos je lenségével,
-- hiszen igazságtalanok lennénk , ha ennek birodalmát csupán sem miségekre
korlát oznánk. (De még ez az utóbbi divat is nem őrizheti-e meg a Lélek
fuvall at ának egy kis nyomát?)
Ist ennek a Szentírásban és a legmélyebb vallásos megtapasztalásban
megraga dott tekintély ét csak a szeretette l való viszonyába n ismerhetjük
meg te ljesen , - a szeretet et egész ki terjedésében vév e, ahol egyesül a
két parancs: lst en és a felebarát szeretete . VI. Pál pápa egyik legújabb
beszédében, az Egyház ..társasági" je ll e g é rő l sz ólva, első helyen ugyan
..az alapvető fogalm at" Idézte , amely . mlndenkinek a lelkében megje lenik
az Egyház lényegére vonatkozó lag: az Egyház közösség . . : , a beszéd végén
azonban a . kolnonla" fogalmához jutott: . Szent János ma jól is mert kifejezése: k o i n o n i a. amely magának Istennek életében részesít bennünket
és testvérekké tesz Krisz tusban : · Társadalmi. hivatalos szerkezetében,
minden hol t súly és az Időnként lehetséges vis szaélések ellenére , az Isteni
tek inté ly híteles fölfedezése csakis a te ljes lsten és embere k Iránti
szeretet útjá n Jön létre. Az Egyház t ekint élye akkor úgy jelenik meg, mint
ennek az egység nek istenadta jele és középpontja .
CHRISTUS , 1970. január.
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Orsy László
ÚJ FeNVBEN A CSALATKOZH ATATLAN SÁG

A teológusok közötti ökumenikus dialógus akkor lesz ered ményes. ha a
felek közüt egyik sem merevedik bele saját n ézeteibe . miközbe n próbálja
megmagyarázni a másiknak , hogy mit gondol ö. A párbeszéd akkor sik erül ,
ha a r észtvev ők mindnyájan egyek lsten titkainak szemléletében. Mí g gesztikulálva és érvelve néznek farkasszemet. nem jön létre komm unikáció ;
amikor együtt nézik Istent és szemlélik az emberek között végbevitt tetteit.
nem keletkezik szakadás. Ettöl a pillanattól kezdve eltünnek a hód ító t örekvések és a védekezö csat ák, és megv an a teologi zálás hel yes módj ának fe ltéte le.
Platon mondta - és nagyon sok az igazság benne - : filozófus akkor szület lk, amiko r valaki világegyetemünket és az abban lévö dolgokat szemlélve
. pathos"-r, egy bizonyos nyugtalanságot érez az ismeretlennel szemben .
Hasonló gondolatot ta lálu nk a kereszté ny hagyományban is . Teoló gus akkor
szület ik, amikor valaki csodálkozást és csodálatot tapasztal lst en titkainak
színe elött.
Oszintén megvallva . sok csod álkozást és kevés csodá latot t alálun k a
csalatkozhatatlansággal szemben, amelyet az els ő vatiká ni zsinat tul ajdoníto tt
a pápának. Bizt os, hogy a zsinat utá n hamarosan megmutatkozott és azóta is
mindig látsz ik : a karizma mükö dési feltételei szigorúak és a pápának nem
minden egyszerü kijelentéséért áll jót a Szent léle k. Inkább a legtöbb állításában lst en igéjé nek kijelentése emberi bölcsességgel és tu dománnyal keveredik . Továbbá a második vatikáni zsinat megnyitotta szemünket a csalatkozhatatl anság új dimenziójára. amikor a püspöki kar kollegiális jellegét hangsúlyozta a pápa fösége alatt.
De a botr ányk ő megmarad t. A csalatkozha tatlanság pro blé máját az ökumenikus találkozásokon többnyire udvariasan elkerü lik . Következésképpen
a nehézség továbbra is fennáll és titokban terjed . megoldva nincs semmi.
Az egység nem növeksz ik.
Be kell vallanunk. hogy a . csalatkozhatat lanság" szö túlságosan átfogóan
hangzik . Negatív és nem fejez i ki saját korlá tait. ~s éppen mivel negat ív .
valójában nem mondja meg, mi a csala tkozhatatlanság. Mögéje kell néznünk
a kifejezésnek .
Lehetséges-e . hogy ez az ügyetlen szó: "csalatkozhatat lanság" , titkot
takar , amelyet a II. vatikáni zsinat megpi lla ntott. de kifejtéséhez sem ideje ,
sem eszközei nem vol tak? Mi keresz tények megvizsgá lhat juk-e ma jel enté sét és ha t itkot fedezünk fel benne , szemlé lhetjük-e együtt? ~s így gyarapod hatunk-e az egységben?
Szerény véleményem szerint a téved hetetlenség tana mögött rej lö titko n
a katoli kusok Isten nek az ö népéhez való hüségét ért ik . Ez a hüség függet len
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minden emberi tényezőtől: lsten húsége , amelyet Abrah ámnak és utódainak
esküvel ígért - és amely ma is éppoly érvényes, mint kezdetben volt, ahogy
ezt Pál apostol az ő galatáinak erőteljesen megmagyarázta. Isten húsége
népéhez Krisztus fizikai jelenlétében tet özödött lsten tév e l y g ő és téved ő
gyermekei között: köztünk. Krisztus volt az Ige, és O adta nekünk az Igét.
hogy ne vesszen el. hanem világítson a sötétségben. Az evangéliumban velünk hagyta az igét. hogya jó hír hall ásától senkit meg ne fosszon . Nyugodt.
erős fényt hagyott itt vele köztünk.
A keresztény hit egyik jellegzetessége. amelyben különböz ö irányú
közösségek találkoznak . a hit lsten húségében , aki Igéjét megőrzi népe
közepett, történelmünk viszontagságain át . Ezt a húséget különféle módon
fejezzük ki. Az lsten húségébe vetett hit kifejezésének egyik útja a Szentírásnak , mint a hiteles keresztény élet útmutatójának elfogadása (ahogy
ezt a protestánsok oly erősen hiszik) . Ehhez az ortodox egyház hozzáteszi
a hagyományok nagy tiszteletét, mivel meg van győződv e arról, hogy lsten
szavát emberi tettek nem törölhetik el. A katolikusok egy lépéssel tovább
mennek - az ő hitük szerint Istennek népéhez való húsége élő személyeken
keresztül nyilvánul meg és tevékenykedik : a felszentelt püspökök és különö sen közösségük feje. a pápa által. Ezt az e l s ő vatikáni zsinat még nem fejezte ki érthetően . de a második már nagy előrehaladást tett az egyensúly
helyreállításában.
A ..csalatkozhatatlanság " szó ügyetlen meghatározás lehet. de csodálatos
tényt próbál kifejezni : az Ige t itokzatos és állandó jelenlétét az Egyházban.
Hogyan tudnók ezt a titkot maradéktalanul kifej ezni? Volt a történelemben
idő, amikor az ember nem dadogott lsten jelenlétében?
Kivétel nélkül minden keresztény közösség hisz abban. hogy lsten húséges marad népéhez és igéjét nem fedi el a századok pora, hanem átható
e rővel eleven marad . Nem holttestet örököltünk Krisztustól, hanem él ő
hírad ást. Isten húségének többé-kevésbé emberi eszköze a protestánsok
szemében a Szentírás , az ortodoxoknak a Szent írás , a hagyomány és a szentségi püspökség. a katolikusok szemében mindez együtt. de különleges hely zetet biztositva annak a személynek, aki hitük szer int Péter utóda . Mindezek
mögött az a misztérium van, amiben mind annyi an hiszünk: lsten húsége.
Csupán a húség megnyilvánulásáról. csatornájáról. eszk öz ér ől alkotott elgondolásunk különbözö.
Az érvek semmi jót nem hoznak. Máris túl sok van belőlük . De mind nyájan együtt bámulhatjuk és csodálhatjuk azt a tényt . hogy lsten népével
van és hogy igéjét elevenen őrzi meg köztünk . Ennek az áll andó eseménynek
a megtapasztalása lenyúgöző lehet. A titok igézete és a bel őle következ ő
hála nagyobb egységet hozhat létre. mint amit bármikor is remélni mertünk .
Es ez eggyel több megnyilvánulása lesz lsten hűs égének népe irán t.
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Weis smahr Béla
NEHANY GONDOLAT A SZERZETESI ENGEDELMESS':GGEL KAPCSOLATBAN

Az Egyház benne áll a változó világban. Ezért nem megl ep ő, hanem ell enkezőleg magától értetődő , ha a szerzetesi élettel és ezen belül a szerzetesi
engedelmességgel kapcsolatban is új kérdések merülnek fe l. M le l őtt rátérnénk e kérdések elemzésére , néhány megje gyzést kell el őrebocs átanu nk .
E I ő s z ö r ls az Úristen ezt a v ilágot változón ak, fej l ődőn ek t eremtette.
A teológia sem állhat tehát az i d ő n kív ül. Ez nem jelenti azt, hogy ami régen
érvény es volt, az ma már nem érvényes. De jel enti azt, hogy ugyanazt az
igazságot a mal kor nyelvén , a mai szitu ációnak megfelel őe n kell kifejezn i.
Eppen a Krisztus tanitásához való húség követeli meg, hogy ezt a tanít ást
állandóan újrafogalmazzu k, úgy , hogy megfeleljen a változó Id őnek . Ami igaz
volt, az igaz marad , de minden kérdés a különb özó t örténelm i hely zetekben
más megvilágltásba kerül és igy kiegészítésre szorul. Ezért van az Egyházban
dogmafejlődés . Ez megmutatkozott az egyházi t anitás egész vonalán . Ne csodálkozzunk tehát, ha a szerzetesi élet és a fogad almak értelmezése is változik. Minél bonyolultabb egy valóság , annál inkább az időben áll.
Azt mindenki természetesnek tartja , hogya szerzete si szegénys égnek
a mai gazdasági és társadalmi életkörülmények között más a megjelenési
formája , mint régebben a feudális tár sadalomb an. Persze nem olyan egyszer ü megmondani , hogy a szegénység evangéliumi eszménye hogyan valósf tandó meg ma. Minden változás kr ízissei is jár . Az új formákat meg kell
találni , nem kapjuk ők et készen . Ezért ninc sen semmi megdöbbentő abban,
ha az engedelmességgel kapcsolatban is új kérd ések merülnek fel, amelyeket
nem lehet egyszerúen azzal megolda ni, hogy a hagyományra hivatkozunk.
Nem elég hangoztatni : ez eddig igy volt .
A m á s o d i k megjegyzésünk az, hogy az engede lmesség teológiáját nem
lehet végsőkig kisarkitott esete kre való tek intettel felépfteni. Nem szabad
tehát egy Józan engedelmességi t eológiát arra alapozni, hogy lehetnek olyan
helyzetek, amikor igenis hel yes és érdem sze rz ő , ha az alattvaló szó nélk ül
teljesíti az elöljárónak noha nem búnt ki vánó de mégis az adott
esetben helytelen rendelkezését. Az Ilyesmi előfordulhat ugyan, és még az
ilyen szélsőséges hely zetekn ek is meg kell tudni adni adott esetb en az
értelmét, de nem lehet kiindulópont, amikor lényege s összefügg éseket pró bálunk tisztázni.
H a r m a d s z o r fel kell hfvnunk a figyelmet arra, hogy az élet nem
formális logika és nem is tiszta matematika. Ahho z, hogy a való ságot igazán
kl tudjuk fejezn i, gyakran, sőt legtöbbször különbözö ellentétes old alakról
kell megközelitenünk . Nem szabad tehát me glepődni azon, ha az engedel mességről szóló gondol atmen et ünk folyamán a kérdéseket egym ással ellen tétes szempont ok szerint vil ágít juk meg. Igy per sze az a benyomás alakulhat
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ki, hog y egymással ellen té te s dol gokat állítunk. Erről azonban ni ncs sz ö,
hanem csak arról , hogya különbözö szempo ntoknak egymást ki kell eq észítenlök. Meg kell ér te nünk, hogya reális életben min dig valamiképpen ilyen
ell e n té te kről van sz ö, amelye ket egységbe kell hozni.
Ezek után a be veze tő megj egyzések ut án nézzünk szembe a kér déssel.
M i n d e n e k el őtt le kell szögez ni: nem könnyü beb izony ítani , hogyaszer·
zetesi enge delmesség , evangélium i tanács'. A z evangéli um világosan ajánlja
az anyagi javakr ól és a házasságról való lemondást a .rnennyek or szágáért' ,
azért, hogy az, akinek erre hiv at ása van , tökéletesebben követhesse Krlsztust. Az azonban nem túnik ki a Szentí rásból, hogy az engedelmesség evangéli umi ta nács lenne. A zonkív ül az Egyh ázban csak lassan fejlődött ki a
közössé gi, a szerzetesi engedelmességet megvalósitó élet. Szüzek vo ltak
az ősegy ház ban. Voltak aszké ták is, akik teljes szegénységben remeteéletet élt ek. De a szerze teselöljárónak f ogadott enge delmesség csak a
IV.·V . században alaku lt ki , mégpedig a lelkivezet ő és ta nítvány viszonyából.
Ezt a t ény t fi gyelembe kell ven nünk, mikor szembe nézünk az engede lmesség
pr oblé májával.
Pers ze szokt ák azt mondani : az engede lmesség által Krisztushoz leszünk
hasonlóvá, ezzel tel jesítjük lst en akaratát. A lelkiségi irodalomban gyakran
ta lálkozunk ezzel az érv vel. I:s itt két ségt el enül alapvetőe n helyes rneql átásró l van szó. Ezt a hel yes megl átást azonban jobban ki kell fejteni és világosabban kell megalapozni. mint ahogy általában tenni szokták .
Kérdésünk teh át : M I az alapja annak, hogy egy kereszté ny ember adott
esetben úgy engedelm eske dik lst en akaratának a legrad ikálisabban, ha al áveti magát egy emberi te kintél ynek? Csak ennek a kérd ésnek világos
megválaszolása álta l lehet meg magyarázn i . hogy mi a szerzetesi enqedel messég értelme, és hogy menny iben je lenti lsten akaratának teljes ítését.
Krisztus példájára azért nem lehet minden további nélkül hivatkozni , mert
Krisztus csak mennyei Atyjának engedelmeskedet t . Nem elég az sem , ha
azt mondjuk: az Egyházban van hierarchikus tekintély és ez valósul meg
a szerzet eselö ljáróban. A me gol dás nem lehet ilyen egyszerü . Mert az az
engedelm esség , amell ye l a keresztény ember engedelmeskedni tartozik a
hierarchikus Egyháznak, nem ugyanaz, mint a szerzetesi engedelmesség .
Van persze megegyezés is, de a szerzetesi engedelmességet a keresztényi
köte lezettségen fe lü l az ember maga váll alja, és csak ezáltal van az el öljárónak tekint élye az i llető fe lett. De miért vállalja ezt az ember? M I ebben
az érték?
Az enge delm ess ég lén yegében egy adott életforma válla lását jelenti az
Istenért az Egyházon belü l, A szerze tes egy meghatározott , az Egyháztól
elismert és jóváhagyott éle tform át választ , arra teszi rá életét , közösségi
formá ban tö re kszik a kereszté ny tö kéletességre és erre fogada lommal köti
le magát . Az Egyh áz ped ig a konkrét szabál yok által meg szabott szerzetesi
életformát jóv áhagyj a és ezzel hitel esít i. mintegy felelősség et válla l azért ,
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hogy aki így él, az a keresztény tök élete sség útján halad. A fogada lmak
szerinti, és ezért az engedel mességi fogadalmat megva lósító önátadás alapja
tehát egy életforma vállalása , amelyet az Egyház elismer mint Istennek
szentelt életlehetőséget. Me rt fogadalmat t enni csak arra lehet , ami jobb ,
ami tökéletesebb. Az engedelmesség fogadalmának nem lehet csak az az
értelme : . nem fogom tenni a saját akarat omat ". Az, hogy valaki lemond jo n
a saját személye fölött i rendel kezés szabadságáról , csak a céll al, a motívummal igazolhat ó. Az ember persze sohasem korlátlan - önáll óságának
feladása csak akkor érték, ha ezáltal valami nagyobb ért éket képes megvalósítani. Ezért minden szerzetesi engedelmességnek van egy igen világo s
normája , és ez a rendi alkotmány. Az elöljáró nem parancsolhat mást , mint
ami a rendi alkotmány szerint megfelel az illetó szerzet céljának és rend eltetésének. Az engedelmesség fogadalm ával t ehát az ember nem szolgáltatja
k! magát egy másik ember kényére -kedvére , hanem közösségi formában törekszik lsten szolgálatára . Az alapvető dolog az engedelmességben egy Krisztus
iránti odaadásból származó szeretetegység az Egyházon belül , melynek
keretében elöljáró és alattvaló együtt törekszik egy az Egyház jóváhagyta
közös feladat megvalósítására.
A keresztség által tul ajdonképpen minden keresztény váll alta azt, hogy
Krisztushoz hasonló életet él , hogy törekszik a keresztény élettökéletességre.
A szerzetesi életforma ezt az általános keresztény feladatot radiká lisan és
lehetőleg példát mutatóan , t anúságtételként törekszik megvalósítani, mégpedig általában úgy, hogy egyszersmind valamilyen különleges keresztényi
és ember i feladatnak szenteli magát. Az engedelmesség fogadalma pedig
azt jelenti , hogy a szerzetes leköti magát erre az életfeladatra.
Ebben a perspektivában válik csak érthetővé , hogy miért tesz i a szerzet es
lsten akaratát akkor, ha a szerzetes elöljárónak engedelmeskedik .
Az, amivel a szerzetesnek elsősorban és te ljesen azonosulni a kell : a rend i
cél. Ennek vonzó ereje attól származik, hogy az evangélium szerinti élet
konkrét formája . A hivatás a szerzetesi élet re mindig magában foglalja
ugyanis a rendi céllal való azonosulás követelm ényét. Hivatásról ott van
szó, ahol valaki felismerte : a keresztény tökélet esség útja számára ebben
a konkrét életformában van adva. Az egyes elöljárói rendelkezések annyiban
jelentik lsten akarat ának megvalósítását, amennyiben aprópé nzre váltják azt
az odaadást , amely az illetőt akkor inspirálta , amikor vállalta a szerzetesi
életet, amikor azonosította magát a rendi céllal. Az lsten akarata motiválja
az egész életformát, és e n n e k k ö vet k e z t é b e n minda zt, amit ez
magába foglal. Az egyes rendelkezések a rend i cél szempontjából bizonyos
mértékben persze mindig relat ívak . hiszen egy eszményt által ában sokfél e
módon lehet a gyakorlatba átültetni. De a különbözö egyedi rendelkezések
relativitása nem akadály a annak , hogy ezek az alattvaló számára lsten akaratát jelentsék. Hiszen az emberi életben tulajdonképpen minden relatív ,
ami nem maga az lsten . Ezért azután amíg ezek a rendelkezések minden
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relativitásuk, sőt esetleges vitathatós águk mellett nem ell enkeznek egy
adott esetben lsten szolg álatával, addig - leszármaztatott, de mégis valóságos értelemben - lsten akaratának megnyilvánulásai.
Az első és legfontosabb parancs a szerzetben tehát a közös szolgálat.
Mind az alattvaló, mind az elöljáró engedelmeskedik azált al, hogya cél érde·
kében együttműködnek . Ebből következik, hogy nemcsak egy lázadozó és
mindent jobban tudó alattvaló engedetlen, hanem egy meggondolat lan elöljáró is az. Egyformán engedetlenségről van szó akkor , ha egy alattvaló a
maga feje szerint rendezi be életét, és akkor , ha egy elöljáró szeszélyesen
vagy meggondolatlanul parancsolgat. Nemcsak az alattvaló véthet tehát az
engedelmesség ellen , hanem az elöljáró is: akkor, ha nem megfontoltan
rendelkezik, mert ezzel az Egyháznak és rendjének általában kárt okoz, és
egyszersmind ok nélkül nehézzé teszi az alattvalók számára a szerzetesi
életet.
Az eddigieket összegezve az engedelmesség eszményi struktúráját Igy
fogalmazhatjuk meg : a krisztusi szolg álat szeretet-eqys éqében mind az elöljáró, mind az alattvaló egy a rendi al kotmány megszabta közös célt szolgál
teljes odaadással és felelőségtudattal.
A gyakorlatban persze mindig megmutatkoz ik az emberi tökéletlenség .
De ez az eszmény, és ha az engedelmességre reflektálunk , ebből kell
kiindulni.

+
Ezzel a beállitással kapcsolatban azonban, amely a szerzetesi enqedelrnességet elsősorban a cél, a megvalósrtandó feladat szemszöq éböl szemléli,
egy fontos ellenvetés merülhet fel. Nem túl .naturallsta"-e ez a felfogás?
Nem tesszük-e így az engedelmességet pusztán csak közösséget rendező
elvvé? Nem helyezzük -e egy szintre azzal az engedelmességgel, amely
minden üzemben , műhelyben, irodában megvan?
A válasz erre ez: A szerzetesi engedelmesség nem c s a k egy a közös
tevékenységet rendező elv. Hogy miért nem, arra rögtön rátérünk. Előbb
azonban meg kell jegyeznünk, hogya hétköznapi életben nagyon nagyadag
van benne ebből is. Ezt azért fontos hangsúlyozni , hogy ne dramatizáljunk
egyszerű szituációkat . Nem kell az alattvalónak mindig a végső term észetfeletti motívumokat mozgósítani, ha az elöljáró valamilyen kisebb jelentőségú
dolgot kíván, ami neki történetesen nehezére esik. Ez minden szervezetben ,
mindenütt, ahol együtt kell dolgozni , így van. Az ember felhúzza az orrát,
de megteszi. A különbség esetleg az, hogya szerzetes próbálja nem felhúzni az orrát. De nem kell mindent tragikusan venni és rögtön kereszthordozásról beszélni, amikor az élet apró-cseprő problémáinak megoldás áról
van sz ó. Mindenesetre hangsúlyozni kell, hogya szerzetesi enqedelrness éqben is van egy jó adag funkcionalizmus . Történetesen együtt kell dolgoznunk.
Van elöljáró és van alattvaló. S az ember alávet i magát ugyanúgy , mint rnln33

den szervezetben . Es mégis van lényeges különbség . Ez a különbség teszi
azt, hogy a szerzetesi engedelmesség bel sőleg külö nbözik egy csak szervezeti e n g e delmesség től. A szerzetesi engedelmesség nem pusztán funkc ionáli s jellegü .
A szerzetesi engedelmesség már azért is más, mivel a szerzet esek tev ékenysége sohasem irányul csupán egy vil ági immanens fe ladatra , hanem a
Kri sztustól hozott, csak a hit által megragadh ató érté kekre. A ter mészetfeletti érté krend megvalósítása persze álta lában (k ivéve t alán a tisztán
konte mplatív szerzetesek esetét) magában fogla lja azt, hogya szerzetes
valami lyen . ember il eg is hasznos " fel adatot végez. Ez az emberileg hasznos
feladat azonban számára csak a hit szerinti élet keretében jele nt él etcélt
és ezért ha valaki ezt ősz intén és komol yan teszi, nkkor már szó sem
lehet arról, hogy engedelmessége pusztán csak beleilleszkedés egy szerv ezetbe. Mi vel a cél b el s ől e g és lényegében más, azért más a szerzetesi
engedelmesség , még akkor is, ha megje lenési for mája k í vü lről nézve nem
nagyon különbözik attól az alá re n d e l t sé g tő l , amely minden szerv ezetben
megvan.
A szerzetesi engedelmesség tov ábbá azért más, min t egy közönséges
alárendeltségi vis szony , miv el a szerzetes szabadon egész életre köt i le
magát, és mive l teljes személyiségével azonosítja magát a szerzet esi közösséggel. Ez egy üzemben, irod ában nem így van. Az ember elmehet, ha a
munka, a körn yezet nem t etsz ik, és soha sincsen szó arról, hogy a rnunk aviszony éietének mind en vonatkozás ára kiterjed . Éppen ezért mindaz, ami t
a szerzetes te sz - még akkor is, ha a hétközna pi él etben nagyon hasonlí t
ahhoz, ami egy munkaviszonyban történik - , lén yegesen különbözik egy
munkaviszo nytól .
Az engedelmesség lényege: egész életre szól ó kötötts ég lsten és az
Egyház szolgálatában. Egy élet re szóló kötö tts ég pedig mindi g kockázatot
je lent. Ezt a kock ázatot. amelynek nem látj a összes implikációit, a szerzetes
Istenb en bízva vállalja. Igaz ugyan, hogy mi nden emberi életben kikerülhetetlenül megvan a kock ázat , Nagyon vil ágos ez a házasság esetében. Ak ármilyen
jól is isme rik egymást a jegyesek, valój ában csak akkor tud ják, mi rejlik a
másik fél ben, ha már öt - t íz évig együtt élte k. M inden f ontosabb dönt és
kockázato t j elent teh át. De mive l a szerzet esi él et csak is a h itből vett
motí vumokt ól kapja értelmét. azért - emberil eg szólva - a kockázat nagyobb. Es ezzel együtt történhet meg nagyon ért elemszerüen az, hogy egy
konkrét szituációban elő ad ó d i k a ker eszt. Mert ha egy elöljárói dönt és
nehéz, kellemetlen , igazán próbára teszi az embert , akkor csak a hitb ől
vett motívu mok erej é b ő l dol gozható fel. Az egyéni vágyakat , elk épzeléseket
fel kell áldozni, de éppen ez jelenti adott esetben az ember igazi kibontakozását Krisztus mértéke szerint. Minden esetre ha val aki rát ett e az életét
arra az életformára, amely a hit szerint tájékozódik, akkor vállalta az ilyen
l e hető s é g et is. Am ikor valaki elkezd i a szerzetesi él etet, akkor által ában
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meg is van ez a nagylelkű készség , de később sokszor lecs ökken, sőt el
is tűnhet . Esetleg éppen azért, mert az illető észreves zi, hogy mások ls
megalkudtak az eszménnyel , és e bből - helytel enül per sze - arra következtet, hogy neki ls szabad így tenn ie .
Természetesen az is el őfordulhat, hogy az elöljár ó valakit oly an munkára
választ ki , amely nem fe lel meg az i ll ető képes ségeinek . A kiválasztott
munkakör lehet olyan, hogy parlagon hagyj a az alattvalónak meglévő és a
rendi rnúköd és szempontjából hasznos képességeit. De lehet a fel adat olyan
nehéz is , hogy az alattvaló tényle g nem képes kie l égítően teljes íten i. ilyen kor meg van engedv e. sőt - fő ké ppen ha a másodi k esetről van sz ó _
kötel ező lehet . hogy az alattvaló ellenvetéseket teg yen. De nem mindig lehetséges minden. Az elöljáró is lehet szoru lt helyzetben. Me geshetik tehát,
hogy nincs kiút. és egy rendelkezést el kell fogadn i. Ilyen esetben a szerzet es a g ondvis el ő Istenben bízva nyugodt an mondhatja : ezt v állalom. mint
Krisztus keres ztjének rámeső rés zét az Egyház javára (v . Ö. Kol. 1,24) . Egy
emberileg értelmetlen szitu áció önmagában nem ért ék, de érték lesz, ha
egy nagyobb értékért való áldozat. ha tanúságt étel Krisztus mell ett, ha
s z e r e te t bő l fakad.

+
Eddig a szerzetesi engedelmesség teológiai hátterével foglalkoztunk. A
továbbiakban néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk ki térn i.
1. Ha valaki egy adott esetb en arr a a m e g g yő z ő d é s re jut ott, hogy egy
rendelkezés helytelen, akkor nem fogadhatja el minden további nélkül. Az
ember persze ne legyen szenvedélyes és legyen annyira reális , legyen
benne annyi önismeret, hogy tudj a: mindenki nagyon könnyen becsapja
magát és helytelennek tartja azt, ami számára csupán csak kellemetlen. ~s
ha valaki úgy gondolja. hogy a .közösség érde kében" fel kell emelnie a
szavát , akkor nagyon jó , ha alaposan megvizsgálja indítóokait: valóban a
közösség érdek e mozgatj a-e. Emellett mind enki, aki úgy véli, hogy valamit
szóvá kell t ennie. kell hogy használja a józan eszét. Apró kis ügye kből nem
érdeme s nagy ügyet csinálni.
De tegyük fel , hogy m e g fel el ő en komol y dolog ról van szó. Ebben az
esetben az alat tvalónak e lő kell te rje szte ni ellenvet éseit. Els ősorba n azért ,
mert ezt minden szerzetesi szabály megengedi, sőt elő is írja. Igaz ugyan,
hogy a szabályok álta lában hangsúlyozzák , hogy anehézség eket szerényen ,
imádságos megfontolás ut án kell az elöl járó tudomására hozni. ez azonban
csak azt jelenti . hogy a formákat meg kell őrizni. De az udvarias an előadott
ellenvetés eket egy elöljáró sem veheti rossznéven . Ha rosszn éven veszi.
véte tt az engedelme sség elle n, mert hisz en ő is engedelmességre van kötelezve a szabályok kal szemben.
Az elöljáró fi gyeimét tov ábbá azért ke ll felhívni , hogy hely te len lép ésrő l
lehet sz ö, mert az isteni gondv isel és nem úgy rendezte be a vil ág folyását .
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hogy minden bölcs esség et és tudományt csakis az elö ljá róban összponto s íto tt. Nem jöhet tehát minden kezdeményezés csak az elö ljárótól. Csak az
lsten t art minden szálat a kezében és nin csen földi hatal om , amely ebben
hason ló lenne hozzá. Nem bizonyos tehát, hogy egy rendelkezés , csak azért ,
mert az elö ljá rót ól ered , már az lsten akarat a. Csak ar ról mondh atju k tel jesen
egyértelmúen , hogy lsten akarata vol t , ami az össze s körülm ények egybej átszása folytá n megvalósult és jó ered ményhez vezete tt. Ebb ől köv etkezik,
hogy az elöl já ró nak nyit ottn ak kell lennie és me g kell hall gatn ia alattvalóit.
Ez megi nt nem je lent i azt , hogy az elö ljáró soha nem zárhat ja le a dialógust. Vannak esetek, amikor dönte ni kell , mert egy döntés , akármennyi
szempo nt mer ülj ön is még fel , nem odázhat ó el. Az erkölcst an ezt az esetet
már rége n mego ldott a: az il yen , a gyakorlat i élet ben kikerülhete t lenü l adódó
konfliktusokban azt kell tenn i , ami érett megfonto lás utá n komoly való színúséggel he lyes nek t űnik . Ha az elöljárón ak cs ak akkor lenn e joga dönte ni, ha egy kérd és tel jes en egyé rt elmú, akkor nagyon ri tká n cselekedhetne.
De nemc sak az elö ljáró fe le lós azért. ami egy szer zetesközösségen belül
t örténik . Az alattva ló is fe lel ós, nemcsak önma gáért, hanem az egészért.
Ezt régebben nem hangs úlyozták enny ire. Sokszor azt mondták : az engedelmesség egyik nagy elónye az, hogy felment a felel ősség al ól. s ennek
követ kezt ében az ember nyu godtabban szolg álhatja lelki üdvét. Ez a megfogalmazás nem hel yt áll ó. Senki sincs felm entve a felel ősség al ól, mindenki
fe le lős az egészért, persze a maga helyén .
Ezzel kapcsol at ban ki kell t érn i a le lki ismeret kérd ésére. A szerzetesnek
sem szabad az enged elmesség nev ében olyas mi t te nnie, ami a lelkii smerete
ellen van. Az emberi cselekvé s l e gv égső normája mind en esetben a jót
kereső és helyesen t ájéko zott lelkiismeret. Ez még az Egyházzal szemben
kötelező enge delmesség eset ében is ál l. Az egyház i tanítótekintélyt is csak
azért ismeri el az emb er, mert felismerte benne a magát ki nyil at kozt at ó
lsten teki nté lyét.
Nagyon élesen vet őd he ti k fel II lel kiismeret probl émája akkor, ha az
alattvaló számára egy parancs annyi ra helytele nnek túnik, hogy te ljesí t ését
búnösnek tartja. A z i lyen esetekben a nehézséget fő képp az okoz za, hogy
sok szor nem könnyú me gmondani, mi bún és mi nem az. M ert nemcsak az
lehet bún, ami mindenkitól el isme rte n egyértelmúen az is ten i parancs ellen
van. Ami komol y dologban valób an érte lm et len, annak nincs létjogosultsága .
Ha valaki mégis megteszi, akkor ez ha szubjek t iv e nem is , de objektive a
dolgok rendje ell en van, vagyis bún. Ezért azután elő fo r dulha t , hogy valaki
lelkiism eretb en kötelezve ér zi magát , hogy fe lem elje szavát . - Mi történjék
ilyenkor? Min d e neke lőtt ő s zint e , szenv edélymentes eszmec seré re van
szükség az elöljá ró és alat tvaló között, Ha ez nem vezet a kívá nt eredményre ,
akkor elősegí theti a konf lik tus megol dását. ha az ügye t ért elm es. ho zz áért ő ,
de nem közvetlenü l ér deke lt emberek elé terjesztik, aki k mint egy d önt őb ír ó -
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ként lépnek fel. Ha szükséges, a kérdés t egy fel s őb b elö ljáró elé is lehet
terjeszteni.
A kér dés persze megoldatlan marad , ha akár egy f el s őbb elöljárónak,
akár egy előzőleg közösen elfogadott döntőbizottságnak a dönt ése olyan .
hogy az alattvaló úgy v élt, nem tudja lelkiismeretben elfoga dni. Hiszen
olyasmire senk it sem szabad kényszeríteni. ami a lelkiismeret e ell en van.
Az elö ljárónak azonban nemcsak az egyén . hanem a közöss éq érdekét is
figyelembe kell vennie. Ezért azután, f ő k é p p ha ilyesmi ismétel ten előfordul
valakive l kapcsolatban. természetszerüleg fel vetődik a kérdés . hogy az ill etó
k épes -e még magát azonosítani a rend céljá val . vagyis hogy van-e még
hivatása.
Az alattvaló gondo ljon azonban arra is . ha számára egy rendelkezés
helytelennek tűn i k , hogy az elöljáró esetleg ismer olyan szempontokat.
amelyekről csak ó tud . de amelyeket nem hozhat nyílvánosságra. A titoktart ás soks zor köte lesség (ezt manapság gyakran elfel ejti k) . és sok látszólag
ért elm etlen intézkedés háttere olyan , hogy az elö lj áró nem indokolh atja meg,
mer t személyes kérd éseket érint.
Ez meg int nem je lenti azt, hogy az elö lj áró ne könnyí tse meg az enqedel mességet azáltal. hogy lehetóség szerint feltá rja rend elk ezései nek okait.
Nincs az engedelmesség ellen, ha valaki tudni akarj a. hogy egy rend elkezés
mié rt jó és miért kell valamit tennie . Az engedelmesség nem lesz annál
jobb és tökéletesebb , minél nehezebb. Az elö ljárónak nem szabad az enqedelmesség et tudatosan megnehezítenie.
A konfl iktusok megoldásában végül szem elótt kell tartani azt is, hogy
az engede lmesség esetében általában nem elvont igazságokról. hanem
praktikus kérdésekról van szó. A gyakor lat i kér désekbe n pedi g ritka az oly an
eset . hogy csak egyetlen egy helyes megoldá si lehetósé g van.
2. Az elöljárónak és alatt valónak egymáshoz való viszonya nem hasonl ít·
ható a fe lnótt szülók és a kiskorú gyermekek viszonyához. Ez a fel isme rés
következményekkel jár mind az elö ljáró, mind az alat tvaló számára. Az elöljáró ne higgye, hogy mindenhez jobban ért, mint az alattvaló. A régi eqys z e r ű szerzet esi viszonyok között ez talán így volt. de manapság er r ől szö
sem lehet. A mai életben, ahol annyi munkakör van, az elöl járó nem lehet
min denben szakember. Kérj e ki tehát alattvalói vélem ényét. f óképp ha ezek
különleges kiképzéssel rendelkeznek. De abból, hogy az alattvaló nem kiskorú gyerek , fontos következmények adódnak az alattvaló számára is. Ne
várjon lehetetlent az elöl járótó l. Ne legye n ol yan. mint a gyerek. aki úgy
gondolja, a szülók mind ent tudnak. de elveszt i bizalmát, mihelyt ráébred
arra, hogy ez nem így van. Az alattvaló ismerje el . hogy elöljárója is t évedhet . Ehhez mindenki nek joga van, még az elöljárónak is.
3. Végül éri ntenünk kell még egy kérdést. amely megint ált alánosabb
A múltban az elöljáró ált alában úgy lépett fel. mint a tradíciók , a
szabályok és szokások ö rz ő j e . Sok elöljáró úgy fogta fel hivatását . hogy lejellegű.
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he tőleg nem adott sem mi különl eges engedélyt. azzal a megokol ással. hogy
az ilyesmi által ában lazasághoz vezet. hiszen a krisztusi élete szmény követel mé nyeitő l vi sszariadó emberi természet minden alkalma t megragad. hogy
klkerü lje azt . ami önmeg tagadást jelent. Ezért azután lehet őle g minden
maradjo n a régiben .

