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KORSZERŰ

EGYHÁZI MÓDSZEREK

A harmadik püspöki szinodus és a közvetlenül előtte megtartott
nemzetköZi kateketikai kongresszus felmérte a zsinat után eltelt fél
évtizedes "aggiornamento" eredményeit, és számtalan indítást, új szempontot adott az egyházi módszerek korszerűsitéeéttez, A Szentatya
újabb megnyilatkozásai, Msgr. Bartoletti "panorámája" a szinodusi
ülés elején, a nemzetközi teológiai bizottság beszámolója a papság
helyzetéről, de számos más felmérés és helyzetelemzés is felhív ta a
figyelmet arra, hogy az egyházban tapasztalható mai válság gyökere
a hit válsága. Mivel a keresztények is a történelem sodrában élnek,
a mai világ robbanásszeru változásai ból eredő válság (a derulátók
"a növekedés válságáról" beszélnek) kihat az egyház életére, a papság
és a hívek tudatára, magatartására is.
'E zévi 2. számunkban ("Korproblémák") már foglalkoztunk az alapveW válság néhány szem po nt jával: megjelöltük az ateizmussá alakuló
új humanizmus, a teljes evilágiságot hirdető szekularizáció veszélyeit,
de pozitív oldalait is. Mostani számunkban elsősorban az Egyházban
kialakuló új módszerek és lehetőségek felé fordulunk.
A szinodus és a kateketikai kongresszus is többízben hangsúlyozta,
hogy az egyház az egyre inkább hitetlen vagy közömbös világban (még
a "keresztény" országokban is) lassan " di aszpór a"-helyzet be kerül,
vagy ha úgy tetszik: a lelkipásztorkodásnak " m issziós területen" kell
kibontakoznia. Mindez sürgető feladatként jelöli meg az evangelizálást,
az igehirdetést és a hitbe bevezető katekézist. Tanulmányaink egy része
ehhez ad szempontokat: András Imre a plébániai lelkipásztorkodás
korszerű átalakHásának egy érdekes kísérlet ét ismerteti, Farkasfalvy
Dénes tanulmánya és a kateketikai kongresszus gazdag anyagából
nyújtott szemelvény a megújuló katekézis fogalmával, követelményeivel, módszereivel foglalkozik, korunk általános helyzetképébe és
igényei be ágyazva.
Három rövid cikkben éppen csak izelUöt adhattunk a szentséqek
kiszolgáltatásával, illetve vételével kapcsolatos új törekvésekből. Ezek
mind az öntudatos hitre való nevelést célozzák. (Ikvay László, . r . a
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és Szinérváry K. András irásai.) Ezzel tudnánk kikerülni azokat a
fenyegetö emberi veszélyeket, amelyek a szentségek hatását leronthatják: a hivek részéröl egyfel6l a mágikus, gépies .szakramentauztnust ", amely automatikus hatást vár, másfel61 a természetfölötti távlatokat elveszitö horizontalizmust, - az egyhdziak, részéröl a laza
nemiör6dömséget, illeMleg a túlzott korlátozást a szentségek kiszolgáltatásában.
Tanulmányainkon végigvonul még egy gondolat: a nagykorúsodó vi·
lágiak mind aktivabb szerepe az Egyhdz életében Sántha Máté külön
tanulmányban foglalkozik az így el6álló helyzet problémáival és kilátásaival.
A püspöki szinodusról szóló részletes ismert etésünk további inditáso·
kat adhat az egyház korszerü pedagógiájának és módszertanának kialakitásához. A szinoduson is, a kateketikai kongresszuson is er6sen
kidomborodott az igazságosságra való nevelés fontossága. Ezt minden
szinten meg kell valósitani : az iskolai hitoktatásban, templomi prédi·
kációkban, szenis éqek kiszolgáltatásában (pl. a gyónásra felkészitö
lelkiismeretvizsgálatban), katolikus szervezetekben, továbbképzö tanfolyamokon, stb . Érzékennyé kell tenni a hivó lelkiismeretet az igazságtalanságok iránt. Elsösorban az egyházon belül kell megszüntetni
az igazságtalanságokat (ki-ki saját életében kezdje), de a keresztény
felel6sség az egész világra kiterjed, tartozunk fellépni az igazságtalanság és elnyomás minden megnyilvánulása ellen. A keresztény szetetet
sürget , hogy mindent megtegyünk az emberek teljes kibontakozásáért.
A jelzett szempontokba illeszkedik bele néhdny portré és beszámoló
"Eszmék és események" c. rovatunkban, valamint kis "pasztorális
könyvszemlénk" is.
Felel6sség és optimizmus: ebben a két szóban sürfthetnénk össze
a keresztény ember feladatát a világban, ma és mindenkor. Annak a
Krisztusnak tanítványaí vagyunk, aki megtestesülésével a világ teljes
realitását, minden nehézségét és szenvedését elvállalta és magáénak
vallotta, de egyben gy6zelmes értelmet is adott nekik. A krisztusi életminta követés ének felelóssége, és a megtestesülés gyözhetetlen öröme:
ez a kett6s alapgondolata a közkedvelt Boros László karácsonyi elmélkedésének is. Ennek jegyében kívánunk mi is minden kedves olvasónk·
nak Istentói áldott, boldog karácsonyi ünnepeket!
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TANULMANYOK

András Imre

A PL~BÁN IAI LELKIPÁSZTORKOD ÁS ÁTALAKULÁSA
A VÁLTOZÁS DILEMMÁJA
A Zsinat által kezdeményezett lelkipásztori megújulásnak a legóvatosabb
formába n is megmarad bizonyos . klhlv ö" jellege : mindenképpen a hosszú
Időn át bevált és már megszokott lelkipásztori módszerek aggiornamentoját,
újraértékelését, módosltását kivánja. A lelkipásztorkodástan történetéből
tudjuk, hogya most .korszer üsttés" -re Itélt lelkipásztori módszerek valami kor lelkipászto ri megújulást hoztak , bevetésük idején sikerrel alkalmazták
őket, s az idők folyamán termékenységüket valóban igazolták. Joggal kérdezhet jük tehát, milyen alapon és miért éppen most derült ki a lelkipásztori
m óds z e re k ről , hogy nem jók . Az Úr szőlőjében fáradságos munkát végzett
idősebb paptestvérek, akiknek élete elválaszthatatlanul összefonódott a leváltásra íté lt lelkipásztori módszerekkel, nem érezhetik-e méltánytalannak,
hogy az . úl ítök" látszólag vagy ténylegesen is .hibás munkával" vádolják
őket, pedig annakidején éppúgy odaadták életüket Krisztus és az Egyház
szolgálatára, mint a most mindent jobb an tudó reformerek? Nlncs-e alapja a
keserú panasznak: könnyú azoknak, akik még nem csináltak semmit, mert
nem érheti őket gáncs, hogy valamit is rosszul csináltak? Jöhet azonban
ellenvetés más oldalról is az újltásokkal szemben : biztos , hogy tényleg jó
módszereket hoznak? Nem fogjuk-e holnap a feladott formákat bánkódva
visszakivánni, nem der ül-e ki holnap ugyanúgy a mai módszerekről. hogy
. rosszak" voltak, mint ma állítjuk a tegnapiakról? Sőt tov ább mehetünk a
kérdezésben: té nyleg lelkipásztori módszereink avultak-e el. vagy pedig
inkább a keresztények pogányosodnak el egyre jobban? Nem volna-e célszerúbb az aggiornamento célkitúzését az . elavult lelkipásztori módszerek
korszerúsítéséről " visszájára forditani és helyette az Egyház ősi felhivását,
a megtérést propagálni ?
Az aggiornamento provokáló jellege érthető, mert a konfliktus, amelyet
nem a jó és a rossz között keletkezik (itt elvben egyszerú volna a
választás) , hanem a jó és az állltólagos jobb között.
elői déz ,
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Ha . jobb lelkipásztori mödszerr öl" beszélünk, a kifej ezést nem szabad
úgy értelmezni, mint két iparcikk összehason l ít ás ánál. ahol a . jobb" [el z ö
rnlnőséql értékelést is jelent. A [elz öt mi funkcionáli san használjuk. A lelkipásztori módszerek, formák között az a .lobb". amelyik az evangéliumot
életszerűbben közvetíti a konkrét személyeknek, amely
személyesebbé.
exisztenc Iálisabbá , szívhezszólóbbá teszi az evangéliumi formulát: •Tartsatok
bűnbánatot (térjetek meg), mert elközelgett a mennyek orsz áqal"
Az Egyház küldetéstudatának teljes komolyságával ragaszkodik ahhoz,
hogya lelkipásztori szolgálat valóban a hívek életét táplálja, alakítsa és ne
váljék elmúlt korok értékeinek muzeális bemutat ójává. Mert az lehet érdekes,
de hiányzik belóle a kor emberéhez szóló létfontosságú mondanivaló.
A hivó az Egyház szemében tehát nemcsak . kére lrnezö", aki az Egyházra
bízott isteni kincsből részesedni óhajt, hanem a mai sző hasz nálat szerint
. vevó· , .fogyasztó" is, akit a missziós küldetést vállaló Egyház igye kszik
megnyerni a krisztusi útnak.
E missziós küldetés fényénél már könnyebben feloldható az iménti látszólagos dilemma az .elavult lelkipásztori módszerek korszerűsítése" és a
. híve k megtérési kötelezettsége " között. A kett ő nem állítható szembe egymással, hiszen nem ugyanarra vonatkozik. A missziós kü l detésű Egyháznak
ui. alkalmazkodnia kell az emberek, a hí vek életrnódjához. igényei hez, gondolkodásmódjához , míg a hívek .megtérése" nem a hajdani lelkipásztori stílus
elfogadását, hanem a Krisztusban önmagát kinyilatkoztató lst en titkainak az
életet valóban megtermékenyító elfogadását jelenti. A kettő között ég és
föld a különbség .
Az evangélium minden idők minden emberéhez szól. Ahogy azonban az
emberek a társadalomfejlódés sorá n változnak, úgy módosu l a változatl an
evangélium hirdetésében alkalmazott pasztorális gyakorlat is. Koru nkban ez
a kérdés különösen égetó lett, mert az emberek életkörülményei, gondolkodásmódja , a társadalom élete egyre gyorsabb ütemben változik. A Zsinat
tulajdonképpen ennek az egy témának szentelte minden fáradozását, ker esve
a korszerű lelkipászt ori munka általá nos, az egész Egyházra érvé nyes fo rmáit,
irányelveit.
A közvetlen lelkipásztori munka azonban elsósorban a plébániák keretében folyik. Ezért mi is ezen a szinten vizsgáljuk a lelkipásztori munka aggiornamentóját.
Mivel a konkrét lépéseket főleg a helyi igények, körülmények írják e lő,
úgy hisszük , a magyar olvasó számára annál tanulságosabb lesz vlzsqálódásunk, minél t öbb megfelelést talál saját egyházi struktúraja és a vizsgált
példa között, Rendelkezésünkre állnak a magyar egyházmegyékkel csaknem
azonos formában fejlódött bécsi egyházmegye most megtartott egyházmegyei zsinat ának témánkra vonatkozó dokumentumai. E zsinat munká latai
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40 rnunkacsoportot, 25 helyi konferenciát és 340 zsinati résztvevőt loglalkoztattak több éven keresztül. Dokumentumait szakemberek készítették a
hivek jelentős rétegének tevékeny közremüködésével. Az alapos előkészítés
alapján úgy véljük. hogy minden jelentős lelkipásztori probléma szóbakerült
tényleges jelentőségéhez mérten.
Az előkészítő bizottság a lelkipásztori szolgálat megújításáról önálló
tervezetet dolgozott ki: .Grundzüge des Pastoralkonzepts für die Erzdiözese
Wien" (a bécsi egyházmegye lelkipásztori irányelvei) címmel. Ennek a plébániai pasztorációval foglalkozó részét vettük alábbi Ismertetésünk alapjául.
EGY EGYHÁZMEGYEI ZSINAT JAVASLATAI
A területi beosztás korszerűsítése

A társadalmi változás korunk egyik sajátos ismertetőjegye . Kihatással
van az egész emberi létre. sőt a környezetre és az életformára is . A társadalrnl változások során megváltozott életformának területi következményei ls
vannak. mint pl. új lak ótelepek. ipari körzetek létesülése. régi lakó- és fnqlalkozásl körzetek funkciójának megváltozása a bevándorlás vagy elvándorlás
következtében. a városiasodás világjelensége. amely többek között a terület
népsürüségének rendkívüli emelkedését hozza magával. stb. E változások a
lelkipásztori tervezéstől is megkívánják. hogyamegváltozott helyzetben
területi reformmal teremtse meg a korszerü lelkipásztorkodás szervezési elő
feltételét. A gyakorlatban három modell jöhet számításba: 1) A meglévö
területi beosztás jogi fenntartása mellett a lelkipásztori szolgálatot átteklnrhetö körzetekre. lakónegyedekre kell osztani és ezeken bel ül törekedni a
közösség kialakítására . 2) A plébániahatárokat hozzá kell igazitani a mal
k őzlekedésl, városépltészeti. gazdasági és társadalmi adottságokhoz. Ha a
plébánia életének súlypontja a régi városközpontból más városrészre tevő
dött át. a lelkipásztori központot is oda kell helyezni. 3) Fel kell jogilag is
osztani a nagy plébániákat. ha a belső kerületbeosztás nem biztosítja az alapvetően szükséges áttekinthetőséget és kapcsolatlehetőséget. Ha paphiány.
kis községek közigazgatási egyesítése. vagy más okok megkívánják. összevont plébániákat kell létesíteni. amelyekben az eredeti plébániák jogilag
fennmaradhatnak. de a lelkipásztori körzetek mintájára kell őket gondoznI.
A területi beosztás újrarendezésének célja egyrészt a lelkipásztori összpontosítás. másrészt a kialakult társadalmi szerkezethez való alkalmazkodás.
A jövőt illetóen sok függ attól. hogy az Egyház megtalálja-e az életnek és
szolgálatnak azt a formáját. mely hozzáigazodik a területi és társadalmi struktúra változásához. A Zsinat kívánta megújítási törekvések könnyen zsákutcába juthatnak. ha nem abból a konkrét szituációból indulnak kl. amelyben
az emberek élnek és amely öket mindennapi életükben alakítja.
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A külső keret, a területi beosztásra vonatkozó javaslatok bemutatása
után nézzük a lelkipásztori munka megújitásának vezérgondolatát. súlypontjait és az apostoli munkacsoport kialakitásának Irányelveit.
A plébániai aggiornament o vezérgondolata :
közösség hitben és szeretetben, amel y jel a kivülállók előtt.
A vezérmotfvumul választott alapgondolat a Zsinat új egyházfogalmát, az
.Isten népe" megjelölést fejti kl, de nem elvont, . Iényegl deflnlcló" rnódján, hanem négy központi alkotóelemének felsorolásával : közösség , hit, szeretet, jel az emberek előtt.
A közösség gondolatának szinte kizárólagos központba állítása kizárja
azt a - katolikus körben még mindig fellelhető - félreé rtést. hogy az .egyházlak", sőt az . Eqyház" tulajdonképpen csak a papság és a szerzetesek.
Az új meghatározás tudatosan szakít az Egyház nagykonstantini örökségével :
a közéleti szerepléssel és a lelkipásztorkodásnak a közrend fenntartásában
kljutó szerepével.
Hogya felfogás e téren mily nagyot változott, láthatjuk, ha megnézzük
az 1909-ben kiadott Schűch-féle lelkipásztorkodástant. Ez a pasztoráclót még
a hármas hivatal teljesitésében jelöli meg: tan ít ól (hitelemzés , hitszónoklat),
papi (istentisztelet. szentségek, szentelmények) és királyi (lelkipásztori
őrködés a községen, magánlelkipásztorkodás) . Az új lelkipásztori program
a hivek keresztény életére való felügyelet helyett a keresztény közösségek
kialakítását teszi pl. a lelkipásztori szolgálat célkltüzésévé.
A közösségképzés ma a pasztorációs munka lényeges része lett, de nélkülözhetetlen közremüködés a hivő részéről ls, lsten ü d vö z t r ő szándéka rneqvalósulásának és a lelkipásztori erőfeszftések célbatalálásának érdekében .
A közösség a családban kezdődik; ez az emberi közösség ősformája és
az egyházközségnek ls é p í t ő eleme . A család támogatása mell ett azonban
segiteni kell a kis egyházi közösségek , csoportok kialakulását ls , amelyekben
a közösség közvetlenül megélhető.
Az emberileg áttekinthető kis csoportok alakitását egyébként nemcsak
Bécsben tartják az aggiornamento fontos lépésének. Az egész világegyházban megfigyelhető Ilyen törekvés. Legutóbb VI. Pál pápa a pasztorális megújulásról rendezett olasz országos értekezlet résztvevőihez szólva ajánlotta az
alapcsoportosulásokkal (communita dl base, Basisgruppen) kapcsolatban, hogy
a felelős egyházi vezetők vegyék gondjaikba őket, igyekezzenek megérteni
dinamikus feszültségeiket és pozitiv értékeiket. mert ezek a csoportok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy újból felfedezzék és élővé tegyék az Egyháznak ma
nagy mértékben elveszett közösségi tudatát. (Vö. Magyar Kurir, 1971. szept .
18.)
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A kis közösségek legyenek tevékenyek. de nem szabad őket csupán aktivista csoportoknak tekinteni, hiszen bennük is az Egyház ölt látható formát.
Ne éljenek izoláltan egymás mellett, hanem váljanak maguk ls közösséggé élő egyházközséggé. Az egyházközség se éljen csak belterjes életet. hanem
igyekezzék a társadalomban való Jelenlét és hatékonyság követelményeiből
származó feladatokat mego ldani. A lelkipásztori munkák kiválasztásá nak döntő
szempontja a plébániai közösség optimális fejlődése legyen .
A plébániai lelkipásztori szolgálat súl ypontjai
A tennivaló sok , az erők korlátozottak . A lelk ipásztorkodás örök dilemmájára a bécsi egyházmegyei zsinat a teendők fontossági és időrendi besorolásával keres eligazítást.
Megoszlottak abban a kérdésben, hogy az igehirdetést az Egyház lelkipásztori alaptevékenységei közé számí tsák-e . vagy inkább előfeltételnek tekintsék, amely egyaránt elvá laszthatatlan a liturgiától . a cselekvő szeretet
tanúbizonyságától, lsten népének vezetés étől . de a mindennapi keresztény
é lettől is. A téma fontossága miatt aztán kiemelten foglalkoztak az igehIrdetésse l, mivel - a Zsinatot idézve - .lsten népét mindenekelőtt az élő lsten
szava egyesíti!' (Határozat a papi szolgálatról és életről, 4. p.) Leszögezték,
hogy az igehirdetés első és legfontosabb szolgálata. sőt előfeltétele az Egyház létrejöttének. ezért ezt a témát - prédikáció, katekézis, felnőttek vallásos képzése , hírközlő eszközök és igehirdetés - külön ülésszakban tárgyalják meg.
A bécsi pasztorációs dokumentum súlyponti témaként sorolja fel még a
liturgia. cselekvő szeretet, felnőttek hitéletének szolgálata.
házas- és családpasztoráclö . ifjúság- és gyermekpasztoráció, távolállók.
következőket:

Liturgia és

cselekvő

szeretet

A liturgiának igen nagy a jelentősége abban, hogy az egyházközség tagjai
és szeretetben tevékeny emberek közösségévé formálódjanak. Közösségformáló ereje annál erősebb, minél inkább érvényesül a szentségek vételében a hit melletti személyes döntés, a közösségi jelleg és közösségre mutátás. A keresztény közösség hitének és reménységének cselekvő szeretetté
kell válnia , mert Krisztus tanítványainak ismertető jele a testvéri szeretet.
Napjaink viszonylagos jóléte nem tette kisebbé az emberi nyomorúságot.
csupán áthelyezte az élet más területeire: az anyagi-gazdasági szegénység
helyett ma a betegek, öregek, egyedülállók, magukrahagyatottak és tehetetlenek szellemi-lelki szegénysége áll e lőté rben. A szeretetgyakorlatban a hangsúlyt ma te hát lst en népe ne az anyagi javak ajándékozására helyezze. hanem adjon mi ndenekelőtt időt. szíves szót és segítőkészséget azoknak, akik
erre különösen rászorulnak . Ahol lehet, szervezzenek öreg ek klubját. öregek
hivő
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délutá nját . üdülési akciókat. öregek miséjét, betegek és kórházból kikerültek
gondozószolgálatát. Az egyházközség tagjai tanácsadó szolgálat keretében
bocsássák embertársaik rendelkezésére hivatásbeli tudásukat. sőt ilyen szolgálatok ra kérjenek fel távolállókat is.
A felnőttek hitéletének szolgálata
E pont különösen két problémát állít középpontba : 1) a gyermekek is kolai
hitoktatásában a befektetett munkával nem áll arányban az eredmény; 2) az
aktív életkorban lévő felnőttek nagyrészének nincs kapcsolata az Egyházzal.
Megol dásként az eddigi lelkipásztori gyakorlat radikális megváltoztatá sát
javasolták. Az okokat a következőkben foglalhatjuk össze : A gyermeke k lelkipásztori gondozása évtizedeken keresztül központi helyet fog lalt el az Egyház
üdvösségterjesztő munkásságában . A gyermekpasztorációba befektetett munkának kettős célja volt : 1) fiatal korban formálni ki a hivő embert; 2) a gyerekeken keresztül elérni a felnőtteket. A lelkipásztori tapasztalat azonban azt
mutatja, hogyafiatalkorban formált hivő csak akkor növekszik a fe l nőttk o ri g,
a gyermekek lelkipásztori gondozása csak akkor lehet sikeres. ha a szülök és
felnőttek közreműködésére támaszkodik. A gyermekpasztoráció távoli célja
a fel nőtt-kereszténnyé való nevelés. ez azonban csak a fel nőttek segI ts égével
biztosítható. A pap feladata tehát inkább a szül ök és fe lnőttek megnyerése ,
a szül ökkel való összmun ka kiépítése . Ebből adódik az a lelkipászt or i munkára nézve fontos következtetés, hogy a vallásos nevelés súlypontját az ifjúságképzésről át kell tenni a felnőttek képzésére. Ez egyúttal azt is Jelenti.
hogy komolyan szembe kell nézni azokkal az okokkal, amelyek miatt a felnőtt
tömegek. különösen a férfiak. már régóta hiányoznak a templomi és egyházközségi életből , a templomi közösségben túlteng az iskolás és fől e g a nyugdíjas korosztály.
A felnőttek felé irányuló hithirdetés hagyományos eszköze: a prédikáció
ma már nem elegendő a hit elmélyítésére, személyessé tételére . A szell emi
áramlatok mai konkurrenciaharcában az a hitbeli ismeret, amelyet nyújthat ,
túl kevés . Másik nehézsége. hogya mai ember nem szívesen hallgat egyoldalú prédikációt, inkább azt kívánla. adjanak alkalmat gondo latai, probl émái
megbeszélésére. A modern társadalomban a hítk épzés céljára sokka l gyümölcsözőbb a megbeszélés (dialógus) formája. mint a prédikáció vagy monológ-jellegű előadás .

A felnőttek vallásos képzése az evangéliumban követelt megtéréshez kívánja elvezetn i a híveket. Igazi hit melletti döntés ugyanis általában csak
felnőtt korban lehetséges. Ez természetesen nem jelent számokkal kifejezhető életkort, hiszen a hagyomány-ke resztények és azok, akik nek vall ásos
élete megmarad a gyermekkorban begyakorolt szlnten, tulajdonképpen még
nem érték el a hit melletti döntés életszakaszát.
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Ifjúság és gyermekpasztorác ió
A fiatalság , vagyis a gyermekkor és felnóttko r között l év ők pasztorációjára is áll általában, amit a felnóttekkel kapcsolatban elmondtunk. Mégis sajátos helyzetük szükségessé tesz néhány irányelvet a közöttük végzett lelki pásztori munkában. A pasztorális tervezet azt kívánja a lelkipásztoroktól,
hogy gondoskodásukkal ne csak a plébániával kapcsolatban álló fiatalság felé
forduljanak, hanem terjesszék ki kiv étel nélkül minden fiatalra. E javaslat
több szempontból is fontos: ebben a korban hajlandó az ember leginkább a
megismert ideál maradéktalan követésére ; a nyugtalan, kereső, sokszor
lázadó fiatalság a leginkább kívül érzi magát a társadalom blztosltott sorompóin ; és végül éppen ezen elbizonytalanodó korra esnek az emberi élet
fontos döntései, mint a pály aválasztás , párválasztás, stb . A fiatalságot hozzá
kell segíteni, hogy az átmenet évei hasznos el őkész ület legyenek a felnóttséghez. Már a gyermekpasztorációval eló kell készfteni a felnótt kereszténység
kialakulását. A plébániával kapcsolatban álló fiatalságot juttassák nagylelkűen
szerephez és felelósséghez . Gondoskodjanak arról is a lelkipásztorok, hogy
kialakuljon a megfeleló kapcsolat a felnóttekkel.
Házas és családpasztoráció
A pasztoráció eddig elsóso rban az életállapot szer inti csoportokra irányult:
nók , férfiak, legények, leányok . A Zsinat eltért ettól a családot szétszakftó
gyakorlattól és a lelkipásztori munka elóterébe a családot állItotta. Mind a
liturgia, mind a plébániai közösség kialakitásában helyet kell biztosítani a
család egészének. Vasárnapokon, de néha hétköznap is , legyen családi mise,
amelyre a családokat közösen invitálják. A pl ébánl án belül alakuló kis közösségek között legyenek olyanok is , amelyeket a család gondolata hozott össze:
pl. családi csoportok, fiata l anyák köre. stb . A szakemberek álljanak tanáccsal
az ilyen csoportok rendelkezésére . Az egyházközség gondoskodjék arról ,
hogya családokat ki tudja segíteni , különösen a gyermekek felügyeletében
és gondozásában .
A távolállók
Az eddigi, elsósorban a hívek megórzésére irányuló lelkipásztori felfogás
következménye , hogy az üdvösséget csak azoknak hirdette meg az Egyház,
akik maguk jöttek és kérték. A lelkipásztori erófeszítések ezért gyakorlatilag
csak a . h ű s é q e s e k " körét érték el. A Zsinat viszont a közeledő . találkozást
kereső , . utána rnen ő " lelkipásztori stílust kívánja. A plébánia belső élete
tehát olyan legyen , hogya kívülállók felé élményszerűen tudja tolmácsolni:
az Egyház az üdvösség szentsége . Ez azonban feltételezi, hogya hivők
személyes döntéssel álljanak hitük mellett, élő közösségeikben tevékeny
szeretetet mutassanak és hogy a plébánián belül missziós lelkületű közösségek alakuljanak, amelyek az említett k özeledő. találkozást kereső, utána
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men ö stílust tudatosan ápoljá k. Hogya táv oláll ók az Egyházat komol yan
veszik-e vagy sem . elsős orba n attól függ . milyen benyomást kapnak a keresztényekkel. keresztény közösségekkel való tal álkozásból.
A távolállókkal való kapcsolatfelvéte l néhány módja:
- A távolállóktól is látogatott liturgikus cselekményeket (pl. kere sztelés.
házasságkötés, bérm álás , temetés, körmenet. szentelmények), úgy kell alakí tani, hogy általuk az Egyház az élethez közelállónak , vonzónak és . szavahlhet ö"-nek túnjön fel.
- A családlátogatást, a k özeled ő . kapcsolatot kereső lelkipásztorkodásnak
ezt az egyik leghatásosabb formáját. terjesszük ki minél szélesebb körre .
- Közérdekú kérdésekről rendezzünk adott alkalommal vitaestet. amelyre
mindenkit meghívunk.
- Szoktassuk rá a híveket. hogya közjó érdekében készségesen dolgozzanak
együtt a kívülállókkal is. főleg a helyi feladatok Iránt érdeklődjenek és
vegyenek részt megold ásukban (pl. közéleti és iskol ázási kérdések. dolgozók problémái. szabadidő-ké rdések) .
-

A plébániának legyen jól szerkesztett és vonzóan kiállított plébániai érte-

s ítöje. amelyen keresztül kapcsolatba kerülhet a plébánia területének valamennyi lakójával.
- Az egyházközség használja fel a levélírás nyújtotta lelkipásztori lehető
ségeket, pl. hitbeli tájékoztatás . sz ülökhöz írt levelek, üdvözlő és részvétlevelek.
- H irdetőtáblák és plakátok útján hívjuk fel a nagy nyilvánosság f igyeimét
az egyházközség és az egyetemes Egyház életének esemé nyeire .
Kategorizált lelkipásztorkodás

Társadalmunk nagy mobilitása hozza magával . hogya plébánia egy t erületre összpontosított lelkipásztori szolgálata sokakat nem ér el. Sok embe rnél a társadalm i kapcsolat az élet egy-egy . sz e kto rá ban" (szakmai. munkahelyi, szabadidő-kapcsolatok . szellemi érdeklődésből eredő kapcsolatok, stb .)
jelentősebb. mint az együttlakásból adódó. A pléb ánia viszont. mint említettük , a plébániai közösség kialakításánál az együttlakásból eredő emberi
kapcsolatokat veszi alapul. A területi lelkipásztorkodás a lakosság számbelileg nagyobb rétegét és az átlaghivő igényeit t artja szem előtt. Nem maradhatnak lelk ipásztori gondozás nélkül azonban a sajátos igénnyel rendelkező
csoportok (hivőkategóriák) sem . A kategorizált lelkipásztorkodás kiegészíti
a területit. A területi lelkipásztorkodásban dolgozó lelkipásztorok azonban
rendszer int nem tudják vállalni ezt a többletrnunk át, sem azzal a sajátságos
képzettséggel nem rendelkeznek. amely ebben a munk ában szükséges . A kategorizált lelkipásztorkodást tehát c élszer ű a pléb ániánál nagyobb területi
egység szer int kialakítani , pl. espereskerületi szinten. A kategóriák szerint
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létrejött közösségek elsősorban a keresztény közösségek alapfunkcióit honosítsák meg : igehirdetés. liturgia. karitász; nyújtsanak ezen felül tagjaik
igényének megfelelő szakmai képzést és készítsék fel őket a társadalom
keresztény szellemű befolyásolására .
Világiak részvétele, összmunka a felelósek között.
A vil ágiak bekapcsolásáról a lelkipásztori tervezet megállapítja: az együttépítéshez együttdöntés szükséges. A világi a pléb ánosnak munkatársa. Ezért
pl. a plébános a döntéseket ne egymaga hozza. tekintélyi alapon. hanem paptestvéreivel és az egyházközség képviselő ivel együttműködve; mert az egyházközség tagja inak közös felelősségváll alás a feltételez i. hogy lehetőségük
van mind a tervek megfogalmazására . mind a tennivalók eldöntésére. s ezzel
a tényleges vezetésben való részvételre is.
A tervezet kívánja a plébánia területén apostolkodó személyek minél
szorosabb együttműködését lelkipásztori team keretében . A plébánián dolgozó
lelkipásztorok és a lelkipásztori körzetek veze tői (pap. diakonus. vagy a püspök által megbízott világi) alkoss anak közös tervező és munkaközösséget.
A fenti irányelvek szervezeti formában is kifejezésre jutnak az új Egyházközségi Szervezeti Szabályzatban (Pfarrqernelndeordnunq) , Ez a világiaknak
már nemcsak az egyházközségi adminisztráció ellenőrzésében biztosít szerepet. hanem arra az alapelvre épül fel. hogya üdvösség szolgálata a közösség minden tagjának feladata . Az új Szervezeti Szabályzat az egyházközség ügyeit kollegiális vezető csoport kezébe helyezi. amelynek elnöke a
plébános. Az új egyháztanácsnak (Pfarrgemeinderat) csak egy bizottsága
foglalkozik ezentúl az egyháztanács régi feladatával. az anyagi ügyek kezelésével. Az egyháztanács tevékenységének területe az egész lelkipásztori
munka .
KETSEG ES BIZALOM

Napjainkban egyre szaporodik azok száma. akik aggódva figyelik az Egyházban a veszély jeleit. Nagy lendületű reformerek megbicsaklását látják
egyre-másra . azelőtt buzgó papok lépnek ki az egyházi szolgálatból. A híveknek az a tömeges özönlése . amelyben a reformok következményeként reménykedtek. sehogy sem akar jelentkezni. A pozitív változásokat a pesszimisták sem vonják kétségbe. az egykori gyakorlatban már nem is éreznék
Jól magukat. de valahogy nem ilyennek várták az egészet.
Ugyanakkor éppen a plébániai lelk ipásztori szolgálat megújítását célzó
gyakorlati lépések megtételéhez kellene bizalom . optimízmus. A magasabb
poszton lévő vezető a nagyobb persp ektívából felmérheti a fejlődés kllátásalt, s ez erőt ad neki a küzdelemhez, de a terepen dolgozó egyszerű munkásnak legtöbbször csak az a tudat ad belső tartást. hogy Jó ügyért éli le
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életét. Napjaink próbat étele azonban mintha éppen a bizalom elapasztásával
fékezné az aggiornamentós lép éseket. Honnan meritsen bizalmat a plébániai
munkában lévő apostol?
A teológus vagy az egyházszociológus tárgyi érvekkel támasztja alá véle ményét, hogya Rómából elindult reform nem végzetes hajótörés, hanem
mélyreható átalakulási folyamat az Egyházban. Bővelkedik ugyan krízIsjelenségekben, de jelentkeznek a megújulás gyümöl csei is.
A tudományos vagy ember i érvelés azonban nem ad erőt a cselekvésre.
Erőforrásunk a plébániai lelkipásztori szolgálat megúj itásában Az lesz, aki
megigérte, hogy Egyházát nemcsak a megújul ás veszélye iben, de még a
pokol kapuitói is megóvja .

Sántha Máté

VILÁGIAK AZ ERJEDO EGYHÁZB AN

KOZOSSEG ES FESZOLTSEG ISTEN NEPI:BEN
Anekdotának hangzik, de megtörtént: egy ünnepi prédikációban a szónok,
a jelenlevő méltóságok aposzt rofálása után , így fo rdult a hívekhez : . Kedves
lsten népe! "
Nem látjuk-e komoly tanulmányokban is akárhányszor, hogy ezt a kifejezést a . Iaikus" -sal egyértelműen használják , - holott a Zsinat világosan a
teljes , hierarchikus megkülönböztetések e I ő t t i egyházat érti rajta: papságot, szerzeteseket, világiakat együtt? A jelentéseitolódás érdekes tünet, a
köznyelvben ugyanis a . né p" kifejezés ugyanolyan árnyalatot hordoz, mint a
.vllágl" vagy . latkus": alsóbbrendű, hozzá nem értő , megbizatás-nélküli . . .
Nem hiába tiltakoznak sokan ezek ellen az elnevezések ellen , és próbálnak
valami újat keresnI. A helyes gyakorl at kialakulása talán helyreigazítja majd
a helytelen képzeteket, - vagy magával hozza az új nevet .
Ha lsten népének egységes képéből indulunk ki , könnyű fölismerni , hogy
a mai Egyházban lalkátus és klérus között sok a közös lélektani vonás. Hisz
mindkettő emberekből áll. Ilyen mindkét rész I a b i I i t á s a . Nyugtalan ,
kereső korunkban az emberiség egésze próbálja megtal álni helyét a robbanásszerűen táguló világképben. Csodálkozhatunk-e, ha a keres ztén y ls, a pap
is osztozik az átmenetiség, a nyugta lanság áll apotában? (Sokkal reálIsabb
képünk lenne pl. a kontesztáló papokról , ha nem az aszket ikus ideálhoz mérnénk őket , hanem tényleges társadalmi környezetükhöz.) Két egyszerű és
fonto s következm ény adódik ebből. Az egyik : értsük meg és szeressük egy-
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mást, - pap és világi közeledj ék egym áshoz egyazon . né p" t agjaként , eqyazon kor embereként, kölcsönös tisztelettel és segítő készs é gg el . A másik :
bízzunk jobban Istenben és az ő kegyelmében. Válságos Időkben erre még
nagyobb a szükség, de bővebben is árad . Csak persze a kegyelem a természetre épít, vagyis Ilyen időkben bonyolultabb, hullámzóbb , . nyugt alanabb"
a vonala . Ettől még nem kevésbé igazi. Próbáljuk felism ern i, élni vele.
Egy másik egyesítő e rő : a h i v ő mivolt közössége . ~ppen az, amit az
.lsten népe" megjelölés hangsúlyoz: a l a p ve tő keresztény kiváltságaink és
kötelességeink egyformák.' lsten nem személyválogató. Az egyháztörténelemnek máig egyik legnagyobb, s talán legnépszerűbb alakja , Assisi Sz. Ferenc , nem volt pap. Foucauld atya testvéris égeiben ma is együtt él pap és
nem-pap kistestvér. A jelenkor egyik virágzó mozgalmát, a Focolarl-t egy
fiatal olasz lány alapította és máig laikusok irányítják, viszont egyre nagyobb
számban csatlakoznak hozzá papok . szerzetesek, nővére k is . De hát nem
volt-e laikus és nő az, aki a mindennapi életben is , a hit és odaadás mélységeiben ls legközelebb állt az Úr Jézushoz : az ő tdesanyja? Mi magyarok
meg éppen egy nagyszerű laikus szentcsaláddal dicsekedhetünk történelmünk kezdetén: az Arpádház 12 szentje és boldogja j avarészt világI. Csak
persze igaz az, hogy . vall ási életünk általában inkább az ünnepnapokra van
beállítva, mint amindennapra ' .' Ha az egyházi naptárt, a kanonizációs eljárást, a szentek életrajzait, ábrázolásait, vagy akár az egyházművészetet
nézzük, egészen mindmáig, bizony eléggé . klerikális" képet kapunk. Az okok
érthetők , de erős és egészséges revízióra lenne szükség .
Ha emberség és istengyermekség alaprétege ennyire közös, honnét hát
a sok feszültség klérus és laikátus mai viszonyában? Megpróbálunk felsorolni
néhány lélektani tényezőt.
1) A P a P s á g részéről :

al F é I t é k e n y s é g . Ha ilyen élesen nevén nevezzük. akkor persze
a válasz: a Krisztustól kapott papi küldetés úgy is sajátos és közölhetetlen, lényege pedig éppen nem az uralkodás , hanem a szolgálat. Csakhogya papság századokon át t ársadalmi, kulturális helyzeténél fogva hozzászokott a kiváltságos állapothoz. Amikor ebből kezdett kiszorulni , s talán
egy kics it éppen ennek helyébe , túlságosan elvont és fel magasztosított lelki
ideállá tette meg hivatalát a teológia és a közgondolkodás. Most aztán amikor zárt társadalm i rendből karizmatikus maggá kell válniok, jobban mondva visszaválniok . t ériszonyuk" van és sokszor védőállásba merevednek ,
készséges kitárulkozás helyett,' amire a Zsinat biztat : . Oszintén ismerjék
el és s e g í t s é k k í b o n t a k o z n i a világiak méltóságát, és az Egyház
küldetésében nekik jutó sajátos szerepet" (PO 9) .
k örtny ű

b) N e h é z k e s s é g . Egyházunk hierarchíkus szerkezetű . A vezetés ,
az irányvonalak megadása, az er6tartalékok felhasznál ása, új erők mederbe
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fogása a papságra vár . tOppen ezen a téren nagy még a tanácstalanság , kevés
a kezdeményező er ö és készség. Szinte szimbolikus egy német plébános
felelete, mikor buzgó hitoktatónője felajánlotta neki szolgálatait az órákon
túl ls: . Ich wüsste nicht, wie: (Igazán nem tudom , hogyan.) Igy aztán a
. kln álat" olykor nagyobb a .keresletn él". a világiak aktív rétege akárhányszor úgy érzi: parlagon hevertetik képessége it, és csalódottan visszavonul.
Idézzük-e ehhez újra a papi dekrétumot? . B í z z a n a k m e g a világi hívekben, adjanak nekik feladatokat az Egyház szolgálatára , hagyjanak nekik rneqfelelő működési teret és szabadságot , sőt okos an biztassák őket k e z d e m é n yez é s e k r e ls " (uo.) .
2) A I a i k u s o k részéról:
a) K a r i z m a - k o m p I e x um . Igy nevezték el találóan azt a klsebbérzést - n ökre kétszeresen áll - , ami az egyházi rendet föl nem
vett hivökre sokszor jellemző . Következménye: vagy az önbizalom és vállalkozó kedv hiánya, vagy ellenkezőleg (áttételesen) nagyhangú követelőz és.
amely mindenáron a sajátos papi funkciókba akar avatkozni , sőt azokra
pályázik. .A helyesen értelmezett nagykorúságnak mentesnek kell lennie az
egyházi tisztségeket viselőkkel szemben érzett ellenséges lndulattó l." (Th.
Filthaut.) Nem hiába biztatja L. Karrer, a müncheni laikus teológusok tutora,
a laikus- és papteológusokat. hogy ám vívjanak teológiai harcot, de ne harcosan teologizáljanak . . .
rendűség i

