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EMBER

as

VI LÁG

Korunk k utatása inak és gon dol kodásának közé ppo n tjá ban az ember
áll: az önmagát és a világot fölfe d ező, fejlesz tő és veszélyez t e t ő ember.
Ez ért olyan nagy az érdek lő dés az emberre l f oglalkozó tu dományok iránt.
Amikor ezévi számaink fő t ém ájául is az em ber t vá laszto t tu k, természetesen ne m tudományos an tropológiát , szoci ológiá t vagy pszichológiát k ívánunk adni. Ez n em f eladatun k . A kereszténység elvileg az
emberség végső alapjaival és összef ügg ései vel f oglalkozik: erről szólt
húsvéti számunk (Ter mészet és természetfölött i) , gyakor lat i lag pedig
egy bizonyos magatartást j elent. Enn ek a magat artásnak minden id6kre érvényes ideálja az em ber r é vált I sten : Jézus Krisztus személyében
áll el6ttünk. Ideális ember az, aki K r i sztus nyomán Istennek munkatársa e világban. Erről a soko l dalú f elad atról próbálunk egyet m ást elmondani ebben a számban. ,,Az ember szolgál tehát en nek az egész
fejtegetésn ek »ez értonauuü , m égpedig az em ber m int egység és egész,
szívével és l elkiismeretével, ér t el mé vel és akaratával, testestől-lelkestől"
(Gaudium et Spes konst . 3). M i nden m ozaikdarabból ug yanaz a végkövetkeztet és tárul el énk : a kereszté ny a vi lág ban él, de n em a világból való - és megfordít va : f ügge tlen a világtól, de mindenki másnál
szenvedélyesebben dolgozik és hoz ál do zatot a v ilá gér t. Tudja, hogy
Isten kegyelméből van m it ad nia a világnak, de azt is , hogya lehető
ség kötelességet , a talen t um fel előss ég e t jelent. ,,Az öröm és a reménység, a fá jdalom és a szorongá s, am i a m ode rn idők emberét, főként a
szegény eket és a szenve dőket eltöl ti, ör öm és r em ény ség, fájdalom és
szorongás Krisztus tanítványai számára is. Lelkükben mindaz visszhangra talál , ami igazán em beri" (uo. 1) .
Nyitó ta nulm ányun k ban Al szeghy Zoltán a teremtés és megváltás
hitigazságainak alapján elénk állítja az I sten nel , a közösséggel és a
világegyetemmel viszonyba lépő, s ezzel önmagát alakító ember körvonalait. Az ezúttal Afrikából jelen t k ez ő Zichy Aladár magvas lelkiism eretvi zsgálati an yaggá süríti a m ode rn világhoz val ó viszonyun kat.
Johannes Gründel m or álispr ojesszor manapság r i t k a egyen sú llyal nyúl a
nemi erk öl cs forrongó k érdéseihez, ismét az egyet len szolid alapból,
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a kinyilatkoztatás emberképéből kiind ulva . Surányi Imre arra a nehéz
feladatra vállalkozott, ho gyegyórás je gyesok t at ás keret ébe sűrítve mutassa be e kérdések pasztorális m egköze lí t ését. Bangó Jenő a szoeíológus hozzájárulását adja meg a ma i em ber je lle m ké péhez a vár osiasodás sokoldalú jelenségének elemzésével . Veszelovszky Albin a modern
embernek lsten kegyelmével és önmagáva l va ló vi sszaélésérő l, s ennek
következményeiről ad számot, érdekes gyóntatói in dit vá nyok k al.
Alig szólhatunk ember és világ vis zonyának m od ern alakulásáróL
anélkül, hogy eszünkbe ne juss on Teilha r d de Chardin kozmikus eszmerendszere és a világ f el é nyitott, a világot szenv edélyesen szeretö
és építő lelkisége. Teilhard úttörő volt: e lőre megé rezte azt avajúdást,
amelyet napjainkban megélünk, és h ozzásegít a h elyes ér telem ben vett
" evi lági ság" (nem: világiasság!) kialakításáho z. M egmutatja, hogyan
juthatunk az Égbe a Föld kiteljesitése ré vén. M ert lsten a mi közremű'
ködésünket várja ahhoz, hogy Krisztussal és K r is ztusban eljöjjön az
ő országa, hogy létrejöjjön a "teljes Kri sztus " . Ugyanakkor arra is
példát mutat, tniképpen kell viselkednie a hi vőn ek az egyházi tekintéllyel szemben, hogyan ke ll megőrizni a lojalitás t még akkor is, ha
legszemélyesebb meggyőződésünk ke rü l vele összeütközésbe: mert az
Egyház az az " i sten i milió", amelyben istenfiúi életünk kibontakozik. Az e gondolatokat illuszt ráló két kései, ére tt szem elvényhez szervesen
csatlakozik Helmut Leonhard, az ato mfi zikus-pap vallom ása él etú t járól: a Krisztussal való ta lálkozás éppen olyan r eális v alóság neki, mint
" a neuironok a reaktorban". Végü l utolsó t an ulmányu nk, Soós Mártáé,
Guyart Mária kiemelkedő egyéniségében mut atja be azt a sokoldalú
harmóniát, amelyet az l st en - világ - em ber viszony helyes kimunkélása ad meg. - A szentatyák kincst árából Sz. Ágostonnak a teremt ésről szóló, meglepően "mai" gond olatai és a k b. 2. századi ún . Diognetoszlevél - amelyre a Zsinat kife jezetten hi vatkozo tt is - egészítik ki témánkat. Eszmék és események rovat unkban pedig ismét más oldalról,
az időbeliség láncára fűzve nézzük ember és világ vi szonyát , gyermekkortól az öregségig.
"Amint engem küldtél a világba, ú gy kü l döm ő k et én is a világba" mondja bú csúbeszédé ben Jézus (Jn 17,18) . Ez az i st enie n tömör mon·
dat magába fogla lja a világot á tölelő szer et et et , a küldetés örömét és
k észs éq ét, de a nehézségek és kudarcok kilá t ásai t i s. ,,A világba jött, s
a világ őáltala lett, de a világ ne m ismerte föl öt" (Jn l, 10) . Aztán
húsvét f ényében kiderült, és mi már tud juk, hogy mindez a földbe·
esett mag törvényszerű sorsa: meg k ell hal nia , hogy százszoros termést
hozzon. Ne sajnáljuk f ár adságu n k at , verejtékünke t , könnyünket ezért
az istenszerette világért. M ert na természet sóvárogva várja lsten
fiainak megnyilvánulását" ( Róm 8,19).
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TAN ULMÁNYOK

Alszeghy Zoltán
"MICSODA AZ EMBER?"
(Zsolt 8,5)

Mikor a zsoltáros tette fel a c ímben Idézett kérdést. a csodálkozó felkiá ltást az ember nagysága fakasztotta az ajkán : az ember. a gondviselés kedvenc gyermeke , csak kevéssé ér keves ebbet a menny lak óinál.
A mikor ma ismétli meg a hivő ember ezt a kérd ést. némileg megváltoz ik
az értelme . A te rmészettudományok megmuta tták az állatok visel kedésé nek
tökéletes t örvényszerúségét . és a társadalomtudomány meg a lélekt an fe lhívták a fi gyel met arra. hogy az ember magatartását messzemenően meghatározza a környezete, az ösztönei . az ingerek, mely ek hatnak reá: ebben az
összefüggésben kísért a gondolat. hogy az ember nemigen múlja felül a "j uhokat és mindennemú barmokat". amelyekről az idézett zsol tár beszél (Zsolt
8, 8). Sőt előfordul az is, hogya hittől távol áll ó ember nem azt tartja rossznak , hogy az embernek nem sikerül felülmúlnia a többi élől ényt. hanem
azt. hogy eqy által án megkísérli felülmúlni azokat: egy az angolszász világban most divat os könyv szerint az ember szere ncsétlensége éppen abban
rejlik. hogy nem fogadja el ösztöne szavát , hanem gondol ato kat és eszményeket követ. amelyek aztán kegye tl enebbül "öldök lik" az emberi valóságot. mint mind en "állati " önzés. Ebben a kulturális összefüggésben elkerülhet et len. hogy a hivő ember felvesse a kér dést , hogyan kell vél ekednie,
hitének követelményei szerlnt, a tulajdon embersé gérő l.
A megol dás több úton k ö zel íthet ő meg. A hagyom ányos iránya tapasztalati tények alapján dolgozott ki egy metaf izikai embert ant , és mint ennek
az embertannak a követelményét, kiegészítésé t ill . megerősítését fogadta
be a hit embertanát. Bár elismerjük ennek az út nak érvé nyét. a magunk részéről szi vesebben indulunk ki a hit tan ít ás éb ól. amint az Egyház meghirdeti.
Számot vetve ennek a t anításnak belső szépségével. harmó niájával. valamint
azzal a képességével . hogy érthetővé teszi az egész tapasztalati világ bonyolult szövedékét és az emberi élet értelmét, kül önös en pedig azzal a ténnyel.
hogy ez a tanítás kétezer esztendeje . ahol csak befog adják, az önf elál dozásnak és a békének sajátos összhangját valósítja meg. az emberi el me a hit
ajándékának b e l s ő fé nyében felismeri . hogy ebben a t anításban az lst en
szava testesült meg (bár termés zetesen semm iféle emberi szó nem képes
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az lsten szavát olyan tökéletesen kifejezni, hogy ne szoru lna t ökél et esedé sre ): ez a felismerés pedig a beszéd tartalm ának az elf ogadását ls jelenti.
De miről beszél az lst en szava? Látszólag elsősorba n rajtunk kívü l álló
valóságokra vonat kozó állításokat tartalmaz: az Ist enben három személy van,
az Ige megtestesült, az Egyház hét szentséget nyert Krisztustól ... Voltaképpen azonban ezek az állítások egyszersmind rólunk is mondanak valamit,
és akkor . hlsszük" őket egészen, ha a külső világot leíró állításoko n ker esztül magunkévá tesszük azt a képet, amit lsten alkot az emberről , és sike rül
lsten szemével nézni a tulajdon valós águnkat. A mai hittudomány egyik f ő
feladatának tartja kifejteni azt az ember-tant, amit a kinyilatkoztatás magában
rejt, és mint érvényeset feltételez. Emódon, egy a kinyilatkoztatá s t alaján
álló embertan kidolgozásával , a teológus hozzájárulhat ahhoz, hogy korunk
embere kiemelkedhessék abból a válságból, melyet mint önmagának az elvesztését, . azonossági krlzlst" szokás megj elölnI. A következőkben azt a
feladatot tűzzük magunk elé, hogy reámu tassunk ennek az emberta nnak néhány alapvető von ására." )
Gondolatmenetünk abból a szentírási állításból indul ki, amely szer int
lsten az embert .a saját képére és hasonlatosságára" t eremtette (1 Móz
1,26) . Ez a tanítás ott jelenik meg, ahol a pátriá rkák tö rt énete az ember üdvtörténetévé szélesül; maga a Biblia többször, kü lönböző szemponto kból vIsszavisszatér erre a megállapítás ra. Az Egyház hagyománya mindig az ember
mivoltának és hivatásának az alapokmá nyát lát t a ebben a mondatban, de a
II. Vat ikáni zsi nat különös gondd al húzza alá, mint az ember méltóságának
a legmélyebb magyarázatát (Gaudium et spes, 12. sz.) , M iv el az ismeretl en
eredetű, nyelvtudományi szempontból homályos természetű kif ejezést maga
a Szent írás nem magyarázza meg, az összefüggésbő l kell f elderí t enünk,
mire gondolhatott a szent író, mikor az idézett állítást leírta.
Az első szempont , amire f igyelmesek leszünk: a Teremt és könyvének
alakba foglalt tanítása szeri nt az embe r olyan lény, akivel lsten
párbeszédbe bocsátkozik . Az Úr az e mb erről nem harmadik személyben ren delkezik, mint a többi teremtményrő l (.Iegyen vi lágosság ... "I. hanem ,
második személyben , megszólítja őt, . hozz á szól", és válaszát várj a. Az egész
Szentí ráson keresztül fel -felcsillan annak a bizony ossága, hogy az Atya
gyermekeihez beszél, amennyiben teremtményei álta l, a próf étá k szavával,
de kiváltképpen Jézus Krisztusban .jelentgeti magát", és egy egész sor merész antropomorfizmuson keresztül mi nt az ember vál aszát váró , azért aggódó, .féltékeny" lsten je lenik meg. Az ember visz ont a kin yil atkoz t at ás
szerint hiábavaló, .hlvs áqos", torz képződmé ny addig, míg el nem fogadja az
lsten hívását , és nem lép a hű és erős Ist ennel szövetségre. A Bib li a így
elbeszélő