Az tény. hogy újítások vezethetn ek lazasághoz. A kérdés csak az. hogy
az elzárkó zás az újitások elől nem sokkal vesz élyese bb-e mint az esetleges
lazulás. Ahol mi ndig min den marad a régib en, ott nagy a veszély, hogy az
élet is meg szűnik . A tra diciók megőrzése az elöljárón ak nem egyet len és
semmiképpen sem legfőbb feladata. Azaz ponto sabban: amit meg kell őrizni,
az az eredeti szellem . az igazi evangélium i inspirác ió.
A szerzetesi élet mai krizisén ek egyik oka bizon yára az, hogy m ásodlagos dol gok sokáig túl nagy szere pet ját szottak. Az bizonyos . hogy az
evangélium szerinti élet mindig k or sze rű marad. Ez azonban nem áll a szerzetesi élet különböz ö történelmi megnyilván ulási form áiról.
Ez a megfonto lás persze nem ad konkr ét irányvonalakat arra nézve, hogy
mit és hogyan kell megújítani. A konkré t tee n d ő k et eleve csak nagy által ánosságban lehet leszögeznI. Az lsten akaratát sohasem hozzák tálc án elénk . és
mégis a legalap vetőbbe n a konkrét helyzetekben megyil atko zó isteni akarattal szemben kell engedelmeskednünk . t:s úgy tűnik . hogy lsten csak akkor
fogja megmutatni akaratát, ha elöljáró és alattvaló önzetlenül, a hit szellemében egymással együttműködve keresi.
(Ezek a meggondolások eredet il eg egy konfere ncia anyagát alkot ták. amely
K. Rahner , Eine ignat ianische Grundh altung, Ma rginali en über den Gehorsam
[ Sti mm en der Zeit 156 (1955-1956) 253·267: Sendu ng und Gnade , Belt rli ge zur
Pastoralth eol ogie , Inns bruck . 1959, 493-516] . c. cikk ére támaszkodott .)

KARÁCSONYI ELM(;LKEDÉS

Karácson y nagy élmé nye. amely annyir a megfel el az ember legmélyebb
igényei nek: a szeretetbő l fakadó béke. boldogság. Ezzel az élmé nnyel lát szólag szembenáll életü nk legtöbb tapas ztalata. Mert szer ét etü nk ne k. jóakaratú fáradozásunknak nincs meg az az eredménye, amely a megnyugvás.
a béke érzéséve l töl thetne meg.
Mondhatjuk-e egyá ltalán valaha is. hogy elért ük. amit akartunk? Ha
igazán szeret ünk, ezt soha nem állíthatjuk . Mert a szeret et igény e végtelen .
Előttünk fuldoklik a vízben valaki . akit nagyon szeretünk . Ut ánaugrunk
és megmentjük. Megnyugodhatunk-e ebben a sikerben? Azt hiszem nem .
Mert egyszer eljön az idő. amikor szeret etünk nem tudj a többé megmenteni
az életnek.
Nagyon megki vánt valamit az. akit szeretünk. Sikerült legyőznünk rninden akadályt és megszerezzük neki az ajándékot. Megelégedhetünk-e ezzel
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a sikerrel? Azt hiszem. nem. Mert ha szer ét j ük . mind ig azt akarju k. hogy
mind en kívánsága beteljesüljön . Am az ember kív ánságai ebben az életben
betölthetetlenek.
Igazságos társ adalmi rendet, békés közösséget akarunk tere mte ni közéleti
munkánkkal , mert szeretjük az embereke t és jót akarunk nekik. Sikerül is
megvalósít ani terveinket. Megelégedettek leh et ünk-e? Nem hiszem. Mert
a t ökél etes tár sadalmi igazságosságot és békét emberekkel lehetetlen
megvalósítanI. Jóakaratunk te hát soha nem marad felad at nélkül . sz e re tő
fáradozásunk bizony os mérték íg mind ig c sődö t mond.
De éppen mikor mélyen. fáj dalmasan megél jük a cső d öt, ért sük meg:
mind ez a sikertelenség csak lát szólagos. csak a fels zínt ér inti. Mert ha
nem is sikerült megszereznünk azt az ajándék ot, ami re a másik olyan nagyon
várt : sz erétetünket. sze te t ő önmagunkat odaajándékoztuk neki. ha mind ent
megtettünk az ajándék meqszer z és ének érdekében. Hogy ezt vagy azt sik erü l-e megadnunk . az nem tőlünk függ . Bármi köz bej ő het . bárm i lehete t lenné
t eheti. tS mind ent sohasem tudun k megadni. amit szeretnénk. De egyet
maradéktalanul és fel té tl enül tudunk adni: szeretetünket. önmagunkat . Törekv ésünknek. jóakaratú fáradozásainkn ak it t van az igazi gyümö lcs e. Nem a
külsö ere dményekben. hanem a te ljes odaadásban, am irő l t anúskodi k.
Az már aztán a megajándékozott dolga. min ek örül jobban. A szeretet
boldoq ítja-e, amely mind en e rej é b ő l adni , gazdagít ani akar - vagy az ajándék, függetlenül attól. hogy s ze ré te t áll-e mögötte vagy nem? Aki beld ocságát az ajándékh oz köt ötte , az szüksé gképpen csődbe n él. Mert az ajándék
mindig véges és visz onylago s. Csak a szeret et feltétlen és t eljes ségében
végtel en. Csak benne képes az ember megt alálni üdvösség ét . maradékta lan
karácsonyi boldogságát .
Nem könnyü karácsony t ünnepelni ajándéko k nélkül. nem könnyü az
élet et k üls ő sikerek . eredmé nyek nélkül élni. De aki megta lál ja a rnódját,
annak nagyon szép lehet akkor is . ha nem könnyü . Mert a megt alált bol doqság: az adó és elfogadó szerete t megszépíti még a t erheket is. amelyeket
e b bő l az életből eltag adnl nem lehet.

+
Karácson y gazdag tar t almának középpontjában a Gyermek áll. Egy
Gyermek születésnapjából fe j l őd ött kl az ünnep. a legtöbben gyermek·
korun kban éltük meg a legszebb karácsonyi élmén yeket , és ma is a leqszebb karácsonyi látvány min dnyájunk számára a gyermek. amint kitá gult
szemmel. megigézve bámul a csillogó . szikr áz ó kar ácsonyf ára.
Mit jelent ez a fog alom : .g yermek"? Kezdetet és befej ezetle nséget,
hiszen a gyermek az emberélet útj ának kezdetén áll. Gyengeséget és kiszolgáltatottságot : hiszen a feln őttek erős karja nélkül pusztulá sra volna
ít élve. Szeretet-lqényt és ápolásra-szorul ts ágot: semmi sem ejt olyan mély
sebet lényén. mint ha szetet ő gondoskodás nélk ül kell felnőnie. Egyszerü-
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séget és tiszta átlátszóságot, gondolkozásában és cselekv és ében. örömében
és bánatában egyaránt. Fejlődést és gyarapodást: napról -napra változik és ez
mindig többletet jelent. Tehát a gyermek : remény.
Ezért a gyermek mindig megható. Ezért a gyermek szent és sérthetetlen .
Az egek erői is mintegy összesűrűsödnek körül ötte az öranqyalok képében :
ég és föld jóakaró, védő és gondos szeretet ének tárgya. Valóban szerencsés
állapot! tS mégis: minden képesség e, gyen nek·emberségének minden törvénye arra tart, hogy minél előbb felnőtté legyen . Testé nek törvénye a
növekedés. izmosodás, gyarapod ás. Szellem e állandó an kérdez. tudni, haladni. fejlődni vágyik , és akaratána k egyik központi vágya : szeretnék nagy
lenni!
Jól van ez így: a természet böl cs berendezése műk ödik itt. Jó. hogy
a gyerme k felnőtté fejlődik . hiszen egyébk ént t orzó maradn a. tS jól van az
is . hogy az emberiség a maga évezrede kben számoló történelmében ugyanezt
az utat járja : tudásban, öntudatában. felfog ásában mind felnőttebb tulajdonságokat mutat. De amikor a gyermek érett f elnőtté bontakozik ki. perdöntő
választ ás elé kerül. tiete két. lényegesen különböz ö irányban haladhat tov ább.
Az egyik úton felnőtté lesz és ezzel m e gsz űnik gyermeknek lennI. Úgy
válik felnőtté, hogy lassan kiöli magából a gyermeket, elfojt magában rninden gyermeki tulajdonságot. A kezdet és befejezetlen ség helyébe lép az
öntudatos . öntelt befejezettség és a kezdet vége it t valóban a vég
kezdete lesz. A gyengeség és kiszolgáltatotts ág érzése gőgös - és hazug biztonságnak ad helyet. A szeretetigény , az ápolásra-szorult ság megvetett
gyerekesség lesz ; helyében a felnőtt bezárkó zik egy sajátmaga-építette börtönbe . Az egyszerűséget. tiszta át lát szóságot felváltja a bonyolult kiés hova lesz az
magyarázás. a valóság erőszakos, önkénye s torzítás a ártatlan tisztaság! Bezárul a látóh atár . me gs z űni k az érdek lőd é s minde n
új felé . kiszárad a felfedezések csodálat os öröm e . .. az il yen ember útja
végére ért - és ez maga a reményt elen ség áll apot a. Mert mi ndazt , ami az
ember élet ét lényegében gazdagítja , nem lehet fe l n ő tt-mó do n meggy ártani ,
megszere zni vagy kiharcolni. Csak ajándékba kapni lehet.
De van egy másik út is . A gyermek itt is fe ln ött é érik. Képességei .
kibontakoznak. De azért lett f eln őtr é . hogy adni tudjon a gyermeknek.
A gyermeknek , akit a másik emberben . még a legerős e bb felnőtt ben is Iölfedez . Me rt saját magában is fölfedezte az örökre megmaradó gyermekséget.
Megértette saját sorsát. ami az ember sors a. Hogy az ember míndig kezdet
marad és befejezetlenség, gyenges ég és kisz olgáltatottság. szeretetigény
és ápolásra-szorultság, egyszerű és átlátszóa rr tiszta titok, szüntelen fejlődés.
gyarapodás és örök remény.
erői

A Gyermek ünnepe talán minket is választás elé állít. M i is leránthatjuk
az álarcot és föl fedezhetjük a gyerme ket maradéktalanul úrn ak, felnőttnek
képzelt önmagunkban . Mi is eljuthatunk a másik ember felnőtt felszínén
keresztül addig a pontig , ahol benne a ránk váró , tal án mindent tőlünk váró
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gyer mek kezd őd ik. Ak inek adhatjuk , karácsony i ajándéknak felkí nálhatjuk
mindazt , ami f eln őtt erőink , kibontakozt atott képességeink birtokában van.
Itt van elrej tv e az a karácsonyi béke és karácsonyi öröm , amelyben csak a
gyermeknek lehet rés ze - a kis gyerm eknek. vagy a fe lnőtt gyermeknek .
M.
TEKINTa:LV A CSALÁDBAN
Századunk súlyos csapásai . amelyek az egész ember iséget s últ ott ák.
majd az újnak a keresés e egy mind gazdasági. mind vilá gnézet i téren nyugtalan vil ágban oda vezetett , hogy a régi életforma létjogosults ága sok tekin tetben kérd éses sé vált. A társadalm i vált ozások nem kí mélték annak legki sebb egysé gét. a családot sem. Korunkban semmi sem marad elsz igetelten ,
így álta lános jelenséggé vált a szülök és gyerm ek közötti vis zony válsága is .
ame l y tő l mindkét fél egyaránt szenved.
Annak a sz ül önek, aki a válságból őszintén keresi a kiútat gyermekei ,
saját maga és tár sadalom érdekében. jól át kell gondolnia a gyermek íej lödésének szakaszait és saját köt ele sségeit ezekkel kapcsolatban.
A gyerm eknek egészséges f ejlődéséhez egysé ges normákra van szüksége. Nagyon fon tos . hogy az apának és anyának a neveléssel kapcsolatos
felfogása azonos legyen. vagy ha nem . véleménykülönbségüket ne a gyermek
jele nlét ében vita ssák meg. A szül ök egymásnak ellentmondó parancsa i megbonth atják a gyermek lel ki egyensúlyát és vérmérséklete szerint agresszívan
vagy regresszív en reagál. Me grend ül benne a t erm észet es tekintélytisztelet
és a bizalom .
Az iskolába lépéssel a gyermekre a taní t ók és t ársak is nagy hatást
gyakorol nak. Al t alában nagyon kívána tos a szül ők és tanítók jó együttmúködése. A sz ül öl t ekintélyt ta lán semmivel sem lehet jobb an aláásni. mint ha
a gyerm ek jel enlétében a tanítókat bírálják és lebecsülik.
A fiata loknak talán még sohasem volt nagyobb szükségük a vezetésre ,
mint ma a pluraliszti kus társadalomban . Nem egységes a t ársadalmi kép.
az erköl csi életben a tab uk e l t ű nő b e n vannak , a testi fejlódés meggyorsult.
A gyerm ek nagyon sokf éle hatásnak és befolyásnak van kitéve. De megváltozott a vezetés, neve lés formája ls. Nem lehet direkt, mert ezt a fiatal ság fokozott önbizalma nem viseli el.
Nagyon fontos a sz ül ő k r é széről a készség a problémák megbeszélésére .
t:rezze a gyerme k a szeretetet, az é rd ek lő d é s t , azt. hogy itt vagyunk és rnlndig rendelkezésre állunk . Az ellen vetéseket komolyan kell vennü nk. Nem
kész recepteket adni , mert abban úgysem hisz nek, hanem valódi párbeszéd
formáj ában közösen keresni a kérdésekre feleletet.
Nagyon fo ntos , hogy a sz ülök saját hibájukat is belás sák és be is
vallják. Ez mi ndig tiszte letet vált ki gyermekeikből és bizalmat önt beléjük
saját hibáik kija vítására is . Másrészt sajátmaguktól is meg kell követelniök
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azt. amit gyermekeiktől elvá rnak. A gyer meknek éreznie kell . hogy szülei
iparkodnak az ő javát keres ni. másrészt saját problémáikat is
megoldani.
A szülői tekintély tehát ne legyen önké nyes. ne nyom ja el a fiatal t.
hanem tisztelje és ismerje el a gyermekben az embert. Másrészt a teki ntél y
telj es hiánya is veszélye zteti az egészséges f ejlődést. A szü lő nem kapitulálhat
a gyer mek akarat a előtt. nem engedhet i zsarnokká fejl ődn i. Ma már l élektan ilag ismert t ény. hogy az egészséges lélek f e j l ő d é s e feszültségekkel tel i
szakaszokon halad át . amelyekben a gyermek kudarc okat él meg. s azokból
megedzve kerül ki. A vezetés felad ása nem adhat ki elégül ést a gyermekne k.
nem tesz i boldoggá. hanem mélységesen els zomorítja. ~ r e z n i e kell a s zü l ői
szeretetet és kis egyénisége elismerését. de meg kell időben tanulnia az
élet realitását és törvényszerúségeinek elismeré sét is . amelyeknek gyerm ek
és szülö egyaránt alá van vetve . Környezet ének ter hére váli k. magányos és
boldogta lan lesz az az ember . aki az önfegye lmezést meg nem tan ulta.
Az if júságot . amelynek lelke mindig fogékony a jó és igaz iránt. ma is
erősen foglalkoztatja az élet értelme és egyéb nagy kérdés ek. Nekünk s zülöknek kell rávezetni gyermekeinket igaz. őszinte beszélgetések folyam án. hogy
vannak normák. amelyek nél kül az életet nem lehet élni : az igazság. jóság.
becsületesség . bátorság. fegy elem . mértékletes ség. stb . S ezek realitását
magatartásunknak. lényünknek kell kisugároznia.
S végül ne feledkezzünk meg a bio lógia i törvé nys zerúsé gről sem. A
szülők életfe ladata a gyermek felnevelé se. óvása. szeret et e. de nem ö nz ő
megtart ása. A gyermeket az életre kell nevelni. önálló ságra és szabadságra.
határozottan és k övetkezetesen . és mégis majdnem láth at at lanul. hogy rneqtalálhassa saját énjét. amely a szülőkétől különb özö lesz. de ez szükséges
ahhoz. hogy a világ előrehaladjon és megújulhasson .
B. E.
őszintén

A TEKINTÉLY VÁLSÁGA A NEV ELÉSBEN

O. ez a mai fiatalság! - halljuk egyre a felnőttek panaszát. Gyakran a
kétsé gbeesett szülők fájdalmával. gyakran sajnos bántó megvetéssel . e lltél éssal . ami nem vezet célra, ink ább árt .
1) A család a megváltozott t ársadalm i vi szonyok között
El ő s z ör is meg kell gondolnunk. hogy az ifj úság nem önmagát nevelte .
hanem magatartása leqnaqyobb r éczt szüle i és környez ete nevelésének. hat ásának eredm énye . Má sodszor : a mai gyermek és if j úság okta tási és ér·
vény esül ési lehetős ég szemp ontjából e lőnyösebb helyzetben van. de a
nevelés t erén ők húzzák a rövidebbet az elő ző gener ációkk al szemben . A
régi . nagycsaládban" a gyermek belenőtt egy több ne mz e dé k b ő l áll ó közös-
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s éqbe , ahol otthon érezhette mag it. ahol sok te stvér között lassan. biztosan

sajátította el a korá nak megf elelő magatartást. példákat látott maga előtt .
Az apa legt öbbször otth on dolgozott a gazdaságban. múhely ben. a gyerm ekek
maguktól. szinte játsz va sajátították el apjuk foglalkozá sát . Ma a s z ü l ők
otthonuktól távol dolgoznak. a gyermek nem nézhet fel csodálat ta l munkájukra. sem nem köt benső kapcsol atot még gyermekkorában egy fcqlalkozási ággal. Innét adódik. hogy ma oly sok fia tal hagyj a ott csalódottan
választ ott pályáját. Igen gyakran a gyer mekek ma több iskolát v égeznek .
mi nt szülelk , a tudomány ok is fe j l ő d t e k az évek fo lyamán. a gyermekek
lenézik szüleiket. A kis család sokk al inti mebb szeretetk özössé ggé válhat krízisek eseté n azonban nehezebb ezeket elvíselni: innét a gyakoribb válás
és a feszü ltebb helyz et a gyermekekkel. Régen a gyermek - falun még ma
is - tágasabb környe zetben nőtt fel: ma a modern lakások egyré szt akadály ozzák mozgási igényéb en. másrészt könnyebben megy . szülei idegeire"
és a szülők hibái is s zembeszökőbbek .
Külö n probl éma az .egyke" . Stat iszt ikai adatok szerint az egyetlen qyermek álta lában nehezebben ke zel he tő és az iskolában sem éri el azt az ered ményt . mint 2-3 gyermekes családból jövő Iskolatársal . A tapaszta lat megcáfolj a azt a felfogást, hogy az egyetlen gyermeknek gondosabb nevelést
lehet adni. Az egyetlen gyermek sajnálat ramélt ó: sokat van egyedül. hiányzik a tes tvé r. az otthoni játs zótárs. csak felnőttek vesz ik körül.
Megnehezít i a helyzetet. hogya másodi k világháború óta sok család
nem törődik kell ően a gyermekek neve lésé ve l. A szül ök legfő b b gondja
kezdetben a megélhet és volt. ma a jobb életszínvonal , az anyák munkát
váll alnak ennek érdekéb en. a gyermekke l keveset fo glalkoz nak. idejük sincs
hozzá. Sok baj forrása az, hogya szül ök gyakran az egy vagy két gyermek
karrierjéb en akarják elérni meg nem valósul t álma ikat : sportol jon , t anuljon
zenét , jusso n egyetemre . A gyermek presztizskérdéssé vál t . Érzi. hogy
szülői ambiciói nak tárgya, hogy nevelése öncél. és eset leg éppen azzal
reagál. hogy nem t anul. nem valósí tja meg szülei álmát.
A gyerm ekek ma szellem il eg élé nkebb ek. néha kora ére tte k. lelki (pszlchológiai) fej lődésük azonban nem tart lépést meggyorsult tes ti f ejl ődé sükk el.
hamarabb b e köve tk e ző nemi érettségükkel. sőt gyakr an még vissza is marad.
A serdü l ők így egys zerúen nem képesek megbi rkózni a tes ti fe j lő désü k b ől
fakadó fe ladato kkal. Ráadásul a kommunikációs eszközök (rádi ó, képesúj·
ságok, mozt, t elevízió) terjed ésével a gyermekek kor ábban megismerkednek.
szembekerülnek olyan problémákkal. amelyeknek feldolgozásáh oz még nincs
meg a lelki érettségük. Könnyen vála s zta nak olyan éle tformát. amelyeset·
leg teljes romlásba visz (huliganizmus . munkakerü lés . fiata lkori b űn ö z é s .
kábít ószerek) .
2) A tekintély válsága

Valami kor a szü lői tekin té lyt az isteni tek inté l ybő l vezett ék le: a sz ülö
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és nevelő lsten helyettese. Legfőbb erény az engedelmesség volt. A modern
pedagógia elvileg kétségbevonja az isteni tekintélyből levezetett tekintélyt.
Gyakorlatban pedig a sz ülök éppen a háború utáni laza nevelésük következtében elvesztették tekintélyüket a fiatalok szemében. Ma a nevelői tekintély
személyes és tárgyi (Sachautoritat) . A szül önek, nevelőnek annyi tekintélye
van, amennyit helyes magatartásával meg tud magának szereznl. Személyes
példájának vonzóereje, érveinek súlya ma nagyobb szerepet játszik. mint
valaha. Ma nem az engedelmesség. hanem a jónak akarása. keresése fontos .
a belátás, a jóakarat felkeltése nagy szerephez jutott. amit csak helyeselhetünk. A tárgyi tekintély, vagyis egy ideál felől jövő felszólítás. annak
megragadása erősebb hatású lehet. mintha ezt pusztán parancsolták volna.
A sokféle kínálatban azonban nehéz a helyes választás. A személyi tekintély
is nagyobb feladatok elé állítja a nevel őt . A feg yelmezés nem egy általánosan
elfogadott tekintély. hanem az erősebb akara t, az imponálóbb egyéniség
kérdésévé lett, ill. sz ülö és gyermek közti s zoretet-kapcsolat k érdésévé .
Pár éve ismert az ún. .tekíntélyellenes" nevelés, amely elvben elv et
minden parancsot. büntetést. nevelőt és gyermeket egyenrangúnak tekint.
sőt ellenállásra biztatja a gyermeket. Az eddigi eredmény: te ljesen fegyelmezetlen óvodások . kisiskolások, akiknek jórészét pszichológiai kezelésbe
kellett adni.
A kiscsaládban persze furcsa lenne a merev klr ály-alattvaló vis zony is .
A családok inkább partnerekként kezelik gyermekeiket. Egyes kérdéseket maga
a gyermek döntsön el : ebéd után írj a-e meg feladatát. vagy inkább a ját szótérről hazajövet. Ilyen szabad. bel át ásori. megbeszélésen, tapasztalaton
alapuló döntések segítik majd a serdülőket. hogy nagyobb szabadságban is
megfontolás alapján a jobbat válasszák. A gyermekeket be lehet vonni közös
tervek megbeszélésébe : milyen legyen az új szekrény. hová megy a család
nyaralni. A végső döntés azonban a sz ül ők dolga. A gyermeknek tudnia kell:
nem egyenjogú szüleivel , akikne k több tudásuk és élettapasztalatuk van.
A kisgyermek, a kisiskolás még mitsem tud a tekintély válságáról. Gyermekkorban a jólneveltség még valóban a szül ök nevelésének és következetességének eredménye. Kisgyermek is . serdülő is érzi, ha jót akarunk
neki, megbízunk benne: így el lehet érni. hogy elfogadja érvelésünket, fel
lehet ébreszteni benne a jóakaratot. a készséget az önlegyőzésre. a jó megvalósítására . A gyermeket rá lehet beszélni a jóra . Természetesen ezt sem
szabad túlzásba vinni, mert megúnja. hogy örökké prédikálnak neki. . Ne
mondd ezt olyan sokáig . inkább adj egy pofont és engedj most már játszani "
- mondta egy fill , akit szülei csakis . szép sz óval" neveltek.
3) A családi nevelés fontossága

Sok szül ö akkor kezd a gyermekével kissé törődni, amikor az iskolába
kerül. hogy jobb tanulmányi eredményt érjen el. Ez tévedés: a gyermek
nevelésében az első hat év. és ezen belül főleg az e l s ő év mérvadó . Amit
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ekkor nevel ésb en elrontottunk vagyelmulasztottun k, azt ké s ő bb alig lehet
jóvátenni ,
Amerikában és Bécsben tették bentl akásos cs e c se m őotth o nok ba n a követke ző
megfigyelést: min den orvos i felügyelet, gondos te sti ápolás mell ett a gyermekek alig
fejl őd te k, kedélybetegek lettek , erősen hajlottak megfázásos betegségekre , 2-3 éves
koruk ig nem tanultak meg járni III. beszélni, és a csecse möhalandóság sokk al nagyobb
volt , mint pl. a New-York harl emi néger nyomortel epen. Vagyis a cs ecse m ő ne k még
a hlgiénlánál ls nagyobb szüksége van egy szeretö személynek, az anyának áll andó
sze ret ö j elenlét ére. Azt hisszük, a gyerm ek úgysem ért meg semmi t . Nem ért, de
érez, vágyódik a szer étet számára é rt h ető form ája, az ölbevevés után, ami az anyaméh
öle lésé t pótolja.
Sok anya dol gozni megy és csecsemöottho nba adja gyermekét . De az enqedelrnes s éq. szeretet , szorgalo m elsö feltétel e: a szerete t a valami t kívánó személy
iránt . Ez azonban így nem fejl ödhetik ki anya és gyermeke között . Más iránt sem,
hiszen a gondozók között a gyerek k é zr ő l -k ézre já r. Az e l s ő él etévb en elmulas ztot t
s ze r étet élmé nyt soha többé nem lehet pótolni, a késöbbieket ls nehezen.
Sok családban a gyerme k a nagyszülönél vagy annak gondozásában n ő fel és Igy
ahhoz kapcso lódi k szereteté vel. De a n a gys z ül ő álta lában hamarabb hal meg, mint
az anya, és igy a gyermek lélekben árva lesz. Újból kapcsolódnia kell valakihez, az
anyj ához, ami új abb erők et vesz Igénybe és zavarja a nevel és folyamatát . Ugyanez
áll a n evel őn ő re is : a s zülö-qyerrnek közti viszony így sosem lesz szoros és a sz ülök
majd se rd ü l ő korba n fognak ezen csodálkozni.

4) Ker üljük a felesleges ütközéseket
következőkben

néhány hibára szerétn énk rámutatni, ami könnyen
a nevelésben . A gyermek életének egyes fázisa iban szüks éqszerú egy bizonyos magatartás. Ha ezt a szül ök ros szallj ák, tiltj ák vagy b űn
tetik , akko r Igazságta lanok gyermekükhöz, felesleges ellen áll ást , dacot.
agress ziót ébresztenek bennük , maguk zavarják meg a gyerm e k·sz ü lő közti
jóviszonyt.
A

e l kerülhető

Igy pl. nem szabad a gyereket túl korán (másfél éves kora előtt ) a szülöí dicsekvés kedvéért - esetl eg ver éssel - szobat isztaságra szoktatn i. Nem kell az evést '!agy egyes éte leket, ami ir ánt a gyermek elle nszenvet érez agyonerölt et ni.
Gyerme kek étvág ytalansága gyakran túltápláltsá gon, emészt ési zavarokon vagy idegességen, sze ret et htányon alapszik. Egy fontos tanács : a k özös étkezés legyen a
család meghitt, vid ám tal álkozása, alkalom az élmények elbeszélésére, és ne evési
viták szlnhelye. Nem szabad gyerekes magatartá sokban (követel özés . verekedés)
. erkölcsl hátteret" kere snI.
Egyes rendellenes magatart ásoknak (körömrágás, ujjszopás, ágybavizelés, rnotoriku s nyugtalanság) lélektani oka van. Drasztikus módszerekkel csak fokozzuk a baj
forrását : az idegességet, a csalódottságot a várt szeretet terén. Nagy tür elem,
megértés, diszkr éció kell ezeknél a gyerekeknél. A sz ül ö, n evelő csak saját nyugal·
mával, t ürelm éve l. bizalmával hathat.

2-4 év között a gyermek önállóbb lesz, akarata fejlődik . Orömet okoz
neki ennek az új képességnek gyakorlása , vagyis nern-et mond. Ne élezzük
ki ezeket a helyzeteket! Hall gassuk meg, mit szeretn e és ha nem ésszerú tlen, t eljesítsük. Más esetbe n legjobb másra terelni a fi gyel mét , vagy a kis
dacolót magára hagyni : röv idesen megnyugszik . Ha te kint élyünket féltve
megtörjük a gyerek akaratát, akkor vagy agresszívvé fe j l ő d i k , vagy tehetetlen. fé lénk emberré.
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A büntetés kérdése a pszichológusok körében újabban erőse n vitatott.
Abban azonban egyetérten ek, hogy lehetől e g nem bünte tni kell , hanem megelőznI. Ha pl. látjuk, hogy verekedés van ké s z ü l ő b e n , hívj uk magunkho z a
gyerekeket és javasoljunk egy új játékot. A verekedés t émája gyorsan feledésbe mer ül.
Büntetés , szld ás csak akkor éri el célját, ha a gyermek szereti s z ül őj é t ,
nevelőjét, különb en csak dacot f ej leszt ki. Sok apró bünte tés az ell e nkező
hatást váltja ki. Sok szigorú bünt etés eldurvít. Udvar iasságot , sz e t e t ő magatartást, lelki értékeket nem lehet agyerekbe . belevern!" . Sosem szabad
olyan büntetést kiszabni, ami félelemme l jár, pl. söt ét pincébe zárni. Vagy
olyan büntetést adni, amive l ellen szenvet ébresz th etü nk egy nagyobb érték
iránt, pl. büntetésből imát elmon datn i, olvasást, zenét gyakoroitatni. Nemes
szórakozás vagy kir ándulás elmaradása szintén nem ajánlatos büntetés. Főle g
nem szabad a szeretet megvonásával büntetni. Sok szül ö napokig, hetek ig
éreztet i gyermekével, hogy nincs vel e megelégedve , ni ncs egy jó szava
hozzá. Hogyan erősödj ék meg az ilyen gyerme klélekben a jó még gyenge
palántája! Büntetés, szidás után rögt ön hidat kell építeni a gyermekhez:
szerető szóval tudtára kell adni, hogy most rn ár minden újra rendben van
és szeretjük őt . Ez nagyon fontos a dac meg előzésére , ezzel bizalmat ébresztünk benne önmagunk és a hely es magatartá s irá nt.
Vegyük fi gyelembe a gyermek szándékát is. Gyakran akkor büntetünk,
ha a gyerm ek zavart bennün ket ját ékával: idegességünket a ját szó gyermeken vezetjük le . Nem is mind en gali ba szándékos, amit gyerekek el ő
idéznek . Ogyetlenségből fakadó károkért büntetni igazságt alan.
A büntetésnél nevelőbb hatású a gyermekkel megbe szélt jóvátétel : zsebpénzéből cukrot vesz megbántott kistestvérén ek, engedetlensége fejében
segít a házimunkában . Az Ilyesmi főleg akkor hatásos , ha valóban önként.
belátás alapján történik a jóvátétel és lehetőleg ugyanazon a téren, ahol
a hiba történt.
Fontos az ls, hogy a gyermeket hibáj a bevallá sához segítsük. Sok gyermek fél a büntetéstől és inkább hazudik . Pedig a megt orl ásnál sokkal érté kesebb a gyermek őszintesége és az ez után bizalmas légkö rben folyta tott
beszélgetés : hogyan lehet a jövőben ezt el kerülni.
A gyermek szeretne minél hamarabb szabadulni b űntudat át ól. a büntetéstől való félelemtől , és visszatérni a jóhoz . Tehát ha büntetnünk kell ,
akkor azonnal. Helytelen estig, vagy a hét végéig várni, amik or az apa
hazajön és bírói tárgyalást t art. Ilyenkor a büntetés csak megtorlás és
elveszti nevelői hatását. Helytelen az apát a bíró szerepében szerepel t et ni :
az apa éppúgy legyen kedves a gyermekhez . mi nt ahogy az anya is lehet
szigorú .
Ne felejtsük el : a lelki sebek , amelyeket egyes gyerm ekek kor ábbi hely telen vagy szeretetlen nevelés következtében kapnak. sokkal lassabban
gyógyulnak , mint a csonttörés! Gyakran évek szüksége sek hozzá. Szinte
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hi hete t len: az egészséges csecsemóre mi ndenki ránevet, a . l ólstkerült"
gyer meket mindenki szereti , v iszont az emészt ési zavarok miatt síró
cse csemó fölé rosszalló tek inte ttel hajol az anyja és ezzel fokozza a kicsi
fájd almait; a szeretetlen családi otthonból vagy men helyb ől jövő , a .nehezen
ne velhet ő" , vagy egyenesen terhe lt gyerm eket mindenki szidja , pedig éppen
neki lenne kétszeres szeret et re szüksége. Honnét mer ítsen az il yen gyermek
erőt, önbizal mat, hogy megbi rkózzék az eléj e állít ott feladatokkal? Úgy érzi,
neki mi ndenki ellensége , végül ó is elle nsége lesz a t ársadalomnak. Sok
bűnözó tragikus sorsa ez.