b) F é I m ű vel t s é g egyházi téren. Felelőtlen újság- és r ádíöhírekb öl.
félig-megemésztett cikkekb ól. nem egyszer hiányos , egyoldalú prédikációkból, vagy papi nyilatkozatokból valami zavaros .teológiai " egyveleg áll össze
az emberfókben, amelyek bizony még ma ls ugyancsak messze vannak a
. k l mű ve l ts é q " reformkori álmától. Elég arra , hogy az állóvizet felzavarja, kevés ahhoz, hogy komoly programot adjon és hasznos munkára képesitsen .
Ha mindehhez még megfelelő adag korlátoltság is járul - és ez is gyakori
emberi tulajdonság - , akkor az ilyenek felcsapnak a papság ktoktatölv á.
föl egészen apápálg.·
c) Fé I e I em . Egyesek magától a vállalkozástól félnek. Mások attól.
hogy a klérus anyagilag. szellemileg , lelkileg kihasználja őket. (Köztudomású
pl., hogy az egyházi szolgálatban álló laikusokat általában elég rosszul fizetik.) Mások megint attól . hogy .egyházl" működésük elkülönlti őket világ i
társaiktól és elzárja útjukat feléjük.
•LAIKUS LELKIStOG ·
A felsorolt jelenségek figyelmeztetnek, hogy m indkétfelől bőven akad
anyag a lelk iismeretvizsgálatra. Azt is mut atják , hogy a világiak java is
általában messze jár még attól a lelki nagykorúságtól, amelyre elvben igényt
tart. (Egész mai világválságunk kulcsproblémáj a talán ez a szakadék az
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igények és a tény leges .igényj ogosult ság" közöttl) Hogy elérje, nevelésre
és önnevelésre van szüksége . Nyomb an f ölmerül a kérdés : milyen elvek
alapján és milyen eszmény jegyében? Ez a . Iaikus lelkiség " , . lalkus aszkézis"
manapság sokat emlegetett kérdése. Persze az Egyházban lényegében csak
egyetlen .lelkiség" van : keresz tény , azaz krisztusi lelkület. ( .U gyanazt a
lelkületet ápoljátok magatokban , amely Krisztus Jézusban vol t ... " Fil 2, 5.)
Ez egyaránt kötelezó lsten népe min den tagjára. Nem jó szolg álatot te sz
hát az ügynek az, aki a különbségek et túlságosan kiélezi. Sokkal f ont osabb
lenn e megmutatni , hogyan érvényesü lnek ugyanazok az alapvetó keresztény
elve k - sokszor egyenesen t orz aszketikus irán yzatok ellenére - a keresztény élet egészében. I::rdekes pl. eb b ő l a szempontból tanulm ányozni a sokáig
csak szerzetesi keretben nézett evangéliu mi tanács ok kisu gárzó erejét napjainkban . De bizonyos, hogy a k ül önb öz ő éle tf or ma, környezet, feladat hangsúly-eltolódásokat, módszeri , eszközi kül önbségeket hoz magával. Ezt ma
jobban látjuk, mint eddig. I::s éppen a v ilági kere szté nyek javát ez érdekli
mindenekfölött. Hogyan lehet munk ájuk egyúttal istenszolgá lat? Hogyan tölt ik be családi életükkel az .e cc leslola " hivatását ? Hogyan egyeztessék össze
a mindennapi érintkezésben a tü relm es szere t et és a tanúságtétel szelle mát? Hogyan tudják megvalósí t ani lsten váls ágoktól rengetett mai vil ágában
a só és a kovász nekik szánt szerep ét ?
Néhány vonás már kezd kibo ntakozni ebból a . v ilági aszketikából " . Mindenekelótt éppen ö n á I I ó s á g a és rugalmassága. A hullámzó, vált ozó
élethelyzetekbe ker ülö világi embern ek nem annyi ra aprólékos rendszerre ,
rnlnt nagy irányít ó, mondh atn i vi lágító alapel vekre van szüksége. (Altalában
a kereszténys ég utóbbi századaiban túlságosan hajlam osak voltunk erre a
részletekbe veszó szisztem at izálásra, nem egyszer a nagyalaptények, alapélmények elhomályosodása árán.) Ezek közvetítésé t joggal igényli a hierarchiát ól. de alkalm azásuk a mindenkori helyzettól függóen személyes lelkiismereti ügy. A Zsinat vil ágosan tanítja, hogya papság nem tud , de nem is
hivatott mind en kérdé sben megoldást kí nálni , ez egyéni tájékozottság és felelósség dolga (GSp 43, L 7) .
Megkíséreljük felsorolni ennek a lelkis égnek még néhány je llemzó vonását:
1) A v i I á g (és benne az Egyház) é p í t é s é n e k öntudata és fe lel ő s
sége. Ontudata , mert nincs .prof án " munkatér : minden munka a teremtés
művének folytatás a, Krisz tus második el jövetelének és a megdicsóü lt új vi·
lágnak útegyengetóje . (Ennek a gondolatkö rnek máig felü lmúlhatatlan útt öróje és prófétája Teilha rd de Chardin .) I::s fe lelóssége. mert ezzel a tevékenységgel kapcsolatban két nagy t évedés lehet ósége fenye get: a manichei sta és
a panteista lelkiség veszede lme. Aki úgy él a vil ágban, hogy .rossznak" tartja
azt, és környezetétól, munkáj ától elvonatkoztatva prób ál .lelkié letet él ni" és
. kapcsolatban maradni Istennel " , az álla ndó hasadást és belső meghasonlást
fog hordozni magában. Ebben a magatar t ásban bizony nem ártat lan a száza2
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dok óta papok, sőt szerzetesek megfogalmazta .aszketikus ldeál" mode ll je.
Igya kereszté nység elválik a világtól. klhátrá l a világból. elveszíti a világ ot.
Ma viszont. ezt a veszé lyt elkerülendő, hanyatt-homlok belezuhantunk a másikba : az . e lköte leze tt" keresztény egész lényével a világ alakítására töre kszik, közben pedig maga is szem e l ő l tév eszti vall ásának transzcendens oldalát. és nem lát benne mást, mint földi problémák megoldásának eszközét.
A cél természetesen az egyensúly : evilá gi és istengyermeki hivatásunk
egységes megvalósítása.
2) A z e s z k ö z ö k v i s z o n y I a g o s é r t é k e . Eszköz itt rnlndaz.
ami a lelkiség kialakítására szolgál. Ha eszköz, akkor annyib an kell használni, amenny iben a célra való ; de annyiban ki is kell használni! Ebből az
egyszerú a la pe l vbő l gyakorl atban sok meglepő dolog következhet. PI. az.
hogy amunkahel yén és otthon helytálló vilá gi esetleg nem tudja beépíteni
napirendjébe a hétköznapi szentmisét és szent áldozást (az Olt áriszent ség
is . eszköz", ha a legfölségesebb is!) - vagy ellenkezőleg az, hogy az elmélkedés valamilyen form ában a világinak is szerves napi szükség letévé
válik. De következik az is, hogy a világban él ő ember le lkiélete sajátosa n
. evil ági· elemekből is t áplálkozik , akár a szerzetesé rendjének szokásaiból.
kirándul ástól vagy új ságolvasástól filmig és zenéig.
3) H i vat á s m i s z t i k a . Ezzel a kicsit gyanúsan hangzó kifejezésse l
csak azt akarjuk mondani : a vi lági keresztény munkájának, az ún. állapo tbeli
köteless égek teljesítésének nem hogy csökkenten ie nem szabad. hanem
Inkább növeln ie kell a Kris ztussal való egyesülés bensőségét.' Ha meggondoljuk, hogy eddig a legtöbb. amire a törekvő világi eljutott. az a tudat volt.
hogya reggel i jószándék megszenteli a napot . ha közben sajnos foglalatosságai . el is vonják figyelmét· Ist enről , akkor megértjük : a fejlődési le he t ő 
ség szint e beláthatatlan.
4) K ö I c s ö n ö s s e g r t é s. A mai fokozódó közösségigény kereszté ny és lelki form ája ez. A közös feladatok és érdekek felismerésével járó
összetartás és a segítő szeretet testvéri készsége. A családi élet nyitottsága. a családok sejtszerú összefonódása. A fejlőd ést egyénileg is , elvileg
is nagyon segfti az egyszerú és magától adódó tapaszta latcsere , a józan
tanács, a meggondolásra ösztökélő prob l émafölvet és. s nem utol só sorban
kiforrott egyéniségek keresetlen tanúságtétele , szóban és ír ásban is. Ilyenek
pedig hálistennek szép számban akadnak.
TANÚSAGTETEL HITBEN I:S SZERETETBEN
Belülről kife lé haladva elérkezünk így a világi hivő központ i fe ladat ához.
amelyet a Zsinat részletesen kifejtett. A laikus részese Krisztus papi . pröféta i és királyi tisztének, az Egyház üdvözítő küldetésének. Jelenlét ével ,
rnunkájával. tanúságtételével szent eli meg a világot, és ugyanakkor önmagát
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is .' A Zsinat habozás nélkül . p ótolhatat lanna k" nevezi a laikusok szerepét a
világ evangeliz álásában. Persze egyelőre csak egy aránylag vékony. dinamikus rétegük képes többé-kevésbé megvalós ít ani a tanúságt evó életnek ezt
az ideálját. Ezeknek felad ata óri ási. A legtága bb és ma legt öbbet emleg etett
t erület : az egyh ázon kívüli (másh itű vagy hitet len) vi lágga l fo lyta tott dialógus . De a tanulmány címéhez híven maradj unk csak a magunk port áján:
1) A kovász szerepét tölthetik be az é r d e k t e I e n e k nagy seregé ben.
Hiszen szomorú , de józan té ny, hogy az Egyház t agjainak nagyrésze egyáltalán el sem jutott még a tudatos állá sfoglalá sig lst en ügyei ben. Egyéni
jóléte . boldoqui ása. karrie rje . vagy éppen csak a nyers lét küzdelem f oglalja
le. Mindennapi éle te . szakmai és szórakoz ási köre t eljese n . pr of án" je ll e g ű.
Az Egyházban tapasztalh ató nyugtalanság biztosan nem járul hozzá ahhoz.
hogy ezek az emberek jobban kívánjanak t öródn i vel e, s így eddig gondjaika t
még újabbakkal tetézzék. . Papok dolg a: 7 De ha azt látj ák. hogy velük él ő .
velük együtt dolgozó tá rsaiknak szív ügye az Egyház ügye. akko r idóvel ők
is fölfigyelhetnek . Nem prozelitizmusra gondo lunk. De a száj a szív b őség é 
ból szól , és a lámpás úgysem mar ad véka alatt.
2) Nagy a hivatásuk a k e s e r g ó k ir ányában is. akikn ek magatart ását
az Úr Jézus így jellemezte : . Akl óbort is zik, nem kiv án újat Inni , mert azt
mondja: Jobb az ól " (Lk 4.39) Ezek az emberek - annál Inkább . mi nél tudatosabban és minél hosszabb ideig élték és érték elték az Egyház eddi gi
liturgikus . fegyelmi. stb . re ndjét többé-kevésb é megzavarodva . olykor
tanácstalanul állnak az új idók új szelleme elótt. Visszakívánják a nagyobb
védettséget, a kisebb fel eló sség et. Kifogás aik. aggodalmaik. bot ránkozásuk
sokszor nagyon ls meg alapozott. De érzik, hogy a veszte s ol dalon áll nak,
mert az idó és a Lélek a f ejlódés jav ára dolgoz ik . Az ezzel járó k e s e rűs ég
különfél e formákban nyilv ánul meg: begubód zás vagy éppen éle s méltatl ankodás, gyanakvó elzárkózás mind en . rnoder n" eló i . stb. Sajn os a papság
egy része sokszor fölösl egesen és t apintat lanul pr óbára teszi érzékenységüket . egy másik része vi szont saját hasonló állá sfog lalásával még jobban tüzeli
óket. Csak egyva lam i férkózhet a lelkükhöz: rne q é rt ő, t apintat os. nagy szeretet. Ezt megint könnyebben és közvetlenebbül adhatja az. aki közülük való.
3) Külön fejezet az i f j ú s á g problémája. Ezen bel ül is az a figyele mreméltó réteg . amely nagyon is tu dat osan ellene szegü l apái individualizmusának, evilági szociális és pol itikai f elelósséget. elk öt elezettséget érez,
de mindezt - úgy látszik - a ker eszténységt ól f üggetl enül. Azt nem ísmeri
el. nem tartja hitelreméltónak. (Elgondolkodta tó. hogy a szélsóségesnek igazán nem mondható VI. Pál pápa mekkora t iszte lettel. mi t öbb: reménykedéssei. sót magatartásuk alapjaiig nyúló megé rtéss el beszél minden adandó
alkalommal ezekról a hosszúhajú. h o ssz ún y e l v ű .rnal fia tal okró l" . .. ' ) Mi
hiányzik ezeknek a fiatalemb erekn ek, akik egy él e ss z em ű m e g f igy e lő
szerint valóságos Szent Kr istóf-í buzgalomm al ker esik. kinek, mil yen
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célnak érdemes szolgálni az életben? Éló, közülü nk-való, hús-vér emberek,
eleven példák (merjük kimondani : eszmények) hiányoz nak, akik nyugodt,
meleg meggyózód éssel, nem-provokatív módon igazolják elóttük az aprópénzre
váltott kereszténység hiteiét. Akik óket is megértik , akik egy kis bizalmat
elóieg eznek forrongó keres ésüknek. akik a kell ő pillanatban ki tudnak mondani egy eligazító szót, kezükbe adni a megfeleló könyve t .. . Mindez els ő
sorban és messzemen óen a szülók , a neve l ök, a felnótt barátok, nagykorú
világiak sz ép fe ladata.
4) Es végül a p a p o k felé sem megvetendó a világi ak szerep e. Ma,
amikor a papság nagyrésze bels ő válságon megy át és sokszor nem látja
tisztán hiv atását, a hívöknek a papi egzisztencia erós ító táptalaját kell képviselniök. Kit artásukkal , egyházh űségükkel , s ugyanakkor igényességükkel
meg kell éreztetniök papjaikkal : van kiért dolgozniok, van miért igyekez niök.
Mivel a pap nem légüres térben mozog, hanem hivatása lényegesen közösségi , ez az .emberl " tényezó nagyon is fontos neki. Egyre világosabb az is,
hogya papi utánpótlás kérdése sem csupán mennyiségi , statisztikai probléma, nem is csak egyéni .lelkís éqt" kérdés . Nagyko rú világi nem veszíti el a
fejét az aggasztó stat isztikák láttán, mint a pásztor nélkül tanácstalan
. bárányka". hanem fölteszi magának a kérdést: mit akar a Gondvi selés mondani, mire akar tanítani, amikor megengedi ezt a helyzetet? Ezt is közösen
lehet és kell megoldani a Test tagjainak . A megoldás egyik útja val ószí nűleg
a világ iak . beseql té se" lesz a nem -elsórendűen papi fe ladatokba . A másik
nagy t ényezó az a csalá di és t ársadalmi légkör, amely a hivat ások emberi
alapja; ezt pedig a világiak vannak hivatv a létrehozni. Végül a hivó egyé nileg
is sokat segíthet papjának, baráti beszélgetéstól és vitától akár a prédikáció
okos bírálatáig. Nem is szólva az egyházközségi tanács szerepéról a plébános mellett, - már persze ha valóban van szerepe .

VILAGlAK A . SZENTELYBEN·
Utoljára hagytuk azt , amiról ma legtöbb szó esik : a világ iak szerepét az
Egyház .szakr álls" - liturgikus és teológiai - terében. Ugyanis nem ez az
elsódleges . Fóleg nem abban a formában, ahogyan a szenzációéhes hírv erés
beszél a nök papságáról és egyebekról . . . Tény, hogy míg korunk vezetó
teológus ai a mítoszfosztás és deszakralizálás mellett kardoskodnak, a laiku sok között bizonyos .szakrális ittasság" mutatkozik: a laikus boldog, hogy
felolvashat a misében egy-egy olvasmányt, megérintheti a szent edényeket,
hogy papjával, fesztelenül érintkezhet : vagy hogy odaeresztik a teo lógiai fakultásra . .. Ez lélekt anilag é rt h e tő fejlemény, de nem egészséges, mert
a lényeg m e II é irányítja a f igyelmet. A fejlódés nek ez az iránya ui. nem
csalétek, nem megalkuv ás, nem is a papi utánpótl ás nehézségeit megkö nnyf teni hivatott hézagpótló szerep, hanem term észetes következménye lst en
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népe szerves egységének, az .egyetemes paps áq" tételének, amelyet a
Szentírásban éppen az elsó pápa szögezett le (1 Pét 2,5.9) .'·
A liturgikus reform minden erófeszítése azt szolgálja, hogya keresztény
élet középponti cselekményét, a jelenlétté . sü r üsödött " Krisztus valóságát
a közösség ügyévé, eleven és életformáló eróvé tegye. Vajon mit értett meg
ebból az a különben kitúnó szerzetes , aki írásban jelentette ki: inkább nem
misézik többé, ha már nem teheti a régi latin forma szerint? ~s vajon többet
ért-e az az ügyes és mozgékony pléb ános , aki a reformot hívei mutatós
aktivizálására használja ki, afféle öncélú liturgikus .üzernet" létesítve? 11
Azzal sem jutunk el őbbre, amikor a hierarchia egy-egy kénytelen-kelletlen
ízú, ha-val és de-vel körülbástyázott hivatalos intézkedéssel engedélyez bizonyos funkciókat. Tanulságos pl. a német püspöki karnak a laikusok prédikálására vonatkozó döntése." Vagy mit szóljunk ahhoz az intézkedéshez, hogy
nók csak .a szentélyen kívül" olvashatnak fel a mise olvasmányaiból? (Ez
liturgiailag is korszerútlen, hiszen ma a fejlódés éppen a templomi tér és
közösség egységesítése felé tart.) Az ilyesféle intézkedés nem ismeri fel
.az idók jeleit" (sajnos ez a kifejezés is azok közé tartozik, amelyeket már
elkoptattunk anélkül. hogy komolyan vettünk volna) . Mert a Zsinat ennek
tartja a laikusok n övekv ő tudatosságát, felelósségét, r észvállalását Sót
nemcsak ennek, hanem egyenesen . a Szentlélek félreismerhetetlen múködésének" (L 4). De - és ezt is a Zsinat mondja - a papság csak . v e I ü k
(ti. a laikusokkal) e g y ü t t képes felismerni" ezeket a jeleket! (PO 9)
A laikusok teológiai tanulmányai terén a helyzet egyenesen aggasztó . A
hallgatók száma rohamosan nó." (Igaz, nóket még nem minden országban
engednek teológiára, - tudtunkkal Magyarországon sem.) Az Indítóok azonban csak bi zonyos százalékban a hit kérdései iránti obj ektív é rd e k lő d é s , A
hallgatók természetesen koruk gyermekei, ennek minden lélektani nehézségével. megtoldva a föntebb emlitett . kornplexumokkal" mindkétfelól. Háadásul maga a teológiai tudomány is mélyreható válságon megy át . Aki nyugodt kiköt öt. tám aszt. megoldást remél t a . szent tudomány" -töl, az alaposan
csalódik. Végül pedig a kiképzett szaker ők hasznosítása még gyermekcipóben
jár, - a hitoktatás területén túl alig-alig indult meg komolyan .
MENTSVÁRUNK: A .SENSUS FIDEI"
Gondolatmenetünket már rég döngeti egy kérd és , ugyanaz, ami az Egyház
egész mai helyzetével kapcsol atb an is gyakran fölmerül: Nem túl intellektuális, túlságosan keveseket érintó minde z? Demokratizálódásról, általános
bekapcsolódásról beszélünk, s valójában nehezebbé tettük a tájékozódást,
mint valaha . Ahhoz , hogy ma valaki egészséges ítéletet mondhasson a különbözó v éleményekr ől. olyan szakképzettségre lenne szüksége. ami éppen a
laikusnak nem is feladata . MI lesz a nagy többséggel? Azokkal. akik nem
érdektelenek, de nem is .bennfentesek", hanem egyszerúen - hivók?
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Egyik legsürget6bb feladat: meg kell értetni velük , hogy struccpolitikát
nincs értelme - lassan már nem ls lehet - fol yt atni , visz ont nem is reménytelen az eligazodás a vitás kérdé sek dzsungelé ben. Mert lsten Lelke
Jobban gondoskodik Egyházáról az embereknél. Három nagy er őforr ás áll
rendelkezésükre: az általános papság, a természetes józan ész és a gyakorlati keresztény élet. Ezekkel élve érvényesü l bennünk az a bizonyos
.sensus Hdel". hitérzék , amelynek megbíz hatóságát a II. Vat icanum ls megerósitette : a hivók összessége nem tévedhet a hitben (LG 2, 12). Csak egészen vázlatos an utalh atun k it t kifejlesztésének eszközeire: Megsza badulás a
pánikhangulattól (bizalom Ist enben, az ó Szentle lkében, az Egyházban, hely es
önbizalom) , szolid tájékozódási for rások , a lelkiisme ret komo ly nevelése. az
egyházi tanítóhivat al irán yelveinek ismerete. felelósségteljes dialóg us (nem
bármely egyéni véleménynek van csalatk ozhat atlanság ígérve ! l. s mi ndenekfölött: szentségekkel é lő , gyakorló hitélet. Igy születik meg lassacskán az az
ember. akire ma nagyobb szükség van, mint valah a: a szent páli . Ielki ember", aki mindent .meg tud ítélni " és .a jót megtartani" (vö . 1 Kor 2, 15,
1 Tessz 5,21) . akinek - Hofbauer Sz. Kelemen szellemes kifejezésével .katollkus orr a van" . Papok, teológu sok. intellektuálisan képzett ember ek
pedig tartsák tisztel etben ezt a sensus-t, a Szent lélek Úrist en velü nk léténe k
zálogát. Ebresztgessék, tudatosítsák. Es ne csodálkozzana k, ha a hivók tömege sehogysem akar beleszo kni abba. hogy nem kell min dent .mel lr eszl vni " az egyházi vit ák és civakod ások berkeiben . Ok jól érzi k, hogy nagy Itt
a tét: tárgyilag a hitletétemény. alanyilag a léleküdvösség és a kereszténység hitellevele : a szeretet. Innét már csak egy lépés . jobban mondva a döntó ugrás hiányzik: kishitü aggódás , terméketlen morgolódás helyett a cselekvó felelóss ég irányába . •Lehet etl en, hogy botrányok el ő ne forduljanak" (Lk
17,1). De a nagykorú kereszténynek ezeket figyelmeztetó jelként kell ene
felfogni a, amely t alán éppen öt int i tevékenyebb, felelósségteljesebb, áldozatkészebb életre: .Te vagy az Egyház, rajtad is múli k a sorsa!"
A helyzet komol y. Hallatlan er ök vannak fe lszabadulóba n az Egyházon
belül. A régóta é r l e l ő dő öntudatos vil ági rét egnek a Zsinat szárnyakat adott.
Erdeklódésük, igényességük fokozódik , kritikájuk élese dik. Teljes nyilvánosságot, beavatottságot és beles zólást követelnek egyházi ügyek ben. A klérust
ez a rohamos fe jlódés és át alakulás meglehetósen készületlenül érte. Nem
hiába szokt ák szimbolum ként emleget ni a szernbernls éz ö ol tárt - pap és
hiv ő ma mindenképpen közelebb kerül t , sokszo r .szembekerü lt", s amennyire
gondvisel ésszerü ez, annyi nehézség gel is jár . A hierarchia szép feladata ,
hogy segíts e a világaiakat szolid teológiai alap nyújtásáva l. a . t estv éri tekintély" (A. Müller) támogatásával. Lourdes forrását egy paraszt lányka kaparta ki a f öldb ől , és egy egyszerü munkáse mbe r .fogta be" . - de kegyhellyé
a hierarchia ellenórzése alatt vált. Lesz-e é l ő v í z forrásává lsten népének
együttmüködése . a szent város megvidámít ására" (Zsolt 45,5) , lst en, em22

ber szolgálatára. - vagy romboló vetélkedés és féltékenység csataterévé
lesz Egyházunk. és "pusztává válik. önmagában meghasonlott ország" (Mt
12.25)? Mégoly szép és meggyőző elméleti fejtegetések sem k épealtenek.
hogy mind a két oldalon fölébe emelkedjünk a partikuláris érzelmeknek és
érdekeknek. áldozatot vállaljunk és igazán lsten akaratát keressük . Erre csak
egyvalami ád erőt: személyes viszony Jézus Krisztussal. A názáreti munkással. aki örök főpapként ül az Atyának jobbján. és az új bort új tömlőkbe
akarja töltenI.
JEGYZETEK
1

Ezért bajos egyeté rte ni Th. Fllth aut Indítványával. hogy a . lalkus" szó helyében a
Egyik fiatal pap-Ismerősöm [gy szokta .I émlelemt" kollégáit:

. h l vő "·t használjuk . .Ez hivő pap!"

Sik Sándor : Hétköznapi kereszténység . A kettős végtelen (Bp. Ecclesia 1969) II. 17.
Ugyanitt írja : .Az Úr Jézus az esztergapad rnellett, az Úr Jézus a szemnek. fülnek.
orrnak éppen nem gusztusos tömegek közep ében szinte elveszve. az Úr Jézus az
elhagyatott galileai ut akon. napsütésben vagy hidegben ballagva tanftványal közt:
az ilyen közönséges mozzanatokat nem igen ábrázolják . . .. Hol vannak a képek
Máriáról a konyhában. vagy a mosóteknő mellett. holott az élő Szent Szüz bizonyára
többet volt a konyhában. vagy a mosóteknő mallett. mint olyan munkában vagy
helyzetben . amelyről sz ép királynői képet lehetne festeni:
3 ld ézzük-e egy akadémikus szavait: . M tcsoda, ezek a laikus teológusok most már
professzorok is lehessenek? Mi papok meg csináljuk csak azt a szemét lelkipásztorkodást"
(Az eredeti német szó még pontosabba n megközelíti a - persze más
összefüggésben használt - szentpáli kifejezést . . . )
• Főleg a .sz éls öjobb" laikus mozgalmaknál tapasz talható ez. Egy kis Idézet a rnüncheni . Pro mundi vita" csoport egyik kiadványából : .Végre is mi laikusok nem
estünk a fejünkre . Ismerjük a Timóteusnak szóló Pál-levél tartalmat : és ha az első
garnitúra (értsd: a papság) csődöt mond. nekünk többieknek. megbérmáltaknak
kell megfelelni fogadalmunknak és megvédelmezn i a hitet: - Vagy gondoljunk a
konzervatív csoport nemrég lezajlott róm ai zar ándoklat ára.
2

s

Laikus dekr. 4. Vö. XXIII. János . Mater et magistra : . Ne teremtsünk mesterséges
ellentétet saját tökéletességünk és a világban való cselekvő jelenlétünk között . ..
Teljes en belevág az isteni gondvis elés tervébe . hogy minden ki napi rnunkálával
fejlessze és tökéletesítse magát. az pedig majdnem mindenkinél evilági term észetű."

• Szépen irja erről A . Müller ( i. m. 26): .Kereszténység nemcsak ott van. ahol
beszélnek róla . ahol kifejezetten meggondolásaink tárgya. vagy ahol. hogy úgy
mondjarn, paragrafusokba rögzítik . A kovász. az élesztő abban van benne. amit
egyszerüen tésztának nevezünk . . . I:ppúgy. miként nem az élesztőt esszük. hanem a kenyeret. úgy a kereszténység sem színtiszta vallás. hanem élet. teljes és
földi élet. amelyben azonban hat lsten igéje:
1 Igen tanulságos különbözö egyházi lapokban az egyházmegyei vagy országos zslnatokkal kapcsolatos riportokat olvasni. Ilyen válaszokat hallunk : .Nern is hallottam
róla: .Majd csak csinálnak valamit: .Szerintem nincs értelme ekkora felhajtásnak: A német zsinat a katolikus közvélemény 33 % -át érde kli. 41 % nem is tud
róla. Ausztria egyik tartományi zsinata előtt 80 OOO kérdőívet küldtek ki. Nem
egészen 4000 egyén válaszolt. Ezek közül is csupán 3?5 % (egyrészük korára.
betegségre . Időhiányra hivatkozva kitérően) arra a kérdésre : hajlandó lerme-s aktiv
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egyházi közremúködésre. A nyugatnémet zsinat előtt több mint 21 millió kérdőlvet
bocsátottak ki. Kb. 4,5 millió érkezett vissza . Ez statisztikailag jó eredménynek
mondható, - de hát a t öbbi?
• Vö. pl. Szolgál at 9, 73, vagy 10,76-78.
Vö. a Szolgálat 9. sz-ban Szlnérv áry K. Andr ás elkké t.
10 PI. a .Schrelben der deutschen Bischöfe über das priesterllche Arnt " c. ki advány
Igen világosa n kiemeli : , A laikusokat nem a pillan atnyi paphiány miatt szóHtották
fel: járulj anak hozzá t e l j e s ért ék űen az Egyház egész életéhez és szolgálatai hoz.
hanem inkább azért, hogy valös íts ák meg küld et ésüket ." (64. o.) - Vö. ehhez
I. F. Gör res : ,Még sohasem vo lt bennünk ilyen élesen tud atos a laikus sajátos ,
pótolh atat lan fe ladata a vil ágban és a vil ág számára. Nem lenne hát jobb dolgunk.
mint hogy erő nek erejé vel a pap legszúkebb kötel ességeinek a körébe hatoljunk
be. mondjuk a szösz ékröl prédik áljunk? ' (Im Winter wáchst das Brot . Einsiedein
1970. 102. o.)
\I H. U. v. Balthasar keményen írja: az i lyeneknek a reform . szlvesen látott alibi új
kl erikális di rigá lás ra. buzgó nyüzsgésre . amely . . . megint csak rossz helyre teszi
a hangsúl yt ' (Kl arst ellu ngen 108). Dgyes összefoglalása az Idevonatkozó kritikáknak
N. Hösli nger: A félr eért ett liturgikus megújul ás. Mérl eg 1970/1 , 47skk. - A Synode
c . nyugat német zsinati kiadvány szerint a misére járók indokai: 9,4 % társadalmi
okokból. 27,8 % az .ü nnepé lyess éq" rnlatt, 37,7 % vall ási kötel esség, 31.2 % k özösségi szempontok, 41.2 % a . csendes ima' helye. 50.1 % .l elki erő' forrása .
Csak a fele keresi az Ist ennel való tal ál kozást és negyede a Krisztussal való közösséget , - de vajon .e lk ö te lező" találkozásra. áldozat i közösségr e gondolnak -e?
" Amt sblatt für das Erzbistum München u. Freising 1971 /3. 94-97. Rövid foglalata:
A k ell ő felt ételekkel (t eológiai képzetts ég és mély hitélet) rendelkező jelöltet az
ill et ékes lelk ész fel te rjes zt i az egyházmegyei hatósághoz. (NB. Hogyan lehet a lelki életet hitelt é rdeml őe n ,igazolni' ? I:s mi lenne, ha a papoknak is bizonyítanjok
kell ene a pr édlk ál áshoz, hogy életü k megegyezik szavukkal?) Ennek elvi beleegye zése után a lelkész esetenké nt adja meg az engedélyt. s az ill ető múködéséért
saját személyében f elel. Kivételes esetben a püspök meghatározott I d ő re ált alános
engedélyt is adhat.
13 PI. Nyugat németországban kb. 2000. A usztri ából külön statis ztika nem áll rendel kezésünkre , de a négy nagy egyetem: Bécs. Grác, Salzburg. Innsbruck állami
fakultása in összesen 1285 hallg ató ta nult a múlt évben t eológiát, mig az egyházmegyei és rendi szemi nári umokban csak 300. Az egész kérdéshez lásd Leo Karrer :
Von Beruf Laient heologe ? Ein kr it isches Pládoyer. Herder, Bécs. 1970.
9

IRODALOM
A .l alkus-k érd és" máig legnagyobb teológus-képviselöje Yves Congar .
Magyar nyelv en k itűn ő gondo lat okat ad Thomas Merton most megjelent
könyve : Elet és életsz ents ég (Eisenst adt 1971). és Alois Müller: Kereszténység , egyház - új szemmel (Bécs 1970). Th. Filthaut: Igehirdetés zsinat
után (Bécs 1970) c. könyvé ben is t alálunk a kérd ésr ől néhány oldalt. Jó
irodalmi összefoglalást adnak az OMC kiadványai: König bíboros : A zsinat
mérl ege. Bécs 1968, 87-88, és a . Zsinat után" c. gyűjtemény , 1968, 222-223.
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Farkasfalvy Dénes
A HITOKTATÁS MAI IRÁNYAI AZ EGYESOLT ÁLLAMOKBAN

M indaz, ami valóban mai , nem fogható meg és nem elemez hető a maga
teljes való ságában. Igy ez a cikk is legfeljebb megkfsérli megragadni a mal
amerikai hitoktat ás néhány legfőbb jellemvonását. anélkü l, hogy te ljességre
t öre kedhet nék . Szükségképpen ti sztázat lan marad az a kér dés: létezlk-e egy
sajátosan amerikai kateketika, vagy lényegesen különbözik-e a t eológiai qondolkodás Amerikában az európaitól.
Kétfél e forrást használtunk. Az első írott: kateketikai könyvek. cikkek
és az uto lsó 8·10 év hittankönyvel. A másik forrás a szemé lyes tapas ztalat:
közvetlen hitoktat ási munka és hit okt at ákkal való kapcsola t . akár néqyszernközti beszélgetésben, akár kateketikai gyülések. rendezvények és t alálk ozók
során. Mi nthogy a hit oktat óknak csak nagyon kis töredéke hozza nyilv ánosságra gondolatait és tapasztalatait, azt kell mondanunk, hogy az írott f orrások
sok szor elég egyoldalúa n tükrözik azt, ami az osztálytermekben végbemegy ,
s a kiadvá nyok csak részleteit mutatják meg a valóban fell elhető irá nyoknak
és pro blémáknak.

I. AZ AM ERIKAI HITOKTATÁS A II. VATIKÁNI ZSINAT ELen
Ezelőtt mintegy Hz éwel a hit oktatás lény egesen más módon és más szelle mben
folyt Amerikában, mint manapság. A követk ező fő pontokban jellemezhetjük az akkori
helyzetet:
(1) A figyelem a k a t o I i k u s i s k o I á k r a összpontosul t . Bár a kat . diákok nak
elemi fokon csak 45 %·a , középiskolai fokon ( .high school ") pedig csak 31 %·a Járt
katolikus Iskolába , az akkori egyházi fe lfogás szerint katolikus Isko lát kellett tere rnteni mi nden katolikus ta nuló számára, még a legnagyobb anyagi áldozatok árán ls .
Igy nem csoda, hogy a tankönyvek és a kat eketi kai irodalom ls e l s ő so rba n a karollkus isko lák oktatását tartotta szem előtt .
(2) Mind az elemiben, mind a high school-ban napont a tan itottak hittant egy teljes
50 perces órában. Szombat nem lév én tskolanap . ez h e t I ö t ó r a hittant [elentett 12 éven kere sztül. Semmi más tárgy az angoion kiv ül nem kapott ennyi órát .
Követk ezésképpen az anyag mennyisége rend kivül széles és szerteágazó lehetett.
(3) A hit oktat ást papok, szerzete sek, főképp apácák végezték. A laikusok bevonása
sokkal ritkább és kiv ételesebb volt , mint ma.
(4) A 60-as évek elején m e gkül önböztethető egy t r a d i c i o n á II s és egy ú J
irány. A tr adicionál is i ránye gyoldalúan az int ell ekt uáli s közlésre törekszik és egyér·
telmű általánosltásokkal , tekin t ély i és dogmatikai alapon tárgyal minden kérdést.
Teológ iai háttere az újskolasztik a, ennek fogal omtárát és szemléletét próbálja . apröpénzre v áltam". Az új Irányt a háború után i német és fra ncia teo lógiai megújulás
hozta lét re . Mig a te ológiában ált alában a francia hatás erős, addig a kateketikában
a német befo lyás az uralkodó . Az un. k é r ü g m a t i k u s irány. amely legklemel·
ked öbb eredm ényét a német katekizmusban érte el, Amerikában az ötvenes évek
végén kezdett tért hódítanI. Ez az iránya bibli kus és liturgikus fo rrások gazdag
használatát és az elméleten túl a gyakorlati alkal mazás kidolg ozását sürgette. A né-
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met katekizm ust segédkönyveivel együtt angolu l is kiadták . de az átdolgozás ellenére
tú lságosan idegen maradt az amerikai légkörben . és igazán sohasem terjedt el.
Jobban hatott a kérügmatikus Irány P. Joseph Goldbrunner és P. Johannes Hoflnger
személyes munkássága nyomán. Az Ő könyveik és e l őa dá s ai k Amerika-szerte megIsmertették a német kateket ika legújabb eredm ényeit . és valamelyest f elk észítették
a hitoktatást a zsinatot k övető v áltoz ásokra . Bizonyos érte lemben a kérügmatikus
iránynak egy amerika i ága is lét rejött. néhány amerikai t ankönyv is íródott ennek
szellemében . azonban az ir ányzat e llenző i . bizonyos jog gal . vált ig hangoztatták annak
gyökerében európai . tehát idegen jellegét .
Azt kell mondani, hogy a vat ikáni zsinat egy csak nagyon .fontolva haladó'.
alapjában véve konzervativ kateketi kai hely zetet t alált és indított el új utakra a maga
egyszerre felszab adító . bomlasztó és át alakító hatásával.

II. A ZSINATOT KOVETO ATALAKULAS FO OSSZETEVOI
1) Teológiai átalakulás

A zsinatot megelözö években az amerikai katolicizmus épp csak elkezdte
átv enni az európai új teológia eredményeit. A biblikus és liturgikus megúj ulás éppen hogy megind ult. A patrisztikus megújhodás igazában sosem tu dott
szárnyra keln i. hiszen az amerikai katolicizmus az újszövet ség els ő századán
túl aligha tudott az ösegyh áz élet ére mint saját elötört énet ére tekinteni.
Ebben a lassan induló átalakulásban forradalmi erövel hatottak a zsinat
nyomán fellé pö teológiai ir ányok. föképp a s z e k u I a r i z m u s (evilágiság)
gondolatvilága. Harvey Cox . Evi láql Város' c. munkájának nagy hatását t öbb
ok magyarázza. Egyrészt jellegzetesen amerikai gondolkodás és szemlé let
szülötte. Másrészt a zsinat után i idöben a régi korlátok és fo rmák lebontásának folyamatáb an rendk ívül segít ett avva l. hogy kifejezetten t agadta a vallásos és profán értékek közöt ti határvon alat és élvon alba áll ította a kereszténység evil ági feladatai t. A mú protestáns eszmei hátterét alig Ism e r ő katolikus olvasóra minden gondolata az újság erejével hatott. még azok is.
amelyek kétes múlttal rendelkeztek a pro testáns t eoló gia történetében . A
zsinatot k övet ő ökumenikus fellendülés egyébk ént is bátorította a katol ikus
teológiát a protestáns gondolkodással való dial ógusra. Igy a szekularizmus
gondolatköre a zsinat utáni katolikus teológi a legerösebb áramlatává vált .
Ez az eszmekör vetette fel a legtöbb új gondolatot. okozta a legtöbb meghasonlást . félreértést. problém át és újrakezdést. indította el a legértékesebb
és legzavaróbb eröfes zítéseket nemcsak a teológ iai szakirod alomban. hanem
az egyházi gondolkodás és tevé kenység mind en ágában. így a hit okt atás
terén is .
A zsinat utáni teológiában világszert e megerö södött a p e r s z o n a I i z m u s , azaz a személyt középpon tb a állít ó filozófia i és teológi ai irány
hatása. Ez az áramlat az amerikai kat olikus teológ iát is meghódította. E téren
az át alakulás nem volt oly an drámai és hirtelen. mint a szekularizmus esetében. Már a zsinat elötti megújulá s is azt követelte . hogy a teológiában az
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emberi személy f ilozófiája legyen uralkodó . A zsinat ut án azonban a perszonalizmus már nem mint egy bonyolul t an gazdag. de csak keveseknek hozzáférhetó filozófiai ir ány jelentkezik . hanem - meglehetós leegyszerüs ltésekkel - elön ti a vallásos kiadványok mindent szlntlét, megjelenik e híttankönyvekb en s a fiatalabb papság igehirdetésében . és ideológiai alapul szolgál
az egyházi intézmények. fóieg a szerzetesrendek megújulásában.
A zsinatot megelózó teol ógi ai átalakulás fó t é ny e ző i, a biblikus kutat ás
és a liturgikus mozgalom . a zsinat ut án ugyancsak a szekularizmus és perszonali zmus hatás a alá kerülnek. Igy mind a biblikus . mind a liturgikus megújulásban a történet i (és következé sképpen a trad icionális) elem fokozatosan
hátt érbe szorul és sokszor feledésbe merü l. Ez utóbbi folyamat Amerikában
még csak meggyors ult azálta l. hogya történeti gondolkodás az általános
müveltségben alig tudo tt pol gárjo got szerezni, még egyházi körökben sem.
A gyakorl at iasság és a jövóre való irányulás vi szont az amerikai lélekben
mindi g elótérben állt.
2) Az oktatás és nevelés új irányai
A hitoktatást a pedagógia átalakulása is nagyban befo lyásolt a. M ivel itt
az amerikai nevelé s jelen legi helyzetét aligh a tudjuk ismert etni. csak egy-két
fontos elemet emlí tü nk meg v ázlatosan. fóképp a hitoktatás szempontjait
véve figyelembe .
a) p e r s z o n a I i s t a é s i n d i v i d u a I i s t a s z e m I é I e t
Az amerikai pedagógia e téren régi hagyom ányokkal rendelkezik . A nevelésnek és oktatásnak els ósorban egyéni szükségleteket ke ll kielégltenle.
azokhoz kell alk almazkodnia. Az ameri kai felfogás szeri nt az az iskola Jó.
amely az odajáró t anuló k igényei nek megf elel. Tehát az okta tás minóségének mércéje szélsóségesen szubjek tív. A mérce igazában maga a diák. az ó
Igényeihez és érdekei hez kell alka lmazkodni. A kultúra kincseinek átadása
mint okt atási cél másodran gú. sót t alán nem is mindenü tt fogadj ák el. A
múlt kultúrkincs eiból a fe lnövó generáció merí t ugyan a maga szükségletei
szerlnt , de ő r l ze tü k , átadásuk. továbbfe j lesztésük min t tárgy i ért ék túlságosan ..konzervatív" állás pontnak t űnik , sót annak t űnt már a tegnap Arnerlk ájában is .

b) A b e h a v i o r i z m u s h a t á s a
Az amer ikai pedagógia léle kt ani fegyve rt árát elsósorban a behaviorizmustól kölcs önözte. . Behavl or" viselkedést . magata rt ást jel ent ; a pszichológia i
kutatásban az egyén külsóleg megfigye lhetó megnyilatkozásain ak összegét.
A behaviori sta pszicholó gus nem valami rejtett tudattartalmat. vagy tudat alatti folyamatok at kutat, hanem a ..behavíor" változásainak törvényszerüségét
akarja lern érni. vizs gálja megv áltozt at ásának lehetóségeit és m édjatt. és
módszereket próbál kidolgozni prognózisára .
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A fenti típusú lélektani kutatásn ak megfelel ő en az amerikai pedagógia a
tanitást úgy fogja fel, mint a gyermek .b ehavlor" -j ének megvá ltoztatását.
Az oktatás célja a behavior egész komplexumának megv álto ztatása, tehát
egyaránt áll praktikus és elméleti célok szolgálat ában. Nemcsak az elmét.
hanem az egész embert kell bef olyásoln i. Az elm életi oktatás önmagában
való szemlélete behaviori st a szempontból nemcsa k helytelen, de szi nte elképzelhetetlen .
Mindehhez hozzá kell t ennünk . hogy az amer ikai pedagógia elsősorban
(sokszor kizárólagosan) az un. . comprehensive high school " -t t artja szem
előtt, azaz egy olyan középiskol át. amelyben elméleti t árgyakkal egyen rangúan
nagyszámú ipari, techn ikai és más gyakorlati tantárg y oktatása folyik (háztartás . gépírás. aut óvezet és. stb.) ,

A kísé r Iet i Pr o g r amo k t é r hód i t á s a

c)

Az újítások és a kísérl et ezés szerete t e nem egészen új az amerikai
nevelésbe n. A behaviorista pszichológi a azonban alig ismer más módszert
egy tanterv vagy egy program kial akít ására , mint a kísérlet ét, amit stati sztikai kiértékel és követ . Az amerikai tan árképzök mellett nem gyakorlóiskolák .
hanem legtöbbször ún. .laboratóri um-iskolák" (laboratory school) működnek.
A név tükrözi a pedagógiai szemlélet et: a lénye g nem annyira a tanárjelöltek
tanítási gyakorlatának biztosítása , vagy az oktatás módszereinek bemutatása, inkább új módszerek kip róbál ása és kikísérletezése.
Az utolsó évtized során az amerikai oktatásban a kísé rletezés erősen
elterjedt. Csak néhányat említünk az új kísérl eti módszerek közül:
-

. team teaching" (3-4 tanár együtt t anit ja ugyanazt az osztályt együttesen. vagy
váltakozva)
. ungraded school" (a konvencionál is oszt ályfokoza to k eltörlése)
. open classroorn" [válaszfalak nélküli épület , a diákcsoportok egy nagy nyitott
t eremben szabadon mozogva dol goznak)
. mlnl-courses" [pár hétre vagy hónapra kido lgozott tantárgyak. erősebb koncentr ácl ót biztositva)

-

. individuali zed instruction" [csoportos oktatás hel yett egyéni fo glalko ztatás külön-

bözö segédeszközök fel használásával)
-

. modular scheduli ng" (az oktatás idejé nek rugalmas beosztása, egyéni vagy
csoport os szükséglete ket követv e)
. computer assisted lnst ructlon" [a tanár helyett esít ése vagy kiegés zíté se számítógépek álta l) .

Az új módszerek keresé sét nemcsak az Ame rikában már-már hagyományos újítás i vágy hozta létre. hanem szükséges sé te tté k az új amerikai
generáció igényei is. A mai f e l s ős diák már teljesen a t elevízió légkörében
nőtt fel. A háború utáni techni kai fej lő dés és anyagi jólét követ keztében
sem kielégítetl en elemi szükségleteket nem ismer. sem a szegénység korlátait. Ez az if júság tes til eg is hamarabb fej lődi k , t öbbet utazik . hamarabb
tágul a látóköre . t öbbet t apaszt al és t öbb alkalm a van az önállóságra . Ennek
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következtében több szabadságot és önre ndelkezést követel. nagyon hamar
ki akar kerülni a gyereksorból . és a tekintélyen alapuló tanítási és nevelési
módszerek ellen igen hamar lázadozni kezd. Az új generáció tulajdonságai
átalakították az iskolák légkörét. A tanulók önkéntes kooperáclója mindennél
fontosabb, ugyanakkor egyre nehezebben biztosítható . Nemcsak az otthon
vagy az iskola . de maga a közélet is alig tud kénys zerítő erővel hatni a
fiatalokra. Akarva-akaratlanul a kötelezés vagy kénys zer szerepét minden
téren a meggyőzés veszi át. Ugyanakkor a legjobb diákok is elsősorban örömet , érdeklődésük kielégítését keresik tanulmányaikban, a társadalom szelgálata, vagy a kenyérkereset szempontjai csak másodsorban jutnak szóhoz.
Amit Amerikában .consumer society" -nek neveznek . vagyis a fogyasztás és
élvezés alapjain álló társadalom . az az oktatás területén is egyre több
jelenséget határoz meg. A diák mint igényes .fogyasztó " fordul az iskolák
felé, az iskolarendszer pedig ezen igények kielégítését megadva próbál
tanítani.
III. AZ ÚJ KATEKETIKAI HELYZET