Ol Az Itt leírt meggondolások egy . Az ember a teológiában" címen, angol, francia,
olasz . és spanyol nyelven megjelent kis munkánk eredményé t foglalják össze.
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mint az emberi személynek a személyes lsten fel é nyitott vol tát és ' az ernber és lsten közötti személyes viszony szükségességét mutatj a be azt a
sajátos tényt, hogy az ember nem tartja kielégítőnek a maga élet formáját
addig, ameddig nem sikerül azt valami abszolút értékre vonatkozt atn i. Az
ősember vallásos vagy akár csak mágikus eljárásai is , a mai bölcselőnek az
abszolút értéket kereső kutatása ugyanennek a . val l ásos" létdi menziónak a
kifejezése ; még az ateistának az életében is kifejezésre ju t, mikor lelk Iismerete arra űz i, hogy az életét valami , véleménye szer int vég s ő , mind en mástól függetlenül érvényes értékre vonatkoztassa (m int pl. a művés ze t. a haladás, a faj, az osztály, a nemzet érdekei, stb .) Term észetesen a . vallásos"
igény akkor talál csak igazán harmonikus, békét-hozó kielégülést, mikor az
igaz Istenre irányul: a .bálv ánylrnádás". azaz a t éves abszol útumok fel é való
sarkítása nemcsak hazug, de eqyben életet-oltó, gyilkos elté velyedés is .
A második szempont, amit a Teremtés könyvének a tanul mányozása fol ytán felfedezünk, az embemek az emberi közösséghez, s őt a vil ágm inden séghez való viszonya.
Kétségtelenül k ülönös dolog, hogya Szentírás mint két öss zetartozó
dolgot kapcsolja össze az embernek az Istenhez való hasonl óságát , és azt
a tényt, hogy az ember mint férfi és nő jelenik meg a világban (1 Móz
1,17). Az Isten-képmás az ember sajátos birtoka , míg a nemi különböz ös éq
összeköti őt a többi élőlénnyel. Azonban valószín űl eg nem is cs ak magár ól
a nemek közt fennálló különbségről van itt sz ó, hanem arról , ami t a szöve gnek (időben régebbi e redetú) folytatása ismertet: az embernek szüksége
van magához hasonló segítőtársra, akinek a maga részé ről segí tségé re lehet.
és akivel új, sajátos és tartós egységet alkot (uo . 2,18; 24) . Igy a f érfi és
nő egy-testté-válása nem csupán nemi viszony létrejöttét j elenti, hanem ezen
túl példája annak az emberre nézve Jellemző tula jdonságnak, hogy az ember
önmagát és embertársait mint egy új .naqy- ént" éli meg . A .ml" , a szabadon elfogadott közösség , egy új érték-rendszernek lesz alapjává és alanyává,
erre nézve az egyénnek új .önzetlen önzést" kell kifejlesztenie , amennyiben
önmaga feláldozásával is szolgálja a . lobb énj ének" érzett közösség érdeké t.
Ez a közösség, amelyre az embemek szüksége van és amelynek szolgálatába
áll , nem is csupán az eqyedek halmaza, hanem új, lsten akaratából származó
eredeti és szerves egység, melyben az egyénekben tükröződő Isten-képmásokon túl ls megtestesül 89Y bizonyos Istenhez való hasonlatosság . Itt nyílik
meg az út a közösségi élet (a család , a nép , az áll am, az Egyház) teológiája
felé .
Az embemek a közösséghez való viszonya azonban a Bibliában egy még
tágabb , az eqész világm indenséghez való , . kozml kus" viszonnyá széles edik.
A Teremtés könyve, alig hogy leírta a férfi és nő lsten hason latosságára
való teremtését, hozzátesz-i azt is: az ember küldetést kap, hogy az egész
világot hajtsa a maga uralma alá (uo. 1,28) . Ez a földet betöltő és birto kba
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vevő lét-dimenzió jelentkezik a paradicsomkertről szóló elbeszélésben is,
amennyiben az emberre vár az a feladat, hogy az édenkertet múvelje és
őrizze (uo. 2.15), de a búnbeesés elbeszélésében is , amennyiben az ember
feladata marad. hogy immár fáradságos munkával és arca verítékével rnüvelje a földet és ezáltal keresse meg a kenyerét (uo . 3.17-19). Az ember
úgy léphet szövetségre az Istennel, hogy folytatja lsten teremtő rnunk áját,
és úgy lesz hú az emberi közösség hez, ha annak a számára lakhatóvá teszi
a földet. Igy mindaz a csodálatos munka, amit az ember létrehozott. a tűz
gyújtástól az ű rh ajó l q, egy az ember lényegéhez tartozó lét-tulajdonság megnyilvánulása . ami nemcsak hogy nincs ellentétben az Istennel való párbeszédes viszonnyal, vagy nem független attól, hanem egyenesen annak szükséges,
elkerülhetetlen megnyilvánulása.

Az emberi valóság harmadik , a Teremtés könyvében megmutatkozó dlmenziója abban áll, hogy az lsten képmása az Istennel folytatott párbeszédben
nemcsak a közösséget és a világot építi, de önnön magát is formálja. Ahogy
lsten szabad elhatározással teszi magát teremt öv é. megtestesült Igévé és
megszentelő Lélekké, épp úgy az lsten hasonlatosságára teremtett ember
is kovácsa a maga sorsának: ahogyan az édenkerti drámának a szövege
mondja, ha megtartja lsten szavát. élni fog . ha pedig megszegi azt. meghal
(uo. 3.3) . Ez a gondolat megint áthatja az egész Szentírást. ,"ppen ez a
tanítás az, amit a szent írók ki akarnak fejezni Izrael történetének az elbeszélése által, és amit később különösen a Bölcsesség könyve az örök élet
tágabb látkörében még teljesebben kifejezésre juttat. Ha azt a tulajdonságot.
hogy valaki. a körülmények hívó szavára felelve. szabad elhatározással, egy
sor az időben b ekövetkező állásfoglaláson keresztül önmagát alakítja, .tört énetlséqnek" nevezzük. akkor az embert. és egyedül az embert••történeti
lénynek " kell tartanunk. A hit ember-szemlélete természetesen nem marad
meg ennél a csupán formális . elvont állít ás ná l. hogy az embernek története
van. hanem megjelöli azt is. hogy miben áll ez a történet, nem egyes
részleteiben (társadalmak és államok eredetére. fejlődésére. összeomlására
vonatkozóan). hanem az emberi lét alapvető helyzetét illetőleg. A Biblia
szerint az emberiség történeimét elejétől fogva áthatja a bún, és ezzel az
ember önmagát alkalmatlanná tette az Istennel való létben gyökerező párbeszéd folytatására. és maga okozta azt az (elsősorban erkölcsi) nyomort,
ami most gyötri; másrészt azonban Krisztusban újra megnyílt az ember
számára az Istennel való létet-építő párbeszéd lehetősége, úgyhogy az emberi nyomor teljesebb létnek lesz az eszköze: Krisztussal a kereszt a feltámadáshoz vezet. Igya bún és a megváltás dialektikáján keresztül az emberiség építi a történelem célját. azt a krisztusi létteljességet. amely az idők
végén és azon túl a szentek egyességében valósul meg.
Az itt leírt emberszemlélet, a Szentírás gondolatformái szerint, és a mai
gondolkodás hajlamainak megfelelően. elsősorban a dinamikus és funkcioná-
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lis elemeket tartja szem előtt, azaz leginkább arra figyel. hogy milyen az
ember viszonya és hogyan viselkedik az ember a többi létező tekintetében .
Ez az aktív viszonylagosságot figyelő gondolkodásmód azonban túlvezet önmagán, és egy létet leíró szemléletbe torkollik. PI.: az ember az anyagi vi lágból jött létre és az anyagi világnak szerves része, de másrészt azon túl magaslik és, más személyekkel való párbeszédben, .önrnaqát megérti és önmagát megvalósítja, alakítja . Ez a tény arra a megállapításra vezet. hogy az
ember nem csupán anyagi, hanem egyben szellemi lény is, azaz, ahogy a
mai teológia szívesen mondja, .testt személy". vagy .megtestesült személy" .
A testiség tulajdonságát levetve mint csupán szellemi lény túléli a testi
halált, de mégis teljes és végső megvalósulásához a testi jelleg visszatérését,
a .holtak felt ámad ás át" kívánja meg. Semmi akadálya sincs annak, hogy
ezt a . I ét " kategóriáj ában gondolt állítássort a .b ír ás" gondolatformájában
is kifejezzük, és. egészen hagyományos módon , azt mondjuk , hogy az . ernbernek van" teste és lelke, ezek elválnak és ismét egyesülnek. Ebben az
esetben azonban vigyáznunk kell, hogy ezeket az eredetileg plátói-arisztoteleszl fogalomrendszerben megfogalmazott állításokat ne descartesi fogalomrendszerben értelmezzük, mert akkor egészen más, a hittel meg nem egyező
értelmet nyernek : a .l élek" ebben az esetben már nem a szellemiség lételvét fogja jelenten i (a keresztény gondolat szerlntl , hanem egy . a gépben
elrejtett kísértetet", ahogy egy ma sokat idézett materialista szerző írta ,
súlyos félreértésről tanúskodó gúnnyal .
A hittudomány 'mai ember-szemléletére egészen különösen jellemző az
a mód, ahogyan az embernek Krisztushoz való viszonyát fogja fel. A két
vatikáni zsinat k özőrt uralkodó új-skolasztikus gondolkozásmód különös gonddal emelte ki a természetes és természetfeletti rend k űl önb öz ős éq ét: ebben
az összefüggésben Krisztusra mint a természetet felülmúló, a természet által
nem igényelt .kegyelmi ajándékok" szerzőjére gondolt a teológus . Korunk ban a teológia különösen arra fordít gondot, hogy a természetfeletti kegyelem mint érték lépjen a hivő tudatába . Ennek a célnak az érdekében a dogmat ikus , bár egyáltalán nem kételkedik a természetfeletti transzcendenclájában, mégis fontosabbnak érzi annak kiemelését, hogy a . t ermészetfeletti"
tökéletesíti a természetes rend legfontosabb javait, sőt a mai üdvrendben ,
melyben lsten az emberiséget természetfeletti célra rendelte, a természet
teljes kifejlődése kegyelmi ajándékok nélkül elgondolhatatlan .
Az ember lsten képmására való teremtésének a fényében ez a szempon t
nagy jelentőségre jut. Az emberiség mai helyzetében lsten nem akármilyen
párbeszédre hívja az embert, hanem az Atya és fiú közt lefolyó, tehát az
emberre nézve természetfeletti párbeszédre . Ez pedig csak Krisztusban (éspedig, a b űnre való tekintettel, nem akárhogyan. hanem a megváltás által
üdvözítő Krlsztusban) valósulhat meg : csak a Fiú-Istennel való egységben
lehetünk lsten-Hak . Ezért a .vallás". az abszolút értékre való vonatkozás,
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ami nélkül nem is igazán ember az ember, nem lehet akármilyen vallás. hanem a Krisztus vall ása. az egyetlen , a Betlehemben született, a Golgotán
meghalt , a mennyben élő Krisztus fősége alá való helyezkedés.
Az embert tul ajdon természete az embertársával való közösségre és a
föld emberi használatra való formálására hívja: ez azonban, különösen a
vil ágban uralkodó bún rnlatt, csak az üdvöz ítő Krisztusban lehetséges. Ennek
az állításnak t ermészetesen nem az az értelme , hogya techn ikai . a szociális
és kultu rális haladás egyes lépései kegyelmi ajándékok. és Krisztus-tagadó
vagy b ű nös ember által nem valósulhatnak meg. Azonban az egész haladás
érté két veszíti (Sőt az ember ellen fordul) Krisztus szolgál atra-kész szeretete
nélkül : Krisztus nélkül , a bún birodalmában , a haladás csodálatos termékei
elk erülhetetlenül az emberi ösztönök önző kielégítésének. mások alávetésének és kizsákmányolásának eszközeivé válnak .
Leginkább pedig az ember történetisége szorul Krlsztusra . Az ember
ugyanis csak úgy tud igazi emberi egzisztenciát megvalósítani (csak úgy
tudja egész bonyolult élő valóságát tényleg, tudatosan és szabadon egy
értékre sarkí tani) , ha Krisztusb an él , azaz ha az élő Krisztus erejéből. az élő
Krisztussal való ben s ő dialektikus viszonyban , Krisztus eszme- és érzelemvilá gában részesedik.
Az a kérdés, hogy az emberiség elfogadja-e Krlsztust, nemcsak valami
.felekezeti üqy" tehát (abban az értelemben, mintha az emberiség életének
ki s. kevéssé jel entős részletterületére vonatkoznék) , hanem az emberiség
lét-kérdése: mert az ember csak úgy tudja megtalálni önmagához méltó
éle tét. békéjét és b els ő valód iságát . ha Szent Tamás apostol módjára, a
Krisztus sebébe mer ítv e kezét, megismétli az életet-keltő hitvallást: . I:n
Uram és én lstenernl " (Jn 20.28).
Az ember ugyanis olyan lény, mely erre a hitvallásra lsten
képes és arra rászorul.

kegyelméből

Zichy A ladár
GAZDASÁGI FEJLODI:S -

SZELLEMI I:RTI:KEK

Korunk tudományos és technikai fejl őd ésa lélegzetvisszafojtó. Az ezt kögazdasági átalakulás hihetetlen gazdagodást hozott anyagiakban. Ugyanaz
a darabka föld kéts zeresét . háromszorosát termi. Nagymértékben függetlenedtü nk az éghajlattól és a hely i viszonyoktól. A forgalmi techn ika sikereként a tér át hidalhatóvá vált, Kiegy ensúlyozottabban táplálkozunk. és az át·
lagos életkor meghosszabbodott. Földünk szerencsésebb országaiban nemcsak- az elit, mint az emberiség eddigi történelme folyam án, hanem az at-