SJ Szeretettel, de merjünk követelni!
A korai években kell a gyermek nevelését megsz ilárditani. Csak ha szoros
szeretetviszony alakult ki közte és szülei közt, fog szívesen hall gatni rájuk.
Ne sajnáljuk tehát az idót a kisgyerme kkel, gyerm ekkel , kamasszal folytatott
játék tól , beszélgetésektól. Már kiskorában is hall gassuk meg, válaszoljuk meg
minden . mlé rt" -jét. Csakis így érj ük el, hogy serdülókor ában nem menekül
el otthonról , mert tud j a, hogy szüle ivel lehet szórakozni, beszélgetni, azok
haj landók olyan programot , pl. kirándulást csiná lni, ami neki öröm et okoz
ebben a korban. Csakis így érjük el, hogy majd akko r is hozzánk fordul
problémáival, kérdéseivel.
A rend szertelenség, ellenkez ő követelmények, a vált ozó személyek és a
vel ük változó szokások megzavarj ák a gyermeket : bizonytalanná válik és
végül semm if éle lelkiism eret i követ elm ény nem lesz szent számára. Uqyanígy bizonytalan ná, sót az él etb en fé lénkké válnak azok a gyermekek . akiktől
semmit sem követelnek meg. Sok gyermek fe ltűnő magatartással leplez i
ezt a belsó bizonyt alanságot és ezzel akarja a szülók és n evelők figyeimét
fel hivni magára és elh anyagol t voltára.
Me rjü nk t ehát követ elm ényeket támasztani a gyermekekkel szemben ! De
ne csak tiltsunk: buzdítsunk a jóra , legyenek pozitív követelményein k, az
vonzóbb. Ne azt mondj uk: "Ne verekedj az öcsé ddel az udvaron! ", hanem :
. Há d bízom a kicsi t, vigyázz rá az udvaron , te vagy az e rő s e b b: Hogy nő a
gyer mek lelkében, ha megbí zzák a jóval!
Már kicsi gyermeknél is indokoljuk meg követelményünket és bizonyos
esetekben adju nk választási lehetóségeket is. hogy ezt is gyakorolja . De
tudn unk kell , hogya ki sgy ermek kb. 10 éves korig még képtelen mélyebb
belátás alapján cselekedni, nin cs még mérc éj e a döntéshez (te hát az örökös . pr édlkálás" nem sokat érl , hanem egysze rűen magáévá tesz i a helyes
magata rtás szabályait .
Nem kell a gyerme knek minden lépését ellenóriz ni, hanem legyenek
éss zerű körü lhatárol t követel ményeink. a me l yekbő l azonban nem engedünk .

Hogy min dez ne válj ék küls óséggé, arról az egész családi légkörnek kell
gondoskodnia.
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6)

Serdü l ők ori

problémák

A modern értelemben vett személyi és tárgyi tek int ély a serdül ő 
korban egyre nagyobb szerep et játszik. A serdülő maga akarj a lemérn i az
eddigi norm ák érvényességét. A szül ő-gyerm ek viszonynak partnerviszonnyá
kell lennie . Jó ha a családnak van egy fia talabb, m eg n ye rő pap, orvos isme rőse , aki szükség eset én felébresz th et i a s erd ül ő bizaimát. Ha nem alka lmazunk kényszert, ha látj a, hogy valóban megbizunk benne és je ll eme
szabad kibontakozását akarjuk , sokkal könnyebben dönt saját belátása
szeri nt a hel yes normák alapján, pl. a hit kérdésében, ami minden fiatal
számára egyszer személy es dönté s kérdése kell hogy legyen. Túlbuzgó,
túlszi gorú családok ebben a stádiu mban ma éppen a hitetlenségbe kerg et ik
serdülő gyermekeiket.
Természetesen

a generáci ós probléma vál tozó korunkb an ismé t kiéles z ü l ők konzervatí vak, akik a legjo bban
akarják gyermekeiket neveln i. At kell gondolni ok, hogy valóba n nem rég
túlhaladott-e néha állás pontju k. Komol y fel adat az ifj úságot ruga lmassá, a
helyes értel emben vett fej lődés iránt fo gékon nyá, de ugyanakkor kriti kussá
is neveln I.

z ödött, és gyakran éppen azok a

Hogyan akadályozhatjuk meg, hogy a s e rdü lő túl korán kezdjen nemi
kapcsolatok at , vagy társadalmon kívüli csoport ok tagja legye n? Tanítsu k
meg még gyermekkorában helye sen játszani , szabadidejét jó l kihasználni.
A biológiai funk ciókat, nemiséget természetesként kell kezeln ünk. A szülöknek maguknak kell felvil ágos ít aniok gyerm ekeiket. fő leg ha már kér deznek:
az anyaságról isk ol áskor , az apaságr ól 9-10 éves kor elő tt. Ne a bűn ol daláról
t árgyaljuk a kérdést. Ne is csak biológiai old alról, hanem mut assunk rá az
anya, apa és gyerm ekek szer et etközösség ére is . Kis kort ól kezdve kedveltté, érdekessé kell tenni a családi otthont, hogya s e rd ü l ő is szívesen
legyen otthon . Tervszerűen össze kell barátkozniok a szül öknek más hasonlókorú gyermekek szüle ivel. A gyermekek kezdetben játszót ársak, késő b b
együtt mehet nek tánciskol ába. rendez hetn ek otthon összejövet eleket : az
annyira várt szórakozás kérd ése jó időre meg van oldv a. K é s őbb b ő v í te n i
lehet a kört. 15-16 éven t úl akkor lesz a szülök nevelése e téren eredményes , ha ők maguk harmonikus házasságban élnek és saját példájuk.
bizalmas beszélgetések kapcsán kialakul a fi at alokban a m e gg yőző d és : a
szerelem és nemiség nem önmagáért van, f e l e l ő s sé ggel tartoznak a mási kért és ők is hasonl ó csal ádi élet megvalósítására tö rek szenek. Csak így
tudn ak majd várni , így mern ek egy ideig egyedül maradni és szembeszá llni
a gúnyolódókkal.
Számoljunk a konfl iktusokkal , tanuljuk meg el vi selni őket . Az ellentétes
pólusokn ál a megoldás va lósz ín ű le g valahol a középen kínálk ozik. Nem
szabad külsőségek miatt (divat , hosszú haj) töré sre vinni a dol got : nem
minden hosszúhajú föltétlenül huligán! A t ekint ély ellen lázadó f iatal előtt
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mutassunk rá arra, hogy ő is elvár megbecsülést önmaga iránt, tehát
legalább ugyanezt az emberhez méltó magatartást tanúsítsa szüleivel és
környezetével szemben ís.
Nem szabad egyes eseteket felfújni. Természetesen lehet időnként az
asztalra csapni, de az állandó szidás eltompít, és még jobban elvadítja a
f iatalt . Nem szabad minden botlásáért rögtön megbélyegezn i és elveszettnek hinn i. Próbáljunk elgondolkozni rajta , mi a rugója lázadó magatartásának ;
valószínüleg jó, hiszen az ifjúság ideálista. Ha úgy folytatunk vele beszélget ést. hogy rögtön elfogadjuk, sőt keressük álláspontjának pozitív magját,
könnyebben jutunk közös nevezőre . Orlzzük meg nyugalmunkat a vitánál ,
még ha ő gúnyolódik is. Ha biztosak vagyunk igazunkban és Istenre bízzuk
a fiatal sor sát , nem fogjuk nyugalmunkat elveszteni. Tartsuk szem előtt
nevel ésünk végs ő célját, amit talán viharokon keresztül ér el , neveljünk a
jöv őt nézve, akkor könnyebben tudjuk a konfliktusokat áthlda lnl. Sok szent
jutott vargabetűkön keresztül életc éljához.
Es ha a fiatal mégis kitör otthonról. e ltű n i k egy gammler-csoportban?
Nem mindegyik vész el! Ha szeretö otthonnal várjuk, akkor szomorú élménye i
után - hiszen fiatal sors társai nem tudnak neki sokat nyújtani - készséggel
kezd új életet, ehhez azonban sok bizalommal és türelemmel kell elgyengült
akarat át erősíteni. A tékozló fiú példabeszéde nemcsak a gyermekeknek ,
hanem a szül őknek is szóll
Es végül: merjünk bízni! A fiatalság rá fog jönni : igaz ideált kell keresnie ,
amely végső választ ad minden kérdésére. Modern , nyílt, seg íteni kész magatartásunkkal éljük ezt eléje.
Olv asóin knak a té mával kapcsolatban ajá nljuk : Ernst Ell : Klug e Eltern ,
glückli che Kind er . Limburg , Lahn, 1969' , 189 o .

- r - a.
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AZ EGYHÁ Z SZAVA

A SZENTATYA KO RLEVELE A MAGYAR NEMZETHEZ
VI. Pál pápa, lsten kegyelmébő l szentséges atyánk, apostoli level e szer etett magyar kat oli kus f iaihoz az Egyház Magyarors zágon tört ént alap ít ásának, s egyben Szent István születésének és megkereszt elés ének
ezeréves jubil euma alkalmából.
A katolikus Egyház szeret ett magyar fiai nak VI. Pál pápa.
Szeretett f iaink! Ddvözlet és aposto li áldás!
Nemes verse nyben és nagy lel ki örömmel készültök megünnep eln i,
Testv érei m és szeretett Fiaink, Szent István születé sét és rneqkeresztelését , ezt a két kimagasló eseményt , amelynek ezekben az években
ünnepeljü k ezeréves eml ékét . Ezek az ünnepségek viszont egybeesnek a
Katolikus Egyház ezeréves fennállá sával Magy arországon, mely a szent
királ yban t isztel i alapítój át.

Tiszte le ndő

Abból a n a g y ra b e csü l és b ő l kifol yól ag, amellyel a nemes és dics ő magyar
nép irá nt viselte tünk, rend kívül szívesen vettük a magyar főpászto ro k
kérését , hogy mi is oszt ozzunk abban az örömben, reménys égben és h álaadásban, amely jele nl eg b ens ő kegyelette l töl t i be lelk et eket.
Ez az ezeréves i d ő s za k önként és termé s zetszerűen arra ösztönzi a
kutatókat , hogy tanulm ányozzák történelmetek hazai intézményei nek gazdag
kincst árát ; l e gf ők épp azonban arra szolg ál. hogy Szent Istv án dicső t ettel
és halhatat lan alkot ásai még fén yesebb megvilágításba kerü ljenek.
Szent István , Pannoniának ez a ragyogó csill aga, akkor látta meg a
napvIlágo t, amikor népet ek súlyo s válságba került. Fejedel meit ek ugyanis
a vészes és s zö rn yű kalandozások után, amelyekke l a nyugat i országokat
pus zt ított ák. arra kényszer ültek, hogy keressék a szomszédos népekkel való
békés együttél és feltétel eit. S mikö zben bölc sen és óvatosa n egym áshoz
közeled te k, Magyarországra érkezte k az Evangélium e lső h i rd e tői.
Ami akkor hazátok kal történt. új dol gok magjá t vete t te el s e kor
hullám zó áll apota, mely a látsz at szerint az akkori bizonytalan körülményeknek
volt eredmé nye, valójában az éltető Szentlélek művének bizonyult, aki szent
tevékenységének kegyelmével szüntel enül megúj ítj a a fö ld színét. Mlndamellett Istvánnak, ennek az igen kiv áló fejedelemnek s z üle té s ét . rneqkeresztel ését. élet szentség ét és bölcses ségét méltán tekin th etjük mintegy
e szerencsés f e jl ő d é s kezdetén ek és csúcspontjának. Ezzel ugyanis végle g
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lezárul történelmeteknek ez a szakasza és megnyíl ik a kereszté ny rn ű vel ö dés
te rmékeny, új korszaka, mely most érkezik el ezeréves f ordulójához.
A szent király. Szent Adalbertne k lelki fia, a keresztén y hit és erkölcs
alapján állva, erős lélekkel . maradéktalanul megvalós ította azt, amire lsten
kiválasztotta : fiatal magyar nemzetének megmutatta és kije lö lt e azt az igazi
utat, mely nemcsak az anyagi javak bőségéhe z , hanem egyben magasabb
é r t é kű kin csekhez . vagyis a lelki műveltséghe z és a természetf eletti kegyele mhez vezet .
Mint népének hűséges öre és ve z e tője azt akarta, hogy az szabad és
független legyen . Arra t örekedett. hogy egy t estté és egységes
nemzetté forrassza össze. Onálló áll amformát biztosított neki és olyan
törvényeket hozott, mely ek a kereszt ény sz e ll e m i s égbő l fakadt ak. Egyidejűleg
megszerve zt e ki rálys ágának határai között az első egyházi intézményeket.
megvetv e ezzel a jogi és lelkipásztori fe gyelem alapj ait, s ezzel előmozdította
az Egyház te rmékeny növekedését magyar föld ön. Az esztergomi érsekségen
kívül, mely et Magyarország prímás i székhel yévé tett. megalap ította a kalocsai
érsekséget és más nyolc egyházmegyét. Külön e lőjo g o k k al erősítette meg
az akkor már meglévő pannonhalmi. Szent Mártonról nevezett rnonostort,
létrehozta a veszprémi és pécsvárad i monostort , a budai, nyitrai és
székesfehérvá ri káptal ant és elősegíte tte a zalavári, bakonyb éli, aracsai ,
oroszlánosi, sár i, tata i és jáki monostor felépítés ét . Ezek az egyh ázi
int ézmények, amell ett, hogy a polgári közigazgatásnak is nagy segítségére
voltak, olyan központokk á vált ak, melyekben virágzott az istentisztelet.
lelkesen foly t a h ithird ető munka s otthont találtak bennük a keresztény
sze llem ű tudo mányok és rnű v észe te k, sőt gazdasági, szociális téren is,
különösen a fö ldmí velés terén . a haladás előmozd ítói voltak.
Szent István, al ighogy megkezdte ezt a rnunkát, Rómába küldte követét,
Asztrikot , a pécsváradi mono stor apátját, hogy terveit és alkotásait megerős íté s végett e lőterjessze az Apos t oli Szents zéknek. S hogy a szent
kirá lyban különben is mil yen nagy tisztelet élt a Szentszék iránt . szívesen
emlí tjük meg, hogy Szent Péter sírj a közelében saját népe számára templomot és zarándok házat alapított.
mindenk itő l

Itt vették kezdet üket az im már ezer éven át tartó , eredménye kben gazdag
kapcsolat ok az Apostoli Szentszék és a magyar nemzet között , melyeket a
hithűség és a Szents zékhez való odaadó ragaszkodás ihlettek. s melye k
mindkét fél számára oltalmat és segítséget jelentettek.
Am i azonban a magyar népet legin kább megindította és a keresztény
élet elf ogadására bírta . az Szent István példás vallá sossága és ennek megfe l e l ő életmódja volt. Ehhez járult családja kimaga sló példaadása, melye t
hitv ese, Boldo g Gizella és fia. Szent Imr e nyújtott. Igy tört ént. hogy az a
nép, amelyet egykor .a keresztények ostorának" tar tottak , a hithirdetők
munkája révén olyan nemzetté vált. mely. mínt a keresz t énységnek századokon át h űséges követője, a hit bátor véd őj é n e k k it üntet ő nevét érdemelt e ki.
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E millennium i ünnepségek alkalmából, melyekkel Szent Istv án születés ét
tiszteljük, kegyelettel és örömmel kivánjuk megvilágítani . emlékezetbe idézni
és megcsodálni azokat a lelki kincseke t. melyeket az Egyház Magyarországon
hosszú évszázadokon át felbecsü lhetetlen gyöngyszemként összegyújtött. Ezek
közül kiemeljük Szent István egyházias érz ületét és nagylelkúségét. Szent
Adalb ert és Szent Gellért vértanú hithirdetését és Szent Imrének, a magyar
ifj úság védószentjének li liomos tisztaságát. Méltó d ícséret illesse Szent
László erót eljes és bátor áll hat at osságát , Szent Erzsébet sugá rzó és szerétetreméltó irga lmasságát és Szent M argit alázato s. engeszteló imádságát. Ezek.
sok más szen ttel együ tt, a mai napig a nemes magy ar nemzetnek s egyútta l az egyetemes Egyháznak is ragyogó dís zei és ol t alma .
A magyar nép egyik nem zedéke a másik után járta. századokon át. e
szent ek útjait és járja ma is. hogy nagyl el kúen utánozza Jézus Krisztust és
él j e az ó él et ét , hazátok adottságai és szok ásal szerlnt. s ami nt azt az idó k
körül mé nye i megk iv ánják.
Ki fog lalhat ná össz e mél tó képpen . hogy mennyit tett az Egyház M agyarországon az emberi múvelódés terén ? Az orsz ág ósrégi intézményei ,
törvényei, rn ű v ész ete , irodalma el egendóen bi zonyí t ják. hogy kiv áló magy ar
elmék mennyit merítettek a kereszté nység széps éqelb öl . amikor otthon és
külföldön megcsodált nagyszerú múveik sokaságát megalkották! Ki tudná
ezenfelü l méltóképpe n fölbecsülni, mennyit nyújtottak a katolikus, k ül önösen
a szerzetesiskolák az erkölcsös nevelés és oktatás terén századokon ke resztü l flattokn akl
Végü l nem t udjuk fe lmérni , hog y a kereszt ény hi t és a h ős ök ereje
me nnyi seg ítsé get nyúj t ott a nem zetn ek a zor d veszé lye k és viharos csapások
között , amelyeknek a történelem tanúsága szerint annyiszor volt áldozata.
Ah ányszor csak a történelmi följegyzés ekból eml ékezetünkbe idézzük
ezek et. minden okunk megvan ar ra, hogy hálát adjunk az isteni Gondviselésnek. hogy annyi viszonta gság és balsors között megvédelmezet t , megórzött
és fenntart ott benneteket Szent Is tván hitében s az ó atyai pár tfogása alatt :
nem hiába hagyatkoztatok rá egy jobb jövend ó reményében.
M íg azonban , ti sztelendó Testvérek és szeretet t f iaink, ószinte csodálko zás tölt el. am iko r lelk i szemeitek kel számba ve szi tek a valláso s élet gazdag
termé sét és gy ümölcsözó bös éq ét . mely az ös ökt ól. Szent István napjaitól
rátok hagyott hitból sarjadt, a Szerit l élek. az értelem és tudomány Lelkének
indítására. ver se ngve arra tö rekedjetek , hogya hi t . minden megigazu lásnak
alapja és gyök ere. . rne ly n élkül senkisem leh et kedve s ls ten el őtt" (Zsid .
11. 16.), mi nden tévedéstól me ntesen, a maga t isztaságában . épen és s értetlen ül mar adjon meg benn et ek. Vann ak ugya ni s - bárc sak minél keve seb ben
lennének - akiket .az emberi tan ít ás mi nden szele magával sodor" (Ef . 4,
14.) . aki k azt gondolják. hogya hit mint ilyen nem más . mint vetüle te az
ingatag és mul andó életf ormának , hogy a hit elválaszthatatlanul össze van
kötv e bizonyos kor szakok sajátos körülményeivel, melyek Ieltart óztatha
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tatlanul elmú lnak és nem té rnek viss za több é. A z valóban igaz. hogy az élet
küls ö körülményei és a jelen eseményei mind a tá rsadalomban. mind az
állami közösségek életében kéts égtelenül elég erő sek volt ak és lesznek
ahhoz. hogy megvál toztassanak oly an követelményeket és formákat. melyek
például a nevel ésre. a tanításra. a szociális elő r e h a l a d á s r a vonat koznak.
Változatlan marad azonban és fog is maradn i a hi t . az Ist ennek ez a Ie lbecsülhetetlen ajándéka: s te rmészeténél fogv a rendületlenü l áll . mert
Krisztusra , a sziklára épült az Egyház. vagyis azoknak a közöss éqe, "akik
Jézus Krisztusban az üdvösség s zerzój ét és az egység és a béke alapját
látják " (Const. Lumen gentiu m, Cap. II. n. 9.) . His zen már Szent Pál apostol
figyelmeztet. hogy "Jézus Krisztus ugy anaz tegna p. ma és mindörökké"
(Zsid . 13. 8.) .
Valóban a hit semmiképp sem mi n ős ít he tő emberi leg kigo ndolt re ndszer nek. egy let ű nt szoc iális helyz et tükörképének: a hit a Szentlél ek ajándéka:
a szell em szabad hódolata . mellyel az ember nagylel kúen válaszol Is tenn ek
s a hozzá int ézett isteni sugallatnak engedelmesked ik: a hit az Ist ennel való
kapcsolat unk t ermészetfeletti bizo nys ága. mely a fö ltám adás és az örök élet
remé nyé bő l él és cselekszik .
A hit , me ly összeköt benn ünket az örö k Istennel és a h ivők közösség e,
az Egyház. nem egy t ávoli korn ak ránkhagyott maradványa. hanem é lő. lobogó.
lüktető valóság. . Kriszt us. az egye t len közv etítő ugyan is Egyházát. a hit. a
re mény és a szere te t közösségét, látható szervezetnek alapított a a föld ön és
szünte lenül f enntartja . . . (Az Egyház) emberi és isteni elem ekb ő l t e vődik
öss ze '" a keresztet és az Úr Kri szt us halálát hirdeti , amíg ő újra el nem
jön" (Cons t . Lumen gentium , Cap. I. 8.) .
Amikor tehát a magyar kato li kus Egyház töréneimének évköny veit
lapozgatjátok . legyetek mélyen meggyő ző d v e ró la. hogy ezek a régi . dic ső
emlékek nem t űntek el egyszer s mind enko rra , hanem új életre kelnek s
megújulnak a je lenben . Tartsát ok te hát k itü n te t ő kötel ességte knek. hogy a
múlt es eményeiről necsa k emlé kezzet ek. hanem egyúttal t anúságot is tegy et ek
erről a régi és még is mi ndig új h i tről és ős ei t ek szent örö kségét a maga
ti szt aságában és érintetlenségéb en adjátok át ut ódaitoknak.
Szilárd bizalommal fogj atok t ehát munkához és bízva ls en kegyelmében
kövessétek ezt a buzdítást : "Emlékezzetek meg elö lj árói tokról, akik az lsten
szavát hirdetté k nektek. Gond oljatok éle t út juk vé gére és köve sséte k őke t
a hitben" (Zsi d. 13. 7.).
Ti vagytok mintegy a láncs zem , mely haz átokban a múltat összeköti a
j öv őve l . Fontoljátok meg alapos an e b b ő l e red ő kö teles ségt eket ls ten és az
e ljöven dő századok előtt . M int az Egyháznak, Krisz t us ti tokzatos te stének
tagjai. az "Igazság munkatársa i" (3 Ján. 8.) kell hogy legyete k: a ti f eladato tok ugyanis, hogy az Evangélium igazsága hirdettessé k. Azon kell lennetek.
hogy Krisztus szava el ne fo jtas sék. Hiszen maga Pál apostol mondja :
"Hogyan hívh atj ák segítségül . amíg nem hisznek benne ? S hogyan higgyenek
abban, akiről nem hallottak?" (Róm. 10, 14.) .

53

Kltártó. nagy buzgalommal kérjétek tehát a g o nd v is e l ő Istent. hogy
támasszon közt et ek apostoli hivatásokat. papokat . szerzet eseket , fé rf iakat
és n ő k e t . világi aposto lokat, szent szolgákat az Egyháznak. hűség e s
tanl tványokat az isteni Mestern ek, n ag yl e l k ű . serény. önzetlen szolgálókat
Istennek és Népének .
Titeket pedig, kedv es híve k. kiváltk éppen kérünk, hogy pótoljátok azt,
amit paptestvéreitek elv égezni nem tudnak (Decr . Ap. Act . nn. 10, 17.) .
legyet ek azon, hogy otthonotokban . családjaitokban. az embe rek között, akikkel
érint kezte k, az Evangélium világossága soha el ne homályosodj ék. Az ilyen
tanúságtétel néha bátor helytállás t kíván. nehézségekk el jár. önmagatok ról
és érdekeitekről való lemondásra köt el ez: de mindezekért böséges lesz a
jutalmatok az Úr Krisztus ígéret e szerin t : .Mondom nektek, hogy aki
tanús ágot t esz mellettem az emberek előt t. azt majd az Emberf ia is
magáénak vall ja az lsten angyalai előtt" (Luk. 12, 8.).
Természet es azonban. hogya hitnek ez a lelki term észete és jell ege
semmiképp nem menti fel a keresztény hlv ő t attól a kötele sségé től. hogy
már a mai időkben is építse a világ ot . szolgálj a a közjót mind szocl áll s,
mind kulturális téren . Söt a hit arra serkent és ind ít bennünket . hogy
evilági kötelessé geinknek buzgón ele get t együnk és így egy új világot
teremtsünk. mely elő kép e legyen már itt a föld ön az örö k élet bet eljesedett
tökéletességének. (V. ö. Const. Gaudium et spes . n. 39.). A keres ztény h ivő
ugyanis nem vonhatja ki magát abbeli köt elessége alól , hogy átal akítsa
ezt a világot. melyet lst en azért bízott az emberre. hogy azt alko t ó
szándékainak megfelelően . magának alávesse.
A keresztény hivő tehá t nem mon dhat le arról a t örekv és r ól. hogy
ennek a földi életnek egyre tökéletesebb for mát adjon. Hivatása éppen
abban áll . hogy tevékenységével az isteni törvényt írja bele a vil ágba:
hogy tudniill ik mind nyájan egy közös aty ának gyermekei vagyunk, te stvérek
annak nevében. aki az . Els öszülött az emberek között" (Róm. 8, 29,
Kol. l , 28.); hogy tényleges szeretet et hozzon ebbe a világba a felebarát
iránt, akiv el Jézus azonosította magát , mond ván: . Amit egynek a legkis ebb
testvéreim közül tettetek . nekem tettétek" (M áté , 25, 40.) , hogy rávezess e
ezt a világot az emberi élet tiszteleté re . mel ynek, ha egyszer megf ogamzott.
egyedüli és feltétlen ura maga az lsten ; hogy megtanítson az emberi
méltóságnak kijáró megbecsü lésr e, a lelkiismereti szabads áqra, a szociál is
igazság e l ő m ozd ítá s á ra, a közjó szolg álat ára, az ő s z i n te és igazságos békére .
A hit semm iképpen nincsen elle ntében a jogos ember i igényekkel és
kíváns ágokkal: sőt, éppen ellen k ezőleg . a hit . orvosol]a és felemeli az
ember i személy méltós áqát, megerősí t i az emberi tár sadalom keret eit, s
mélyebb értel met és je lentőséget ad az ember mind ennapi munkájának"
(Gaudium et spes, n. 40.) . A keresztény h ivő . jobban mint mások ,
természe tfe letti bizton sággal meg van g yő ző d v e arról. hogy . az egyet emes
testv ériség megt eremtésé re irá nyuló törekvés nem hiábavaló" (i. h. 38.) .
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mert ennek a testvériségn ek alapja maga az lsten, aki mi nden kétségen
felül mindnyájunk közös Atyja.
Ennek a keresztény nagylelkúségnek szell emében te gyet ek tanúságot.
evi lági kötelességeitek becsületes és példaadó t elj esí té sével is, annak
a lelkeket vonzó fénynek erej ér ől , aki Krisztu s: . Úgy vi lágí tso n a ti
világosságtok az emberek el őtt , hogy lássák jócsel ekedeteiteket és dlc s öttsék mennyei Ayátokat" (Mt. 5, 16.) .
Napjainkban. mi ként a múltban is s nem egyszer az Egyház t ört énet ében, e földi zarándokútján az Egyháznak sok külsó és belsó nehézséggel
kell megküzdenie. Egyese k ugyanis nem látj ák vil ágosan a biztos utat.
mások pedig, akikben megcsökkent a hit vagy kihúlt a sze r étet . lélekben
és szellemben eltávolodnak egymástó l. Ha mi ndez fájdalommal tölt is el
bennünket. ne veszítsük el azért lel künk nyugalmát: mert habár az Egy·
házat. min t emberek közöss égét az il yen szorongatta tások el éggé próbára
tehetik. tudatában van az isteni kinyil at koztatásnak. mely szeri nt soha el
nem rnúlhat , ami nt isteni alap ítója mond ta: . A vil ágban gyötrelmetek lesz.
de bízzatok , én legyózt em a világot" (Jn. 16. 33.) .
A keresztény hivók et t ehát. akik et ez az isteni igéret bátorít és éltet.
éppen ezek a nehézségek serkentsék arra. hogy egyre öntu datosa bban
éljenek és az él et mai követ elmén yei szerint lel kiekben megújul janak.
Tiszt elend ó t estvérek és kedves fiaink . legy etek meggyózódve arról ,
hogy nem vagyt ok egyedül s a többiektól magatokra hagyatva, amikor
fáradhatatlan munkáv al arra törek edt ek, hogy az a hit. mely Szent Istv án
buzgó munkájának er edményeként rendk ívüli módon megerós ödött nemzete t ekben. necsak megma radjon a maga éri ntet lenségében, hanem a
mi ndennapi élet gyakorl at ában új életeróvel mint egy újr a fe lvi rágozzék
és új megn yilvánulás i formákkal gyarapodjék a társadalom mai igényei
szerint. M int Krisztus t ito kzatos te st ének tagjai legy etek meggyózódv e
ról a. hogy Ti annak az egyete mes Egyháznak vagyt ok gyer meke i, mely
szeretó lélekkel rés ztve sz mi ndenegyes fiának aggodalmában, örömében
és reményében .
Szent István, ami kor érezt e közeli halálát. országát és népét a Boldoqságos Szúzanya, Magy aro rszág Pátronája anyai olta lmába és pártfoq ás ába ajánlotta . Innen van, hogy a magyar nép vall ásos életének ezt az
ezerévét mindig dícséret esen jelleme zte a Szent S z ű z tiszta. e rős és a
lélek mély éból fakadó tisztelete.
Ut ánozzátok ti is Szent Istv án hitét és bizalmát: az ájtatosságnak ezt a
formáját. amellyel az lstenanyát mint igazi gyer mekei tisz telitek. keltsétek
újra életre magatokb an, ahogyan óseitek t ették ezt az elm úl t évszázadokban. valahányszor nehéz helyzetben voltak. Mária , aki mélységes együtt·
érzéssel éli át mindenki baját, eddig sohasem hagyta el és nem is hagyja
el azokat , akik öt tisztelik , s mint kegyes anya, meghallgatja azokat . akik
hozzá folyamodnak .
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Bizzátok tehát magatokat és Egyházatokat az Ő hathatós közbenjá rására ;
kérjétek az ő segitségét e szavakkal : Mutasd meg . hogy Anyánk vagy!
Segitsen benneteket hathatósan. hogy valóban az ő gyermekei. az ő
örök sége lehessetek most és a jövőben . O eszközölje ki számot okr a a
kegyelmet. hogy ismét örvendezve mond hassátok : ~ r ett e . a mi Nagyasszonyunk ért . áldott meg minket az Úr!
Ezek a gondolatok töltik el lelkünke t. amikor ezer év t ávlatából vel et ek
együtt megemlékezünk történelmetek valób an d icső s ége s esemén yei rő l.
Hogy ped ig ennek a jubileumnak megünneplése min él üdvösebb és
gyümölcsökben minél gazdagabb legyen. az Egyház kegyelmi kincstárából
sziv es készséggel adjuk az itt felsorolt lelk i ajándékokat és felhatalmaz ásó kat :
1. Egyszer i teljes búcsút minden magyar h iv őne k . akár hazájában éljen.
akár másutt. aki gyónás és áldozás ut án szándékunkra egy Ml aty ánkot és
egy Ddvözlégy Máriát. vagy valamely más im ádságot elmond és Szent István
napján vagy az azt megelőző vagy k övető vasárnapon bárm ely pl ébániatemplomban elimádkozza a Miatyánkot és a Hiszekegyet .
2. Egyszeri teljes búcsút minden h ívőn ek. aki gyónás , áldozás és a
szándéku nkra elmo ndott imádság utá n felkeresi azt a te mplomot. ahol Szent
István jobb jának ereklyéje nyil vános tiszteletre van kitéve. s ott elimádkozza
a Miatyánkot és a Hiszekegyet.
3. Engedélyt minden magyar püspöknek. hogy az általa vála sztott le qalkalmasabb napon. különösen az ezeréves jubileum ünneplésével kapcsolatban, kiki a saját egyházmegyéjében . az előirt s zertart ás szerint pápai áldást
adhasson a velejáró teljes búcsúval , melyet azok nyernek el. akik cl f entebb
emlitett módon felkészülve , az áldást áhitatt al fo gadj ák.
Befejezzük immár levelünket: őszinte szer et ettel ölel ünk át mlndny ájat okat . tisztelendő testvérek és szeretett fiaink. Ennek bizonys ága legyen az az
apostoll áldás . mellyel készséggel megáldun k t it eket.
Kelt Rómában. Szent Péternél . 1970 augusztus 6-án, Urunk Jézus Krisztus
szineváltozásának ünnepén , pápaságunk nyol cadik évében .
VI. PÁL PÁPA