Mind a katolikus teológia, mind az amerikai pedagógia forradalmi változások útjára lépett. E két tényező átalakulásának közös eredménye az a
változás, amely a hitoktatásban észlelhető.
a) Perszonalizmus a hitoktatásban. I:rtékei és korlátai
Mind az új teológia, mind az új neveléstan hangsúlyozza a személy szerepét, és a személyes értékeket mindenek fölé helyezi. A hitoktatók a diákok
adott értékeiből és fogyatékosságaiból prób álnak kiindulni , az ő igényeiket
akarják mindenekelőtt kielégíteni. Míg a régebbi oktatás a diákok hitét feltételezte és arra épült. a mai kateketikai ir odalom nagy figyelmet szentel
annak a kérdésnek: nevezhető-e a gyermek egyáltalán hivőnek? Hiszen a
hit aktusa feltételezi a személyiség bizonyos fejlettségét és érettségét.
ami gyermekkorban még nem található meg. Az új iránya hitet nem annyira
az oktatás alapjának, mint inkább céljának tartja; ahelyett hogy feltételezné,
fel akarja építeni.
Ugyanakkor a hitélet továbbfejlesztésében is a személyes igények és
jelentik a kiindulópontot. A tananyag témáit és beosztását a fiatalok érdeklődése szabja meg. Bár tankönyvekb en, illetőleg tankönyvet helyettesítő nyomtatványokban nincs hiány, s ezek tartalma valóban a tizenévesek
érdeklődési területeit tartja szem el őtt, a perszonalista irány logikusan mindenféle tankönyv félretételéhez vezet. A tanár az adott csoport igényeit kell
hogy kövesse. így magának kell összeválogatnia és sokszor megírnia a
tananyagot. A perszonalista irány húséges követése sokszor a legnehezebben
tanítható tárggyá teszi a hittant.
érdeklődés
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A hit nem csupán értelmi felkészülést igényel. Létre hozása, fej lesztése
és megtartása sokszor inkább érzelmi és akarati , mint értelmi fe ladat . Igy
nem egy hitoktató arra a logikus következt et ésr e jut. hogy feladata nem
annyira gondolatközl és, mint élmény ek átadása. Ennek következtében a
. tananyaq" fogalma kérdésessé válik. és inkább élm ényalakító programok
szervez ése, mint hittanórák tartása lesz a cél. A tankönyvek hely ett versek .
regények , novellák. énekek és filmek kerüln ek használatb a, a tanár szerepe
pedig egyre inkább abban mutatkozik, hogy a diákok refl exiój át összegezze.
a témák bemutatását követő vitákat vezess e és ir ányítsa .
A fenti irányok kétségtelenül sok ért ékes felismerést feje znek ki. A
hitoktatás különbözik mind en egyéb tant árgy t anításától , ahogy a hit ls
különbözik mind en tud ást ól. Nem kéts éges, hogy olyan infor máci ó átadása.
amely direkt vagy indi rekt módon nem épít i a hite t. nem neve zhető hitoktatásnak . Továbbá a fiatalság egyr e kor ábbi érése és függetlenülése megkívánja , hogy ne feltételezzük a szüleiktől örök ölt hit et , hanem a személyes.
szabad és felelős hit felép ítését tek intsük. legalábbis a fels ő osztályokban,
a hitoktatás legfontosabb felad atának.
Azonban az amerikai hitoktatás t ele van e helyes meglátás egyoldalú.
vagy merőben szélsőséges alkalmazásaival. A katoli kus otthonból származó
fiatal lehet hitéb en éretlen . kétkedő vagy lázadó. de nem tek int hető egyszerűen hitetlennek. Az új irányt követő hitoktatók igen sok esetben alábecsülik a gyermek hitének valódiságát , és sok szor eltúlozzák, vagy éppen
elősegítik a hit válságát tanítványaikban . Pedi g a serd ülő kor di alektikája
éppen abban áll . hogy bár a fiatalok lázadva szembefordulnak otthonukkal.
a szembenállás sokszor nagyon is felszínes . Lelkük mély én továbbra is a
szül ök szellem i örökségét hordozzák és az ot thon probl émakörében maradnak. A magukat szkeptikusnak valló f iatalok nem megtérít ésre váró pogányok .
hanem egyszerre a személyiség és a hit válságát é lő keresztények.
A hit nemcsak az értelem prob lémája . Ebb ől azonban nem következik,
hogy a hitoktatás az értelem megvilágosítását másodrangú feladatnak tekintheti. A félreértés talán abban rejlik . hogy bár a hitokt at ás v é g s ő célja
a személyes hit kialakítása. ezt nem lehet az oktatás k ö z ve t I e n céljának tek inteni. A behavlorista pszicholó gusok elméle t eit nem lehet a maguk
egészében, változtatás nélkül átv inni a hitokt atás területére . A hitoktatás
ugyanis olyan célok szolgálatában áll . amely ek elé rése közvetlenül nem mérhet ő, és nem is tartozik a szorosan vett. pusztán emberi célkitűzések közé.
A hit nem tekinthető valam iféle. t ársadalmat vagy egyén i jót szolgá ló . behavlor " -nek. Míg a tudás a gondolatközlés eszközeivel közvetlenül átruházható. a hit nem pusztán emberi rnú: csak feltételeit tudja megalkotni a sz ülö
és nevelő . Másrészt viszont érvényes a . f ldes ex audltu" elve : a krisztusi
tanítás közt ése a hit legelső feltétel e. A hitoktatásnak elsősorban e közlés
szolgálatában kell állni a. és nem foglal kozhat a pszichológ iai vagy érzelmi
feltételek megteremtésével e közlés rov ására.
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Ugyancs<lk sok zavart jelenthet az egyén Igényeinek túlzott figyelembevétele . A behavlorlsta pszichológus rendszerint feltételezi. hogy az egyén
szükségleteit az IIIet6 maga ismeri a legjobban. és egyértelmúen képes
közölni. Ez a feltételezés azonban a serdülők vallásos nevelését illetően
igen kétséges . A fiataloktól aligha lehet elvárni. hogy problémáik igazi ruqólt,
s Igy tényleges szükségleteiket valóban értsék, elfogadják és közöljék. Még
kevésbé várható el az, hogy lássák, milyen problémákat fog hozni fejlődésük
következő szakasza, és hogy maguktól kezdeményezzék a jövő problémáira
való felkészülést. Ilyen át nem látott probléma számukra a hit tartalmi
elemei nek Intellektuális elmélyítése. azaz <l vallásos ismereteknek az általános szellemi fejl6déssel és éréssel való kiegyenlítése , azonos színvonalra
emelése is . Ezt a szempontot rendszerint a hitoktatónak kell képviselnie.
függetlenül a diákok .h!c et nunc" kifejezett igényeitől.
Nem utolsó sorban kell megjegyeznünk: a perszonalista szemlélet sokszor
odáig jut, hogya hitoktatás egyházi jellegét szem elöl téveszti. Mindent a
gyermek igényeitől próbál függővé tenni, s közben elfelejti, hogy a hittanár
nem pusztán emberi igények szolgálatában áll, hanem az Egyház isteni küldetésének szolqája, és ezért a gyermek pillanatnyi igényein, sőt jövőbeli
problémáin és egész fejlődésének követelményein is túl a kinyilatkoztató
lsten felé van elkötelezve. Ennek következtében a kr isztusi igehirdetést folytatnia kell még akkor is, ha az emberek .elfordítják fülüket az igazságtól
és odanyújtják a hazugságnak" (2 Tim 3,4). azaz ha a krisztusi tanítást
konkréten megnyilatkozó emberi igényeikkel nem keresik, sőt visszautasítják .
b) Evilágiság

ft

megújuló kateketikában. Értékei és hibái

Míg a perszonalizmus nemcsak a megújuló teológián keresztül. de a rnodern pedagógia követelményei révén is utat talált a mai hitoktatókhoz. addig
a szekularizmus elsősorban mint teológiai irányzat jelentkezett. Már a zsinat
előtti teológiai megújulás sok olyan gondolatot fölvetett, ami előkészítette
az evilágiság Irányát: a földi értékek teológiáját. az időleges javak. értékek,
intézmények és célok teológiai felértékelését ugyancsak sokan sürgették. A
keresztény szociális igazságosság jegyében a munka teológiája meglehetős
figyelemben részesült. Ugyanakkor szlnte közhellyé vált az a kritikai megállapítás, hogya hagyományos teológia túlságosan egyoldalúan fordul a vallásos
élet túlvilági. halál-utáni céljai felé. míg a vallás evilági feladatkörét elhanyagolja.
Döntő hatást gyakorolt az amerikai katoli cizmus szellemi életére Harvey
Cox említett munkája . Amit a bultmanni .mltosztalanlt ás" a maga bonyolult
gondolatkörével csak éppen hogy el tudott kezdeni. azt a cox-i szintézis egy
csapásra elérte. Beleégette a teológiai köztudatba a tradicionális vallásos
világkép kérdéses voltát, és zavarba hozó szókimondással megtámadta a
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természetfölötti fogalmak egész rendszerét és létjogosultságát. Ugyanakkor
az anglikán püspök, John A. T. Robinson .Honest to God" c. müve antropocentrikus teológiai gondolkodást hirdetett meg azzal a szándékkal, hogy a
tradicionális metafizika helyébe új filozófiai alapot teremtsen a keresztény
teológiának. A fenti két könyv a szakteológusoknak inkább csak ösztönzésül
szolgált és új kérdéseket vetett fel, a hitoktatók nagyrésze azonban ezekben
a müvekben új irányok meghirdetését látta. Igen sokan kritikátlan lelkesedéssel fogadták őket, vagy nagyon leegyszerüsített formában alkalmazták a
hitoktatásban. Ewel először is kérdésessé vált a természetes és a természetfölötti, valamint a profán és vallásos értékek közötti megkülönböztetés. Az
istenszeretet csak mint az emberek közötti személyes szeretet korrelatívuma
kapott megértő elismerést. Az ember evilági és természetfölötti céljai közti
megkülönböztetés kezdett elmosódni, A hangsúlyok áttolódtak: nem a blbllkus reveláció, hanem az egész teremtés és az egész történelem mint isteni
reveláció került a középpontba. Ezzel az üdvtörténet hagyományos fogalma
kérdésessé vált, hiszen az egész emberi kultúrtörténetet tekintették az
üdvösség történetének. Ha szakrális és vallási szempontból a realitás egésze
fontos - mondották - , akkor minden olyan kísérlet, amely a vallásos életet
vagy gondolkodást valami spect álls területre szükíti le, teológiailag tévesnek
mondható.
A szekularizmus tételei elsősorban a hitoktatás a n y a g á t változtatták
meg. Azok a tankönyvírók, akik a fentieket maradék nélkül magukévá tették,
minden erőfeszítéssel azon voltak, hogya hitoktatás anyagában felöleljék a
technika , kultúra, politika, köz- és magánélet legkülönbözőbb területeit. Ahogy
Gabriel Moran, az új amerikai kateketika egyik főalakja kifejezte: .rnlnden
alkalmas arra, hogya keresztény lsten kinyilatkoztatója legyen". Ez a .mlnden" nemcsak a témakört, hanem a közlés módot is érinti. A hittételt kifejező
vagy magyarázó szöveg mellett a közlés minden egyéb eszközét is felhasználják a mindenben megnyilatkozó lsten megmutatására: újság , regény, film,
vers, k épzőm űvészet. fényképezés, stb. E pontban a mindent felölelni akaró
szekuláris teológia elsőrangú társra talált Marshall H. McLuhan kanadai f ílozófusban, aki a közlés eszközeinek forradalmát hirdette meg. Szerinte az írott
sz ö mellett minden egyéb .nem-líne árts" közlési eszköz egyenrangú alkalmazása jelenti a modern gondolatcsere haladását.
Következésképpen a modern amerika i hitoktatás célja nem valami specializált tantárgy kifejlesztése, hanem a z e m b e r i é I e t t e I j e s s é g é n e k
különbözö szempontok szerinti vizsgálata. Pszichológia, antropológia, történelem, nemi felvilágosítás, személyes problémák felderítése és megoldása
ugyanolyan joggal a hittan hatáskörébe tartozik, mint a Biblia, vagy a hitágazatok elemzése . Ugyanakkor a nevelés elmé leti egyoldalúságának elkerülése
érdekében a hittanhoz különböző .praktíkurn"-okat csatol nak, mint pl. szegénygondozás, beteglátogatás , szociológiai kutat ás,
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A szekularizmus amerikai szereplés ét aligha lehet megérteni az amerikai
katolicizmus történetének ismerete nélkül. A szekularizmus sosem lehetett
volna akkora hatással az amerikai gondolkodásra, ha a zsinat éveit nem
elózte volna meg egy bizonyos katollkus .szellemi gettó· . Az ameri kai katolicizmus évszázadokon keresztül a kisebbségi helyzet nyomasztó élményeivel küszködött, nem csoda, hogy gondolatvilágát alig jellemezte a mindent
átfogó és átható katolicitás. Ebben a hely zetben a szekul arizmus felszabadító
hatással volt és helyesen ismerte fel az élet teljességének megszentelését,
mint alapvetóen k a t o I i k u s feladatot. Az új hittankönyvek, hitoktatási
filmek és más segédeszközök ezt a bátor , pozit ív szellemet tükrözik, amely
semmi igazi értéket, semmi problémát vagy kihívást nem tekint magától
idegennek, és az egész ember megváltott, Istentói elfogadott voltát hangoztatja. Ebból a szempontból a szekularizmus térhódítás a helyes fejlódést
jelent, olyan lépést, amelyet nem lehet és nem is volna szabad meg nem
történtté tennI.
Másrészt az evilágiság eszménye a tis ztázatlan fogalmak nagy tömegét
eredményezte, és első vonzó hatásának ellenére a teológiai zúrzavar legfóbb
okának tekinthetó. Elóször is annyira antropocentrikussá tette a teológiai
légkört, hogy sokak számára már úgy túnik : minden teológiai kérdés c s a k
mint egy antropológi ai kérdés korolláriuma vethetó fel. A nehézség a . csak"
szócskában rejlik. Aki ezt így elfogadja, annak az lsten emberi problémává
törpül. Továbbá féló, hogya szekularizmus a maga mindent átfogó t örekvései ben nemcsak a kereszténységet fosztja meg egyedi azonosságától , hanem még a vallást is feloldja az emberi törekvések összességében. A szekularizált teológiát minduntalan a r e d u k c i ó veszélye kísérti: redukálni az
üdvtörténetet az emberi szellem és kultúra történetének egészére, a kereszténységet valami által ános emberi vall ásosságra, a vallást humanizmusra, stb. Ugyanígy a hitoktatásban is az evil ágiság állandóan a keresztény
hit sajátos vonásainak elmosás át eredményezi. Annyira elótérbe kerülnek
az általános emberi élmények és a vallástörténet nagy általánossá qal. hogy
elnyomják azokat a jellemvonásokat, amelyeket csak a krisztusi kinyilatkoztatás tartalmaz : háromszemélyú lsten, megtestesülés, a bún (eredeti és
személyes) és a megváltás dialektikája, a kereszt botránya, a test feltámadása és az örök élet. Nem kevésbé oldja fel a szekula rizmus a hitoktatás
és más nevelési tevékenységek közti határvonalat. Abból, hogy a vallás minden irányban határ és korlát nélkül illetékes, nem egy hittanár oda következtet, hogy feladatát úgy is teljesíti , ha egyszerú en pszichológiát kezd
tanítani , vagy a serdülókor problémáiról ad eló, vagy csak éppen tetszés
szerinti problémákról vitatkozik vagy elóad anélkül , hogy bármilyen elóre klJelölt anyagot elvégezne . Az ilyen hitoktatást maguk a diákok is nem egyszer
elutasítják, mert nem tartják egyenrangúnak egyéb iskolai foglalkozásaikkal.
A szekularizmus ideológiája látszik felelósnek leginkább mindazért a tanácstalanságért, félreértésért és zsákutc áért. ami a mai amerikai hitoktatást
3
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jellemzI. Azzal. hogy túlzott optimizmussa l az élet teljességét azonosította a
vallással. homályba burkolta nemcsak a teológiai gondolkodást, hanem a vallásos nevelés sajátos feladatait is. Ahol pedig a feladatok nem elég határozottak, ott nagy a veszély, hogy semmilyen feladatot nem tudunk megfe lelő módon elvégezni. A szekularizációs mozgalom talán leginkább avval
vádolható, hogy míg túl sokat akart markoini, nagyon keveset fogott.

IV. A JUVa KILATASAI
Az amerikai hitoktatás legfrissebb jelenségei növekvő mértékben számolnak a fenti problémákkal. Akik a változásokat konzervatív felhábo rodással
klsérték, nem tekinthetők túlságosan jelentékeny csoportnak, legalábbis nem
a jövő szempontjából. Nem ezekről beszélünk. Inkább azokról ahittanárokról,
akik a változásokban részt vettek, az új gondolatokat nyitottsággal és érdeklődéssei fogadták , igyekeztek minden értéket átvenni, a nehézségeket a saját
tapasztalataik alapján fölmérték, átszenvedték, de mégis kitartottak a hit oktatás nehéz munkájában . Ezek a hitoktatók nemcsak a sok kiad vány, nemcsak gyúlések, tanfolyamok és összejövetelek alapján, de a saját hitéletük
és a tanítványaik hitéért való munka és aggódás fényében tekintenek az
elmúlt tíz év változásaira . Jelenleg úgy túnik, hogy a következ ő felismerések
fogják elsősorban meghatározni a jövöt:
aj A hitoktatás k ü I ö n I e g e s c é I j a i t kl kell dolgoz ni és szem előtt
kell tartani. A hitoktató nem pszichológus, nem tanácsadó ( "coun sellor" J,
nem szociális és politikai célok szolgája, hanem a krisztusi tanítás és misszió
szolgálatában áll. Ugyanakkor elsősorba n a hit épftésére hivatott, nem pedig
a lelkek gondozására. Pedagógus, nem lelkipásztor. Azaz feladatát a gondolatcsere eszközeivel kell végrehajtania, minden más program másodlag os.
b) A diák egy intellektuális világnézet kialakftásá t igény li. Ezt igé nyli az
a tény is , hogy minden egyéb téren elsősorban szellemi munkát végez. A
hitoktatásban tehát nagyobb szerepet kell játszania a k e r e s z t é n y t a n f t á s átadásának.
c) A gyermek hitét az o t t h o n hozza létre és fejleszti. A felnőttek
hitoktatása éppen olyan fontos, mint gyermekeik tanítása . Nagyobb és
szorosabb együttmúködésre van szükség a szülőkkel.
A fenti felismerések remélhetőleg képesek lesznek lefaragni a perszonalizmus kinövéseit és a szekularizmus tévedéseit és túlzá sait, visz ont mindkét irányzat pozitív eredménye: a személyes hit fontossága, ill. a keresztén y
hit katolicitása, vagyis egyetemessége t ovábbra is döntőe n befol yásoln i f ogja
az amerikai hitoktatást.
A jövő alakulását tehát bizalommal szemléljük. Csupán egy jelenség t ölthet el bizonyos aggódással. Az elmúlt két évben egyre inkább terjed az
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amerikai katolicizmusban az ún. k a r i z m a t i k u s m o z g a lom. Ez az
iránya lelki élet megújftását t űzl ki célul, de módjaiban és sokszor tartalmában is sok kétséges elemet tartalmaz. Lényegében a szekularizmus reakciójának tekinthet ő a maga szupernaturalista szemléletével, amely a kegyelem
rendkí vüli megnyilatkozásaira összpontosítja a figyelmet, az érzelmi sz éls ő
ségeket keresi és elósegíti, és a világgal mint a Sátán országával szembeszáll. Jelenleg ez a mozgalom még nem termett elég gyümölcsöt ahhoz,
hogy teljességében megítélhessük. Féló azonban, hogyantiintellektualista
irányban fog tovább haladni, és a hitoktatást is tovább sodorja az Imaösszejövetelek, lelki tanácsadó órák és a rendkívüli kegyelmi jelenségek
tanulmányozása felé, ahelyett, hogya keresztény tanítás további fejlesztését
segítené. Remélhetjük azonban, hogy csak felszfnes mozgalommal állunk
szemben, amely a maga tiszavirág-életével nem tudja megakadályozni az
amerikai hitoktatás további megszilárdulását.
A KATEKETIKAI DIREKTORIUM ':S A KATEKETIKAI KONGRESSZUS

1971. ápr. ll-én jelent meg az új k a t e k e t i k a i d i r e k t ó r i um.
A dokumentum elkészítésére a II. Vatikáni Zsinat szólított fel (püspöki dekr .
44). 1968-ban kérdóíveket intéztek minden püspökhöz és bizottságot alakítottak a direktórium kidolgozására. Ez októberben terjesztette az elsó tervet a
papi kongregáció elé. Ezután dolgozták ki a részletes szöveget, amelyet újból
megküldtek a püspökkari konferenciáknak. 1969 ószén kezdtek a végleges
szöveg megfogalmazásához. Ezt egy teológiai szakbizottság újból felülvizsgálta, végül pedig a hittani kongregáció hagyta jóvá. Nyelve latin, modern
nyelvekre való fordítása folyik.
A dokumentum nem katekizmus , hanem direktórium , tehát célkitúzése
szélesebb: az igehirdetés általános irányelveit tartalmazza . E nemben els ő
az egyház történetében . Legfontosabb forrása a Zsinat határozatai voltak.
Jellemzi a pozitív tárgyalásrnód, minden vitázó hang kerülése. Nagyobbrészt
elvi jellegú, de gyakorlati és normatív kérdések tárgyalása sem hiányzik
belőle, fóleg a katekézis tartalmáról és a pasztorális tervezésról szóló részben. Célja a tájékoztatás és ösztönzés. Alapul szolgál arra, hogy az egyes
vidékeken kidolgozzák a megfeleló katekizmusokat.
Hat részre és függelékre oszlik. Az elsó rész (A probléma idószerúsége)
az Egyház és a világ jelenlegi helyzetére tartalmaz néhány utalást. A második
(Az ige szolgálata) fóleg az igeszolgálat és a kinyilatkoztatás közti viszonyt
tárgyalja. Az Ige szolgájának azt kell hirdetn ie, amit lsten kiny ilatkoztatott,
a hagyomány sértetlenül közvetített és az egyházi tanítóhivatal t évedhetetlenül értelmez. A katekéta ennek a kiny ilatkoztatásnak fényében értelmezi az
emberek konkrét prob lémáit. Katekézis tehát az a munka, amelynek célja a
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keresztények átfogó, mindenoldalú képzése. A harmadik rész [A keresztény
üzenet) a katekizálás tartalmával foglalkozik. Miután leszögezte, hogy a
katekézis nem emberi, hanem isteni tanítást közvetít, az 1. fejezetben a hltIgazságok kiválasztásának és előad ásának irányelveit közli. (Ez a rész különösen fontos az egyes katekizmusok kidolgozásánál.) A 2. fejezet a keresztény
hit lényeges igazságainak rövid áttekintése. Rámutat, hogyakatekézlsnek
húen és csorbítatlanul kell továbbadnia a kinyilatkoztatást. A negyedik részben [Módszertani alapok) a módszertan általános, minden igehirdetésre
érvényes alapjairól van szó, nem pedig a különbözó módszerek ért ékel éséről.
vagy valamelyiküknek elónyben részesítéséról. Ez a katekizmusírók feladata.
Az ötödik rész (Katekézis különböz ö korosztályoknak) gyakorlatilag a legjelentósebb. Elsősorban a felnótteknek tört én ő igehirdetéssel foglalkozik,
amely lehetóleg teljes közlése a hitigazságoknak és mintája a gyermek- és
ifjúsági katekézisnek (nem pedig fordítva) . A direktórium itt több pedagógiai-módszertani és tartalmi útmutatást ad. Végül a hatodik részben [Pasztorális tervezés) ind ítványok találhatók a püspökkari konferenciák és kateketikai intézmények múködésére vonatkozólag. Ideális célkitúzések ezek, amelyeket sok helyi egyház csak lassan valósíthat meg. A függelék (A gyermekek
szentségekhez vezetése) azt a ma vitatott kérdést tárgyalja , lehets éqes-e az
els őáldozás gyónás nélkül. A mellette és ellene szóló érvek mérlegelése
után az eddigi gyakorlatot erósíti meg: elóbb gyónás, aztán áldozás. De a
püspökkari konferenciáknak kísérletképpen bizonyos szabadságot engedélyez
a kérdésben .
A szept. 20-25. között ü l é s e z ő m á s o d i k n e m z e t k ö z i k a t e k e t i k a i k o n g r e s s z u s éppen az imént dióhéjban ismertetett direktórium
nagy témáit vitatta meg. Maga Wright bíboros, a papi kongregáció prefektusa elnökölt rajta. A világegyház legkülönbözóbb országaiból több mint ezer
püspök, pap, apáca, hitoktatással foglalkozó szakember vett részt. Magyarországot Csanád Béla hittud. akadémiai tanár, az új magyar kateklzrnus-sorozat fószerkesztóje, Surányi Imre egri teol. tanár, valamint Rosdy Pál és
Ruppert János, a II. ill. III. új hittankönyv t ársszerző! képviselték. Sokan
jöttek az ázsiai, afrikai és délamerikai országokból , s ez éreztette hatását a
megbeszéléseken is . A r észtvevők - sajnos aránylag igen kevés világi 25-30 munkacsoportban vitatták meg az el őadásokat, amelyek a direktóriumon
kivül az egyes püspökkari konferenciáktól beérkezett mintegy 40 jelentésen
alapultak. Wright kardinális bevezetójében öt pontban jelölte meg a konqresszus célkitúzését: 1) felmérni a katekézis mai helyzetét. megjelölve a
feladatokat és távlatokat; 2) nagy vonásokban leírni a katekézis mibenlétét
és célját; 3) megvilágítani tartalmának és forrásainak problémáit; 4) körvonalazni azt a modellt, amely világviszonylatban például szolgálhat a hitoktatásn ak; 5) megmutatni azt, hogya hatékony katekéz ist az örömnek kell
ihletnie.
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A következ ökben a kongresszuson elhangzott néhány k lernelked ő előadás
alapján megkíséreljük összefoglalni a korszerű katekézis problémáit és
irányelveit. Az el őad ók neve: Msgr. Joseph Bournique, a párizsi Vallási KIképzés Intézetének volt igazgatója. a direktórium egyik munkatársa ; D. S.
Amalorpavadass, India biblikus, katekétikai és liturgikus központjának igazgatója, és Msgr. José Manuel Estepa L1aurens.
Társadalmunk válságban van. A technikailag-tudományosan fejlett társadalom új emberképet és új embertípust alakít ki. Ez az ember pragmatikus
gondolkodású. a közvetlenül fogható. kiszámítható és hatékony érdekli. Idegen
tóle rnlndaz, ami elvont. ami természetfölötti. Közvetlen célkitűzéseinek bő
ségében érzékét veszíti a nagy obj ektív célok iránt; pluralista felfogásában
szem elói téveszti az egy szükségeset; világalakító felelósségtudatával egyre
nagyobb félelem és tanácstalanság társul a felidézett roppant erők láttán,
s a lét abszurd értelmetlenségének növekv ő érzése. A vallás hagyományos
formája is nagy változáson ment át : pluralista gondolkodás, a teklntélyek
megingása . tiltakozás a szabályok ellen. Az Egyház els ősorban az alapközösségekben (egyházközség) éli meg önmagát. A művelódés és nevelés terén
valóságos robbanásnak vagyunk tanúi minden szinten , amely mindenestül
kérdésessé teszi az eddigi nevelési rendszert. A kultúra eddig egyes osztályok kiváltsága volt, most mélyreható demokratizálódáson megy át. Terjedése
a tömegkommunikációs eszközökön át hallatlan arányokat ölt. Tartalmilag
erjed: humán -jellegűból természettudományossá és technikaivá alakul. erösen dogma-ellenes és hagyomány-ellenes jelleggel. A nevelés tömegekre terjed
kl, de a kultúra közvetítésének már nem kizárólagos. csak egyik módja. A
neveló ma már képtelen lépést tartani a roppant tudásanyaggal, így elvesztette régi tekintélyét, még kevésbé tarthat igényt .atyal " tekintélyre . A tanítvány engedelmes és többé-kevésbé passzív felvev őből egyre inkább aktív
tájékozódóvá , rnunkatárssá, sót kontesztálóvá válik. Az lskolázásl rendszerek
és beruházások nem tartanak lépést a kultúra haladásával. Gyakran csak
kvantitatív szempontokat vesznek f igyelembe. Nem egyszer kiszakítják az
embereket természetes közösségükból, ahelyett, hogya maguk körében
tennék nekik lehet övé a m üködést, A nevelési intézmények. amelyek túlnyomó
többségükben az ifjúságot fogad ják be. még jobban klélezik a nemzedékek
közti ellentéteket, A fiatalok egyrésze azt állítja, hogya felnóttek a neveléssel csak a fennálló rendszer eszközeivé akarj ák tenni ő k e t , Terjed egy kultúraellenes, utilitarizmus-ellenes áramlat az ifjak között, amely az ingyenesre.
a belsó kifejezésre. a képzeletvilágra, a teremtó mozzanatra helyezi a súlyt.
Mindezek a változások, veszélyek és igények sürgetóen követelik a nevelés
teljes újraértékelését. - Míg a fejlett nyugati országokat ilyen és ehhez
hasonló kérdések foglalkoztatják, az emberiség nagy tömegei ma is tudatlanságban sínylódnek. lskclázásuk mindeddig passzív , formalista módon történt, s inkább az adott társadalmi szerkezetbe való beilleszkedést célozta.
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mint öntudatra és alkotó tevékenységre való nevelésüket, amely
tenné maguknak ezeknek a struktúráknak megváltoztatását.

lehetővé

A modern nevelésnek minden szinten alkotó embereket kell képeznie,
nyiltnak kell lennie a dialógusra, tiszteletben kell tartania alanyainak adott
kultúrál át. és a haladás értékeit a gyöngébbek és szegényebbek szolgálatába
kell állitania. Az iskolázást demokratizálni kell , és - megfelelő formában az egész életre ki kell terjeszteni , továbbá ki kell használni benne a tudornányos-technlka í haladás új eredményeit.
A társadalomnak és a nevelésnek ezek az óriási változásai a katekétikus
sem maradtak hatás nélkül. Mindenekelőtt újból és pontosabban
meg kell határozni a k a t e k é z i s I é n y e g é t. Az Egyház üdvözít ö küldetésének hármas oldala: a próféta i, liturgikus és irányitó szerep. A prófétai
misszióhoz tartozik a tanitóhivatal szerepe, a teológusok munkája és a
pasztorális igeszolgálat : az evangelizálás , a katekézis és a prédikáció. Jól
meg kell különböztetnünk a katekézist a teológiától és az evangelizálástól.
A teológia az .lntellectus fldel" tudományos-gondolati vonalába tartozik, a
katekézis gyakorlati jellegű, az .augmentum fidei" -t, a hit gyarapitását. életté
alakitását célozza. Az evangelizálás , mint lsten szavának első és alapvető
szolgálata, a nemkeresztények, nem-hivők felé irányul, hogy elvezesse őket
a hitre és a megtérésre. Csak ezt követheti a katekézis , amely kifejezetten
keresztényekhez III. katekumenekhez, tehát hivőkhöz szól, éleszteni, táplálni
akarja hitüket és elmélyiteni kezdeti megtérésüket. A kettő közé esik a hit
elfogadásának, az első hitaktusnak döntő eseménye. Enélkül akatekézisnek
semmi értelme . Nem nevelhetünk a hitben olyanokat, akik nem hisznek,
akik nem tértek meg . Már pedig nemcsak a nem-keresztények nagyrésze,
hanem a katolikusok, főleg a f iatalok jórésze sem birtokolja ezt az élő hitet.
Ezért forog lelkipásztorkodásunk gyakran abban a veszélyben, hogy csak a
hivők életének ritualizálása lesz, és keresztény címkék alatt pogány gondol.
kodás, babona, mágia és merev juridizmus grasszálhat. Ilyen körülmények
között a katekézis eleve reménytelen . - Természetesen nem lehet szó
.veqytlszta" katekézisről, pontosabban a katekétának - éppen mert akárhányszor az imént leirt helyzettel találja szemben magát - az evangelizálás
feladatát is értenie kell: jól megalapozott, vonzó, dinamikus módon bemutatni, közelhozni a hitet, hogy igy azok, akikhez szól, eljuthassanak a hit aktusáig.
működésre

Másik gyakori hiba, hogy nem teszünk különbséget kateketikai működés
és kateketikai intézmények között, Magyarán : a köztudat a katekézist mindmáig a hitoktatással, a katekétát a hitoktatóval azonos itja. Úgyannyira, hogy
ennél átfogóbb szavunk magyarul egyszerűe n nincs is a . hi t re nevelésnek",
még pontosabban: .hitben-nevelésnek" arra a feladatára, amiről itt szó van .
(Hogy ez az elnevezés nagyon nem szerencsés, arra még visszatérünk.) Ha
a katekézist az előző értelemben vesszük, tehát ideszámítunk minden olyan
tervszerű pedagógiai működést, amellyel az érett keresztény qyarapítja a
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másik hitét (a direktórium világosan ezt érti rajta) , akkor egyszerre nyilvánvalóvá válik a szülők te rmészettől adott katek éta-szerepe . s őt az is, hogy
lényegében minden felnőtt keresztény akt ivizálható lehe tne (legalábbis annak
kellene lennie) ezen a t éren. A katekézis a Titokzatos Test .funkclon álts"
m űk öd é s e i közé tartozik. olyanformán . mint az emberi test biológiai funkciói.
Ahelyett tehát. hogy azon panaszkodnánk: kevés a munk ás. ahelyett. hogy
hivatásos katekéták rendezett táborairól álrnodoznánk, próbáln i kellene
akt ivizálni a .közönséges " keresz tényeket. hiszen ők is részesei Krisztus
prófétai tisztségének és a testvéri szeretet erejében felelősek egymásért.
Természetesen szükség van állandó, főh ivatású katekétatestületre is. de ez
legyen inkább kisebb számú és k iemelkedő m inőségű. Ezek támogatnák és
a szükséghez képest pedagógiailag képeznék a . bázis-katekét ák" seregét.
Ez az elgondolás nemcsak k o rs z e r ű , nemcsak gazdaságos, de teológiai t ávlaton alapuló is . Gyakorlatilag máris eredm ényes egyes helyeken . ahol a nagy
hitoktató-hiány miatt .szükségmegoldásokhoz" kénytelenek folyamodni. és
pl. egy boltos-feleség és családanya a hivatásosakat megs zégyen ítő módon
bevált ki segítő szerepében . (Mellesleg hasonló gondol atmenet alkalmazásával igen termékeny eredm ényekre juthatunk a miniszteriális és a királyi papság összehangolásában. a paphiány kérdésének megold ásában ís.l A Zsinat
mélységes bizalommal és tisztelettel beszélt lst en Népének aktív szerepéről:
ezt a látást jobban át kell ene vinnünk a gyakorlatba .
Katekézisen tehát a hitben való nevelést értjük. Olya n egyházi szolgálat
ez, amelynek erejében .eg y embercsoport képessé válik lsten Igéjének
fé nyében értelmezni, élni és kifejezni saját élettapasztalatait" (J . Audlnet) ,
Ebben a megvilágításban a katekéz is p e d a g ó g i á j a is egészen más
színbe n tűnik fel. A . hltoktatö" manapság egy s ze rű en a t antestület egyik
tagja - méghozzá legkevésbé komolyan vett tagja , aki . jobb ügyhöz méltó
buzqalornrnal" igyekszik módszertanil ag hasonulni tanár-kollégáihoz. Persze
sikertelenül. Mert a hitben nevelni nem annyi, min t is meretek et közölni. Nem
egyszerű szembeállítása az alanynak és lsten üzenetének bizonyos technikai
módszerek segítségével . (Kezdetlegesen. de szeml él etesen feje zte ki ezt az
a harmincas évekbe li magyar hit okt ató, aki a hittan-jegybe a feleleteken túl
a magatartást. a közös misé ken való rés zvétel számát és minőségét ls
besz ámította . s a .jótanulók " emiatti méltatlankodásának ezzel vetett véget:
. J:n hit- és erkölcstanból osztályozok! " ) Hiszen a hit növekedése lsten mi nd
teljesebb fölfedezését, a Vele való személyes vis zony gazdagodását. a titkaiba való mind mélyebb behatolást, a mind teljesebb odaadást jelenti. Hiába
ismeri a katekéta a kinyilatkoztatás t árgyi tartalmát, hiába jó pedagógus ernberi értelemben. ha nem tud ja elérni , hogy az Isteni üzenet behatoljon a
lelkekbe és személyes válaszra. kapcsolatra ösztönözze öket. Ehhez pedi g
di namika szükséges: az egyéni megg yőződé s nek és a pedagógiai rn ódszer eknek együttes di nami kája. Ter mészete sen nem szabad szem e l ő l téve szteni,
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hogy kettős mi sztériummal állunk szemben: az önmagát ki nyilatkoztat ó lsten
és a neki felelő ember misztériumával. Két szabadság határán áll a katekéta
közvetítőként: a kezde mé nyező, barátságát felkínáló lst en, és az isteni
gesztus ra önként felelni tudó ember szabadsága közt. Roppant kénves szere n:
egy másik ember szabadságát teljes kibontakozásra segíteni úgy, hogy közben hiánytalan t iszteletben tartjuk! A katekéta elsődleges feladat a nem az,
hogy ismereteket közöljön. hanem hogy olyan légkört próbáljon létrehozni ,
amelyben a másik észreveszi lsten jelenlétét. hogy fejlessze azokat az
adottságait, amelyek lehetővé teszik a pozitív felel ete t Istennek, segítse
életének, élményeinek a hit fényében való értelmezésében, végü l pedig, ha
lsten és ember találkozott, minden eszközzel elmélyíteni törekedjék kölcsönös vis zonyukat , barátság ukat. Ezen a te rületen nem lehet erőszakoskod ni,
nem lehet diktálni a feleletet, nem lehet siettetn i a fejlődést, vagy szabályozni ritmusát, hiszen két szabadság kereszteződéséről van szó, és lsten minden lél ekke l más-más módon jár el. A v ezető szorítkozzék arra, hogy figyel
a Lélek ind ít ásaira és annak ritmusát és Irányát követi. Úgy ls mondhat nánk,
hogya katek étának egy természetfölötti belső evidenciához kell elsegít enle
a másikat a hit dolgában. Az az élmény ez, amel yet annyi megtérő beszámolőjában olvashatunk, mikor föl fedez ik, hogy valami legmélyebb igényeikkel,
élménye ikk el egybeh angzó t árul eléjük: , Igen, ez az igazság" De ennek az
igazságnak a megtal álása az érdekelt részéről is kutat ást, aktivitást, együttműködést kíván. Es ugyanakkor, amikor birtokba veszi, rejtett is marad,
hiszen a kinyilatkoztató ls ten igazsága végtelenül nagyobb az embe r felfogóképességé nél, átélé sének t erj edelm énél. Ist en titkába csak lassan-lassan
tud unk valamennyire behatolni , az egész ember iség a történelem , az egyes
ember saját élete folyam án. Ezért a katekéz isnek ki kell terjednie az élet
egész folyamára, minden életkorra és minden élethe lyzetre. Hosszú utazás
ez, vándorlás az é l ő lst en felé , a vele való mind mélyebb közösség felé, s
ennek folyamán minden a kinyilatkoztatás jeiévé és hordozójává váli k él etünkben . Isten szünet nélkül kinyilatkoztatja magát. az ember feleleté nek is
szüntelennek kell lenn ie az élő , fejlőd ő , gyakorló hitben. Ebben az érte lemben a katekéz isben soha sincsen .Jsm étl és". soha nem adtunk . eleqet", és
a munkának soha nincs vége. A pedagógia i elv itt a fokozatosság , éppúgy,
mint lsten is fokozatosan jár el az üdvösségtörténetben és az egyes ember
irányításában.
Ugyanakkor teljesen igaz az is , amit a direktórium határozottan megkövetel , hogyakatekézisnek mindig , minden fokon a hit t e I j e s , csorb ítatlan a n y a g á t kell közölnie. Teljességen a lényeges elemeket értjük, a
hitigazságok manapság sokat emlegetett hierarchiájának megfelelő en (l ásd:
direktórium 111/1). Az ember szinte elbámul, amikor az aposto lok igehi rdetésének egys zerű formuláit olvassa , - s ezek mégis mustármag gyanánt magukban rejtik kétezer év gazdag és bonyo lult fel lődé sé t . Ily enform án, mond-
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hatni koncentrikus körökben halad előre a katekézis . A hit lényegét már a
kisgyermek, vagy a természetfölöttiekben még tapasztalatlan friss megtéró
is . megért i" , abban az arányban, amelyben megél i. A későbbiekben egyre
gazdagabban bontható ki tartalma , de sohasem pusztán értelmileg ; mindig
ügyelni kell, hogy a belső élmény, a személyes viszony lépést tartson a
megismerés fejlődésével. Viszont éppen az élmény nagykorúsodása követeli
meg az ismereti anyag gazdagítását ls : hányan vesztették el hitüket azért,
mert vallási rn űvel őd és ük nem tartott lépést a profánnal, . gy e rm e kc i pő b e n
maradt" , és a világ dolgai érdekesebbeknek, vonzóbbaknak bizonyultak számukra lsten igazságainál!
Ha a katekizálás anyaga lsten rés z éről. az Egyház közvetítésével adva
van, annál több lehetőség nyílik az alkotó közrernűk ödésre a korszer ű és
egyéni k ö z vet í t é s terén . Ebben az értelemben a katekézisnek az evangéllum állandó újraértelmezésének kell lennie. A Direktórium ls hangsúlyozza, hogy .ú] kifejezési formákat" kell keresni (No 2) , adaptálni a kinyilatkoztatást a kor emberéhez . Ha azt hinnénk , hogy az igazság egyszersmindenkorra abszolút formában jelent meg, függetlenül az emberi fejlődéstől és
kifejezési formáktól , ezzel tulajdonképpen tagadnánk a kinyilatkoztató Istennek azt a szándékát, hogy emberi módon, emberi nyelven szól hozzánk (és
ezzel implicite a megtestesülést isl l . Már pedig mi csakis így, a saját egyéni·
ségünkön, a . saját kifejezési formáinkon keresztül tudunk tudom ást venni
Róla. Amint Jézus Krisztus , az Ige, emberi mivoltában nyilatkoztatta kl nekünk az Istent, úgy kell nekünk is hitelesen emberi módon tolmácsoini lsten
szavát, hogy általa a mai ember is Istenhez juthasson. Tehát Ismernünk kell
problémáit, nehézsége it és azokból kiindu lva alkalmaznunk kell akinyilat·
koztat ást életének konkrét helyzeteire, hozzá kell kapcsolnunk ért ékszernléletéhez, mély igényeihez. Isten Igéje ma sem vesztette el jelentőségét , klmeríthetetlen tartalmának megvan a mondanivalója a mai ember számára ls.
Az evangelizáció és a katek ézis felad ata, hogy ezt a mondanivalót klbontsa
a talán sokban távol álló burokból és mai ruhában Ismertesse föl a ma emberével a tegnap , ma és mindörökké változatlan Jézus Krisztust. J:s itt nem
külsőséges fogásokra gondolunk ez kevés lenne -, hanem a két lényeg:
a mai ember lényegének és a kinyilatkoztatás lényegének összekapcsolására.
Persze ehhez az kell , hogya katekéta maga is megtalálja ezt a kapcsolatot.
Nem szabad védőállásba helyezkedni és bizonyos . elmaradott sá q" bűntudatos
érzésével kullogni a profán haladás sarkában . Nyugodtan tudomásul kell
vennünk a társadalmi, kulturális , lélektani változásokat. abban a szilárd
meggyőződésben , hogy mély egység kapcsolja össze a történelem és az
üdvösségtörténet haladását, az emberi élményt és a kinyilatkoztatást. Nem
szabad ellentétbe állítani az emberiség igényeit és lsten szavát; hiszen
lsten teremtette az embert és igényeit! Másrészt attól ls óvakodni kell .
hogy naívul és egyszerűen azonosítsuk a két szintet. A választott nép tör41

ténete mutatja, hogyan vezeti lsten lassú, türelmes munkával az embert.
egyszer betöltve, másszor meghiúsítva vágyait. míg lassan megérti és megvalósltja az O nagy tervelt. A katekétának értenie kell .az értelmezés karlzmájához" , ehhez azonban sok forrástanulmány, sok elmél kedés, sok önállóság, sok egyéni élmény szükséges. Végül azt se feledjük, hogya katekézis
területe mindenkor az embernek Istenhez való közvet len vi szonya marad.
Nem avatkozik közv étlenül evilági tevékenységekbe - ha ezt te nné, elidegenednék sajátmagától -, hanem kovász módjára formálja az embert. aki
lsten nevében e világ alakítója lesz.
Mindez jelentős következményekkel jár a katekézis m ó d s z e r t a n á r a
nézve is. A pusztán asszimilációra törekvő rnödszerektől az alkotó rnódszerek felé kell tartani. Talán éppen a megnemfelelő módszerek a hibásak
abban, hogy serdültebb ifjúságunk idegenkedik a katekézistől. Az az aktivitás,
amely csak a befogadó folyamatot élénkíti, már nem elégíti ki a társfelelős
séget igénylő mai fiatalt: látszólagosnak érzi. Mintha ez az ügy már nélkülük
eldőlt volna és legkisebb részleteiig szabályozva lenne ; a választási l eh e t ő 
ség annyi, hogy vagy elfogadják, passzíve átveszik mások rneqqyöződé sét.
vagy hátat fordítanak az egésznek. Igy aztán nem egyszer az utóbbit v álasztják, hogy . szabadságukat " demonstrálják. Azért elsőrendűen fontos, hogy
megértessük: a kinyilatkoztatás elfogadása, az Istenhez való csat lakozás
nem hogy gátolná az ember szabadságát, inkább legmélyebb vágyait, igé nyeit
elégíti ki, és soha nem sejtett rnértékben segíti kiteljesedésre egyé niségét,
sőt egyenesen megkívánja. hogy szabadságával éljen . Ugyanakkor a katekétának valóban dinamikus módszerekre kell törekednie . amelyek érdekeltté teszi k
a résztvevőket és lehet övé tesz ik egyéniségük szabad érvényesül és ét. Serdülteknél ez a pedagógia i folyamat kb. a következőképp en képzelhető: a) K ő 
zösen felidézünk egy többé-kevésbé általános élményt, tapaszta lato t. és ezt
kibontjuk, értelmezzük emberileg; b) együtt fölfedezzük végső és tel jes értel·
mét lst en Igéjének világánál; c) így kiemelve a kinyilatkoztatás és az élet
kapcsolatát. most már a hittel való teljes összhangban . egész kiterjedésében
éljük át azt, ami emberi. - Nem kell félteni ettől a szabadabb pedagógiától
a hit követelte engedelmesség szellemét. Hiszen ez az engede lmesség nem
szolgai dolog , hanem éppen a meggyőződéses átélés szilárdítja meg.
A katekézis természetes en alkalmazkodik az egyes életkorokhoz is. A
mai szemlélet itt egyöntetűen hangsúlyozza a f e I n ő t t- katekézis [elent ő 
ségét , amely eddig (a missziós vidékek kivételével) aránylag háttérbe szorult. Meg kell itt jegyezni, hogy a katekumenátus fokozatos pedagógiával
vezeti el a hitjelöltet a kezdeti megtéréstől a keresz tségen át a teljes
euchariszt ikus közösségbe. .Keresztény" országokban vi szont sokszor megtörténik. hogy az emberek kellő előkészítés. k e ll ő hitbeli formálás nélkül,
tehát éretlenül t alálják magukat a hlvőközösséqben . mert a katekézis során
túl könnyen föltétel ezték rólu k az élő hit et . Ilyen esetekben módot kell
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nekik nyújtani arra, hogy pótolhassák a közbeeső fokokat. - Mindez persze
nem jelenti azt, hogy hanyagoljuk el a gyermek-katekézist. sőt nagy szükség
lenne az egyes korcsoportoknak megfelelő jó katekizmusokra és módszertani könyvekre.
Az emberileg döntő tényező azonban a katekézisben mindenkor a kateklsta
s z e ol é I y e marad. A legjobb kézikönyv is az ellentétes követelményeknek többé-kevésbé jó komprornisszurna: a legjobb módszer is élettelen
mechanizmus a személy iség varázsa nélkül. A lényeg mindenkor a források
eleven ismerete, a küldetéstudat és az .é rtelmezés karizmájának" képessége, a személlyel érintkező , vagy ha úgy tetszik, személy és Személy közt
közvetítő személyiség marad. A katek éta . pedagógus" a szó legtisztább és
legteljesebb értelmében: olyan ember, aki megtapasztalta magában Istent.
és most személyes tanúságtételével másokat , magánál kiskorúbbakat is erre
segít. Prófétai szerep ez, abban az értelemben is , hogya kinyilatkoztatás
egyéni értelmezője, abban is , hogy mint a . hlt jele" szerepel a rábízottak
előtt. Ha a mai katekéta vállalni akarja ezt a szerepét, mindenekelőtt
becsületesen tudomást kell vennie azokról a feszültségekről és nehézségekről, amelyek saját hitéletét is nehezítik, rn űköd és ét is veszélyeztetik. Nem
egy ezeknek a nehézségeknek hatása alatt hátat fordít hivatásának, idegösszeornl ást kap, vagy védekező magatartásba merevedik : rutin-ember, automata,
sértődött elégedetlenked ő, stb . lesz. Megoldásuk felé az első lépés a tudatosítás és vállalás. Ugyanakkor a keresztény társadalom felfogásának és
felelősségtudatának is nagyot kell változni a a katekézis kérdésében . Még
általában azt tapasztaljuk , hogy szül ö és felnőttek amolyan .odabízom a
qyereket" médj ára a pap, hitoktató feladatának tartják a vallási nevelést:
kritizálni tudják, de pozitív részt nem vesznek benne. Ez a részvétlenség
nagymértékben súlyosbítja a katekéta amúgyis nehéz feladatát.
A katekéták rn űködés ében , éppen úgy , mint az Egyház bármelyik más
területén, jogos a plural izmus : törekvések, technikák sokfélesége, más-más
vidékek, helyzetek és egyéniségek prlzrn áján átszür ödve, De mindennek a
tiszta katolikus hit és az egészséges pedagógia keretein belül kell maradnia.
Megengedhetetlen például. hogya katekéta saját életének problematikáját
(mondjuk papi, szerzetesi krízisét) vetítse ki tan ítványaira; hogy merev , az
egyházi fejlódéssel átlósan ellentétes álláspontot képviseljen; hogy kétes
értékű, vitatott hipotéziseket, véleményeket hangoztasson .
Sajnos a felelősök úgy látják, hogya kateketikai mozgalom .a lelktpásztori megújulás vonat jára utolsóul csatolt kocsi " , amelyre csak a hitletétemény megőrzésének szerepét bízzák. Ez már a közeljövőben súlyos
kockázatot jelenthet mind a vállalkozók, mind a siker tekintetében . I:ppen
ellenkezőleg: dinamikus erőként kell munkálkodnia a katekézisnek az Egyház
megújulásán, természetesen megőrizve közben a hithez és a hagyományhoz
való hűséget. A katekéták képzésében nagy gondot kell fordítani arra, hogy

43

harmonikus, érett személyiségek legyenek és meg tudják oldani saját hitbeli problémáikat. Másrészt tegyék a hitben való nevelést minél inkább az
egész keresztény társadalom ügyévé, és gondoskodjanak arról, hogy ezen
a téren az emberek minél több tájékoztatást kapjanak.
Az Egyház életképességét annak az eröfeszítésnek minöségén mérlk,
amelyet a hit terjesztés ében és elmélyítésében fejt ki. Megújulásra van
szükség ezen a téren is . Nem szabad az isteni igazságnak tehetetlenségünk
miatt hatástalannak maradnia; fel kell szabadítanunk a kinyilatkoztatás roppant eröit. Az Úr ma is küldi munkásait: .Evezzetek a mélyre!" A katekézis
mai állása a Danaidának hordajának vigasztalan benyomását kelti: komoly
eröfeszitéssel próbáljuk a gyermekeket a hitre oktatni, a fiatalok és felnöttek viszont szemünk láttára távolodnak el Egyháztól és hittöl. Nem az-e
ennek a vérveszteségnek az oka, hogya keresztény világnézet úgy ,
ahogyan mi közvetítjük - nem elég érdekes, nem elég vonzó, nem elég
ösztönzö, nem veheti fel a versenyt a legtöbb normális ember szemében
más, csábitóbb, a képzeletet és alkotóösztönt jobb an megmozgató lehető
ségekkel? Ne hivatkozzunk most .a kereszt botrányára" , - Itt nem err ől
van sző, hanem nagyon is jogos igényekröl. Már XXIII. János pápa rámutatott: .Ma az Egyház óriási feladattal áll szemben : emberi és keresztény
jegyet kell nyomnia a modern civilizációra. Ezt a jegyet ez a civilizáció
maga keresi , és szinte kéri, további fejlódése, sót megmaradása érdekében."
(Mater et magistra .) Vajon meghaladja az Egyház erejét ez a feladat? Ezt
állitani annyi lenne , mint visszafejlódését állítani. - hiszen megtette már
nem egyszer történelme folyamán . A kereszténységnek igenis van mlt rnondania a modern világ számára is . Mi tudjuk, hogy az életnek van értelme,
a mi életünknek is . Tudjuk, hogy ez a világ a teremtés és újjáteremtés
állandó tárgya; hogy van egy Teremt ő. mindenek alkotója, aki az emberiséget - ha az ember is úgy akarja - az egymással és önmagával való
közösség fölséges célja felé vezeti. Olyan nagyon óhajtja ezt az lsten,
hogy Jézus Krisztus megtestesülésében egy szintre helyezkedett az emberiséggel. Elfogadni Krisztus meghívását, hogyegyüttmunkálkodjunk az isteni
tervvel: ez a hit, ez az élet teljes értelme, ez a boldogság. Orüljön és hálálkodjék a katekéta nagyszerű hivatásáért: annak munkása, hogy azok a várakozások, amelyeket a Lélek keltett a mai emberben, beteljesedjenek Jézus
Krisztusban , a történelem középpontjában és értelmében.