v ető
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lagember is komoly szükségtől mentes élete t él. sőt - természete sen bizonyos keretek közt - azt vásárol. azt f ogyaszt . amihez kedve van. A társadalomtudósok fogyasztó. sőt már túl táplált t ársadalomról beszélnek . De
ugyanakkor fölvetődik a kérdés : gyarapod tun k-e szell emiekben, és a technológia. a gazdasági élet ilyen m érv ű fejl ődé s éve l lépést tart-e a szelle mi értékek növekedése? Nagyobb lehe tős ég ek ny íln ak-e szellem i és lelk i kib ontakozásra? Emberebb lett-e az embe r , mint azel őtt? - E kérdések jelentős ég e
keresztény ember számára kétségtelen . hisz keresztény - és t együk hozzá:
emberi szempontból a fejlődés elsősorban annyib an fejl őd és. amennyiben a
szellemit-lelkit, a tipikusan ember i értékek kifejlődését . megtartását és növekedését biztosítja.
A következő pár gondol at ezekne k a kérdé seknek megválaszolásához
igyekszik néhány szemponttal szolgáln i.
Milye n tén yezók segíti k eló a szellemi fe j lódést ?
Megvan elsősorban az anyagi alapunk ahhoz. hogy szelle miekkel foglal kozzunk. Egy ínségben élő család gyermekei még csak az iskolát sem látoq athatják. mert a megélhetésükért kell dolgozniuk. A kultúrszociológusok szerint
ott. ahol bizonyos anyagi alapok hiányoznak. nem születik kultúra. Ha alétért
való küzdelem minden en erql át leköt. nincs idő szellemi tőkeképződésre. Az
anyagiak bősége nem garancia ugyan a kultúra keletkezésére. de annak el öfeltétele. S ez az előfeltétel korunkban egyre több népnek és egyre sz élesebb rétegeknek adatik meg.
Másodsorban kedvez a szellemi fejlődésnek az átlagos életkor meghosszabbodása is. hisz a tanulás . az érés . az alkotás ideje megnyú lik .
Megnőtt a szellemi élet szükségessége ls. Manapság a tudás . az lsrneretszerzés lényegesebb. fontosabb szerepet tölt be az ember élet ében. mint
azelőtt. Hosszabb az iskolázás ideje. megjavultak a tanulás i és tan ítás i rnödszerek , gyakoribbak az ismeretterjesztő utazások. a kommunikáció eszközei
(rádió . könyv . televízió. úls áqok, f ilm) megsokszorozódtak. Mind több- és
többfajta ismeret létezik. és a tudás sz űks éqessé , megbecsülése általánossá
vált. ami szintén ösztökélő hatású . Továbbá időbeli eltolódás következett be
a fizikai és a szellemi elfoglaltság között az utóbbi javára. A modern háziasszony pl. sokkal kevesebb időt tölt el a konyháb an. mint kevésbé felsze relt
k artársnője. A munka is egyre inkább gondol kodás- és alkotóig ényes. Igaz
ugyan. hogy a gépesítés. a szakostt ás. s különösen a futószalag egy időben
e lő s ze re te tte l alkalmazott rendszere átmen et ileg sokkal monotonabb , léleköl ő b b munkakört teremtett. mint a legtöbb hagyományos munkakör, mégis
úgy látszik: az át lagember napi feladatának elv égzésére magasabb képzettség. több figyelem . sok esetben gazdagabb fantázia és több a l k o tóe rő sz űk
s éqes, mi nt pár évszázaddal vagy évezredd el e z e lőtt.
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További lényeg es mozzanatokat fedezünk fel. ha az egyén és a közösség
viszonyának fejlód ését vizsgáljuk. A gazdasági jólét ma már mindenkinek
lehet övé t eszi a saját egzisztencia megalap ít ását . Mi magyarok, mikor nósüJünk, azt mondju k: házasodunk . Ez természetes, mert régen az, akinek nem
volt háza, nem nósülhetett. Nemcsak nálunk nem, sehol sem! Ma mindenki
meg rakhatja te t szése szerint saját fészkét. Külön észrevehetó mozzanata a
fejl ódésnek : a lányok is adnak arr a, hogy iskoláskoruk és férjhezmenetelük
között önállóságot biztos ító foglalkozást keress enek. Azaz senkisem - a nó
sem - ötödi k kerék val aki másnak a szekerén . Mindenkinek megvan a saját
éJete és a saját felelóssége. M indenki lehet pap, vezetó ember, nemcsak
a t ehetósebbek és kiváltságosabbak. Nem önállósulás , egyed iesedés, nagykorúso dás, szóval haladás-e ez az élet a régivel szemben , ahol a falu véne inek tanácsa, vagy a kegyúr döntött a fiat alok sorsa felól , s apja mesterségét
örökölte a f iú? Ma még a szülóknek is egyre kevesebb a beleszól ása a tizené vesek életreszó ló döntéseibe. S az idók kedveznek az önállósodási , egyéni esedési t örekvéseknek, mert a gazdasági és társ adalmi él et is új szempontok
szerint tájékozódik . Elóítéletektól mentesen szüle tünk, szentség (mint pl. a
lámák) és nemessé g nélkül, s ha esetleg szegényebben, a társadalmi vagy
álla mi tá mogatás lehet öv é t eszi annak a két - ma már csak két, s egyre
inkább csak egy! - hat alomnak megszerzését, amely belépójegy az életbe :
a tud ásét és a pénzét. Az emberi közösség mai rnoblllt ása és pluralitása aztán
lehet óvé teszi , hogy a továbbiakban mindenk i ott érvényesülhessen, ahová
teh ets ége, hajl amai legink ább vonzzák. Az ilyen közösségi élet kedvez az
igazság és az igazságosság érvényesül ésének is . Ha valamivel nem értünk
egyet, tö bbnyire kiválhatunk munkahelyünkról , a sportklubból, elköltözhetünk
a lak ótelep r ő l. ki léphetü nk a vall ási , néha még a pol itika i közösségból is .
Kevesebb szükség van tehát hazugságra. képmutatásra, álszenteskedésre
ahhoz, hogy jogai nkat élvezzük és békes ségben megéljünk. Mi több, a modern
gazdasági élet felép ítése szinte elképzelhetetlen a tények teljes tiszteletbentartása, a tárgyi lagosság és az igazság érvényesülése nélkül. Talán idealizált nak túnik ez az elemzés, és sok-sok példa alkalmas az ellenkezónek bizonyítá sára. Mégis úgy túnik - különösen ha a fejlódés alacsonyabb fokain
álló népek példáján vizsgáljuk a tételt -, hogy az állítás egészében helyes,
bár kissé sarkított, mert csak bizonyos irányok kimutatására szolgál.
A szellemi

fejlődés

lényege

M iképp öss zegezhet nénk eddi gi megfigyeléseinket? - Több ismeret, több
lehetóség és gazdasági, valamint tá rsadalmi téren nagyobb szabadság áll a
mai ember rendelkezésére. Ebból szellemi szabadság fakad, s ugyanakkor
tö bb alkalom , sót kényszer ösztökél egyre önállöbb. egyre szellem ibb , egyre
egyedibb életre, amelyben a szabadakaratú döntések a szélesebb látókör
folytán emelke dettebb nívón játszódhatn ak le. Keresztény szempontból rnl-
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n ős ítve : az élet telj esebb , ért ékesebb, emberi bb. Vigyázat : nem arr ól van
szó, hogy ezáltal jobb ak, vagy boldo gabbak leszünk; nem arról, hogya fejlő
dés útj án visszakerül ünk a paradics omi, azaz kívánság -nélküli állapotba, sem
arról, hogy cselekedeteink jobbak , s egyben boldo gságot hozóbbak lesznek.
Csupán arról, hogy egyrészt a körü lmények és kívánalm ak egyre Inkább szellemi problémák felé fordítanak , másrés zt mi magunk fö lkészülés ünkben, hozzáállásunkban. ért ékrendünkben és céljaink ban tudatosabbak és l én yegretörőb
bek vagyunk . A különbség a két éle tfor ma között kb. annyi, mint a kis pohár
bor és a nagy pohár bor között. A kic si is tele lehet, meg a nagy is . De a
nagy, az nagy! Viszony lagos értéke ugyanaz, de abszolút értéke nagyobb .
Modern életformánk veszélyei

Természetesen a nagy téthez hozzátart ozik a magas kockázat is . Ezért
elvétett dolog lenne az egyedibb , szelle mi bb, magasabb színvonalú élet himnusza a kock ázatra vonatkozó intelmek nélk ül.
A t ér legyőzése , az éghajlattól, hely i vi szonyokt ól való függetlenedés a
való elszak adás, de legal ábbis el t ávolodás kárával jár. A környezetszenny eződ és , a zajártalom t ársadalm unk nehéz, már-már trag ikus
méreteket öltő gondjai. Nélkülözzük a term észet kiegye nsúlyozó, figye lmet
l e kö tő , üdítő , oktató hat ását. Elfelejtjük t örvé nyeit, a rügye zést. a kibontakozást , az öregedést és a halált , s érte lmet lenül, lázongva állunk saját életünk hasonló hanyatló pillanatai előtt.

természettől

Városban élünk nagymértékú függet lenségben, t alán egészen emberi köte lékek és köt elezetts égek nélkül , ami kell emes, mert te hermentes , de ha
egyszer bárm ilyen oknál fog va nyomasztóvá, lesújtóvá válik, akkor sokszoro san érezzük a névtel enségnek, köt etl enségnek, bizonytalanságnak fé lelemkel tő átkát.
Egy másik veszély : a kultúrszocioló gusok azt is áll ítj ák. hogy elkényez t ete tt vid éken sem kel etkezik kultúra . Ha korlá tlan jól éte t t eremtünk magunknak, s ugyanakkor nem fo gjuk rá magunkat t esti munká ra, mozgásra
(sport) és főkén t szellem i elfoglaltságra ( s za b a d i d ő n k t ervszerű kihasználása) , a túlságos j ó l étbő l fakadó tunyaság megfojtja a szellemi hajtásokat.
Az autó pl. sok ember számára öncél, ahelyett hogy eszköz lenne. Persze
generációnk még tú lságosan benne van a fölt alálások nagyszerúségének mámorában ahhoz, hogy valób an eszköznek, és ne célnak teki ntse szüleményeit.
Ideje , hogy te chnikai vívm ányaink föl é eme lkedjü nk!
Még egy utolsó szempont . Igaz ugyan, hogy egyre jobban saját tervein k
és . sa j át fejünk" szerint él ünk , ugyanakkor azonban egyre tö bbektől függő
részei vagyunk egy kölcsön ös bizalom ra föl épít ett gazdasági rendszernek.
Vagy nem bizalom kell ahhoz, hogyavízcsapról igyam, ezer idegen kéz által
t isztított, tartósított, csomagolt, tárolt, szállí tott, árusít ott élelmiszert vegyek
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és egyek? Mint ahogy bennem is megbíznak százan és ezren, ha a vasúti
váltót kezelem, vagy fontos információkat gyűjtök. Ebben a beláthatatlan
kölcsönös függésben és kölcsönös bizalomhálózatban az a veszély, hogy
valaki megszeg i a játékszabályokat, és ezzel nemcsak mérhetetlen károkat
okoz, hanem a közösség hitét, s ezáltal az együttélés alapjait rendíti meg.
A veszély tehát az egyed becsületének, felelősségtudatának óriási megterhelése és az ezzel járó, a gazembereknek kedvező vissz aélési lehetőség .
Ami

megjegyzendő

Foglaljuk össze gondolataink lényegét! A tudom ányos és a gazdasági fejpárhuzamosan - ha nem is kizárólag annak következményeként egy másik, egészében az emberre vonatkozó fejlődés megy végbe , amely
lényegében az ember szellemi nívójának emelkedése és önállósodása. Az
eredmény: olyan életforma, amelyben nagyobb a kockázat, tehát súlyosabb
a vereség és értékesebb a győzelem. Ennek tudatában a keresztény csak
egyet tehet: igyekszik! - azaz hisz a fejlődé sben , és a fejlődés értelmének
megfelelően tudatosabban , szellemi gyarapodásban, tehát emberibben él.
l őd éssel

Johannes Gründel
SZEXUALITAS ÉS KERESZTÉNYSÉG

A keresztényemberkép mint a nemi erkölcs alapja
Ma a komolynak számító irodalom nem kis része kétségbevonja a keresztény erkölcsi tan ítás egyes formáinak érvényét, sőt az egész keresztény
nemi erkölcsöt, mint elavultat, elvileg elutasítja. A kereszténységnek ugyan
nincs mit félnie konkurrens normától, de azért éppen a plurális társadalomban kellően meggyőző bizonyságot kell adnia azoknak az erkölcsi alapelveknek és szabályoknak érvényességéről, amelyeket hirdet. Egyáltalán nem
k örtny ű feladat; nem ls lehet soha véglegesen megoldani, hanem minden
Idők teológusainak és antropológusainak számára feladat marad. Minden
kornak - saját körülményei és antropológiai előfeltételei szerint - újból
meg kell kérdeznie a bibliai kinyilatkoztatást : mi a keresztény magatartás
magva, és miképpen lehet az Újszövetség kijelentései alapján a mi korunk
számára is példaként előírni, vagy legalábbis levezetni Krisztus követését
és lsten akaratának teljesítését.
Az emberről szóló kinyilatkoztatások először is . eredett" állapotára vonatkoznak, úgy, ahogy lsten megteremtette, továbbá a bűnnel bekövetkezett rendetlenségre és annak következményeire, végül pedig arra a helyreállításra
és újj áteremtésre, amely Jézus Krisztus megtestesülésével és megváltásával
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m árls megkezdődött, és a végső időkben teljesedik be. E hármas szempontból - a teremtés, a bún és a megv áltás rendje - vázolju k a k övetke zők ben
röviden a keresztény emberképet, és kérdezzük meg : mi a jelentősége az
emberi nemiség helyes látása és értékelése tek intetében .