SIENAI SZENT KATALIN EGYHÁZD OKTOR

. A nő . ha a keresztséggel az Egyház ta gjává válik, osztozik a hívek ált alános papságában; ez képessé teszi . sőt kötelezi. hogy .megvallja az embe rek
előtt I s t e n tő l az Egyház által kapott hitét' (Lumen Gentium c. 2, n. 11) . A
hitnek e megvallásában nagyon sok nő a legmagasabb cs úcsokig ért el.
egészen odáig. hogy szavuk és i rásaik tes tvé reik világosságává és útmutatójává lettek. Ezt a vi lágosságot az Ist ennel való bensőséges érintkezés
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táplálta nap mint nap, a mls zt ikus imádság legnemesebb form áiban is. Szalézi Szent Ferenc nem habozik azt állítant. hogya nőknek különleges képességük van erre . t S ez a világ osság fön séges módon életté vált bennük az
emberek javára és szolgálatára." (VI. Pál pápa 1970. szept . 27-i beszéd éb ől.)
Ebbő l a gondolatmen etből ki indulva szólí totta fel négy évvel ezelőtt a
pápa a r ítu sok kongreg áció ját. vizs gálja meg : van-e elvi nehézség abban.
hogy nőket is az egyházdoktorok sorába emeljenek. - tehát azok közé a
szente k közé. akik nemcsak személyes er ényeikkel. hanem tan ításukkal és
annak az Egyház fejl ődésére gyakorolt befolyás ával is kiemelkedő helyet
fo gla ltak el az egyháztörténelemben . A válasz az volt. hogy ennek semmi
akadálya. Ezután a Szentatya ez év szept . 27-én. il l. okt. 4-én két női szentet
egyházdoktorrá nyilvánitott. A két szent , aki most Agoston . Jeromos. Vazul.
Gergely. Páduai Antal , Keres zt es János. Liguori Alfonz és a többiek mellé
sorakez ott. Avil ai Teréz és Sienai Katalin . Jean Guitton. a neves francia
katolikus lr ó mély gondolata szerint úgy cselekedett a pápa. mint a Megváltó halála ut án alkonyatkor a kereszthe z j övő katon a: lándzsáját Krisztus
szívébe döfte. hadd ömöljön b előle a vér és a víz. Katalin a vér misztikusa
- Teréz a vízé, az újjás zületés vizéé . Időb e n és egyéni sajátságokban nagy
távolság vála sztj a el ő ke t egym ástól . lelkületük mégis sokban hasonló .
Közös bennük a Krisztus ember sége Iránti különleges áhitat. a bensőséges
egyházias érzület. a hallatlan szívósságú refo rm áló t evékenység , a férfiasan
bátor jellem . Különben Katalin Teréz kedvelt szentjei közé tartozott, akiknek
listáját breviáriumában ő rizte.
A két új egyházdoktor közül most Slenal Szent Katalin (1347-1380) alakját
vess zük közelebbről szemügyre . Jól illik ez a mostan i szám központi témájá hoz. hiszen életéből legismertebb a pápaság történetében vitt döntő szerepe :
ő hozta vissza apápát Avignonból Rómába 1376-ban.
Az életszentség I s t e n I k e g y e I e m n e k é s e m b e r i a k a r a t n a k

közös múve . Legtöbbünkben azon hiú sul meg . hogy a ml akaratunk görcsbe
merevedése. vagy ellenkezőle g. szétf olyása megakadályozza lsten szándékainak érvényesülését lelkünkben. A siena I kékfestő huszonnegyedik vagy
huszonötödik (ikerként szület ett) lánya talán azzal ejti legelőbb bámulatba
a közeledőr . hogy mintha nyoma sem lenne benne ennek a konfliktusnak .
Hallatlanul makacs és merész a ka rate rő szikrázik egyéniségében . •Vogllo· .
akarom - hányszor tér vissze refrén ként ez a szó azokban a levelekben .
amelyeket 382 mindenféle rendú és rangú személyhez int ézett. pápáktól és
királyoktól szerzetesekig és szerzetesnőkig . városi elöl járóktól és hadvezérek től személyes tanítványokig , előkelő hölgyektől kereskedőkig és k ézrn ű 
vesekigl tS ml az. amit akar? A pápának így ír : . Akarorn. hogy jó és igazi
pásztor legyen." A francia királynak: •Teljesíteni fogja lsten akaratát és az
enyémet." Viszálykodó szerzeteseknek : . Azt akarom és kívá nom. vessétek
alá magatokat egymásnak és kölcsönösen viseljétek el egymás hibáit ." Egy
bű nösnek: . Akarorn, kérem min dent meg fogok te nni . hogy segítségére
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legyek - a megfeszí te tt Kris ztus nevében: szabaduljo n ki az ördög k e z ébő l :
Egy skrupulusokkal küzd ö t anítv ányának: . Akarom, hogy nyugta lanságod
e mésztő djék fel és vesszen bele a Vér reménységébe és a Megváltó fel becsülhet et len szeretetének tüzébe: Ugyanez él gyöny örű imperatr vusz
jellemzi imáját. amely igazán az evangéliumi .e r öszako sok é": . Urarn, kí·
vánom és akarom , Irányu ljon éne lle nem Igazságosságod egész szigora .
csak ez a szegényember (egy bű nei ben megtá lalkodó halálr aít élt) rneneküljön meg. Nem kelek föl. míg meg nem igéred. hogy megadod nekem ezt
a kegyelmet: Egy harm adrendi társ nője lelkiüdvéért. aki csúnyán rneq r áqalrnazta, három napon át viaskodik Ist ennel - e gyszerűen nem hagyja rneqhalni addig . míg meg nem bánta b űn ét , És mlkor ott t érdel az éppen klvéqzett Nicolas Tuldo mellett. ruháj án vércseppjeivel. . szernernet az ist eni
Jósághoz emeltem és igy szólta m : Akarom . . . • Nem mond többet - a
megfeszített Jegyes tudja. mit akar: látn i ennek a lél eknek rögtöni üdv özülését. És megadat ik neki: .Ekk or láttam. rnln t él napvilág fényét. az lstenembert. aki fe lfogta ezt a szent vágyakozás tól áthatott és szerotett ő l eqé szen forró vért. Azután föl vette a vértanú lelkét megnyitott és irgalommal
te li oldalába . . . •
Látnivaló . hogy ez a túl áradó akarati energi a minden estül kilendült önmagából és már csak lst en szándékára . az O dolgaira irányul. Hányszor írj a:
.Ez az lsten akarata . az édes Jézus nevében rnondorn ." M i t ett e lehet övé
ezt a nagy s z erű szubli málódást ? Aszkézis? Igaz. Siena szentje éveken át
deszkán aludt (azt is csak hajnalba n pár óra hos sz at. mi kor domonkos testvérei már f ölkelt ek zsolo zsmázni) . jóformán táp lálék nélk ül élt, ostorozta
magát . vezeklóövet hordott - ugyanakkor azonban ilyen inte lm eket adott :
..Eszköznek jó a vezeklés . De nem szabad önma gáért keresni. Az önakarat
megsemm is ít ése többet ér . mint a test megtagadása: Ha a test elgyengült,
. akkor nemcsak hogy el kell hagynod a böjtöt. hanem húst kell enned . és ha
egyszer napjában nem elég. egyél négyszer. Ha nem tudsz állni. maradj
ágyban. ha nem tudsz t érdel ni. ülj vagy feküdj. amint szükséges. Ezt követeli
a józan ész: Egyik levelében pedig igy sóhajt fö l : .Szü nt elenül azért a
kegyelemért kérem Ist ent . hogy úgy él hessek. mi nt mi ndenki más. ha ez az
ő akarata: lsten akarata nem ez volt ha e rőlte tte az evést. egyszerűen
belebetegedett. De mind ez mellékes egyéni lelkiélete szempontjából. inkább
missziójának természetes velejárója: rend kívüli eszközök a rendkivüli [ eladathoz. Katal in jól tudta. hogy az önszere tetet csak pozitív rnödon, egy még
nagyobb Szeretet erej ében lehet leküzdeni. Ezt a szeretetet az ő számára
a Megv áltónak a ker eszt en kiontott vére testesítette meg . •A Vérben égjen
el és ern észt őd j é k fel az önakarat: •Vért akarok: és a Vérben találom meg
lelkem békességét most és rnlnd ör ökre." Ebbe a Vérb e mártja t oll át minden
levele elején . A misztika párat lan lapjait köszönhetjük ihletésének : . Ne
csodálkozzék írja lelkiatyjának - . ha nem kérem semmi másra . csak
arra: merüljön el a Vérbe és lsten szeretetébe . Igen. fürödjék meg a meq-
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feszí tett Krisztus véréb en; lakjék jó l a Vérr el. ittasedj ék meg a V ért ől .
öl tözzék a Vérb e. sírjo n a Vérb en. örvendje n a Vérb en, növekedjék és
legyen e r őssé a Vérben - azután járjon körül a Vérbe n gyózhet et len lovaqként, hogy megvé delmezze lsten dicsóségét, az Egyház szabadságát és a lelkek
üdv ét." Saját halálos ágyán is a ..sanque" szót is méte lget i majd: ez az
irgalmasság fogla lata számára.
A mási k nagyellentétpár, amely oly természetes egységbe símul lelk ében : e x t e n z i t á s é s i n t e n z i t á s , h e r o i k u m é s I í r a. Kedves
fohászai egyike vol t : "Uram, tágítsd ki lelkemet !" "Ne eléged jetek meg a
kicsinnyel - kiá ltja oda egyik levelében - , lsten nagy dolgokat akar !" I:s
sajá t magáról ezt vall ott a: .Az én természetem: t ű z." Hatéves korában a
.p usz tá ba" indult . Kés öbb hosszú idón át arró l álm odott. hogy férfiruhát ölt
és domonkos prédikátorként múködik. Valóban ó az elsó nó a viláqt ört énelemben. aki ki küzdötte magának az önálló hivatás útját: vis szaut asította a
házasságot (olya n eszközök árán, mint hogy lenyírta haját és arcár a engedte
a f ürd őben a forró kénes v izet!), de a harmadrendi cella csendjét is odahagyta három év mulva az Úr parancsára. és lett szociá lis apost ol. b ékekövet , egyházre form átor. Túz-t ermé szet ét még ez sem elégítette ki : ..Elegem
van abból . hogy mindig csak beszéljek; a csataté ren szeretnék lenní, Szent·
sége ddel szenvedni az ígazságért és kíizdeni a halálig" - írja VI. Orb ánnak.
Bámulatos lelki erejét éppúgy bebizo nyította a legv isszat aszítóbb beteg ek
ápolásában, mi nt fl pápai udvar elótt t art ott beszédével. amely után VI. Orbán
így kiáltott fe l: ·..Ez a szegény leányzó megsz égyenít bennünket. C nyugodt
és bát or ít mi nket. mi pedig fé lünk: Rendkívül i életmódja, szuveré n függet·
lensége sokak szemében volt botr ánykó. Egyszer egy koldus alamizsnát kér
tóle . Mása nincs: köpenyét adja oda. Kí sérói azonnal rátámadnak: hogyan
indulhatna továb b rendi ruh ája nélkü l? . Ink ább legyek köpeny nél kül. mint
szeretet nélkül " - felel i. (A helyz et teljes értéke léséhez tud nunk kell. hogy
Olaszországban abban az idóben csak nyilvános nók mutat koztak köpeny
nél kül az ut cán.) Az ugyancsak alaposan megtap aszta lt rosszakaratta l és
rágalmakka l szemben ugyanazt az eszközt alkalma zza, amit k és öbb a p ápának ajánl a lázadó olasz városok elle n, Szent Pál eszközét: . G yőzze le gonosz·
ságukat jóságával!" I:s járja tovább rendü letlenül a szabad ember útját. azt.
amelyról D i a I ó g u s a i b a n így ír: "Az C útja egészen széles, egészen
vidám , csupa illa t. igazán a gyönyörüségek kertj e, mert a fegyelmet
u r a I k o d ó í s z a b a d s á g járja át benne lélekkel. "
Es ez a heroikus szellem, egyházi és vil ági hatalmasságok irányítója és
ostorozója, aki állandóan az egész Egyház mére teibe n érzett és gondol·
kodott, ugyanakkor mi ndenkivel külön-külön tör őd ö. gyöngéd, Igazí nóí lélek
maradt. Ez a fiatal lány a Jézussal tartott misztikus eljegyzés után egy igazi
lelki család anyja lesz , a legmagasabbr endü emberi kapcsolat ok légkö rében :
maga köré vonz egy papokból , szerzetesekból. harmadrendi társnóiból.
neme sifjakból alakult 30-40 t agú t anítványcsoport ot , amely míndenüvé el·

59

kis éri. . dolce mamma" -nak sz ölitja és mes ternóje ként tis ztel i. (O kedve s
közvet lenséggel .la mia bella brigata" -nak hívta öke t : de a halála után ebból
kisarjadt közösségek neve : . cenacolt". ugyanaz. min t az utolsóvacsorai
tanítv ányok gyülekezetéé és ebben van valami megre ndí tó .) Köztük a
legelsó gyóntatója és lelki társa . a késób bl domon kos gener ális. Boldo g
Raimondo da Capua. akit egy lélegzetre szólongat legdrágább at yjának és
édes fi ának; tud forró könn yeket sírni . mikor párizsi küld et ése el őtt utoljára
látja . s ali g halt meg . Raimondo máris hallja a hangj át lelkében: . Mit se
félj többé , érted vagyok itt; érted vagyok a mennyben ." Találó an mondja
egyi k életírój a: .Ez éppen életének nagyszer ü titka. hogya vi lágért és az
Egyházért való áldozat i odaadást össze tudta egyeztetn i az . érted-de l." Ugyanezzel a szenvedély es . te rrn és zetes természetfölöttiséggel" csendül
meg nála a hazaszeretet hangja : . Akár akarja az ördög , akár nem : köte lezem
magam, hogy életemet odaadom lsten dícs ós éq ére és a le lkek üdvére az
egész világért. különösen pedig v árosorn ért ." Még a családi kapocs sem
idegen t ő l e : kis unokatestvéreiról maga mon dja. hogy legszívesebben egész
nap becézgetn é ő k e t , a amikor a jár vány elragadja egy iküket, h ős les hittel
írja : . Sohasem fogom elveszíte ni !" S éppe n mert emberi gyöngédsége
ugyanegy az lstenból szárm azó szeretettel. tudja nyomatékkal inteni övéit :
•Vetkóz zet ek ki mind en teremtményból. be l őlern legelóször !"
Ennek a parado x voltában oly kiegyensúlyozott magatartásnak titkára is
Ó maga vil ágít rá : . Csalatkozni fogok . ha békességemet a ' te remtményekben
ker esem. A zért a gon d idejében (a f öl di életben) a Vérben akarok egyesül ni
velük ; így majd megtalálom a Vért és a teremtményeket is , és a Vér ben
iszom hajla ndóságot és szeretetet irántuk ."
Látnivaló . hogy akárhonnét közeledünk is Sien a szeritj éhez. lel kiélet ének
virágára . m i s z t i k á j á r a bukka nunk. Ez is egészen egyéni je llegü és
halla tlanui .modern " .
Elsó saját sága, ami n ő létére és az eddigiek után meglep : e r ős é r t e I m i m e g a I a p o z á s . Tanításának summája. a D í a I ó g U s (beszélget ések lsten és a lélek között) egyre . az önismeret cellájába" uta lja a lelk et.
Megismerni Istent és megismerni magunkat : ez a lel kiélet szolid fundamentuma . Persze ez neki nem elmé let. hanem élmény. A fe ledhetetlen Isteni sz ö
virraszt mögötte hi res látom ásából: . I:n vagyok az. aki vagyok . t e vaqy az.
aki nincs ." Hogy ez egy él etre milyen elhatározó befo lyássa l volt rá, mutatj a az a ki s epiz ód. mikor lelkiatyja figyelmezt eti : egyesek f ur cs ál lj ák .
hogy nem utasítja vissza a tisztelet megnyilvánulásait másoktól. Talán
bizony t etszik is neki? A szent csak ennyit fe lel : . Föl nem foghatom. hogyan
érezhet kísértést a hlúságra egy teremtmény . aki tudja magáról , hogy az."
Ez a misztika mindenestül a k t í v . I:letí ról külön kiemelik . hogy lev eleit
és a Dialógust extázisban di ktálta (még hozzá nem egy szer két írno knak
párhuzamosan!) . holott az elragadta tás álla pota által ában Ist enbe való kizárólagos elme rülést jelent. Egy ö n te tb ő l. mi nden utól agos javítgatás nélkül
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születtek meg az lsten és a lelkek felé ívelő kettős-egy lendületből a lelkiéletnek és az olasz irodalomnak ezek a remekel. Az Istennel egyesült ember szerinte .mindenütt megtalálja az imádság helyét, mert mindenkor magával hordja lelkének szekrényében, ahol állandóan él a szent vágyakozás."
VI. Orbán pápát rábeszéli, vegye magát körül tanácsadókként igazi lelki emberekkel. A pápa bullával fordui.Isten szolgáihoz" és gyúlésbe hívja őket.
Egyesek azonban kitérnek, mert féltik szemlélődő magányukat. Katalin
harciasan válaszol: . Ugyancsak lazán lehet hozzátok kötve lsten lelke, ha
egy helyváltoztatásra elhágy! Hát csak az erdőben lehetne megtalálni Istent? Az lsten iránti engedelmesség sohasem akadályozza meg a pápa iránti
engedelmességünket; minél tökéletesebb ez, annál teljesebb amaz is ."
Miben nyilvánul meg az istenszeretetnek ez az aktivitása? Az E g y h á z
és a felebarát szolgálatában . • Teol öqlálának" alaptétele : lsten
nem szorul rá a mi szolgálatunkra de megmutathatjuk iránta érzett
szeretetünket az emberek szolgálatában, akiket O a halálig szeretett. Lelkekkel táplálkozni , mint a megfeszftett Jézus a kereszt fáján: ez egyik
refrénként visszatérő gondolata. Levelei és utazásai tanúsítják , hogy nincs
olyan területe a korabeli szociális problémáknak, amire ki ne terjedt volna
odaadó gondja: foglyok, halálraítéltek, bukott lányok, családi viszályok,
testi-lelki nyomor, betegség, városok és államok köztí harcok . . . •Politikus"
volt Katalin? Nem : .az apostolság rnlsztikusa " , ahogy találóan elnevezték,
a laikus apostolság nagy példája az Egyházban, aki Krisztus vérének . józan
mámorában " egyszerú és máig érvényes útbaigazításokat tud adni Egyház
és állam irányitóinak is: .Ne várjatok az időre, mert az idő nem vár rátok ."
.Nern tudom, mi módon kormányozhatnánk jól másokat, ha előbb nem
kormányozzuk önmagunkat." .A szabad engedelmesség hatásosabb lsten
előtt és az emberek szívében , mint minden emberi okosság ." Mikor politizálássai vádolják, fönséges öntudattal válaszol : az ő . tárgyalásai" arra irányul nak, hogy megfossza uralmától az ördögöt embertársai szívében és klb ékltse
ő k e t a megfeszített Krisztussal és egymással. Sokszor sikerült neki , személyes varázsával vagy makacs imájával - sokszor nem, s ez mérhetetlen
gyötrelem szivének. .Esedezem nektek a legdrágább Vér iránti szeretetből,
amely érettetek kiomlott, vígasztaljátok meg lelkemet, amely üdvösségtekre
vágyakozik! " - írja a szakadár bíborosoknak.• Mit használ élnem - jajdul
fel Istenéhez - , ha néped a halálban sínylődik?" És utolsó idejének egyik
megrázó fohásza : . 0 örök lsten, add vissza a betegnek az egészséget, a
halottnak az életet! Adj nekünk hangot. amely a Te saját hangoddal egyesülve kiált hozzád: Irgalmat a világnak! Irgalmat Szentegyh ázad megújulására! •
Itt értünk Katalin lelkének legbenső szentélyébe. Mióta első látomásában
(hat éves akkor!) Krisztus püspöki ruhába öltözve, Péter, Pál és Jakab apostol
társaságában megjelent előtte, rövid életét szinte felégette a vágy : könyörögni , tenni, vezekelni Krisztus Jegyeséért. (Olvasni is azért igye kszik megtanulni, hogy a zsolozsmát . az Egyház imáját mondhassa.) Félelmetes súllyal
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nehezedik rá halálos ágyán minden kis hútl ensége roppant hiv atásáva l szemben: •Te, irgalmas Atya , mind ig bátorítottál, hogy benső s ég e s, sze tet ő .
fájdalmas vágyakozásommal rábírjalak: mentsd meg a világ ot és újí t sd meg
Szentegyházadat .. . Azt ígérted nekem: a fájdalma kért , amelyeket elviselek, irgal mas leszel a vil ághoz és megújítod je gyesedet . De én nyomorult a
hanyagság ágyában aludtam. Ime ezért t ört annyi baj és annyi pusztulás
Egyházadra . .. " Igen, . Krlsztus Titokzatos Testének misztikusa" , ahogyan
VI. Pál nevezte, tudta a megújulás árát : .nem háborús ággal, hanem békével
és nyugalommal , lsten szolgáinak alázat os és álla ndó imádságával, izzadságával és könnyeivel " kell kimunkálni. .A Szentegyh áznak ol yan emberekre
van szüksége, akik önmaguk iránt kemén yek , nem ői rá n ta : O önmagán
kezdte a reformot.
Azzal a . világos, mély és részegítő birtoklásával ahittitkoknak" , amelya Szentaty a doktorráavatásakor beszélt. szem léli a Titok zatos Test rnlsztériumát. At éli .a Szente gyház szükségességét. amelyet lsten a szívemben
kiny il vánított" . Azt is jól tudja, hogy . csak a küls ö köntösön át j ut unk ehhez
a Jegyeshez: Senki sem szenvedte meg jobban és ostorozta merész ebben
ennek a . k önt ösnek" hiányosságait , mint ez az .al ázatos . bölcs és megfélemlíthetetl en" (VI. Pál) sz ű z. A bajok gyökeréig hatol. A poli ti kai kénys z e r b ő l kinevezett mélt at lan püspökök olyanok, . rnint az asszony, aki halott
gyermekeket szül." A fellázadt olasz városok ell en forduló XI. Gerge ly
pápa melléne k szegezi a kérdé st , mi vajon az Egyház igazi kincse : a vi lági
hatalom és bir t ok, vagy a Krisztus Vérén megv áltott lelkek? . Az Egyház
kincse Krisztus vére, amelyet a lelkek árául adott ; a Vér kincse pedig nem
ideigvaló javak fi zets ége, hanem az emberi nem üdvössé qéé." Azért: . bé két,
békét , békét a megfeszített Krisztus iránti s z e retetb őll " Am ikor a pápa
habozik Av ignonból elindulni, többek között így ír neki : . Bár venne el
sz lv éböl Jézus minden szolgai fél elmet, mert a fél énk elveszít i ere jét szent
elhatár oz ásokra. Bátorság , atyám! Legyen f érfi! IOn mondom, nincs m i től
félnie: Másk or meg: . Cselekedjék úgy, hogy ne kelljen bepanaszolnom a
megfeszített Jézusnál. Senki másnál nem tehetek panaszt. hiszen a földön
senki sinc s, aki Szent ségednél magasabban állna : Ugyanakkor viszont nem
s z ű nl k meg hangoztatni: . Ak i engedet len a f öldi Kri sztu s, a mennye i Krisztus
hely ettese iránt, nem részesedik lsten Fia Vérének gyümölcsében: Egyenesen prófétai e rőve l hatnak a kö vetkező sorok : . A leg fő bb , az örök Jóság
minth a erő s zak ka l akarná megte nni azt, ami nem történt meg sz eretet ből.
Ügylátszik megengedi, hogy Jegyesétő l megvonják a hatalma t és földi gyönyörüségeket , és ezzel mutatja meg: azt akarja, hogya Szente gyház térjen
viss za a szegénység, alázat és szelIdség eredet i állapotába:
T űz-l elk éve l ott áll esdeke lve a világ és lsten , az Egyház és Vő l egény e
között : ez sajáto s hivatá sa. Van-e még szent, akine k ilye n elr agadtatásai
lennének: "Szell emem elsüll yedt a Szenth áromság mélységébe. Emlékezetemet egészen eltö ltötte a Szenteg yház és az egész keresztén y nép nyorő l
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morúsága: kiáltottam lsten szine előtt és bizalommal esedeztem az isteni
segitségért. eléje terjesztettem kivánságaimat és a Bárány vére és minden
szenvedése által ostromoltam; s oly sürgetően könyörögtem, hogy úgy
t űnt nekem, nem veti meg ezt a kérést: Az Egyházzal és a lelkekkel való
mlsztlkus egység íratott le vele ilyen mondatokat: .Mondd meg a földi
Krisztusnak, ne várakoztasson tovább" (tI. a Rómába való visszatéréssel) ;
vagy egy bencés apátnak : .tn. méltatlan kis leánya. magamra veszem
búnei adósságát . . . " Egy búnösnek igy ir: .A sátán bilincselt meg téged
. . . és én. szegény anyád, keresésedre indultam és hívlak , mert fájdalmam
és részvétem vállain szeretnélek hordani. Jöjj, jöjj. drága fiam. Igazán drágának nevezhetlek. hiszen könnyekbe . fáradalmakba és aggodalmakba kerülsz
nekem . tn szültelek titeket, téged és a többieket. verejtékkel és könnyek
között, és halálig szülnl foglak benneteket . . . •
A próféták sorsa teljesedett be rajta: legtöbb vállalkozása a keres zt
jegyében állott, s emberileg hajótörést szenvedett. A hatalomért versengő
városállamok kihasználták jóindulatát és visszaéltek vele . Rövid élete utolsó
éveit a nagy skizma teszi szinte elviselhetetlenné. úgyhogy minden mlsztikusok nagy panasza szakad ki szívéből: . M uoio e non possa morire " • halódom és nem tudok meghalni! . Újfajta mártíromsággal kell lelkem édesség ének , a Szentegyháznak szolgálnom. Úgy ajánlom föl ezt , mint a dicsőséges
vértanúk vérük áldozatát: Az .akarorn" gyönyörú merészsége is elhal ajkán ;
immár csak könyörögni tud : .0 részvéttel és irgalommal teljes Atya . Te,
mikor szükségünk volt rá, apostolaid világosságát ajándékoztad nekünk .
Nincs-e most, ma nagyobb szükségünk világosságra , mint val aha? Támassz
nekünk újból egy Pált. aki megvIlágitsa a vil áqmlndens éqet!" tS mindig
újra : . Felajánlom Neked életemet. Most és mindenkor t égy vele , ami
Neked tetszik. D icsőségedre szentelem .. . Tisztítsd meg meny asszonyod at
minden szennytől ... Ne késlekedj! Siess, örök Szenth árorns áq!"
Abban a nagy látomásában. amelyet VI. Orbánhoz intézett utolsó leve lében
örökít meg, együtt szemléli az Egyház titkait és saját életének Istenbe kapcsoló kegyelmeit. .De mindez eltúnt belőlem. mert a láng magasra csapott;
és már csak arra gondoltam, mit lehetne tenn i, hogyan tudnám magam
feláldozni Istennek a Szentegyházért. hogy elvegyem azok tudatlanságát és
hanyagságát, akiket lsten az én kezembe tett . . . ts felk iáltottam : .0 örök
lsten. vedd életem áldozatát a Szentegyház titokzatos testében . Csak azt
adhatom neked , amit te adtál nekem. Vedd hát szivemet és facsard ki
Jegyesed arcára : Ekkor az örök lsten reám fordította kegyelmének szemét.
kivette a szivet keblemből és kifacsarta az Anyaszentegyházban:
Bár ma is minél több jutna belőle mindnyájunknak!

G3

MAGYARORSZÁG KIRÁLYÁHOZ

Az eredeti szöveget a k övetkező kiad ásból vettük : .L et tere di S. Caterina da
Siena verg lne domenlcana, con not e del P. M . lodov lco Ferr etti del medes lmo ord ine.
Siena 1930: V. 222-232. 357. lev él.
1379-ből való. Hátt er e a nagy egyházszakadás. XI. Gergely pápa Avignonból való
visszatérése után nemsoká ra meghalt. Utóda. VI. Orb án. szigorú egyéniségév el
annyira ellde genlte tte magától a biborosok egyrészét. hogy Róbert genfi kard ináli s
személyéb en ellenpápát vál asztot tak. A VII. Keleme n nevet föl vevő ellenpápa egyik
fő pártfogója Johanna nápolyi k irályn ő volt. Katali n arra akarja rábfrnl Nagy l ajo s
királyt (1342-1382 közt uralkodott) , vonuljon It áliába a tö rv ényes pápa védel mében
és törje meg rokon a, Johanna makaccs ágát . l ajos el ls küldte maga hel yett unokaöccsét. Durazzól Károl yt .
A levél két félre oszli k. Az els ö a szeretetr öl szóló tanít ás . Uralkodó nak szól ,
tehát kiemeli az anyagi javakt ól és a hatalomtól való be l s ő fü ggetlenséget , a pártatlan Igazságosságot , az embe reknek lsten s ze retetébő l fakadó szolgálatát és az ell enséggel val ó nagyl elkü bánásmódot . Az erkölcsi eszménynek ezzel a rajzával szomorú
elle nté tben a levél másodi k fele az önszeretet uralma álta l létrehozott sötét val óságot festi le : a sk lzmát, a pápa szorongatott helyzetét, Johanna megátalkodottságát (akit azonban anyai szánakozással itt ls .szeqé nyké " -nek emle get I) , és k érle li . sürgeti , buzdit ja a ki rályt a [ övetelre, amit Katal in egyenesen iste ni küldetésnek
(az eredet i szöveg a . mlszt érturn " szót használjal) t ekint. Hangj a egyszerú. közvetlen és szóki mondó, st ílus át át- meg át itatj ák az asszimilál t bibl iai eleme k. Egészében
hü tükre mind az akkori álla potokna k. mind a Szent t eol ógiájának és mlsz tl kájának,
az Egyház és a lelkek i ránt i szenvedélyes szerete té nek.

A megfeszített Jézus Krisztus és az édes Szűz any a nevében.
Legdrágább atyám Krisztusban, az édes Jézusban! ~n Katalin , Jézus
Krlsztus szolgálnak rabszolgája , írok kegyelmednek az ő drágalátos Vérében ,
azért óhajtozva . hogy gyökeret verjen az igaz és egészen tökéletes ezeretetben. Ez a szeretet nem keresi a magáét , hanem egyesegyedül csak lsten nevének dicsőségét és dícséretét a lelkek üdvében; fel ebar átját pedig nem önmagáért keresi. hanem csup án Istenért. Edesanya ez a szeretet, kebelén
táplálja gyermekeit, az erénye ket : mert a szeretet nélkül semmiféle erény
nem élhet. Igaz. véghezv ihetné az embe r az erény cselekedetét, de nem
lenne az valóságos erény a szeretet buzdulata nélkül. Azért mondotta Pál,
a dicsőséges Apostol és igeh irdető: .Osszam el bár mindenemet a szegények nek és adjam bár át testem et úgy , hogyelégj ek. szóljak bár az angyalok
nyelvén . tudj am bár a jövendő dolgokat : ha szeretetem nincs. semmit sem
használ nekem: A szeretet szeret i azt, amit lsten szeret és gyűlöli azt,
amit lsten gyűlöl. Azért akiben megv an. az k i ve t kőz i k a régi emberből ,
vagyis a bűnből (me rt azt lsten annyira g y űlölte és oly visszatetsző volt
előtte . hogy Egyszülött Fia testében büntette meg) . és magára ölt i az új
embert, az édes Jézus Krisztust: szívére szor itj a, s követi tan itás át az élet
bármely állapotában. Az a lélek, amelyben szeretet lángol , nem feledkezi k
meg Krisztu s nyomdokainak követés é ről. Megveti a vil ágot minden gyönyörű
ségével , annyira becsüli azokat, amennyi t érnek , vagy is minden szil árdság és
állandóság híj án valóknak . Azért amij e van. azt úgy birtokolja. mint kölcsön-
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kapott holmit, nem mint sajátját . hisz lát ja és megis meri , hogy vagy azok
hagyják cserben, vagy ö hagyja el öket a halál által.
Ennek a szeretetnek a múve . hogya lélek eltelik jóakara ttal és szeretettel
ellenségei iránt - mármint akiket a világ ellenségnek tart. pedig hát nem
azok. Mert az ember igazi ellenségei a világ. a sátán és a mi gyarló testünk
és emberségünk; ezek ugyanis valamennyien a lélek ellen hadakoznak. A
világ az ö gyönyörúségeivel, amelyekkel szívbeli könnyelmúségre, hiú és
rendetlen vigságra csalogat. A sátán a sok mindenféle képzelödéssel, meg
azzal. hogy az emberek szívét igazságtalan cselekedetekre készteti ellenünk.
és így haragra és türelmetlenségre izgat. hogy megfosztassunk a szeretettöl,
amely a Kegyelem életét adja nekünk . Saját érzékiségünk sok lázadozással
és ostromlással kel föl ellenünk , és a legkülönfélébb búnökre sarkal. Ezek
a mi ellenségeink. Igaz, ha az értelem úgy akarja . elveszitik erejüket Krisztus
vérén ek erej ében; azért a tökéletes szeretetben élö lélek roppant gyúlölettel
f ordul ellenük. hadban áll a búnnel és az erényekben leli békéjét. Akkor az
ellenségeket - már mint azokat, aki ket . mint föntebb mondottuk, a világ
ellenségnek tart. vagyis akik igazságtalanok irántunk vagy elveszik azt. ami
a mienk barátaivá teszi , szeret ettel fordul fel éjük . amennyiben ök is
teremtmények. és mert ez kötelessége : lsten parancsol ja. hogy szeresse
öket . Ezzel a szeretettel pedig sokszor szétoszlik a gyúlölet sötétsége a
felebarát szívében . Igazán úgy tetszik majd . hogy a szeretet égö parazsat
szórja a fejére .
Ez az egyik különös jel , amely tanúsítja. hogya lélek szeret etben él-e
vagy sem. A szeretet nem méltatlankodik , hanem türelemmel viseli el felebarátjának hibáit; nem gerjed haragra. hanem nyájas . Nem teszi az embert
igazságtalann á. inkább igazságossá, úgyhogy megadja kinek-kinek , amivel
tartozik. legyen akár alattvalója. akár ura : Istennek dicsöséget ád és dícséretet szent nevének ; önmaga ir ánt gyúlöletet és visszatetszést érez búnei
miatt ; felebarátjának pedig szeretettel és jóakaratta l adózík. I:s ha úr , akinek
igazságot kell szolgáltatn ia : akkor mindenkinek ígaz mértékkel rnér, a
nagynak éppenúgy mint a kicsinynek, a szegénynek úgy mint a gazdagnak.
Nem hamis itja meg az igazságot sem hízelgésre. sem fenyeget ésre, sem
tet szés, sem nemtetszés ürügyén, hanem egyenesben tartja a mérleget.
megadva kinek -kinek azt. amit a józan ész kíván. Nagy buzgósággal szolgálj a felebarátját , rajta mut atva meg azt a szere t etet, amellyel lst en ir ánt
viseltetik. Istennek nem lehet hasznára; azon igyekszik hát . hogy annak
használjon . akit lsten oly nagyon szerét. vagyis az értelemmel bíró teremtménynek . mert O azt adta nekünk erre eszközül. Milyen édes is ez a mi
anyánk. a szeretet ; semmi keserúség nincsen benne, hanem mindenkor
vidáms ágot áraszt annak szívébe, aki bírja .
Azt mondhatná erre nekem , legdrág ább Aty ám: . Nagyon kedvem re van
a szeretetnek ez az érzése ; de miböl láthatom meg leginkább. hogy megvan-e bennem? " Azt felelem : Abból . ha a lélek érzi magában azokat a
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tul ajdonságokat, amelyeket mint a szeretet sajátjait felsoroltunk. Azután
meg mindez fóképpen kett öre vezethetó vissza . TudnIIllik az igazi és szent
türelemre : ezzel a türelemmel vállalja a lélek a kicsiny és nagy Igazságtalan·
ságokat , bármely oldalról jöjjenek is és bármilyen teremtménytől; mindezt
békével és csendességgel vise li. A másik pedig: hogy szolgál a teremtm énynek az ó szükségében , tehetsége szerint. Az els ő által türelemmel hordja az
igazságtala nságokat, mint mondottuk; a másodi k által ad. I:s mit ad?
A szeret et érze lmét. amiko r úgy szereti felebarátj át , mint önmagát; tovább á
lst en kegyelmei t és lelki meg Ideigvaló adományait abban a mértékben ,
ahogyan O megadta neki, nagy gonddal fordu lva a t eremt mény felé . A lélek
abban leli gyönyörúségét , hogy lsten igéjével tápl álkozik , és Igyekszik rneqtar tani az O parancsát mindhalálig. Sok más jel is van, de hogy ne legyek
túlságosan b őbesz éd ű , csak erről a kettóról beszéltem . Ó mily boldog az a
lélek, amely ilyen édessé ges anya kebeléról táplálkozik! egészen alázatos
és engedelm es, s inkább választan á a halált, mint hogy vétsen a megfeszített
Kris ztus és az ó helytart ója iránti engedelmesség ellen .
Tekegyelme d ne cselekedjék úgy, mint azok, akik híjával vannak a
szeret etnek és az önszeretetben élnek ; ez az önszeretet mérgezte meg
az egész vil ágot . Valóságos méreg ez, amely tönkreteszi a lelket: csordultig
t eli k haraggal, nem türelmes, gyúlölködés sarjad belőle lsten és felebarátja
irá nt. Az önszeretet sötétbe borítja a lelket, nem enged i megismerni, sem
pedig megkülö nbözt etni az Igazságot. beszennyezi a szent hitet. I:s Ime
látja , legdrágább Atyám, menny ire elhomályos ltották ezt az édes világosságot az önmagukat szeretó gonosz ember ek a Szentegyh áz titokzatos testében .
Jaj nekem! azok, akik nek a szent hit oszlopainak és védelmezólnek
kellett voln a lenniök , éppen azok tagadták meg! Ki hajlította el öket , akik
megválasztották Krisztu s helytartóját, VI. Orbán pápát ? A legszabályosabb
módon választották meg, teljes ünnepélyességgel megkoronázták. hódoltak
el őtte , mint f ő p a p el őtt, aminthogy valóságg al az; kegyeket kértek tóle és
használatba vették, amit kaptak ; hirét vitték az egész vil ágon, nem ernber fé lel em ből. hanem valób an az igazság nevében; mos t ped ig azt rnondj ák.
hogy nem pápa. I:s megv álasztották az ell enpápát, akit az ördög tagjának
nevezhetünk; mert hogyha Krisztu s t agj a voln a, bizony elóbb szenvedn é el
a halált , semm int beleegyezzék ilyen alja sságba. Azt mondom, hogy
mindennek a rossznak az önszeret et volt az oka. M ert ha ezek az emberek
az erényt. nem pedig a saját érzéki haj landóságukat szerették volna , nem
tett ék volna ezt : hanem elégedetten fog adták vol na, hogya földi Krisztu s
megjavítsa életüket és kltisztoga ssa annak a sok gonosztettnek rothad ását ,
amelyek kel ók és máso k éktel enítették el ezt a ker te t .' Egyenesen úgy
látszik , hogy az ördög hivatalát vállalták magukra ; mert az azt akarná, hogy
amint ő elvesztette Ist ent és meg van fosztva színelátását ól, úgy veszítsük
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el rm IS mindannyian, és mindent elkövet, amit csak tud , hogy az örök
kárhozatra jussunk. I:ppenígy a vakoknak ezek a vak vezetői abból a
sötétségből és tévelyből akarnak nekünk adni, amivel az ő lelkük van tele.
Nem veszik tekintetbe a szerencsétlenek, hogy számot kell majd adniok a
legfőbb bír ó előtt önmagukról és mindazokról a lelkekről . amelyek általuk
ielik pusztulásukat.
Nem vesztegetek több szót az ő nagy rosszaságukra és gonoszságukra;
hiszen úgy túnik, lsten megvilágosította ért elmének szemét, hogy megismerje az ő hazugságukat és VI. Orbán pápa igazságát, amelyet nekünk
hírüladtak. Mert ha nem ismerte volna meg, követte volna nyomorult eljárásu kat. Nagy kegyelmet cselekedett a mi édes Isten ünk, amikor nem hagyta
sötétben, hanem megadta lelkének a világosságot. És minthogy mindenkor
hitünk védelmezője és a hit harcosa volt a hitetlenek ell enében ', úgy
tetszik, azt akarja a mi édes Odvözítőnk, legyen most a Szentegyház
oltalmazója . és mindenben készüljön fel a szent hit igazságának megvédelmezésére az eretnek, hamis keres ztények. az igazság tagadól ellen. Nincs
idó késlekedni : válaszoljon nagy buzgósággal Istennek, aki erre a titokzatos
küldetésre szólítja.
Minden más dolog szoruljon háttérbe. Ez az akarata az édes, szerelmes
Jézusnak , aki oly lángoló szeretettel adot t életet kegyelmednek : vessen
számot azzal. hogy ellenségei csakis a Szentegyháznak és a szent hit
világosságán ak fő ellenségei. Minden más ellenségével béket kell kötnie ,'
mind az erény szeretetéből és hogy ne legyen híjával a szeretet érzelmének,
mi nd pedig mert a Szent egyház szüksége így kívánja. Eltúrné-e, hogy az
Antikri sztus , a sátán tagja, meg egy asszony' lerombolja, sötétségbe borítsa ,
szégyenbe hozza egész hitünket? Mondom pedig. hogyha sajátmaga és a
többi nagyúr, akiknek hatalmában van a cselekvés, nem teszi meg mindazt ,
amit tud, szorgos, nagy buzgósággal : pironkodni fog érte lsten előtt és
kemény szemrehányásban részesül szívének hanyagsága és lanyhasága miatt .
Nem akarom . hogy fejére várja a szemrehányó sz öt, mert rettenete s az
te letté bb és másforma, mint az emberek szemreh ányása. De kérem, jöjjön
és ne késlekedjék többé . Vegye kézbe ezeket az ügyeket, mert lsten adta
markába, és O rakja váll ára ezt a terhet: fogadja köteles tisztelettel. Legyen
résztvevő szívv el atyánk, VI. Orb án pápa iránt, aki oly nagy keserús égben
él. midőn látja , hogy báránykáit elragadozza a pokolbeli farkas . Való igaz,
hogy csak Teremtőjében leli vígaszát, min t olyan ember , aki reménységét
és hitét beléj e vetette . I:s még abban bízik , hogy lsten készségessé teszi
te kegye lmedet ennek a tehernek fölvé telére, Istennek t isztessége és a
Szentegyház java érdekében. A megfeszített Krisztus szerelmére kérem ,
, Nagy l aj os többször vis elt si keresen hadat a hit etl enek ell en és ezért VI. Ince
pápátó l , az Egyház z ászl ösura" címe t kapta .
, lajos . Genova sz öve ts éq ébe n, vi szályban volt Velencével.
• Ti. Nápol yi Johanna.
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töltse be lsten akaratát és lelkének tu dtuladott kívánságá t. Nyissa meg
lelki szemét ezeknek a halottaknak látására (jaj nekem!). Tanuljon azoktól a
dicsőséges mártíroktól. akik nem gondoltak önmagukkal és készek voltak
minden büntetésre és a testi halálra is a szent hit szerelméért. Ezért
hasonlott meg az egész világ; futva tart a pokol felé, és nincs aki megáll ítana útjában : mert nincs ember, aki ne sajátmagát szeretné és másra
ügyeine. mint az evilági gazdagságnak és tisztességnek rész szerinti javára,
ami pedig hitvány szegénység; a keresztrefeszített Krisztus vérén megvásárolt lelkekkel azonban nem törődnek.
Akarom hát . hogy igaz és tökéletes szeretetben éljen . amint már mondtam,
hogy ez a kívánságom; hogy bátor férfi legyen és hamarosan rászánja
magát a cselekvésre, megtéve mindent, amit lehet. elhagyva minden más
dolgát lsten dicsőségéért és a szent hitért. Remélem az ő végtelen jósága
folytán, hogy ez sürgetni fogja elméjét és lelkiismeretét. s kérve kérem.
legyen ez a lelkiismeret ösztöke , amely nem hagyja békén mindaddig, míg
meg nem látom valóságosan annak teljesülését, amit lsten kegyelmedtől
kíván . Lásson hozzá nyomban ehhez a szent vállalkozáshoz : és ezt nem
ok nélkül mondom . Sok jó fog származni jöveteléből. Talán az igazság
megvilágosodnék emberi erőszak nélkül is. és a Királynő - szegényke! elhagyná megátalkodottságát, akár félelemből. akár szeretetből. Lássa,
milyen türelemmel van iránta a földi Krisztus, hogy nem vette el tőle
birodalmát, noha ő elvetette magától józan belátását, hanem csak várja .
hogy megjavul-e. A tekegyelmed iránti szeretet indítja erre. ' Mert ma már,
ha meg is tenné. teljesen igazolva lenne lsten és kegyelmed előtt is ; nem
elégedetlenkedhetnék. ha így történnék, hiszen ő nem akar megtérni lsten
irgalmához. Ne csalja meg semmilyen szenvedély: tudniillik arra gondolva,
hogy sajátmagára és királyi házára kevés tisztességgel jár. ha őt eretneknek
nyilvánítják." Való igaz. kevés tisztességgel jár : de az ő eretneksége
köztudomású és nyilvánvaló. Sőt inkább válnék tisztességére, ha igazságtételt
akarna látni vagy Igazságot tenni ezért és minden más hibáért bármilyen
személyen, legyen az akár a saját édes fia . Mennyivel nagyobb tisztességére
válnék rajta tenni igazságot . mint valaki máson! 7 Jól tudom, édesanyánkban ,
a szeretetben élve belátja, hogy ez így van. De ha a világ füstté váló
gyönyörűsége után járnánk. mint kevés és alacsony értelemmel bíró. nem
pedig királyi gondolkodású ' emberek, akkor nem látná be.
s Katalin