R.
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Ikvay László

A M EGÜJITOTI KERESZTELI!SI I:S BI:RM ÁLÁSI SZERTARTÁS

A II. Vatikán i Zsinat ált al rneqlndltott liturgikus reform először a szentmiseáldozat bemutatásának eddig i gyakorlatát újftotta meg, majd sor került
a szentségek szertartásainak megújítására is, hogy azok jobban megfeleljenek
a mai ember igényelnek. Legelőször az el s ő és legszüksége sebb szents ég:
a keresztség rítusa kapott új formát, anélkül, hogy lényegében változott
volna. A keresztség római rituáléjának bevezetője a keresztséget, a bérmálást és az oltáriszentséget a keresztén y hit vil ágába való beavatás (initiatio)
szentségeinek nevezi , amelyek által . a sötétség és a halál hatalma alól
felszabadulva, Kri sztussal eltemetkezünk és feltámadunk , s elnye rjük a fogadott gyermekség lelkét, hogy lsten népével együtt ünnepelj ük az Úr feltámadásának emlékezetét." A keresztség t ehát a h i t szentsége, amely lsten
gyermekeivé, az anyaszentegyház tagjaivá, a szent nép, a királyi papság,
az isteni élet részesei vé tesz minket. A keresztség kiszolgáltatásának új
elemei a következők : a pap minden alkalommal keresztvizet szentel. Az alámer ítés , vagy a vízzel való leönt és egyaránt alkalmazható. Magát a tulajdonképpeni kere sztelést igeistentisztelet előzi meg, amelyhez bőséges szentírási szövegek és könyörgések állnak rend elkezésre. A szertartások konqregáciÓja az egyes országok püspöki testületeinek lehetőséget nyúj t az által ános
ir ányelveknek a helyr viszonyokhoz való alkalmazására . Igy tehát a keresztség új szertartása bizonyos szempontból kísérletnek tekinthető, és végleges
formája még ni ncs lezárva. Bizonyos része ket a keresztelő pap tetszés
szerint fe lhasználhat, módosíthat és saját szavaival mondhat el , az áldások ,
a párbeszéd formájában mondott könyörgések szövegét az általános irányelvekn ek megfele lően fogalmazhatja meg. A bevezetés hangsúlyozza a keresztség szentségének közösségi jellegét, amely nem magánájtatosság. Igy
kívá nato s, hogya hívek egy nagyobb csoportj ának, necsak a szülőknek és
bérmaszülőknek je lenlétében történjék , pl. a vasárnapi szentmise , vagy a
nagyszombati szertartás keretében . Ezért megt iltja a házi keresztséget, de
nem helyesl i a szülészeten történő kere sztelést sem , hacsak nem szükségkeres ztségről van sz ö.
A megújított keresztségi szerta rtás négy főrésze a követke ző : 1. A meggyermek , vagy gyermekek fo gadása. A gyermek nevére és
szándékára vonatk ozó kérdések, amelyeket a pap a sz ülökhöz, ill. kereszt sz ülőkhöz intéz, és azok válasza . A megkereszte lendő köszöntése és kereszttel való megjelölése: nemcsak a pap, hanem a szülök és keresztszülők
is kereszttel jelölik meg az újszü lött homlokát. 2. Igeist ent iszt elet , amelyre
keresztelend ő
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kb. húsz különböző olvasmány áll rendelkezésre az evangéliumokból , az apostolok leveleiből és az ószövetségből. Az olva smányok után homília és könyörgések következnek. E rész befejezéseképpen a pap a hitújoncok olaj ával ken i
fel a megkeresztelendőt és kézrátétellel közli vele a Szentlelket. Majd mindnyájan körmenetben a keresztkúthoz járulnak . 3. Itt a pap keresztvi zet
szentel , majd buzdítást int éz a megkeresztel endőhöz és felszólítja a gonosz
lelket, távozzék a megkeresztelendőtől. Utána a szülők és keresztszülők,
valamint a jelenlévők a gyermek nevében hitvall ást tesznek . A pap megkeresztel i a gyermeket, majd krizmával megkeni homl okát és átnyújtja neki
a megszentelő kegyelmet jelképező fehér ruhát . A megkereszt elt, ill. a keresztszül ö átveszi a húsvéti gyertyát, amelyn ek lángj án meggyújtják a keresztelési gyertyát. 4. A befejező részben a pap arra buzdítja a szülőket és
keresztszülő ket , valam int a jelenlevőket, hogy a megk eresztelt lelki neveléséről gondoskodjanak , majd együtt eléneklik, ill. elm ondj ák aM iatyánkot,
utána megáldva az édesapát és édesanyát. valam int az összes jelenlevőt,
elbocsátja őket.
A liturgia megújításának soron következő lépés e a hitbe való beavatás
második szentségének, a bérmálás szertart ás ának megújítása volt, amelyet
VI. Pál pápának 1971 . aug. lS-én kelt apostoli konstitúciója rendelt el. Ez
leszögezi, hogya bérmálás a ker esztség kiegészítése, a keres ztény ember
hitbe való beavatásának beteljes ítése. A h i vők ugyanis a keresztségben
újjászületnek, hitük a bérmálásban megerősödi k , hogy az eucharisztiával táplálkozva, eljuthassanak az örök életre. A bérmál ás ezért különleges módon
közli a Szentieiket a megkeresztelttel, hogy ezált al hitében megerősödjék
és azt terjesztve és védelmezve tanúságot tegyen Krisztusról. A konstitúció
röv id történelmi visszapillantást nyújt a bérmálás szert art ásának fejlődésére
a nyugati és keleti egyházban. Lényeges mozzanatai: a kézrátétel, a krizmával való felkenés és a szentség kiszolgáltatásának szavai. Az első kettő to vábbra ls megmarad az új rítusban, csak a szavak változtak. Az egyház újra
visszaállította a bizánci rítus eredeti szövegét : .Acctpe signaculum doni
Spiritus Sanett. Fogadd a Szentlélek ajándék ának pecsétjét". A bérmálás eltörölhetetlen jegye még inkább elmélyíti bennünk Krisztus Titokzatos Testébe
való beiktatottságunkat és papságába való beavatottságunkat, amelynek kezdetét a keresztség, teljességét pedig a papszentelés eltörölhetetlen jegye
jelenti. VI. Pál pápa úgy rendelkezett, hogy 1972. végéig még a bérmálás
régi szertartása is végezhető , de le g később 1973. január l-ével mindenütt
kötelező a megújított szertartás bevezetése . Az új rendelkezések szerint
bérmaszülők a gyermek keresztszülei is lehetnek, hogy ezzel ls kidomborodjék a keresztség és bérmálás szerves összefüggése. Sőt maguk a szül ök is
lehetne k bérmaszülők. E kérdésb en a helyi püspök döntése a mérvadó. A
bérmaszül őknek megfelelő érettséggel kell rendelkezn iök. Olyanok legyenek,
akik maguk is meg vannak keresztelve és bérm álva és első szentáldozáshoz
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járultak, továbbá nem esnek egyházi büntetés alá. E szents ég rendes ki·
szolgáltatója a püspök. Rendkívüli esetben minden prelátus , fópap, nagyprépost is bérm álhat saját jogh ató sága területén és ideje alatt, valam int
mi nden pap, aki serdült gyermeket vagy felnóttet kereszt el. vagy az egyházba felvesz. Eletveszély esetén pedig a pléb ános, annak helyettese, vagy
bármely pap. Felnótt vagy serdült korú hitújoncok kereszt elésük után rneqfeleló el ők é sz ít és esetén azonnal meg is bérmálható k és szentáldozáshoz
járulhatnak. A róma i egyházban a bérm álkozás ideje a 7. életév, azonban
ezt az egyes ors zágok püspöki karai a helyi viszonyoknak megfelelóen rnödosíthatják. Ebben az esetben viszont gondoskodni kell arról, hogya bérmálás halálveszélyesetén kor ábbi élet korban is kiszolg áltatható legyen. A b érmálás szentmise keretében tö rténik , hogy ezáltal is kifejezésre jusson,
hogy e három beavatási szents ég tetófoka : Krisztus testének és vérének
vétele. Ez ünnepi alkalommal kívánato s, hogy a bérmálkozók , szüleik és
hozzátartozóik két szín alatt áldozzanak. A bérmál ás szentségének kiszolgáltatása a szentmisén kívül is történhetik, ez esetben azonban igeIstenti sztel et nek kell megelóznl e.
A bérmálás kiszolgáltatásának rí tusa a k övetkez ő : Az ünnepi szentmisén
a plébános az evangéli um felolvasása után egyenként bemutatja a bérmála ndókat - akiket szüleik és bérmaszüleik kísé rnek - a püspöknek , ha számuk
nem túl nagy. Majd homília következik, amely megmagyarázza a szentsé g
lényegét . Ezt követi a keresztségi fogadalom megú jítása. Az új rítusban a
gonosz léle knek való ell ent mondás egys zer, nem pedig - mint a múltban háromszor hangzik el. Ellenben a hitvallás négyes: a teremtó Atya, a megváltó Fiú, a megszente ló Lélek és az álta la vezetett egyház megvallása .
Majd a püspök, vagy helyettese imára hív fel a Szentlélek ajándékainak elnyeré séért, mialatt ó és a papság kiterjeszti kezét a bérmálandók fölé . Azok
egyenként a püspök elé jár uln ak, hogy a kri zmával való felkenésbe n részesüljenek. Ezt a püspök a bérm álandó nevén ek eml ítésével végzi a fenti új
formulával. A bérmanevet a b é rmasz ü l ő , vagy maga a bérmálandó mondja
be a püspöknek. Ezután a hívek a püspökkel közösen, ill. felváltva imádkoznak, el ősz ör a megbérmáltakért, majd hozzátartozóikért, végül az egyházért és a vi lágért. A szertartás végén a püspök vagy helyettese ünnepé lyes
áldáss al elbocs átja a megbérmáltakat, hogy életükkel tanúságot t egyenek
Krisztusról.

+
Megjelent és kiadóhivata lunkban kapható:
Hunya Dániel: Az isteni F őpap nyomába n III. (befejezó kötet) 3 dollár
Thomas Merton : Elet és életsze ntség 1,50 doll ár
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GYERMEKEK es FELNOTTEK A BONBANAT SZENTSeGE ELOTT

I.
Németországban a bűnbánat szentségére való előkészítést az utóbbi
években tantervi leg és pedagógiailag átformálták. Ebből szeretnénk most
néhány egészséges gondolatot továbbadni.
Nevelésünkben az lsten iránti szeretet, ne pedig a félelem gondolata
legyen uralkodó. Már kis gyermekeknél el kell kerüln i, hogy pedagógiai tehetetlenségünkben . Isten büntet ésével" fenyegetőzzünk, ill. hogy apróbb
baleseteket (ha előtte éppen . rosszak voltak " l ezzel magyarázzunk. A bűn
beesést, Kain és Abel , a v izözön történetét alsóbb osztályokban egyáltalán
nem tanulják. Ezekben a történetekben ui. az izraelita teológia a b ün te tő
Istent állitja a nép szeme elé . A gyerekre a negat iv példa és a büntetés
nincs mindig jó hatással , viszont hamis istenkép alakulhat ki lelkében :
Istenben mindenekelőtt azt látja, akit bűnével megbánthat, ak itől félnie kell.
Ovatosság szükséges másrészt azért is , mert a kisgyerek, kisiskolás pszichológiailag aligha képes még bűnre , vagyis lsten tudatos megbán tására . Túl
korán mi ndent bűnnek bélyegezni egészségtelen bűntudatot válthat ki lelkében. A pedagógiai tapasztalat azt mutatja, hogy ha őszi ntén beszélgetünk
a gyermekekkel hibáikról, 2-3. elemitől kezdve már képesek megkülönböztetni ö s zt ö n sze rű , affektív cselekedeteiket tud atos haszontalanságaiktól,
amelyek legfeljebb bocsánatos bűnök. Az elsőt bűnne k bélyegezni helytelen
lenne, de bizonyos önnevelésre kell szoktatnt.
Már 1. vagy 2. ele mibe n gyakoroljuk (és nem tanitjuk!l a gyermekekkel ,
hogyan kérjenek Istentói egysze rűe n bocsánatot. Alkalmas kiindulás ehhez
pl. a jó Pásztor parabolája, amelyet nagyon szivesen hallgatnak. Ehhez fűz
hetünk egy történetet is: egy gyerek engedetlenségével megbántja szülelt,
bocsánat ot kér és javulást ígér. Ugyanúgy kérhetnek a gyerekek ls egy egész
egys zerű lelki ismeretv izsgálat során saját szavaikkal , csendben a mennyei
Aty át ól bocsánatot. Nagyon örülnek, ha ut ána megmondjuk nekik, hogy
annak, aki igazán szlvb öl kért bocsánatot, lsten bizonyára megbocsátott
mi ndent.
Nagyon szükséges, hogya gyerm ek még jóv al a gyónás előtt minél tö bb
igazi bánat-élményre tegyen szert, Ugyanis sok esetben a gyónás gépiessé
vált, az először gyónó gyermeket pedig túlságosan lefoglalja a gyónás
. t echnlkáj a". Ezért az osztá lyban vagy a templomban néhányszor egyszerű
bűnbánati ájtatosságot tartunk velük, pl. ádventben és nagyböjtben .
Nem helyes, ha a gyónásra való előkész ítés főleg a tíz parancsolat részletes megtárgyalásából , ill. az elkerülendő bűnök megtanulásábó l áll. (Németországban eddig a gyónásban a gyerm eknek . föl kellett rnondanla " a
leröv id itett tizparancsolatot, és ennek során megneveznie, melyik ellen
mivel vétett. Előfordult , hogy ötödikesek kereken elutasitották a gyónást.
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Amikor a hitoktató megkérdezte, miért, kiderült: elfelejtették a for mulát és anélkül nem gyónhatnaki) lsten pedagógiája nem negatív. A Szentírás
is a teremtés ( . Iátta lst en, hogy jó " ) és a paradicsomi állapot színes
leírásával indul, s e bb ől a ragyogó háttérbó l értjük meg igazán: mi a bún,
amely mi ndezt szétrombolta , amely diszharmóniát vitt a töké letes isteni
elgondolásba. Tapasztalat szerint a jóra való buzdítás, lsten nagy terveinek
szem elé állítása nagyobb neveló hat ást ér el , mint a rossz elítélése és
tiltá sa. Ilyen pozitív utat ajánl a mostani tanterv, s ezt járja igen ügyese n
Günther Weber . Das Zeichen für eine bessere Welt" clm ü, számos fényképpel ill uszt rált kis füzetében . (Herder, Freiburg , 1970.)
a gyermeket
Weber a modern hitoktatás elveinek megfelelóen világból Indul ki. Senki sem élhet egyedül, rá vagyunk utalva a
t öbbiekre. M ilye n szép lehet az együttlét csal ádban, pajtásokkal! A többiek
joggal meg ls követelhetik, hogy tekintettel legyünk rájuk. Ez sajnos nem
mindig könnyú . . . Igy juth atun k el lélekt ani felépítéssel a bún els ő, még
természetes meghatározásához: akkor követünk el b űnt . ha elfordulunk a
mási kt ól, ha nem szeretjük, nem segítjük. ~s mivel az emberek nem szeretik,
nem seg ít ik egymást eléggé, azért van annyi szenvedés és nyomor a világon .
Dolgozunk is ezek megszü ntetésén természetes síkon : fejlesztjük a technikát, jobb törvényeket, job b nevelést követelünk, stb. Mi a baj mégis? A gyerehez a témakörökhöz igen szívesen gyújtenek a gyerekek képeket újs ágokból ,
folyóira tokból , esetleg rekl ámokból, és ezt összeállítják faliújsággá .) A gyerekek ebben a korban már megértik, hogya rosszindul attal okozott szenvedés,
pl. egy gyilkosság jobban fáj , rnint mondjuk egy természeti elemi csapás .
Igy megértik azt is, hogya bún nagyobb ros sz, mint minden más szenvedés.
Ezt természete sen még más érvekkel is ki kell egészíteni: a bún romboló
hatása az ember egyéniségében. a közösség életében , a nagy cél, lsten
Országa elérésében .
k örülvev ő

Az ember azonban egy jobb vil ág, vagyis egy bún nélküli világ után
vágyik. A gyermekeket meglepik a statisztikai adatok, amely eket itt belesz ő 
hetünk : a hit csökkenésével egyidejúleg megdöbbentóen növekszik a b űn ö
z ök száma. Rájövünk: lsten nélkül nem tudjuk az óhajtott jót megvalósítani.
Azért van annyi nyomor a világon , mert elfeledkezünk lstenr ől. Nem az
lsten akarja a szenvedést, nem ó okozza a háborúkat. ezt az emberek hozzák
létre , ha elfordulnak tóle.
Itt telnek meg tartalommal a kérések: Szabadíts meg a gonosztól! Jöjj ön el a Te országod I
lst en egy j obb vi lágot akar . Ezért küld te hozzánk Fiát , hogy megváltoztassa a vil ágot. Jézus felszólít, hogy térjünk meg, kezdjünk új életet. Újszövetségi tö rté net eken keresztü l (Zakeus, az elve szett bárány, vendégség
a vámosoknál és b űn ös ö k n é l) bemutathatjuk, milyen szeretettel fordul a kitaszított. megvetett búnösök fel é. Az ószövetség is számos szép példát
4
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nyújt a pró fétákban, vagy a aD. zsoltárban , hogyan hívja lsten a búnöst. a
legnagyobbat is . Ezt nagyon fontos kiemelni. Egyrészt azért, mert a gyermekek könnyen hajl amosak úgy vélekedni: lsten csak a .l ökat" szereti, a búnösökre . haraqszlk", Másrészt nem tudhatj uk, nem kerül-e valamelyik tanítványunk egyszer válságba. Jó. ha tud ja , hogy ha még úgy elrontotta is az
életét. ha mind enki elfordult is tőle, Istennél mindig új életet kezdhet .
Azok az emberek azonban, akik .igazaknak" ére zt ék magukat , szembefordultak Jézussal és halálra ítélték. Itt látjuk, mi valój ában a bún : amikor
lsten nélkül, Krisztus nélkül akar valaki éln i, ha elveti lsten t erv eit. Isten
azonban mégsem vetett el bennünket. Jézus Krisztus feltámadása jelenti
az újrakezdést a világ számára: hatalm at ad apostolainak a b űn ök megbocsátására, ez húsvéti ajándéka . Pünkösdkor Péter megkeresztel i a megtéróket:
most már Krisztus egyházához tartoznak .
Ezután kezdhetünk agyerekekkel gondolkozni azon, mit is vár immár
Krisztus t ől ünk , egyházától? Elég, ha a b űnt kerüljük? Elég egy .mintagyerek"
magatartása? Krisztus át akarja alakí tani szeretetével a világot, ebben kell
segítenünk. Kereszténynek lenn i tehát egyáltalán nem unalmas! Krisztus két
parancsot adott : Ist ent szeretni mind enekfölött, és egymást szeretnl , Isten
szeretete nem azt jelenti, hogy egész nap csak imádkozunk, hanem hogy
mindennapi életünket Vele éljük. Az emberszeretetet is kicsiben kell elkezde nünk, hétköznapi élet ünkben, az iskol ában, a sportp ály án. a bevásárl ásnál. a
családban . Hozhatunk itt is gyakorlati példákat, történeteket.
Most vetódik fel a kérdés: Valóban Istennek élünk-e? Csakugyan jobb á
tettü k-e szeretetünkkel a világot? Egyikünk sincs bún és mul asztás nélkül.
Meg kell vizsgálnunk életünket. és jó, ha ezt gyakran tesszük. Nem sablonos
kérdésekkel, hanem beállítottságunkat vizsgálva : Gyakran gondolok-e Istenre?
Beszélgetek-e vele? Kinek okoztam bánatot? Kész voltarn-e verekedés után
akibékülésre? Igyekeztem-e másokkal jót tenni? - stb .
Itt kell rámutatni arra, hogy lecsús zásunk gyakran kics iben kezdódik :
hanyagsággal, apró önzó cselekedetekkel ; folytatódh at mások megbántásával
és Istentói való eltávolodással, és végzódhet ott, hogy valaki másnak szándékosan nagy szenvedést okoz és Istenn ek telj esen hátat fordít. Isten azonban még akkor sem fordul el t ől ünk , Szeretete mindig nagyobb búneinknél :
cl vár ránk.
Számos módja van annak, hogy megmutassuk: viss za akarunk térni. Az
igazi megté résnél a legfontosabb az, ami lelkünkben történik: Istentói őszln
tén bocsánatot kérünk . Ugyanilyen fontos az emberektól is bocsánatot kérni,
Ismét szeretetben élni velük és jóvátenni az okozott bajt. Számos gyakorlati péld át hozhatnak erre is a gyermekek. Nekünk is meg kell bocsátani
másoknak, ha az cl bocsánatát kérjük. Enélkül nem bocsát meg. Mivel mindnyájan búnösök vagyunk. közösen is tarthatunk b űnb ánati ájtatosságot.
(Vig yázni kell azonban, hogy ezek rövidek és egyszerúek legyenek, mert a

50

gyermekek még nehezen tudnak egy hosszabb ima szövegébe át élt en belekapcsolódni.)
Mi történik azzal, aki szakított Istennel és az emberekkel és mégsem
akarja megbánni? A nagy bűnös kizárja magát az Egyház k öz öss éq éb ől. nem
járulhat a közös asztalhoz: a szentáldozáshoz. De az ilyen sincs elveszve,
ha vissza akar térni. A megbocsátás jele az Egyház és lsten részéről: a bűn
bánat szentsége, a megtérés jele a bűnös részéről, ha ehhez a szentséghez
járul. A bizalom helyreáll itására néha emberek között is szükséges, hogy
necsak bocsánatot kérjünk, hanem be is valljuk hibánkat. Az őskeresztények
nyiltan megvallották a közösség előtt bűneiket. Ma csak a papnak gyónunk ,
de a pap az egyház képviselője. Itt következhet magának a gyónás
.techntkájának" minél egyszerűbb megbeszélése, nagyon hangsúlyozva, hogy
nem a búnvallom ás. hanem a bánat és erősfogadás a legfontosabb. A gyónás történhetik egy fogadószobában az asztal mellett ülve (ami főleg első
esetben aj ánlatos}, vagy a gyóntatószékben. Fontos, hogya gyerekek közvetlenül beszéljenek, saját szavaikkal fogalmazzanak, gépies formulák helyett.
Ezzel sok gátlásnak, későbbi csömörne k vehetjük elejét. Ne osszuk be hivatalból a csoportokat, menjen mindegyik ahhoz a paphoz, akihez kedve van.
Azt pedig mondanunk sem kell, milyen mély benyomást tehet a kis gyónó ra
a lelkipásztor szerető, megértő, okos, a gyermeki színvonalhoz mért útmutató
szava.
Sokan azzal utasítják el a gyónást, hogy nincsenek .nagy bűneik" , nem
gyilkosok, gonosztevők. De olyanok vagyunk-e, mint lennünk kellene? Nem
szorulunk-e rá a .kls bűnökkel" is lsten megbocsátó irgalmára? A bűnbánat
szentségében ez bőven árad erősítésünkre, vigasztalásunkra. Ugyanakkor
azonban hangsúlyoznunk kell, hogya bűnbánat szentsége nem mosógép,
ahol automatikusan bűnbocsánatot kapunk, és ezzel minden el van intézve.
A gyónással valami új kezdődik, és ez az újrakezdés a legfontosabb: Krisztussal közreműködni a jobb világ megvalósításán. Igy válik a bűnbánat szentségének jele igazán egy jobb világ jeiévé.

- r -a
II.
Századunkat Fulton Sheen püspök a lelki konfliktusok századának címezte.
Az egyik ausztráliai segédpüspök mondta nekem a gyónásról folytatott beszélgetésünkben: A civilizáció rohamos fejlődése magával hozta, hogya mélyen
hivők lelki problémái is megsokszorozódtak. Ezekre orvosságot találni , hathatós és eredményes lelki vigaszt nyújtani nem elegendő a gyóntató rendelkezésére álló néhány perc, amikor talán huszan is várnak gyónásra. Szükséges, hogya lelkész és a hivő között visszaálljon a lelkiatya és lelki gyermek viszonya, ahol a hivőnek alkalma van kiönteni a lelkét, a lelkiatya pedig
a problémák mélyére tud hatolni és olyan tanácsokat adni, amelyek valóban
segíthetnek.
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Elmentem egy szerzeteshez is , aki nagyon ritkán ült a gyóntatószékbe ,
viszont napjának nagyrészét azzal töltö tt e, hogy hosszú-hosszú beszélgetéseke t folytatott a hozzáfordulókkal. Am ikor megké rdezt em, mi a titka
sikerének, mosolyogva válaszolta :
- Hogy sikernek lehet-e nevezni vagy sem, azt csak a mennyei Atya
tudja. De én is úgy kezdtem, hogy beü lte m a gyón tatós zékbe gyóntatni.
Nagyon hamar ráj öttem , hogy ez nem elég . Am ikor egy-egy különösen nehéz
probl émával kerültem szembe , megmondtam a gyónón ak, hogy vélem ényem
szer int e r ről t öbbet, hosszabban kellen e beszéln i, és megkérdeztem, hajlan dó-e erre a gyóntatószéken kív ül is . Legtöbb esetben azt a választ kaptam,
hogy rnl van akkor a gyónási t it okkal ? Megnyug at ttam ő ket. Ok voltak legjobb an megl epve, amikor egy-egy ilyen beszélget és végén elővettem a
stól ámat, a nyakamba akaszt ottam és megadtam nekik a fel oldozást. Hiszen
a beszélgetés közben megtárgyaltuk az összes problémákat, akár bűnnek
ta rt ottuk, akár nem. Ugyancsak ki der ült , hogy az i llető megbánta-e tetteit
és megvan-e benne az e rős fo gadás. Igy az érvényes gyónás minden feltételének eleg et tett. Azót a majdnem mi ndegyik álla ndó látogatóm, és a hír
hamar terjed . Számuk egyre gyarapszik. Hála Istenn ek!
Am ikor el távoztam , úgy éreztem, nagyon sok ilyen lelk iaty ára volna szükségünk, hogy jobb á és szebbé tegyék a világot.
Nemrégiben hosszabb utat tettem meg autó n és közben kinyitottam a
rádiót. Interjút közvetített az egyik anglikán főp ásztorral. aki elmondotta, hogy
r e pü lő ti s zt volt és a háború alatt többször látott lelkészeket jönni a frontra.
Ilyen kor a katol ikus katonák mentek gyónni.
- Csak úgy heccből beálltam én is a sorba . Am ikor odakerültem, persze
nem tudtam, mit kell csin álni. Letérdeltem ugyan, de amikor a lelkész felszólított, hogy soroljam fel bűneim , nem tudtam mit mondani. Nagy küszködés után bevallottam , hogy anglikán vagyok , de annak sem jó . Soha sem
felejtem el az arcát. Egy kis szobában vo ltunk . Hellyel kínált meg és kérdezgetni kezdett. M intha nem törődött voln a vele , hogy az ajtón kívül talán
százan is vártak a gyónásra. Észre sem vettem, rn árls kitárult előtte a lelkem, és minde n nehézség nélkül beszéltem neki olyan dolgokról, hogy pirulás nélkül ma sem tudnám ismételnI. Végül áldását adta és biztatott, hogy
ha lelk i vigas zra volna szükségem, fordulj ak bizalomm al bármelyik keresztény lelkés zhez. Azóta is úgy érzem , ez indított el utamon .
Az interjúvoló kérdésére, hogy anglikán lété re hisz-e a gyónásban, határozott an igennel vál aszolt:
- B ű n e in k feloldozását az lst en adja. A pap Krisztus nevében mondja
kl a szavakat és ha hiszünk Krisztusban, hinnünk kell a b űnbánat után a
b űnbocs ánatban ls .
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Néhány éwel ezelőtt. abban a városban. ahol élek. egy emberbaráti
csoport alakult .szamarttánusok" néven. A tagok feladata. hogy telefonon
lelki vigasztalásban részesítsék és tanáccsal lássák el a hozzájuk fordulókat.
A telefonszámot a napisajtó állandóan hirdeti. és statisztikájuk szerint figyelemreméltó eredményt érnek el. Egyik konferenciájukon én is résztvettem.
Egy metodista lelkész váratlanul fölvetette: vajon a sok telefonáló kapott-e
eredményes és hosszantartó vigasztalást? A sok száz közül hány tért
vissza a normális életbe? Tud-e a szamaritánus társaság annyIt nyújtant.
mint egy római katolikus pap a gyóntatószékben?
A lelkész talán nem is tudta. hogy utolsó kérdésével milyen éles vitát
indított el. Kiderült. hogy a jelenlevők között én vagyok az egyetlen katolikus, és így valamennyien felém fordultak. Tisztázódott. hogya szamaritánusok
amolyan lelki klinika a nemkatolikusok számára. a gyónás előnyei és hátrányai nélkül. .Hátrány" volt szerlntűk, hogya gyónónak egy idegen ember
előtt be kell vallania bűneit. ők viszont telefonon keresztül nyújtanak vigasztalást. s így a segítséget kérő nem kényszerül szemtől-szembe megalázni
magát .• Előny· pedig az. hogy aki hisz a gyónásban. hiszi azt. hogy megszabadult bűneitől. - Megpróbáltam megmagyarázni. hogya pap a gyóntatószékben nem bíró. aki dorgál. fenyeget. büntetést szab ki. hanem a
megbocsátó lsten eszköze . Az ő lelki klinikájukból nagyon sok haszna lehet
a hozzájuk fordulóknak. De tartós eredményt csak úgy tudnak elérni. ha a
bajbakerülteket az első segély nyújtása után saját felekezetük lelkipásztorához küldlk, - ahogyan a bibliai Irgalmas szamaritánus is olyan helyre vitte
betegét. ahol gondos ápolásban részesülhetett. Mindenesetre ez a szervezet
is bizonyítéka. hogya gyónás mint lelki orvosság nélkülözhetetlen a mai
emberek között is.
Mikor hazafelé indultam. egyikük csatlakozott hozzám és az utcán is

kísért. szótlanul. Végül halkan megkérdezte:
- Meg tudná nekem adni annak a szerzetesnek a nevét és eimét, aki
a gyóntatószéken kívül is gyóntat?
Szó nélkül ráírtam egy papírra a nevet és címet. és átadtam neki. Aztán

elváltunk. Este nyolc óra volt. A lámpafénynél láttam . hogya monostor felé
vette útját.
lsten kegyelmének útjai kiszámíthatatlanok.
Szinérváry K. András.
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Boros László

KIJZUTICNK LAKOZOTT
Karácsonyi elmélkedés
Egyetlen keresztény ünnep sem hatolt olyan mélyen az ember élményvilágába . min t a karácsony. Ennek az ünn epnek az élménye: lst en igent
mondott a világra. Nem idegen vil ágba szállott le, hanem . tu lajdonába j ött" .
Azt jelenti ez. hogy mi magunk, világ unk, élményeink. mind az, ami történik
velünk. nem a mi tul ajdonunk. Mindebben lsten müköd ik: dinamizmus, amely
a felfoghatatlanba mutat. Mire kötel ez bennünket a karácsony érzü lete? Egyfelől ö r ö m h í r. másfelől k ö vet é s r e szólít. Mindkettőt látn unk kell .
ha keresztény mód on akarunk a karác sony t itkáról elmélkedni.

. .
Minden ekelőtt :

.

öröm . A ngyal - vagy is maga lst en .k özvetít ö" alakjában
szólt hozzánk: .Nagy örömet hirdetek nektek." Ez a karács onyi üzenet
első arca. Olyan kevés az ör öm a vil ágon . Angyaln ak . kel lett" jö nnie . hogy
buzdítson: örvendezve éljünk. Isten .az" öröm . IOs ő emberré lett: . közöttünk
lakozott" . Azóta a keresztény megbízatása az, hogy örömet sugározzon ki
a világba. mert:
Eletünk r endszerint fénytelen. Szomorú alkalmakkor szomorúak vagyunk .
vidám alkalmakkor vidámak . Az élet be l énksz űkül, el színtelenedik és unalmass á válik. Az emb er csak vonszolja magát . Elmállasztó közöny szakad reá .
Ap ró okokból áll ez össze : túlsok munka, magány , betegség . elvál ás valakitől , akit szeretünk . Ehhez járu l még néha . hogya hit és a megtapasztalt valóság látszólag összeegyezt ethetetl en.
Mégis: a karácsony angyal a belekiáltja ebbe az életbe lst en szavát :
. Nagy örömet hirdetek nektek." Ez lé nyegében azt jel enti: Nem szabad eltompult embernek lenned; boldogta lan akár ki lehet; az öröm azonban e rő
feszítést kíván; rakd le a gondot. legalább ma. karácsony napj án. az öröm
napján!
Kérdezzük meg őszintén magunktól : hogy is lenne, ha karácsony angyala
ma itt áll na előttünk, mint akkor a pásztorok előtt. és mondaná: .Orüljet ek !"
Mit felelnénk neki? A karácsonyéjszaka üzenete óta a z ö r ö m n e k ü n k
k e r e s z t é n y e k n e k k ö t e I e s s é g ü n k , a szom orúság pedig olyasvalami, ami ellen küzden ünk kell . De hogyan élhetünk ör ömben? Mindeneke l őtt : hogy an tarthatunk ki az örömben? A te ológiai fele let a követk ez ő:
lsten Kr isztusban kiüresítette magát. Emberr é le tt értünk. Ebben a te ttében rnutatta meg nekünk az öröm útját: Csakis az odaadásban jut el az
ember arra a der üre. amit boldogság nek és örömnek neveznek. Or öm az
önzetlen s égből fakad. Azért csak konkréten valós íthatjuk meg, a fi vé r . a
nővér irán t. A testvér azonban csak abban a mértékben válik testvé rré.

-

54

amennyire . szolgálunk" neki. Orömet osztogatva tapas zt alj uk meg az örömet !
Igy teh át a testvérnek te tt min dennap os egyszerü szolgá lat az igazi boldogság feltét ele. . Karács ony loqlk ája" kikerülh ete tlen: csak az odaadásban
éljük át az örömöt. Ez a szolgál aton tú l lemond ást is jel ent. A lemond ásban,
önmagából való kivetkózésben való sult meg karácson y : ls ten emberré levése .
lsten mindent odaadott ért ünk. A pill anattól és annak szeszélyétól független
odaadásban Igazolódik a ker eszt ény élet is: . A rról ismertük meg a szeretetet, hogy életét adta értünk ." Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket
t estv éreinké rt . Nem az önmag át odaadó élet lenne-e bizonysága annak, hogy
lsten j elen van a vil ágban, hogy hat alm a van emberszívünkön? Ha néha
úgy gondoljuk , imádkozn i sem tud unk már, akko r legalább egy kics ivel több
örömöt kellene vinn ünk a vil ágba. Ez lenn e talán a legkeresztény lbb imádságunk . Tanúságt étel lsten emberré léteiéról : életté vált karácsony!
Igy teh át kereszténységünk egyi k éle tel eme az a la pvető optimizmus , • a
b o I d o g s á g í z I e I é s e ". Az öröm nem . terrnéke" vagy .kísér öjelens éqe" a ker eszténységnek. A kere szt ény ember egész valóját meghatározza :
mint remény, mint mindent magához igazító alap hang, mint egy várva -várt
nap hajnalp írja. Vagy is eszerint a keresztény módon át élt kará csony követelménye ez lenne: S z ám ű zz ük lel künkból legalább mára a söt ét szomorúságot .
Az semmire sem jó . Elmegy a lénye g mellett. Kereszt énynek lenni azt ls
jelenti, hogy az élet min den helyzet ében , a legnehezebben is, t anúságt evó
er óvel éljü k az ö rve n de ző függetl enséget .
Ez a karácsonyi öröm v i I á g a I a k í t ó e r Ó . Egy kis rem ényt. egy
kicsivel több erót szeretn e adni a t estv érn ek. Ist en emberré válása óta
tudjuk: . A rnlt leg kisebbik te stv ér emnek tettetek , nekem tettétek." M indenütt,
ahol a testvér szükség ét fel ismerik és a szükséget szenvedót f elkarolják,
már keres zténys ég van , karácsony a világon . A fe lebaráti szeret ett el szemben minden más mégoly hasznos vagy fö nsé ges tett is másodlag os, másodren dü marad. A fele barát i szeretetben - Kr isztusnak a M át é-evangéliumban
megörökített, az ítél et ról szóló beszéde szerint - már istenszeretet valósul
meg . Ez a karácsony alapvet ő és felül múlhatat lan eseménye.
Ennek a gyermeknek az élete, aki ma megszü lete tt értünk, hogy tört
valón kat igaz ember ségr e vezesse, egye tl en hüséges , csendes szolgála t volt.
M in dvégig és ez a vég a ker eszt en következett be csak viga szt,
nyugalmat és békét oszt ott az Ist enem ber. A z angyal szava - az örömre
való felhívás tehát szabadulás és elkötelezés egyszerre. Valaki, aki
Szibéri ában sok éve t tö ltö tt koncentráci ós táborban , leírt egy olyan rnondatot , amely összefoglalja .k arácson yi magatartásunkat" : . Kerestem Istenemet
és visszavonult el őlern . Keres tem a lelkemet és nem ta láltam . Kerestem a
testvéremet, és megtaláltam mind a hárm at ." A karácsony angyala örömet
hirdetett. Ezt ajándékozni egy egész éven át: ez lenne a karácsony!

...