Az ember nemiségének ..eredeti" jelentósége és értékelése
A keresztény teremtéstörténet teisztikus világfelfog ása szoros viszon yt
tételez fel lsten és teremtett világa között. Isten csakis úgy tev ékenykedhetik, hogy a dolgok valamit tartalmaznak abból , amit teremt. Eszerint az
emberne k az a fela data , hogy megkeresse a teremtményekben benne lakozó
isteni .gon dolatot" és e r k ö I c s i s z a b á I y k é n t tisztelj e. Cselekv ésének törvénye teh át az istenteremtette lények benső Iétstruktúrája. természet e és lényege.
Már a Szentí rás e lső fejezeteiben leszúrőd ött az ember ős i ismerete és
megtapasztalása saját l ény ér ől. különösen t e r e m t e t t I é n y é r ő I, f érfiú i és asszonyi minőségben . A jahvisták régebbi t eremtésl eírása (Gen 2,
4skk) az ember t eremt ését úgy mondja el . mint lsten első cselekvését egy
teljesen antropocentrlkusan tekintett világban . Az ember lsten szólítására mint
szembenálló fél, mint lst en . part nere" jelen ik meg. Az egész Szentí rásban
seholsem fejez6di k ki ennyire világosan az embernek egy személyes másik.
egy .te" felé való rendeltetése, mint ezekben a szövegekben.•lOs az Úrist en
így szólt: Nem jó az embernek egyedül lenni; hozzá hasonló segítőt akarok
alkotni neki " (Gen 2,1 8). Az ember tehát nem magányos t eremtmény. hanem
tennészettől f ogva kiegészülésre való; ezt nem t alálj a meg a t eremt és több i
részében, csupá n egy emberi . te" : az asszony alakj ában. Az itt emlí tett
. segít ség" nem csupán ebben vagy abban a dolog ban, vagy az ember re háruló fajfenntartásban való segítés . hanem egys zerúen magában az emberi élet·
ben. Az asszony mint a férfi segitője, embervoltának partn ere. és megfo rd ítva: igy lehetne összefoglalni ezeknek a rövid mond atok nak ő s i fe li smerését
és kijelentésének lényegét. Még a nőtlen férfira és a hajadon n ő re is valamiképpen érvén yes ez, mert a férfi mindig a nőre utalt marad, a nö pedig a
férfira ; mindkettőnek igazi partnerségben. egym ás t á r s a k é n t kell emberi
feladatát betöltenie . Költői. képes kifejezéssel fes t i a Bibl ia lO va te remté sét
a férfi bordájából. Ennek az ábrázolásn ak alapja az .erosz" -nak, a két nem
egymás iránti vonzód ásának adott ténye . Férf i és n ő kapcsolatának legmélyebb formáját azonban az . egy testté válás " áll ítja elénk, amely nemcsak
múló nemí közösülés. hanem férfi és asszony t elj es és visszavonh atatl an
egyesülését jelzi - olyan közösséget. amely a vérség i kötelékeket is szét tudja
szakitani: .Azért a férfi elhagyja atyj át és anyját és feleségéhez ragaszkodik .
és lesz a kettő egy test" (Gen 2, 24). Már itt célzás történik a házastársi szeretet sajátos jellegére: föltétl en húség kapcsolatát kívánja meg. Nem hiába
jell emzi éppen az ószövetség Izrael népén ek Ist enhez való viszonyát a húség,
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ill. a házassági szövetség (és Izrael hútlensége esetén a paráználkodás) képével. Amikor az ószövetség k ül önb öz ő helyein férfi és nő nemi közösségének
végrehajtására a "megismerés " (jada) fogalmat tal áljuk. ez a fogalmak nyelvén már jelez valamit abból a mélységes megismerésből és megtapasztalásból. amelyet ez a végső s z e m é I yes k ö z ö s s é g foglal magában és
hozhat létre.
A Genezis 1. fejezetében található .papl" teremtés-tudósítás főleg az
embernek, mint a teremtés koronájának uralkodói helyzetét emeli ki. Hármas
körülírással mondja róla, hogy lsten képmására van teremtve , éspedig mint
férfi és asszony : .I:s lsten megteremtette az embert, mint k épem ás át Mint
lsten képmását teremtette; férfiúvá és asszonnyá teremtette" (Gen 1,27) .
Az embernek itt kifejezett k é p m á s - vol t a tehát nem pusztán a lélekre
vagy a szellemre vonatkozik - lélekre és testre való görög-dualisztikus felosztás alapvetően idegen mind az ö-. mind az újszövetségtől, ha olykor
alkalmaznak is ilyen fogalmakat - , hanem az egész emberre, férfira és
asszonyra . Az egész emberteremtmény lsten képmása , teste és nemi erő i
ls. Sajátos feladatként a termékenységet és a földön való uralkodást kapja
(G en l, 28sk) . I:s az egész teremtésleírás azzal a megállapítással zárul. hogy
minden nagyon jó, amit lsten alkotott (Gen 1, 31].
Már ez a néhány szöveg tisztán mutatja az emberi kétnemúség . eredetl"
Isten akarata ez: az embert k ö z ö s s é g i r e n d e I t e t é s é r e utalja, és arra a feladatára, hogy egy m ásnem ű partnerrel való visszavonhatatlan kapcsolatban találja meg kiegészülését. s ugyanakkor biztosítsa
a szaporodást.

jelentőségét.

Az a tény, hogy e feladat lsten külön parancsában jut kifejezésre, továbbá
hogyajahvista teremtésleírás az ember cselekvésének bizonyos tekintélyi
határt jelöl ki (vö. Gen 2,16sk], az embernek egy további sajátosságát [uttatja kifejezésre: Az ember nem olyan lény, amely szinte automatikusan
teljesíti lsten akaratát. O szabad: éppen szabadsága személyes méltóságának és istenhasonlóságának lényeges alapja. Szabadsága azonban korlátolt,
nem kötöttség nélküli, nem .valamtt öl" való szabadság.
A t e I j e s k ö t e t I e n s é g értelmében, csak negatívan felfogott szabadság kaoszhoz vezetne, és lehetetlenné tenne minden emberi együttélést.
Sokkal inkább arról a rendről van itt sz ó, amely az embernek üdvösségére
adatott. De ehhez sem a természet törvényei vagy az ösztön köti, mint a
több i teremtményt. hanem szabadon kell elismernie és elfogadnia. A II. Va·
tlk ánl Zsinat ls hangsúlyozta a szabadság nagy jelentőségét, amikor . az
Isteni képmás kiváltságos jeIét" látja benne .•Az ember méltósága így megköveteli , hogy tudatos és szabad elhatározással cselekedjék. azaz mély személyes meggyőződéstől indíttatva , nem pedig vak belső ösztön vagy puszta
külső kényszer hatására. Az ember úgy jut el erre a méltóságra, hogy lerázva
a szenvedélyek bilincseit és szabadon választva a jót, halad célja felé , a
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kellő segédeszközökről

pedig leleményes iparkodással gondoskodik" (Az Egyház a mal világban 17).

Az ember léte tehát .túlrnutat önmagán"; szabadnak van alkotva, nyitott
marad erőinek alak itására. Feladata az, hogy t ú I j u s s o n ö n m a g á n az
embertárs Irányában, de ugyan így lsten irányában is, aki létbe .h ívta" és
feleletre .sa ölttotta". M indenü tt t ehát , ahol a szabadságra hivatott embernek
ezt a kettős transzc endenc iáját elhanyagolják vagy tagadják, ahol az embert
legföljebb csak pusztán evilági, te rmészetes lényként értékelik, megcsorbított
emberképpel van dolgunk.
Eppen a bibliai kiny ila tk ozt at ás juttat túl a pusztán evilági , nagyon is
könnyen önközpontúvá vál ó létértelmezésen, amikor a történetiségében
létező te ljes embe rt lsten elé állitja, s világot és embert meghaladó célt
mutat neki , ezzel egyben fe ltá rva az emberi lét végső értelmét.

Az ember .eredetl " képéhez t ehát hozzátartozik szabadságra való hlvatottsága, horlzontálls viszonya az embertársakkal, valamint vertikális viszonya
Istennel. Az a teológia, amel y legföljebb az emberek közti viszonyra, azaz
antropológiára zsugorod ik (támpont okat találhatunk ehhez Robinson könyvében: . Ist en más"), fun kcionáli s teológia; lsten ennek már nem személyes
és transzcendens lény, hanem mlto sz, Az ilyen teológia azonban nem tarthat
többé igényt a keresztény t eológia nevére.
Tehát az embert nem ért jük meg teológiailag eléggé a kinyilatkoztatás
vIlágánál, ha csak önmagában zárt, értelmes teremtményként jellemezzük
(homo est animai rat lonalls ) , Az emberi természet teljes fogalma csak ott
tárul fel , ahol az embert személyes én-nek is látjuk, személynek, aki létéből
fakadó .nyltottságában" egy "te" felé túllép önmagán és így bontakozik ki
teljesen. A végső kite lj esedést csak lsten, az abszolút •Te" hozhatja meg;
de már a személyes , embert ársi viszon y is analóg , előzetes formája ennek
a találkozásnak és bete ljesed ésnek.

Bún és megváltás
Elutasltandó az ösbün szexuális értelmezése: annak lényege az ember kevélysége ,
való önkényes elszakadása volt. De ez zavart kozott egész lelki berendezésébe és egymáshoz való viszonyába ls . Férfi és asszony , ahelyett hogy segitené, csábit ja és eláru lj a egymást . A kettő közötti .rangkülönbség" csak a bünbeesés után,
büntetésként merül f el e lőször (.uralkodnl fog rajtad" Gen 3, 16). Az ösztönvilág ,
az ak araterő , a megis merőképesség rendje mind megbomlott. Az ember nem hagyatkozhatlk töb bé saját eröl re. sem az emberek általános viselkedését nem tarthatja
mércének. Nem helytáll ó a nat uralizmus naiv optimizmusa, viszont nem lenne helyes
teljes romlottságról sem beszélnünk. Az egyes ember, lelkiismerete és a kegyelem
segitségével, feli smerhet bizonyos erkölcsi alapkövetelményeket és felelős ls ezek
t elj eslt éséért, hiszen külö nben jogtalanok lennének a Szentírás erkölcsi követelményei (vö . Róm 1-2) . Nincs szó arról sem, hogy nemi területen .k ülönösen" mutatkoznék a rendetlenség . A bún inkább abban áll, hogy az ember autonóm és önző
módon rende lkezik nemi eró i fölött.
Istentől

2
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A Krisztus megtestesülésével kezdődő eszkatológlkus Idő nem vezethet benn ünket a földi valóság lenézésére, ha ez ldör öl-ldöre kisértésként fel ls merül (vö. 1
Tessz) . I:ppen az Úr testbe öltö z ése tan ít meg bennünket a test nagy rneqbecs ül és ére. E világ az üdvösségünket eldöntő találkozások helye , egymással és Istennel. Pál
a testet a Szentlélek templomának nevezi , amelyet a testi bűn megszentségtelenit.
A kereszténység elismeri a természetes (csal ádi, népI) kötöttségeket, de ezt
túlsz árnyalja a keresztséggel és Krisztus vérével megpecsételt természetföl ötti közösség . Ennek vIlágánál nincs már . sern férfi, sem n ö" (Gal 3, 27skk), vagyis mlnden ember egyen értékű . Krisztus erkölcsi törvénye a szeretet kettős parancsában
fejeződik ki. Ak i Igyeksz ik Krisztus útmutatását követn i , annál nem lehet egykönnyen

sz ö .hal élos"

bűnről.

A keresztény házasságban, amelyet Krisztus felbonthatatlannak jelentett kl,
mintegy az egyház .ö sseltíe" valósul meg (vö . Ef 5,32) . Az Ilyen szeretetközösség
nem lehet csak evilági : a benne fölébredő vágy öntudatlanul ls túlmutat a világon.
A v égső betel jesedésben azonban már nem lesz szükség házasságra. Ezért a kereszténység Ismeri és értékeli a szűzességet és a cöl ibátust ls . •Mlndenkl úgy éljen,
ahogyan az Úrtólosztályrészéül [utott" (1 Kor 7,17). A hitből élő ember számára
a házasságnélkülI állapot már nem hiány vagy szégyen, mint az ószövetségben , hanem az emberi kiérés egyik érvényes útja.

Erkölcsteológiai és pedagógiai következmények
Ha a különbözö kultúrákban a házasság és a nemi élet helyes rendjének
erkölcsi szabályait és követelményeit keressük, igen k ül önb öz ő hat árvonalakat tal álunk . Sok tekintetben negatívumokban rnerülnek ki, tilalmak vagy
akár tabuk formájában, a minimális rend biztosítására. A kereszténynek ez
kevés. Ot az eléje állított f e I a d a t o k érdeklik, hogyezekból levonja a
megfelelő erkölcsteológiai és pedagógiai következményeket. Az ember nooszférába való fölemelkedésének teljesen meg is felel, hogy normál ne maradjanak immár pusztán negatívok, tehát ne merüljenek ki csak tilalmakban, hanem pozitívan mutassanak rá a követendő célra. Ez a cél a kereszt ény embernek egyszerüen a s z e r e t e t, ahol a szeretet fogalmát az iménti keresztényemberkép értelmében kell közelebbről értelmezni. Az embertárs
Iránti szeretet foka lehet az ember egész erkölcsi magatartásának értékmérője .

A következőkben a teljesség igénye nélkül előszámlálunk néhány pozitiv
követelményt, mint szexuáletikai útmutatást, rámutatunk a nemiség területén
elkövetett hibák tárgyi és alanyi értékelésére , valamint a nemi nevelés