azt áll ítja , hogya pápa Lajos királyra való tekintettel nem fosztotta még
meg t rónjátó l a nápolyi királynőt.
" Ez meg is történt 1380-ban.
7 A Szent itt csak ál talánosságban beszél, hiszen Nagy Lajosnak fia nem volt . csak
két lány a.
a A . reale" j elző jelentése ezen a helyen vitatott. Egyesek szerint a szokásos értelemben kell venni és akkor az .i gazi értelem " világosságában élő emberekre vonat kozik . M i a sz ép ell ent éthez tartottuk magunkat, amit a levél cfmzettje is való szinüsí t.
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lsten öntse lelkébe világosságát és kegyelmét. Ragadja meg a Szentegyház hajócskájának kormányát, segítsen elvezetni a béke és nyugalom
kikötőjébe . Nem mondok többet. Maradjon meg lsten szent és édes
szerelmében. Bocsásson meg, ha túlságosan terhére voltam szavaimmal;
mentségem legyen a lelkek iránti szeretet és az elkárhozásuk miatt érzett
fájdalom ; valamint lsten akarata, mert az kényszerített írásra . ~des Jézus,
szerelmes Jézus. Vígasztalja meg a királynét ' Jézus Krisztus részéről és
az én részemről és ajánljon neki.
A bevezető cikket irta és a levelet fordította:
Sántha Máté

Magyarnak lenni Szent István tanitása szerint e r k ö I c s i f o g a lom .
Úgy, amint Szent István akarta - és miért akarnók, hogyan mernők másképp értelmezni? - még senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés . Senkit sem tesz magyarrá még az sem, hogy a
vére magyar . Sőt még az sem , hogy magyarnak vallja magát : a magyarságot
erkölcsi küzdelemmel, lsten-sürgette cselekvéssel úgy kell kiküzdeni.
Magyarnak lenni: erkölcsi lendület. Magyarnak lenni : hit. Hit a magyarság
hivatásában. Hit abban, hogy az lsten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósltani ezt az isteni feladatot. Magyarnak lenni :
szeretet, együttérzés, átfogása, átölelése mindannak, ami magyar; a magyar
földnek, utolsó talpalatnyi rögével. a magyar történelemnek , minden rnozzanat ával. a magyar embernek, valamennyinek. ~s cselekvés: levonni a konzekvenciáját ennek a hitnek és ennek a szeretetnek: tenni , tunyaság, kényelem , önérdek ellenére is, amit erkölcs, amit lelkiismeret, amit lsten , amit
Szent István megkiván , - ezt jelenti magyarnak lenni Szent István szerlnt,
(Sík Sándor: Szent magyarság)
• Nagy lajos felesége, Erzsébet bosnyák királylány .

69

r

r

r
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A HARMINCtVES TAIZtl KOZUSStG
Talzé kis fr ancia község Cluny és Cite aux. a nagy bencés és a nagy ciszte rc i
túzhely között. De 30 év óta fogalommá n őtt : a keresztény egységnek és az egy·
házak megúju lásának szi mbolumává. A prior . Roger Schut z és asszisztense. M ax
.
Thurian könyve i révén is közism ert.
Jubileumuk alkalmából megkért ük Roger testvért . mutassák be ők maguk közösségüket lapunkban. Azt válaszol ták: legjobbn ak tar tjá k. ha rövid összefog laló t álékoztatás után arról beszéln ek. ami most leginkább foglalko ztatj a öket : a fi atalok
zsinatáról. Az er ről szóló beszámolót egy f iatal leány, az e l őké sz ítő csop ort egyi k
tagja készit ette nekünk .
A beszámoló a maga kris t ályo s. nyugodt egys zc p":;égében önmagáért beszél. Ezek
a szerzetes ek és ezek a f iatalok I ste n ből és nem ..nmagukból akarjá k megr eformá lni
a vilá got . Tudnak imádkozni . elm élkedni . tud nak várn i . tudnak alázato s készséggel
fi gyelni lsten és egymás szavára. De tu dják azt is . hogy éppen Igy és ebben kell
. lel" -nek lenniö k a mai vil ágban. Szándékukra máris felfigyeltek. Dr. Carson Blake.
az Egyházak Vil ágtanácsának főtitk á ra bejelentett e. hogy részt kíván venni a zsinaton.
VI. Pál pápa és Ath enagoras pátriárka is rok onszenvv el nyil atkozott a kezd em ényezé s rő l.

Roger testv ér el gondolása szerint a taizéi közösség Ideig lenes jell egú: az egység
lét rejöttét szolgálj a és azzal együtt fel adata ls me qsz üntk . Hogy valóban Igy lesz-e:
lsten dolga. De kívánhatnánk-e jub il eumukra jobbat nagyszerú közösségüknek, mi nt
hogy imálk, életá ldozatuk. szolgáló szeretetük csendes sugárzása mlel öbb meghozza
a boldog összef orrásnak ezt az idejét!

Taizé az el ső protestáns szerzetesközösség a reformáci ó óta . Idén múlt
30 éve. hogy Roger Schutz , a közösség alapító ja és pr iorj a magánosan
letelepedett Taizében. hogy az im ádságnak élj en és egyben megossza a
legszegényebbek életét.
1949 húsvétján a lassanként hozzácsatla kozott hat más t estv érrel együtt
egész életükre elkötelezték magukat a közöss égi életh ivatásra. s ezzel a
cselekedetükkel lerakták a jelenlegi közösség alapkövét. Az ökume nizmus
a legelsó napoktól kezdve le gben s ő bb szív ügyük vol t .
A közösség ma több mint 70 t agot egyesít. Majdnem mind prot est ánsok
(kálvinisták. lute r ánusok, epis zkopal isták. stb.) és kb. t íz országból valók.
Legújabban. Marty párizsi érsek bel eegyezésével , három fiatal katol ikus is
a közösség tagja lett.
1952 ót a kis t estvérületekbe t ömörült tagok rajzottak ki. hogy barát ilag
megosszák a földgömb lege lhanyagoltabb vidékein lakók élet ét : Recifében
(Brazil ia) • Chicago és Bogota gettóiban . Afrikában.
A monaszt ikus hagyom ány nagy áramlatában állva a t aizéi szerzetesek
az evangéli um f elsz6lítása szerint mi ndent el hagynak, hogy köves sék
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Kris ztust, és napról -napra lsten színe előtt időznek, eljövetel ének szemlélő dö várásában. A legszegényebbek szolgálatára való elkötelezettségükkel
fáradhat at lanul tanús kodnak a sz eretetr öl, az igazságosságról , a testv érls éqrő l, s élet üket az egyed ül j el en tő sne k , a lényegnek szentelik : az embernek
és Krisztusnak.
Egészen várat lan dolog volt a közösség számára, hagy a 60-as évektől
kezdve Taizé a fia talok gyQlekezési helye lett. A taizéi testvérek nem voltak
felkészülve er re a feladatra . Először meglepődtek, majd mikor tovább özönlöttek az ifjak minden világrészből, felhívást láttak benne és figyelni kezdtek
ráju k. Ma már igén nyé vált bennük, hogy ezeken a fiatalokon át hallják meg,
mit mond a Lélek az Egyháznak.
Az el s ő nagy nemzetk özi találkozó 1966 szeptemberében volt. Utána
mi nden évben köve tkezett egy·egy.
1970 húsvét: Megh irdetik a Fiatalok Zsinatát

A f eltámadt Kriszt us ünne pet jön ébreszteni az ember legbense·
jé ben. Az Egyház tavaszát készfti nekünk: egy a hatalom eszközeitől megfosztott, mindenkivel szolidáris Egyházat, amely a
látható egység közös helye az egész embe riség számá ra. Eleqen dő lelem ényességet és bát orságo t fo g adni, hogy megnyithassuk
a kiengesz t elődés út j át . Felkészít életünk odaa dására is azért ,
hogy az em ber ne l egyen tö bbé áldozata az embernek.
Ezt az örö mhí rt 1970 húsvétján olvasták fel a taizéi Kiengesztelődés
templomában, tö bb mint 2500, 35 nemzethez tartozó fiatal előtt .
Ezen a napon hosszú út kezdődött meg: az. amely az egész világ ifjait
elvezeti majd a f iatalok zsinatához.
Mire való a fiatalok zsinata?
Amint a tai zéi te stvé rek azt az ezer meg ezer fiatalt hallgatták. akik évek
óta sorjáznak a dombra, sokukban tapasztalták az lsten után i szomjúságot. s
ugyanakkor az ember szolgálatábán való elő rehaladás szándékát . Számukra
minde nről vagy semmiről van szó. Amikor megértik Krisztust. mindenekelőtt
az életet látják benne. Amikor megértik az Egyházat. mindenekelőtt teremtő
erejű, szolldá rls közösség nek akarják.
Az 1969 augusztusában tartott nagy találkozót a komolyság, mondhatni a
súlyos felelőss ég tu dat jellemezte. Az Egyházat elárasztó pesszimizmus
hullámával szemben sürgető szükség nek bizonyult társaink széleskörű megkérdezése , hogy 1970 húsvétv asárnapján valamennyien örömhírt hlrdethessünk, olyat. amely vissza tu dja adni az Egyháznak az örömet.
Két héttel húsvét előtt körülbelül húsz f iat al jött az öt világrészből, de
fő le g a déli félgömbről hogy a legszeg ényebbek hangját hallassák .
lJsszeültek Roger testvér körül , hogy elmélkedjenek és az egész világ
if jaitól küldött indítványok alapján közösen kidolgozz ák az örö mhír szövegét.
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Ezt a szöveget kommentálta az elő készítő csoport. Egymásután szólaltak
föl : az ázsiai, az afrikai, a feket e vagy fehér amerikai , a lat inamerikal.
. Az elmúlt évben föltettük magunkban, hogy örömhírt hirdetünk Ta i z é b ő l
a fiataloknak: a remény merész szavát az Egyház megzavarodottságána k
ebben az idejében; ma, amik or elnyomó e rők idegen ít ik el az emberiség
egyrész ét ; ma, amikor egyesek túrhetetlen kiváltságai mindent elvesznek
másoktól , még emberi öntu datukat is .
Figyeltünk, elmélkedtünk, imádkozt unk, hogy megtaláljuk azt az üzenet et .
amely leginkább az emberek szívéből fakad. Ogyeltünk mind a két féltekére,
de a lényeg a déli földrészről ért el hozzánk. A latínamerika i if jak érezték
meg ,egy mind húsvéti bb Egyház sürgető szükségét, amely viss zautasít minden hatalmi eszközt, húséges tanújaként az embert megszabadító Evangéliumnak ' . Az afrikaí és ázsiai ifjak úgy látják , hogy az északi félteke lakói
viss zaszorítják az ő sajátos közösségük, szolidaritásuk és ünnepük ért ékeit."
Ezután olvasták fel az örömhír szövegét.
Majd Roger testvér szólalt fel. Hosszú id ő óta két dolog foglalkoztatta .
Egyrészt az, hogy igen sok fiatal kereken elut as ítja a látható Egyházat, másrészt hogy évek óta ezer meg ezer fiataltól mindig ugyanazt a kérd ést
hallja : . mit cs ináljunk, ha taizéi tartózkod ásunk után hazat érünk?" - Válasza
a következő :
. Hogy a hosszú úton elin duljunk , hogy kibékítsük az ellentéteket, egy
mód, egy eszköz kínálkozott föl számunkra határozottan, és ezt most tud totokra adom : zsinatot tartunk a fiatalo knak .
Ez a zsinat nagyrészt fiatalokból fog állni, de hogy el ker üljük az elszi getelődést, részt vesznek raj ta kor osabbak, öregek, sőt még gyerekek is.
Minthogy semmi tartósat nem lehet tető alá hozni egy kis i d ő nélkül, ma
az első szakasz kezdődik meg. Mielőtt összeülnénk a f iatalok zsinatára,
elmélkedn i kell és élni kell : élni az ünnepet . a közösséget , a szolidaritást.
.reménykedve min den reményen túl ' . Ebben az óráb an bel épünk a zsinati
előkészület idejébe. Ennek során mind enki saját belső s z eg énységéből kiindulva igyekszik élni és tekintetét a feltámadt Krisztus ra szegezi: ő a fény forrás , amely sötétségünkben világít:
Hogyan valósul meg a fiatalok zs inata?
A zsinat előkészítése mindenekelőtt lemerülés az Egyház rejtett , földa latti áramába, önmagunkba -térés , mert énünk legmélyén j elen van Krisztus
és találkozik velünk.
Hogy ezt az utat megtehessük : a feltámadt Krisztus háromfajta ünneplését ajánlották nekünk :
Onnepeljük a feltámadott Krisztust a z Euch ariszti á b a n . Ez adja meg, hogy résztvehessünk a feltámadt Kris ztus élet ében és
részesedjünk a húsvéti miszt ér iumból: osztozzunk Krisztus megpróbáltatásaiban, aki a világ végéig szenved testében , az Egyházban és testvéreinkben ,
az emberekben ; éljük énünk legmélyén azt az ünnepet, amelyet a feltámadt
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Krisztus folyvást fela jánl. Egyedül O tudja megváltoztatni az ember lelke
mé lyét. Az Eucharisztia értünk van. gyönge és vé dte len embe reké rt. A
szegénység szellemében és a szív töredel mességében kapjuk meg. M i·
közben a pusztában haladunk a szolidaritás Egyháza felé. az Eucha riszti a
adja a bátorságot. hogy ne halm ozzuk fel a mannát. hogy lemond jun k az
anyagi tartalékokról és megossz uk nemcsak az élet kenye ré t . hanem a f öld
javait is.
On ne pe l jük a fe lt ám a d ott Kr i sztust a z Egy h á z irá nti
s z e r e t e t ü n k k e I : ez a szeret et tü zet gyú jt a földön. Igaz. az Egyház
egyfelól oly an. mint egy földalatti fo ly ó. amely titokzato s és rejtett áramáva l
messzenyú ló folytonosságot biztosít az els ő Pünkös d óta : de ugya nakkor
.hegye n épült váro s " is . "h ogy min denki láss a" . Láthatóvá lett testvéri
sze retetü nk. az ebból helyreálló egy ség f elhívás az Egyháznak. váljék a te stvé riség . szeretetközössé g és szoli daritás egyedü lálló ková szává az egész ernberiség számára : ez ökumenikus hiva tásának lényege. Halála elóestéjén
Kris ztus azért imádkozott. hogya mi egy ségü nk tegye lehetóvé az emberek
hit ét .
Onnepeljük a f elt ámadott Kr isztust az emberbe n .
t e s t v é r ü n k b e n . Szegényen. imádságban. kölcsönös bizalomban élve
fö lfe dezzük . hogy . az ember szent gyermekkorának megsebzett árta t lansága.
szegé nységé ne k miszt ériuma rév én " . Az emberben magának Krisz tus nak arcát
látjuk . . fó leg ha a könnyek és a szenvedések á tt e t s ző b b é te tték ezt az
arcot". Es kés zek vagyunk még "é letü nket is adni . hogy az ember ne legyen
töb bé az ember áldozata " .
A f iatalok kicsiny - 3-7 tagú - sejt ekbe cs oportosulnak : együtt imádkoznak és kuta tják . mit kíván a húsvéti üzenet és hogyan vih et ik át életükbe .
Az els ő idókben az elmélkedé s inkább az örömhír szövegén ek els ő
állitására von at kozik : . Kriszt us ünn epet jön éb reszt eni az ember leqben sej ében." A többi er öt sug árzó sort egym ásután fogj uk megközelíteni a
k ö vetkez ő évek során . Az ünnep . . . . . nem akármilyen ünnepról van szó!
Roger testvér így bes zél e r r ő l :
. M inden emberben van egy mag ányos té r. amit sem miféle em beri vi szony meghittsége nem tud betölteni. Ott vár ránk lsten és ott találkozik
velünk . Es ott. ebben a mélységben valósul meg a feltámadott Kriszt us
bensóséges ünnepe.
Személyiségünk mélyén van egy központi mag. egy sarkpont. Isten bennünk levó országa. a feltámadt Kris zt us. aki egybeforrt és kiengesztelódött
szivet ad nekün k.
Az az em ber. aki megéli mag ában ezt az ünnepet. képessé válik arra .
hogy optimista módon hallgassa me g a másik embe r legnehezebb prob l émáit is . nem ped ig pesszi mizmussal. A pesszimizmus mindi g ad némi
tekinté lyt. de rossz lel kiismer et et szerez a másikna k és ő t is megakadályozza
az ünnep átélé sé be n."
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Sok tcremtó kezdeményezést kell megvalósítanunk. hogy rábírjuk a
hosszú útr a az öt világrész fiataljait. A kölcsönösségre való tekintettel és
azért . hogya harmadi k világ hangja legyen túlnyomó. az els ő nagy találkozások Ázsiában. Afrikában és Latinamerikában lesznek . Megfigyelóhelyeket
lét esftettünk Dakarban és KIgaIiban Afrika. Bogotában és Reclfében Latin amerik a. Bombayban India számára . hogy igyekezzünk megérteni azt. ami
ott t örténi k és közvetíteni azt. amit megragadtunk .
Talz ében a nyár egész folyamán voltak Ifjúsági találkozók. 20 OOO fiatal
járta így meg húsvét ót a a taizéi dombo t. 65 ors zág képv iseletében. Ezek a
fiatalok elmélkedt ek arról: mit jelent az ünnep nekik. személyes életükben .
milyen forrásokból ered , és milyen feltételeket kell egyesíteni . hogy másoknak is lehet övé tegyé k. Me günnepe lték annak örömét is. hogy együtt vannak.
hogy annyira egymás klegé szítóit fed ezik fel egymásban . Háromszor napjában. összegyúlve a testvérek köré a közös imára. még egy másik ünnepet
is tartanak: ugyannak az Úrnak közös dicséretében.
A zsinati e lőké s z ü l e t kinek-kinek az életében fol yt atódik . a húség apró
aktusaiban. igen egyszerú eszközökkel. Mag a a zsinat k ésöbb következik
majd. Elóször az a fontos . hogy átéljük, kimél yítsük önmagunkban a feltámadott Krisztusnak ezt az életét, és alázatosan megmaradjunk az egység Urának
jele nlétébe n, hogy C átformálja életünket és a ki engesztelódés jeiét alkossa
belő le az emb erek, a keresztények k öz őrt .
A SZENT ISTVAN ·I~:V MEGNV ITASA A BACSKABA N
A Bácska is megünnepl i a magyarság meg té ré sének ezeréve s jubi leumát . A
hiv atalos megnyitás 1970. aug. 20-án történt a szabadkai székesegyházb an: Zvekanoviö
Máty ás rneq y ésp üsp ök úr celehrálta magyar nye lve n a Szent l stv án-m ls ét. M egható
volt a fel ajánlás kor magyaro s ruhában felvonul ó fiatal ság. aki k adom ányaikat tették
az oltárr a. Hasonló módon nyitott ák meg azután a juhl le umi éve t ünnep élyesen
fő e s peres i kerülete nként is: Zombo rban. nov . 8-án Mohoion a t iszamenti magyarság
részé re és nov. 22-én Újvidéke n az ott ani magyarsá gnak.
En mos t amohol ir ói szer et n ék eqy-két élményt megirni , mert azon vettem részt .
Az ünnepség délután négy órakor kezdődött. Már 3 órakor zsúfolásig megtelt a
templom és majdnern ugyananny ian fog laltak helyet a templomkertben is . Négy
órakor megé rkezett a püspök úr , a pápai nunc tuss al . aki a Szentatyát képviselte
és áldását hozta. M ivel a magya rság megkeresztelésének ezredik évfordulóját
ünnepelj ük. az e l s ő aktus 27 kis magyarnak a megkeresztel ése volt. akiknek
fejére maga a püspö k öntötte a kere sztvizet. A zsúf olt tem plom ban ali g tudott helyet
találni a fel ajánl ási körm enet . amelyb en a vid ék fi ata lsága nemzeti viseletben hozta
vi dékük sajátos termését . Hoztak kenyere t. sz ölöt, s ülthala t. kukoricát , bort. egy élő
bárányt. konzervet. a késgyárosok kést . szóval a föl d és az üzemek termékét. A
menetnek nem akart v énes zakadut . A szentbeszédet P. Békési Istv án mondotta,
hálaadásra és lelki megújhodásra biztatta a hív eket. A szentmi sét a megy éspüspök
mutatta he. a nép. a hi vek lelkes részvéte lével. A z ősi magyar énekek cs ak úgy
harso gtak II moholi templomba n. Szentmise után gyerty ás körmen et volt a templom
körül. s így a kint rekedt hivek is belekapcso lódhattak az ünnepl ésbe . A pápai himnusz
énekével feje ződött be az ünnepség , amel yen több mint 4000 magyar vett rész t.
Bizonyára egy szem sem maradt szárazon, nekem mind enesetre kicsordultak a
könnyelm. M in dnyájan ősi hitünk megörzéséért és Szent Istv án pártfogásáért
rmádkoztunk.
Egy ré sztvevő
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LEVELEK A M ISSZIÖBÖl

Japán:
Bizto san megkapta már nemr ég postára adot t lapornat . amelyben köszönetet
mondtam a magyar miséé rt . Nagyon megörültem neki ; már ki is próbálta mi I:ppen
szabad napom volt. sehol sem kelle tt miséznem (cm l nagy rit kán tö rté nik meg) . Igy
egyedül mondhatt am az egészet magyarul. Itt nálun k kb. 600-an járnak misére. ami Japánban elég sok. tekintv e a kat oli kusok eleny észö számát . A legtöbb m tsszlös állom áson csak egy pár t ucat a hIvek
száma. Az Itteni egyházmegyében kb. 50.000 a katolikus . viszont az egyházmegyének
kb. 12 mi ll ió lakosa van. S ez a sok nép mind Itt lakik a környé ken. madártávlatban!
Japánban igen nagy a hivatások száma: a japán papok száma lassan el éri az ezret .
a japán n ővé re ké pedig kb. 4000. Pedig alig van 400.000 katolikus egész Japánban
(az év sz ázados üldözés és tila lom miatt nem volt mi ssziós munka) .
Japán Kel et és Nyugat nagy kira kodó vásár a: minden e l ké pz e l h e tő jó és rossz
megtalálható Itt. Technikailag lassan Európát és Amerik át is tú lhaladják. erkölcsi
tére n sem maradnak el se jó . se rossz dol gában a nyugattól. A rossz . a bún utánzására külön érzékük van. Ez nagyon megnehezíti a missziót : n legtöbb erkölcstelen.
keresztényell enes propaqanda az úgynevezett . keresztény" n épekt ől jö n ide . Egyházi
téren még nincs úgy megkavarodva a helyzet . mi nt odaát. de lassan éreztet i hatását
az odaát i újdons<\ghajhászás. Viszont sok szép pozit ív reformtöre kvéssel t alálko zunk
a szerzetesek (f ól eg n öl ) között . Az itt eni sze rzet ese k, n ővé re k jórésze fiata l: azokkal
sokat lehet kezdeni.
I:n gyakran ado k lel kigyakorlatokat ; a nyárra már elv álla lt am egy 30 naposat egy
japán kongregáció (nói rend) számára; kb. 250 tagja van. csupa akti vit ás. és azzal
szere tnék a refor mot komol yan kivit el ezni . hogy egy részük 30 napos szenti gnáci
lelkigyakorlatot végez!
Anyagila g nincs prob léma. Itt a misszió nem annyi ra missz iós romantika. hanem
a szell emek cs a t ája . annak mi nden szépségével és örleszt ö kísért ésével. - Bár a
hívek száma e le nyés zőe n csekély. mégis nagy katoli kus Irodalom van már japánul:
teológi a. szent lrá s , zsi nat. lelkiélet. stb .
Naponként egy közeli rendházban mi sézem japán n őv é reknek : óvod ájuk van és
amelle tt az elemi st a gyerekeke t szerv ezik (kb. 170) . Kis kápolná jukban az oltárt
körülállj ák. Mindennap énekes-párbeszédes mise van. és még egy rövi d homiliát is
tartok közkívánatra . Hetenként egyszer a n őv ére k ls mondanak egyet-mást az evangéli um után; szombaton meg aff éle nyil vános gyónás is van n Conf iteor előtt . Mindezt
ők kezdeményezt ék és tel jesen az egyén szabadságára van hagyva. hogy részt vesz-e
benne vagy sem. Vasárnap min d n templ omba jön és segédkezik a hívek körül.
Béky G.