55

Karácsony kötelezettsége azonban még töb bet tarta lmaz. F e I s z ó I I·
t á s a k ö vet é s r e: arra , hogy valósitsuk meg a megtestesülés érzületét
sokszor oly sötét és gyarló életünkben. Követ és: Egy karácsonyi elmélkedésben az ember nem a kereszténység elvont elméletét szeretné felvázolni,
hanem élethű képet rajzolni meg arról az lstenr ől. aki közöttünk lakozott.
Milyen volt Krisztus a valóságban? Hogyan élték meg az emberek az
emberré lett Istent? Mi volt benne az a hatalom, amely varázskörébe vont a
az apostolokat és követésére kötelezte óket? Próbáljuk megrajzolni ezt a
megragadó emberalakot, amelyben lsten jósága közöttünk lakozott.
Ami Krisztusban a legnagyobb benyomást teszi ránk, még az Evangélium
futó olvasásakor is: az, hogy n y u g o d t e m b e r vol t . Volt egy .magja",
középpontja. amely a vil ág esetlegességei fölött állt. Lénye a saját centrum ára összpontosult. Ugyanakkor sajátos távolság választotta el a világtól. Nem
kapaszkodott görcsösen a világ dolgaiba, nem engedte, hogy azok lekössék.
Egész lényéb en szent kedélyi kiegyensúlyozottság virult ki. Föld i élet ében
legyózte a szokások, a hétköznapiság, a fáradt eltompulás hatalmát. Nem
ásta bele magát földi életébe, nem lett oldhatatlan rabszo lgájává semmi
idóhöz kötöttnek, nem ragaszkodott sajátmagához. Fenntart ás nélkül fogékony volt az új iránt, nem keresett önigazolást, bensejében helyet t eremt et t
mindannak , ami feléje áradt, élete .önmagából kifelé" tartott. Gondtala nság
uralkodott életért, valami , ami ilyesféle szavakban jutott kifejezésre: .Ne
gondoskodjatok aggodalm asan. - Ne aggódjatok. - Beszéljetek nyílt an. Azért, jöttem, hogy békét hozzak. - Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a
földön . I:letetek több a tápláléknál és testetek a ruhánál. - Ki adhat közületek minden gondj ával életkorához csak egy könyöknyit? - Ne nyugtalankod·
jatok. - Keressétek először az Országot, és a többi hozzáadat ik nekt ek. Add oda a vagyonodat, hogy jót tégy az árából: De az az ember, aki ezeket
a szavakat kimondta, sohasem vo lt .Ieszült" vagy fanatikus. Osszeszedet t
maradt, nem volt .elfoqlalt", engedte, hogy sorsa vezesse, és ezt a sors ot
mindig újból Atyja akaratának nevezte. Ennek az erős, parancsoló Valakinek
a kezébe .ajánlja lelkét", vagyis lénye legbensejét. Egészen csendben,
"másra hallgatva" élt. Onmaga számára .nem volt ideje", mert élete mások
sors áé. gondjaié és örömeié volt. Benseje eközben hallgatott, nem t olt a
elótérbe magát, független volt önmagától.
Az emberré lett lsten második alaptulajdonsága: O s s z e t a r t o z O t t
a f ö I d I d o I g o k k a I. Ez az embe r érezte, milyenek a föld dolgai.
Lelkébe fogadta a világ ragyogó szépségeit és értékeit, de a szürke mi ndennap eseményeit is . Beszédében megvolt a helye . az ég madarai nak", a
.zúgó víznek ", .a mezó virágainak" , az éró .sz ölönek". az ..eltévedt bárány"nak, az asszonynak, aki •tésztát dagaszt", az .éjszakal to lvajnak". Tudott
beszélni királyokról és rabszolgákról, gyermekekról és kol dusokról, katonákról, rossz nókról, b érl ökr ől. papokról, pásztorokról és kereskedókról. A vil ág
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tar ka tel ije , az élet és a természet gazdagsága, az egysze rű, mindenkinek
hozzáférhetó való ság jutott szóhoz nála. A láthatatlan láthatóvá lett, a hallhatatlan hallhatóvá mint hasonlat. Nyelvében arra törekedett, hogy a
világot eredendó egyszerűségéhez vigy e vissza . Beszéde beleállította az
abszolútot a föld i dolgoknak, sót a hétköznap nak világába . Ezért át- meg
átjárták a hasonlatok, akár a vér . Krisztusnál valami letisztult vonást figyelhetünk meg: a f öld íz ű , s ugyanakkor az abszolútum felé nyílt beszédet. Magától é rte tő dő, egyszerű, sót talán s z ű kszav ú nyelv: a tudás, a megtapasztal ás, a kimondás és a megér intés fesztel ensége. Beszéde a vil ág dolgai
közti biztonságot, a velük való mély rokonság ot tárta fel. _Az ács fia" szólt
benne.
"Isten emberségének" harm adik vonásaként talán ezt nevezhetnénk meg :
Krisztust nem tud ósok t ársaságában tal áljuk. hanem e g y ü g y ű e k k ö r é b e n . Az egészen ember i, mert istenemberi ember az együgyűeket fogadta
testvéreivé. Nem . bizonyí tott be" nekik semmit. Sót alapjában véve . semmi
úlat " nem akart nekik mondani, mind ig csak azt, ami már olyan megrendítóen ismerós volt nekik, hogy észreve gyék: voltaképpen mindig szfvükben
hordták a lény eget. .B izonyítéka" ez volt : . ~ n pedig mondom nektek." .Ellsmerte " azt. amit . mi ndi g is ism ertek" . Me gismerni és elismerni: két lényege
szerint különb özó folyamat. Vannak szavak, amelyek nem szorulnak blzonyítékra , mert . úgy" mondj ák ki öket, olyan óseredeti módon , hogy egyszeriben
belátjuk érvényüket. Krisztusban a szö betel jesedéssé nótt. Beszéde éppen
egyszerűségével hatott titokza t osan. Szájában tökéletes szavak elevenedtek
meg. Olyan szavak, min t pl . a nyolc boldo gság: minden e gyszerű szfvű ember megértheti, mégis érthetetlen ek maradnak e világ minden bölcsének.
Ezért értették meg csak kevesen óket. ~ s e kevesek közül is sokan talán
egyáltalán nem sejtették vagy kív ánták bet eljesedésüket. Ezért volt Krisztus
egyedül.
Ez talán a legmegrázóbb benne : R e j t e t t vol t . Arra törekedett, hogy
névtelen legyen . ~Ietébe n . a létteljesség magánya" tört fel, a szakadékok , a
csúcsok, a ten gerek magánya. M i valam ennyien pill anat ról pillanatra élünk ;
életünk csupa töredék . Aki azonban - mint Krisz tus - az élet egységében
akar élni , annak hosszú idei g egyedül kell maradnia, hogy ez az egység
kialakuljon benne. Egyedül kié rése Idején , egyedül a pusztai kisértésben ,
egyedül élete legnagyobb tet teiben. Krisztus úgy járt köztünk, mint egy
csillag, amel y nem sejtett hi rtelenséggel szel i át égboltozatunk at és csak
azok ves zik észre, akik véletlenül éppen odanéztek . ~Iete az ismeretlenból
jött, hirtelen , eró teljesen felvillant és visszatért az ismeretlenbe. A sötétség
. nem fogh att a föl" . Körülötte értetl en embereket látunk. Tilalomlistákat,
törvényeket, szokások at és hagyományokat sor akoztatnak föl ellene. Még
anyja is azt kérdezte : .F iam, mié rt tetted ezt velü nk?" Mindenki - ha t alán
csak hallgatólagosan is - valam iképpen ezt hányta a szemére: . Miért vagy
olyan más ?"
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Mégis: Krisztus földi életének ezt az idegenségét • k ö n n y e d é n •
élte . Tudta. hogy lénye f elfoghat at lan, a nagy tömegnek hozzáfér hetet len .
Nem csi nált nagy gondot ebb ől . hiszen a töké let es beszédet rends zerin t
nem hallják meg, a tö kélete s lét et nem veszik észre . Nem ígé rte nekünk.
hogy . ta lálunk" általa va lamit. Inkább a . ker es ésre" tanított, a me gnevez hetetlen név re. •Keresset ek" - volt beszédének egyik közpo nt i szava. ~Ietét
nem lehet kicsinységünk log ik ájából . az önk er esés elveibö l megérteni. Szent
élénkség uralkodott benne, a lélek fiatalsága . Semmi sem volt lén yében
száraz. megkeményedett, befogadni képt el en. A lé lek f iatalságára tan ított.
úJJászüle tés re, átvá lt ozásra, az élet fr isseségére, vidámságra, szent alakulóképes ségre. Azt mondta nekün k: . Ne f éljet ek: . Ha valaki nem adja fel
önmag át , nem f ogadhatj a be az Országot : - O volt . az élet útmutatója " .
•az új te remt és kezdet e" .•egy új v ilág alap ja " . A rr a szólított fel bennünket,
hogy . ú] emb erré" váljunk , . naponta megújul junk" , . ú] teremt ésre" , " új égre "
és . új föld re" várju nk, . új éneket " énekeljü nk, .ú ] nevet" vegyünk fel.
vagyis alapjában megvált ozot t személyi lét re tegyünk szert. Az új kezdet
feltétlens ége élt benne . Múködése koncen t rált egys égböl, II Lényeg létalapjából fak adó t evék enység v olt. . Azé rt jöttem , hogy örömet ek legyen és bövebben le gyen:
Ez a . központí embe r", Krl szt us, m i n d e n k i b a r á t j a vo lt. Az egyesítö, az egés szé te vő . a kienges zte lö . Azt kívánta tő l ü nk . hog y ne gyúlölj ünk
senkit , hogy szeressük ellenségeinket. M indenkinek re ményt akart ajánd ékozni. A me gújul ás. az igazi élet, a szabadság rem ényét. igy ö az . igazi uralkodó": mindent egys égbe tud f ogni anélkül , hogy val akin is erőszak o t tenne .
Elérte, hogya dolgok és az emberek önma gukbó l f akadóan örv ende zzenek.
M agára vette mi ndannyiunk szenvedését, hagyta, hogy elékt elenit sék. ~ppe n
ebben volt k i r á I y. M in denkivel közösség ben vol t , mindenkivel szer etetet
és ir galmasságot gyak orolt. •Jöjj et ek hozzám - hívoga tott - . akik fáradoztok és terh elve vagytok. és nyugalmat ta láltok : . Az él et fe jedelme" volt.
a v il ág mess zesug árzó vi lágossága, ame ly "vi lágoskodik min den embernek" .
•Vámos ok és b űn ö sö k" készséges fo gadtatásr a leltek nála. Bensejében
mindenki nek ezt mon dta: . Nern ít éll ek el: M egvédelmezt e a búnösöket az
úgynevezett igazaktól. védelm ébe vette a gyermekeket a feln öttek elöl. Az
emberlé lek ot th onra t alált nál a. Részvéttel volt az emberek ir ánt. olyannyira,
hogy ez könnyeke t sajtolt ki szeméből. A z embe rek követték, mer t észrevették, hogy megkönyörült elh agyatotts águkon . Mindannyiunk baját megl átta:
egy szegény özveg yét . akinek v isszaadt a egyetlen fi át . egy bet eg asszonyét.
aki csak ruhája szegélyét mer t e érinteni. barátj áét . aki megtagadta, s akin ek
egyet len pi llantássa l bún bánatot és meg boc sátás t ajá ndékozott. Határtalan
t isztel ett el viseltet ett mi nden teremt mény, gyöng éd f igyelmességgel minden
élet iránt . Gyengéden élt föltétlen éle t - ez vol t Kr isztus létmódja.
Kriszt us azonban nemcsak a nagyságot valósította meg . hanem a t eljes
embe ri létet , t ehát a n o r m á I i s t é s m e g s z o k o t t a t is, a fáras z-
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tót, a mind ig ismét lódót és fe ltünés nél küli t. M agára ve tte az er ótl enséget,
a tud atlanságot, sót a kísértést. Vállalta az emberség minden szúkös korlátját
- a búnt kivéve - , az elnyomot tak jó barátja volt. De örömét is lelte minden napjaink kicsiny dol gaib an: egy jó étk ezésben , egy ízes italban, egy sz ép
vándor útban. egy becsül etes baráts ágban. Min dig jelentékt elen formában
találkozott az emberekkel , hogy el ne kápráztassa ő k et , Szenvedésében nem
vol t .nagystílü". Felk iáltott, vért izzadott, ki facsartnak, elhagyottnak érezte
magát. Ebben vol t az él et Ura . Benne jött létre az . Orszáq" . valami , amit
nem lehet . rneqcstnálnl". cs ak . megalapít ani". Az élet valódi értelmét
hozta napfényre, és mind ent egységbe ill eszt ett. De mivel Úr volt, a többiek
szenvedését is hordozta, magára vette népe kínj át. Kiszolgáltatta magát az
embermivolt nyomorának. Kri szt us az ó élete i g a z vol t á t áll ította bele
egy igaztalan vilá gba. a b el e t ö r őd ő közöny , az egzisztenciális zúrzavar, a
siker, a hat alom. a játék , az intri ka . vlláq ába". Ilye n. a s z ó bibliai értelmében vett . v lláqban" önnön lé tén ek mintegy ki kelle tt aludn ia, a dolgok
bens ő igazságára kell ett hallg atnia , amely független minden külsó szándéktói , min den hat almi igé nyt ól , még saját magát ól is. Józan világossággal . a
lényeg eset tartva szem előtt, illúziótlan tárgyi lagosságga l kellett az Istenemb ernek lelk ében mi nte gy ..félre t olnia" mi ndent. ami megakadál yozhatta
volna , hogy fe lvil ágolj on benne a lét szents ége és tisztasága. Az il yen magat art ás egyszerú alázatot, önf el edt tartózko dást köve te lt meg, t ehát olyan
tulajdonságokat . amel yeket csak sokszoros áldozatta l és lemondással lehet
elérni. Az ilyen embernek léte sú lypontját önmag án kív ül kell elhelyeznie . A
becs ül etes en igazságkeresó ember ben lét rejön az egészséges vilá g, a vilá g
a maga helyes mivoltában: a valóság f ényló tere. Az Igaztal anság viszont
megs emmis íti a lét er ej ét . A világ saját énünk mutatv ányosbódéjává. az ösztö nök és az ur alomvágy színterévé válik. A görbe egye nes le sz és az egyenes görbe. A .rn eqhazudto lt" vi lágban aztán már nem érdemes valamiért
kiállni , nincs amit egé sz szemé lyiségünkke l ige nelhet nénk. De nemet sem
lehet semmire sem végsó határozottsággal mondani. Igy aztán a szabadság,
alázat, együttl ét , szeret et és emb eri harag lehet et lenné válik. A lényeg
lényegtelenné lesz. az igazság nyomat éktalanná, az ember . rnüvelt semmiv é". A M egvált ónak. aki egy i lyen . vlláqban" akart tanúságot tenni az igazságról. nyilvánvaló an sem mi más esé lye nem vol t . mint a kere szt refeszítés .
Minden igazságkeresónek fö lteszi k egyszer a kérd ést éspedig nem a
kutató nyugtalanság, hanem a rezignáció hangnem ében : . M i az igazság?"
Eletének össze omlásában Krisztus m i n d e n k i n e k m e g b o c s á t o t t . Me gt alált a azokat a szavakat, amelyek bocsánatot hoztak mindenkinek . Imája ez volt : .B ocs áss meg nekik. mert nem t udj ák. mit cse lekszenek: Nem pr óbált fel elet et t aláln i a politikának. a tá rsadalom szoci ális
struktúrájának, az irodal omnak és a fi lozóf iának kér déseir e. Egy elhag yatott,
agyongyötört embernek adott még utolsó rem ényt : . Még ma velem leszel
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a paradicsomban." Mitsem számí tott nekí, hogy ez az embe r egy életen
át "rendes" és "erk ölcsös" vol t-e. A szegény gono sz tevő t ott mellette az
embere k keresztre szögezték. Lehet et len volt szabadul nia. De a Bete ljesedés
Krisztusa bensejéb en úgy szólt hozzá, mint későb b az angyal Péterhez : "Kelj
fö l és menj ." Csakhogy ez az ember nem tu dott föl áll ni, nem tudott járn i
t öbbé. De engedelmesk edett és elm ent oda. ahová átszögezett lábai még
elv ihették: az egészen-más birodalmába. A ki álmodo tt valaha a teljes emberi lét radik áli s átalakul ás ár ól . az most már tu dj a, hogyan lehet létrehozní
ezt: megbocsátással és azzal. hogy azoknak is reményt ajándékozunk. akiknek mintha már egyáltalá n nem lenne reményük .
Elviselhet etl en lenne, ha azt kellene gondolnunk, hogy élet ének tömény
katasztrófájában senkisem áll t Kr isztus mellett. Volt ott egy ember, aki meg
tud ta ért eni, b e n s ő l e g fe l tu dta magába venni ezt a maradék ta lan t i s z t as á g o t é s ő s z i n t e s é g e t . Egy egyszerű asszony. A z é d e s a n ya .
Benne . erede ti otthonában, talált Kr isztus vé g ső menedék et. Mé gi s csak
"kell ett" lennie egy embe rnek, akiben nem volt semmi árulás, semmi gyávaság, az él et semmi megtagadá sa, sem mi becstelenség és sem mi eltorzulása a létn ek. Egy embernek. aki Kriszt ust bensőleg egészen be tu dta fogadni. Ezzel az emberrel váltot t a Betel jesedés felé t artó még néhány szót.
Csak keveset. Hiszen nem kellett sokat monda niok egymás nak. Ezek a
szavak minden ügyef ogyott ságukban is örökké to vább éln ek az emberiségben. Ar ra hívn ak föl, hogy tartsuk magunk at tisztán minden hatalo mszomjtól,
az ember i személyi séggel való mi nden v i s s z a é l é s t ől , min den hazugságtól és
mind en becstelens é g től. Ar ra szólítanak f öl, hogy sohase áruljuk el a barát ot,
sohase hagyjuk az embereket magányukba fullad ni, sohase ut asíts unk vissza
elhagyott akat , mindig az igazságot keressük, csak a szándékra ügyelj ünk és
sose m a látszat ra, kötelezzük el magunkat a valódi, a nemes, a tiszta Iránt.
Ezek a szavak tiszta egysze rűséggel hangzottak: "Ember. íme a te anyád."
Igy szólt Kri sztus a kereszten .
Ezt a nehéz élet során megva lósított magatartást, a m e g t e s t e s ü I é s
é r z ü I e t é t , fe ltámadásával és mennybemenet elével Krlsztus a véglegesbe emelt e f öl. Bizonyára ez volt a tanítványok feltámadás-élm ényéne k egyik
lényeges mozzanata: a jóság . az emberszeretet, megbocsátás és vonzódás
az élet vé gső mércéjévé vált. Ez az érzület nem semmisü lhet meg tö bbé:
lst en ezzel Kri sztusban új kezdetet ajándékozott nekünk.
Karácsony tehát több, mint egy kis "hangulat": megbízatá s, fel adat .
lsten emberré lett. Emberi lsten O. Között ünk lakozott. Tőlü n k is e gy s zerű
embersége t kíván. Ennek lényege az öröm és a követés. Nehéz megmondani ,
melyik nehezebb a k e ttő közül korunkban. Ist en azt akarja, hogy örömben
éljünk és vállalkozzunk Krisztus életének újraélésére . Ez a karács ony üzenete .
ígérete - de követelése is.
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AZ .EGYHAZ .SZAVA

A SZENTATYA SZINODUSI MEGNYITÖ BESZI:DE
A pápa Szent Pál üdvözlésével köszöntötte az e gy be gy ű l t atyákat: . Kegyelem
nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krlsztust ól." Beszédének bevezető szakaszában kiemelte a hely és Idö történelm i jelentóségét. Hangsúlyozta , hogy a szinodus . az egész katoli kus Egyháznak kánoni képviselete, az
egész Egyház van itt lelkileg j elen: Külön köszöntötte Minds zenty bíborost. . mint
a magyar egyház és az apostoli Szentszék ezeréves egységének jeles t anúját· , aki
.p éld aképe a rettenth etetlen szi lárdságnak a hit ben és az Egyház f áradhatat lan szolgálatában, elóbb n agylelkű munkásságával , majd virrasztó szeretetével , Imájával és
hosszú szenved ésével" . A koncelebrált szentm ise egyesíti most a szinodus résztvevőit Fejükkel, Krisztussal és egymással. Ennek a kettős közösségnek kell szemük
előtt lebegnie az egész szinodus alatt, ezt kell bensöségesen át élnlök. hogy csakis
az Egyház és az emberiség javára végezzék munkájukat. Majd Igy folytatta:

A szinodus ülése ezzel az istentisztelettel nyílik meg. Mindnyájan tudjuk,
miért: minden életerő Istentől, Atyánktól ered és jön hozzánk, Krisztus, az
élő lst en fia és az Emberfia által, aki a mi egyedüli legfőbb Fejünk, láthatat lan, de jelen van köztünk (vö. Mt 18,20), Mesterünk és Megváltónk,
üdvösségünk szerzője. Ez az üdvösség abban áll , hogya Szentlélek - aki
kiáradt mindegyikünk lelkébe, és egyben Kris ztus egész misztikus Testébe ,
vagyis az Egyházba - életet lehel belénk. Várjuk és hívjuk a Paraklétosznak
ezt a megvilágosító és megszentelő tevékenységét. Krisztus Lelkének támogatására különös szükségünk van ebben az Egyház életére és a mi életünkre
nézve oly j e l e n tő s órában.
Az érdekel bennünket minden más kérdésnél jobban : hogyan érhetjük el
ezt a t ámogatást? Hittel és imádságg al. Nem kell hosszan beszélnünk arról,
mennyire szükségünk van erre a két nélkü lözhetetlen tényezőre. Jól tudjátok,
hogya hit az emberi üdvösség kezdete, és hit nélkül lehetetlen tetszeni
Istennek. Nem elhamarkodott diagnózi s az, amel y az Egyház életét szomorlt ó
nehézségek és a társ adalomban uralkodó szánalmas lel ki helyzet első és
legfőbb okát a hitnek különbözö formában jelentkező, de általános válság ában keresi. Ezért benső leg meg kell újulnunk az isteni kinyilatkoztatás meggyő ződéses és örvendező elfogadásában egy nagy és szilárd hitaktus által ; lst en és Jézus Kris ztus el őtt alázatos és bizakodó magatartásba
kell helyezkednünk, mi nt keresztényekhez il lik , azzal a szándékkal, hogy a
Szentlélek a szívünkhöz szóljon és b őkez űen megadja nekünk azokat az
ajándékokat, amelyekre az Egyház felelős vezetői nek hivatal uk gyakorlásában szükségü k van: a tudomá nyt, a tanácsot, az értelmet, különösképpen a
bölcsességet, mindenekfölött pedig a szeret et et .
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A készséges készenlétnek ezzel a mondh atni passzív állapo tával össze
kell magunkban kötn ünk, és szünet nélkül felszítanunk és ápolnunk az akt ív
lelki magatartást: az imádságot, amelyet az Úr Jézus annyira ajánlott, és
irgalmas jótéteményei kiesdeklésének előfeltételévé te tt. Ezekben a napokban föltétlenül ki kell tartanunk a szüntelen könyörgésben, hogy a Szeritlélek szabad bejárást leljen lelkünkbe; kapcsolód jék össze a mi imádságunk
és az isteni kegyelem rn űk öd ése, hogy fül ünk meghallhassa .azt, amit a Lélek
mond az egyházaknak " (Jel 2,6) .
Hadd hívjuk fel még figyelmeteket, T isztelendő Testv érek, egy sajátos
veszélyre , amely megkörnyékezheti szinodá lis gy űlésünket , és különféle
becs ületes vagy csalfa úton-módon megzavarh atj a ít él kezésünk tisztaságát ,
sőt tal án elhatározásaink szabadságát is. Ez a veszély egy bizonyos sürgető
nyomás erej e. Olyan véleményekről beszélün k, amelyeknek a hit tan ításával
való egybehangzása kétséges; olyan ir ányokró l, amelyek mit sem törődnek
a legitim és az Egyház tek intélyétől már jóváhagyott hagyományokkal; a
világ profán lelkiségéhez való alkalma zkodás csalogató igyekezetéről; a
modern élet változásai keltette nehézségektől való félelemről; a kísértő
vagy alkalmatlankodó hírverésről; az anakroni zmus és a .jurldizmus" vádjáról,
amely gátolná egy új , ún. .kartzmatíkus" ker eszténység szabad kifejlődését,
stb. E sürgető presszió arculata sokféle, hatalma csábító és veszélyes .
Igyekezzünk függetleníteni magunkat e zektől az akadályokt ól. Lelkiismeretünk parancsszavát kövessük , hiszen lsten népének pásztorai vagyunk, és
erről a tisztünkről számot kell adnunk az isten i Bíró előtt az utolsó napon.
Inkább arra törekedjünk, hogy megőr izzük léleknyugalmunkat és erőnket,
hogy mindent helyesen tudjunk megismern i és megítélni , Krisztus szell eme,
az Egyház és korun k igazi szükségletei szerint.
A Szentatya ezután eml ékeztette az atyák at arr a, hogy a szinoduson mint .egy házaik minősitett sz övlv öl" fognak felszólaln!, és ez a sz ö. . az apostoll szó vissz hangja', nagy felelőss éggel jár és Igen jelentős az Egyház és az emberiség további
sorsára . Szavait így fejezte be:

Minden erőnkböl dolgozzunk együtt azon a nagy m úvön, amely életünk
egyedüli értelme : felépíteni az Egyházat rendíthetetlen alapj án. Maga Krisztus ez, az út, az igazság, az élet.
Semmiképpen se hagyjuk magunkat eltériteni e r rő l az útról: nincs más
út. Semmi egyéb hang el ne csábítson: egy az igazság. Másfelé el ne
sodródjunk : csak az a forrás vonzzon , amelyet az élő és e levenítő lsten
fakasztott nekünk.
Pásztori kötelességünk világos körvonalai ezek: bárcsak lsten segítségével hűségesen betöltenénk, azoknak a szent lelkipásztoroknak a példájára,
akik az Egyház viszontagságos földi útjának sok-sok századán át bölcsen és
bátran tudták hajóját elv ezérelni a szirtek között. a nyílt tengerre, ahová
Krisztu s szólí tja, hogy minden embernek megvigye az üdvösség jóhírét.
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Mi magunk pedig, akik bár gyöngébbek és törékenyebbek vagyunk
Simonnál - magától az Úrt ól kaptuk Pét er nevét és feladatát. mi itt leszünk
velet ek; hadd növekedjé k új ra az Egyház titokzatos és látha t ó épülete, hadd
t árja ki ma is szil árd és fényló csarnokait lsten népének. Ennek a népnek
ma mi nden másnál inkább az igaz hitre van szüksége, amely nem csal meg ,
a biztos re ményre, ame ly nem vezet révútra. a szeretet új lángjára , amel y
soha ki nem alszi k.
A HARM ADIK POSPU KI SZINOD US
M in t ism eretes. a püspöki szinod ust , mi nt a kollegialitás gyako rlásá nak
egy ik szerv ét , VI. Pál pápa hozta lét re 1965. szept , l S-én kelt Motu propriojával. A zót a ez a harmadi k ülése volt. Már eddig is megmutatkozott. hogy
ez az új szerv szorosabbra fűzi a közöss éget a pápa és a vil ág fópásztorai
között, segíti a kölcsö nös tájékoztatást és lehetóvé teszi a közvetlen véleménycse rét, amel y a közös felelósségvállal áshoz el engedhe t etlen . Másszóval:
a szinodu s magában fog lalja mindazokat a fe lt ét eleket . amelyek a püspöki
koll egiálitá s gyakorlásához szüksé gesek. Az említett kommúni ó té nye fontosab b. mi nt a jog i funkció, tehát az, hogy a szino dus csak konzultatív, nem
határozatho zó szerv .
A harmadik szino dus el ő kés zül e te i és megn yitása

VI. Pál a mostani szinodus programjára két égetóen aktuá lis kér dést
tűzött kl: a ml nisz terl álls papság és az igazságosság kérdését. Elóké születü l
vil ágszert e alapos f el méréseket végeztek a papság helyzetéról ; a szinodusi
t itkárság kikérte az egyes püspökkari konferenciák véleményét a szino dusi
szkémákkal kapcsolatb an. (Jegyezzük meg itt. hogy ezek a dokumentu mok
indiszkréci ó f ol yt án nyilvánosságra kerültek és elég éles bírálatban részesülte k.) A papság kérdéséve l fogl alkozott a Nemzetközi Teológ iai Bizottság is.
Kiváló tanulmányát - amelyet. sajnos , nem igen használtak fel a szin odusi
szkéma el ókészítésében - egy 128 old alas könyv fo rmájában közzét ette a
párizs i Cerf kiad ó, . Le Mlnlstere sacerdotal " címmel. - Ami az igazságosság t émájának elóké szítését i ll eti: VI. Pál . Octoqeslrno adveniens" k ezdet ű
apost ol i levelén kív ül meg kell említenünk a . Iustitia et Pax" nevű pápai
bizottság szept. 22-28 között t artott plenáris ülését. amely egy fontos dokumentumot szövegezett meg a szinodusi atyák munkájának megkönnyíté sére. A kérdéses dokument um anyagára több ízben és külö nbözó formában
hivatkozt ak a szinoduson.
A Szentaty a, a szinodus tulajdonképpeni elnöke, három delegált elnököt nevezett
ki és bízott meg a szinodusi munkák vezetés ével : Duval bíboros algirl érseket,
Munoz-Vega SJ biboros quit oi érseket és J. Wright biborost. a Papok Kongregációjának prefektusát. A szinodus fő t i t k á ra Ladisl aus Rubin lengyel püspök volt. Tagjai : a
püspökkari konf erenci ák kikü ldöttei (tagjaik számaránya szerint: 25 tagig egy, 50-Ig
kettő . 100·lg 3. százon fe lü l és maximális an négy) ; a keleti katolikus egyházakat
ké pvise lő 14 pátri árka vagy met ropol ita érsek; a római kúria képvi seleté ben 19, a
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szerzeteselöljárók uniójának képviseletében 10 tag; ezenkívül maga a pápa nevezett
ki 25 tagot (a szabályzat szerint ezek száma nem haladhat ja meg a szinodusl tagok
15 % -át ). Osszesen 210 teljes jogú (szavazó) tag vett részt. Rajtuk kivül - a papság
a Szentatya meghívott még 26 pap-auditort (21-et a
témájára való tekintettel püspökkari konferenciák ajánlására) . Ezek jelen voltak a papságról sz öl ö vitákon ;
egy közülük fel is szólalt: valamenny ien tevékenyen résztvettek a 12 nyelvi csoport
munkáiban. - Földrajzi elosztás szer int (nem számítva a keleti egyházak 14 képviselOjét) Európából 40. a két Amerikából 44. Afr ikából 32. Ázsiából 20. Ausztráliából
és Oceániából 5 kiküldött volt jelen. Szakértők et is nevezt ek ki. A papság kérdésében a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja ibó l hivt ak meg négyet: Urs v. Balthasar,
Gonzalez de Cardedal, Le Guillou OP. P. Lescrauwet MSC (mindnyájan az emlitett
tanulmányt k észtt ö bizottság tagjai). Az igazságosság témájához t íz világi és egyházi
szak értőt (köztük két szerzetesn öt és két hölgy et) hívtak meg. Ezek közül három :
Lady Jackson (Barbara Ward) , Candido Mendes és Kinh ide Mush akoi eiOadást is
tartott a plenáris üléseken . A két téma relátora i a követ kezők voltak: a papság
doktrinális kérdéseiben J. Höffner kölni , a gyakorlati résznél Enrique y Tarancón toledóI bíboros érsek . az igazságosság témájánál pedig Teopisto Alberto y Valderrama
Cáceres -i (Fülöpszigetek) érsek. Rendszeresen öt nyelven tájékoztatták a sajtót a
Szentszék sajtótermében, és naponta bulletint adtak kl.

VI. Pál szept. 30-án. Szent Jeromos egyháztanító ünnepén délelótt a Sixtuskápolnában tartott ünnepélyes koncelebrált szentm isével nyitotta meg a
szinodust. A pápával együtt misézett Rubin f őtitkár, a szinodus három delegált elnöke. valamint Mindszenty József bíboros , aki két nappal elóbb érkezett Rómába. A mise végén az atyák elénekelték a Veni Creator-t. Délután
újra találkoztak a szinodusi aulában. A pápa itt bevezetójében bejelentette, hogy egyszerű hallgatóként akar résztvenn i a munkaüléseken, hogy
igy az atyák szabadon vitathassák meg a témáka t . Ezután Msgr. Bartoletti
. panorárn ája" következett. a Zsinat utáni félévtizedes fejlódésnek mintegy
els ő hivatalos mérlege . Felvázolta a liturgikus. teológiai, kateketikai megújulás pozitív és negatív vonásait; az egyház jelenl egi helyze tét elemezve fóleg
a kontesztálásra és a hit válságára hívta fel a figyelmet.
A mlnlszteriális papság kérdése

A szinodusnak ezt az elsó t émáját a szinodusi Tanács már eleve kettéosztotta doktrinál is és gyakorlati részre ; a beszámolók ill. vi ták is különkülön tárgyalták a két szempontot. Ez az elj árás nem bizonyult szerenesésnek. .Menetközben" az atyák birálták is. A végleges dokumentum megszövegezésénél aztán összekapcsolták a két részt.
A doktrinális rész relátora, HöHner kölni bíborosérsek tíz tételben foglalta össze a mlniszteriális papságra vonatkozó katolikus tant. A 8. propositio
így hangzott: . A papszentelés nem üres jel , hanem olyan dinamikus erö
(hathatós jel). amely a papot egész életére lsten és az emberek szolgálatába
állitja. és átalakítja személy ér." Ebból következik - magyarázta a reláter - .
hogya papság nem lehet . másodlagos fun kció", vagy .járulékos tulajdonság". és hogy a pap visszavonhatatlan elkötelezettsége a cölibátus életformájában fejezódlk ki.
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Nem hiába emeltük ki éppen a 8. tételt Höffner bíboros relációjából. Az
elsó téma tárgyalása során ugyanis fóleg a cölibátus kérdésére összponto sult a vita. Több felszólaló ezt kifogásolta is és sürgette azt, hogya papság
más fontos kérdéseit se hanyagolják el. A doktrinális részhez kapcsolódó
felszólalásokban nagyjából két tendenciát figyelhetünk meg. Az egyik ragaszkodott a hagyományos látásm ódhoz. úgy, ahogy ez a szinodus i szkémában
is tükrözódött. Ezt képviselte pl. Heenan (Anglia), Wyszinski (Lengyelország), Zoungrana (Felsó-Volta) biboros, vagy Msgr. Nsubuga (Uganda),
Stratiew (Bulgária) püspök . A másik tendenc ia viszont azt sürgette, hogy
a hagyományos látásmódot meg kell újítanI. Itt említjük meg P. Lécuyer
nevét (a szerzeteselöljárók nevében szólalt fel), továbbá Alfrlnk (Hollandia),
Döpfner (Németo.) bíborost, Msgr. Schmitt (Franciao .) püspökö t és Méouchi
maronita pátriárkát. Ez utóbb i szerint pl. a szinodusl szkéma még a zsinatelótti teológiát tükrözI. Külön ki kell emelni Paul Grégoire Montreal-i érsek
felszólalását (egyébként Suenens belga bíborosérsek is egyetértett vele) .
Szerinte teljesen eróltetett a teológiai és gyakorlati kérdések szétválasztása
a témában. A papok és a papjelöltek nem elvont tétele ket várnak , hanem
azt, hogy megoldják konkrét, az élethelyzetekból felme rüit, szorongató kérdéseiket. tppen az új helyzetek, a változó világ kérdójelezi meg a régi elvont megfogalmazásokat, a klasszikus papi képet .
De mindkét Irány lényegében megegyezett egy pontban: kétségtelen ,
hogya papság válságban van. tS mindkettó hangsúlyo zta, hogy keresni kell
a válság megoldásának módozatait. A mai válság okait keresve egyesek a
hit válságára , III. az imádság és az önmegtagadás hiányára utaltak. mások
inkább a megváltozott társadalmi-kulturális helyzettel magyarázták, a szekularlzációval term észetszerűen együttjáró jelenségként kezelték a kr ízist. Sokan kitértek már itt a doktrinális résznél a cölibátus kérdésére, legtöbben
azért, hogya hagyományos diszci pli na megórzését j avasolják . (PI. Wojtyl a
és Zoungrana bíboros , Arinze nigériai, Kuha r l ő jugoszl áv, Cahill ausztrál iai
érsek). A nós papságot csak három keleti szertartású atya vette határozottan
védelmébe : Méouchi maronita és V. Maximosz Hakim melkita pátriárka ,
valamint Hermaniuk winnipegi (Kanada) ukrán metropolita. A papság krízisét
elemezve P. Arrupe, a jezsuiták rendfónöke feltúnóen optimista hangot ütött
meg: . A válság mindig olyan eseményekból születik, amelyek jelek, valam it
mondani akarnak. A mai válságon keresztül is lsten szól hozzánk. A krízis
súlyossága éppen azt jelz i. hogy lsten közelebb van hozzánk, szólít valamennyiünket, hogy közremúködjünk kegyelmével. A nehézségek között ne
veszítsük el a bátorságot, reméljünk: lsten velünk van !"
A papság gyakorlati kérdéseiról szóló beszámolót október 8-án olvasta
fel Tarancón bíboros. Ez a reláció megváltoztatta a légkört. A rel átor nagy
tapsot kapott világos és konkrét összefoglalójáért, amely - elté róen a szinodusi
szkémától - a leglényegesebb kérdésekre összpontosította a f igyelmet. Hat
5
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kérdéscsoportban összegezte a papság gyakorlati kérdéseit (természetesen
a kérdések doktrinális problémákkal függnek össze): 1) a minlszterlális
papság természete és a sajátosan papi küldetés (nevezetesen az evangelizálás és a szentségek kiszolgáltatása , a papok ún. profán fog lalkozása és a
politikai elkötelezettség); 2) a lelkipásztorkodás koordinálása (struktúrák
reformja. párbeszéd és összmunka papok és püspökök között, stb.l , 3) a
papi lelkiség fóbb vonásai; 4) a cölibátus összetett kérdése (az lsten
országáért vállalt cölibátus nem csupán diszciplina dolga; nós férfiak szentelése a nagy paphiány miatt); 5) papi fizetések , biztosítás , stb .; 6) a papképzés reformja .
A felszólalások és a 12 nyelvi csoport megbeszélései során az egyes
atyák egyházaik ill. országai k helyzete szerint más-más pontot emeltek ki.
A 18. munkaülésen a relátor összegezte a véleményeket. A nós férfiak
szentelésével kapcsolatban 3 tendencia alakult ki: a) Az atyák egy része
nem tartja szükségesnek (fóleg a mostani válságban). hogya latin egyházba
is bevezessék. Egyrészt ui. a paphiány kérdését másképp is meg lehet oldani
(a papok helyesebb elosztása. állandó diakonátus, világiak bevonása a lelkipásztorkodásba), másrészt pedig nagy a veszélye annak. hogy ezzel az újítással utat nyitnak a cölibátus fakultatívvá tétele felé. b) Egy másik csoport
azt javasolta. hogy az egyes püspökkari konferenciák Itéljék meg konkrét
helyzetüket és ha szükséges, a Szentszéktól kérjenek engedélyt n ős férfiak
szentelésére (hangsúlyozzák, hogy bizonyos feltételek szükségesek!). c) A
harmadik csoport (ezek lényegesen kevesebben vannak) úgy véll. hogy a
Szentszék általános engedélyével az egyes püspökkari konferenciák rendszeresen szentelhetnének nós férfiakat. nemcsak a paphiány mlatt, hanem
más lelkipásztori és teológiai meggondolásak alapján is .
A szinodus .félldejében", okt. 18-án Roger Etchegaray Marseille-i érsek
érdekes, kiegyensúlyozott sajtókonferenciát tartott: reflektált a papsággal
kapcsolatos vitákra és elmondotta személyes benyomásait a szinodusi munkáról. Hangsúlyozta (Marty bíborossal egyetértésben). hogy a felszólalások
igen hosszúra nyúltak, sok volt az ismétlés és kevés a párbeszéd. az Igazi
eszmecsere. Ebben a szinodus módszere a hibás, amelyen változtatn i kell.
Ugyanakkor azt is kiemelte, hogya felszólalások nyomán az atyák teljesebb
képet kaphattak a világegyház egyes vidékeiról. Marseille érseke szerint túlságosan központi helyre került a cölibátus kérdése. Az a veszély
fenyegeti itt az atyákat, hogya fától nem látják az erdót. Kifejezetten hivatkozott Márton Aron gyulafehérvári püspök felszólalására és kijelentette. hogy
osztja az erdélyi fópásztor véleményét: meglepó az, hogy nyugaton a .Humanae Vitae" kezdetú és a cölibátusról szölö pápai levél körül keletkezett
lárm a mennyire elnyomta a .Populorum Proqresslo" égetóen idószerú hangját.
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Igazságosság a világban
Még folyt a vita nyelvi csoportokban a papság gyakorlati kérd éseiről . amikor Alberto y Valderrama okt. 14-én megtartotta beszámolóját az igazságosság témájáról. Az elóadó leszögezte, hogy a világ minden részéról összejött
fópásztoroknak fóleg az igazságosság vil ágméretű , a nemzetközi kapcsolatokat érintó kérdéseit kell tárgyalniok. Ahogy ezt már a . Populorurn Progressio'
hangsúlyozta. minden embernek joga van a teljes fejlódéshez . Az igazságtalanságok kiindulópontja a gazdasági. politikai vagy kulturális elnyomás. Mit
vár a világ a szinodustól? - tette fel a kérdést. Nem szavakat, nemcsak
általános irányelveket, hanem tetteket. Az egyh áznak mind enekelótt tanúságot kell tennie az evangéliumi igazságosságról , ezért elsósorban a saját
életében kell megvalósítania az igazságosságot. hogy szava hitelreméltó
legyen. A relátor külön kiemelte az Igazságosság ra való nevelés fontosság át .
Ennek már a gyermekkorban el kell kezdódnie és folyamatosnak kell lenn ie :
a szív megtérését kell eredményeznie . Ez a megtérés aztán a teljes elkötelezettségre hlvja a felnótt keresztényeket és arra , hogy az igazságtalan
struktúrákat megváltoztassák.
A felszólaló atyák országaik, egyh ázaik sajátos helyzetére hivatkozva leplezték le a mai világban tapasztalható igazságtal anságoka t , követelték azok
elftélését. A felszólalóknak több mint fele a harmadik világ országait képviselte: 28 f őp ásztor Latinamerikát, 20 Afrikát. 13 Ázsi át és óce ánlát. Európai
28 volt közöttük, ebból 6 a keleteurópai országokból. Itt szólal t f el Ijjas
József kalocsai érsek, aki mindenekelótt az egyház szoc iális tanitásának
összfcqlalatá t, amolyan szociális .katektzrnust" sürgetett. A latinamerikai
fópásztorok életbevágón fontosnak t artották az erószak mindenfajta megnyilvánulásának el ítél ését (igazságtalan bebörtönzések, kínz ások) és az újkolonializmus megbélyegzését. Afrikában emellett bizonyos orsz ágokban
botrányos az ún. keresztény társadalom fajgyűlölete, a négerek hátrányos
megkülönböztetése . Szóba került töb bízben a háború (Vietnam . K özelkelet) ,
a fegyverkezési verseny milliárdokat felemésztó ténye , a vall ásüldözések. a
Szentföld helyzete: az em ig ránsok és vendégmunkások sorsa. a n ők helyzete. stb. Többen élesen biráiták az egyházon bel ül tapasztalható igazságtalanságokat (pénzügyek felelótlen kezelése, fényűzés, egyházi alkalmazottak
alacsony fizetése, az emberi személyt nem eléggé respektáló peres eljárások. az egyház közreműködése a hatalmasokkal) . Sokan kérték. hogy a sztnodus tisztázza : mi az egyház sajátos feladata a fejlódés és a társadalmi
igazságosság el őmozd ít ásában: milyen kapcsolat van a társadalm i felszabadulás és az üdvösség műve között. Legtöbben azonban a tetteket. a cselekvés összehangolását sürgették és rámutattak arra , hog y fóleg az igazságosságért vivott küzdelemben kell összefogniok nemcsa k a keresztényeknek,
hanem minden hív őnek, minden jóakaratú embernek.
A relátor kiemelte. hogy az egyháznak ma mintegy a világ lelkiismeretének kell lennie. De a gazdasági. társadalmi, politikai szakkérdések megoldása
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nem az egyház illetékességi körébe ta rtozik. Az egyháznak elsősorban vIlágnézeti, erköl csi kérdésekben kell irányt mutatnia; fel kell hívn ia a figyelmet
az Igazságtalan ságokra és a cselekvésre kell felszólítania a keresztényeket.
Mert a keresztény szeretet legelső követelménye ma az igazságosságért való
küzdelem . A felszólalásokat összegezve az érsek a következő öt kérdéscsoportot jelölte meg a nyelvi csopo rtok vitáihoz: 1) Felhívás a cselekvésre : Szükséges-e, hogy az egyh áz hivatalosan is cselekvésre szólítsa fel
a keresztényeket az igazságosság megvalósítása érdekében? Ha lqen., mi lyen
problémák at kell megjelölnie? Szükséges-e a doktrinális elvek bemutatása,
és ha igen, melyek legy enek ezek? Vannak-e olya n Igazságtalan helyzetek,
amely eket az egyháznak nyi lvános an el kell ítélnie? Melyeket? Milyen módon
kell ezekrő l a prob lémákról szólnia? 2) Az igazságosságra való neve lés: M it
kell tennie a hierarchiának és lsten egész népének e téren? Hogyan ta níts a
az egyház az igazságosság elveit a különb özö intézményekben , szerv ezetek ben? 3) Tanúságtétel : Milyen módon ösztönözze az egyház tagjait arra ,
hogy kl-kl a saját hatáskörében megvalósítsa az igazságosságot? Készen
vagyunk-e arra , hogy az evang él ium követelm ényeit a gyak orla ti életben is
megvalósítsuk? Az igazságosság területén melyek a legsürgetőbb teendők ?
4) Szolidaritás és együttmüködés az egyházak között: miként lehet szor osabbra fúzni az együttmú ködést a szegény és gazdagabb országo k helyi
egyházai között, a nemzetközi szervezetekkel, más keresz té ny egyházak,
más vallások képvis elő ivel? Milyen szerepet lehet adni a nőknek az egyházban? 5) Egyéb Javaslatok: pl. fegy verkezési verseny, háború, erősza k, emig ráció , stb . problémái. Milyen lelk ipásztori irányelveket kell kidolgozni?
A szinodus

vé gső

dokumentumai és a z áróülés

Az utolsó héten fő leg a szavazásokkal és a záródokumentumok megfogalmazásával, módosításával voltak elfoglalva az atyák, plenáris üléseken vagy a bizottságokban. Megválasztották a szinodusi titkárs ág állandó Tanácsának 12 tagját (ehhez még
hármat a pápa nevez ki): Afrik át képviseli Duval (AIgir) és Malula (Kongo) biboros,
valamint Thiandoum dakari érsek; a két Amerikát Krol bíboros (Philadelphia), Lorscheider brazil püspök és McGrath panamai érsek: Azal át-Ausztr áll át és Óceániát
Cahlll ausztráliai, Cordeiro pakisztáni és Fernandes indiai érsek: végül Európát
Höffner, Tarancón és Wojtyla bíboros.
A miniszteriális papságról szóló dokumentum egyesítette a doktri náli s
részt és a gyakorlati kérdéseket. Osszesen 19 tételt kellett véleményezni ök
az aty áknak. Ebből az első szavazás alkal mával 14-et elfogadtak , öt pont
azonban nem kapta meg a kívá nt 2/ 3 többséget : a bevezetés , a doktrinális
részből a hierarchikus papság erede tére és alapjá ra, a gyakorlati részből az
evangel izálás és a szent sége k kapcsolatára vonatkozó pont, végül a 12. és
14. propositio a cölibátusr61. Bár a nagy többség vi lágosan a j ele nlegi
fegyel em fenntartása mell ett foglalt áll ást az utóbbi kérdésben, a té te lek
egyes megfo galmazásait túlság osan negat ívnak, egyoldal únak ta láltá k. De a
legtöbb vit ára a n ős férfiak pappászentelésével foglalkozó 14. propositio
adott alkalmat, félre érthető megfogalmazása miatt. Már-már megfeneklett a
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szinodus i munka és az utolsó hét derekán úgy látszott. hogy nov. 6-án nem
lehet befejezni a szinodust. Ekkor Fellci blboros javaslatára két részre bontották a vitatott tételt. A) megfogalmazás: .Mindig tiszteletben tartva a
Pápa jogát (salvo iure Summi Pontificls) . a nős férfiak pappászentelését kl
kell zárni, még kivételes esetekben ls: S) megfogalmazás: .Egyedül a Pápa
joga az (solius Summi Pontificis est). hogy kivételes esetekben. figyelembe
véve az egyetemes egyház jogát, megengedje érett korú és példás életű n6s
férfiak pappászentelését." (Nem egyedi esetekról van szö, hanem egy-egy
vidékről. egy-egy püspökkari konferencí áról.) Még Igy sem ért el abszolút
többséget egyik megfogalmazás sem, ezért mindkét szöveget felvették a
végsó dokumentumba, megjelölve a szavazás eredményét. A többi módosított
pontot az atyák nagy többséggel elfogadták.
Az igazságosságról szóló dokumentum öt pont jából az els ő szavazásnál
csak a rövid zárószakasz kapott abszolút többséget. A módosítások után a
többi szakaszt ls túlnyomó többséggel megszavazták.
A záróülés során Duval bíboros a szlnodusi elnökség nevében felolvasott
egy nyilatkozatot. amely emlékeztette az atyákat arra, hogya szinodus egyetlen dokumentuma sem hivatalos mindaddig, mig a pápa jóvá nem hagyta.
Ezért minden okmányt átadnak a pápának. Köszönetet mondott a Szeritatyának. hogy teljes szabadságot adott a témák megvitatására, jelen volt a legtöbb munkaülésen és a szünetekben barátságosan elbeszélgetett a résztvevókkel,
A szinodust bezáró beszédben VI. Pál a maga részéről szintén köszönetet
mondott mindazoknak, akik résztvettek a szinodus előkészítésében és
szerencsés lebonyolrtásában. Kérte az atyákat, hogy adják be a TItkárságnak
javaslataikat a szinodus munkamódszerének megjavítására, ill, a szabályzat
módosltására vonatkozóan. (Ezt egyébként Rubin főtitkár is nyomatékosan
sürgette.) Igérte, hogy a világegyház főpásztorainak minden javaslatát. a
tárgyalt két téma körébe vágó véleményeket figyelembe veszt, megvalósításukról gondoskodik. amennyiben ezek az egyetemes egyház javát szolgálják.
A papság témájával kapcsolatban megállapította. hogy az atyák többsége
újra csak megerősítette a zsinatnak a cölibátusra vonatkozó tanítását. majd
szetető üzenettel fordult a hivatásukat hűségesen szolgáló papok felé. Az
igazságosság világméretű és sokrétű problémait a szinodus természetesen
nem oldhatta meg, de tanúságot tett arról, hogy az egyház az emberi közös.
ség lelkiismerete akar lenni. Korunk emberei az egyházra tekintenek. tőle
várják a szabadító üzenetet. Papok és világi keresztények. mindannyian úgy
éljenek, hogy az egyházban bizakodók ne csalódjanakl
(Róma, 1971. november 7.)
Szabó Ferenc
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A MEGÚjULT ÖRALlTURGIA