alapirány ára.
A nemi erkölcs szabályai
A keres ztény nemi erkölcsöt nem értelmezhetjük tisztán pozitiv jogi rendelkezésnek; inkább az ember l ét éb ől. ill. az emberi nemiség sajátos természetéből , valam int a keresztény ember hitből fakadó szeretetére vonatkozó
kinyilatkoztatásból származik. Ennyiben az erkölcsi jó megfelel az ember
lényegének, és személyisége helyes kibontakozására segíti, sőt létrehozza
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ezt a kibontakozást. Ezzel szemben a dolgok természetével ellenkező, er·
kölcstelen magatartás gátlás és akadály az embernek magának, és embertársaival való viszonyában is. Az Egyház a múltban sem korlátozta az embert
önkényesen erkö lcsi követelményeivel ; ha bizonyos szabályok ma elavultnak
lát szanak, ez azért van, mert az alapjukul szolgáló korábbi biológiai vagy
antropo lógiai kijelentések nem érvényesek többé.
A t I s z t a s á g mi nt a nemi erók rendjére és helyes formálására való
ala pvető készség.
Az erkölcsteológia a .tisztaság" kifejezéssel írja körül az ember bensó
készségét arra, hogy teljes igent mondjon nemiségére, a szexuális ösztönöket
teljes személyi-társadalmi jellegükben elismerje, és az emberi élet egészébe
értelemszerúen beépítse. Sajnos ez a szó - éppúgy, mint a .szűzesséq" mai nyelvérzékünk számára elveszítette pozitív tartalmát. Bizonyos társadalmi és életbeli lekicsi nyléssel .tlszta emberen" Lflatalemberen" !) többnyire
a "falu si ártatlans ágot" értik, akit a kinyílt szemü "városi " lóvátehet, vagy az olyan lányt, aki valamiképpen "pártában maradt", és aztán mint
.aggszüz" nem tud helyesen kifejlód ni. - Az ilyen torzképek az .á rtat la nság, szemérem, tisztaság, szüzesség" kifejezéseknek kicsinyló értelmet adnak, úgyhogy a mai fiatalok számára el őször is új, elfogadható fogalmakat
kell ene keresn i, hogy legalább részben fölismertessük velük a szemérem
pozitrv ta rta lmát. Indítv ányok pl.: "teljes odaadás Krisztusnak, tapintat, az
intimszféra tisztelete, önuralom , belső és külsó higiéné, emberméltóság és
önmagunk t iszt eletbent art ása" . A tisztaság mi nt eré nyes magatartás tehá t
semmiké ppen sem puszta megtartóztatást, vagy ritu ális •t isztaságot" jelent,
hanem törekvést a nemi er ők helyes, az emberméltóságnak megfeleló alakítására és rendezésére, és ez nagyjelentóségü mind a személyiség kibontakozására, mind a közösség felépítésére nézve. A tisztaság célja: .képesség
a sajátosa n nemi téren való szeretetre és ezzel együtt a helyes házasságra;
mert házasságra csak az képes, aki átfogó értelemben szeretni tud. Analóg
módon áll ez a cölibátusra is, mert a hivatásos házasságnélküli élet ugyanúgy hív ás az emberi közösségben folytatott szeret ö életre. Ezt a hivatást is
csak az olyan ember töltheti be értelmesen, aki, akár férfi , akár n ő , képes
a szeretetre, mint ,szeretetre képes' gyakorol szabad és hitelreméltó lemondást" (F. Böckle).
Ha a nemiség a teljes emberség egyik összetevóje , akkor nemcsak lebecsülése vagy tagadá sa végzet es, hanem éppenúgy minden eltúlzása és elszigetelése is, tehát az olyan emberkép, amely a biológiai-állati részt úgy
kiemeli a szellemi-személyes rovására, hogy az embert végül is csupán
szexuális lénynek tekinti. A nemi erők elszigetelt, csupán funkcionális értékrendje hamarosan ily en következményekkel jár: az öncélú nemi gyönyör jogának követelése, az öszt ön kivá nta kielégülés szabad levezetése, a késóbbl
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házasélet nemi . be qya ko rlás a". a nemi gyönyör csömörlg menó fiatalkori
kiél vezése és ki élés e. - Az Ilyen és hasonló jelszavak ma messzemenően
a nemiség korábbi ta bunak-tekl nt ésé re bekövetkezett visszahatás; de az
ellenkező végletre, az öszt ön-szféra teljes felszabadulására vezetnek. J. Lepp
a freudi pszichoanalízi s egyi k legsúlyosabb tévedését látja ebben az állItásban: .a nemi öszt ön az egyén önkielégülést kereső gyönyörtörekvése, és
odafordulása a másikhoz t öbbé-kevésbé esetleges jellegű". Freud szem elől
téveszti azt a tényt, hogy éppen a nemi ösztön mély, alapvetóen e g z I s zt e n c i á I i s viszonyt akar lét rehozni a másik emberrel .
A személyes mély pszichológia is meggyőződéssel állitja. hogyaneml·
séget nem értékelhetjük ti sztá ra aut onóm rendszer gyanánt a teljes szeméIyen belül - mint mondjuk az emésztést vagy az anyagcserét - , Inkább
magához az embermivolthoz tartozik. Ezért senkisem v élhetl, hogy ő fel van
mentve a nemiség helyes alakítá sának és kialakításának feladata alól. Az
emberi személyiség alakulása és kibontakozása lényegesen függ a teljes
ember i jellegtől és a nemi é re ttsé g tő l. Személyes házastársi szeretetről és
nemi, III. teljes emberi éretts é g ről is csak ott beszélhetünk, ahol az ember
már megszabadult gyerekes ö n zé sé tő l , leszámolt bizonyos klvetltésekkel,
öntudatlan p éldaképekkel. különösen a másnemű szülök képével, és kivivta
a szeretetnek azt a magat artá sát , amely kész a döntésekre és a felelősség
viselésére önmagáért, a partn erért és a jövendő gyermekért.
Reméljük, hogy az embernek az a teljes. személyes felfogása, amely hála a mai teológiai bibli kus ú jraeszmélődésének - mind általánosabb érvényűvé válik , elvez et a nyugaton uralkodó görög dualizmus végleges legyő
zéséhez. Ez ugyanis nem utol só sorban volt az oka annak, hogy a testi
szférát majd túlságosan sokra. majd pedig túlságosan kevésre becsülték.
A nemi erők s z u b I i m á I á s a
Ha az ember csak öszt öneire és impulzusaira lenne hagyva, nem jutna
el személyiségének kifejlődésére. A t apasztalat márls bizonyitja , hogy az
embert, az állattól különb özöe n, nem biztosítják ösztönei , hanem szabadság
az osztályrésze, és ez lehetősége t ad neki arra, hogy rendeltetését szabadon
elfogadja, vagy pedig el hibázza. Ráadásul ösztönös erői óriási enerqlafölösleggel rendelkező hajtóerők A nemi erők helyes rendezése ezért nem csupán
az elvileg plasztikus jellegű emberi szexualitás kormányzását és alakftását
kivánja meg. hanem a t eljes magatartásba történő beillesztését is, továbbá
a fölös ösztönök átalakítását és fölhasználását más életfeladatokra ( = szubllmálás}. A szublimálás nem elfojtást jelent. Lényegében a nemi erők á t a I a·
k i t á s á r ó I van s zó, harmonikus be épít és éröl az egész személyiségbe.
Eközben az ösztönös e rő k . szexust alanításon" és szoclalizáláson rnennek át.
Ha ez elmarad, akkor az ember szeret et re való képessége ls veszélybe kerül :
az ösztön önállósult erői szét robbanthatj ák. Az olyan s z e x u á I i s m e g •
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t a r t 6 z t a t á s , amelynek alapja csak a ferd én értel mezett és helyeselt
nemiség, vagy az alkalom hiánya. még nem pozit ív jellegű. Ellenkezőleg:
ahol 8 normállsan felmerülő ösztönös Indításokat röv i dzá r l a t- s z e rű e n félretolják vagy elfojtják, ott kiegyenl ítetlen . nevets égesen prűd magatartásra
vezethetnek. és megakadályozhatják a személyi ség kiérését . Csak ha szubli·
máljuk, vagyis elfogadjuk és feldolgozzuk a nemi ösztönök fe lhasználatlan
erölt, akkor szabadItanak fel nagy testi-lelki energ iákat , amelyeket jelentős
vallásos, karitativ és kulturális teljesítmények célj aira lehet gyümölcsöztetni.
Amikor az ember a szeretet magasabb. teljes formáinak szolgálatába áll,
akkor megtartóztatása pozitIv jellegű.
A teljes nemi odaadás (nemi érintkezés) szükséges e I ő f e I t é t e I e i
A teljesen végrehajtott nemi odaadásban bizonyos megismerés megy végbe: két ember, mindegyik a maga össze nem t éve szth e tő egyediségében,
felismeri, hogy egészen és mindenestül egymásért van, és egymásé lehet.
Ez a ,megismerés' egyben magával hozza a partn erek egymáshoz való kötöttségét, amit különösen a nő tapasztal meg e rőse bben. Ezért ez a két
ember az ilyen kölcsönös . kltá rulás" után nem válhat el úgy, mintha mi sem
tőrtént volna . Valamiképpen közük marad egym áshoz. és ez adott esetben
egy másik partnerrel kötött házasságban zavarokra vezethet.
K~nsey a házasság e I ő t t I nemi érintkezést pusztán aszeri nt ítéli meg.
hogy az Illető világnézete alapján összeütköz ésbe kerül-e ezáltal önmagával
és lelki kárt szenved-e. avagy nem. De ő is eli smeri, hogy még olyan ese·
tekben ls, amikor mind a két fél úgy gondolja: kölcsönösen elismerte és feldolgozta a házasság elötti nemi érintkez és tényét , a házasságkötés után.
éppen feszült helyzetekben , mégis bonyoda lmakra és kölcsönös vádaskodásra
kerülhet sor.

Már ez a tényállás ls közelhozza azt a követ keztetést , hogy a teljes nemi
odaadást nem lehet végrehajtani anélkül , hogy f e I e I ő s s é g g e I ne járna
a másik félre nézve. Felelősség nélkül a . part ner" irá nti magatartás nemcsak
szeretetlen, hanem igazságtalan ls, még akkor is, ha a másik még nem érzi
az Igazságtalanságot és elvileg beleegyezik a házasság előtti érintkezés
semmire sem kötelező, felelőtlen teljes odaadásába. Meglehet: sok ember
azért nem éli át teljes nemi odaadásában a másik ember egyedül rá jellemző
egyedl mivoitának megismerését és a kölcsönös öss zetartozásnak. egymáshoz kötöttségnek a meqtapasztal ás át. mert egyszerű en nincs meg benne a
szükséges nyIltság és érettség. Talán hiányzik bel ő l e a szeretet igazi teviszonya. Fagyosan belemerevedik saját személyébe és ö n ző érdekeibe. és
ez megakadályozza, hogy felf igyeljen a másik t itkára: így aztán .nern találja
meg és nem találja el" a másik ember egyénisége. nem ébred fel benne a
vágy, hogy .örökre· hozzátartozzék. Hogy az igazi szeretet szü ks é g s ze rű e n
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halhatatlanság után vágyakozik és tartósan bírni akarja a másikat . azt már
a görög fil ozófus. Plat ón is rég belátta.
Ezért a teljes nemi odaadás elvi teréül a házasságot kell fö ltételeznünk.
A teljes kötöttség szándéka nélkü l nem lehet te ljes fe lelóssége t váll alni a
partne rért és az esetleges utódokért; az odaadás helyé be könnyen zsákmányul esés lép . •I:ppen a nemiség átfogó személyes értelmezése mutatja
meg, hogy a teljes értelmú nemi szeretet-odaadás a biztosított házassági
kötöttség terét kívánja meg. Ha abból a meggyózódésból indu lunk ki, hogy
a nemi aktus , teljes emberi értelmében, az egész személy kölcsönö s és
teljes odaadásának átfogó jele, akkor a személy ismereté nek és akaratá nak
is mögötte kell állnia, külö nben nem tudjuk, mi értelme az egész személy
emlegetésének. Az ilyen szeretet totalitást követel meg : egészen és rníndenkorra akarja azt, akit ezeret" (Böckle).
Ezért a kölcsönös felelósséget vállaló alapvetó igen-t még a nemi aktus
végrehajtása e I ó t t ki kellene mondani és a közösség e l őtt is megerósftenl.
Az embernek ugyanis kötelezettsége van a közösség irányában ls. amely
gondoskodik róla, de követelményei is vannak t őle. Továbbá egyi k fé lt ól sem
lehet és nem is szabad megkívánni, hogy jogainak biztosítása és írá sba
f oglalása nélkül. csupán a másik ember személyes szavára menj en bele a
házasság következményekkel t erhes kötöttségébe.
Az Újszövet ség radikális szere tetkövetelmé nyét tekintetbe véve ezért a
házasság elótti és házasságon kívüli nemi érintkezés tárgyilag nézve még
nem teljes értelm ű, és így nem tarthatjuk egyszerúen jogosna k. De ez nem
je lenti azt, hogy minden esetben már súlyos jogtalanság.
Azonban a házasság felé ve ze t ő úto n - komoly is mere tség esetén megengedettek és eló is fordulnak a szeretetnek más, már erotikus-nemi
jellegú jelei és bizonyságai. Ezek az igazi szerétet. az önuralom, s így egyben a házassági előkészület próbakövei. De a két szerel mes lel kiismeretes
felelósségtudata eközben vigyázni fog, hogy a kedvesk edések ne vezessenek
üres szexuális játékra, és ezzel tisztátalan magatartásra, amely tud atosan és
készakarva csak a puszta nemi kielégülést keresi.
A nemiség jelentósége a s z a p o r o d á s r a nézve
Már a szexuali tás tisztán biológiai-állati értékelése és szemlé lete felismerteti velünk, hogya nemiség alapfunkciói közé ta rt ozik a szaporodás
végreha jtása is. Az a tény, hogya nemi odaadás akt usába már t ermé szettól
bele van ágyazva az új élet nemzése is . a szeretó odaadásnak és az élet
ébresztésének szeros kapcsolatát mutatja. Ahol tehát az új élet kelt ését el·
választják a szeretettól , és pl. pusztá n gazdasági meggondolások alapján.
vagy pedig mesterséges úton, retortában hajtják végre, az embertelennek
tűnik , és ezért erkölcstelen is. Az emberi életet nem lehet és nem szabad
puszta .kalkulácl öval" kiszámítani és megalkotni. A házassági szeret et-odaa-
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dásba való belllesztést kívánja. Igaz, előfordul szeretet és szeretetből fakadó odaadás nemzés nélkül is - erre mutat már az a tény is. hogy az
asszony nem mindig rendelkezik megtermékenyíthető méhhel - . viszont
s z e r e t e t n é I k ü I i n e m z é s n e k sohasem szabadna előfordulnia.
Ezért a házastársi szeretet alapvető feltétele marad mind a teljes nemi odaadás végrehajtásának, mind új élet nemzésének. A szeretet oly sokoldalú
fogalma a keresztényemberkép felől olyan teljes tartalommal mutatkoztk,
mint sehol másutt. A házastársi szeretet jellege t o t á I i s , és mindkét fél
részé rő l az élethossziglani húség visszavonhatatlan szándékát kívánja meg.
Az emberi élet teljes rendjének megfelelően a generatív és a személyes
értékeknek össze kell kapcsolódniok. és együtt kell egy egészet alkotniok;
mert szeretet és élet összetartozik.