LEVELEK A

SARKVIDI:KROL

XI. Plus pápa mondt a: . Ez a vilá g legnehezebb mtsszl öja." Vegyünk egy kemény
magyar tel et a puszt án. s ne hat héttel. hanem 8-10 hónappal szorozzuk be . . .
A rövid . nyár " alatt mindent meg kell csi náln i kívül. hogy a házikó a hosszú telet
klbl rja, ha az ember nem akarja kifú tenl a nngy Ala szk át. csak kis szob áját. Az
el ső két év alatt t élen-nyáro n égette m az ol ajkályhát . Ha kint ·68" van. bizony. ha
ki alszik a t üz tOzelóhl ány mlatt , úgy érzi az ember egy órán belül. hogy mélyhútó
szekrényben ül. M ikor pedig a csontt á f agyott hó alól egyszer kibányásztam az
olajos hordot. amelybe n tévedésb ő l benzin volt. s ezt nem vettem észre. his zen a
nagy hideg mi att semmi párolg ása sincs a folyadéknak. bizony csak jó ő rzőa ngya l om
védett meg a robban ást ól. I:n ls elmondhatom Pál apost oll al: veszélyben a
te ngerszoros felett. veszélyben a hidegtől. veszélyben a folyó jegén. mikor a
Kuskokw im fol yón jöttem hazafel é 40 mérföldet kuty asz ánon. s az összeakadó
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jégtábla közé roha nhat az em ber, veszé ly ben a vadakt ól , vesz élyben a részegektól ,
akik a verekedésben gyorsan kezel ik a fegy vert: de veszélyben a nincstelenségben
és piszokban él6 elhagyatott te stvére kt6 1 ls , mert Itt a legnincstel enebb rnlssz lonárius ls gazdagnak látszik , ha jól van fel öltözve . . .
Tellel' és L. Dlomede sziget, vagyi s az én e ls ö . pl éb áníárn" kato likusain ak száma
50 III. 42 f ő , így ha valahol kisegítő kell ett, enge m kü ldte k oda az els6 két évben .
Ez adott alkalmat , hogy egész Alaszkát kereszt ül-kasul já rja m. 1967 ápri l isától 1968
decemberéig nem is pakoltam ki uta zó ládárn. Csak néha egy -egy napra láttam
kunyhómat . esetleg rákatta ntottam a lakatot, de rájöttem : rnlnek . hiszen úgy is
mindent magammal viszek : a hálózsákot, a vastag ruhát, és a váltás t úgyis magam
mosom . . .
Altalában a L. Dromed e szigete n és nagyjából az északnyugati partokon a tenger
mellett eszkimók élnek, a belt er ületen. a fol yók mentén Indiánok. A két néptörzs
nagyon elüt egy mástó l , természetben, vall ási felfogás ban egyaránt. Al aszka népe a
term észetadta nagy kin csek ellenére szegé ny . A jó lst en adta az ol ajat, arany at ,
smaragdot. asb estost és a sok rendkívüli áll atot , gazdag pré met, halakat, de
mindenért meg kell küzdeni . dol gozni , és a fehér ember hajs záját ő k nem bírj ák .
Igazi nyugodt , halászó , vadászó nép. amely nem szalad aranyért és csa k anny i
vadat öl. amen ny i neki kell. Nagy munkába telik . mig megszokják , hogya boltosnak
fizetni is ke ll az árué rt. legnagy obb bün nek sz ámít. ha valakin ek van és nem ad .
A lt al ában könnyen felh agyn ak a tanul ással éppúgy, mint a munkáva l. Ez nem azt
jelenti , hogy nincs Istentói meg áldott képességük , hiszen az eszkimó k müv és zlen
faragnak - ő k esztétika ilag jobban fejlettek, mi nt az Indiánok - , de valahogy más
az él ettempójuk . Semmi sem köti óket. Roppant jó életösztönük, Irányé rzékük van.
Am i a pr imitiv élet hez kell , az mind megvan a maga m édj án.
Vall ási éle tükról azt ír hat nám Prohászka püspökke l : . Szegény emberne k szeg ény
a le lke." A term észettól kapják az élel met és mi nden fo ntos ruhát , [gy ls t enfogalmuk is a nagy . Ell átö " . I:letmódjukban a szükség a lükt etó erő. Külön ösen az
indián addig nem megy újra beszerezni , am ig ott hon t art a kész let. His zen minek
e l ő rego n dci n i ! Egy öreg ind ián ezt így fogalmaz ta meg , mikor az atya emlItette:
mi ért nem vág fát nyáron , vagy legalább egy nappal azelőtt , hogy elfogyna:
. Hogyne, ha meghalok . reggel mi ért maradjon a vágott fá m másn ak!'
Az eszkimó lassú, de j ósz ív ű , nem ö nző. (Ez nem je le nti azt, hogy nagylelkül)
M indenért megdolgozik , de fizesd is meg, ha akarsz valamit . Templ omába jobban
eljár . Ha látja, hogy a pap dolgozik . talán még ó ls segit a tem plomépíté sben.
Szerény a kérés ben . által ában hál ás a kapottakért. nem követel6z 6. Ha far agó ,
kép es hosszú t éli napokon át ott ülni , sokszor éjle l-na ppa l farag . Vagy ha Ivás ra
adja magát , akkor éj je l-nappal isz ik ... Sokan a fe hér embert szidjá k az It al
el te rjedése miatt. Holott az eszkimó kr umpliból (am i ugyan nem látszi k krumpli nak ,
inkább akkora mint egy ameríkai mogy oró, pontosabban kis mog yoró ) már régen
a feh ér ember elótt gyártották a házipálinkát.
Az indián . gazdagabb· élet módhoz szokott . Nemcsak az északi te nge r fahull adékait
gyüj t i és szárítja , hanem az erd6 fája és állatai és a fo lyó k gazdag halk észlete ls
az övé . De lustább. Semmit sem tenne a saját temp lomáé rt sem elle nszolgáltatás
nélkül , cs ak fizetésért . Ha t ámogat ja t emplo mát vasá rnap. akkor hétközben
t ízszerann ytt akar elvinni . Nem hálás azért , amit kap, hanem az fáj nek i , hogy m l
maradt a raktárban és hogy azt nem 6 kapja, hanem esetleg más.
A Hol y Cro ss Mission, ahol jelenleg vagyok , egy índlán falu nagy on kevés
eszkimóval. Az itteni falvak már mind ke resztények. Van , aki gyak oro lja hitét , van ,
aki csak évent e 2-3-szor megy templom ba. M inde n faluban meg lehet tal áln i a jó
ragaszkodó öreg kereszté nye ket , akik nem sok isk olát kapt ak a miss ziótól , de
ragaszkodnak hitükhöz, mert így ta nult ák. Mana pság a krízi s szél én áll unk. A
fehér ember kultúrája az amerikai tömegárucikkek reklámozásával szi nt e betör a
faluk ba. Az alas zkai ls kezd igényt t ámasztani azokra a jókra, amiket az árjegyzéke k·
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ben lát, de nincs meg mögötte a Iell ödés útja . Ennek módja lenne : lassan felhagyni
a régivel, dolgozni, fizetést kapni és vásároln I. De ez még túl sok. A fehér ember
igényeivel lép fel, mert a hirdetések csábítanak, ugyanakkor munkát csak Igen
kevés akar vállalni. Féltik szabad életmódjukat. De azért látják. hogy ha valaki Ipar.
kodik, az vásárolhat ezt is . azt is , és a modern dolgok bevonul ásával a .jó vadász'
ideálja lassan megváltozik.
Aprilis végén az olvadás olyan gyorsan jött. hogy húsvét után két hétre majdnem
kiöntötte a falut. Ha ugyanis a meleg tavaszi napsütésben a hó olvadni kezd és
lerohan a hegyoldal ból, az még nem jelenti azt, hogy a víz el is folyhat: a Yukont
és a többi folyót jégpáncél borítja és ameddig az meg nem indul úgy május középén végén , nincs helye a viz hovafolyásának . Igy azt án jaj az alacsonyabban fekvő
házaknak. A hegyold al pedig eqy -k ét nap alatt úgy kiszárad. hogy veszedelmes
lehet minden gyufa eldobása.
Igy történt vel ünk rr:::;::e 25·én, pünkösdvasárnap délután. A falu felsó házai
mögött gyerekek játszottak gyufával. a túz belekapott a száraz fübe a hegyoldalon
s a szél úgy vitte. hogy este már 15 mérföld hosszú sávban égett minden. Heli kopterek és repülők hordták az embereket egy hétig . s mindenki , aki csak épkézláb
volt. rohangászott vízért, mint valami ázott patkány. A végén repülóról figyelték:
hol füstöl még?
Na de az én fő munkám a nyárra más volt, mint karba tenni a kezem és nézni.
Az iskola és a 3 épület kitakarítása, átadása csak egy töredéke volt a munkának.
Ugyanis iskolánkat az állam vette át, a tanítói lakásokat is átadtuk vele . Az egész
missziós telep új korszakba lép, az egyszerüsítés és a .kezdetleges pl ébánl ávé"
alakulás korszakába, így a sok rossz öreg épületre nincs szükség . Valamikor árvaház
és Iskola volt 200 gyerekre és kellett flúk-lánvok épülete , konyha. mühelyek .
kórház, stb .
Tavaly. ha azt akartam , hogy langyos legyen vasárnap a templom , már pénteken
elkezdtem füteni két nagy olajk ályhát és a pincéből a fafütést. De előfordult az ls,
hogy az erős szél ameleget kí is vitte, és ha kint -46" volt az Idő, bent a fűt és
ellenére ·36" . " Igy aztán amint az eddig itt tanító nővérek elköltöztek, kiterveltem,
hogy az ő házuk fele elég templomnak, a másik része lakószobák és egyebek
részére nekem . Püspök úr adta áldás át, a terv szép, de ő nem segíthet semmivel,
hiszen félmillió adóssága van a missziós püspökségnek , s iskol áinkat egymás után
zárjuk. Igy aztán az első 9 hétig egy önkéntes jelentkezőt küldött a missziós iskola
segítségül, aki nem volt éppen segítség, mert - mint k ésőbb megtudtam - két
évet töltött elmegyógyintézetl kezelés alatt, és itt tört kl rajta újra, úgyhogy
alig tudtam elérni, hogy végre elmenjen .
Rámszakadt a nyár mínden erejével , Közben egy jövendő templom alapját is
meg kellett hordanom, mert ha az emberek össze-v lssza kezdenek épftkeznl , nem
lesz szép hely egy rendes templom felépftéséhez . Aztán a kőtörmelék is ülepszik
az évek során , így a templom nem fog süllyedni, mozognI. Lassan ment minden ,
hiszen kb. 500 fordulót kellett tenni egy öreg 7 tonnás dumping truek-kal a síkos.
agyagos hegyoldali úton. Közben egy-egy ember visszajött a tüzoltásból, de ameddig
a Iöpénzb öl tartott, ital is akadt . . . Végül ls kerülközött egy ember, aki ha józan
volt, nekem segített. Vele folytattam az átalakítá s t munkát: új bejárat épít és ét .
kisharang elhelyezését, benti munkák előbbrevitelét. Július közepén már-már feladtam
a reményt, hogy hiába vettem a festéket, mert ilyen esős időben nem lehet festeni.
Mintha öntötték volna a sok vizet dézsából hat héten át . Hála, hogy szúnyogot
nem is láttam, a h űv ös, nyirkos idő nem volt kedvükre - de a festés fontossága
miatt eltürtem volna, hogy halálra egyenek . Hiszen rnlt ér az újraszigetelt ház, ha
kivülről olyan kopott, akár a régi templomi Kell , hogy vonzó és tiszta, szép legyen ,
hiszen olyan sokan voltak a terv ellen . A fiatalabb generáció nem bánta, azok
halásztak ; az öregek nem segitettek , mert minek : Jó volt aD évig , jó lesz ezután
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is a régi templom . - Mégis bejött a száraz Idő a fagy előtt, s egy fiú, aki tavaly
egy teherkocsit kapott 3 heti munkáért, festés re Igérkezett a motorszánkómért,
amin soha nem ültem. Igy aztán meg ls alkudtunk: hat heti munkáért megkapja a
szánt. Ment hármunknak az épület kapar ása. festése háromszor. AIIg lettünk kész,
mikor az esős Idő beállt; de ml már bent javltottuk a falakat , festettük a templom
régi padlalt . A munkald ö csak az Indiánoknak szólt, nekem még az est i mise után
is jutott tenniv aló éjféli g '" A központi fútés szerelés ére a püspök úr elküldte a
misszió egyetlen talpraesett s e qlt ötestvé ré t , 5 Igy okt óber 13-án este mondtam az
e lső misét az új helyen, s a rnlsszl és vasárnapot már az új templomban ülte meg
a kis falu .
Csakhogy hfvelm panaszkodtak, hogy nem hall ják a kis harangot , a régi jobb
volt. Hát azt ls valahogy Ide kell hozni. A harang le is jött szépen, leszereltük az
öntött vas lábakat, lend ltők ere k et, szívét kivettük és a 307 fontos bronz harangtestet
ledobtuk a toronyból. A vastag öntvénynek meg se kottvant a kis rázkódtat ás,
kivéve , hogy ml hárman majdnem vele mentünk a korhadt toronnyal együtt. Most
már ml legyen, hiszen az egész több mint 400 font ! Végül ls a magyarnak akkor
jön meg az esze, ha sarokba szo rl t ják . Igy nekem is mentö öt letem támadt. Az új
templom f öhornlokzat ához közel egy mély kútgödör volt , amit a nyáron temettem
be egy fuvar kővel. A követ 4 lábnyi ra újra kl szedettem, mig magam 10 darab 20 láb
hosszú, 3x9 hüvelykes gerendából egyenes oszlopot ácsoltam. A tet ejére egy vasrácsra szereltük a harangot . Persze a feiállItása és gödörbe tétele nem volt éppen
egyszerű dolog . A bi ll e n ő rakfelül etű gépkocsin em e l ővIII áv al emeltük fel. Irtó szeles .
kemény hideg voit. Az embereim ott akartak hagyni: ily en Id őb en csak a bolond
Father dolgozik , mondták . Ekkor fe lbontottam egy ajándékba kapott . Hurnan antííreeze " üveget , s a whisky megtette a hatását . A hideg ellenére aharangoszlop
áll t, kövekkel kiékeltük új ra az öreg kutat , s azóta is hall ják az emberek
a nagy harang zúgását és hlvás át. A padlás fal án és a mennyezet en egy fúróval
lyukat fúrtam, így a templom ból lehet harangozni. Természet esen akad még mindig
sok kis apró rakosgatás, Igazgatás, javitás . de hála a jó Istennek és az önök imáj ának,
segit ségének, igy sikerül t egy röv id es ő s nyár alatt új haj lékot adni Jézusnak az új
templomban.
Ebből ls látj ák, hogy még élek és imáikra mindig számítok.
Eördögh Andr ás
Holy Cross MIssion, Alask a.

TEOLÖGIAI AGGIORNAMENTO MAGVARORSZÁGON

KU HAZAI HOZZÁSZÓLÁS
A ,teológiai aggiornamento· -ról szóló levél gondolataival száz százalékig
egyetértek. Hozzátennék még néhány gondolatot :

1. A teológiai elmaradottság egyik okát abban látom, hogy a fiatal papok
nem forditanak a továbbképzésükre elég gondot. Talán egy kis kényelmesség is van ebben, nem is könnyü sokszor hozzáférni az any aghoz. De főleg
azért, mert ahogy kikerülnek a szemináriumból , rögtön teljes erőve l beledobják magukat a munk ába. éppen a jobbak, ez az aktivi t ás ki elég iti ő ke t és
nem t örödnek eléggé a saját fejlódésükkel.
2. Keveset beszélnek nálunk a szószékról a híveknek a zsin at i rneq újulá sró I. Ez i s oka részben az általános konz ervatív m agatar tásnak.
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3. Ahhoz . hogya feudális gondolkodás maradv ányai eltúnjenek. sokkal
többet kellene elmélkedni a szegény Jézusról . az O magatartásáról a papoknak. és erre kellene megtan itan i a híveket is. A nnál is inkább. mert a hl rtel en változásokat nem mind enki tud ja nyomon követn i. de az evangéliumi
Jézust mindenkinek meg kell próbálni után ozni.
4. Egy látogatóba jött pap mondotta nálunk. hogya keresztén y megújulás
tő lü n k fo g kiindulni. de fél ő . hogya hirtelen rá nktörő újítások felkészületlenül fognak tal áln i. Sajnos a külföldre látog ató magyarok legtöbbje azzal a
csalódottsággal. de egyben örömmel té r haza. hogy nálunk sokkal mélyebb
és komolyabb a hitélet. mint nyugaton . Ez is oka annak. hogy inkább megmaradun k a magunk konzervativ magatar tásánál és nem kérünk a nyugati
kényelmes ( "karosszékben. kávé- v. tead él utánok keretében " liturgiát ünneplő)

kereszténységből.

5. Ezzel kapcsolatban nálunk kialakul t egy hangtal an életalakí tó apostol kodás és ezt várnók a hozzánk látog ató idegenektől is . vagy a külföldre
lát ogatók a nyugat i p éldákt ól. Hiszen ha turistaként megy valaki idegenbe.
ott nemcsak az anyagi életre figy el . hanem az emberek magatartására is .
6. Nem szükséges mindazt imp ortálni hozzánk. amit rnost nyugaton vit atnak. Azért látom veszedelm esnek a túlzott újí tást. mert nálunk . éppen a
tájékozódás . múvel őd é s szerényeb b leh e t ő s é ge I és a vltaorgánumok korlátoltsága miatt könnyen vezeth et ez elhajlásokhoz.
Ha a zsinat szellemében a szere te tben kell elsősorban megújulnunk és
az egység útjára ' törekednünk. akko r nekünk Itthoniaknak meg kell úju lnunk
az imádságos . a Szentlélektől felvil ágos íto tt életben . hogy eljussunk az
Iste nfi úi nagykorúságra. és me g é rt ő szeret ett el kell közelednünk minden
becsületes t örekv éshe z. amely összeköt egymással. Nem kri t izálni és ít élkezni egymás fölött (vagy a külföld iek fölött ). hanem törekedni egymás
saját os népi helyz etét megértv e segíteni egymást Imával és főleg példaadással. De a külföldiek se ítélkezzenek felettünk. hanem próbálja nak az ő
kultúr ájukból, nagyobb teológiai f e l kés z ül t s ég ü kb ől t estvéri együttmúködéssel .
de péld ával is segítségünkre lenni a . haladásba n" . Nem vitatkozásra. hanem
több im ára és szeretetre van szüks ég a zsinat szellemében való megújul áshoz. Már pedig ez az egyén i megúj ulás az els ő lépés a haladáshoz. ahhoz.
hogy . keressük ami összeköt " . és elhagyju k örökre azt. ami sz éfválaszt.

+

Igen gátló körülmény a történelmi szisztémák lerak ód ása, amint ezt Cs.
B. levele is felhozz a. Azután az utóbb i két évti zed fejlődése teológiai téren
szint e kiesett nálunk. Ezt az átmenetet is pótoln i kéne.
M I a teendő ? Bezárkóznl nem lehet. kritikátlannak lenni nem jó . Azt hiszem úgy kellene eljárni . min t Bartók és Kodály a zenében : először közönséget nevelnI, aztán kompon áln i. Nálunk nem vol t elég teo lógiai közérdekl öd és ahhoz. hogy kicsikarja a teljesítményt. A pap bizonyos fokig múvelt
volt teológialiag (bár a papság nagyré szének é rdeklődése sem túl nagy) . de
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nem volt meg a kapcsolata azokkal, akikért tanult. - Persze ugyanez fordítva is áll: egy mély mondanivalójú, lebilincselóen megírt teológiai mú
nagy érdeklódést tud ébreszteni.
Es egyénileg mi tehet a teológiai érdeklódésú pap ill. világi? - Amit
módomban áll elérni és amihez hozzá tudok férni. azt megragadom . Annyi
józan ítélóképessége talán csak akad mindenkinek, hogy ne adjon hitelt a
túlzó irányzatoknak. Hozzánk különben is általában oly an dolg ok jutnak el,
amelyek széles mederben különbözö szell emú megnyilvánuláso kat ta rtalma znak, de nem éppen teológiai szélsóségek.
Az Intellektualizálódás nyilván irreverzib ilis folyam at. Es ez azért sokat
segít, mert enélkül nem lesz ütóképes a kereszténység , ha szembet alálja
magát az új fogalmakkal. Enélkül nem vagyunk képesek dialógusra.
Lehet azonban kereszténysé get terminus ok nélkül is adni. Exisztenciális
megélés nélkül nincs vallás. Nem az intellektualizmus vagy nem-intellektualizmus kérdésén buknak el az emberek, hanem azon, hogy gyózik -e megteremteni az atmoszférát maguk körül. Ez a . l éqkör" nem föltétlenül nagy
hat ók ör ű. de sugárzik. Teherbíróvá kell tenn i az .ecclestola "-kat, a kis egyházközösségeket. A magyar egyháznak ott lenne az archimedesi pontja: tud-e
eleget imádkozni és van-e Istennel személyes kapcsolata az Egyház tagjaiban?
Aztán jöhet a tudomány és a teológia .
KET HOZZÁSZÓLÁS KOLFOLDRÓl
A szociológus szemével elsó pillanatra az tún ik fel , hogy Magyarországon
a teológiai gondolkozás ter én a . haladöknak" és konzervatívoknak" egyáltalán nincsen kialakult tábora . A levegóben lógó és egyéni hangszerelésben
átélt problémáknak megvitatására, érvényességi határuk körvonalazására , az
egész magyar egyházra érvényes megfogalmaz ására még nem került sor .
A másik észrevétel : Amikor a teológi ai gondolkodás ügyében állást foglalunk , nem az iskolás tanany ag sors a izgat , hanem annak a magatartásnak
a .formulája" , megfogalmazása , amely az Egyháznak Krisztustól kapott küldetését, az emberiség életében betöltendó hiv atását fogl alj a össze. Nem lehet
szétválasztani a teológiai gondolkodást és az aggiornamentot, e kett ő összetartozik, mint a hitvallás és a tett. A teoló giának igy lesz vallás i-egziszten ciális jelentósége.
Mégis a reakciók hevessége - amely a te ológiai viták kapcsán gyakran
felkelti a gyanút, hogy t alán egy kicsit túlértékeljük a
megfigyelhetó teológia és a vallásos . hltvall ás" összekapcsolódá sát, s emiatt szükségtelen nyomatékkal követeljük a kett ő egyezését . Próbáljunk itt két dolgot
figyelembe venni. Elóször : nem minden teológi ai áramlat válik életet befolyásoló . hitvall ássá ". másodszor : ma a teológi ai megfogalmazás gyakran csak
. hanqos gondolkodás" -nak tekintend ő. amelyet csupán a gondol at kiérlelése ,
pontos formulázása . kritikai megvizsgálása érdekében szövegeztek meg, nem
mint teológiai tételt, áll itást . Nem volna szabad az il yen . hangos gondol -
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kod ás" -ra az Imént felvázolt hltvallás-jellegú teológiai gondolat mércéjét
alkalmazni , s mindjárt föltúnésekor . a vallásos életre kártékony " elmkével
ellátni.
A hazai teológiai konzervativizmusban van valami a gondolkodás . kalandja" el ölt menekülésből ls, amennyiben szellemiségünknek a .gondolatlság·
nem erős oldala , s ezért szeretjük a gondolati útkeresés hátrányára túlhangsúlyozni a gyakorlat szempontjait. A teológiai hipotézisek gondolatsorának
mai áradatában nem érezzük jól magunkat (pedig itt formálódik és tisztázódik az egyház új arca) , és ellenállhatatlan vágyat érzünk a (modernül megfogalmazott) . hltv all ás" rövid, preciz tételei után .
A gondol ati útkeresés szerepének elhomályosulása a személyes állásfoglalás jelentőségének megnövekedését vonja maga után . Innen már csak
egy lépés az, hogya tények konfliktusából a személyek konfliktusa ls kifejlődik. Ez az alapproblémák tisztázódását, az aggiornamento megvalósul ás át nem segíti elő, csak megneheziti.
A konfliktusok kérdését a társadalomtudomány beható vizsgálat tárgyává
tette . Különösen két német szociológus, Dahrendorf és Coser mutatott rá,
mennyire elősegítik a fejlődést és előrehaladást. Megállapították, hogy az
igazi konfliktust (melynek alapja nem az emberi szenvedély, hanem az .értékek harca" a fejlődés kapcsán) békülékenységgel , megegyezéses alapon
nem lehet, de nem is szabad megszüntetni, mert az .új" éppen a .régl" -töl
való elkülönülése során születik meg, miközben a . régi· értékeiből minél
többet fogad magába. Az értékek érvényesülése érdekében Dahrendorl azt
javasolja, hogy ne a konfliktusok kiküszöbölésére, hanem . kíhordásuk"
játékszabályainak megtartására összpontosítsuk az erőfeszítéseket.
A . ját ékszabályokat " két pontban jelöli meg : 1) az elütő álláspontok
sz élesk ör ű, tárgyilagos feltérképezése , létjogosultságuk megvédelmezése,
2) a saját álláspontnak a másik .p árt" -ot tiszteletben tartó képviselése.
A második pont elsősorban a gyakorl at kérdése . Itt most az első pont
szellemében néhány olyan szociológiai tényre szeretnénk rámutatni , amely
megítélésünk szerint a magyar teológi ai konzervativizmus kialakulásában
szerepet játszott és jelentős oka ma is. Különben sürgős szükség lenne
sz élesk ör ű , hiteles szociológiai felmérésre , helyzetdlagnózlsra a hazai teológiai gondolkodás .aggiornamento" -ja érdekében.
1) A kiesett évtizedek

A magyar papság ls nagyon jól látja, hogy a . lernarad ást" elsősorban az
elmúlt évtizedek elszigeteltségének számlájára kell irnl. .10 évig hiányosan
ért csak hozzánk a teológiai tudományok új felfedezéseit, tartalmi értéknövelését feldolgozó vagy összegező Irodalom." (Katolikus Szó, 1956. okt.
14, 2. o.) Sajnos nemcsak az új teológia ismerete esett kl , hanem a hagyományos lelkipásztori segédeszközökben is jelentős hiányok voltak. Emiatt
ma olyan alapvető hiányok pótlása ls égetően szükséges , amelyek nem
kapcsolódnak szorosan a teológia fejlódéséhez.
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A kiesett évtizedek következménye az ls, hogya magyar közönség meglehetősen védtelen a túlzó, teológiailag avantgardista véleményekkel szem-

ben. Látszólagos teológiai konzervativizmusa még sokszor egyszerűen jogos
önvédelem a feldolgozó készség ét pillanatnyilag meghaladó, meghökkentően
új szellemi behatásokkal szemben. Aligha hiányzik belőle a készség az új
teológiai gondolat befogadására, nagyon gyakran hiányzik viszont a ragasz ték, amely az újat a már Ismerős gondolatvilággal összekötné . Igen fontos
volna tehát a kulcsszerepet betöltő modern teológusok életművének bemu tatás a mellett a fokozatosság elvének megtartása is.
A kie sett évtizedek végül némileg megmagyaráznak két .gyermekbetegséqet" is: a magyar teológiai munkásság eklekticizmusát, s a belső egyházi
reformmal kapcsolatban elő-előbukkanó önáltatást. A sok pótolnivaló s az
igények szaporodása folytán érthető, ha a szükségletek kielégftése mozaikszerűen történik, a szellemi háttér és az összefüggések kellő bemutatása
nélkü l. Ez azért hátrányos, mert az új szemléletek meghonosodásához els ösorban nem részletkérdések tisztázására , hanem az új szellemi struktur ák
á tte k i n tő bemutatására lenne szükség.
A magyar önáltatás régi formája is (amelyet már Szekfű mesterien rneqrajzolt) ismételten hangot kap az egyházi reformokkal kapcsolatban , amikor
egy-egy részleges eredmény kapcsán elhangzik a győzelmi jelentés: mi már
előbbre vagyunk!
2) A papság szemináriumi és további képzésének nehézségei
M íg a világegyház lázasan keresi a teológiai gondolkodás modern formá it,
a magyar kispapok kénytelenek jórészt meglévő régi tankönyvek segítségével , sok tekin tetben hátrányos körülmények között felkészülni jövő hívatá sukra. A szemináriumok anyagi nehézségekkel küzdenek. A fiatal generáció
tagjai nem Ismerik a nyugati nyelveket, úgyhogy elő kellett írni egy nyelv
megt anulását. A magyar papság számára jelenleg csak a római Pápai Magyar
Intézet nyolc öszt önd íj as helye, valamint a löveni , párizsi és strassburgi
egyetem néhány hasonló helye nyújt külföldi ta nulási lehetőséget.
3) A nemzedéki ellentét
A személyi konfliktus egyik formája. Jellemző a hazai helyzetre, hogy
püspöki körlevélben és a katollkus sajtóban ls hangot kapott már a fia tal
papok kívánsága, hogy ne beosztottnak tekintsék őket, hanem munkatársnak .
Fennállnak azonban más fontos felfogásbeli különbségek is az idősek és a
fiatalok között. A fiatalok sokszor feladják a hagyományos formákat , az
öregek viszon t aggódnak emiatt. A fiatalabb papságnak fáj, hogy törekvésében - sokszor az engedelmesség nevében - megakadályozzák, emiatt letörik , az idősebb pedig . az Egyház Iránti engedelmességre" hivatkozva sokszor bezárkózik.
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4) Az ideológiai ellentét
Ez is erősíti a teológiai konzervativizmus légkörét. Minden változtatás a korszerúsödés irányában ható is formák, pozíciók elvesztésének veszélyével jár. A feszültség megnehezíti az új formák bevezetéséhez szükséges kísérletezést: nem kívánatos sem a kipróbált, bevált formák feladása,
sem az ezzel járó elbizonytalanodás.
Mondanivalónkat röviden összefoglalva: jó volna, ha felismerhető tábor
alakulna mind a múlt és jelen értékeinek megőrzésére, mind az új teológiai
irányok meghonosítására. Több polgárjogot kellene adni a konkrét magyar
viszonyokat szem előtt tartó . hangos gondolkodás· -nak a teológiai megfogalmazások terén, s az ilyesmire érvekkel. nem pedig bunkóval válaszolni.
Ezzel az egyszerú módszerrel megteremthetnénk a kedvező légkört a fejlő
déshez.
András Imre, Bécs

+
Gyakran fölvetették már: lehetséges-e, hogy a magyar szellem nem alkalmas az elvont jellegú, filozófiai ill. teológiai gondolkodásra? Azt hiszem
akik így kérdeznek, összetévesztik a filozófiai gondolkodást a germán gondolkodással. Igen, a német gondolkodók teljesítménye impozáns volt a múltban és az ma is. De a mi fejlődésünknek nagy handicapje volt mindig, hogy
a döntően másfajta magyar gondolkodásmódot és lelkiséget ezekbe az
idegen formákba kényszerítettük bele . Ma ismét ez a veszély fenyeget,
hiszen .a teológiát" nagyjából Rahner, Ratzinger, Schillebeeckx neve képviseli számunkra. A nagy franciák (Congar, de Lubac, stb.) a legtöbb magyar
ember előtt legföljebb ha névről ismeretesek, az angolszász szerzők akik közül pl. a világ legjobb exegétái kerülnek ki - teljesen ismeretlenek.
Tehát többoldalú tájékozódásra lenne szükség - ennek elősegítésére jó fordítások kellenének - , és főleg arra, hogy merjünk végre önállóan, nemzeti
sajátságainknak megfelelően gondolkodni és fejlődni. A magyar gondolkodás
képi jellegú . Ez ma modernebb mint valaha. Gondoljunk arra, hogy a Szeritírás állandóan képekben, hasonlatokban, szimbolumokban közelíti meg a
nagy igazságokat. Emlékezzünk arra, hogy a Zsinat nem elméleti meghatározást adott az Egyházról, hanem bibliai képek hosszú sorával éreztette meg
mivoltát. Amikor egyszer valaki Hugo Rahner előtt idézte Pázmánynak a
megtestesülésről szóló képét:
is velünk egy igába fogta magát, hogy
minket segítsen" , a nagy hittudós felkiáltott: ez a mondat többet ér, mint
egy német teológus egész kötet értekezése!

.ö

Újabban biztató jelenség az egyházszociológiai tanulm ányok elkezd ödése.
Ezt azonban össze kell kötni a magyar lélek tanulmányozásával, különben
pozitivizmusra vezet. Nálunk eddig még csak folklore volt. Ezen túlmenően
bele kell hatolnunk abba a sajátos magyar lelkiségbe. amelynek ez kifejezője.
Ennek módja lenne egyfelől a n épszokások, népköltészet. népzene vizsgálata,
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másfelól a magyarság nagyjainak tanulmányozása ebból a szempontból
(irodalmi alkotások, önvallomások, magyar szentek alakja , stb.) : Figyelembe
kellene venni az eddigi kisérleteket is .
Ausztrália i misszionárius

LEVELEK AVATIKANI RADIÖHOZ A SZENTlRASMAGYARAZATRÖL
• . . . Emlékszem, a P r e d i g e r u . K a t e c h e t példány ai jutottak kb.
2 éve a kezembe. A szerkesztó bejelentette , hogyamintabeszédekben áttérnek az új exegézisre, mert náluk , Németországban, protestáns adások és
sok más forrás úgyis összehozza e problémával a legegyszerúbb, szinkatolikus falu lakosságát is . Igaza lehet! Am mégis sok felhördült levelet kapott . . .
Szörényi prof. nálunk sokfelé rekollekciókon propagálta , ismertette ezeket az
újdonságokat; sok paptestvér mondta, hogy ók lelki megújhodást szeretnének
a rekollekción, nem pedig azt, hogy hitükból kifosztva távozzanak onnan . A
témát , tudom, megkerülni nem lehet ma már . De nem kellene okos, rn ért éktartó és fóleg : a történetiség , történeti valós ág szempontjából a h a t á r t
világosan megállapító elóadásokat és utalásokat kapnia a magyar papságnak
esetleg még nem is csak csütörtökön , de más alkalommal is? . . . "
.Egy dunántúli lelkipásztor" .
• . . . . Erdekesek és hasznosak csütörtöki magyarázataid is. Ami a kr itikus megjegyzéseket illeti, ne felejtsd el a következóket. A magyar papságot
teológus korában olyan tanárok tanították az egyetemen, akik a teológiát annakidején, 1935-40 között nagyon jól megtanulták, kitúnóen tovább is adják .
de azóta maguknak a professzoroknak sem volt módjuk közvetlenül bekapcsolódnlok az eleven teológiai életbe. Nálunk pedig tudományos intézetek
nemcsak ma nincsenek. de régen sem voltak. Tehát a papság szerencsésebb
része, mely az egyetemi el őad á sokat hallgatta, jól elsajátította a világháború
elótti teológiát. Azóta, ha meg is volt benne a jóakarat, legjobb esetben rnaq őrlz.
te ezt a tudását - ehhez is sajnos erófeszítés kell - , de újabb eredmények
megismerésére csak nagyon kevéssé volt módja . A vidéki képzésról nem is
beszélek . . . •

B. F.
• . . . A ma új problémáival állandóan kellene foglalkozni. A legnehezebb ,
hogy .szakmabeli dolqalnkat" ls újra kell tanulni. Elképesztó, hogy ma már
a biblikus értelmezés meddig megy a múfaj javára írt magyarázatokkal! S
mivel itt még nincs kiforrva a tudományos álláspont sem , az ember végleg
tehetetlen . Jár nekem a .Blbel heute " c. folyóirat. Ez mindig hozza számomra
a meglep etést. A betlehemi pásztorok jelenetétól kezdve Lázár feltámasztásáig, ez mind csak jelképes irodalmi elbeszélés, de az a Krisztus halálát
kör ülvev ő emberek története is: a jobb lator, a százados stb . Végül csupán
az marad Krisztus t ört énet éből . hogy ó megszületett és meghalt értünk .
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Semmi más nem bizonyos , tanulságot tehát nem lehet levonni be l ő l e. Hogy
aztán mire alapozzák Krisztus Ist enségét, azt már nem tudom . ( . . . ) Tehát
a szaktudás terén ls elvégezhetetlen munka és feladat hárul ránk, hátha még
ehhez hozzávesszük a mai élet által felvetett kérdéseket, amelye kre tőlünk
feleletet várnak . Soha se tudom , hogy elzárkózzak-e szobámba és olvassam
rakásszámra a könyve ket, vagy inkább hagyjam a tudósokat vitatkozni és a
magam egyszerü hitével vigye m az emberekhez az evangélium ,jóhí rét'. Egyel ő r e próbálom valahogy a k e ttő t együtt csinálni . . •
Zs. I.
" . . . Oly meghatóan és gyermekesen h ivők és ragaszkodók a papok és
hívek a maguk ódon vélekedéseihe z, és mint val ami a legpuhább ütésre ls
robbanásra ingerlékeny vegys zer , érzékenyek. Még mi ndig azt hiszik , hogy
ls ten maga dik t álta , sz ör öl-sz öra, az evangéliumok és az egész szentírás
szövegét. ( . .. ) Itt hozzávetőleg ötvenéves elm aradás behozásárói van

sz ó . ..•
I. A.

A VAC) EGYHAZMEGYE PAPI SZENATUSA A SZENTSI:GEK
KISZOLGALTATASARÖL
A Váci Egyházmegy e Papi Szenatu s ának Kate k étlkal -Homlle tl kal Bizottsága jú nl usl
a követMegyés·
püspök is aktíva n résztv ett és helyesl ésse l hall gatta végig - t öbbek között - a
szentséqekre vonatkozó törvénytervezet et. Egyúttal előre je lezte , hogy mi vel a
szent ségek .kisz olq áltat ása " a körülmények megváltozásával vi lágv iszo nylat ban új
kérd éseket vet föl - az októbe ri papi gyűl és e k fó tárgyául is ezt a témakört tűzi
ki a tö rvényjav aslat szellemében.
g y ű lé se i n megvitatta. egyha ngúan elfogadta és a Püsp ök úr elé terjesztette
ke ző egyházmegyei törvényjavaslatot . A Homll et ikai Bizottság ül ésén maga a

Mindinkább e l őtérbe kerülő probl émája Egyházunknak, hogy egyesek
csak üres cer emóni ának vagy hangulatos ünnepély nek tartják a szentségeket, amelyekhez csupán a hagyom ány hatás ára vagy kü l s ő s é g e k miatt
ragaszkodnak. Igy van ez a kereszts ég, a bérmálás, az első á ldo z ás és házasság szentségé nél, vagy a teme té snél egyaránt. Ezzel a felfo gással szemben
saj nos egyházmegyénkben sincs egységes lelki pászt ori gyakorla t. Amíg az
egyik lel kipászt or komoly fe ltéte lekhez köti a szent ségek kiszolg áltatását ,
addig a másik sem miféle követelményt nem álli t. E vissz ás helyzet megjavítása végett, az egységes eljárás érdekében min den lel kip ásztor tartsa
be az alábbi i rányelveket:

I. Keresztség
l . Kív ánatos , hogya keresztelendő szülei - és lehetőle g keresztszüle i
is
o k t a t á s b a n r é s z e s ü I j e n e k a keresztelés e lőtt. Ismerjék
meg a keresztelés szertartását, ebben betöltendő szerepüket; mit jelent és
milyen f elelősséggel jár az, hogy gyermekü k az Egyház tagja lesz, stb .
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Ilyen oktatást legtöbb helyen csak havonta egysz er kell tartan i. Ezen az
oktatáson a szül ők akár a gyermek születése után, akár e l őtt e rés ztvehetnek.
2. A gvermek keresztelését e I k e I I h a I a s z t a n i azoknál a csal ádoknál, ahol a vall ástalanság obje ktív jel ei t apaszt alhatók (Bánk : Kánoni jog I.
412. o. jegyzet ) . Ilyenek:
a) A szülők nem kívánj ák a kere sztelést (más rokon az ő tudtu k nélk ül
hozza el a gyermeket) .
b) A sz ülök nem kötöttek egyházi házasságot , noha ennek sem mi
akadálya nincs.
c) A szül őkn ek van elsőáldozásh o z bocsátható gyerme kük , aki nem
részesül hitoktatásban és e ls őál do zó sem volt.
3. A gyerme k keresztelését más t empl om ban az illetékes p I é b á n o s
e n g e d é I y e nélkül nem végezhetik el.
4. Ha öt éves , vagy ennél i d ő s e b b gyer meket je lente nek be ker eszt elésr e,
a szentség kiszolgáltatása elő tt kor ának m eg fel e l ő okta tá sban kell részesíte nI.
5. Biztos ít ani kell a keresz ts ég ü n n e p é I y e s s é g é t. Különösen vigyázni kell erre a téli hónapokban, amikor a hideg miatt az egész szert artást
a sekrestyében végzik. A z egyházközség új t agját l eh e tő l e g min él t öbb hi vő
jelenlétében ikt assuk be a katolikusok sorába . E lsőso rb an kívá nato s a szü lők
jele nlé te .
II.