Március 15-én került könyvárusi forgalomba a Szentatyától febr. 2-án jóváhagyott .lnstitutlo generalis de Liturgia Horarum ", azaz a megreformált
egyházi zsolozsma bevezető, a régi . rubrtk áknak" megfelelő része. Ebből az
érdekeltek megi smerhették az új breviárium elveit és formáját. A reform
munkáj át végző bizottság tagjai a vil ág minden tájáról való, külön böző kult úrakat és felfogásokat képviselő lelkipásztorok és tudósok voltak. Nyolc év
folyamán több mint száz tervezetet vizsgáltak át. Június 23-án nyújtották át
a pápának az új zsolozsmás könyv első kötetét, amelyet lat inul a vatikáni
Poli glotta nyomda adott ki. Ebből készülnek majd a püspöki karok gondozásában a nemzet i nyelvú ford ít ások. Június 23·i dátummal tette közzé VI. Pál
pápa L a u d i s C a n t i c u m kezdetú apostoli konstitúcióját, amellyel hivatalosan bevezeti az egyházba az új zsolozsmát.
Konstitúciójának első részében a Szentatya a zsolozsma keletkezését és
történetét foglalja össze. Ezután bemutatja az új zsolozsmát, kiemelve, hogy
szerkesztésében milyen elveket követtek. Az új zsolozsmát úgy épít ették
föl , hogy a zsinat óhajának megfelelően a lelkipásztori munkát végző papság
helyzetét tartották szem előtt. De mivel a zsolozsma lsten egész népének
imádsága , úgy újították meg, hogy necsak papok , hanem nem-pap szerzetesek
és világ i hívek is tudják imádkozni. A zsolozsma célja a nap órái nak megszentelése (innen a mai név: liturgia horarum , óra li turgia) , ezért egyes részeit úgy állították össze, hogy ez megfeleljen a mai élet üte mének . Hogy
csakugyan a lélek imádsága lehessen és belőle kl-kl lelki táplálékot nyerhessen , a siövegeket rövidítették, viszont változatosabbá tették . A zsoltárok
átelmélkedéséhez segitséget nyújtanak az alapgondolatot kiemelő címek és
antifonák, valamint az elmélyedésre szánt csendes időközök. A 150 zsoltá rt
nem egy, hanem négy hét leforgása alatt veszik sor ra; néhány zsoltárt III.
részletet keménysége miatt elhagytak. A zsoltárok latin szövegéül a Vulgata
revíziójára alakított bizottság fordítását vették. A zsolozsma sarkpontjait
alkotó Laudesbe és Vesperásba több ó- és újszövetségi éneket (canticum)
vettek föl. A nocturnusoknak megfelelő olvasmány-zsolozsmában kevesebb
lett a zsoltárok száma és több az olvasmány. A szentírási olvasmá nyokat
úgy válogatták össze, hogy megfeleljenek a napi miseliturgiának. A tö bbi
olvasmányt is bizonyos témák köré csoportosították, éspedig úgy, hogy az év
folyamán az üdvösségtörténet egészét át lehessen elmélkedni. A szentatyák
szövegei mellé fölvették a lelki irodalom klasszikus és modern k épvise löl ének múveit is . Külön kötetben fog megjelenni az .ad Iibitum" használható
szövegek gyújteménye. Az új brevi áriumban nem kapott helyet semmi olyan,
amit a történettudomány nem tud igazolni. A szentek életrajza az illető [ell ernét, lelk i arculatát mutatja meg és azt, hogy milyen hivatást töltött be az
egyházban.
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Apostoli konstitúciója következő részében a pápa hangsúlyozza, hogy a
keresztény imádság mindenekelőtt az egész embercsaládnak Jézus Krlsztushoz csatlakozó és vele mondott imája . Ennek az Imának az egységét Krisztus
Szíve adja meg. A Szentírás különös erőt ad imánknak, ezért mondja az Egy·
ház az új zsolozsmában is a zsoltárokat és használja elmélkedése tárgyául a
szentírási olvasmányokat. De a zsolozsma nemcsak hivatalos és közös lma,
hanem egyéni lelki táplálék is, személyes elmélyülés és gazdagodás forrása ,
Azok , akiknek a breviárium mondása megbízatása és feladata, necsak elvégzendő kötelességet, hanem igazi imát lássanak benne .
Végül a pápa gyakorlati utasításokat ad. Az új breviárium használatára
mindjárt megjelenése után át lehet térni. Kötelező lesz használata attól az
időponttól fogva, amikor az egyes országok püspöki kara a Szentszéktől [öv éhagyott hazai ny elvű fordítás használatát bevezeti. A zsolozsmát akár az
anyanyelven, akár latinul lehet mondani. Azok, akik előrehaladott koruk, vagy
más ok miatt nehezen tudnának áttérni az új rendre. főpásztori engedéllyel
egészen vagy részben a régit követhetik.
Lássuk most a bevezetésben említett Institutio szerkezetét és eqy-két
fontosabb részét. Ot fejezetből. 284 szakaszból áll. Az egyes fejezetek tárgya:
a zsolozsma jelentősége az egyház életében; a nap óráinak megszentelése;
a zsolozsma alkotóelemei; igazodás a liturgikus idöszakhoz. a közös vagy
ünnepélyes zsolozsmázás módja . Amint a zsinat utáni gyakorlatban általában.
az Institutio nem el őlr ássorozat. hanem főleg az óraliturg ia jelentőségének
és a végzésében kívánatos lelkületnek megvilágítása teológiai, biblikus, lelkipásztori szempontból. Ennek a törekvésnek szép példája az I. fejezet, amely
a liturgikus imádság elvi alapjairól, fontosságáról szól. Krisztus a legfőbb
imádkozó. Az Atya utolérhetetlen dicsőítésére emeli föl magában az emberi
természetet, az egész emberiséget. Papi hivatalát az egyház által folytatja .
A liturgikus istendícséret az egyház lelk ipásztori tevéken ységének is forrása
és betetőzője. Nemcsak az egyéni me gszentelődést szolgálja . hanem Krlsztus által közbenjár az Atyánál a világ üdvösségéért és minden szükségéért.
Elsődleges célja azonban a misztikus test istendícsérete. A zsolozsmázó
tehát a dicsőítés nagy művének részese és az emberiség küldötte. Igyekezzék
ezt tudatosan és figyelmesen, . dlqne, attente et devote" tenni, lelke legyen
összhangban szavaival.
A liturgikus órák beosztásával a 2. feje zet foglalkozik . Az új officium
terjedelmileg kb. azonos a mostanival. A prima eltörlésével hét hóra maradt.
ezek közül 3 fakultatív : a kis hórák közül tetszés szerint választ ki az imádkozó egyet. vagy ha akarja, elmondhatja mind a hármat is . A napi officiumot,
úgy mint eddig, az invitatorium vezeti be: antifona és a 94., vagy ehelyett
a 99., 66. vagy 23. zsoltár. A laudes a reggel és a feltámadás kettős lendületével a napi istendícséret szép nyitánya , a vesperás pedig szürkület táján a
napi munka záróakkordja. Mindkettő (a "Deus in adiutorium" fohász után)
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most a himnusszal kezdődik: ez adja meg az alapszínezetet. Az óra törzsét
3-3 zsoltár alkotja, ezek közül a laudesben egy mindig ószövetségi canticum,
egy pedig dicsőítő zsoltár; a vesperásban két zsoltár mellett az apostoll
levelekből. vagy az Apokalipszisből vett .ének" szerepel. A zsoltárok után
következik a rövid olvasmány, szövege naponta más és más. Helyette hoszszabb szöveg is vehető a zsolozsma vagy a mise olvasmányaiból, vagy
külön lectlonariumból, különösen ha a nép részvételével végzik . Sőt Ilyenkor
jó , ha az olvasmányt magyarázat (homilia) is követi. Az olvasmány . vlsszhangja" a responsorium breve (vagy helyette népének) . Az antifona keretébe
foglalt evangéliumi ének (Benedictus ill. Magnificat) az óra tetőpontja. Utána
a napszaknak megfelelő könyörgések következnek, majd közösen, hangosan
elmondott Miatyánk. A befejezés: könyörgés és elbocsátás (a mise formulái szerlnt) .
A régi matutinumot helyettesítő olvasmány-officium ról már volt szó, A nap
bármel y szakában végezhető. A .hora media" szerkezete nagyjából azonos a
mai kis hórákéval. A bevezető himnusz (azonos a mostaniakkal) üti meg
A completorium is a himnusszal
a napszaknak megfelelő alaphangot. kezdődik, ezt két zsoltár követi, de bármikor mondhatók a vasárnapi zsoltárok is. Mint az éjszakai nyugodalmat megelőző imádságot akkor is el kell
mondani, ha ez a nyugalom éjfél után kezdődik.
Az Institutio a zsolozsma k ö t e I e z e t t s é g é t a következőkben határozza meg: . A püspökök és a többi szent szolga, akik az Egyháztól az óraliturgia megünneplésének parancs át kapták, mondják el mindennap teljes
egészében (in tegrum eius cursum cot idie persolvant) , a lehetőség szerint
az egyes órák cs illagászati idejéhez igazodva : A diákonusok ebbeli kötelességét a püspöki kar állapítja meg, a szerzetesek szabályaikhoz igazodnak.
Azokat a szerzeteket. amelyekben nem kötelező a zsolozsma , valamint a
világiakat az Instit utio melegen invitálja, hogya lehetőség szerint osztozzanak az Egyház imájában .
A megújított officium alaposan átgondolt, gazdag tartalmú kísérlet arra,
hogy történeti alapon ismét rátaláljunk a zsolozsma igazi lényegére és teljes
értelmére : legyen napjaink ritmikus , Istenbe kapcsoló lélegzetvétele és
tudatos bekapcsolódás húsz évszázad szakadatlan Istendícs éretébe

S. M .
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ESZMEK ES ESEMENYEK

BAnHVÁNV·STRAnMANN LÁSZLO
A századeleji Magyarországon - emberileg szólva - az uradalmi cselédnek éppúgy szinte lehetetlen volt szentté lennie, mint a mágnásnak. Hallatlan
bátorság és erkölcsi er ő kellett ahhoz, hogy valaki áttörje a . felsö kaszt"
korlátait és mindenáron hasznos, segító életet akarjon élni. Istent és embertársait szolgálva. Batthyány-Strattmann László hercegnek ez felsófokon sikerült. Méltó és igazságos, hogya .magyar szentek évében". amely egyúttal
az ó születésének sz ázadtk. halálának pedig negyvenedik évfordulója . megemlékezzünk róla .
Családja a századok során államférfiakat, püspököket, törökveró hadvezéreket
és nemzeti vértanúkat adott az országnak. Anyja is Batthyány-vér: Batthyány
Ludovika grófnó. Korán, alig tízéves korában veszíti el. De az édesanya a sírból
is gondoskodik fia vallásos neveléséról: az ó kívánságára kerül az ausztriai
Kalksburg jezsuita Int ézetébe . Késóbb apja hazahozza a kalocsai testvériskolába . hogyanyanyelvében se legyen gyengébb. mint a németben. A gyer·
mek mindenütt otthon találja magát. mert eszes. sokoldalú érdeklódésú ,
mozgékony, vidám . Idejéból a komoly tanulás mellett éppúgy telik iskolás
csínyekre, mint társa i segítésére. Már ekkor önkéntes orvosként futkos
körül a hálószobákban és tanácsaival . gyógyszereivel, hol dédelgetéssel, hol
hátbaütéssel gyógyítgatja beteg pajtásait. De nemcsak a testükre volt
gondja. Diák a diáknak jó barátja tud lenni , s egy-egy elórehaladottabb lelkiségú társ sokat segíthet úgy. hogy arról nem tud senki más.
Nevelói jó munkát végeztek: nagyobb éhségeket ébresztettek föl benne.
mint amit kora és társadalmi osztálya egykönnyen ki tudna elégítenI. Undorral tölti el az üres társadalmi konvencionalizmus. Ö nem akarja így elvesztegetni az életét. El ősz ör a gazdálkodás merül föl el őtte mint legközvetlenebb cél. Húszéves korában beiratkozik a bécsi gazdasági fóiskolára . De
ezt hamarosan abbahagyja. Hazatér és leszolgálja önkéntesi évét a huszároknál. Aztán visszamegy az egyetemi városba és a bölcsészetre iratkozik be.
Diáktársa és késóbbi életírója, Baradlai János följegyzi, hogy az egyetemen ahol akkoriban néhány bécsi bárón kívül nemigen akadt mágnásfiú - a hallgatók összesúgtak mögötte: .Ez a gróf .Padjanl' kiváló koponya, de egyáltalán nem büszke magára." Kémiát tanul. a társasélettól távol tartja magát.
annál többet járkál a városban. s az ápolt, kulturált környezetben hamarosan
észreveszi a betegeket. a nyomorékokat. a koldusokat is. I:s tudja: odahaza,
sót az ó jövendó birtokain is még több van belólük.
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M ikor 1896-ban a böl csészet doktoraként
horti. köpcs ényi és oroszl ámosi uradalrnat.
kast élyb an szegény kórh ázat rendez be. Húsz
zödtet a bete gek gondozására. De csakhamar
mellett nem lehet csak úgy elkoc si kázni és
számta rtó: ennyi százalék a gyógy ulás. ennyi

hazatér és apja átadja neki a
elhatározza. hogya köpcsény i
ágyat állít és egy orvost szerráj ön: ez ol yan . blrtok". amely
nem elég. ha beszámol róla a
a halál.

Batt hyány-Strattmann László nem írt emlékiratokat. naplót, vall omásokat .
Nem tudjuk . mi lye n b el s ő tapaszta latokon és v ívódásokon ment át ez a sokv áqyú, so kfe lé érdekl ő d ő fiatalember. aki gyártott már cl p ő p a s z tá t , fogkrérnet , haj- és sz ájvizet. aki a csi llagás zathoz is értett . a zenéhez is . megtanul t
órákat javít ani és aut ót vezetn i. komoly te rmészeti smereti járta ssága volt és a végén a vil ág legegyszerúbb szavaiban tal álta meg élet célj át: . Bet eg
vol t am és meggyógyítottá l." Csak azt tudjuk. hogy 27 éves korában visz szamegy Bécsbe és háromévi kemény munkával megszerzi az orv osi oklevelet. Most már átveheti kórházának vezetését , ame ly i d őközbe n a feléje tolongó nyomor nyom ásától rn árl s meg nőtt. Nagyobb . higiénikusabb helyre van
szükség , Új . 120 ágyas kórház épül te hát a f aluban. a modern és keresztény
értelmezésú népj ólét jegyében. Nem sajnálj a a köl tségeke t . mint ahogy az
idejé t sem a t anulásra . Mert tu dása még most sem elé g. Szembetegek .
vakok jö nnek a kór házba és ni ncs. aki segí t sen rajtuk. Újabb szigorlatok .
fárads ágos klin ikai rnunka, s nems okára megszerzi a rn ű t ó s eb és zl képesítést.
I:let e derekán célhoz ér t .
I:s me gke zd ő d ik a szóbeszéd a . cs odatevö h erc e gről " . aki ingyen operál
minden szegényt. s csa k azokat operá lja szív esen. hisz a gazdagoknak úgyis
akad orvosa. Aki olya noknak adja viss za szemevilá gát. akikrő l más orvosok
már lemon dtak . S ráadásul még adót is fizet az álla mnak a saj át kórházában
betöltött főorvos i állá sa után . . . Seregelnek az em berek Sopron. Moson .
Pozsony meqyéb ól, de a szomszédos Aus ztriából is . Az áll amvasut aknak
1903-ban kül ön hajn ali járat ot kell Inditanlo k err efelé . A főorvos aki
ilyenkor már mls ér öl jön a kasté ly kápoln áj ából - egész nap vizsgál. intézkedik , operál. Csak akik nagyon megfigye lik a kezejárását, azok vesz ik észre
azt a pillanatn yi megállást a késse l. amikor keresztet vet a beteg szemekre .
Hogy nem fo gad el t iszte letdíjat, az t erm észet es. A nővér e k et is tilos megajándékozni. Ha valak i mi ndenáron adni akar. azt kér i , juttas sa a szegényeknek. O viszont annál b ők e z űbb e n látja el betegeit, és nem bocsátj a el ajándék nélkül.
S a segí tő szerete tnek ez a meg szállottja nem valami szomorú magányos.
aki .e bben éli ki magát ". Még 1898-ban feleségü l vett e a ti ro li Coreth Mária
Terézia gró fn őt . E bb ől a házasságból t izenháro m gyerm ek születe tt, s 11
b előlü k f el is nőtt . Egymagában is élethivatás ennyi gyerm eket irányítani.
neveln i. I:s ő nem vonj a ki magát kar itász-szólamokka l családi kötelessége i
alól. Jól is mer i az apost ol szavát : . Aki övé inek. fő l e g házanépének nem
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viseli gondját. az megtagadja hitét és rosszabb a hitetlennél" (1 Tim 5.8l.
Naponta foglalkozik és játszik gyermekeivel, tudja minden lépt üket, számontartja testl-lelkt igényeiket. velük jár a reggeli mls ére, gyermekeivel fel·
váltva ministrál. maga tanítja öket a Szentírásra. a nagyobbakat itt-ett maqával viszi a kórházba. Vasárnaponkint sétálni. kirándulni mennek, vagy cukorkát föz nekik. Ez a családi együttlét az üdülése. más szórakozást nem ismer.
Felesége megtanulja a magyar nyelvet és a betegápolást. sokszor ö segéd·
kezik a mútéteknél. Lily sógornöje a kórházban alkalmazott ápolönök vezet ője, s hogy ezt a hivatását bet ölthesse, maga is elvégzi az ápolói kurzust.
Ugyanúgy gondozza. kötözi a betegeket. hordja fel az ételt. stb .. mint beosztottjai. (Késöbb a St . Gabriel-l megreformált bencés zárdába l épett.)
Amikor a világháború alatt behívják a községi orvost. Batthyány önként
a helyébe lép. Feleségével együtt kocsin látogatja a betegeket. böséges
élelmet vive magával. I:jszakánként is gyakran felzörgetik; az asszony ilyenkor is elkíséri. A háború után kórháza osztrák fennhatóság alá kerül. de
kiköti, hogya szegényeket ingyen kezeljék és az öt keres ő betegeket maga
oper álhassa. Majd Körmendre költözik és ottani kastélyában rendez be valóságos mintakórházat. mútövel , röntgennel. Húszezer szemmútétet végzett
életében . A felajánlott egyetemi katedrát nem fogadta el. Az ö hivatása a
szegényekhez szólt.
1929 novemberében betegszik meg hólyagrákban . A súlyos oper ácl ök
sem segítenek. Tizennégy kínos hónap stációja érleli meg az örökkévalóságra . A csillapító injekciókat elhárítja: .Krisztus Urunknak a keresztfán
sem adtak fájdalomcsillapító injekciót. legföljebb epét . . .• I:s mosolyogva,
békésen túr. Vigaszát az imádságban és a szentségek vételében találja. 1905
óta naponta imádkozta Szúz Mária kis zsolozsmáját. ezt most sem hagyja el.
Soha nem örült a kapott kitüntetéseknek, nem viselte öket. Most azonban
boldog. hogya pápai aranysarkantyús rend birtokosa. mert ez jogot ád
arra. hogy pap-látoqatól beteg ágyánál misét mondhassanak és megáldoztassák .
1931 . jan . 22-én már reggel kéri zsolozsmás könyvecskéjét és minden
erejét összeszedve elvégzi az imát. Azután elveszti eszméletét és így marad
addig az óráig , amiko r a szent olvasót szokta elmondani. Kezére kulcsol]a az
olvasó szemeit. s mire bevégzi, az Odvözlégyek halk fohászai átsegítik a
túlsó partra.
Köpcsényi kórházán ma is ott a felírás : .Dr. Batthyány László kórháza:
Hálás betegei szentként emlegették. Halála után meg is indult az lrnarneqhallgatások összegyújtése . Hogy oltáron tlsztelhetj ük-e valaha. nem tudjuk.
De emléke világító . el nem múló emberi példa.

P. L.
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A JUGOSZLÁVIAI NEMZETKUZI MÁRIA·KONGRESSZUSOK

Augusztusban Zágrábban tartották a VI. nemzetközi mariológiai kongresszust és a XIII. Mária-kongresszusI. Alkalmunk volt két magyar résztvevővel beszélgetni ezekről a jelentős eseményekről.
SZOLGALAT: Először is azt szeretnénk pontosan tudni , mi a különbség a
két kongresszus között?
P. BÖDAV: A mariológiai kongresszus tudományos jellegü volt. Ezen kb.
aoo résztvevő volt jelen. közt ük 400 teológus . A tárgykör volt: "A Máriatisztelet a VI. sz-tól a XII. sz.-ig . Egy hétig tartott, aug. 6-12-ig. A három napos Mária-kongresszus viszont (aug . 12-14) a Mária-tisztelet lelkiségéről
és időszerüségéről tárgyalt. ilyen címen: " Mária és a modern világ."
SZ: Hogyan készült Jugoszlávia erre az ünnepi eseményre?
P. BEKESI: Májusban az egész országban felolvasták a püspöki kar erről
szóló körlevelét. Szerte az országban triduumokat tartottak . A bácskai egyházmegye kiállítást csinált: A Mária-tisztelet története, világ- és helyi
viszonylatban . az ószöv etségi előképektől kezdve Lourde sig és Fati máig. A
képek mellett rövid magyar és horvát nyelvü magyarázó szöveg. A kiállltást
végigvitték a plébán iákon és Mária-ünnepséggel kötötték össze. Akik nem
tudtak elmenni a zágrábi rendezvényekre. azoknak helyben szerveztek kisebb ünnepségeket. A résztvevők nagy tömegeit pedig iparkodtak autóbuszon,
vonaton az ország minden részébőlodaszállítani. Közelebbi he lyekről természetesen sokan jöttek gyalogszerrel is. Magának a kongresszusnak e lőkészítő
szervezése precíz és mintaszerü volt. A megvalósításban akadtak kisebb
zökkenők, de az ilyesmi megesik. A szerve zőknek valós zínüleg nem volt elég
gyakorlatuk.
SZ: Szerepeltek-e magyarok is a mariológiai kongresszuson?
P. BÖDAV: A 111 előadó közt négy magyar név szerepelt. Két jezsuita:
Horváth Tibor (Kanada) és Gallus Tibor (Néme tország) , két ferences:
Szabó Titusz (Róma) és Majsai Mór (Budapest) . Utóbbi speciális magyar
témáról beszélt: "A Magyarok Nagyasszonya és Pátronája tiszteletének
eredete: Voltak teljes, és nyelvi csoport szerinti ülések (angol. francia,
német. spanyol. olasz , szláv) . Az előadások 20-30 percesek voltak. 2-3 elő
adás után vita következett. Erdekes lehetett a nemkatolikus teológusokkal
(mert ilyenek is megjelentek) közösen tartott z ártkörű kerekasztal-ülés. A
plenáris ülések előadásait 4 nyelvü szimultán fordítás tolmácsolta. A szekciók ülései ről a titkárok számoltak be a kongresszus f őtttkár ának. Az elő
adásokat a Pápai Nemzetközi Mária-Akadémia írásban is kiadja .
P. BEKESI : Meg kell jegyezni, hogy ennek az akadémiának egyik legbuzgóbb
munkása. mondhatni lelke évek óta a horvát Ballö professzor. Valószlnüleg
iránta való figyelmességből tartották a kongresszust most Jugoszláviában .
Már idős , és ez lehetett .hattyúdala" a nyilvánosság előtt .
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sz:

Most a Márta-konqresszusr öl is szeretnénk néhány részletet hallani.

P. BODAY: 22 előadó szerepelt a programban, de még több nyelvi csoportra
is számítottak. A bevezetőt Suenens kardinális mondta, közmegelégedésre.
Az utolsó előadó Wright bíboros, a papi kongregáció elnöke volt: .Ha keresztények akarunk lenni, szükségszerüen máriásoknak is kell lennünk." Még
néhány érdekesebb cím: Máriás papi lelkiség . - Mária és a nő szerepe
lsten családjában. - A nagy Mária-kegyhelyek a modern pasztorációban. Mária, a világi lelkiség tökéletes mintája. - A Mária-tisztelet .egzisztenciallz álása" ma.
SZ: Úgy hallottuk, a pápát is várták az ünnepségekre.
P. BEKESI : Az utolsó percekig reménykedtek abban, hogya Szentatya jön,
bár semmi közlés nem érkezett róla. De végül is csak Seper kardinális,
Jugoszlávia kúriai bíborosa képviselte , rnlnt küldötte .

sz:

Olvasóinkat persze elsősorban a magyarok részvétele érdekli.

P. BODAY: Aug. 14-én délután az egyes nemzeti csoportok a számukra kije·
lölt templomban gyültek össze , hogy saját nyelvükön köszöntsék és ünnepeljék Máriát. A magyaroknak a Szent Péter-templomban Zvekanovlö Mátyás
szabadkai püspök mutatott be a magyar papokkal koncelebrált szentmisét.
Az ünnepi beszédet P. Békési mondta. Aug. lS-én reggel a Maria Bisztrica-i
kegytemplomban mutatta be közösen a magyar papok egy csoportja a legszentebb áldozatot. A jugoszláviai magyar hívek tömegesen vettek részt a
kongresszus felejthetetlen befejező ünnepségén. Egyik csoportjuk innen
ment tovább római zarándoklatra. Még többen lettek volna, ha egy népes
zarándokcsoport nem Fatimában tartózkodik ugyanakkor.

sz:

Hol van Maria Bisztrica és hogyan mentek végbe a

befejező

ünnepségek?

P. BODAY : Maria Bisztrica Zágrábtól kb. 30 km-re fekvő régi horvát nemzeti kegyhely. A magaslaton emelkedő templom hatalmas tornyával. bástyaszerü körépítményével valóban várszerü benyomást kelt. A .fekete Mária"
kegyszobor a török előtti időkből való. Nagyon látogatott kegyhely, de ilyen
sok és ennyiféle nemzetiségü zarándokot még biztosan nem látott. Hivatalos
becslés szerint a befejező ünnepségek két napján vagy 200 OOO ember fordult
meg itt, az ünnepi misén 150 OOO-en vettek részt. A templom háta mögött
két emelet magasban oltárt építettek, mögötte tágas terrasszal a segédkező
papságnak. Az oltárral szemben emelkedő kálváriadombot lepte el a nép,
mint egy hatalmas stadiont. Az oltár alatt volt az áldoztatókápolna. közrefogták a gyóntatófolyosók, kb. 100 fül kével. Ott tolongott a zarándokok
tömege egész szombaton és vasárnap reggel.
P. BI:KI:SI: 14-éről ts-ére virradó éjszaka 10 órakor görögkatolikus mise volt
gyönyörü liturgiával. amelyen Szegedi horvátországi g. kat. püspök beszélt.
Ez volt a legjobb beszéd. amit hallottunk. I:jfélkor Skvorc zágrábi segéd17

püspök mondott horvát misét és beszédet; tipikus népszónok, a Máriatis ztelet je le ntőségérő l és Jugoszlá via máriás népéről tartott remek buzdít ást .
Utána következtek az .apröbb" rnlsék . Az éjszaka folyamán a dombolda lon
óráklg tartó fáklyás körmenet volt. Allandóan özönlöttek a zarándokcsoportok . Az egész domboldal szinte lángolt. Felejthetetlen látvány volt, és a nép
áhitata szinte megdöbbentő . D é l e l őtt 10 órakor volt a befejező ünnepi mise.
42 püspök és 170 pap koncelebrációjával Seper delegátus mondta; rajta
kívül még Kuharlő zágrábi és Po q a ő n l k szlovén érsek ls tartott beszédet .
Két órahosszat tartott, közben az égető augusztusi nap javában t űzött a
celebránsokra . Utána bekapcsolták a rádiót. A Szentatya vasárnap déli beszédét lehetett olaszul hallani. amelynek folyam án üdvözölte a kongresszusra
összegyült hüséges népet.
SZ: Még egy kérdés . A Mária-kongresszus tém ája a Mária-tisztelet i dő
volt. Ml az egyéni véleményük erről a kérdésről, és miben látják
ezeknek az összejöveteleknek a jelentőségét?
szerűs éqe

P. BEKESI: Talán megint kaptunk egy bizonyítékot arra , hogy függ össze a lex
orand í és a lex credendi. Jugoszláviában minden katolikus , akármi lyen nemzetiségü is, nagy Mária-tisztelő . Talán sehol a világon nem mondják akkora
tömegek az Úrangyalát a harangszóra reggel-délben-este, mint itt. Búcsújáró
nép, tele van az ország is kegyhelyekkel, és mostanában már - a tetemes
költséget vállalva - külföldre is járnak. Nem érdekes , hogy ugyanaz a réte g
őrizte meg a hitet is sokszor nem könnyü megpróbáltatások között - ,
amelyik a máriás áhítatot? Az is világos, hogya .htt évének" célja : visszatérni Istenhez. Istenhez az út Jézus Krisztus , Ő pedig Márián keresz tül jött.
Semmi kétség: az egyszerü nép áhitata nagyon pontos dogmatikai alapon áll .
P. BODAY: Nagy dolog volt az is, hogy Mária tisztelete az egész világról
összehozta ide az embereket. Úgy érzem, mindnyájan megsejtettük a titkot,
amit Mária Jelent: a megbékélést, egymásra találást a közös anya szeretetében.

MAXIMILlAN KOLBE
1971. okt. 17-én olyas valakit avatnak boldoggá, akinek élete és halála a
leghatározottabb időszerüséggel íródik bele korunk történetébe.
Maximillan Kolbe franciskánus szerzetes egy ismeretlen családapáért
szabadon elvállalt és szeretettel fogadott áldozatáva l keltette föl az egész
világ érdeklődését. Ezt az embert kilenc másik fogollya l együtt éhhalálra
ítélték , megtorlásul egy megszököttért. A neve Gajowniczek. Most Rómában
van és résztvesz majd annak megdicsőítésében, akinek köszönheti, hogy
túlélte a koncentráció poklát. 1971 Nagyboldogasszony vigiliáján még csak
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30 éve volt annak a napnak, amikor Kolbe atyát, az elítélt csoport egyetlen
életben maradt tagját, egy fenolinjekcióval kivégez ték. Testét, mint millió
másét, az Auschwitzban éjjel-nappal égő hamvasztókemencék egyikébe halltották. Igy valósult meg annyiszor kifejezett vágya: . Szeret ném, hogy hamvaim
szóródjanak szét a világ négy tájára ...• Nem két elkedett abban, hogy ez
a kívánsága betú szerint megvaló sul. De egyált alán nem t űnt el .nyorntalanul " -, ellenkezőleg, alázatos vágy ával magára vonta az egész Egyház
figyeimét. Ritkán történ ik meg , hogy valakinek az éle tszentségéről ilyen
egyértelmúen vélekednek! De itt növekvő erőv e l vetődik fel a kérdés : Miért
éppen Kolbe atya? Nem tanúsítottak-e más foglyok is hősies testvéri szeretetet a haláltáborokban? Ott van Msgr. Kozal lengyel püspök: betú szerint
éhen halt, mert nyomorúságos ételadagját fogolytárs ainak osztogatta szét .
Mit akar nekünk mondani . az idők jele ire" figyelő Egyház, amikor ezt a papot
állítja mintául elénk?
Mert - jól jegyez zük meg - ez (I 47 éves emb er , a szentferenci ideál
példás húségú megvalósítója , úgy akart meghalni , mint pap. Mikor a .véres
Fritsch", teljesen elképedve ennek a fogolyn ak a merészségén, aki el akarja
foglalni az egyik elítélt helyét, nyersen azt kérdezte tőle : . De hát kl vagy
te? " - Maximilian Kolbe ezt az egyszerú felelet et adta : . Kat oli kus pap:
Tehát papi minőségében kísérte el a kil enc halálraítélt siralmas csapatát.
Nemcsak arról volt sz ö, hogy megmentse a ti zedik et! Mellette kellett állni
a halálban a kilenc másiknak. Attól a pillanattól kezdve , hogy az elítéltekre
rázárult a végzetes ajtó , gondjába vette mindannyiukat. Sőt nemcsak őket,
hanem azokat is, akik a szomszéd bunkerekben haldokoltak az éhségtől, s
vadállati üvöltésük megremegtetett mind en közeledőr . .. Tény, hogy attól
a pillanattól kezdve , amikor Kolbe aty a közöttük volt, ezek a szerencsélenek
váratlanul úgy érezték : valaki gondot visel rájuk , valaki mellettük áll; és a
cellák, ahol a kérlelhetetl en puszt ulásra v árakoztak . imádságtól és énektől
visszhangoztak. Maguk a hóhér ok is megrendültek : . So was haben wir nie
gesehen'" Csak . az Úr napján" fogjuk megtudni, nem akadtak-e köztük .jó
latrok", akik - ha talán csak utolsó órában is - megtértek ennek a hősies
tanúbIzonyságnak a hatása alatt. Tagadhatatl an - jól tudják mindazok, akik
túlélték Oswiecim-Auschwitzot - , hogy 1941 Nagyboldogasszony napjától a
lágerélet valamivel kevésbé volt elviselhetetlen .
Ebben a történelmi percben, amikor szerte a világon annyi pap intéz
kérdést önmagához . tdent ltása" felől , P. Maximilian Kolbe alakja elénk magasodik és felel - nem teológiai fejtegetésekkel, hanem életével és hal álával. O nem akart több lenni, mint Mestere, de kevesebbel sem elégedett
meg. Meghozta a .Iegnagyobb szeretet" tanúbizonys ágát, a Krisztushoz tartozásnak ezt az evangéliumi tesztjét. Bizonyos, hogya hősiesség nem való
mindenkinek, de nem lenne-e végzetes kudarc, ha az utána való törekvésről
is lemondanánk? A ránk zúduló gyötrő kérdésekre a felel et nem a felülemel-
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kedés régiójában van-e? Hiszen azt, amit a természet magától nem tud
elérni, a kegyelem pótolja.
Maximilian atya a düh és megvetés korszakában halt meg, amikor az
embert rabszolgánál is rosszabbá : robotgéppé silányitották . A koncentrációs
pokol lázálom-emléke lassan szertefoszlik, a fiatalok szinte mit sem tudnak
már róla , és a történelmi kézikönyvek tudós ításaiban fogl alt tényeket még
elképzelni is nehezünkre esik. De azok, akik túlélték ezt a korszakot, jól
tudják, milyen fokig alacsonyították le, alázt ák meg, csúf olt ák ki a totalitárius
uralom alatt az emberi személyiséget. Ezen a mérg ezett alapon csak gyűlölet
sarjad. Egy fogoly mondta: . G y ű l ö l ö m ezeket, mert megtanítottak gyűlöl
ni . . . "
Egészen hallatlan dolog, de számtalan tanú er ős iti meg : Maximilian Kolbe
nem ismert e a gyűlöletet . A varsói Pawiak börtönben, majd OswieclmAuschwitz tüskésdrót-kerítése mögött ugyanolyan ti szta tekintettel ölelt át
hóhérokat és áldozatokat, - úgyannyi ra, hogyalegvadabbak is elfordították
a szemüket: .Ne nézzen így ránk!" Ez az ember, aki már csak egy szám
volt: 16670 , learatta a legnehezebb gyózelmet: a fe loldozó és megbocsátó
szeretetét. Szeretettól égó szívéve I áthatolt a gyűlölet dialektikájának pokoli
körén - és a pokol varázsh atalma egyszeriben megtört, a szeretet er ősebb
nek bizonyult, mint a halál. Nem megragadóan i d ó sz e r ű - e ez a t anúságtétel a
szétesett, a megoszlott szeretet korában? Ritka ma az az ember, akinek
szeretete ne szenvedne a faji , nemzeti , ideológiai elkülönülés betegségében . . .
Ugyanígy el őfut ár volt Maximilian Kolbe egy olyan területen, amelyet a
II. Vaticanum pasztorális konstitúciója állított refl ektorfénybe. A tömegkommunikációs eszközökról van szó. A semmiból indulva, dacolva azok véle ményével , akik bizalmatlanul nézték a sajtóapostolsággal foglalkozó szerzeteseket, ez a gyatra egészségű (negyed tüdejű!) ember eljutott odáig,
hogy kiadja .kls kék folyóiratát" - ez a folyó irat 1939-ben elérte az egy·
milliós példányszámot és a munkás- és paraszti tö megeknek szánt ,
szerény külsejű újságját. Ma elmondhatju k: az ó munkája készítette el ő
lelkileg Lengyelországot arra a véres megpróbá ltatásra, amely a második világháború folyamán több mint hat mill ió emberébe került. Mint a Boldogságok
embere, Maximilian atya els ősorban . Jahve szegény eihez" fo rdult, az . anaw im"hoz, akik jobban éhezték az lsten szavát , mint a munkájukkal szerzett kenyeret . Rendelkezésükre akarta állítani a techn ika minden forrását, a haladás
minden vívmányát. 1938-ban rádióállomást létesített, és arról álmodott, hogy
repülóteret is építtet Nlepokalanow-ban, a Szeplótelen városában . Mikor
bizonyos prelátusok egy kicsit megbotránkoztak ezeken a . bolond terveken"
és azt kérdezték tóle : .Mit csinálna az ön helyéb en Szent Ferenc?" - ezt
a csattanó s választ adta: . F e l tű rn é ahabitusa ujját, Monsignore , és segítene : Csakugyan : a . t eremtmények éneke" benne átfogta a rotációs és
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szedőgépeket, és Nlepokalanow hétszáz munkás-testvére . éneket" csalt elő
a gépekből lsten dicsőségére. Irásaiban tallózva sok épitőkövet találhatnánk
a munka teológiájához, amelynek horizontális kiterjedése föltételezi a vertlkálist, a Kereszt termékeny feszültségében.

nem tette-e magáévá
Ez a világarányú ambíciókat tápláló ember Assisi Szent Ferenc szavát: .vorrel mandarvl tutti ln parad iso, mindnyájatokat a paradicsomba szeretnélek küldenl" -, ez a misszionárius , aki Japánba
is eljuttatta sajtóapostolsága rn őv ét, életével és halálával Miasszonyunk
Iránti szeretetéről akart tanúságot tenni. Máriát mint a Szeplőtelen Szűzet
tisztelte. Máriára vonatkozó teológiai felfogása annyira helyes, hogy elbű
völi azokat, akik ismerik a II. Vaticanum sarkk öv ét. az Egyházról szóló Lumen Gentium konstitúciót. Azt mondhatnánk: mintha előre látta volna a
Szűz Máriának szentelt csodálatos 8. fejezetet, egészen egyes kifejezéseiig.
Ennek az alázatos szerzetesnek lelki termékenysége - nemcsak a fogható
teljesítmények gigásza volt, amit technokrata világunk is nagyra értékel,
hanem korunk egyik legnagyobb szemlélődője is - ma az egész világ színe
előtt hirdeti az Istenszülő Szűz egyedülálló szerepét az üdvösség művében.
Mária, mint a Fő anyja. anyja Testének is. a . rnlnden ütt jelenvaló és mindenkivel közös" Krisztusnak (Bossuet), tehát anyja az Egyháznak. Nem véletlen .
hanem az idők jele, hogy ezt az 1941-ben. 47 éves korában egy auschwitzi
éhségbunkerben elpusztult papot annak a szinodusnak a során avatják
boldoggá, amelynek célja a papi szolgálat értelmének meghatározása. A
tömegével fölvetődő, többé-kevésbé elvont kérdésekre ime itt a konkrét
válasz: ez a hús-vér ember, aki nem elégedett meg szavakkal , hanem le
tudta vonni a végső következményét is annak . amit vállalt, .v ért adva vérért".
Hozzá fordulunk rnost, de valójában ő fordul mihozzánk, és sarokba szorít.
Nem elég Bernini glóriájában látnunk magunk előtt. Kérdezzük meg szívünk
mélyén: mi a mondanivalója nekünk, kinek-kinek személyesen .
Karol Wojtyla bíboros,
krakkói érsek sajtókonferenciája

DIVI NE WORD CENTRE
Zsinagóga, ablakain a Dáv id-csillaggal, hétágú gyertyatartóval, falán a törvénytáblával - de a törvénytábla felett ott a felírás: The Divlne Word Centre,
International Centre of Religious Education (Isteni Ige Központ. a vallásos
nevelés központlal. és ajtaján papok meg apácák járnak ki és be.
A ház a kanadai Londonban van. Rokona a brüsszeli Lumen Vitae és az
angliai Corpus Christi College-nak. 1966-ban indult. Azóta több m int 30 világhírű előadó tartott benne előadássorozatot, és 250 hallgatója volt. több mint
12 országból.
6
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A Központ célja: hogy segítse a hallgatókat egyre jobban eggyé lenni
Krisztus Lelkével , hogy az Ige minél hathatósabb közvetítői legyenek a hitoktat ásban és a lelkipásztorkodásban. Ezt a célt hármas irányban igyekszik
elősegíteni: a személyes érettség, a közösségi növekedés és a hivatásbeli
tökéletesedés elérésével.
Amit eddig le írtam , az a Központ prosp ektusából van. Ehhez szeretném
egyéni élményeimet hozz ákapcsolnl ,
A Központ első kurzus át végeztem , 1966 őszétől. 74-en voltunk : 24 pap,
5 világi, 20 rendből 44 nővér . Ahogy visszagondolok, abban az évben közösségi
növek edésre f ekt ette az igazgat óság: Fr. O' Flaherty és Sr. St . Andrew II
fősúlyt. A hallgatók mind feln őtte k voltak, aszeri nt is kezeitek bennünket.
Együtt kerestük az utat, di alógusban és diszkusszióban, tanulásban, a mindennapi él etben . Otköztünk is : tanárok és hallgatók, hallgatók egymás között
- de a jóakarat mind ig meghozta az egyensúlyt - és minden egyes . ös szecsapás" növekedésünkre szolgált.
A legtöbb probléma az együttlakással volt. Bérházakban laktunk, kéthálószabás lakásokban , eleinte négyesével. A mi házunkban négy lakásban
laktunk, 6 civil lakó mellett. Két lakásban nővérek, eqy-eqy azonos rendből,
egyben világi papok, a negyedikben egy amer ikai , két fülöpszigeti nővér és
jómagam , Kanadába származott magyar . Hasonl ó volt az elosztás a körülöttünk lévő házakban. Az egy nagy és egy kisebb hálószobában , meg a közös
nappaliban nehezen fértünk el. ezért hamarosan mindenütt leolvadt a létszám háromra . Ezenkívül a Központ házanként bérelt egy üres lakást, tanulószobának. Igy aztán a második félévben már mindenki zavartalanul tudott
dolgozni, imádkozni.
A legtöbb lakás lakói közös háztartást vezettek, de mi hárman, a két
fülöpszigetivel , nehezen tudtuk egy nevezőre hozni a gyomrunkat, Igy külön
főztünk (főleg vacsorát) , de egyszerre ettünk. Ez is alkalom volt, hogy értékelni tanuljunk egymás különböz őségé t - ami ennek a .kollégiumfajtának"
célja is volt. A bérházi lakásn ak egyik el őnye volt a papok és az egyébként
közösségben élő nővére k számára, hogy megt anulták , mit jelent háztartást
vezetn i, magukat ell átni az egész napi elfoglaltság után , - ami a világi
hivőnek termé szetes. Jó szomszédságb a keveredtünk a többi lakóval is , jártunk hozzájuk gyerekekre vigyázni , televíziót nézni és a látottakat megvitatni,
szentmisére hívtuk, plébániai életbe prób áltuk bekapcsolni őket. Gyarapodtak
közösségi élményeink. Az atyák jó része bevallotta : el sem tudta volna azelőtt
képzelni, hogyapácák is teljes értékű emberek és egyenrangúan lehet velük
dolgozni (azonkívül kezdték értékelni a szerzetesi eszményt is!) de
voltak a bérház lakói közül is sokan, aki k régi, betv édott előítéleteket
vetettek le az egyháziak ir ányában a szoros együttműködés következtében.
Miv el a Központtól távol, a város szélén laktunk, reggelenként megszervezve szálltuk meg az autótulajdonosok kocsij ait. Délben a Központ
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közös termében a magunkkal hozott lunch-öt ettük . Négy órakor ért véget
a hivatalos program, de volt, amikor utána közösen mentünk szórakozni,
vagy a szemináriumok, a különböző College-ok és az egyetem előadásaira. A
Központ Carter püspök védnöksége alá tartozott, aki előadások tartásén
kIvül is sokat jött közénk baráti tal álkozásokra. vitaestekre.
Közösségi növekedésünk másik súlypontja a .group· volt. A hallgatóságot
csoportokba osztották, egész évre szólóan. A mi csoportunkba rajtam
kívül három különféle rendú kanadai nővér, egy amerikai és egy fülöpszigeti nővér, egy világi leányzó, egy kanadai és egy amerikai világi pap,
egy kanadai redemptorista és a Központ gazdasági vezetője, egy 45 éves,
9 gyermekes családapa tartozott. Programunkat magunk határoztuk meg: hol
tananyagot, hol egyházi vagy a Központtal kapcsolatos problémákat tárgyaltunk meg, vagy közösen meghallgatott előadásokat, filmeket, stb. vitattunk
meg. Voltak csoportok, ahol személyi problémák is szóbakerültek, csoportdinamikát alkalmaztak, stb. Az elgondolás jó volt, de még nem volt hozzá
szakavatott vezető.
A leglényegesebb közösségi megmozdulás a liturgia volt. Sok mindennel
klsérletezhettünk a püspök engedélyével, és éltünk is vele. Kápolnánk a
volt zsinagóga imaterme volt. A tóra szekrényében, a mi oltárunk mögött
volt a Biblia dIszhelye. Dávid-esillag, hétágú gyertyatartó a helyükön maradtak. Itt tartottunk szentmisét, néha koncelebrációval, bűnb ánati ájtatosságot,
paraliturgikus cselekményeket. Minden héten másik csoport volt felelős a
liturgikus eseményekért, díszttésért. stb .
Tanulmányi vonalon az első évben legtöbbet értek az előadók: Hiiring,
Davls, Francoeur pszichológusprofesszor Montrealból, Carter püspök, P. Link
SJ Chlcagóból, stb . Voltak szemináriumaink is és ún. Fieldwork, ahol az
ideggyógyintézetl pasztorációtól kezdve a kábítószer ellen küzdő intézet
gyógymódjain keresztül a missziót előkészítő szociológiai felmérésig sok
mindent megismertünk és sok mindenben résztvehettünk.
Vizsgázni mi még nem vizsgáztunk , de három tanulmányt kellett írnunk,
szabadon választott témáról.
Szeretnék még néhány igen nagy

élményemről

beszámolni , amit, mivel

•véletlen" volt, akár lsten hozzájárulásának ls érezhettünk a Központ célkitúzéséhez.
Charles Davis, az angol teológus, november elején tartott nálunk kéthetes kurzust, csaknem .konzervatív" hangnemben, a szentségi teológiából.
Az előzetes hírek ellenére (merevnek, zárkózottnak mondták) nagyon kellemes, közvetlen volt , résztvett közösségi életünkben is. Megszerettük. A
karácsonyi szünet utolsó napjaiban jött távozásának híre. Megrázott bennünket. Hetekig fő beszédtárgyunk volt, hallgattuk televízióban, olvastuk a clkkeket, vitáztunk, közösen és kisebb csoportokban. Fájlaltuk távozását, sajnál.
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tuk az embert - de nem dobtuk el, biztosítottuk szer étetünkről. imáinkról
- és gazdagodtunk, értünk az élmény hatása alatt.
Másik nagy és megrázó élményünk egyik társunk, egy redemptorista
atya halála volt. Eppen kritikus idóben voltunk, vitáztunk az igazgatósággal,
egymással napokig. Igazgatónk nagyon megértő, értelmes , utat mutató beszéde után P. Joe rosszul lett - orvoshoz vitték, ott néhány perc mulva meghalt. Közös imaórát tartottunk koporsójánál , gyászmiséjén nyitott koporsójában ott volt közöttünk, sokan elmentek temetésére Ottawába. Halála közelebb
hozott bennünket egymáshoz, az élók és holtak egységének megélésében .
Legmélyebb liturg ikus élményünk egy pászkavacsora volt. Sem a vezető
ség, sem biblikus tanárunk nem lelkesedett túlságosan az ötletért, - de a
Központ elvei szerint nem tiltották le . I:s olyan élményévé vált mindnyájunknak, hogy még négy év után is emlegetjük . A lakomát a zsidó rítus szerint
végeztük, de a végén kiegészítettük újszövetségi vonatkozásokkal. Közvetlenül csatlakozott hozzá a szentmise a szentáldozással. Most újból elolvastam a .forqat ókönyvet" , és megint közelebb hozta hozzám a megváltás
misztériumát, az egész üdvösségtörténetet.
Az elmúlt négy évben sokat fejlődött a Központ . Főiskolai rangja van,
komoly diplomát ad, doktorátusra készít elő. Előadói között ott szerepel P.
Ahern . Mother Sullivan, P. Hiiring, John H. Griffin , P. Goldbrunner, P. Van
Caster, zsidó rabbi, protestáns teológusok, majd minden nevesebb amerikai
katolikus és protestáns egyetem tanára . Igazgatója Dr. Beryl Orrls. Berlinben
és Bécsben végzett pszichológus. Igy az egyéni és közösségi növekedés is
szakszerű vezetés alatt történik. De merem állítani, hogya kis kezdő Divine
Word Centre is nagy segítség volt egyéni, közösségi és .szakrnal" életünkben. Mindig hálával és köszönettel tudok csak arra az egy évre visszagondolni.
Ujváry Julianna

fOCOLARINI
Ez a modern laikus kezdeményezés 1943-ban indult el az északolasz
Trientben. Chiara Lubich 23 éves egyetemi hallgatónő és társai a szörnyű
bombázások közt megértik: csak egyetlen életcél nem mulandó lsten.
Tehát csak Ct érdemes szolgálni. Hogyan? Természetes, hogy a Szentírásban
keresik ennek módját: olvassák, komolyan veszik, élni akarják. Mindenekelótt
. f ölfedezlk" a szeretet parancsát : .Szeressétek egymást, amint én szerettelek
titeket" (Jn 15,12), és: .Ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok köztük" (Mt 18,20), s ennek jegyében szövetkeznek
élet-halálra menó testvéri közösségben , hogy így Krisztus közöttük legyen
és bel őlük működhessék tovább a világban . - ot év múlva a trienti püspök
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- akinek eretnekség gyanújával hívták föl a figyeimét a különös kis társaságokra - approbálta első irányelveiket. Ugyanabban az évben egy húszéves
elektrotechnikus. aki javítani jött valamit hozzájuk. jelentkezett első . focolarlno" -nak. A mozgalom gyorsan terjedt Olaszországban. majd másfelé is.
Jelenleg Európában kb. félszáz ilyen .magközösség" működik. de terjedőben
vannak a többi világrészen is, összesen több mint 100 országban. és bár
szélesebb hatósugarukat nehéz fölbecs ülnl, úgy vélik. hogy kb. 100 OOO ember tartozik bele. Előszeretettel dolgoznak a világ legnyomorultabb részein
(Latinamerika. Afrika, ázsiai országok) . A mozgalom fő irányítója , táplálója
ík ül önb öz ő nyelveken nagy példányszámban kiadott könyveivel) máig Chiara .
A hivatalos római elismerést 1962-ben kapták meg . Opus Mariae (Mária
m űvel " néven. Kezdettől fogva nagy hűség jellemzi őket az egyházi felsőbb
ség iránt (.Aki titeket hallgat. engem hallgat" Lk 10. 16) . Mikor a linzi
püspök a nyáron készült meglátogatni az osztrák Martapoll-t. mosolyogva
jegyezte meg : . Végre egy olyan hely. ahol nem szidj ák a püspököt és az
Egyházat!"
A Focolare elsősorban lelkiség, éspedig lényegesen közösségi lelkiség.
A .tűzhely " lángja (az olasz szó ezt [elentl) Istenből táplálkozik; a vele
való bensőséges viszony f óforrásal: imádság. szentmlse . Szentírás (ennek
havonta más-más mondatát .éllk") és az embereknek való szolq álat,
akikben egészen konkrétan Jézust iparkodnak látni és szeretnl , De igazi
.t üz" csak az apró lángocskák összek apaszkodásából lesz : ezért a teljes
osztozás egymás fizikai (vagyonközösség) és lelki javaiban. A továbbsugárzást - eszm ényképük. Mária módjára - nem látványos . apost olkodással" .
hanem az egyszerű szolgálat szellemében akarják megvalósitan l. . Kiüresít eni
magunkat" . •veszteni tudni ". a másikkal .eggyéválni", .Jnk ább a kevésbé
tökéleteset tenni egységben, mint a tökéletesebbet egyenetlenségben" :
ilyenek a vezérelveik. Sajátos vonása még lelkiségüknek az .elhagyott
Jézus " bensőséges tisztelete. vagy is a végső önzet lenség vállalása . annak
minden következményével együtt. Nem vitatják el a keresztény életben a
kereszt középponti helyét. Céljuk: • . . . hogy mindnyájan eggyé legyenek"
(Jn 17.211 : küzdelem mindenfajta diszkrimináció ellen és a társadalom újraformálása Jézus Krisztus arculatára . Nem véletlen . hogy a taizéi pr ior. Roger
Schutz igen nagyra becsüli őket és Chiarát .az Evangélium nyitott lapjának"
nevezI.
Mindezek nem új gondolatok. .ú] " az odaadás intenzitása és az inkább
gyakorlati , mint elméleti jelleg : elsősorban átéléssel és megvalósitással
sajátítjuk el az Evangélium szellemét (vö . Mt 7.21). Nem hiába emlegetik
velük kapcsolatban sokszor, és vallják maguk is tudatosan mintáiknak az
őskeresztényeket.