Hibák és ezek értékelése
Ha az emberi nemiség lényegében az ember személyes kapcsolatának .
egymásra-irányítottságának a ki fejezése, akkor értelmét tévesztett minden
önmagáért kerese tt nemi tevékenység, vagy az olyan. amely túlhalad a valóban meglevő szellemi és lelki kapcsolaton (mint amilyen a teljes nemi odaadás a házassági húség kötöttsége nélkül). Az ilyesmi hamis megnyilvánulássá, I é t h a z u g s á g g á lesz. Egy nemi cselekedet morális értéke tehát a
benne megnyilvánuló s z e m é I yes I é t é r t é k k e I rnérhet ö.
A nemi hibák s z u b j e k t f v oldaláról
A nemi erkö lcs szabályai nem pozitív egyházi parancsok, hanem az ember lényegébő l és természetéből származnak, ezért az Egyház nem rendelkezhetik róluk úgy, mint a törvényhozó törvényeiről. Tehát nem is szüntetheti
meg e köte lezettségek érvényét azok számára. akik nem képesek teljesfteni.
Hogy ebben az egyes ember mennyire vétkes, az más kérdés. A Szentírás
a .porneia" -t azok közé a b ű nök közé számlálja, amelyek kizárnak a mennyek
országából. De ez nem annyira az egyes nemi vétket jelenti, hanem inkább
azt a magatartást, amely nem fáradozik tudatosan a nemiség területének
erkö lcsi rendbentart ásári. Ez a tulajdonképpeni erkölcstelenség vagy szemérmetlenség. A .pornela" -nak ez az alapmagatartása azonban nemcsak
annak sajátja. aki ténylegesen kapcsolatba lép egy rossz személlyel ( = porne) , hanem már annak is. aki a teljes nemi odaadást elvben a megkövetelt
húségi kötelék és felelősség nélkül valósítja meg, vagy jogot formál ösztönei nek autoerotikus (önző) kielégítésére.
A tisztátlanságot nem szabad csak funkcionálisan körülfrni, mint a nemi
képességgel való .vlsszaél ést" . Azt a magatartást is jelenti, amely nem kész
elis merni a nemiség személyes. egész-jellegét, és nem sorolja be ehhez
képest az emberi élet egészébe, még akkor is, ha ez idáig nem vezetett a
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nemi erő k k el való visszaélésre. Ennek megfelelően tisztátlannak kell tartani
a nemiség egyol dalú biológ iai érté kelését is, ha mint .pars pro toto" ldeolöqla
jelentkezik.
A hibás magata rtás nagyságára, adott esetben a bün súlyára nézve is
az a döntő , mily en mértékben sérti vagy hamis itja meg a
nemi hiba a szere tetet. Ahol a . f ogyaszt ói rnaq atart ás" értelmében a nemi
erőket mintegy ponto san és röv id h atá ridő re müködtetik és .élvezlk·, ott
minden felü letes partnervi szony ell enére is személytelen, üres szexuális Játék rajzolódik elénk , és a magatartás egésze egyenesen parázna jellegü. A
partner itt puszta szexuáli s funkcionáriussá fokozód ik le . Az ilyen nemi tevékenység jellege mélységesen természet ell enes, akkor is, ha házasságon
belül tört énik, és szervil eg min den a term észet szerint folyik le.
mindenekelőtt

Fontos nak látsz ik , hogy vilá gosan elhatároljuk a tisztátlanságot a szeA s z e m é r e m lényegesen védő jellegü , és nem mérhetö
ki centiméterrel. A szemérem és szemérmetlenség közötti határ korok és
kultú rák szerint vált ozik. A t isztaság annak akarása és feladata, hogy a nerntségnek az emberbe oltott mély e rő i t fegyelmezetten rendbeszedjük és az
embernek magának, meg a társadalomnak együttes javára használjuk fel. A
tisztátalanság viszont lényeg ében nem csupán hiányos önuralom és fegyelmezetlenség, hanem . sé rt és , tiszteletlen bánásmód és rendetlenség maqának a szeretetnek a blrodalm ában" (G. Slewerth) ,
mérmetlenségtől.

Ha a nemi erő egyszerüen hozzátartozik az emberhez és ilyen Jelentős
szerepet j átszik az egész személyi ség k ifejlődésében . akkor a kereszténynek
úgy kell le lepleznie a pszichikai, fizikai vagy szellemi .csonklt ás". a szó
t ágabb értelmében vet t . ka s zt r éc l ö" minden kísérletét, ill. ezeknek az eróknek negatív fe lf ogását, mint keresztényietlen, vagy - ha tudatosan és makacsul tör té nik - erkölc st elen és tisztátalan felfogást. A nemiség megvetése.
diszkrim inálása ezért, éppúgy, mint a prüdé ria, a tisztátalanság egy·egy válfaja . Erkölcst elen dolog lenne, ha a szüzességet és a cölibátust kultikus
tiszta sági szabályokka l, vagy manicheista gondolatokkal akarnánk igazolnI.
Nem hall gat hatjuk el, hogy ebben a tek intetben ma mindenesetre tanultunk
egyetmást a szüzessé g és a cöl ibátus jelentőségének elmélyültebb rneqalapozására.
A b ü n ö s s é g kér déséhez
A bünösség kér dését il l e tő l e g a 6. parancs elleni vétkeknél tekintetbe
fogjuk venni a mai mél ylé lektani ismeret eket , és így gyakran tárgyilag súlyos
hibáknál is - a meg is merő vagy akaraterő súlyos befolyásoltsága alapján . imperf ect io actus ' -t. vagyis s é r ü I é s b ő I f a k a d ó b ü n t (Wundsünde)
fog kelle ni megálla píta nunk. Továbbá különbséget kell tenni aszerint is, hogy
az érdekelt még kom olyan küzd-e személyes nehézségeivel nemi téren. vagy
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már akarattalanul egyszerűen csak sodortatja magát. Végzetes lenne, he
szexualitásának formálását és belllesztését elvileg vltatná és elutasltaná.
Már Aquinói Sz. Tamás különbséget tett a nemi hibák birodalmában 8 gyengeségból III. az önmegtartóztatás hiányosságából (incontinentia) és a gonoszságból, vagYlIs az Istenakarta rend elutasltásából törten6 bűnök között: utóbbi
a tulajdonképpeni mértéktelenség (Intemperantla). Minthogy a bűn különösen
az akaratban és annak bűnre hajlásában rejlik. Tamás a gonoszságból fakadó.
tehát a mértéktelenség alapján álló bűnt jelentósen súlyosabbnak tartotta.
mint az önmegtartóztatás hiányának múló szenvedélyböl fakadó hibáját.
Joggal vetették fel az utóbbi Időben teológusok azt a kérdést: nem kellene-e hitbeli nehézségek (amelyek nem foghatók fel bűnnek) C§S hitbeli k6telyek (mint hitellenes bűn) mintájára nemi téren ls különbséget tenni
szexuális nehézségek és tulajdonképpeni szexuális eltévelyedések között.
A nemi területen elkövetett hibákat nem fogjuk a legsúlyosabb bűn ök
ként felfogni; de .bagatell" dolgoknak sem szabad tekinteni őket; hiszen
adott körülmények között jelentékenyen befolyásolhatják az ember szeretetre
való képességét és a személyIség kibontakozását.
A nemi nevelés alapiránya
Az ember testi mivoitának és nemiségének keresztény értékelése meg·
tiltja azt, hogy a nemi jelleget kivonjuk a személyes felelősség alól. erkölcsileg nem-kötelezőnek mondjuk kl és pusztán ösztönszerűen működtessOk.
Eppen ennek a szférának öntörvényúségre való hajlamossága követeli meg
az ember éberségét és állandó fáradozás át. hogy ezeket az erőket belllessze
a személyiség egészébe. Csak akkor mutatkozik meg a nemi erő pozitiv
jelentősége ls az egyes ember személyiségének kibontakozására nézve. Az
ösztönös erők formálása és a helyesen értett szeretetre való nevelés az~
ban csak akkor lehet sikeres. ha aszkézIssel, az ösztön ökön való uralkodéesal és felülkerekedéssel egybekötve történik, és ez szabaddá teszi a teret a
másik emberrel való találkozás számára. A férfi és n6 szeretetvIszonya ls
csak akkor alakulhat helyesen, ha először átmegy a szexuális distancia
szakaszán.
A felebaráti szeretet, a gyermeki ezeretet. a Jegyesi szeretet 6s a nemi
ösztön természetes inditása más és más minőségű élmény és belsó Irány,
mindegyik saját lelki gyökerére utal. Ezért a fiatalokat krItikus módon meg
kell Ismertetni a .szeretet" szó különféle tartalmaival.
A helyes nemi nevelés figyelmet ford ít az embemek és nemlség6nek
olyan lényegI szemléletére is. amely megfelel a mindenkori életkornak és
élethelyzeteknek. Olyan meggyőzően kell ezt a szemléletet a fiatalok elé
állitania. hogy megsejtsenek valamit a nemi aktus egész-vonatkozásából C§S
személyes mélységi kiterjedéséből. A nemek találkozása bizonyos érettséget
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tételez fel az· életben; a fiatal nak elősz ör is meg kell tanulnia, hogya másfelet ne csupán nemi meghatározottsága felól lássa. A tisztaságat mint
helyes magatartást értelmesen kell megrajzolnunk a mindenkori életszakasz
számára: más a jelentósége a gyermekkorban, más a serdülőkor Idején,
megint más a házasság elótti ismeretségben és szerelmi találkozásban, más
a házasságban és a házastársi életközösség megvalósításában; és Ismét
más a házasság nélkül éló felnótt, meg a Krisztusért szúzességet vállaló
ember számára.
nem ű

Ahol a nemi nevelés puszta tudásközlésre szor ítkozlk . ott annak a szokrateszi tévedésnek az áldozata lesz, amely a tudást erényesnek tartja; éppen
ma felfigyelhetünk az ilyen félreértés veszélyére. Az olyan tanítás, amely
egyúttal nem bevezetés az egész ember mélyebb megértésébe, növekvő
felelósségébe és erkölcsi magatartásába , csak veszedelmes tudást közvetít,
amely csupán a fiatal kíváncsiságát izgatja, végül is kísérletezésre ösztönzi,
és. adott esetben végzetesen hibás magatartásokra és azok megrögzódésére
vezet. Ebból a szempontból roppant problematikusnak túnik minden olyan
közössé gben végzett tudásközlés a nemi funkciókról (. felvll áqosit ás" !),
amely egyszerúen megelégszik tisztán biológiai·fiziológiai tárgyi tartalmak
leírásával. Hiszen a nevelés mindig az egész ember vezetését. alakítását és
képzését is magában foglalja. Az emberi személyiség kibontakozásának csak
az a tudás válik javára, amely beleilleszkedik a teljes nevelésbe. Amíg a
fiatalnak még nem közvetíthetünk értelmes belátást a nemiség értelmébe
és jelentóségébe, addig persze többé -kevésbé .autorltatív" módon kell megad·
nunk magatartásának megkövetelt határait ; de ennek a .vezetésnek" nem
szabad parancsolónak lennie, és nem elégedhetik meg a puszta m e g ó v á s
módszerével sem. Azelótt bizonyos tabuk védószerepet töltöttek be: amennyiben mélyreható megokolás még nem volt lehetséges, megóvtak a teljes
céltalanságtól és biztonságos határvonalat szabtak az embernek. Ahol a
nevelés a tabuval együtt az attól megszabott határokat is megszünteti és
helyében teljes kötetlenséget propagál, ott lényegesen elhibázza feladatát,
az ember helyes vezetését. Aki sohasem tapasztalta meg a határ védó jellegét, az éppenúgy hibás magatartásban vagy neurózisban végzi, mint az, aki
megfordítva csak a határokat látja.
Az ember szellemi és testi érésével azonban minden nevelés rá fog
mutatnl az adott határok tárgyi okaira, vagyis az egyes erkölcsi szabályok
értelmére is. Ezzel rávezet az erkölcsi követelmények elmélyítésére, bensó
megalapozására, és végül személyes elfogadására és ' megtartására. Ez föltételezi, .hogya nevelő maga is magáénak mondhatja és magatartásában éli
ls .az ennek megfeleló keresztény emberképet. Csak így közVetítheti elevenen a rábízottaknak.
(A]<tuelle Themen der Moraltheologie, Don Bosco Verlag, München, 1971)
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Surányi Imre
JEGVESOKTATÁS DI OH ~J B A N
A) Lelkipásztori alapelvek

A római Nemzetközi Kateket ikai Kongres szus eróte lj esen hangsúlyo zta,
hogya korszerű hitoktatásnak a felnóttek felé kell fordulnia. (Lásd 12. számunkat. Szerk.) Erre keresve sem lehet jobb alkalmat találni a jegyesoktatásnál. Természetesen az volna az eszményi , ha a házasság rendkívül komplex
kérdését teológusokból, pszichológusokból , szociológusokból, orvosokból és
más szakember ekból álló, jól felkészült elóadógárda vil ágít aná meg több
e lő a dá s b a n. Azonban sokszor kénytelen a lelkipásztor egyedül elvégezni ezt
a feladatot. s hozz á még mindössze egyetlen óra áll rende lkezésére . Nyil vánvaló, hogy mindent nem mondhat el. Az azonban még az adott kö rű l 
mények között is lehetséges, hogy néhány vonással megr ajzolja a katol ikus
házasság eszményét, s egyúttal megvesse egy esetl eges ké ső b b l lelkipásztor i kapcsolat alapját. Az alábbiakban ilyesféle megoldásra szeretnénk példát
adni. (Feltételezzük, hogy a jele ntk ezók a vallásb an némil eg járatosak. Más-'
különben elóbb a katolikus hit elemeit is meg kell velük ismert etnünk, ami
egy óra alatt természetesen lehetetlen.)
A kérdést egzisztenciálisan és antropológ iai alapon tárgyaljuk. Nem indul hatunk ki elvont t ételekb ől. vagy jogi s ém ákb ől. mert ezt hallgatóin k eleve
idegennek érzik. Hanem abból indulunk ki, hogy ök szeretik egymást . majd
ezt a szeretetet vesszük elemzés alá, s ezzel tudatosítunk bennük sok nem
sejtett dolgot. Igy egyúttal érdeklódést és meghitt hangulatot teremtünk. a
visszatetszó bizalmaskodást pedig kerüljük. A házasságot úgy mutatjuk be,
mint a szeretet beteljesedését, a házasság céljait, mint a szeretet gyümölcseit. A célok sorrendjét tudatosan felcser éljük. s nem a gyermekáldással
kezdjük, hanem a mutuum adjutorium-mal. A szents égi jelleg" szervesen
illeszkedjék a gondolatmenet egészébe, nehogy a f iatalok valami idegen
testnek érezzék. A házasság erkölcsi követelm ényeit is els ősorban mint a
szeretet követelményeit mutatjuk be. hogy ezekben ne . klvülr öl" adott szabályokat láss anak. A házassági erkölcs sok kényes pontjáról nem szólunk ;
mert egyrészt úgy sincs Id őnk, hogy alaposan kifejtsük öket. másrészt aggC>-'
dalmaskodé . tudálékos megnyilatkozásnak minósíthet nék. Ar ra azonban ut alnunk kell . hogy az ilyen problémákra is mind ig van megoldás.
. A mondottakat optimista szeml élet hatja át. Nem mintha nem voln ánk tudatában a mai házasságok rendk ívül súlyos probl émáinak. hanem mert hiba
volna szembekerülni a fiatalok egészséges opt im izmusával. Természetesen
naívnak sem szabad látszanunk, hanem megértö jóbarátnak. Stílusunk legyen
közvet len, de kerüljük az intimitások nyílt feltárását, mert a lelkipásztortól
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bizonyos, életformájából eredő tartózkodást elvárnak a legmodemebb hivek
ls. Hallgatókul átlagos müveltségú városi fiatalokat tételezünk fel. (A falu
és város közötti különbség már úgyis megszünőben van.) Kivánatos, hogy
az előadás dJalőgussá alakuljon át a fiatalok hozzászólásával, kérdésetvel. stb .
S méginkább kivánatos, hogy az egész jegyesoktatás ne felülről jövő .tani·
tás· legyen, hanem közös keresése lsten megvllágositó szavának.
B) A jegyesoktatás lefolytatása