E lsőáldozás

és bérmálás

1. Az eddigi lelkipásztori gyakorl at általában ol yanokat is e ls ő áldo z á sh oz
Ill etv e bérmálásho z engedett, akiknél a szent ség felvét ele a kevés nek
bizonyu lt nyol c ill. négy het i e l ő ké s züle t ut án - csupá n küls ö formas ágot
jelentett, és nem volt meg a remén y arra , hogya gyermek igazi keresztény
élete fo lyt atódik. Az Egyházmegye i Papi Szenatus ülésé n a papság k é pv iselő i
annak a komoly lelkipászto ri érd eknek adta k hangot. hogy az e ls őá l d ozás t
és bérmálkozást legalább e g y é v i szentm isén való részvéte lnek és lelktismeretes hittantanulásnak kell me g e l őzni e .
2. Ha a gyermek nem saját pléb ániá ján já rul elsőál dozá s h oz il le tv e
b érmáláshoz. a szentség felvétel éhez ki kell kérn i p I é b á n o s á n a k
enge dé l y é t.
III. Házasság

1. Ha a szentségi házasság egy ik jegyesnek sem lelk ii smer etbeli ügye ,
akkor n e m r é s z e s ü I h e t n e k egyházi házasságban.
2. Arra az esetre, ha az egyi k jegyes h i t e t I e n - noha a jog szerint
katoli kus - , az új pápai motu pr oprio ért elmében a Magya r Püspöki Kar
rendelkezését várj uk. Ilyen esetben a hi tetl en fél t ermészet esen nem
áldozt athat ó meg .
3. Az Egyház megk ívánj a a házasul andóktól . a ker eszt ény t anít ásban
való [ árt assáqot " (1020. c. 2.) . Azok at a jegyeseket , akik nem volt ak e l ső -
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áldozók, a I a p o s a n k I k e I lok t a t n i a hit e l emeiről. Ezeknél a három
oktatás aIIg mondható k ielégítőnek. I:ppen ezért tudatos ít anunk kell . hogy
az esküvőre legalább három hónappal elóbb kell a jegyeseknek jelen tkez niök.

PAPI JUBILEUMOK
VASMISE
Beöth y István, a veszprémi székeskáptalan szenior kanonokja j úlius 14-én
mut atta be vasmiséjét és ugyancsak ekkor iktatta be őt Klempa Sándor
apost oli korm ányzó a nagypr épost i székbe. Teoló giai tanulmányait a Pézmáneumban végezte . Teológia i tanár lett a veszpr émi papnevelő Int ézetben .
Majd sümeg i és veszprémi székesegyházi plébános . Ma is aktívan vesz
részt a lelkek gondozásában és ilyenkor még attól sem riad vi ssza, hogy
88 éves fejjelodaüljön a motorkerékpárra káplánja mögé. Lelkes ünneplésben részes ft ette az egybegyűlt papság.
GYEMANTMI SI:K
Kovács Vince szeptember 22-én t artott a gyém ántm iséjét és harm inc éves
püspöki jubileumát. A nyugalmazott apostoll kormányzó kettős j ubil eumán
résztve tt csaknem az egész magyar püspöki kar . Kacziba József püspök
mondott szentbeszédet . Bánk József váci megyéspüspök látta el a kézvezető tisztét. Ako s Géza ir odaigazgató a Szent aty a üdvözlő levelét olvasta fel. Mise után a hatalmas papi menet a püspöki palotába vonult. Itt az
Allami Egyházügyi Hivatal eln ökhelyettese , Balló István köszöntötte a [ubi lánst és adta át ajándékát. Az egyházmeg ye üdvözl ése ut án a tö bbi egyházak vezetői fejezték ki jókiv ánatalkat, majd a v áro sl ta nács elnöke.
TI ma ff y László püspök i tanácsos . a budapesti Pat rona Hungariae Leánygimnázium ny. igazgatója az Intéze t kápolnájában augusztus 30-án mut att a
be gyémántmJséjét. Endrey Mihály püspök volt szónoka és mandukt ora.
Dr. Gáspár Pál eszt ergomi egyházmegyés, a budai érs eki gimn. lqazgatója volt. A 82 éves jubiláns, az ottani hívek közkedvelt .Pall b ácstja" ,
töretlen testi és szellemi frisseségben mutatta be gyémántá ldozatát Göt eborgban (Svédország), 1970. jún . 28-án.
ARANYMISI:K
Csopotl Lajos piarista tanár július 29-én mut atta be aranymi séjét Balt án.
Déva mellett.
Jancsáry Béla kassai kanonok jún ius 29-én tartotta aranymiséj ét. A
magyarországi papok nevében Fekete István perkupa i plébános köszöntötte .
Adám László szalézi atya augusztus 24-én Budapesten mutatta be aranymiséjét. A szép ünnepség az Újpest·kertvárosl plébán iatem plomban volt.
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..MI eRT VAGY eN LELKEM SZOMORÚ es MleRT HÁBORGATSZ ENGEM?"
(Egyéni

reflexiók

Boros

László

könyvéhez.

.A

köztünk

élő

lsten" -hez.)

.Amerre én jártam . kövek énekelt ek.
Mert az édesanyám üzent a köveknek.
Szive ment előttern elöre követnek . . ..
(Mécs L.)
Közel negyvenéves Iparkodás van a hátam rnöq ött, Uram . Hozzáértö
lelki emberek itélete is az. hogy derék iparkodás volt. Sokszor mlntaszerú.
Nem hetvenkedésböl mondom . Ami jó volt. a Te kegyelmed. jól tudom .
I:desanyám. szentéletú rokonok. derék jó hivek imája kisért. Sokaké, mert
sokakat tudtam szeretni Veled és lOrted. Meg önmagukért is. Magam is
cipelem az embernyomor minden terhét. Tudom , mekkora kincs és er őforr ás
a szeretet. Azért iparkodtam öket szeretnl , mert j ól esett nekik. mert
segitette őket. mert valamit megsejtettek Belöled .
De a kövek nem énekeltek, Uram . Megsebeztek. Föltörték nem a lábamat . de lelkem és szivem legmélyét. Csup a seb . csupa vér , csupa rongy
ott lenn a legmélyebb lényegem .

+
IOn is álmodtam sokat. sokszor és nagy dolgokról. Ismerem dicséreted
a prófétáról, akit a vágyak emberének mond az Irás . Mint ö, sirtam és
Imádkoztam lsten szent városáért: az Egyházért, népemért. ezért a jobb
sorsra érdemes sz ép világodért. a rám bizott és hozzám közel kerü lt
lelkekért.
Es most fáj látnom a pusztulás útálatosságát a szent helyen . A gyöngeség ezer Jeiét . a választottak romlását. Fáj nekem minden emberf ájdalom .
fáj a gyúlölködés uralma , fáj az ártatlanok romlása és f áj, nagyon fáj az
eget·földet megvívni akaró nagy emberi er őfesz ít és . mert annyiszor lesz
belőle még nagyobb csalódás. emberszenvedés és emberkín .
Biztam és reméltem . hogy tehetünk értük valamit. Szebbé tehetjük a
földet. A vadócból tényleg kivlrít a rózsa : a szebb , a békésebb . az emberibb
élet virága .
Ertük és Erted akartam nagyot tenn i. Hol az eredmény?
. . . Erösltsd hitemet. Hadd tudjam: álmodni szabad . tervezni kell, a
szolgálatban kifáradn! nem szabad . a harcot mindig újra kell kezden i. Utána
és közben ped ig nem szabad felednem : Uradat. Istenedet im ádjad és csak
NEKI szolgálj l A te kiismerhetetlen , titokzatos akaratodnak.

+
Tehetséget, talentumokat adtál nekem is. Uram. Nem a legtöbbet, de nem
ls keveset. Dolgoztam, tanultam , virrasztottam és imádkoztam , hogy jól
kamatoztassam öket. Nem kellenek Neked a talentumaim? De hiszen Te adtad .
Es még a csekélyke adományról is el kell számolnunk. Ki érti , mit akarsz
velem?
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lrni, beszélni szerettem volna . Tanítani, oktatni sokakat. ezreket. rnindenkit. - Tanulmányaim abbamaradtak . Nem minth a megbukta m volna . Magna
cum laude minösítettek. Mások kevese bbel csi llo gnak. tanulnak, írnak,
szerepelnek. Miért gyújtottad az én lámpá mat ? Erdei fatelepeken tíz -húsz
egysze rü hívönek ? A nyelvet csak tö rö ki s gyerm ekeidn ek?
Igaz, néha f ölállítottál a templom párkányára is . Ezrek itták szavamat és
lelkesedtek ért em. Atmen et vol t . . .
Frustratio tal entorum? Elkótyavetyé lé se a Te ajándékaidnak? Vagy
sacrificium talentorum ez? M int mi kor Pál két év ig a börtönb en volt? Mint
aki három doktorátussal segédmun kás. ném aságra ít élve ?
Adj Uram reményt. bízó, erós remé nyt , hogy Te jobb an tudod. Hogy
Pál csak vet. ApolIo önt öz. de a növekedés. az ere dmény egészen Rád
tartozik . Te nagy határban szánts z és vet sz. Te tudod. kit hol és mi t miko r
használ sz fel. Hol fekteted be ta lentumok áldozatát a Kr isztus-test növeked ésébe . Te megado tt szívet kívánsz és nem a csillogó eredmé nyek kel mér sz ...
Vérzó szíwel , emberi csalód ások kínj a közöt t hadd t udjam: Boldog , aki
Benned meg nem botránkozik . . .
Engem akarsz , Uram. nem az er edményeimet?
A szívem kell Neked . nem a sikereim ?

+
De éppen ez a legm élye bb fájdalom , ez a legé getöbb seb, Uram ! Mi
lett ezzel a szívvel . mi lett belölem?
Megértem, hogy a vil ágmegváltó ere dmények elmaradtak. Mások. nagyobb
adottságokkal épp en il yen sorsra jutottak, és nekik bizonyára nehezebb.
Magam is megc sóválom a fejem és szégyenkezem, ha hiúságom , naqyratörésem álmodozásán rajtakapom magam .
De ezt reméltem , hogy a b el s ő önt udat megmarad. Azt hittem, ezt
meghagyod, Uram . Bízt am, hogy az apostoli sikertelenségek , a külsö áldozatok mögött én, a szívem legbelsö mozdu lásával, akaratom oda~sá
ban mindig hű maradok Hozzád.
Pedig itt történtek a legn agyobb trag édi ák. Ó mennyire tudom , mily en
igazak a rövid Confi teo r szavai is az én v étk e mr ő l , az én igen nagy
vétk emröl! Culpa rub et vultus . Milyen or capirulással nézek szembe a
hívekkel a szembefordított oltárt ól , a szószékról! Hogy szeret nék elt űnni
az élök f öldj ér ől , míg mind en ki nem derü l!
Mennyit ártottam , akit azért küld tél , hogy áldás fakadjon a nyomomban!
Mennyiszer estem el, holott a gyöngék támogatására, az elesettek
fölemelésére küldöttél!
Hányszor látták. akik igazán megl áttak és akik elött a kegyel em minden ható erejét kellett volna megtanúsítanom . hogy én is gyönge vagyok . esend ő .
nyomorult és bűnös!
Miért törted össze bennem ezt a legbensöbb öntudatot?
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Miért engedted. hogy a mécses csak pislákoljo n, holott annyira kell a
fény és olyan sokaknak? Mi ért engedted az én n ádsz álarn összetörni, holott
sokan akartak rám tám aszkodni?
Te tudod . titokzatos. min denható és mindent látó lst en, hogy ez a
legnehezebb.
I:s csak Te tu dsz erösíteni. a szeretetet bennem megöríznl, hogy ezt a
nyomorult elesett magamat ls el tud jam fogadni a kezedböl és nyomorúságom
mélyéröl is Feléd kiáltsak : Még ha megöl is . Benne bízom és szeretem Ct !
Mert könny ü lenne odatenni lábad elé az eredményeket .
Mert az sem nehéz: kegyesen megköszönni Neked a sikereket.
De csak a Te kegyelmedd el megy a mélységböl , megalázot tan és ő s z
szetörten , mégis Hozzád kiált ani: ~ n Uram és én Ist enem !

E. H.
Jo~e f
Sudbrack : P r o b I e m e P r o g n o s e n e i n e r k o III III e n d e n
S p i r i t u a I i t li t . Echt er -Verl aq , Würzbu rg . 196a. 160 lap ( DM B.BO ) .
J. Sudbrack S. J. a . Gelst und Lebe n" rnunkat ársn: a lol ki élet teológi ájának
szakern be re fl St immen der Zeit fol yóiratnál : több szak folyó iratb an és lexikonba n közölt
ci kkeket. A z ill ö s s zegyűjtött tanulm ányok megv ilágit j ák a modern ker eszt ény
lelki ség áramlatalt. i ö keresztmet szetet nyú jta nak a je le nle gi ku t atásokró l. Sudbr ack
sokszo r id ézi K. Rahner írása it. De j ól ismeri a keresztény l elk i ség antik és középkori
sze rző i t is .
M ely ek n. árrnost a kialakuló új lelk iség l e p j e ll e m z őbb von ásai? A kötet utol só
tanulm ány a alapj án a k öve tk e zőket neve zzük meg : A z új lel ki ség 'középpontj ában a
J ézus-nuszt értum áll : a ke re szte n meghalt és fel t ámadt Jézus t it ka ma csa kúgy. mint
teq na p a keresztény lel ki ség fók usza. - Egy más ik j e lle m z ő von ás : a sokrétűs ég .
A sze llem tudom ányok. a pszicholó gia. 11 szoc iológia és a mod ern ku ltúra különbözö
ágai val fo alalko :!ó kuta tások két ségkív ül a ke re szté ny ek lelki él etébe n i s éreztet ik
hatás ukat. A kereszt ény lel kis ég egységét ma nem az un iform izál ásban keressük.
hanem a húsvét i m isztériu m aktua l izá lásában és a szolq álö sze retet közösség
kialakítás ába n. Egy k öve t k e ző jell em vonás: a va l ös áqlq énv, a realItásra való
törekvés. ami azonos az ig azság-ke res ésse l és az őszin t e ség Igény ével. Vé g s ő soron
a te ljes ta pasztalat vág ya és az igazságke resés nem más . m in t az Úr Jézus keresés e.
A va lósá g- és va lódi ság-igény term észet esen a vil ág fe lé való
aki az Igazság. nyit ottságot követe li. Nem menek ül és a v ilá gtól. hanem annak áta laki tása : ko vászként
kell átj ár ni a tel jes emb er i valóságot. Ennek feltétele pers ze a diszkréció. a
"szellemek megkü lönböztetése ". . Mi ndent viz sgáljatok meg, a jót tartsátok meg'"
( 1 Tessz. 5. 21) A le gfőbb kritérium itt ls maga az Úr Jézu s . és a l e gfőbb parancs
a ezere tet . lí j paranc sa" . Jézust kell fe lfedezni. szer em i és szolgá lni a legkisebb
embe rte stvérben is P. Sudbrack egyes tanulmányai Jobban elmé ly it lk ezeke t a
szempontokat és jó elig azít ást ny últan ak a lelki éle t teológ iáját é ri n tő új abb Irodalomban.
Sz. F.
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KÖNYVSZEMLE

Dr. SzalaI János: I g e h I r d e t é s é s I i t u r g i a l, Sz. Istvá n Társulat , Budapest ,
1970 , 416 lap.
A nyár végén jelent meg dr , Szalai János hittudományi fő iskolai tanár összeállItá·
sában az I g e h I r d e t é s é s I i t u r g I a c. lelkipásztori segédkönyv I. kötete .
Dr . Cserh áti József pécsi megyéspüspök bevezetőjébő l megtudjuk, hogy a kötete t
e lő ké s z ítő munkaközösség .m indvéglg hűség esen megvalósította' az ö elgondolásait
és a szerkesztésben követt e Irányltását. A segédkönyv kido lgozásában segItett Dr.
Cs őgl János, Dr. Goják János és Dr. Kelem en Vendel.
. A most megjele nö liturgik us segédkönyv - olvas suk az Elöszóban - .. . korszer ü ,kerygmatl kus' Igehirdetési anyagot kíván nyújtani . Nincs szó egészen vagy
fé lig kész szentb esz édekr öl, M inden vasárnap anyaga három fő részre t agolódi k és
az el s ö rész új ból háromra a három évre beosztott perikö pa-anyaqnak megfelelöen.
A: egyes évek jel ei: AJ, BJ, CJ, Közöljük minden perlkópa szövegét, hogy könyvünk
használhatóságát ezzel is fokozzuk. A szövegeket rövi d exegétlkal megjegyzések
követ ik, e l s ős o rba n az Illető vasárnap, ill . ünnep fögondolatának m e g felelően , a három
s övegnek l ehetőle g ös s zefü ggő szeml élete alapján . Ezt követ i álta lában a liturgikus
utalás a szentmisében megvalósu ló krisztusi kultusz misztériu m két középpontjá ra, a
keresztha lál áldozati valóságára, amelyben saját áldozatunkk al ml ls benne fogla ltatunk
és az áldozat beteljesedésére, a szent háromságú Ist ennel való egyesülésre a
szentáld ozásban. A II . rész részint t eológiai elmél yltését adja az olv asmányokkal
kapcsol atos kérdéseknek . ill . szemelvényeket hoz a múlt és a jele n nagyjaitól , te hát
a szó teljes érte lmében nyersanyagot ad. A III. rés z vázlatso rozat, mel y hít- és
erköl cs i életünk elmélyítés ét és a mindennapi, föleg a közösségi életre szóló
küldetéses alkalmazását kívánla nyújtani az Igének" .
A kezünkben lévő kötet a karácsonyi ünnepkört öleli fel , ádvent első vasárnapj ától
a 9, évközi vasárnapig. (Az Előszó szerint . blzvást várhatjuk" folytatását, minden
bizonnyal még két kötetet.l A több, mint 400 lap terjedelmű, szépen bekötött
segédkönyvet nagy élvezett ellapozzuk. Valóban gazdag anyagot ad az Igehir detéshez.
Mi vel az ószövet ségi szentír ás Magyarországon nem Igen hozzáfé rhe tő (az új
fordítás csak s lö készületben van) , a lelkészkedő papságnak nagy szolgálatot tesz
a segédkönyv azzal ls, hogy a három ciklus mindhárom olvasmán yának a szövegét
leközll. (Persze, kicsit zavaró az ószövets ég régies fordítása , - főleg a ma már
nem használat os igeidök ,J Az olvasmányokat követő exegétikal jegyze tek elég röv idek ,
csak a leglényegesebb magyarázatokra szorltkoznak. Itt min djárt megjegyeznénk ,
hogy ezt a részt tartjuk legkev ésbé sikerültnek. Jó ötlet az, hogya régi és az újabb
teológ usok III. lelki Irók műve lböl .nyersanvaqot" hoznak az Igehi rdetés hez. Gyakran
találkozunk Pdzmány, Prohászka, Newman szövegeivel; de rajtuk kivü l mal teol ógusok
vagy szépírók műve i ből vett Idézetek is szerepe lnek. A hom!llavázlatok ált alában
kiragadnak az olv asmányokból egy-egy verset vagy gondolat ot és ahhoz fűznek
erkölcsi Intelmeket, gyakorlati buzdításokat . Nem egyszer jó példákat ls adnak a
szentb eszédhez. PI. . Három gondolat az ít életrő l: 1/ Goeth e eltá voll totta lróa sztalá ról
Krisztus rn üvészl ábrázol ását : ,Nem tudo m tová bb elvise lni ezeknek a szemeknek a
tek inteté!' . - Pedig egyszer mi ndenki nek Jézus szemébe kell néznie. 2/ VIII . Henrik
vérengzés ének egyik áldozat a, a londoni kart hauziak prio rja mondta , m i el őtt a hóhér
kivágta a szívét: ,Úr Krisztus , mit fogsz t enni ezzel a szlwel?' - Mi t kezdhet majd
az én szIvemrne l? 3/ A haldokló Donoso Cort ez pári zsi követe t császára a szárny-
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segéd révén blztos ftotta jóindulatú együttérzés éröl. A haldokló: ,Számom ra már
cs ak Jézus jóindulata és együttérzése jelenthet val amit'." (30. Iap)
Amikor eli smerjük a papi segédk önyv két ségtelen érdeme it , l egyen szab ad néhány
kri t ik ai megjegyzést is tennünk . A Zsinat tanítása szerint az igehirdeté snek a szentirás ból kell táplálkozni a (D e i V er b u m 24) ; a hom ili a pedi g , ame ly a szentmis ének szerves rész e, a liturgikus év folyam án .a sze nt szövege kbö l fejti ki a
hit misz térium át és a kr iszt usi éle t ir ányelv elt " (L i t U r g. 52). A kezü nkben l évő
segédkönyv is ezt akar ta szo lgá lni. De nem t elj esen si ke rü lt . A z exegéti kai magya rázat ok ugy ani s sokszo r ink ább apo logetikusa k (pl. arc heo lógiai vagy történet i
adatokkal illusztrálják a szen t szöveg hit el ességétJ , vagy ha az alapgondolat ot
összefoglaljá k, nem mind ig a szentírási szakasz teljes jel entés ét tárj ák fel , hanem
kiragadnak egy-ogy gondo la tot az ö ssze függésből. A második rész, a teológi a sem
mi ndi g a szent olvasm ányokból kiindul ó bibl iku s teo lógia . PI. ádve nt 3. vasárnapj án
( l a e t a r e l , m ikor az olv asmányo k vissz até rő motívuma az örven dezés , a bün
teológ i áját f ejt i ki . Orömt elenségünk oka bünösségünk ' mo ttóval. Kéts égt el en, hogy
itt ls lehe t beszéln i a b únr ől (Ad ám b ü n éről i s) , de az eredeti bün és az
evolúció kapcsol at ának ki fejt ése mégse m ide kív án oz tk. Végül a hom ili avázl ato kn ak
i s sokka l in kább az eva ngé liumi olva sm ányok at kell ene akt ualizálniok.
Ezek a kr it ik ai megjegyz ések egyá lta lán nem aka rják elvitatn i a segédkö nyv
érdemeit: a lelkip ásztorkodó papság (rem élh et ő l e g mindenkihez eljut ! ) igen nagy
hasznát vesz i az ige hi rde tésben. Mi is öröm me l üdvözöl jü k a vá llalkozást és gr atul álun k
a sz ép munk ához .
Szabó Fer enc
Szabó Ferenc: T á v I a t o k. Irod alm i és vil ágnéze ti ta nulmá nyok . A s zerz ö kiad ása.
Róma 1970. 252 old al.
. Az lsten népe is az i dő sodrában él. a h ívő em be reket is elé ri a mutáción
átes ö emberis ég vál sága . De a ker esztény ek tudj ák . mert his zik , hog yamegte st esül t
Ige Irányt és jelentést adott a történel emn ek . A hit fén yéb en kell t ehát táj ékozódniok
s keresn iök küldet ésük et i tt és most." Ezt a t ájékoz ödást akar ja szo lgálni Szabó
Feren c leg új abb könyve .
A . M odern kö l tő k láto mása és éle té rzése" c. el s ő rész fra ncia kö l tő k és Babits
halál éimé ny e kapc sán eszünk be ju tta tj a, mekko ra a müvé szle lkek , köztük i s a
költők szerepe a legm ély ebb va lóság ok megérz ésében . megl áttatásában és kifejezésé ben , akkor . ami kor a közö nsége s haland ók még nem is se jtik (m ert nem érzik:
félelmeik és íde gvibrálásuk más) az új szü letését és a vele járó gestácló és
vajúdás kínja it .
Keresztény .e gzisztencia li stá k" a második ré sz címe . Pasc al . Blond el és t árse lk ,
meg a mi Prohászkánk é l e té rzé sé r ő l. igaz i egzisztenc ialista j elentős ég éről szól.
Teilhard vall ásos eszme v il ága és per szonali zmusa mu tatj a az ut at a jövő teológiai
fe ladat ai irányában. amelynek h i tből fakadó t anúságt ét elnek ke ll le nnie a mai kor
embe re szám ára.
A záró fejezet: . A st ru ktural izmus és a kereszté ny hit értelmez ése" , Ezért lehetünk
leghálásabb ak a sze rző ne k . me rt a st ruktu rali zm us (főle g fr ancia válfaja) ism ertetés e
és értékel ése me gadj a a szükséges táj éko zódásho z elégséges is me rete t és felment
at tó l , hogy tú l sok i dőt ford it sunk olyas va lami nek tanul mányoz ására, ami ne k div at a
. a 68-as párizs i ese mé ny ek után szin te má ró l holn ap ra megs zünt" • de ami ve l otthon
. fe l t ü nőe n sok tanul mány fogl al kozott " . (Szabó Ferenc e tan ulm ány át mo st közli
a Teol ógi a c . foly óirat.)
A szerző a tanulmányokk al táv latokat akar ny itni. Sok megf ontol andó és érté kes
szempont ra hívj a fel f igyelm ünket . PI. : •. . . a struk tura lista mó dszer segí t ségé veI
tanulmányozni leh etne azt a szimbolikát , ame ly a szeri ti r ás érte l me zésé tő l kezdv e
a teológ ián át , egészen a Ieik is égi g az egé sz kere szt ény eszm ev il ág hagyo mányos
ki feje zése." (242. o .)
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Szabó Ferenc eddigi könyve i is megm utatták, hogy sokat olvas és alaposan ismeri
légkört, szemese n figyeli és gyorsan közvetíteni akarja.
Néha tal án túlgyor san és túlso kat. E b bő l magyar ázható az itt-ott elsi ete tt nek é rző dő
fogalmazás és fől e g a renget eg idézet : kül ön-külön mind szép , soksz or l ebil incs el ő en
érdekes, de így tömegé vel fárasztóv á lesz és úgy érezzük: kevese bb több volna.
Jó lenne rit kábban hivatkoznia sajá t cikkei re. könyve ire . Al talában a mai t empó a
publik ációk teré n is szédületessé vált . A sz erz ő k , tudo mányos és teoló giai irók is,
mintha k öt el e zőn ek éreznék évenként legalább egy könyv megj elentetését . Eredmény :
a közönség egyre idegesebbe n és fel ületesebben olv as, egyre kevésbé tud lépést
tar tani még az őt legjobban é rde k l ő terül etekkel is . Igy egyaránt a bölcs esség
és a szerete t megnyi lvánulása az anyagot érni hagyni, újra meg újra átfoqalrnaznl.
rövidebb és tömör ebb módon köz ölni. s mindehhez I d őt adni magunkn ak.
Szabó Ferenc még f iatal. de cik kei rő l szakemberek már igen nagy dícsérettel
nyil at koztak, kül föld ön és odahaza egyará nt . M űve l való ban .t ávlato kat" nyit ék. de
nem szenvtelen tud óskodással, hanem meleg lel kesedéssel. Érezz ük, hogy aki ezeket
a tanulm ányokat írta. az maga is nyito tt mind en szép és jó Iránt , s fől eg mindezek
összfoglalata : lst en iránt . Ezért vesszük kézbe szíve sen könyv eit .
fő le g a fra ncia szellemi

Békési Istv án

Joseph Ratzinger: G I a u b e u n d Z u k u n f t (Hit és [övö.l . München , Kösel ,
1970. 131 o.
A neves német teol ógus legújabb könyve öt rádióel őad ás szövegét tartalmazza .
amelyek et 1967-1970 között e rrő l a témáról tart ott .
Az érett Ratzinger közismert eré nyei sű r íte tten érvé nyesü lnek ebben a kis
kötetben. Tág lát óhatár , mets z öen éles diag nózis, merész ív ű , mégis szolfd megoldási
kisérl et ek, a teológiai okos kodás megbízha tósága (nem kevé ssé vigasztal ó erény
mat) , s nem utolsó sorban minden választé kos árnyaltsága mell ett is átte ki n th e tő,
vilá gos kife jezésm ód. Ami talán új szinfolt : az az irón lkus mosoly, amellyel a
szerz ö it t -ott a mai teol ógiai zű rz ava rt szem léli. Különösen az utolsó előadásban
érvény esül ez, már a elm ét ől kezdve : . M ilyen lesz az Egyház a 2000. évben?' M iután
ezzel a . szenzác t ös" clmm el ke llőe n felajzott a a várakozást , ki derü l , hogy jóslások
helyett - az egyház tör ténelmet Idézi fe l. Mert szeri nte a j övő valamelyest megbizható prog nózísát csak a múlt tanulmányozásából , tört énet il eg hasonl ó h el yz etű
kors zakok tanul ságaiból lehet megalkotn i. Ami t ezutá n nagy erudícióval felsorol a
fe lvi lágo sodás i dejébő l (pl. népnyelvi lit urgiára töre kvés, bibliamozgalom, másrészt
a coe lib átus támadása, stb .), az igazán alka lmas arr a, hogy egy ki s szerénységre
intse n: nem a mi korunk fedezte föl a keresz té nység . hlteles" form áját , de válság
sem most van e lőszö r az Egyházban . . . Ez a sze rnlél öd ö beágyazódás a tö rt éneti
fol yton osságba már maga is egészséges irán yba terel i a gondolk odást. A korszak
jel le mző alakjainak bemut atásából szi nte magától sz ű r ödlk le a mély tanulság :
. Csak aki önmagát adja , az teremt [öv öt" - vagyis az Egyház jövője, ma éppenúgy,
mi nt min denkor, az igazán h ív ö kt ő l . e l s ő s o rba n a sze ntektő l függ. Ebből a
természetfö lötti n é zőpontból már bátran jósolh at ja meg az eg y sze rű s ö dé s, benső
ségess é válás foly amatának nehézségeit, de egyben a hit átü tő ere jét is a holnap
vil ágában.
Nagy e lő n ye a könyv egyes darabjainak, hogy gondol atmenetük néhány tömör
mondatban sű ríthető, s ezek a gondolatok mind ig nagyfo rm átumú ak, megj egyzésr e
méltó ak. Ratzinger nem híve a kész rec eptekn ek. de felvill ant ja a tel jes kereszténység
és az igazi emberség szintézisét, s ezzel a legtöbbet teszi ösztönzésünkre.
bizta tás unkra . J:rdemes röv iden összefoglalni a több i el ő ad ás mondan ivalóját is.
A . Hlt és tudás ' c. mi utá n kérlelh etetlen láncolatban elénk áll ított a a bibl iai és
a tudományos szemlélet eltéréseit , megállap ítja : éppen a modern ember ezekkel
kapcsol ato s kényelm etl enség-érzése mut atja a hit igényét. Nem Izgat nák ennyire
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az ellentmondások, ha nem volna fontos neki a hit. Másrészt ugyanilyen
kényelmetlenséget érez a valóságos világnak, saját tudományának keretei között ls.
I:rtessük meg vele, hogya hit nem Ismerethalmaz, hanem személyes odaadás, akkor
mindkét terhétől megszabadítjuk. - A . Hlt és exlsztencla" az el özö téma folytatása:
a hivő ember magatartását világftja meg. Sz. Pál nyomán Indulva Abrahám
alakjának remek elemzésében tárja elénk a hit lényegét: .exodus" az, jövőre Irányuló
remény , súlyt ad a jelennek ls, de nem áll meg nála; az emberiség őskoráig nyúlik
vissza, biztonságát azonban csak a megváltással és Krisztus feltámadásával kapta
meg. - A .Hit és filozófia· az újkori filozófia feJlődését elemzI. A filozófia azzal,
hogy mindenáron az exakt tudományokhoz akart hasonlóvá lenn i, teljes zsákutcába
juttatta magát. A vallásnak ma le kell számolnia azzal. hogy többé nem áll mögötte
egységes és támogató értelmi, világnézeti hátvéd . De ez a . hontalans áqa" nem
Idejétmúlt voltát mutatja, hanem korunk általános tudati válságának egyik Jele.
Világért se hódoljon be a hit ls a pozitivizmusnak , hanem töltse be hivatását mint
az emberi gondolkodásba fúródó, fölfelé mutató nyllvesszö. Végül .A világ
Jövőjét blztosltó remény" c. előadás megállapltja : korunk elsősorban [övöbenézö,
előremutató korszak , a remény korszaka. De reményen ma nem vallásos erényt,
hanem az embernek önerel ébe vetett bizakodását kell értenünk. A mal ember nem
lsten városát, hanem az ember városát akarja felépltenI. Ugyanakkor viszont
visszaborzad azoktól a veszélyektől, amelyeket saját haladása magában rejt. A
ragyogó megoldás: ml mégis, a hit szemével nézve, remélni merünk az emberben mert az .ember· nekünk végső soron : Jézus Krisztus. Isten úgy akart az ember
reményévé lenni, hogy ő maga lett emberré. Igy Krisztus példája nyomán reménységgé tudunk válni egymás számára és megépíthetjük az ember városát, amely
azért olyan egészen emberi, mert egészen Istené.
Kiemeljük még a szerz ö aforlzmatikus készségét. Tömören fogalmazott , lényegszerű
mondatai mélyen emlékezetünkbe vésödnek. Idézzünk néhányat: . Ma az evolúció
tana mondhatni belülről válik az ember számára hihetővé és végrehajthatóvá." .A
holdba vezető utat könnyebb megtalálnl, mint az ember útját önmagához: .A kiürült
ég még nem elég arra, hogy boldog földet teremtsünk: .Amlnt lsten csak emberen
át jön az emberhez, éppúgy az emberek ls csak Istenen át jutnak el egymáshoz:
.A keresztény ember feladata: kltágftanl az embervolt terét, hogy hely legyen benne
lsten Jelenlétének:

S. M.
Johann Chri stop h Hampe (kiadó): D I e A u t o r I t ii t d e r F r e I h el t (A
szabadság tekintélye) . A zsinat jelene és az egyház j övője ökumenikus mesvitatásban. München, Kösel , 1967. 3 kötet. 2056 oldal.
Evangélikus lelkész, aki kétezeroldalas gyűjteményt szerkeszt a II. vatikáni zsinatról - nem mindennapi jelenség még korunkban sem. Ezen mérhetjük föl azt az
örvendetes távolságot, ami a reformáció kezdet ét a reformác ió 450. évfordulójától
elválasztja.
A rnü minden fejezete Hampe bevezetőj ével kezdődik . A szövegközlő részben
nemcsak az egyes zsinati dokumentumok szövegét tal álluk. hanem az eddig legbővebb
válogatást ls a püspökök zsinati felszólalásaiból. (Hampe mint megfigyelő maga is
résztvett a zsinaton.) Ezután következnek a kommentárok: a katolikus, protestáns
és ortodox teológusok java sz öl a fölmerülő kérdésekhez, méltatja, értelmezi és
bírálja a zsinati végzéseket, kiki a maga nézőpontjából, a keresztény pluralizmus és
a barátságos eszmecsere szellemében.
Terjedelme és jellege a munkát természetesen elsősorban teológiai müveltséggel
rendelkező szakemberek számára teszi érdekessé, sőt nélkülözhetetlenné. De egy·egy
tanulmányát haszonnal olvashatja a nern-teolöqus é rd e k l őd ő ls. I:s a hatalmas v állalkozás maga ls már lelkIIsmeretvizsgálati pont lehet: Ime, a nemkatolikusok ennyire
látják a zsinat roppant jelentőségét - és hogy gondolkozunk róla ml magunk?