A mozgalom legjobb oldala : nagy rugalmassága. Ezért szerveződése gazdag változatosságot mutat. Legbelső magva maguk a .focolare" -k: néhány
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emberből álló kis közöss éq, akik az evangéli umi tanácso kat követik (de a
fogadalomtétel minde nkinek egyén i belátá sától f ügg) , telje s vagyonközösségben élnek , és vil ági foglalkozásban dolgoznak. Számuk kb. 1500. Köréjük
csoportosulnak a . hézas focolarék ', ezek családi életükben akarják radi káIIsan megvalósítani az Imént vázolt lelkiséget. A kétfajta intézmény együttm űködése olyan szoros , hogy pl. Franciaországban nem is létezhet másképp
focolare , csak ha 2-3 csal ád ls látogatja : ez biztos ítja eleven kapcsolatát az
élettel. A maguk részéről a család -focolarék is továbbsugározzák ezt a szellemet más családo knak , amelyek kisebb -nagyobb mértékben vállalják a keresztény eszmény követését. Ebből alakul ki világszerte az . Új Család" -rnozgalam .
A köve tkező kör az .önkéntesek é".• Időleges focolare" -nak ls lehet mondan t. 5-10 különféle kategóriából való ember rendszeresen megbeszéli tapasztalatait. összeadja fölöslegét és szabadid ejét a mozgalom ügyei nek szenteli.
A valóban aktív önkéntesek számát kb. 5000-re becsülik.

Végül a legkülső kör az ún. . szlmpat lz ánsok". akik nem tagjai a mozgalamnak , de bizonyos mértékig lelkiségén Ihlet ödnek.
Hamaros an egyháziak is csal atkoztak. Világi papok az egység szellemében
együttműködnek , sőt kifejezett . papl f ocolare" -kat
is alkottak. Róma mellett (Grottaferrata) . pap: iskola" létesült, ahol 3 hónapos kurzussal . gyakorolják be" magukat a közösségi életbe. Plébánosok az
ún. .plébániamozg alom" -ban viszik tovább az egység eszméjét, mi nd az egyházközségen belül. mind azok egymásközti érintkezésével. A kispap ok ls
sokfelé örömmel f ogadt ák az eszmét és összefognak a szemi náriumban (ún .
•Gens"). Rendt agok. sz erzetesnővérek természetesen megmaradnak saját
közösségükben . Náluk a megújulás fő iránya az alapító szell eméhez való
fokozott visszatérés , és egyben a tö bbi közösség megbecsülése : . Szeresd
felebarátod rendjét. mint a rnaqad étl"

t öbb é-kevésb é szorosan

M integy négyéves a mozgalomnak talán legígéretesebb ága: a . Gen"
(ejtsd dzsen, az olasz generazione sz óbóll . a . m ásodlk nemzedék". Tiszt a
evangélium i hangnemben akarj ák megvalósítani a kontesztáló fiatalság óhaját:
a társadalom megváltoztását. Team-ekbe t ömörülnek nyolcan -tízen. és ha szabad így mondani az ifjúságra jellemző .d ür-változatban" vallják
magukén ak a mozgalom eszményeit. Külön kis újság juk és két hivatásos
énekegyüttesük van. (A modern ritmusú , vallásos szövegű énekek ált alában
fontos szerepet játszan ak a mozgalom életében , egyre szaporod nak. s
mintegy a kedélyi alapot alkotják.) Két év alatt már kb. 170 OOO tag ot számláltak szerte a világon.
Igen érdek es szokás 1949 óta az évenkénti . Marlapoll" ( = Mária váro sa), egyhet es nagy nyári tal álkozó: kísérlet mindenféle életá llapot ú. hivatásu és korú (de jórészt fiatal) emberek közötti keresztény együttélésre.
13 évi g a Dolom itokban tartották, 1962-től többfelé (az idén pl. vil ágszerte
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18 helyen). többszáz résztvevővel. A prog ramban elő ad áso k szerepelnek a
mozgalom lelkiségéről és fej lődéséről. a szünetekben barátságos eszmecsere, délutá nonként csoportos összejövetelek. Közben tar ka egymásutánban
lépnek a mikrofon elé papok, házaspárok, fiatalok. nővérek és tapasztalataikról, é lm é n y e i k rő l vall anak. Ezek a . t anús áqté t elek" sokszor megrázóak.
Egyenes c áfolatal annak a sokat hangoztatott tételnek. hogy a modern
embernek nem áll szájára az Istenről való beszéd . .. A jelenlevő papok
koncelebrált miséket tartanak a közösségnek, mindenki áldozik . - A
Mariapolirói kiadott tudósításból született meg 1956-ban a mozgalom folyóirata, az .uj V áros " (több nyelven) . s ebből a hasonló nevú kiadóvállalat.
J:s az .á lland ö Mariapoli" vágyából jött létre Firenze mellett, Loppiano-ban,
az egyik tagtó l örökölt birtokon a Focolare .rnlnta-v árosa". Ez egyben a
focolarini kiképzőhelye is : egy év lelkiség i képzés. egy év tanulás: délelőtt
előadásokat hallgatnak (teológia , lélektan , szociológia. stb .) . délután résztvesznek a közös munkában. Főleg pedig a közösség i élet . tudornányában"
nyernek gyakorlati kiképzést. Az állandó lakosok száma kb. 400. 32 nemzetb ől. A hel ységet teljesen önerejükből építették ki. 6-7 személy lakik egy
lakásban. Van tyúktenyészetük. elektromos múhelyük, szebrász és keramikus
cso portjuk; szó van mozi és rádióállomás l étesttéséről. egy szemlélődő
kolostort vi szont már két éve beletelepítettek. Uruquayban, Kamerunban
és Eszakafrlkában hasonló kezdeményezés indult.
Meg kell végül említeni a németországi Ottmarlngot, ahol 1960-ban a
Focolare az evangélikus testvérül etek egy csoportjával . ökumenlkus központo t" létesített. 1968. jún. 22. óta kb. 30 evangélikus és katolikus lakóközösséget alkot és munkájáv al közösen tar tja fenn a centrumot. Minden
pünkösdre Rómába zarándokolnak. Fokozatos érintkezést építenek kl más
országokkal és más keresztény vallásokkal is. Igen jó viszonyban vannak pl.
Athenagorasz pátriárkával.

R.
M AGYAR NOVI:REK LEVELEIBOL
Legutóbbi levelem óta a Szolgál at 8. száma i s befutott . Igy ismét egy nagy
. Köszönöm sz épen" -nel kezdem az Irást . Itt mindenk i nagyra ért ékeli Orsy László
könyvét (Open to the Spirit) és Boros László: Re ményből élünk -jét . Itt van a
. Meetl ng God in man" [ = Boros : Im Menschen Gott begegnen) angolul. Roppant
büszke vagyok honf lt ársalrnra .
A National Catechet ical Commiss ion [Nem zeti Hitoktatási Bizottság) vizsgálatot
tart ott. Engem is beosztottak ebbe a Pastora l Service-be. Mentünk isk olákat látogatni, beszélgett ünk Igazgatókkal, tanítókkal és növendékekkel. Igy aztán sok rnlndenféle ért esülést szereztünk . A vid éki iskolák 80 % -a tető nélküli épület , vagy nagyon
rozzant , se ablak . se ajtó, csak egy ny íl ás, hogy levegő jöjJön be és világosság .
Elképzelhetetl en vis zonyok közt folyik a munka. Nincsen ek padok, se tábla . Mióta
az ország függ etlen lett, a sz ülök tartják fenn az iskolákat. Igy alig történik valami.
Az iskolás korú gyermekeknek több mint a fele nem jár iskolába, de még így sincs
elég hely az . os zt ályokba n". Egy helyen még a tan ít ó se fért be. Igy csak az
ablako n keresztül, vagy az ajtóból tan ított . A nép örül, hogy az Egyház érdeklődi k
irántuk . A National Council of Priest s [Papok Nemzeti Tanácsa) összekötő kapocs
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a Pastora/ Service és a püspökök konferenciája között. A malawl fekete tanltók
40 %·a kért tanfolyamokat, hogy jobb hitoktatók legyenek. Még tandljat ls készek
fizetni . pedig alig 20-30 fontot keresnek havonta .
Hogy történik a vizsgálat? Beszélgetés keretében . Először is emlékezetben kell
tartani 25 kérdést, ügyesen feladni Oket. s ami nehezebb. visszaemlékezni a vála.
szokra . Persze az ő nyelvükön: chichewa! Házról -házra megyünk. megállunk és rnlndenk/vel kezet r ázunk. Gyermekek szaladnak hozzánk mindenfelOl, letérdelve, klnyúJ.
tott karral üdvözlik az Idegent, s eltűnnek. SietségrOI sz ö sem lehet: az neveletlen.
ségnek sz árnlt. Egy óráig tart a látogatás, rövidebb nem lehet. Ha egy házat kihagy·
tunk. az asszony az ajtóban vár bennünket másnap. s akkor be kell menni hozzá ls .
A lakosság 90 %·a városban dolgozó munkás. Saját házuk van a faluban . ahol öreg.
koruk ra meghúzódhatnak. A falvakban 20-25 család rokon, s Igy minden közös tula]don. A városokban a feketék idegenek egymáshoz . . . Nincsen statlszttká íuk. Az
emberek születnek és meghalnak anélkül. hogya nevüket akármilyen okiratban
megörökítenék. Egyik helyről a másikra települ nek anélkül. hogy bárki ls tudná.
Az Egyház most a k övetkező módon próbálkozik a bennszülött lakosság vallási és
kulturális képz ésével . Egy csoport jár kettesével körül: két pap, két bennszülött
hitoktató. két fekete nővér és két fehér nővér. Házaknál gyűléseket tartanak. hetenként egyszer . El ösz őr aklküldöttek elnökölnek néhány hétig . Később a résztvevOk
egy vezetőt választanak. mire a fenti csoport tovább megy másokat kiképeznI. FOdolog
a gyermekek kiképzése. A gyűléseken btbllaolvasás. rövid elmélkedés a program.
végül megbeszélés különbözö témákról. A feketéket nagyon érdekli a dolog. hiszen
a maguk érdekét mozdltják elö vele . Másokat is meghivnak. A tanítók az embereket
veszik kézbe. a n ővérek meg az asszonyokat. De azok azt mondják. ha jól megmond.
ják a magukét a helvzetröl . otthon az uruk elveri őket. - Sok remény van az eredményes munkára.
.
Zóra nővér. Malawl, Afrika

+
itáliában vagyok már 22 éve és betegeket ápolek . A technika nagy és gyors feJIO·
dése besurrant a zárdékba ls. Igaz, hogya II. Vatikáni Zsinat után azt mondják, erre
szükség van több okból. Talán pár dologban Igazuk ls van . De a világnak ez a betörése hozzánk kétségtelen zavarokat okozott a lelkekben. úgy vettem észre az
enyémben ls. Az emberek s a betegek ls ma Igényesebbek, erre fel kell készülnünk.
Igy kevesebb az Időnk az imára : adoráció , elmélkedés, lelkiismeretvizsgálat. lelkiolvasás (ez utóbbit ma jól meg kell választani . úgy gondolom . . . ) Igy. ha komolyan megállok és revízlót tartok. azt látom. haladás helyett csúsztam. Miért? Azt
hiszem több Időt kellene kapnunk Imára. mert a tűz ls kialszik, ha nem kap újabb
anyagot . A sok agglomamentóban talán kevés gondot fordítanak erre. pedíg enélkül
hajónk a zátonyra fut. Mindig örömmel . buzgón, több megértéssel és szeretettel
tértem vissza a betegekhez, ha rekollekciót, lelkigyakorlatot tartottam. hosszabb Időt
Imában töltöttem. A betegek ls megérezték ennek erejét, lelkileg ls. testileg ls az
ápolásban .
Nem degradáini akarom a zsinat határozatait. de azt hiszem többen sok dologban
túlmesszire mentek kisérlet eimén . Meg kell küzdenünk a Sátánnal . a világgal és
nem utoljára önmagunkkal. Ehhez felkészültség kell. kegyelem . ezt Imával kapom
meg. Adoráci ó. elmélkedés, szentírásolvasás .. . Az adoráclót ls elhanyagolják,
félreteszik . pedig ez sok kegyelem. erő forrása: hallgatni a Mestert. Fegyelem, hallgatás. belső és külsö.
Tehát több lma . Azokat, akik felel ösek a hívatásokért. szeretném kérni, gondoljanak erre komolyan.
Nekünk betegápolóknak talán még több Imára volna szűks éqünk, hogy necsak a
test. hanem a lelkek gyógyulását ls elősegítsük . Ha Krisztus sugárzik belőlünk.
cselekszik bennünk, akkor lesz gyógyulás testben és lélekben. Ezt elérni csak Imával .
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kegyelemmel lehet. Ot látni, ápolni a betegben csak Vele lehet. Mindenkit szeretni
csak Vele lehet. Ezért az imához tö bb Időre vol na szükségünk.
V. nővér

+
A fran cia határt átlépve egyenest Lourdesba mentem . Számomra Lourdes leg.
nagyobb csodája az a szeretet-légkör, ami ott uralkodik . Az a sokezer ember, aki ott
Ingyen dolgo zik : fiatalok, akik a szünidejüket ott töltik, hogy betegeket tologassanak ,
fürdessenek, vagy a felvilágosltóban üljenek, vagy a Cité Secours -ban főzzenek ,
ételt osszanak. stb . Ha pl. valaki a töme gben a másiknak a lábára lép , ez alkalom
arra , hogya bocsánatkérés kapcsán a mosolyon keresztül kölcsönös szeretetáram
cser élödlék kl két ember k öz őrt. Semmi tülekedés, veszekedés , türelmetlenség a
végtelen sorállásokban a fürd öknél. Iróasztaloknál, betegek áldásán ál. I:s a sok önkéntes munkás nem fárad bele , hogy amikor 5000 embernek ad egymásután sajtot
az eb éd-t álc ájára, mindeg yikre személyes szerete ttel rámosolyogjon , és esetleg
szóljon egypár szót .
Itt nem volt az a benyomásom a liturgiában, hogy félreért ették a zsinatot. Min den mise előtt a csoportok saj át nyelvén begyakorolják az összes feleleteket. Mi ndig
bevon ják a népet ott, ahol lehetséges és nem vonják be ott, ahol fölösleges . Mindent
énekeltek, még a . Kérünk téged, hall gass meg rnínket" feleletet ls a könyörgések
után . Ezeket egyébkén t ott rögtönözték a mise előtt , és a fiatalok a mik rof onhoz
lépve e!Jyenként mondták be. A mise előtti énekta nulást is egy 18 év körüli önkéntes ápolönö vezette a mikrofonban. Mikor pedig nagy nemzet közi tömeg volt együtt,
akkor latin ul és gregorlánt énekeltünk . A szándékokat pedig 4-5 nyelven elmo ndták.
és fe lváltva énekel te k a résztvevő zarándokcsoportok nyelvén. Vol t egy szabadtéri
fiatal ok miséje ls, ahol 13·14 éves kislányok mondták be az lmaszándékokat. A bűn
bánatra való fe lszólf tás után azt, hogy mit bánju nk meg, mire a nép énekelte: . Uram,
lrqal rnazz!" Aldozás után pedig ugyanfgy bemondogatták , hogy miért adjunk hálát , és
a nép mi ndig énekkel felelt . Magam láttam, ahogy a kislányok összedugták a fejüket
és összeírtá k a szándékokat , senki sem segftett nekik .
Nővé rjelöl t Németországból

+
Nagy élményben volt részünk lsten kegyelm éből jú lius 12-26-lg Wlen·Mauerben,
az orsolyiták ausztriai központj ában. Magyar nővére inknek volt Itt vIlágtalálkozójuk
a Szent Istv án-Jubil eum alkalmából. Magyarországból, Német -, Olasz-, Franciaországból, AnglIából , Thaiföldről , Déiam erikából, Ausztr álláböl. Afrikából . stb . összesen 71
nővér vett részt ezen az egyedülálló összej övet elen. A bécsiek voltak avendéglátók ,
az útiköltségeket néhány külföldi közösség , főleg a hollandok nagylelkúsége fedezte.
Nagy volt az öröm, hogy együtt lehettünk , olyanok , akiket az Istenszolgálat közös
formája és a közös anyanyelv kettős kötelékkel füz össze. Megismerhettúk egymás
munkakörét, apostolkodási lehetősége it . Menny i szeretettel, buzgósággal, áldozatkészséggel dolgoznak növére ink a magyarság lelki e rőinek ápolása, a tiszta erkölcs
védelme érdekében! S mindezt derűs lélekkel, humorral, jóke dvvel teszik , mert aki
Ist ent szereti , annak megtiszteltetés , hogy együtt múködhet Vele.
De a találkozás örömén túl elsősorban arra volt való ez az összejövetel , hogy
magyarul hallh assuk újra az lsten szavát . Hiszen nővéreink egyesével.kettesével
élnek külföldi közösségekben, és Igy nem részesülhetnek magyar lelkigondozásban.
Az összejövete l kult úrhéttel kezd öd ött , P. András Imre (Bécs) , P. Szabó Ferenc
(Róma), Fábián Károly és Dr. Közl-Horváth József (M ünchen) , valami nt Kiss Cecili a
n őv é rü n k tartott el ő a d ás t különféle szociológiai, Irodalmi, zenei , stb. témákról.
Július 17-én egésznapos zarándokl atunk vol t Márlacell be, velünk jött M . FelIcia
generáli s anyánk ls . De a legnagyobb élményt, legalább is az én számomra, az egyhetes lelk igyakorlat jelentette, amely et jú l. 19·26-ig Dr. Békés Gellért bencés atya
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vezetett. Üjszerú volt a modern form a. délelőtt-d élután csak egy-egy elmélkedés.
utána már közös beszélgetés • • dlal öqus". Az egésznek az alapeszméj e a remény volt .
Arr a tanttort. hogy derú s lélekkel álljunk helyt hivat ásun kban. mindennapi munkánkban. A ml életünk t itk a Jézus Krisztus. A szerzetesség nagylelkúség: ajándék szeretetb öl. Nem "te lles lt mé ny", nem produke l ő . nem aszketi kus mutatványa ml Krlsz tus-követ ésünk, hanem a szeretet kif ejezése. A dö ntő szó bennünk a kegyelem é,
amely azonban csak a mi közremúködésünkkel hajt ja végre munkáját . Igy fogunk
növekedni a jóban és elj ut ni a kereszté ny nagykorúságig. - Engeszte lést vállaltunk
az új ezerév ker esztény magyarságáért, hogy növekedjék a szerete t és a meggyőző
déses hit.
Nagy vig aszunk és örömforr ásunk volt a magyar dal. Mindennap énekeltünk
magyar n épdalt. egyházi énekeket . Dnnepl énekünk Halmos-Mécs: . Fényt hagyni· c.
múve volt: . Fényt hagyni, mint a jó anyák. fényt hagyni. mint a nap, vagy legalább is
mint a nyár . amely elmékbe és szivekbe hat. Fényt. mint a Me ssiá s . . . " Fénygyújtés volt ez a ml együttlétünk ls a nyáron. hogy minél töb bet nyújthassunk
ezután. Sok e rő t és lelki kincset adott. és azt his zem . mind nyájan sokáig fogunk
még élni bel ől e. Az egész találk ozó megrendezéséért nagyon hálásak vagyunk
elsősorb an fár adhatatl an Innocent ia n őv ér ünkne k . és rnlndazoknak, aki k annyi szere t ett el vették kl a részüket belől e .
H. nővér. Ausztria

PAPI JUBILEUMOK
Acélmise
Kacsó László ny. főesper e s júl ius l-én ünnepelte felszentelése 70. évfordulóját Nyárádremetén. Egészségi állapota nem engedte meg . hogy a
templomban mondj a miséjét. Otthona ver andáján ülve misézett. O maga
acélmiséj ét így .famisének" nevezte. Márton Aran püspök kedves levelét
Lestyán Ferenc prelátus olvasta fel. A j ubiláns könny es szemmel adott
hálát Ist ennek hosszú életéért és arra kért e a j el enlevők e t. hogy a jó halál
kegyelm ét kérjék számára a jó I stentől.
Vasmisék
Gaál Tamás ny. főesperes Baróton jún . 27-én mutatta be vasmiséjét.
Márt on Aron püspök meleghangú levelét Vasvár i Al adár prelátus brassói
főesperes olv asta fel. Az ünnep i beszédet Hadnagy János zetelaki esperesplébános mondta. A jubiláns beszédében azt hangoztatta : nem őt kell
ünnepelni. hanem lsten jóság át, aki megh ívta . oltárához állí t otta és méltatlanul is felhaszn álta szolgálatában.
Móritz Lajos tb. kanonok, k ősz e g i pléb ános júl. 4-én mondta vasmiséjét
a kőszegi Jézus Szíve plébániatemplomban. A szentmisén jel en volt Kovács
Sándor megyé spüsp ök. Winkler József segédpüspök . továbbá Szabó Imre
püspök is . Szónoka Kovács püspök volt.
Fehér Lajos tb . kanonok , mint aktív plébános és esperes . május 26-án
mut atta be vasmis éjét Körösl adányban. K é zv ezetőj e Udvardy József püspök
volt. A szentbeszédet maga a jub i láns mondta. Az egyházmegy e nevében
a püspök. a kerületi papság nevében dr . Marosi Endre szeghalmi pléb ános
köszöntötte. A 89 évé b ő l 59 évet Köröslad ányban t öltött lelkipásztort szere-
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tettel üdvözölte a hivek nagy serege . valamint a református lelkész is .
VI. Pál pápa apostoli áldását küldte.
Gyémántmisék
Csávossy Elemér SJ júl. 16-án este 6-kor mutatta be gyémántmJséjét a
budapesti Krisztus Király plébánia kápolnájában. Kézvezetője és szónoka
Kardos József főegyházmegye i tanácsos volt.
Csernus Mihály derecsk ei apát plébános jún. 29-én tartotta gyémántmiséjét. Szónoka és kézvez etője dr. Udvardy József püspök volt.
Hász Károly Brokárd volt kármelita provinciális szept . lS-én tartotta gyémántmiséjét Pannonhalmán, a Szeel álla Otthon betegszobájában. Megható
volt. amint kb. 30 öreg és bete g szerzetesp appal (akik karingben és stólával.
részben széken ülve , részben ágyban fekve koncelebráltak!) együtt mondta
a jub ileumi mis ét . Szabó Pál Gábor kármelita prov inciális volt a szónoka.
Msgr. Lischerong Gáspár SJ augusztus lS-én a potzui (Taiwan) nagytemplomban konceleb rált nagymisével ünnepelte gyémántjubileumát. A fő
cel ebráns Chia megyéspüspök volt. Vele együtt rnls ézett missz ionáriustársa , P. Zsámár Jenő is . aki aznap belép ésének ötvenéves évfordulóját ülte.
Szentm ise ut án nagy kina i bankett vol t . amelyen többen fölszólaltak és
méltatták a jubilánsok érdem eit .
Aranymisék
Tornyos József ny. pléb ános jún. 27·én mutatta be aranymiséjét a nagykanizsai ferences templ omban. A jub iláns csaknem egészen világtalan .
Szónoka unokaöccse, Tornyos László káplán volt.
Marvai István espe respl éb ános. c. prépo st jún . l2·én mutatta be aranymiséjét Bátyán.
Szentmihályi Ferenc ny. plébános. c. apát a székesfehérvári papi otthonban mondta aranymiséjét .
Mátrai Sándor ny. espere spl ébános. tb . kanonok júl. 4-én ünnepelte
aranymiséjét Nemesnádudvaron. ahol 40 évig volt plébános. Miséje érdekes
koncelebrálás volt: Kühner János. a plébánia új vezetője ezzel ezüstmiséjét,
Szeghalmi Ambrus káplán pedig újmiséjét mondta . A szentbeszédet Illa s
József kalocsai érsek tartotta.
Nemess István püspöki tanácsos júl. ll -én Gáborjánházán mutatta be
aranymiséjét. Szónoka Winkl er József segédpüspök volt. Megjelent Kovács
Sándor megyéspü spök is .
Kirchhofer Antal OFM Szomoron , ahol 20 éve pléb ános, mutatta be
aranymiséjét. Szabó Imre püspök ez alkalomból főegyházmegyei tanácsossá
nevezte ki.
Hajós Gyula Miklós ny. lelkész, kármelita júl. l G-án tar totta aranymiséjét
Győrött . Az idén 250 éves kármelita templom szentélyét megtöltötte a papság. a templomot pedig a hívek. Megjelenésükkel azt is méltányolnl akarták ,
hogy a jubiláns 38 esztendőt töltött a győri hivek pasz tor álás ában. Dr. Kacziba József püspök külön levélben méltatta az aranymisést.
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KÖNYVSZEMLE

BIBL10GRAFIA A HAZASSAGRÖL I!S CSALADRÖL
Az alábbi összeállítás a felsorolt tárgykörökben - amelyeknek határai
elmosódnak, de a besorolás az .a potiori fit denornlnatlo" elve alapján történt - az utóbbi évtized említésre méltó múveit emeli ki a hatalmas irodalomból, annak ls főként francia és német nyelvterületéről.
1. ALTALANOS, ÁTFOGÓ SZEMPONTÚ MOVEK
A . Igényesebbeknek
Bovet Th.: Ehekunde. Die jüngste Wissenschah von der altesten Lebensordnung (Ein GrundriB fúr Arzte, Seelsorger. Eheberater und denkende
Eheleute) I. Allgemeiner Teil. Katzmann Verlag. Tübingen '63, 166 L,
II
II. Spezieller Teil, '62, 362 .
Kern s J.·E. SJ: The Theology of Marriage. Ed. Sheed and Ward, New York,
'64. Fr.: Les chrétiens , le mariage et la sexualité. (~volution historique
des attitudes chrétiennes envers la vie sexuelle et la sainteté dans le
mariage) Cerf '66, 380 .
!!
Scher er G.: Ehe im Horizont des Seins (Zu einem neuen Verstandnis der
Sexualttat) Hans Drlewer, Essen '67, 278.
B. Szélesebb közönségnek
Abiven M . et G.: Vivre il deux . Centurion, Paris, '67, 160 - Ném.: Leben
zu zweit. Ein Wegwelser zur glücklichen Ehe. Rex, Luzern/ München ,
é. n, 155 - Kettesben élni (OMC . Bécs, előkészületben).
!
Bovet Th.: Die Ehe (Das Geheimnis ist groB) Ein Handbuch für Eheleute
und Ihre Berat er. Katzmann Verlag, Tübingen, '68, 174. - Felette nagy
titok . Könyv a házasságról. Evangéliumi Iratmisszió, '71 , 128.
!
- : Kompendium der Ehekunde. Katzmann Verlag, Tübingen '69, 230.
Duss, VOn Werd t J. - Hause r G.: Das Buch von Liebe und Ehe. Walter
Verl ag Olten , '70 , 423 . (Antropológus és orvos korszeru . kit űn ő múve!) II
Duyckaerts F.: Der Weg zur sexuellen Partnerschaft. Herder Bücherel 323 .
'68, 237 .
Evely I.: Amour et mariage. Sz e rző kiadása, '66, 171. - Ném.: Liebe und
Ehe, Herder, '69, 222. - Olasz.: Amore e matrimonio, Clttadell a. Assisi ,
'68, 209.
Lips, Dr. med. A.: Mann und Frau in der Ehe. Herder '67 , 338 .
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2. A HÁZASSÁG TEOLÓGIÁJA
Cresp y G. - Evdokimov P. - Duquoc Ch.: Le mariage (~gl ises en dlalogue,
4) Mame '66, 184.
Greeven H. - Ratzinger J. - Schnackenburg R. - Wendland H.: Theologie
der Ehe. (Veröffentlichung des Okumenischen Arbeitskreises evangelischer und kathollscher Theologen) . Friedrich Pustet, Regensburg Vandnhoeck & Ruprecht , Göttingen '69, 207.
I
De Lestapis S.: Le couple (Angoisse ou équilibre) Beauchesne, Paris '69, 266
de Locht P.: Mariage et sacrement de mariage. Centurion '70, 247.
Schillebeeckx E. H. OP.: Le mariage est un sacrement. La Pensée Cathollque,
Bruxelles, én. 73.
I
- : Le mariage . Réalité terrestre et rnystere de salut. Paris, Cerf '66, 356.
Weber L. M .: Mysterium magnum . Zur Innerkirchlichen Diskussion um Ehe,
Geschlecht und Jungfriiulichkeit. Herder, Freiburg-Basel-Wien '63, 125.
3. A HÁZASSÁG LELKIStGE
Ancelle: Myatere du couple. M . F. R. ~d . Llbralrle Paris - Les ~d. Ouvrleres
'64, 115.
- : . . . bis sich der Einklang ergibt (Eheliche Gespriiche und Betrachtungen)
Verlag Styria '66, 109.
Caffa rel H.: Le Christ et le foyer - Mystere et mystique du mariage Propos sur l' amour et la grace. , L' Anneau d' Or ' különszámai. (A legnagyobb igényüeknek!)
II
Carré A.-M. OP.: Compagnons d' éternité (Le sacrement de mariage) Cerf
'61, 108.
- : Gefiihrten auf immer. Ein kleines Ehebrevier. Schwabenverlag Stuttgart
'59, 86.
Eglise, amour et mariage. Discours de Paul VI. aux Foyers Notre-Dame (71 .
V. 4) et Textes Pastoraux des Evéques de France . Présentés par le
Secrétariat National de Pastorale famIliaie , '70, 203.
"
Heilly A. D': Amour u. Sacrement . Cerf '70, 142.
Renard Card inal A. C.: Le sens du mariage . Ed, Xavier Mappus, Lyon '69, 81 .
4. SZEXUALITÁS, PARTNERS~G
A . Igényesebbeknek
Alste ens A.: Dialogue et sexualité. Casterman/Feuilles FamilIales '69, 352.
Leist F.: Liebe und Geschlecht. Manz Verlag, München '66, 269. - Röviditett
kiadása Herder Bücherel 367.
Oraison M.: Le rnystere humain de la sexualité. Seuil, Paris '66, 160.
Il
B. Szélesebb közönségnek
Aubert Jean-Marie: Sexuali t é, amour et mariage. Beauchesne, Paris '70, 142. Il
Auer A. - Teichtweier G. - Striitling B. H,: Der Mensch und seine Ge!
schlechtlichkeit. Echter '67, 195.
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Mac Avoy J.: Mari et Femme (Collection le poids du jou r) lOd . du Centurion
'66, 302.
Sahuc L. J.-M.: Homme et femme. Bloud u. Gay '60 , 254.
Oraison M. dr.i L' harmon ie du couple humain . Ouvr l éres '60 , 110. - Ném.:
Einklang der Geschlechter. Roven '61, 144.
von Gagem fr.: Eheliche Partners chaft ID Manz, M ünchen, '69, 396.
5. A HÁZASSÁG IOS CSALAD ÚJ ARCA
Böckle f. - Greinacher N. - Betz f.: Ehe in der Diskussion (Was hat die
Kirche zur Ehe zu sagen?) Herder Bücherei 379. \70, 123.
David J. SJ.: Neue Aspek te der kirchlichen Ehelehre (Theol. Brennpunkte 6/7)
Kaffke, '67, 140.
!
D I e E h e. (Zur aktuellen theologischen Diskussion) Herder Bücherel 348 .
'69, 141.
von Gagern fr.: Das neue Gesicht der Ehe. Rex-Verlag, Mün chen '66, 102.
Hiiring B.: Ehe in dieser Zeit. Otto Mülle r Verl ag, Salzburg '60, 581.
Leclercq J.: Aujourd 'hul mariage d' amour ... ? Lethi elleux, Paris '68, 142.

6. A HÁZASSÁGI ERKOLCSTAN MAI IRÁNYAI
II
Ancel A.: IOvangIIe, amour , fécondité. Les Éd. Ouvrleres '70, 206 .
Charbonneau P.-E.: Morale conjugale au XXe siécle. Les Éd , Ouvrléres '69,
268.
GIblet J.• etc.: Aux sources de la mor ale conjug ale. Éd, J. Duculot Gembloux
- P. Lethielleux '67, 175.
II
Henri A.-M.: Les dlff lcult és d' aimer. Cerf '70 , 176.
De Locht, P.: La morale conjugale en recher che. Cast erman '68, 147.
II

7. SZOLETIOSSZABÁLYOZÁS
A . Szakirodalom
Docteur Bertolus, etc. : Le couple et la contraception (Inform ation et réflexion)
Prtvat. lOd. Toulouse '67, 140.
!
Reuss J. M.: Verantwortet e Elternschaft. Matthias-Grünewald -Verlag, Mainz
'67, 116.
II
Roberts Th.: Contraception and Holiness . Herder and Herder, New York '64.
Empfiingnisverhütung in der christlichen Ehe. Matthias-GrünewaldVerl ag, Mainz '66, 235.
I
Scherer - Czapiewski - Koester: Ehe - Empfiingnisregelung - Naturrecht.
Verlag Hans Driewer, Essen '69, 192.
Janssens L.: Mariage et fécondité (De Cast i connubii a Gaudium et spes)
lOd. J . Duculot - P. Lethielleux '67 , 120.
Il
B. A módszerekről népszerű m űve k
Dr. Geller S.: La température guide de la femme . René Jull iard , Paris '60,
149.
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Dr. med. Rőtzer J.: Kinderzahi und Liebeseh e (Ein Leitfaden zur Regelung der
Empfangnis) Herder, Wien-Freiburg-Basel '69, 104.
II
Dr. Vincent B. u. Dr. A.: La grande joie d' aimer. René Julliard, Paris '62,
229. - Ném.: Ehefreude u. Kinde rzahl. Rliber '64, 182.
!
C. A Humanae vitae irodalmából
Haring B.: Krise um . Humanae Vitae " (Theol. Brennpunkte 17) Kaffke '68,
93.
I
Mart el et G.: Amour conjugal et renouveau conciI laire. lOd . Xavier Mappus,
Lyon '67, 48.
Pour reli re Humanae vitae. Déclarations épis copales du monde entier. Commenta ires théologiques par Oelhaye Ph., Grootaers J. et Thil s G.. lOd.
Duculot '70, 241.
l!
Gagern, E. Fr.: Geburtenreg elun g und Gewissensentscheid. Die bekanntgewordenen Dokumente der Plipstlichen Ehekommission. Rex-Verlag, München '67, 192.
Contröle des nalssa nces et théologie. Le doss ier de Rome. Traduction ,
présentation et notes de Paupert J.-M. lOd . du Seuil '67, 192.
8. JEGYESEKNEK, FIATAL HÁZASOKNAK
Dr. Lanos B. & A.: Fiancés et jeunes mariés de notre temps . Cast erman '68,
271.
Dr. McGinnis: Your fi rst year of marriage . Doubleday & Co. New York '67.
Fr.: Vot re premiere année de mariage . Guide des flancés et des
Jeunes mariés . Trad. R. Monjardet. Resma '70, 185.
Souvenance C.: Légy boldog feleségl Beszélgetés leányommal a házasságról.
OMC . Bécs '64, 128.
M a i n d a n s I a m a i n (Les albums Cefag, 1.) 6. éd., Ed. Cefag, Paris 64. II
L e t e m p s d e s f i a n I; a i II e s (Fetes et salsons No. 246, Juln-Juillet
'70) 34.
lI
9. JEGYESOKTATÁS
N o t r e a m o u r . Des flancés préparent ensemble leur mariage. (Mappá ban 6 képes füzet a franc ia di alógusos jegyesoktatás anyagával) C. P.
M .-Fétes et Saisons, Paris, 1970.
II
L' a m o u r h e u r e u x . I:cole du mar iage. (Belga jegyesoktatási tanfolyam
anyaga) Casterman '68, 213.
I
D I a log u e s s u r I' a m o u r e t I e m a r i a g e . (Kanadai jegyestanfolyam 12. füzete) Dinamic , St. Paul, Ottawa '66-67. (Mappában)
Jegyesekkel beszélgetünk. OMC. Bécs (Sajtó alatt, részletes bibliográfiával)
Jákli I. kiad .: Methoden der Ehevorbereitung . Verl ag Haus Altenberg , Düsseldorf '70, 101. (Gazdag bibliográf iával)
!
L a p r é p a r a t i o n a u m a r I a g e. Expérlences et réflexions par la
Commission de préparation au mariage . Fleurus Paris '68, 187.
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10. A JEGYESEK LELKIGONDOZÁSA, AZ ESKETIOS LITURGIÁJA
Commission Episcopale de la Famille: Entretien pastoral en vue du mariage
(Directoire et commen taire officiels) lO d. du Centurion Paris '70, 127.
Mordeja J. SJ.: Pastorale des fiancés, lOd. CTIC. Paris '70. - Ném.: Glaubensgespriiche mit Brautleuten. Pastorale Handreichungen. Josef Knecht,
Frankfurt '71, 76.
I
de Locht P. - Maertens Th.; Parole pour un amour. La nouvelle litu rgi e du
mariage . Ed. du Centu rion, Paris '68, 129.
!
U n s e u I a m o u r. Paroles de Dieu pour la celebration du mariag e.
Fetes et Saisons album.
Osszeállította: Dr. Török Jenó
Alol s MUller : K e r e s z t é n y s é g, E g Y h á z új szemmeI.
Opus Mystici Corporis, Bécs, 1970. 120 o.
1966-ban jelent meg német eredetiben a fribourg-i egyetem pasztorálteológiatanárának ez a könyvecskéje . Tulajdonképpen pedagógus-kongresszuson tartott elöadásokat tartalmaz; igy aztán természetes, hogy minden elméleti teológiai fejtegetése valláspedagógiai megjegyzések megalapozását szolgálja .
A teológiai háttér megfestésében a szerz ö világos problémalátással , komoly
szentfrásmagyarázattal, a tárgyba vágó zsinati tanitás alapos kiaknázásával jár el.
Nem riad vissza elsö hallásra meghökkentO állásfoglalásoktól (pl. ezzel a kérdéssel
kapcsolatban: Vallás-e a kereszténység); egyoldalú túlzásokba azonban nem esik .
Tárgyilagos, higgadt hangnemben ir, akkor ls, amikor más nézetektől világ osan elhatárolja magát. - A gyakorlati életre és az ifjúság nevelésére vonatkozó megjegyzések számos erkölcstanilag és neveléslélektanilag termékeny gondolatot tartalmaznak, igy pl. a következőt : a serdül őnek a tisztaságot nem megOrlznie kell, hanem
megszereznie: nem azért, mintha elvesztette volna , hanem mert még nincs meg
nekI.
Müller professzor alapvet ő mondanivalója az, hogya mai változások korában a
megújhodó Egyház szeretetére csak úgy nevelhetünk, ha a szül ök, lelkipásztorok és
általában a nevel ök hagyják magukba áradni és magukévá t eszik az új szellemet.
Gondolatát négy nagyobb témában dolgozza kl : a kereszténység Inkább kovász,
mint vallás; az egyház-képben fontosabb az lsten népének, mint a hierarchiának a
gondolata; a keresztény élet alapvetőbben kegyelem, mint törvény ; az Egyház közvetiti a világnak lsten országát, ugyanakkor rá ls szorul a világ Iskolájára.
Olvasmánynak nem könnyű ; töb bször át kell rágnI. De b öséaesen megéri 8
fáradságot .
Theodor FlIthaut: I g e h I r d e t é s z s I n a t u t á n .
Opus Mystici Corporis, Bécs, 1970. 160 o.
Th. Fil thaut tíz éven keresztül (1957·1967) tanitott lelkipásztorkodásta nt a münst erl
egyetemen; el őzőleg húsz évig voit hittanár. Egyetemi tanárkodása Idején irt hat
nagyobb munkát kateketikai és keresztény nevel ési k é rd ések r ő l (többek között a
német kateki zmusról) . Magyarra fordftott könyve az utolsó , csak halála után jelent
meg.
Művével a szerz ö az Igehirdetéshez. elsOsorban a hitoktatáshoz kiván segitséget
nyújtanI. A zsinat tanitásába n sok hitünkre vonatkozó kérdés új megvilágitást kap;
sok kérdés pedig jobban el őt érbe kerül, és ezzel újul meg. Filthaut ezekb ől választ
kl és dolgoz fel egy csokorra valót . A könyv 11 fejezetre oszli k, a k öve tkez ő címek-
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kel : a kinyila t kozt atás mint t örtén elm i esemény; a Szent frás, az egész hito ktat ás
gyújtópontja; lsten Lelke a vilá gban; az Egyház mi nt lste n népe; a lai kusok mint az
lst en népének tagja i; az egyházi hivatal mint szolgálat; húsvét titka a liturgikus
oktatásban; az Egyház küldetése ; ökumeni kus okt atás; keresztények és zsidók ; életre
nevel és a mai társad alomban. A könyv gazdagságáról több fogalmunk lesz, ha egyik.
másik fej ezet tov ábbi felosztását is látjuk. A Szentlél ekkel kapcsol atban a követ kező témákat bontja ki : a Lélek mint minden éle t te remtő őse i ve; a Lélek és az
igazság az Egyházban; a Szentl élek mint vezérlő erő az Egyházban; a Szentl élek és
az egyes hívek. A kiny il atkoztatásról szóló f ejezet beosztása: a kinyil atkoztatás mint
történ és; az eszkatológi kus szempont; iste nfogalm unk és a vil ágban l évő rossz; a
nem-keresztény vall ások új érté kelése; a hitetl enségr61 való felvil ágosítás. Fllthaut
könyve tehát tartalmilag jóval sokrét Obb, mint A . Mülleré ; a t elj esség igényével
azonban ő sem lép fel.
, A Zsinat je lent6sége kateket ikai szempontból elsős o rba n nem abban van, hogy
ez a zsin at kihirdette a keresztény nevel ésr61 sz ól ö határozatot . Abban sem , hogy
némely ik konstitúc i6j ában és határozatában kif ejezett utalás és kezdeményezés t örtén ik az oktatás és nevelés ir ányában. A Zsinat tul ajdonk éppeni lényege a hit ok·
tat ás szempontjáb61 sokkal ink ább abban van. hogy megkezdte az egyházi tev ékenységnek oly an reformj át . amit figyelembe kell vennie, helyeselnie és folytatnia kell
az Egyház valamennyi tagjának' (11. o.). Ezzel az ídézette l jel ezhet jük a munka
vezérgondolatát.
A könyv magyar szövege vil ágos és gördülékeny; egyik-másik ki fejezése azonban
nem jól hangzik . Az 52. és 79. old al szövege összecserél6dött (a Iapalji Jegyzet ek
helyükön vannak) .
Nagy Ferenc
P a s t o r a I e . Segítség a lelkipász tori munkához. A német püspöki kar megblzásából kiadj a a németnyelvO paszto rálte ol ógusok munkaközössége. Matthias
Grünewald kiadó. Mainz, 1970·t61.
A német püspöki kar felkérésére az emlí tett munkaközösség arra vállalkozott ,
hogy az Egyház és a hivek életé ben ma legid6szerObb lelk ípászto ri kérdésekben
ell gazlt ást és segítséget nyújtson. 12 füzetbe n akarnak a k ltűz ött f eladatn ak eleget
tenn i. Nem Igérik . hogy minden problémát megoldanak; a püspöki kar sem tekint i
6ket hivatalos szócsöveinek; de jóin dulatú szakembe rek. akik nek j61 megfontol t
véleményében megbíznak. Megáll apításaik sok kérdés ben megold ást rnutat nak, másokban legalább gondolkoz ásra és megold ások keresésére indíta nak. Szakemberek,
mint Ludwig Berts ch , Willy Bokler , Al fo ns Klrchqássner . Ferdinand Klostermann .
Alo is Müller és mások tud ásuk és papi fel el6sségük legjavát ajánljá k fel segítségü l.
Bizalomm al vehetünk kezünkbe minden egyes füzetet.
1.
2.
3.
4.
5.

Eddig a következ 6 füzetek jelente k meg:
Die Heilssendung der Kirche in der Gegenwart (W. Kasper , K. Lehmann)
Die Gemeinde (H. Fisher , N. Grelnacher , F. Klosterm ann)
BuBe und BuB-Sakrament in der heuti gen Kirche (L. Bertsch)
Verkündigung IE. Bart sch. F. Kamphaus, W. Massa . F. Schlösser, R. Zerf ass)
Dienst am geistlichen Leben (J . Sudbrack)
A sorozatra kés6bbi id6pontb an visszatérünk.