Kedves FIatalok, Onök szeretIk egymást és házasságot akamak kötnI.
Mindketten érzik, hogy milyen felelősségteljes lépésre készülnek, és tudják,
hogy nagyrészt ennek a sikerétől függ további életük harmóniája és klbontakozása. A házasságra alaposabban kellene készülnI, mInt a legnehezebb életpályára, ez azonban sajnos sokszor nincs igy. Nekünk sincs most másra
lehetőségünk, mint hogy együtt átgondoljuk: Igazi és teherbiro-e az a szeretet, amely egymásra találásuk óta kinyilt a lelkükben és hivatva van arra,
hogy egy életen át erőforrás legyen rnlndkettőjük számára. Ebben szeretnék
ma segitenI, s megmutatni azt, hogy egy férfinak és nőnek egymás iránti
szeretete hogyan válik teljessé a katollkus házasságban.
Kérdezem: Szerett-e valaki Igazán a másikat, ha minden szépet elmond
neki. amit Irók és költők valaha papirra vetettek, de amikor a másIk kéri,
hogy ehelyett inkább segitsen neki a házimunkában, akkor kifogásokat talál?
Az igazi szeretetben nem a szó a legfontosabb, hanem a tett. Akit szeret az
ember, azért mindent meg akar tenni, még akkor Js, ha az számára rneqeről
tető, vagy lemondással jár. Az Igazi szeretet á I d o z a t o s , .nem keresi
a magáét· (1 Kor 13,5).
Továbbmegyek: Hiába tesz meg valaki a másiknak mindent, ha készségé·
nek időbeli határt szab. Az Igazi szeretet nem egy, nem tiz esztendőre szöl,
nem visszavonáslg, vagy kiábrándulásig, hanem ö r ö k r e. Ha valaki később
fel tud bontani mlndent, most sincs benne Igazi szeretet.
De amennyire messze nyúlik Időben a szerétet. térben annyira .szük· .
Akit valaki ezeret, azon nem osztozkodik senkivel , s nem is túri, hogy más
is úgy közeledjék hozzá, mint Ő . Vagyis a szeretet k I z á r ó I a g o s. Nincs
enel ellentétben az általános felebaráti szeretet. Az a közös embertestvéri·
ség következménye és követelménye. A hitvesi szeretetben ennél több van.
Lehetne az Igazi szeretetnek még sok-sok más vonását ls megrajzolnI.
De ennyi is megmutatja, hogya szeretet a házasságban teljesedik be. Mert
ml a házasság? Szentség, amelyben egy férfi és egy nő felbonthatatlan életszövetséget köt és Istentől kegyelmet nyer, hogy házastársi kötelességeit
hlven teljesitse . Azt mondtuk, hogya szeretet áldozatos. ezért van szó
házastársi kötelességekről. Azt mondtuk, hogy kizárólagos, ezért a házasság
e g y férfi és e g y nő életszövetsége. ~s azt mondtuk, hogy a szeretet örök.
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azért ez 8 szövetség felbonthatatlan, holtom iglan-holtáiglan tart. A házastársi szeretet minden szeretetnek emberileg legtökéletesebb és legbens6ségesebb fonnája.
A hivő ember azt ls tudja, hogy a házasság nem merö emberi vonzalomra épül, hanem az Orök Szeretet múve, ezért a házastársakat kegyelmi kötelék füzi egymáshoz, vagyis a házasság s z e n t s é g . Krisztus Urunk világosan megmondta: . Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férf.lnak
és nőnek teremtette őket és azt mondta: a férfi ezért elhagyja atyját és
anyját és feleségéhez csatlakozik és a kettő testben egy lesz? Igy már nem
ketten vannak, hanem csak egy test. Am it tehát lsten egybekötött, ember
szét ne válassza" (Mt 19,4-6). Szent Pál apostol a házasfelek viszonyát
ahhoz a viszonyhoz hasonlitja, amelyben Jézus Krisztus és az ő egyháza van
(vö. Ef 5,21-33) . A házasság nem egyszeru szerződés, hanem szentség. A
házastársak nemcsak a szeretet szövetségét kötik meg, hanem ezzel lsten
kegyelmének sajátos forrását nyitják meg egymás számára. A házasság nem
börtön és nem teher, mint a kiábrándult emberek mondogatják, hanem a
szeretet csúcspontja, és tennészetfölötti erőforrás.
Ha tennészetes és tennészetfölötti slkon ennyire eggyé válnak a házastársak, akkor érthető, hogy a házasság alapérteime és egyik célja : e g y m á s
k ö I c s ö n ö s k I e g é s z I t é s e. A teremtés hajnalán úgy látja az Atya,
hogy .nern j6 az embernek egyedül lennie" és elhatározza, hogy hozzáillő
segltőt teremt. Ezt a teremtől szót sok ősi monda ls visszhangozza, amikor
azt emlegeti, hogy az ember keresi .a másik felét", s akkor lesz boldog, ha
megtalálta. Ezt sejti meg 8 mindennapok embere ls, amikor házasságától
várja boldogságát. Es valóban: a boldogság egyik fő eleme - azt rnondhatjuk, minden ellenkező látszat ellenére a legfőbb eleme - az, hogy az
ember szeret és őt ls szeret ik. A házasságtól akkor lehet boldogságot várni ,
ha mindkét fél önzetlen szeretettel fordul egymáshoz.
A férfi és a nő tennészeténél fogva egymásra van utalva. A férfi gondol·
kodása általában elvont, a nőé gyakorlatI. A férfit elsősorban a gondolat és
az értelmi belátás vezeti, a nőnek az érzelmi világa gazdagabb. A férfit a
tárgyi valóság köti le Inkább, a nőt a személy. A férfinak általában nagyobb
a testi ereje , a nőnek az ügyessége. Az értékek közül a férfJ az Igazra mozdul meg Inkább, a nő a azépre. meg a jóra. A férfit arra alkotta az lsten,
hogy felfedezze a világot s erőit fogja szolgálatába, a nőt meg arra, hogy
azt széppé és meghitté tegye . S még hosszan lehetne sorolni az egymásrautaltság példáit, - ami persze nem jelenti azt, hogy a szerepek minden
esetben okvetlenül Igy vannak megosztva.
Mennyi mindent tud nyújtani az ember a másiknak, ha szeretil Es mégis,
némelyek éppen ettól az önzetlen adástól félnek. Pedig a szeretetnek az az
egyik legkülönösebb tulajdonsága, hogy mennél többet ad az ember, annál
gazdagabbá válik. Jaj a házasságnak, ha mindkét fél azt nézi, milyen hasznot
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húzhat a másikból. ha pl. a nő a férfitől csak anyagi jólétet, vagy társadalmi
pozíciót vár, a férfi meg feleségétől csak kényelmes otthont és bőséges
ellátást, de egyik sem akar a másik kedvéért valamiről is lemondani. Nem
azt mondjuk, hogy ezek a dolgok rosszak, hanem hogy nem elsődleges tényezői az életnek. Ha mindketten azzal a lelkülettel állnak a másik mellé, hogy
.rnlt tudok neked nyújtanl" , megjöhet a többi is. De ha két önző ember
kerül össze, csak addig tart a kapcsolatuk, amíg van rnlt elvenni a másiktól.
Tehát természetes, hogya férfi a "harmadik rn űszakban" segít a feleségének, és azt sem kell nógatnl, hogy varrjon fel egy leszakadt gombot férje
kabátjára.
A házasság másik nagy, középponti kérdése és célja : a g y e r m e k .
Férfi és nő alapvető élettani különbsége az élet továbbadására szolgál. Akik
szeretik egymást, ajándékozni akarnak egymásnak, sőt önmagukat is odaadják.
A .gyermek ls ajándék, méghozzá a legnagyobb ajándék, mert kettőjük élete
egybeforr benne, mert mindkettőjük vonásait hordozza, mert benne egymást
és önmagukat is láthatják. A gyermek a házasságban nem teher és alkalmatlan jövevény, hanem a házastársi szeretet klvirágzása. Ugyanakkor az ősi
embert tapasztalat és a modern tudomány egyaránt vallja: egészséges lelkú
emberek nevelődésének a harmonikus családi élet a legbiztosabb talaja .
Igaz, hogy a gyermekek vállalása sok áldozatot és lemondást követel a szül ökt ől. mégis általuk tapasztalja meg az ember élményszerúen az Úr Jézus
mondásának Igazát: Jobb dolog adni, mint kapnI.
Házas embereknek lélekben készen kell állniok gyermekek elfogadására,
készen kell állni ok lsten teremtő gondolatának a szolgálatára, következésképpen arra ls, hogy házaséletüket az O természetbe írt törvényei szerint
éljék. Azért bún ezen a téren a visszaélés , mert a természettörvény az Alkotó akaratát fejezi ki. Vajon azt jelenti ez, hogy az embernek a gyermekál- ,
dás kérdésében rá kell bíznia magát a szervezet élettani törvényeire és
esélyeire? Azt, hogy az Anyaszentegyház elítél mindent, amit manapság
családtervezés néven szokás emlegetni? Korántsem! Hiszen az értelem világosságát is lsten gyújtotta fel az emberben, az is a természetéhez tartozik,
köteles ls vele élnI. I:ppen mert értelemmel felruházott lény, felelős ls
tetteiért. Tervezni tehát a családi élet dolgaiban is szabad, sőt kell ls. De
rövidlátó gondolkodás volna , ha valaki önzésből és kényelemszeretetből az
áldozatot ki akarná küszöbölni az életéből.
Természetesen előfordulhatnak egy család életében nehéz idők, sőt
hosszabb szakaszok ls, amikor emberileg megoldhatatlannak látszik újabb
gyermek vállalása. Hogy akkor mi a megoldás, arról most korai volna beszélnI. Akik gyakorolják a vallásukat, tudják, hogy az élet személyes helyzetei re
leginkább a gyóntató atya közvetíti az lsten üzenetét. Az majd segít mindent
tekintetbevéve kialakítani lelkiismeretük állásfoglalását. Az Anyaszentegyház naqyon jól tudja, hogy a gyermek vállalása mennyire komoly .gondja a
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házasoknak. A Szentatya rendkívül felkészült tudós bizottságot küldött ki az
idevágó kérdések tanulmányozására, sőt maga ls hozzászólt, hangsúlyozva
az áldozatos lelkületet, de azt is lehet övé téve , hogya szokottnál jobban
tekintettel legyünk kinek-kinek egyéni körülményeire. De szomorú az, ha a
házastársak szinte menekülnek a gyermekáldástól. Hiszen a gyermek valóban .á ld ás " , a gyermekek világrahozása és fölnevelése közvetlen részesedés
lsten teremtő és gondviselő munkájában. I:rde kes megfigyelni, hogy éppen
a sokgyermekes családok légköre szokott a legvonzóbb és legkiegyensúlyozottabb , legboldogabb lenni, minden gond és küzdelem mellett is .
Azt szinte mondanunk sem kell : a sz ül öí felelőss ég arra is kiterjed, hogy
gyermekeiket megfelelően gondozzák, neveljék, lelki és szellemi javakban
részesítsék. Csupán azt emeljük ki, hogy a sz ül ő köteles a gyermek lelkét
megnyitni az lsten felé is . Mi azt valljuk, hogy a vall ás javai az emberi életnek az alapja, s ezért a szül őnek kötelessége, hogy gyermekét imádságra
tanítsa, gondoskodjék róla, hogya hit dolg aiban járatos legyen, hogy az
Egyháznak kegyelmi életet élő tagja legyen . Az így nevelt gyermek szüleit
is annál jobban fogja tisztelni és szeretni.
Szükséges még visszatérni ahhoz, ami a házastársi szeretetnek egyenes
következménye, s amivel szemben mégis annyian értetlenül állnak, hogy ti.
a házasság f e I b o n t h a t a t I a n . Ezt azt jelenti, hogy házastársa életében
senki új házasságot nem köthet. Amikor az Úr Jézus ezt kijelentette, természettörvényt fogalmazott meg . Jó azt is észrevennünk, hogy az emberek
értetlensége nem értelmi okokból fakad , hanem szenvedélyek diktálják. Némelyek szerint, ha kihűl a szeretet, az élet pokollá válik, s jobb , ha a férj és
feleség elválik. Feleletünk: a szeretet nem személytelen erő , amely . klhü!" .
hanem egymáshozfordulást jelent, ezért az egész élet folyamán szükség van
arra, hogy kisebb-nagyobb figyelmességgel, szolgálatokkal újra meg újra
fölelevenítsék. Ezzel sok mindent meg lehet előzni. Azt el ismerjük, hogy lehetnek súlyos egyéni tragédiák, betegségek, stb. De ilyenkor is tekintettel
kell lenni egyrészt a másik fél helyzetére, másrészt a közösség javára. Jónak
lehet-e tartani azt, ha egy ember feltételezett bold ogsága miatt gyermekek
maradnak sz ül ők nélkül, otthon nélkül, és más csal ádok élete is felbomlik?
Mindez súlyos veszély az egész társadalomra nézve.
Azzal természetesen minden józan embernek számolnia kell, hogy az
együttélés évei alatt sok olyan emberi fogyatékosság és hiba előtűnik , amit
most még nem látnak egym ásban. A megoldást erre is az egymás iránti
szeretet fogja megadni. Ez a szeretet a mostani m a g asfeszültségű formájából átalakul meghitt bensőséggé, de akkor sem lesz kisebb, mint most, fel téve , hogy törekszenek önzetlenek maradni. Azt is jó tudni , hogy mint minden emberi kapcsolatnak , a házasságnak is vannak válságos időszaka i. Az
őszinteség és az áldozatos lelkület a kölcsönös szeretet erejében és lsten
kegyelmével túljuttat ezeken is.
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VégDI arra emlékeztetek, hogya házasság szentségét egymásnak szolq áltatják kl, amikor a templomban kijelentik, hogy házastársul veszik , III. fogadják egymást. A lelkipásztor csak tanú ennél, az Egyház megbizottja. Nehogy
a lélekemelő pillanatokban zavarba Jöjjenek, Idézzük fel az esketés föbb
mozzanatát. (Magyarázat a rituálé szerint, röviden!)
Magától értetődő , hogy szentséget csak tiszta lélekkel szabad klszolq áltatnl Js. felvenni ls. Ezért kiVánja meg az Anyaszentegyház, hogy esk üv ő
előtt a menyasszony ls , a vőlegény is tisztitsa meg lelkét a búnbánat szeritségében, és áldozzon ls. Gyakorló katolikus ezt természetesnek találja, de
előfordul, hogy valaki Ilyenkor döbben rá, hogy régen gyónt , és most Ideqenkedlk tőle . De hogyan lehetne áldás életOknek ezen a nagyjelentóségú fordulóján , ha nem azzal kezdenék, hogy nagyon őszinték Istenhez is, saját
magukhoz ls? Nem kell félni, a gyóntató nem .botránkozlk rneq" semmln,
hiszen az Irgalmas lsten nevében annak bocsánatot közvetltl, sót őszintesé
géért és jóakaratáért becsOlI a gyónót .
Mindezzel lsten iránt i kötelességOket teljesitik. De arra ls emlékeztetnem
kell , hogy mint állampolgárokat a Magyar Népköztársaság törvénye kötelezi
önöket, hogy az ő megbizottja, az Illetékes anyakönyvvezető előtt ·Is jelentsék kl házasságkötési szándékukat. Ezt természetesnek kell tartanunk, hiszen
- amInt emIltettük ls - a házasság nem magánOgy, és az együttélésnek
erkölcsi , Jogi. anyagi, stb . következményei vannak, amelyek mélyen áthatják
a közösség életét, s amelyekből sokféle jog és kötelezettség ls származik.
és ez végeredményben érInti az államhataimat. Ez az ún. polgárl esk üvő ,
Ennek a templomi esk üvő elött kell megtörténnie, és az akkor kapott hivatalos Irást be kell mutatnlok az eskető papnak.
A hallottak alapján most már számot tudnak adni maguknak, milyen és
mekkora szeretettel Indulnak házasságukba. láthatják, hogy az áldozatos.
örök és kizárólagos szerétet hogyan találja ITl9g teljességét a házasságban,
értik azt ls, hogy a házasság miért szentség, és azt l s, hogy ml a célja és
ért&lme. Ha volna bármilyen kérdeznl-, vagy tIsztáznivalójuk, kérem , álljanak
elő vele bátran . . .
Az Anyaszentegyház most azt kív ánja. hogy a jó lsten adjon erőt és
kegyelmet, hogy t iszta, szép szeretetOk a házasságban beteljesedjék.