R.
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HAMVAS ENDRE ERSEK
(1890 -1970)
Eletének lobogása az évek folyam án mind ig csendesebb lett és április 3·án vegleg
megtört szemében a fény . Földi életét 80 éves korában fejezte be és bemutatta
lelkét irgalmas Jézusának.
Erdekes, érdemes és értékes volt az élete. E r d e k e s , mert kevés papnak jut
osztályrészül annyi eseménytöl dús, fordulatos életszakasz, mint neki. E r d e m e s
volt az élete, mert mindig meg tudta látni az eseményekben lsten kegyelmekben
gazdag pillanatait és ezeknek a pillanatoknak lelki eredményét mindenkor fel tudta
mutatni. Es é r t é k e s volt az élete, telve gazdag élményekkel, lelkiséggel. bölcsességgel és a szeretet nagy cselekedeteivel.
A nyolcgyermekes piszkei kovácsmester elsőszülött fia az esztergomi bencés
gimnáziumban kítün öen végezte tanulmányait. Ezek végeztével az esztergomi fő
egyházmegye papnövendéke i közé kért és kapott felvételt. Főpásztora mindjárt a
bécsi Pázmáneumba küldte. Időközben kissé megrokkant az egészsége; lelke , szelleme és erős akarata mégis felülkerekedett a hirtelen támadt gyengeségen és megfelelő
okos gyógykezeléssel teljesen renbej ött. Kitűnő eredménnyel fejezte
be egyetemi tanulmányait is és megszerezte a teológiai doktorátust.
1913 nyarán szentelték áldozópappá. Hamarosan segédlelkészi beosztást kapott
Naszvadra. Három esztendőt töltött ott. Az egyre betegebb plébános mellett ő
végezte a lelkipásztori teendőket, fiatalos buzgósággal, nagy készséggel, mindig
figyelemmel principálisa Iránt, kikérve annak IrányItó véleményét, nehogy rosszul
essék neki a fiatal pap önálló tevékenykedése. Káplánkodása megmaradt a hivek
emlékezetében. Még püspöksége idejében ls jöttek onnan látogatók Szegedre. Azt
mondták ezek a látogatók: látszott rajta , hogy szeret imádkozni, szereti a hIveket
szolgálni, lelkében a buzgóság élt s a készség, és életében mindenki feddhetetlennek ismerte.
1916·ban Budapestre került hittanárnak a Notre Dame de Sion intézetbe, ahol 12
éven át volt kiváló katechéta . Budapest papsága, föleg hitoktatói megismerték őt és
a lelkiismeretes. akkor Igen id őszerű módszerekkel oktató fiatal hlttanárt egyre Inkább megtanulták tisztelni. Sokszor irt értékes cikket a hitoktatással és lelkipásztori
kérdésekkel kapcsolatban. Mindig ls megmaradt egy kicsit katechétának szentbeszédeiben, pásztorleveleiben és egyéb megnyilatkozásaiban. Mindenki megértette, mert
egyszerű beszédű volt , érthető , világos stílussal szólott a legnehezebb hittani tételekről ls. Es ezért merhetett vállalkozni később, püspök korában arra , hogy hlttankönyveket írjon , amelyeket azt án az egész országban használtak .
1928-ban az esztergomi főegyházmegyel papnevelő intézet lelkIIgazgatója és a hittudományi főiskola erkölcstan-tanára lett. Két évig működött teljes szorgalommal
új munkaterületén. 193o-ban Serédl Jusztinián blboros, esztergomi érsek berendelte
a főegyházmegyei hivatalba, ahol a titkári és föszentszékl jegyzől beosztással járó
feladatokat végezte. Az egyházjog iránti figyelme, komoly érdeklődése megmaradt
később is . Megyéspüspök korában ls sokáig megtartotta az egyházmegyei házassági
biróságnál, a püspöki szentszéknél a másodfokú elnökl t isztet magának.
le36·ban az esztergomi érseki Iroda kancellárja lett, 1940-ben pedig Budapest
érseki általános helytartója. Nem könnyű beosztásba került, de helyt állt. Szigorúnak

97

Ismerték, de mindig Igazságos maradt . Készséggel segíte tt a hozzá fordulóknak , sok
lelkipásztori szerep l ést vállal t és Irányított, de úgy , hogy maga mutat ott péld át az
önmegtagadásra, önfegyelmezésre. Ezért tisztelték szigorúsága mellett ls.
1944 márciusában , ami kor magyar hazánkr a a történelem ern észt öen sötét hónapjal zuhantak, nevezte ki őt XII. Pius pápa Csanád p üsp ök év é. Min djárt korm ányzása
kezdetén tanúságot tett i gazság s zere teté rő l és a béke ügyéért való munkában kész
résztválla lásáró l. Erőteljesen kiállt az üldöz öttek mellett; szent beszédei, körlevelei
országos visszhangot keltette k és vigaszt hoztak. A háború ut án ő is bekapcsolódott
szózataiva l , ünnepi megn yi latkozásai val és személyes tárgyalásokk al az új élet
építésébe. S ezt a készséget mi ndvégi g m e g őri zte és megmutatta . Arniker nehezebb
szakaszba jutott az élet fo lyama, el ő b b mint segítőtárs, később rnlnt maga az élenálló Irányító Igyekezett az egyensúly megtartását biztosítani, a békesség et fenn tartani, sőt tovább e rösl te nl.
Országunk határai n tú l is sok megbecs ülést szerzett saját személyének, egyben
a magyar katolikus egyháznak. A II. Vat ikáni Zsinatnak e lső ülésszakától kezdve
betegsége komoly je lentkezéséi g nagy f igyelemm el , t eljes bekapcsolódással volt
ré sztvevője.

1964 ősze elszólltotta őt Szeg e drő l Kalocsa érs eki székébe. Al attomosan el örehaladó betegsége miatt vegyes érzésekke l reagált a kinevezésre . .I st en úgy rende li
talán - mondotta - , hogy betegsé gem elv iselés ével adhatok csup án péld át .. . '
Valóban ez történt . t:s amikor betegségére és korára hiv atkoz ással fe lmentését
kérte és meg ls kapta az érseki t iszt alól, élete már csak halkszavú , alázatos önfelajánlás maradt papokért és hívekért. Ist ennél bizonyára megvolt az értéke ennek
az offertóriumnak.
A szellem embere volt : sokat olvasott, rends zer esen olvas ot t . Különösen a
történelmet kedve lte és ebben nagyon . ort hon volt' . De a többi tudom ányban ls
szeretett lega lább nagy vonalakban .nap rak észen" lenn i , amennyiben széleskörü
elfoglaltságai engedték.
A lélek embe re volt: pontos an elm élk edett, felkészült a szentm iseáldoz at bernutat ás ára , végezte a napi lel kiolvasmányokat. készült szentbe szédei re , és sokat
adorált az Olt áriszent ség e lőtt.
A meleg szív embere volt, bár kül se]e kissé h ű v ösnek mutatta. Aki azonban
köze lebbről ismerte, jól tudta, hogy a szeretet és belső részv ét Irányi totta cselek.
véseiben, megnyi lat kozásaiban, még akkor ls, amikor kü lsőleg esetleg keményvonású volt az arca .
lOrdekes , érdemes és érté kes élet volt Hamvas érseké. Isten szerény szolgáj a
nagy célokért élt, égett és cselekedett. S ezért nagynak jegyzi őt fel az egyház·
megye t ört énetírója, de az egész magyar egyházi tö rté netí rás ls.
Udvardy József püspök , cs anádi apostoll kormányzó
(A csanádi Egyházmegyei Közlern ények-b öl)

MAHIG ERVIN PLt:BANOS
(1897-1970)
Húsvétr a, a fel támadás ünnepére érk ezett meg a hfr, hogy Máh lg Ervin , a
kalocsai föegyházmegye egyi k legpaplbb lelkületü , szent életú falus i plébánosa meghalt.
Február t o-én feje zte be valóban áldásos földi életét a sz ékesfeb érvárl papi szocl álls
otthonba n. Egész életé ben az isteni Főpap nyom ában járt, halálában ls hasonlóvá
lehetett hozzá: szegényen és a szenvedések súly os keresztjén követte az Odvözltőt ,
mint reméljük, az örök élet örömébe. Dr . Ijj as József kalocsai érsek temette el.
A veszprémmegyel Ajk arendeken szület ett 1897·ben. lOrettségi ut án testl-lelkt
jóbarát jával , Mátray Sándor későbbi nemesnádudvar i espere splébánossa l a kolocsal
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szemináriumban kezdte meg teológiai tanulmányait. A háború utolsó éveiben a
teológusokat is beh ívték frontszolgálatra. Sok testi-lelki próbát kiállva mint tartalékos
hadnagy tért vissza a szemináriumba. Tanárai közül később leginkább dr. Kerner
István spirituálist, dr. Oszwald Józsefet és Udvardy Józsefet emlegette.
1921 Szent Alajos ünnepén szentelték pappá a kalocsai főszékesegyházban.
Társaival - ha jól emlékszem, kilencen voltak - ekkor határozták el, hogy a papszentelés évfordulója körül minden évben találkoznak a közös szentelésből ls folyó
testvéri szeretet 1polására. Az első évek kedélyes találkozásai után Máhlg Ervin
ajánlatára határozták el , hogy ezekre az alkalmakra meghivják a .sptrltu álls urat",
vagy a volt tanárok közül egyet-egyet, hogy délelőtt rekollekclót tartson, amit
ünnepi szentmisével fejeznek be, és délutánra maradt a kedélyes testvéri találkozó.
Sorra minden évben más-más társuk otthonában tartották ezeket az összejöveteieket.
Megb. dr . Kerner István mély tisztelete az Oltáriszentség iránt, amely főképpen
az Úr szentséges Szfvének tiszteletében nyilvánult meg . fgy lett ennek a papi
csoportnak és főleg Máhig Ervin lelkiéletének legszembetúnőbb vonása. Soha
szentmisét nem mondott hosszabb hálaadás nélkül; befejezetlennek tekintette azt
a napot is. amelyen nem végzett délután legalább félórás. néha egy-két órás
szentségimádást is.
Közel ötvenéves lelkipásztori munkájának is az Úr szentséges Szíve volt az
irányitó központja. Magam 1924-ben, mint t ízéves gyerek találkoztam először Máhlg
káplán úrral , mikor első beosztása után Dunapatajról Hajósra helyezték. Első dolga
volt, hogy megszervezte a Szivgárdát és megtanította a falusi gyerekeket ls
rnlnlstrálnl, - addig a mlnlstrálás a Haynald árvaház növendékeinek a privilégiuma
volt. Szlvgárda-gyúlések. III. vasárnapi litániák után elvitt bennünket a templom
mögötti erdő szélére játszani, és maga is velünk játszott. Hogy Ilyen szeretettel
fogalkozott a gyerekekkel , ezzel nyerte meg elsősorban a sz ülök, de lassan az
egész falu bizaimát is . Az addig nagyobbrészt üres templom kezdett lassan-lassan
me~telnl. Mikor jó húsz éwel késöbb utoljára jártam otthon, a hivek még mindIg
őreá emlékeztek. rnlnt a legjobb papra. és őt szerették volna plébánosnak .
Három éwel később. 1927-ben, talán éppen a velünk való eredményes foglalkozása
következményeképpen az érsek a bajai állami tanítóképző hittanárává nevezte kl.
Azok közül a tanítók közül, akiket nevelt. nem egy országos viszonylatban ls a
katolikus közélet vezető egyéniségévé vált. Ugyanabban az Időben vette át a bajai
úrinők Mária-kongregációjának vezetését is. Mire 1933 körül elkészült a gyönyörü
nagy bajakiscsávolyi Jézus Szive-templom és az óriási plébánia. az épftésre felvett
kölcsön szanálására őt nevezték ki plébánosnak. A kölcsön kifIzetésének súlyos
terhe mellett állandóan látogatta közel nyolcezer hívös plébániáját; mire klflzétte
az adósságokat, addigra a templomot is megtöltötte hívekkel . Nyugodtan számfthatott
volna valamivel nyugodtabb és jól megérdemelt könnyebb életre. Helyette jelentkezett Zichy Gyula érseknél , hogy mentse fel a nagy plébánia vezetése alól és
helyezze a Sajától nem távoli, de teljesen eldugott kis rémi plébániára. Egészen
élete végéig , ill. halála előtt egy évig. vagyis huszonhét éven keresztül maradt rémi
plébános. Közben hiába kínálta fel neki az érsek a hajósi plébániát, ahol annyira
szerették, később a bajai belvárosi plébániát, amely az egyházmegye legelőkelőbb
helyének sz ámított: nem fogadta el. IOrvelése : a kis rémi plébánia minden hfvét
személyesen tudja gondozni, ugyanezt a felelősséget nagy plébánlán nem tudná
vállalnI. Plébániáján valóban mindenkit személyesen ismert és tartott számon.
Ha valaki vasárnap nem volt szentmisén, hét elején meglátogatta, nem beteg-e.
Mindennap végigjárta a falu egy-két utc áiát: akivel találkozott. mindenkihez volt
egy jó szava - érdeklődő, dicsérő, figyelmeztető; kinek mire volt szüksége.
A jó lsten a megmondhatója, hány szegénysorsú diákot segitett titokban , hogy
felsőbb tanulmányokat végezzen és a napszámos vagy proletár sorból kikerüljön.
Sohasem volt más ambícl ö]a. mint hogy jó falusi plébános legyen. Minél közelebb
jutni az Úr szentséges Szivéhez és az cl szeretetét minél hamlsftatlanabb tisztasággal
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továbbadnI. Rémi plébános korában lett új ra közvet len szomszédjává volt gyermekkori
jóbarátjának, Mátray Sándor. akkor már nemesnádudvari plébánosnak. Akkor
határozták el. hogy minden hónap els ö csOtörtöké n a két falu között félúton
az egyik nádudvari htvö tanyáján ta lálkoznak ; megbeszélik az el múlt hónap eseményeit. kölcsön ösen elvégzik a havi szentgyónást és Igy Indulnak vi sszafelé a
maguk hét-hét kllom éterj én, hogy falujukban a k övetkez ő hónapban ls hűség esen
állják meg a helyüket.
Elete utolsó éveiben nagyon sokat szenvedett. Szeretett volna nyugalomba vonulni. de utód hiánya miatt nem lehetett. Mire mégis rákerOlt a sor, hogya székes·
fehérvári otthonba kerü ljön . már annyira beteg volt. hogy csak a beteg terem ben
talált helyet .
A jó lsten kegyelmébOI néhány hónappal halála előtt mégegyszer meglátogathatt am. Egy lelk igyakorlattal ért fel látni az Úr akaratán megnyugvó türelmes szenvedését . Utolsó pillan atig reménykedve szeretett volna legal ább még egyszer ml séznl. Jan. 4-én kaptam utolsó level ét : . En sajnos nem jól vagyok . December 8-án
mi sézt em utolj ára. Igen gyenge vagyok ; csak röv id Időre tudok felkelnI. De remélern. hogy majd új ból tudok mls éznl." A következő levelet már a szomszéd szobában
lakó Szommer Károly pléb ános úr írt a: . Ert eslte m. hogy Máhlg Ervin testvérO nk
febr . 10-én du. 4 óra 10 perckor elhúnyt. Halála nem szomorúság: hősies szenvedés
után csendben , megbékélten ment haza a j6 Istenhez. Bizonyos . hogy az Úr Jézus
szeret ettel fogadta Magához azt. aki Vele és Erte vi sel t e keresztjét. R. I. P:
Az Úr f áradhatatl an, húséges és Igénytelen szolgája volt. Tanltványalt. hfvelt ,
baráta it : papokat és vil ágiakat. nem sok szóval, de egyszerű példájáva l segi tette
közelebb az Úrhoz. Es remélj ük most ls segit mindny ájunk at és vár reánk .
Forró Ferenc mi sszionárius
Auszt ráli a
PAP JÓZSEF
(1909 - 1969J
Szegeden születe tt . Mint gyermek és mint Ifjú ls nagyon magányos volt. bár
szerető családi kör vette körül. Edesanyját különös gyengéds éggel szerette és az ls
őt. Szint e természetell enesnek tűnt . amikor kiszakadt családja k ö r éből és követte

lst en hív ás át. - Otthon t estv éreivel gyakran zenéltek együtt. cl cse llóz ott. A zene
volt magányosságának egyetle n vig asza. Később az lsten . Isten min denki számára
mást és mást jelent - mondta k ésőbb -. őt azzal hódltotta meg. hogy barát jának
kivánta . barátjának mondta. Természettől fo gva z árközotts áqra, visszahúzó dásra volt
Inkább hajlamos. De lsten. aki őt mint barátj át gondj aiba beavatta. megértette vele.
hogy menni e kell az emberekhez . Es ő ment . Pedig mi ndig mérhetet len gyötrelmet
okozott neki . mikor közvetl te nle kellett lsten üzenete tt . Gyengének. nehézkesnek
talált a magát hozzá. úgy érezte . kínlódtk, dadog és az emberek értetlenül nézik.
Még gyermekkorában olvasta lisieux-I Sz. Teréz önéletrajzát. Nagyon megragadta .
Ett61 kezdve gyeng éd kapcsolat fúzte hozzá. Szeret ett volna ő ls olyan határ ozott
lenni . mi nt ez a ki sl ány. tud ni. mit akar. cl sokáig nem tudta . Azért először elvégezte
az egyetemet földrajz-biológ ia szakon. Majd tanár lett. M ár tanított. amikor érezte.
hogy .hüzz a valam i befelé' . Es belépett 1935-ben a Jézustársaság ba. Ott tová bb ls
fogl alkozott az Ifjúsággal. nagy hozzáért éssel . nyaranként helyettesitett vidéki plébániákon. lelkigyakorl atokat adott. néha prédik ált. Már úgy látszott. hogy véglegesen
megtalált a hely ét ez életben - amikor egyik napról a másikr a klkerült egy számára
telj esen Idegen körn yezetbe . Kapott egy zakót és egy nadr áqot , amelyik sem egy·
máshoz. sem rá nem Ill ett. 300 forintot és egy cimet. Zárkózott természetének nagy
megterhelés volt mindez . Csak úgy tudta elviselni . hogy szinte kétség beesette n
kapaszkodott Istenbe . De lsten ls mintha eltávolodott volna. Egy IdO múlva munkát
kapott. de még mind ig nagyon egyedül és szerencs étlennek érezte magát. Aztá n
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egyszercsak furcs a módon egy sláger szövege ütötte sz íven a gyárudvari hang.
szóróból : . A kerthez tartozik a rózsa. a tavaszhoz az enyhe szél . . . te pedig hozzám tartozol!" Egyszerre megértette: ö ninc s egyedül . ő az Úrhoz tartozlkl I:letének
így ls van értelmel
I:lete ezután nem volt más. mint f igyel em és készs ég az eseményeken keresztül
hozzá szóló lsten Iránt. Megértette: hogyha lsten fia a f izikai munkát választ otta
magának . akkor neki ls .kl kell üresít ente önmagát . felvenni a szolga alakját", hogy
egy legyen tá rsai közül. hogy mindannyi ukat üdvözItse. Megszereti az egyszeru embert. Egynek érzi magát vel ük . problémáikkal. nehézsége ikkel. Próbálja őket felemelni. Szocialista brigádj ában foko zza a jó munkaszell emet. Elrejti mély Isten-kapcsolatát . mert tiszteletben t artj a mind en ember szabadságát. De minden hajnali szentmis éjéb en az Úr fi gyelm ébe ajánlja munkatársait. Amikor belép a gyárba. magában
megáldja óket . Munkatársai nem tudj ák. kl ó. Csak azt. hogya munkából mindig
kiv eszi a részét . M inden kinek segít . Kéts zeres kiváló dol gozó ls lett. Szinte rnlndennap túlórázott. hogy klp ötolja azok munkáj át . akik kön nyen vették a dolgot.
Emell ett otthon is sokaknak rendelkezésére áll t. Egyszer. mikor valaki panaszkodott neki . hogy nem jut ld ö lel ki dolgaira. Igy válaszolt: . Igaz. sok minden elmarad . . . de ml akadálya annak, hogy ezek ell enére mind ig jobban megszeressük
az Urat? Ahho z. hogy sze re s s ű k, mind ig jobb an meg ke ll Ismernünk. Megismerni
pedig tette lból tud juk . Aho gy rnost ls müködlk ért ünk az eseményekben. az emberekben: Sokszor vol t ó ls úgy. hogya fáradts ág és kedv etlenség nyomasztó érzése
alól a t íz körm ével kellett kik aparnia azt az öt percet. amikor egyedül maradhatott
az Úrr al. De volt, ami kor még ez sem ment . Akkor úgy t ett, mint a húséges kutya :
miután jó l klfutkározta magát , tal án el ls csavargott. lihegve. fáradtan odafekszik
gazdája lábához és Igy blzonyftja húségét és szeretetét. Igy alakult kl benne az a
mély Isten-kapceolat . hogy minden és mindenk i Istenre em lékeztette . Vele. benne
élt. Saját bevallása szerint reggeli szentm iséje ért a napjából a legtöbbet. Ilyenkor
lsten mindig mást és mást mondott nekI. Utána gyalog ment egy hosszú útszakoszon
és imádkozt a az olvas ót. amit engedéll yel a br eviárium helyett mondott. Az olvasó
t itkai mélye n hatottak életébe. Az ő életé nek sz íne alatt ls megfogant Jézus. növekedett . meqsz ületett , dolgozott. szenvedett és megd icsőül t. Gyakran mondta: ő soha
si ncs egyed ül. Az Úr mindig vele van. M ikor valaki megköszönt e segltségét. azt
válaszolta: . D í c s é rjű k az Llrat! " Az Úr ral találkozott az élet l egkülönbözőbb megnyilatkozásaiban . Az újságb an. a rádióban. a tv-ad óban . A könyveken . a verseken .
a zenemúvek en keres ztül. A szIndarabok, fil mek szavaiból. k épe tb ől mindenütt lsten
üzent nek i. - és ő megértette és másokat ls megtan ftott err e. Az . ami sokszor
elszakít ja az emberek et Istentói . őt hozzákapcsolta .
Nagyon f igyelm es vol t mindenk iv el. Ha látta. hogy a háziaknak - ahol lakott és
ahol mint igazi családtagot befo gadták - szükségük van valam ire, úgy állftotta be.
mintha az az ó kíváns áqa. öröme volna . és Igy ők ls ráálltak. Igy szereztek be rnlndenfé le háztartási gépet. tév ét. h űt őszekr ényt. szerelték be a gázfútést. A házigazda
nem szerett e. ha vall ásról beszéltek nekI. Nagyon értékelte. hogy .J özslka otthon
kerülte ezt a t émát" . Pap atya példájával, Imájával és csendes szeretetével mégis
elérte. hogy halála ut án pár nappal - 30 év után - önként letérdelt a gyóntató·
székbe.
Szerény keresetéből csod álatosképpen mindenre jutott. Komoly összegekkel segftett e a rászoru lók at . sőt környezetét is belevitte ebbe a lelkületbe. Lényének különös varázsa volt . Am ikor az ember csak rövid Ideig is beszélgetett vele. akár egy·
szer ü hétköznap i dolgokról is . - az volt az érzése. ~ogy az Úrral t alálkozott.
Az utolsó évekb en sokat szenvedett meszesedó ger ince miatt. Mikor éjjel a fáj dalomtól nem t udott aludn i. gyakran felsóhajtott: . Uram, szetess. de ne ennyire!"
Félt a megnyomorodástól. mert nem akart senkinek sem terhére lennI. Előre odaadt a életét Istennek szeretetb öl, hogy akkor. amikor már erre talán képt elen lesz .
ott legye n elhatározása lst en előtt .
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Hirtelen szivinfarkt us követke zté ben halt meg két és fél napl agónia után 1969
húsvétján. Nem érte meg azt az tdöt, amikor már nyugdij ba mehetett voln a és
élvezhette volna fárasztó munkájának gyümölcsét. !:Iete látszólag befejezetlen. látszólag eredménytelen . De csak látszólag! Mert Istenben nyert teljességet . befejezettséget. értelmet.
,KALM AN SANDOR
[1912 -

1970)

Utolsó éveinek tanú/a . Albert István piar ista tartom ányfőn ök. aki maga mondta
érte a requlerner, Igy fo glalta össze életének tanulságát : . Egy sze rű szabólegény
volt. De emberségből egyetemi katedrát érdemelt volna ."
Egyszeru. derék szegedi családból született 1912. ápr . 4-én. !:desany/a. négy
testvére ma is él. Elemi Iskolál elvégzése után szabónak szegödött. Buzgó résztvevője volt a jezsulták vezette Iparoskongregációnak és a Kolping- Iegényegyletnek. A
30-as évek szegedi újságaiban sokszor találkozhatunk nevével: hol verset ad elő .
hol beszédet mond egy·egy ünnepélyen . hol énekel. Minden jel mintha arra vallana.
hogy itt egy hitvalló. aktfv világi élet van készül őben. olyan emberé. aki vezér és
példakép lesz társai között.
De lsten szándékai mások voltak . . Nern ajándékaidat keresem. hanem téged
magadat" - hangzott feléje a csendes hívás . Lassan megértette : a legtöbbet akkor
tesz az Úr országáért. ha egész életét adja érte. Nem siette el a döntést. Tudat os .
érett megfontolás után lépett 27 éves korában. 1939-ben a Jézustársaságba .
Tíz évig szinte állandóan a szab ö, ruhatáros és betegápoló. néha a sekrestvés
feladatát töltötte be a rend szegedi . kassai. budapesti házaiban. Az első kettő
természetesen adódott mesterségéből: a másik kettő arra vall. hogy elöljárói korán
fölfedezték áldozatos segItő szeretetét és Istennel való érintkezésének bensőségét
ls. Csupa arravaló foglalkozás. hogy apró. de n élkül özhetetlen szlvesséqeket tegyen
sokaknak és Igy kerüljön meleg keresztény kapcsolatba velük. Minél nehezebbek
lettek az ld ök, annál jótékonyabban sugárzott Kálmán frát er kedves. d e rűs egyénisége az emberek felé . A háboru után Ismét sz ülövárosába került vissza . Mosolygós
arcát nem felejtik azok. akik sokszor gondterhelten . éhesen csöngettek a koll égium
portáján .•Akkor és benne értettem meg - mondja róla valaki. aki nagyon Ismerte -.
milyen ragyogóan és vonzóan szép annak a férfinak az élete . aki fe nntartás nélkül
engedi. hogy lsten rajta keresztül szerethesse gyermekeit:
Az ötvenes években a budapesti Központi Papnevelő Intézet port ása volt. majd
a hatvanasakban sekrestyés és szabó a pest i piarista kápolnában III. rendházban.
Gyengéd gonddal szabta a fiatal jelöltek első reverendáját . s nem kevésbé ügyelt
az Idős. mindinkább magatehetetlenné váló atyák ruhatárára . Férf iember . szerzetes
sokszor hajlamos elhanyagoini külsejét - Kálmán fráter vigyázott. nehogy emiatt
sz ö érhesse lsten szolgált. Amikor az oltárnál szolgált - haláláig a hatórai misén
reggel -. amikor nesztelen járásával. diszkrét összeszedettségével a templomi
szükségletekről gondoskodott. jó volt néha rá-ránézni : közelebb vitte a szivet Istenhez.
A piarista gimnázium diákjai rendszeresen járnak ministrálnI. Sokan annyira megszerették a jó sekrestv és ír átert. hogy nemcsak tlzpercekben nézegette k be rn ű 
helyébe . hanem az Iskolából már kín öve ls fel-felkeresték, Csak lsten a megmondhatója. hány papi hivatás estrája foganhatott meg ebben a másodikemeleti kis
mühelyszobában! De jártak nála mások is , sokan . Ritkán találta az ember egyedül.
Mert jó volt a közelében lennI. Elnézni mindig dolgos két kezét. meleg mcs oly át , s
elmondani. ami éppen az ember szlv ét nyomta. Pedig - vagyis hogy éppen azért .
mert - nem .akart" senkitől semmit. Meghallgatta . türelemmel és ezeretettel. a
rendház személyzetének aprócseprő panaszalt éppúgy . mint esetleg a következő
órában valamely ik aty a bizalmas vallomásait . Aztán a maga kedves . megértő. de
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cseppet sem . probl émáz ö" módján szólt hozzá egy-két keresetlen . karakán szót.
•Szaval nem voltak kenetes prédikációk. hanem egészen egyszerú bölcs rnondatok,
derús és gyengéd utalások azokra a rn élyséqekre, amelyeket élt és mindennap
bemutatott- - mondották rója. Főleg pedig ahol és amiben csak lehetett: segitett.
Feltúnés nélkül és leleményesen. Szeretetét valóban csak Szent Pál szavaival jel lemezhetjük méltök éppen, úgy. ahogyatemetésén mondott lma tette: türelmes volt.
jóságos volt. nem k érkedett. tartózkodó és tapintatos volt. tele volt csendes derűvel .
nem kereste a magáét . . . Amellett eredeti kifejezésmódja, tréfára. cslpkeJődésre
mindig kapható szellemessége Igazi felüdülést nyújtott a vele beszélgetőnek . S
amint találóan mondta róla valaki : mindig szolgálatkész volt, de sohasem szolgaI.
A krisztusi egyenrangúság természetfölötti talaján állva tudhatott csak ilyen természetes lenni. Csoda-e. hogy amikor a pannonhalmi bencések szerették volna elkéml
piarista t ársalkt ól, Sik Sándor akkori tartományfőnök ezt üzente vissza : .Ha annyi
aranyat igérnének. amennyi a Sanyi s úlya, akkor sem adlukl "
Néhány év óta a szívével betegeskedett. De mikor elöljárója Intette: vigyázzon
jobban egészségére. ne dolgozzék még munkaidő után ls. kimélje magát - olyan
ellenállhatatlan mosollyal tudta kérni : .Ne tessék olyan szigorúnak lenni!" - 1970
telének végefelé súlyos Influenzát kapott: a kimerült, legyengült szivet bizonyára
ez készitette elő a halálos Infarktusra.
Március tz- én, Sz. Ignác és Xavéri Sz. Ferenc szenttéavatásának napján. Kálmán testvér nem jött ministrálnI. Rendtestvére találta meg szeb ájában. állig betakarózva. holtan . Paplana ránctalanul borította elpihent testét. Előző este f éltlz felé
még vidáman beszélgetett folyosól lakótársaival. Aztán bement szeb áj ába. nyilván
megimádkozott, lefeküdt és hazament. Csendesen, diszkréten. feltúnés nélkül ,
úgy, ahogyan élt. anélkül. hogy bárkinek terhére lett volna.
Az egyszerú fráter temetését maga Udvardy püspök végezte Szegeden. Sirját
halála után egy hónappal is teljesen elborltották a virágok. A leggyakoribb jelző.
amely a koszorúk szalagjain olvasható volt: a . Iö". Igen: a halkszavú szeretet fáradhatatlan képviselője távozott vele közülünk ilyen fájdalmas-korán: egy azok közü' ,
akikre pedig olyan nagy szükségünk lenne Idelent ls. Próbáljuk pótolnIl
P. VIRÁG VENÁNC OFM
38 évvel ezelőtt küldte rendje ArgentInába. Azóta fáradhatatlanul dolgozott az
ottani magyarság érdekében. Misézett. betegeket látogatott. támogatta a rászorulókat. Intézte hivei ügyes.bajos dolgait. futkározott. kilincselt az érdekükben . próbálta
összetartásra nevelni őket. ébren , tart ani bennük a magyar érzést. a becsületet. az
erkölcsöt. Közben megöregedett. megrokkant. már aIIg látott, de tovább végezte
lelkipásztori munkáját. Néhány évvel ezelőtt váratlanul meghalt társa. Szatmári
páter. akivel annakidején együtt érkeztek argentin földre . Azóta sokszor mondogatta:
ő is utána megy hamarosan . Legnagyobb fájdalma hiveinek lassú lemorzsolódása
volt. Mikor már súlyos betegen kórházban ápoltá k. v ás ár- és ünnepnapokon még
mindig fölkelt és - bár aIIg állt a lábán - elvi tette magát, hogy elmondja a magyar
misét nyolc-tíz öreg hivének . Utolsó miséjén könnybeborult arccal csak ennyit rnondott: . Magyar HIveim . Testvéreim, szégyenkezve állok Itt. félelemmel a szivemben.
mert hivők hiányában a 11 órai magyar szentmise gyakorlatát megvonhatják tőlünk .
Hát ezt érdemlem 38 év áldozatkész szerétet é ért . odaadásáért? Széthullunk - mint
az oldott kéve
• Egy hét rn úlva, június végén , 82 éves korában Buenos-Airesben
meghalt.

R.
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HAJDUSIK JÓZSEF OSM
Az amerikai Calgary Szent Erzsébet egyházközségének plébánosa , a szervitarend
tagja volt.
Július ts -én, vasárnap három misét mondott, három szentbeszéddel. Ke ttőt Calgaryban, egyet pedig 140 mérföldes autóvezetés után Let hbrldpe-en. A Calgaryban
elmondott beszéd a halálról szólt : soha nem tudhatjuk, kinek mikor kell megjelennie
az Orök Bíró előtt. Ma? Holnap? Egy őra m úlva, vagy egy év múlva? Az egyház.
község egyik vezető tagjával előtte este arról beszélgetett, mit tennénk, ha tudnánk .
hogy egy óra múlva meghalunk . Az atya egy szentéletú kispapot idézett, akitő l labo
dázás közben ugyanezt kérdezte a szeminár ium rektora, mire ő azt felelte: .Folytat·
nám a labd ázást, mert (a hívásral készen vagyok."
H étfőn visszatért plébániájára . Délután öt óra körül egy asszony kereste telefo.
non: jö jjö n hamar, rnert a férj e rosszul van. Hajdus ik atya azonnal Indult. mint rnlndig, ha beteghez hívt ák. Am ikor a megadott ház bejáratához ért, fegyverdörrenés
hallatszott és az atya holtan rogyott össze. A bomlott agyú ember lelőtte.
A püspöki katedrálisban ravatalozt ák fel tetem ét , majd rep ül őg épen Montreáiba
szálli tották. Gyászmiséj ét a pl ébániatemplomban a megyéspü spök mondta 40 pap
jelenlété ben.
Utolsó pillanat ig tel jesitette hiv atását. Amitől olyan sokan féln ek, az őt nem
ért e készületlenü l.

R.
KAPOSSY GYULA POSPOKI TANAcsOS
(1899 -1970)
Már küls ö megje lenése , mi ndig derűs tekintete. kellernes-halk beszéde, segftő
készséget kín áló modor a megszerettette azokkal is, akik csak futólag ismerték. Sorsa
mégis oly an sok jó ember sor sa lett: legjobb szándékait ls sokan fé lreértették.
KIskunfélegyházán született 1899-ben. 1921-ben szentelték csanádegyházmegyei
pappá. Már első kápláni helyén megmutatta , milyen komoly feladatának tekinti az
. Opus vocat lonls " munkájának támogatását. A fi at alságot mindig szerette; élete
legszebb éveit mint a tan ítóképző és a papnevelő Intézet énektanára élte. Ebben
az i dőben igazgatt a a püspöki tanoncotthont ls .
1945·ben megvált ettől a kedves és értékes munkától és újra vidékre került,
Mint plébános szerzett magának sok új barátot. De ettő l kezdve hányatott ls lett
az élete. 1960-lg, amikor betegszabadság ra ment, már hat helyen lelkipásztorkodott
vagy kántorkodott. Megvisel t szerv ezet e azonban tovább gyengült. Nyugdfjazását és
a székesfeh érvári papi otthon ba való felvéte lét kérte . Orbáncban halt meg.
Székesfehérvárott teme tt e el püspöke, Udvardy József csanádi apost oli admlnlsztrá tor, volt paptársainak és a szemin árium képv ise lőinek kIséretével. A szemi·
nárlum rekto ra, egyik első tanitv ánya, meleg hangon búcsúztatta a papnevelő első
énektanár át. széphangú és jószfvű "Gyula bács lját".
M . E.
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