Itt hiv juk fel a figyelmet a német püspöki kar egy másik kiadványára is: .Schrelben der deutsc hen Bischö fe über das priesterliche Am t . Eine biblisch-dogmatlsche
Handrelchu nq." 1969. A gazdag tartalmú. kiegyensúlyozott hangú ki s füzet bibli ai ,
történeti és teológiai szempontból egyaránt tárgy alja a papi szolgálat kérdését . Klt ünö német teológusok ISchnackenburg, Schller, stb.) mOködtek közre benne.
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schrIften

z u r P a s t o r a I s o z i o log I e. Herausgegeben von Erich Bodzenta, Norbert Grelnacher, Walt er Menges . I· V. Matthias Grünewald Verlag,
Mainz, 1961· 1965.
A . Pasztorá lszocio lóglai tanulm ányok" sorozat könyvei fő l e g a német nyelvterület
tudományos vallássz oci ológi ai kutatásainak eredm ényeit és m édszer ét ismertetik. A
sorozat kiadój a a szakte rület három fia ta l, de már Eur öpa-szerte Ismert rnüvelö]e:
Dr. Erich Bodzenta, a bécs i vall ásszociológ iai Intéze t vol t vez e tője , bécsi egyetemi
tanár: Dr . Norbert Greinacher világi pap, a bécsi egyetem docense, hosszú Ideig a
németországi Paderborn és Essen egyházmegye közös vallássz oci ológ iai Intézetének
vezetője: Dr. Walter Menges , a fr ankf urt i egyete m docenae. aki a könlgste inl
vall ásszocioló giai Int ézet élén áll .
Eddig öt köt et jelent meg.•A német nyelvter ület papi helyzete" -nek van szentelve
az e lső. A könyv megkfsérli összefoglalni a német nyelvterül eten mutatkozó paphiány kérd ését , okaival és követ kezményeivei együtt , az általános európai helyzetet
is figyelembe véve. Eközben sor kerül a m eg l évő erők és mutatkozó hiányok pontos
felmérésére ls. A vilá gi és szerzetespaps áqr öl. valam int az utánpótlást jelentő nővén
dékpapságról készült szociológ iai elemzés a papi hivat ásvála sztás Inditékalt elemzi a
mal fiatalságn ál , és kutat ja a nyomasztó paphiány leküzdésének lehetőségeit.
A második köte t egy t iro l i falu vallá sos helyzetét mut atja be. A falu lakossága
most tér át a mezőg a zd as á gi t ermelési rendb ől az Ipari termelésre . Az átalakulás a
. Jö lé tb e n él ő eli parosodott f alu" társadalmi , gazdasági, népesedési , kulturális és vallásos struktúr áját egyaránt éri ntette . A bemut atott p il lanatfe l vétel- sze rű keresztmetszetben jó l megfig yelhető a hagyományos múlt és bontakozó j öv ő minden eleme.
A harmadik kötet : . Az Egyház mint int ézmény" jele nleg a sza kte rület egyik legjobb tankönyvének számIt. Ezzel kis sé részletesebben fogla lkozunk. A vallá sszociológia eli ndulásának ismertetése után e tudomány ált alános érvényű t étele i ről van sz ö.
Mint hogy a vall ásszociol ógia a tudom ányos szoclo lógiá nak egyik területe , természetesen felhaszn álja annak fogalma it és eredményeit . Amell ett saj át tételei ls
vannak. A szociológia tapasztalati tudom ány, nem Indulhat kl e l m é le tbő l. de éppen
a tudományosság követ elménye, hogy álta lános é rvé n y ű szabályok ig kell elj ut nia,
amelyek fel tárj ák a tá rsadalmi t örté nések b el s ő t ö rv é n ys ze rűséqel t. A módszer élénk
vita tárgya . Egyesek jogta lannak tarta nak a tények rögzftése e l őtt minden rneqfontolást, mivel ez már befolyásolj a a megfigyelés . obje kt lvlt ását". Ez a módszer nem
tartható, mert fgy a vizs gálódás találomra történik , s azt sem tételezhetjük fel ,
hogy a tények önmagukért beszélnek és csak egyféleképpen értelmezhetők . A mal el·
fogadott módszer egyr e Inkább a . cé lzott kutat ás ", amely először föltevés vagy
elmélet form ájában körvon alazza a kutatás várható eredményét. Ennek a megfigyeléssel való áll andó köl csönös összeveté se eredményezi aztán a gyakorl atban ls hasznaveh ető általános érvényű szociológ iai tételt.
Nem könn y ű a vallásszociológia sajátos tárgyát meghatározni. Az . általános
vallás szoci ológia· kisé rIete kudarcot vallott, mert a különbs égek túlságosan nagyok .
A vallássz oci ológiaI kut atás ezért a vall ási formák helyett a vall ásosság gyakorlójára ,
az emberre összpontosftj a figyel mét . N. de Volder belga prof esszor meghatározása
szerin t : a vallá sszociológia a vall ásos csoportok kialakul ásának, egymás közötti kölcsönös kapcsolatának és a prof án csoportokhoz való v iszonyának tudom ánya.
A könyv ezután ismert eti , milyen területeken történt eddi g jelentős kutatás .
Ilye nek: katoli kusok és protestánsok vis zonya vegyes vallású terü let eken; dlasp öra probl émák: az egyházhoz t art ozás, az egyházhűsé g és távol állás. az elkeresztény tel enedés, st b. Jellegzetess égei: egyház és szekta (valódi szekt ák, szektold csoportok , szekt old tendencl ájú csoportok) : szerzetesrendek és kongreg ációk szervezeti
fe iépitése és a . vll ággal· való kapcsolatai: egyházközségi és plébániai szervezet.
A negyedik kötetbe n a vall ásszocioló gia egyi k alapt ény ét . . Az Egyházhoz tartozás t -t vizsgálják nemzetk özil eg elismert vall ásszociológu sok. Tulajdonképpen a
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7. nemzetközi vallásszociológiai kongresszus anyagát tartalmazza. Tudományos
Igénnyel szól hozzá olyan kérdésekhez, mint pl. : tagjal-e még szociológiai értelemben az egyház közösségének a névleges katolikusok; milyen tudományos Ismérvekkel
lehet meghatározni az egyházhoz tartozást szociológiai szempontból ; milyen feladatot
ró a lelkipásztorkodásra az egyházhoz való szorosabb ill. lazább kapcsolódás?
A sorozat ötödik kötete .Az egyházi ter ülettervez és" kérdésének van szentelve .
A hívek mindennapi életéhez Igazodó és a helyi adottságokat számbavevő egyházi
területbeosztás segltl a lelkipásztori munkát. A történelem folyamán kialakult hagyományos egyházi határok ilyen szempontból nem mindig szerencsések. Számos kutatás és tapasztalat alakftotta ki a szarz ök irányelveit a plébániák és egyházmegyék
nagyságát. célszerű határait, a templomok és egyéb egyházi Intézmények helyét.
nagyságát és más hasonló kérdéseket Illetően.
András Imre

10. számunkban közöltük Otto Rodenbergnek . a német evangélikus lelkészi egységmozgalom vezetőjének lrásét. Azóta súlyos agyoperáclón esett át . Lelkilletét mutatja
levele: . Néha eszembe jut utolsó prédlkáclöm a bábeli toronyépltésről, lsten kemény .megállj" -jár öl. Nem lehet-e, hogy lsten egyszer nagyon keményen és félreérthetetlenül azt mondja : Megállji Túl sokat tevékenykedtél. Szeretném egész biztosan megválaszolni ezt a kérdést. Ezért Imádkozom és titeket ls arra kérlek. Imádkozzatok velem és értem . Csak azon van áldás, csak az Időálló. amit csakugyan
lsten akar, amivel ő bíz meg. Amit magunk aprltunk a levesilnkbe, amit a magunk
eszéból és erejéből v állatunk. az nem tartós. azon nincsen áldás :
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Ritter Lórinc esztergomi e. megyés Hollfeldben (bambergi e. rn.) ápr . 28-án
.egyházközségi tanácsgyúlésen hívei imája köz ött".
Farkas Ferenc ajaki esperesplébános máj. 4-én. Szülófalujában , Orhalomban
temették (61)
Láng Ferenc Alán premontrei kanonok, c. prépost máj. 26-án. Novajidrányban
temették (79, 55)
Pölöskey József tb . esperes, ny. szakonyi plébános Bogyoszlón, máj . 26-án
(85, 58)
Palotás József mindszenti plébános. Máj. 26-án temették (43, 24)
Molnár József érs . tanácsos, ostorosi plébános . Mezótárkányban temették.
Kisörsi Pál esperes , a Budapest VI. ker . Szent Család plébánia plébánosa
jún. 2-án. A tihanyi temetóben temették (68)
Gyulai Gaál György kármelita, volt esztergomi teol. tanár Grácban, jún. 4-én.
Jún. 9-én temették (63, 40)
Kurucz Alajos fülöpjakabi plébános . Jún. l1-én temették (34, 11)
Liska Zoltán c. esperes, zebegényi plébános jún. 15-én (62, 39)
Baráth Imre tb. esperes, ny. plébános jún . ts- án Keszthelyen . Marcaliban
temették (71, 48)
Horváth Imre ny. horvátnádaljai lelkész jún. 23-án (57, 33)
Környei József ny. plébános, gyémántmiséje elótt 3 nappal, jún . 26-án.
Környén temették.
Szalay László Semjén ny. bencés tanár jún. 29-én (74, 57)
Mátray János vasmisés piarista jún. 3D-án (95, 75, 70)
Petres József ny. vasaljai plébános jún . 30-án Szombathelyen temették
(62, 39)
Petrik Béla püspöki tanácsos, ny. rádi plébános . Kistárkányban temették
(84, 60)
Dr. Kisbán Emil pálos. Zalaegerszegen temették.
Szabó Ernő mernyei plébános júl. 2-án. Kertán temették (53, 28)
Roderburg Emő pilisszentiváni plébános, püspöki tanácsos . Júl. 13-án
temették (52, 29)
Pápai György Nárcisz bencés fóisk . tanár júl. 19-én (67, 48, 43)
Vankó Ferenc nyirszöllósi plébános júl. 21-én. Tlszanánán temették (38, 13)
Wainer Ferenc piarista júl. 23-án. Rákoskereszturon temették (69, 52, 46)
Lipkay István SJ júl. 27-én Budapesten. Vácrátóton temették (60,41, 30)
Vörös József c. esp. plébános júl. 28·án. Pápakovácsi ban temették (67, 45)
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Krepsz Agoston toronyi esperesplébános júl. 29-én. A szombathelyi Szent
Ouiri n pléb ániatemplom kr iptájába temették (75. 49)
Lébényi Udön Szilárd aranymisés bencés júl. 30-án Oberhachingban
(79, 59, 52)
Erdós József kalocsai egyházmegyés ny. plébános. világszerte ismert tudós ,
Székesf ehérvárott. Aug. 4-én t emette Ijj as érsek (71)
Wallner Gyózó c. kanonok Nagyváradon aug. 5-én (81, 58)
Dr. Porubszky Géza érseki tanácsos aug. 6-án Várpalotán .
Kollár József Gedeon OSB aug 6-án. Gyórött temették (74)
Seregély Zoltán aug. 18-án Bri dgeport -ban (Conn ecticut. U. S. A.) (53, 29)
Lázár Pál kúnszentm árt oni esper esplébános aug. 21 -én (68, 43)
Dömötör Lórinc écsi plébános aug. 22-én (61, 37)
Orovits János M ihál y bencés tanár aug. 27-én Pannonhalmán (61, 46, 38)
Fazekas László magyar lelkész Plyrnpton , Ausztrália . A West Terrace-i teme tó ben t emet ték (58)
Német Béla SJ t eol. tanár aug. 28-án Klagenfurtban (65, 46. 36)
Eber Alán Gyula ciszte rc i aug. 3O-án Balatonfenyvesen (55. 36. 31)
Kominyák János váoi m. ny. hittanár Székesfeh érv árott szept . l-én (77)
Novlts István aranymi sés ny. espere s szept . 5-én Szentbalázson (78)
Kerékgyártó Tibor érseki t anácsos. gyémántm lsés szept . 5-én (83)
Timár Máté SJ aranymi sés, a budapesti Jézus Sziv e-templom lel késze
szept . 1Q-én (76, 53. 50)
Kovács József ny. felsópaty i pl ébános szept . 16-án Vasvárott (71. 47)
Paulai Imre Károly premont rei, a Caritas Inte rnatio nalls bécs i igazgatója
szept . 21 -én (64, 43, 37)
Kovács Imre csanádegyházmegyei áldozópap szept . 21 -én (48. 25)
Véghseó Dániel tb . kanonok. ny. nyiresász árt parochus. gyémántmi sés.
a hajdúdorog i egyházmegye nesztora. Debre cenben t emették (89. 64)
Ifj. Véghseó Dániel édesapja temetése napján halt meg. Debrece nben
temették.
Ambrus Tibor c. apát . ny. hosszúpályi plébános szept. 27-én (84, 61)
Varga János püspöki tanácsos okt. 5-én PilIs IIget en (61)
P. Alexius Tomas István fe rencrendi, kassai lelkipásztor autőszerencsétlen
ség áldozata lett (70)
Kontros János ny . dobsinai plé bános
Elhúnyt papte stvé reinket foglalj uk mement6inkba !

+
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PAULAI IMRE KAROLY OPraem.
(1907 - 1971)
1971. szept. 22-én villámcsapásként járta be Magyarországot és egész Európát a
hir, hogy Paulai atyát magához vette az Úr. Vele a mai Európa egyik legmarkánsabb
Caritas-vezet öle távozott az élö k sorából.
1907. júl. 26-án született Budapesten . Középisk ol áit a piaristáknál végezte. 1927.
szept, 28-án felöltötte a premontreiek fehér rendi ruháját a jászóvári prépostságban.
Akkor vette fel keresztn eve mellé a Károly nevet. Filo zófiai és t eológi ai tanulmányait
Jászóvárott és Budapesten végezte , a tanári diploma megszerzés ét célzó egyetemi
tanulm ányokkal párhuzamosan. Mint latln-n émet szakos t anárjelölt egy évet Bécsben
ls töltött, hogy tökéletesltse magát a német nyel vben. Bizonyár a nem sejtett e.
milyen hasznát veszi ennek kés öbb. 15 éves karlt atfv tevékenysége alatt. Az ünnepélyes fogadalom let étele után néhány hónapra, 1933-ban pappá szentelte Hanauer
istván váci püspök,
ElsO tanári éveit 1938·45·lg a gödölIOl, majd 1948-lg a budafok l premontrei
gimnáziumban töltötte. 1948-51 -lg Kelenföld ön k áplánkedott . majd emell ett. a p üspöki kar megbizás ából segít ett megszervezni az Egyházi Szeretetszolgálat keretén
belül a szeretetotthonok egész. Jelenleg is megl évO magyarorsz ági szervezetét.
Gondviselésszerű volt számára ez a munka: k és öbb nagy hasznát vette ezeknek a
helyi és személyi ism ereteknek.
1956 novemberében , a budapesti AC akkori elnökének, Endrey Mihály püspökn ek
kís éröjek ént Bécsbe utazott, hogy egy·két hétig segitsen szervezn i a külföld i segitség
Magyarországra juttatását. Az egy·két hétb ől el ös z őr többh ónapi munka lett; végül
pedig szlv ös és sok-sok akadályt lek üzd ö munkával sikerü lt int ézményesitenie a külföld i segltenl-akarást . Igy született meg a Caritas Internat ionali s, Delegat ion Wien
néven rnüköd ö nemzetköz i bécsi Carltas-szerv , amelynek O lett a vezet öle. s amely
az egyetemes Egyház nevében hivatalosan szervezt e a Caritas -munkát a keleteurópa l
országok, eleinte els ősorban Magyaro rszág f elé. Ez a Caritas-szerv 1970 januárjától
. Kat holl sches Hllfswerk, Büro Wien· név alatt folyt att a munkáját. Még résztvett
azokon a tárgyal ásokon 1971 auguszt usában, amelyek érte lmében a Kath . Hllfswerk,
Büro Rom és a Kath . Hilfswerk , Büro Wien , valamint az oszt rák püspö ki karnak
Europli lsch er Hllfsfonds Osterreichs néven már évek óta rnüködö külföldi Carltasszerve 1972. jan. t-t ól kezdve Europlilscher Hil fsfo nds neve alatt egyesül; a javaslat
jóváhagy ását azonban már nem érte meg. A t árgyalások nagy mérté kben Igénybevették az angina pectoris mi att amúgyis beteg szívét . Szept . l-én miséje el ött
er ös szivszúrást érzett. Mégis végigmondta miséjét. M int k é s őbb megjeg yezte,
áldoztatás közben szinte látta a nagy Izzadtságcseppeket , amelyek homlokáról a földre
gördültek. Szerencs ére az orvos már várta a sekresty ében. de O sem tudott mást
tenn i , mint megállapitotta, hogy súlyos szívinf arkt usról van sz ö. Paulai aty a látszólag
belenyugodott a változhatatl anba és engedte , hogy ágyba parancsolj ák. Mihelyt
azonban kissé alábbhagytak fájdalmai , azt hitte. hogy újra dolgozhat. iII etOleg dol goznia kell szegényei érdek ében, Ez ls hozzájárult val ó s z ínűl eg ahhoz, hogy szept.
21·én újabb roham következett be, amely pill anatok alatt megállf totta a fár adt szivet.
Mértéket nem Ism er ő munkabir ás, I lle tő leg dol qozn l-akar ás jellemezte 15 éves
karit ativ tev ékenys égében. Am ikor pl. a Duna kiá radása Magyarországon és Horn ánlában az Ismeretes nagy károkat okozta , nem várta meg. hogy megkérjék a segíts ég
megszervezésére, hanem önt evékenyen , azonnal elkezdett kérni és kolduln i, hogy
rnlel öbb segíthessen a rászorulókon, Papi összejövete leken, újs ágcikkekben Izzó
meggyOzOdéssel igyekezett fei rázni az embere k lelkii smeret ét , megnyerni seq ít ökészségüket védencei érdekében. Mir e regge l 7 órára az irodába érkeze tt, addigra
- buzgó e lő ké s z ü le t után és még buzgóbb hálaadással - elmondotta mls élét a
n őv ére k n e k . ahol lako tt , elvégezt e elmélke dését és lel kiolv asmányát , valamint bre-
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viáriumát egészen a vesperáslg . Délután, miko r már minden alkalmazott hazament,
ő még egy, nem egyszer két órát is továb b dolgozott. E . tú lörákat " csak az utóbbi
időben hagyta abba, amikor egyre gyakrabban érezte az anginás fájdalmakat. Tavaly
az árvíz miatt egyálta lán nem ment szabadságra, s az idén is csak tíznapi kikapcsolódásra sike rült rábeszéln i. Azt vallotta: Inkább a sok munkában haljon meg, mint
a tétlenségben.
Papi élete a legpéldásabbak közé tart ozott. Bár minden percét igé nybevevő
karitativ tevéke nysége ls papi tevéke nység volt, bármikor szívesen vállalkozott
rövi debb kisegítésre lelkipásztori vonalo n is. Lelkületére Jellemző az a néhány sor,
amelyet az Idei magyar papi lelkigyakorlatra küldött: . Szeretett el mementózom Kedves Mindan nyiatokért, akik résztvehettek az Innsbrucki papi lelkigyakorlatokon. Sajnos
részben időhöz köt ött hivatalos elfoglaltság, részben pedig a nagyszámú papi látogató miatt nem vehetek részt azon. Lélekben Veletek vagyok és Mindannyiatokat
paptestvéri szeretettel foglallak szentmiséimbe: Buzgóságánál csak egyszerúsége és
igénytelensége volt nagyobb. Ennek bizonyságául szolgáljon, hogy fizetésének csak
kis részét vette f el legszükségese bb egyéni kiadásai fedezésére, a többit adom ányként vi sszafizette a Carita s kassz áj ába. 15 éven keresztü l befizetett adományaiból
egész sor tem plomot lehetett renováltat ni M agyarországon.
Temetése méltó volt életé hez. László püspök úr mondotta a requiemet, rnélyértelmúen méltatva Paulai atya Carltas-működ és ét. A grinzingi temetőben a Pázmáneum
felajánlotta egyik s írhelyét. A hideg és a szakadó eső ellenére a temetőben is Igen
sokan jele ntek meg tisztelői, paptestvérei közül egész Európából, sőt még Ameriká·
ból is. Rendtársai között ott volt P. Were nfried, és több apátság képviselője. A
beszentelés előtt Bayer prelátus bucsuztatta a Carltas-eqves ületek nevében. A temetési szertartást Adám György f ölélk ész végezte. <:> is méltatta érdemeit. A bécsi
egyházmegyét Weinbacher segédpüspök képvisel te.
Úgy ére zzük, nála nagyon helyénva ló volt a gyászjelentés mottója: .JÓI van, te
húséges, derék szolga! Mi vel kevésbe n hú voltál, sokat bízok rád: menj be urad
örömé be: (Mt 25,21 -22)
Munkat ársai
LAJOS BAlÁZS, A HOGY I!N LATTAM
(Csikszeredán született 1894. aug. 28-án. Középiskoláit az Erdélyi Római Katolikus
Stát us hires csl ksomlyól gimnáziu mában, a t eológiai tanulmányokat a budapesti Pázmány Pét er Egyetem hittudományi karán végezte a központi papnevelő intézet növendékeként. 1918. jún. ll -én szentelték pappá Gyulafehérvárott. 1912·ben, majd 1920-ban
ismételten kért e felvételét a jezsuita rendbe, de egészségi okok mindkét esetben
meggátolták a szerzetesi hivatás követésében. Lelkipásztori munkát végzett mint
káplán Lupényban, Csatószegen, Petrozsényben, mint plébános Radnalajosfalván,
Oradnán, Feleken, Aranyosgyéresen, Csíkmadarason, Kézdtköváron. Mádéfalván, Jobbágytelkén, Csik mlndszenten. 1968 szeptemberében nyugdijba vonult, meghalt 1970.
szept. 28-án Cslkszeredán.)
Legelőször 1925·ben találkoztam vele Gyulafehérvárt. Mint kispapok sétára indultun k a vár körü l, amikor látjuk, hogy h átlzs ákos, s árosbakancsos. nagy ember integet
felénk és kiabál : .Alljatok megl Alljatok rneql " Klv áncslan lassí tottuk a lépést, amig
hozzánk érke zett. Barát ságosan kezet szori tott velünk.•Laj os Balázs vagyok, kirlibabai
plébános. Messze a legközelebbi vasútá ll omás, hegyen, nagy sárban kellett átmennem odáig. Ki lesz majd közületek az utódom 7" Azt hiszem, egyikünk sem érzett
fölötte nagy kedvet az utódlásra. Másnap hallottuk, hogy letett zsinatvizsgát, híttan árit , s ami még l eteh ető vol t . hogy megspóroljon még egy gyulafehérvári utat .•Nagy
esze van" . hallottam az álta lános kispa pi véleményt .
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Má sodik találkozásom Lajos Balázzsal 1930 márciusában volt . Akkor Brassóban
voltam káplán. Papp Dénes káplántársam kért. hogy menjek el helyette Lajos Balázszsal Zágonba nyol c napos n épmtsszl öt tartani , mert az ő f iainak (Ieg ényegyl et l Igazgató volt ) éppen akkor tartja a lel kigyakorl atot Márton Áron. egykori évtársa.
Beugrottam készületlenül. Nem bántam meg , mert Lajos Balázsban jÓ mesterre
akadtam. Nemcsak préd ikációs anyaggal látott el bőven. hanem barátsá gába fogadott
s eljegyzett a népmisszió eszméj ével ls úgy , hogy azutá n ls t artottam még vele jó
néhány missziót . Per sze, én először csak Inasko dtam mell ette , ámbár . segéd· -nek
nevezett. Végül ls. 1934-ben, Cslkkarcfalván .rnesterré " avatott, amlröl latlnnyelvű
. okmá nyt " ls állItott ki. A mestervizsga szer inte az volt, hogy este. az éjjeli szent ségimádás e lőtt. a gyónásról beszéltem . s utána reggelig gyóntattu nk. A reggeli mise
után bemenrunk reggell znl s egy keveset pih ennI. AI ig nyeltük le a reggelit , Balázs
kinéz az ablakon s azt mond ja: . Sándor. nézzsze fel a hegyre (a templomdombra) I
FelId ézted a szellemeket. Tele van a hegy gyó nóval. Hát rnenj ünk l "
Az Igazság pedig az. hogya szellem eket Inkább ő Idézte fe l. N agyszerűen tudott
a nép nyel vén beszélni. A székely népéletet és szokásokat klt ünöen tudta alkalmazni
a lelki életre . Jó volt el nézni, ehogy a székely atyafiak könyökü kre t ámaszkod va
nézte k fel rá a szószékre , hol búsan bólog atv a. hol elmosolyodva egy·egy találó
példáján . hasonlatá n: hogyan késett le pl. . Arnen M árl" mind ig a rnlsér öl. s az ő
halálos ágyához ls kés őn érke zett a pap szent Út rav alóval, vagy : hogy . nyllalják"
meg kalákában a székelyek a megrokkant csűrt. s Igy kell . rneqnyl lalnl". vagy is
megmozgatnl azokat a rokkant bűnösöket ls. akik még nem jöttek el gyónnI. Másfél
óráig ls elh allg atták néha teljes f igyelemmel egy-egy beszédét . Farkaslakán még a
csen dőrőrmes te r ls nagy elismeréssel köszönte meg pr édi káci ójá t, pedig előzőleg úgy
Informálták. hogy a mlsszlón néplázltás folyik .
Ahol egyszer missziót t artott . ott sok áig emlege tt ék péld áit. ízes mondásait.
Egyik faluban a legényeknek tartott csoportoktat ást . s ut ána egy tized rózsafűzért
Imádkoztak. A leg ények gyéren válaszoigettak előimádkozásáre . Egyszer esek hátra szól : . Vált sátok hej, mert ltthaqyl ak!"
A népm isszió el mélet e, hogy úgy mondjam: a kisujj ában vo lt . Áttanulmányozta
az egész német missz ió s Irodal mat. írásalt megmutatt a Gálfy Sándor nagyv áradi
papnak, aki 1933·ban Kolo zsvárt papi lelk igy akorl atot t arto tt . s Gálfy bi ztatta . hogy
adja kl a .Mtss zt öskönvv" -et , amely ma ls bő anyagforrása a lelk igyakorlatokat t art ó
és szent beszédre készülő papságn ak.
Mindig bámultam Lajos Balázsnak a szent tudományok Iránt i érdeklődését és
hatalmas munkatempóját. Ha egy jó teológi ai munka a kezébe került, magyar. latin,
vagy német nyel ven. addig őt egyéb aIIg érdekel te . amig azon át nem rágta magát .
Az utóbbi években sokat foglalkozott egyháztörténelemmel ls . . Nern vagyok historikus - szokta mondan i - , de érdekel ez ls:
azt hiszem kevés embernek
Lelkének volt egy t itkos kamr ája. ahová engedett betekintést. Ez a jezsu itákhoz való vis zonya volt. Nekem egyszer meanyilatkozott. Ennek a keményvágású vasembernek akkor láttam el ősz ör és utoljára
könny et a szemében. Megh ató vol t még a hangja is, ahogy halk an. lass an beszélt.
Csak annyit mondh atok , hogy Lajos Bal ázs valóságga l szerelmes volt a Rendbe. S
ha ez az érzelme nem ls ta lált mind ig vlszonz ásra. ez az ő t iszteletét és szeretetét
a Rend Iránt nem csökke ntette. Igy cs ak ol y asm iről tudu nk beszélni. ami szfvünkhöz
elvál aszth at atlanul hozzánőtt.
Lajos Balázs ped ig mind ig úgy beszélt, ahogy érzett. •Benne nem volt álnokság:
S amilyen egyenes és ő sz inte vol t mint ember. olyan t i s ztalelkű . hűs éges szolgája
volt Istennek . s munkás papja az Egyháznak . R. I. P.!
Egy paptársa
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WALLNER GYOZO
(1890 - 1971)
Maroslllyén (Hunyad m.) született, 1890. ápr. 24-én. Aty ja MÁV forg almista.
vallásos . j6 katolikus. Két f iú és hét leány volt a csalá dban. Győző másfélé ves volt.
amikor atyjá t Nagyszénásra helyezték . A ls6bb iskolái t a nagyvá radi Szent Vince
Intézetben végezte . Ott kezdett rugyeznl lelk ében a hivatás est rája. Glmnázlumba
a pr emontreiekhez járt. Váradon végezte a teol6glát és 1912. aug. 25·án szentelték
pappá. A Szent Vince kápolnában ta rt otta e l s ő szentm is éjét .
Csorváson káplánkodott egy évig . M ajd 1913. szept. l -én Budapestre került fel :
a Szent Imre Kollégium prefektusa lett. Elvégezte az egyetemet tört énelemszakon.
1918 öszén a nagyváradi tanltök épzö Int ézet (Csengery utca) prefe ktusa lett. egyben
tanára ls: hitta nt , tö rt énelmet. földrajzot t anitott. Innen 1921 szepte mberében Fugyivásárhelyre kerü lt: ő szervezte meg az új plébán iát . Fel építette az első vidék i katoli kus kultú rházat 1935-ben. Ebben ismerkedett meg a kato li kus egyházzal Bélteky
Ferenc . a kis evangéli kus kovácsseqé d, a későbbi nagyvára di vikárius . Majd 1939.
szept. l -én a váradi Szent Jőzs ef Intézet Igazgató ja lett. Scheffler János. szatmárnagyváradi püspök 1945-ben c. kanonokká nevezt e kl. E nemben ut ol s6 vo lt egyház.
megyéj ében. 1948 aug. l. után az olaszi plébániához osztottá k be. Oda járt mls éznl .
mikor tudott. 1971 . aug. 5-én halt meg. Nagyváradon te mett ék aug. 7·én. első szombaton .
Confrater
OROSZ ANDRÁS SJ
(1917 - 1971)
Pécelen szOlete tt 1917. dec . 29-én három gyerm ekes vasutas családból. mélyen
vallásos édesanyát61. Már az elemlben szivgárdista . Gimnáziumb a Kalocsára került
a Jezsuitákhoz. Végig t iszt a k itűnő , 3 évben o s ztál ye l s ő . Het edikes korában e lőadtá k
Emmet Lavery : Az Úr katonái c. hires darabját . Ebben ő játszotta a Jezsuita rektort.
Erettségi után novi ciusnak je lent kezett. Fll oz6flát Budapest en és Kassán, teol 6glát
Szegeden végzett. ott ls szentel ték pappá 1946. júl. 26-án. l:letének középs ö szakaszában pályafutása változatos: egy évig tanyai mlsszl6s munkát végez . egy évig a
szentltástudomány tanára Budapest en, félévig a pesti Jézus Szfve-ternplorn le lkésze .
majd rövi d Ideig P. Hunya ut6daként lelki igazgat6 a szegedi szemi náriu mban. A kis papok azt mondtá k rola : nagy vigaszukra volt a gy6ntat6székben. 1951 őszétő l öt
éven át segédmunkás két helyen. A dr öthálö- és sodronygyérban esett meg vele az
a kedves dolo g, hogy egy öreg szaki ezzel fogadta: . Kedves kis barátom , Igérje meg.
hogy sohasem káromkod ik ." Ez nem volt nehéz .. . 1956. márc, 5-étől haláláig az
egyházi kegydfj asok és betegek szeretetszolgá latáná l volt alkal mazásban mint kertész .
házi munkás III. házi lel kész. felváltv a N6g rád ve rőc én . Csúcshegyen. majd újb61
Veröc én. Külö nösen jelentős volt lelki kiérésében az a két és fél esztend ő 1961
őszétől . amikor a budai Csúcshegyen teljesen egyedül lakott. Ezt a . remeteséaet",
amel yet csak az odaérk ező látogat6kkal való szeretetteljes foglalkozás szakltott meg,
lsten k űl ön ös adományának tartotta . Sokszor mondta, hogy Itt készült fel további
életé re és keresztjelre .
A lélek embere volt : ezzel jell emezhetnénk leglömörebben. Má r fil ozófus konlban
egyszer azért kért engedélyt karácsonyeste éjfélig val ó fennmaradásra, hogy számot
vethessen lelkével egész évről. B e ls ő megvllágosltásalt szerette lma alakj ába önteni .
s másoknak ls ajánlotta, hogy Igy saját szavaik kai Imádkozzanak saját Igényeikért.
Idézzünk ezekbő l : . Szabadrt s meg elértékte lenedésem félelmétől. Ne rlasszon meg
az élet kor gyöngesége , e ll e n ke ző l e g ta láljam meg az évek és betegségek gazdagságát." . Tégy olyanná Uram. hogy az élete mben otthon érezhesd magad; jól
megért sele k, szeressem t örekv ése idet. és rád ne únjak sohase. mert megkivántam .
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hogy reád tal áljanak , akik hozzám jönnek : "Kérl ek Uram, tedd bennem igazzá.
hogya nevedben élj ek, és Igy legyek én bizonys ág Mell etted' "
Derűs kedélye . amely ellentétben állt gyomorb ántalmaival, közismert volt rend.
társai között . Mindig őrzött a tarsolyában valami ártatlan, de nagyon szelle mes
mondást vagy találós kérdést, meglepö és csatt anós for dulatot . Ez egyben páncélt
is vont köréje . Beszéde maga volt a közvetl enség, t ömörség és egyszerúség. Nem
hiába volt legkedvesebb olvasmánya, tanulmánya a Szent írás, az evangéli um. Foly.
v ást azt magyarázta a n ővérekn e k , ü d ü l ő kn e k. Közvetlen ül halála e lő tt ls azt s ürgette : . Olvassunkl" - és mikor az á po l ó n ővér megkérdezte , a Szent írást olv assa-e:
. Az jó lesz, nagyon jő lesz! " A n ővér ekkor többek között az Úr Jézus főpapi Imáját
mondta el nekI.
Elmélyedő , csöndes stílusa nem hogy távol tartott a voln a tőle , inkább vonzott a
hozzá az embereket. Egyéniségének személy es varázsa volt. Különl eges karizmával
rendelkezett a lelk ivezetés re. Nem ok nélkül lépett a legnevesebb magyar sp tr ttu álísok nyomdokaiba : P. Hunyának utóda lett, P. Kardas Szeged rő l való elh elyezésekor
ráhagyta gyermekeit. Ha nagy b űn öst oldozott fel , utána nem egyszer megszólftotta:
most oly an sz ép a lelk e, olyan kedves lsten e lőtt, hogy szeretné imái t kérni sa l átmagáért , vagy valamilye n jő szándékra. IOletelve volt : . lO n nem akarok magamnak
élni, hanem az Úr Jézus nevében akarok él ni minde nkinek. aki bel ép az életembe,
akárhogyan is: . Személyes gondom legyen a többiek ügye: . Akl félt i az Idejét,
elveszti azt, aki félti a kényeImét , elv eszti azt: Ezt a szolgá ló odaadást kedves ,
eredet i apróságokban tudta érvé nyes ít enI. PI. ha írt vala kine k, s a j á tk ez űle g rajzolt
a lapra , lev élre valami kis díszt : falevelet , virágot . Mikor a t anyamisszió során
házszenteln i járt , a lakóh ázzal együtt a parasztember életében oly fo ntos Ist állót is
megáldotta. Ilyenkor lapátra vette a piszkot és kihajította: Igy dobódjék ki minden
rossz e család életéből! - Egy vasárnap reggel találko zott vele valaki a Cs úcshegyen. •Hol járt ilyen korán?" - .Sétá lni voltam a Gazd árnrnal. " (IOrtsd : betegh ez
vi tt e a Szentség et .) Anny i hit volt ebben, hogy az Ill e tő még tíz év múlva is jól.
es öen emlegeti a kis ep izódot .
Tudta. hogy az öreg ek pasztor ációját általában nem szívesen válla lják . Azért
örömest vett e át a verőc e i apácaottho n lelki vezeté sét. Fiatal kor a elle nére [ öl
megértett e az i dős embereket. Szívén viselte az Otth on jó szellem ét . hogy megér tés.
békesség. szeré tet legyen benne. Külö nös szeretettel vonzódott a legelhagyatottabbak·
hoz. Nem tudott nyugovőra térnl addig , mig a bete geket meg nem látog atta és
áldást nem adott külön-külön mindegyikre.
IOletének jóformán minden szakaszában összehozott vele a Jóisten . De különösen
két találkozásunk maradt emlékezetes. Egyszer a Csúcshegyen jártunk nála egy
ismerős családdal. A két gyer eket azonnal meghódította azzal. hogy nemcs ak úgy
egyszerűen átvette tőlük a hegyoldalban szedett vadvir ágot , hanem bev itte öket a
pic i . sekrestvé be" és ott velük magukkal rendeztette el a v ázában. hogy majd az
oltárra kerüljön . Aztán magyaros vendégs zeretettel uzsonnát t álalt . Közben besz élgettünk . Tel jes szakértelemm el és odaadással magyarázt a el a Jó halpapriká s k észttési m édját - és egy perc mulv a ugyanilyen természetességgel fel elt arra a k érd és re: milyen teológ iai problémák foglalkoztatják mostans ág. Csak szégyenkezni lehetett e t eljes bels ő érettség láttán. - Utol jára Ve rő c é n kerestem föl negyedfél éwel
halála elótt. Út i és le lki él ményel mröl számoltam be neki nagy lendülettel. Végig·
hall gatott , aztán szokott sugárzó mosolyával csak annyi t mondott : ő már féll ábbal a
másvil ágon járt, s ami ideje még ideát marad. az alatt már csak az egy szükségessel
kfván fogl alkozni : Ist ennel és a szeret et apró szolgálataival. Másban, úgy érzi, nem
feladata résztvenni többé .
Gyomorbaja . úgy látsz ik , egész életén át végigkís érte. De amint maga megje gyez·
te. nagyon . t ürö term észetű " volt , azért környezete sokáig nem is vett e észre ,
milyen fájdalmakkal küszköd ik . 1968 telén vitték be e lő szö r a váci kórházba egy
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. kl s" mütétre . 1970 júniusában, majd 1971 márciusában gyomorvérzéss el Ismét
bekerült. Ezekben az években le gked vesebb elmélkedése és Imádsága a keresztút
volt . Saját kérésére Ismét megoperálták márc . 17-én. A müt ét slkerült , de néhány
nap mulva a belső varrat enged ett. s a gyomorcsonk levált. Szenvedése közben
sokszor mondta : .Nern ba]!" Ha kérdezték, hogy van, ez az egy válasza volt: jól.
jóll Mikor h ír űl vitték neki, hogya nővérek sokat Imádkoznak érte. végrendelet·
szerüen ezt felelte : .Legyenek jók: Egy látogatójának pedig: . Csak a szeretet
szárnítl" A nővérek utoljára április első csütörtökén látogatt ák meg . Ekkor fölemelte
fej ét és minden erejét össze szedve ezeket mondta: . Komol y dol gokat meggondoltam ,
mindent elfogadtam, mindent aláhúztam, egy a fontos (ekkor egy ik paptársa nevét
mondtal. hogy meggyó gyuljon , aki beteg ebb , mint én: Teljes öntudattal , utolsó
percéig a szentlrásl szövegek re és a nővér Imáira figyelve halt meg ápr. 3·án este .
Nagycsütörtökön temették el Ver őcén. kedves nővérei közé . Ezüstm iséjét már az
örök Főpappal ünnepelte .
Confrater
KI:T BENCI:S HALOTT
SZALAY SEMJI:N 1898. jan . 20·én született. Beöltözése 1914. aug. 6-án. szentelése
1921. jún . 29·én vol t. Tanárkodott Kószeg en és Pápán, majd 192 9-tő l falusi lelkész.
1942-ben visszakerült gimnáziumi munk ára : Pápán. majd Eszter gomb an tan ftott. Az
áll amos ft ás ut án 1951-lg az eszt ergom i kisszeminárium tan ára lett, majd ennek
megszünése ut án ált alános Iskol ában tan ított Magyaróvárott és Márlakálnokon, egé.
szen 1962-ben bekövetkezett nyugd íjazásá ig . Azóta Győrszentm árton községben élt
rokonalnál, de készsé gesen segédkezett a k istemplom lelkipásztori munkáj ában. főleg
a gyóntat ásban. 1971 f ebru árjában kórhá zba került : kiderült. hogy szfvinfarktus volt.
amelyet lábon hordott kl. Hatheti kórh ázi kezel és után hazajött, de már nem tudott
megerősödni . Készült a halálra , ezt t öbbször eml egette. Készült ara nymiséjé re is . júl.
4-én akarta elmondanI. Az Úristen másként határozott: pappászentelésének 50. év.
fordulóján. jún . 29·én misére készülődve szobáj ában összeesett. s mire rát alált ak,
halott volt . A legn agyobb rendben hátrahagyott Iratai ls mutatl ák. hogy ha hirtelen
is húnyt el. de nem készül etlenül. A községi tem e tőb en nyugszik , szül ei slrja mellett.
PÁPAI NÁRCISZ 1904. nov . 22·én szül et ett, beöltözött 1923. aug. IS-én , pappá
szentelt ék 1929. jún . 29-én. Kiv áló matematikus vol t . ezért 1929. szept , vé gén a f öiskolára került tanárnak . 1933-tól Győrben tanftott egészen 1966-ig, ekkor ls csak
egészségi állapotának megromlása miatt ker ült nyugalomba Pannonhalmár a. M unkás
természete itt sem hagyta teljesen nyugodn i : elv áll al ta a fószámvevóséget , elök észltette a növendékeket matematlkából az egy etem i fe lvéte l re . másoka t ls segftett nagy
tanári tud ás ával. 1969 novemberében azonban már minden komolyab b szelle mi munkát abba kellett hagynia - nem ki s szomorúságára. Ett ől kezdve a Szociál is Otthon
gondozottjaként élt, egyre gyeng ülő sziw el és Idegek kel. Rövid agónia ut án húnyt
el 1971. Júl. 10-én, arcán a lelki békének és kiegyensúl yozott ságnak mindenk it vl gasztaló Jeleivel. A győri benc és templ om krlpt ájába temett ék : az egész templomot
betöltő gyás zoló tömeg már számával ls kif ejezte megbecsül ését . I:s ezt igazán klérdemelte tanltö-nev el ö munkásságával. Tel jes en ennek élt. Óráit gondos an tartotta .
alapo san készült. Nemcsak a gimn áziumban tan ított, hanem egész éven át . fóleg az
iskolai szünetek Idején egyetem i , fó iskolal f elvételre készitette elő a f iatalokat. El ő 
k észitő előadásaira nemcsak diákjai, hanem a többi intézet növendékei közül ls
többen eljártak. Nevelés i el vei közt első helyet foglalt el a kötelességteljesltésre
való szoktatás . Óráin rendet. fegyelmet tartott. Legfőbb pedagógus -erénye volt a
szer étet . megértés . seglteni-akarás. Le tudott ereszkedni a diákl él ekhez. Segftette
ebben kiváló humorérzéke. - Nevelésének más ik területe volt a templom . A gyón.
tatáson kfvül szivesen vállalkozott diákok számára szentbeszédek tartására . Egész
magatartásán a szentbenedeki mérséklet (dtscretto) tükröződött. Igy értjük meg a
I. M.
halálában ls megmutatkozó lelki békesség et. - R. I. P.
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MATRAY JANOS piarista
[1877 -1971)
95. évében húnyt el 1971. június 30-án, két nappal pappászentelésének 70. évfordu lója el őtt . Beszentelését volt tanltványa, dr. Szabó Imre püspök végezte . Kiv ánságára szülőfaluja, Győrszentiván tem etőjében helyeztilk örök nyugalomra .
1916-tól 1920-lg Nyitrán , 1928-tól 1934·lg Magyaró várott volt házf őn ök és gimnázium i igazgatő. Ettől a tfz évt öl eltekintve , 1903-161 Budapesten müködött , és közben
9 évig volt itt is házfőnök .
Halála előtt egy hónappal volt 1911·ben érettségizett tan ltványalnak 60 éves
találkoz ója. •A budapesti piarista főgimn ázlumban nyolc éven át volt osztályfónökünk ,
és amidőn klléptilnk az életbe, a szoros kapcsolat nem szünt meg között ünk. Volt
diákja i között családfő maradt, Irányitott, vezérelt, támogatott , szomorú ságunkban
mondta gyászbeszédében dr . T1chy
osztozott, örömünkben vel ünk örvendezett" Kálmán nyug. min . oszt ályf őnök .
Elete szint e egy évszázadot fogott át. E roppant idő utolsó órájáig friss maradt
benne a szellem és a szeretet. Szobája mindvégig zarándokhelye maradt sok-sok
diáknemzed éknek, hogy megerösftse mindazokat , akik meleg papi szívéhez jöttek
tanács ért és segítség ért. Nem tudott mosoly nélkül , szó nélkül elmenni egy kisdiák
mellett. Eletének talán az a legnagyobb tanítása, hogy mindenkivel örömest megosztotta lelkének cipóját. akivel csak találkoz ott a rögös életúton .
Úgy néztünk fel rá, min t egy pátriárkára. Ereztük, hogy hitelesen hordozza azt a
lángot, amit Kalazanci Szent József bfzott rá. Fogadalmának szellemében uto lsó
lehelleté ig tanítani akart másokat szavaival , írásaival. Nem sajnálta averejtéket
abban a munkában sem, amive l folyton képezte magát, hogy alkalmas eszköze legyen
I sten országának .
Nagyon hiányozni fog aranyos szava, mosolya, jósága , de hálát adunk az Úrnak ,
hogy ilyen nagy Időn keresztill megajándékozta vele Rendünket. öregdiákjainkat.
Sz. L.
PALOTAS JÓZSEF és KURUCZ ALAJOS
Két f iat al paptól búcsúzott a váci egyházmegye. Fiat al koruk mellett azért is
megdöbbentO a haláluk, mert a kiskunfélegyházi Óplébánián több mint négy évig
együtt voltak káplánek.
Palotás József Kecskeméten szüle tett 1923 nov. 28-án. 1947·ben szentel ték pappá
Vácott. Nyolc helyen volt hitoktató-káplán , pléb ános Tápén és Mindszenten . Papi
élete legnagyobb részét az alföldi, nagy tanyavIlággal rendelkezO plébániákon töltötte .
LelkIIsmerete s, buzgó embernek Ismerte mindenki. Szfvügye a templom volt. Számos templom és plébánia úJjáépltésében vett részt. Május 26-án a kecske méti temetőbe nagyon sokan jöttek el volt hívei közül, hogy búcsút vegyenek t öle. Emellett
több mint száz pap volt a temetésén. A szentmisét és a temetési szertartásr dr .
Vajda József váci segédpüspök végezte .
Kurucz Alajos ls ott volt Palotás József temetésén és azt mondta: . Legközelebb
engem fogtok temetni: Akkor még nem hittük el 34 éves paptestvérünk [szül. 1937J
mondását . Június 6-án elsőáldozás volt plébániáján, Fülöpjakabon . Betegsége miatt
nem O misézett, de ö beszélt a gyerekekhez és ö áldoztatta meg az elsőáldozókat .
Az elsőáldozás befejezése után édesanyja karjaiban halt meg.
AIIomáshelyei voltak: Kálló, MáriabesnyO , Tura, Kiskunfélegyháza, Fülöpjakab .
-

KM -

Szerkesztőségünk hálásan köszöni a beküldött sok szép megemlékezést. Sajnos,
helyünk korlátolt, számaink így is állandóan meghaladják az előirányzott terjedelme!.
Időrendben közölni fogjuk őket .
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