Veszelovszky Albin
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(A búntudat és a gyónás pszichológiájához)
Az Isteni akarat az egész világrend forrása. minden valóság alapja és
Aki megfontoltan elford I töle, az a valótlanság semmibe vivO sOly·

no~ája.

Iyesztój ébe lép: elv etv e a mindenséget szabályozó norm át . norm átlan. abnorm ális . ab-nor mis lesz. Akár saját akarat át. akár bármi más mérté ket
válasszon: hamis. téves. félrevezetó mér téket választot t . Ez a bűn e l s ő
követk ezménye: a bűnös a reali t ással elle ntétes saját ít élet ét és akarat át
tartja a jó és rossz mértékének. s így elkerül het et lenül tévesen ítél.
Am ikor a b űn ös racional izálással igy ekszik meggyó zni magát arró l. hogy
helyes en választott. önámítása többé -kevésbé sikeres lehet. de sohasem
t eljes . Lelke mélyéról fel akar törn i a tudat. hogy választ ása helytelen volt.
Ez a tudat, a lel kii smeret szava. elei nte halk és f inom . de ha nem veszik
figyelembe, egyre hangosabbá, zavaróbbá válhat. A bűn ö s vagy hallg at rá
és el ismeri b űn é r . vagy vi t atkozik vele és nem engedi magát általa meggyózet ni. De akárm ily en gyakorlott vitázó is legyen. minden önámítása el lenére
sem lesz több é nyugta. Nem csoda, ha az il yen embe r gondolkod ása zavarossá, akarat a ingataggá . je lle me bet egessé váli k, és helytelenül jár el álla pot a javításá ra irányuló törekvé seiben is.
Milyen e gysze rűn e k látsz ik tékoz ló fiú módj ára elismern i: . Aty árn, vétkeztem az lOg ellen .. . " De aki saját akaratát tes zi a jó és rossz végsó
norm álává. az önmagát iste níti. Ez a lelki beáll ít ot t ság a g ó g nek nevezett
abnormit ás, és kizárja a bűn elismerését és a bocsánatkérést. A góg fog·
s áqában, paradox módon , az sem seg ít. hogy az Il let ő ember ér telme rendkívül ien éles. Sót minél nagyobba k a szell emi tal ent umok . annál e r ő s e b b a
góg varázsa, amit pedig csak az alázatosság reali zmusa törhetne meg.
Hogya b űn követ kezményei a legv onzóbb jell emet is minó karikatúrává
torzítják, arr a a bibliai Adám esete a legjobb szemlélte tó péld a: 1) A te remtés eddig i ura és koron ája fél és retteg. Aki eddig a föl dön mint bir odalmában járt-kelt, most a bokrok közt búj kál. 2) Félelm éért mást okol. Legalábbis
bennfogl altan bosszúállón ak. rosszindul atúnak te ki nti Istent . Isten víselked ése. az Irás szerint, nem vál tozott. A "dél utá n szellójében" jön a szokásos
barát ságos t alálkozó ra. De Adám ugyancs ak megvált ozot t : mindenáron kerül i
a tal álkozást. 3) Laxizmus át keresett skrupulozitással takargatv a, lst en elóli
bújká lását meztelensége mi at ti szemér messég gel magyarázza és menteg eti.
Szint e ujj al mutat a kisebb hiányra , hogy ezzel elterelj e a figye lmet a nagyobb,
szégyen let esebb hib áról. Amikor Adám és lOva kötényt készít magának. akkor
nem fogadja el az ember önmagát e l ő szö r olyannak. amilyen . .. Az el nem
ismert bű n nemcsak gyávává t eszi az embert. hanem agyafúrt csalóvá is .
4) M ikor a b űn t ényét lsten tagadhatatlanul Adámra bizonyí totta. az szerel mes hitvesét t eszi bűnb akk á : . Az asszony . .. adott . .. ". azaz ó a felelós .
Sót zavart logikájában még Istent is b űnösn ek mond ja : . Az asszony, akit Te
adtál mell ém . . . "
A megsért et t és fig yelembe nem vett le lkiis meret maga bünteti a bűnöst.
E büntetések l e gkeserűbbje a kárhozo ttak .po ena damni " -jához hasonló kín:
az lst en közelsége boldog ító érzé sének odaveszte . Megválto zott I s t e n h e z
3
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val Ó v i s z o n y a: amí g az ist eni akaratta l azonosuló ember örömmel, bizalommal tekintett Iste nre. az ist eni akarattól elidegenü lt ember Istent t ávolinak, elutasítónak, ítélő bírónak érzi. A b űn ö s ember fájdalmas dilemmába
jut: ha Istent közel tu dja magához. éget i a búnnel összefé rhet et len tekintete.
Ha viszont távol tartja magát Istentől. akkor az lsten utáni vágy emé szti.
Ezt a rom ba dőlt viszonyt nevezzük a kegyelem állapot ából való ki esésnek.
Az a döntés . amellyel az ember kegy-ves ztetté t ette magát Ist ennél, elrontotta a jó viszonyt e m b e r é s e m b e r k ö z őrt is. Maga a Szentírás
idézi Adámot, amint Évát okolja lsten e lő tt bukásáért. Adám új jelleméb ől
logikusan folyik, hogy életük hátralevő éveiben folytatta a szemreh ányást.
ami re Éva valahogy így válaszolt: "Talán kényszerí t ett el ek a gyümölcsb e
harapásra? Én csak kínáltam , de ha nem volt igazam, kell ett neked hallgatni
rám?" A ci vakodó sz ülökt öl nem volt nehéz fiúknak, Káinnak eltanulni oz
összeférhetetlen séget. A gyászoló sz ül őkn ek meg kellett éln i az ember
ember ellen fordulásának legfájdalm asobb megnyi lvánulását : egyik gyermekük meggyilkolását másik gyermekük k e z étő l.
A bún lerombolta a régi jóviszonyt oz e m b e r é s k ö r n y ez e t e között is . Az az ártat lan gyermeki perspektí va, amell yel maga körül az egész
élő és élettel en természetet gyanútlan baráts ággol és otthonos biztonságé rzéssel szemlélte, odaveszett. Mintha a természet is ell ene esküdött volna .
mind en irányból elzárkózást, ellenállást, kiközösít ést , életére törést sejtett.
Es mintha a vertikális és horiz ontális viszony romlás a nem lett volna
el ég, az ember b e n s ő v i I á g a is elveszt ette harm onik us békéj ét . Értelme, akarata , énelmei, ösztönei vad lovak módjára rakoncátl anul nyargal ásznak, és a széthúzó erőknek engedve a legf áradságosabb munkával fegyelmezett rend is bármikor szétes het.
A bukott ember képes esésének következm ényei mi att szenvedni, de
magától nem tud a rehabilitációra t alálni. lJ. gyakorlatba n azt tapasztal juk,
hogy valamí rajtunk kívüláll ó személy vagy esemény szükséges ahhoz, hogy
akár csak elismerjük felelő ss é g ünket. Azt a segít séget , amely a kínlódó
búnöst az "atyai házba" való vis szatérésre vezet i, kegye lemnek hívjuk. Szabadságával visszaélve az ember azt is megt ehet i, hogy leperget i magáról a
kegyelmet - és akkor ninc s számára megvált ás.
Penitens vagy páciens?
A mode rn ember újabb módját találta meg annak, hogyan rázza le búntudatát. Társadalm ilag elfogadhatóbb néven nevezi: . betegségnek", amelyet
valaki hib ája nélkül is megkap hat. Ezt annál is könnyebb en teszi . mert az
el nem ismert, elnyomott búntud at . Iurdal ása". ami nt újabb és újabb formákban üti fel fejét, betegség látszatát kelti. Az pedig , ha kellemetlen is.
de nem szégyenletes . Jól szemlélhető ez pl. az "idegesség " , deprimáltság,
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l idércnyomások, kénys zerképzete k, fóbiák tüneteiben. Már szlnte termé szetesn ek találjuk , hogya modern embert több ilyen t ünet gyöt ri, bár az effé le
.á tv áltozá s " (a lelk iismeret ilyen módon való f elj ajdul ása) bizony ára olyan
öre g, mint az ember iség. Hogy csak An ti ochus Epiphanes eseté t említsük:
a Makkabeusok l . könyvének l . fej ezet e leírja, hogyan rabol ta ki oz Úr
jeruzs álemí templomát és üldözte a zsidókat . ~Iete végéról ezt olvassu k:
A ki rály ágynak dőlt és bánatában beteggé lett, mert nem az történt , amit ő akart.
Ott is maradt sok napig. mert megújult nagy szoro ngása, és már úgy érezte.
hogy meg kell halnia. Ezért elhívatta valamennyi barátját és így szólt hozzájuk:
Eltávozott az álom a szem e m t ő l . le vagyok sújtva, szívem elcsüggedt az aggodalomtól és így töprengtem magamban: M ily nagy nyomorús ágba jutottarn és
mln ö tengerébe a bánatnak, melyben most vagyok. Pedig hát kedves volt am és
szerette k uralkod ásomban. Visszagondolo k most azokra a gonoszságokra, amelyeket véghezvittem Jeruzsálemben, mert elvittem onnan zsákmányul minden ott
lévő arany és ezüst tárgyat és el kül döttem , hogy kiirtsák Júda lakói t ok nélkül.
Tudom, hogy ezért zúdultak reám ezek a csap ások . és íme. nagy bánat omban
Idegen föld ön pusztulok el. (1 Makk 6, B·13J

Antiochusn ak a sí r szájában kellett lennie , hogyelismerj e: az öt halálba
. bet eqs éq" igazában búnein ek követk ezménye, b ű n ö s voltá nak szlrnbolikus megvallása és az ért e járó b ű nh őd é s , Számára, mil li ók számára jobb
eredménn yel járt vol na, ha a halálos ágyon tett búnvall omást sokka l elóbb
végezték volna : halálba döntó deprimáltságukat elke rü lve el kerülh ették volna
idó elótti halálukat is.
d önt ő

Mint által ános sz abályt ki mond hatjuk - húszéves gyónta t ói tapasztalat
és beható tanulm ány erósít meg ebben - , hogy ha az ember ószinté n és
alázatosan nem ismerí el búnét , lel kiismeret e . bet egség" form ájában jelentkezik , de a bún következm ény eit el nem kerülhet i. A bensó erkö lcsi öntudat ,
vagyis a lelkiismeret ui. Iste ntó i belé nk olt ot t képességü nk cselekedeteink
értékelésére: az O nevében f igyel. sürget, gát ol, dícsér , helytel enít, stb. Bár
hallatja elismer ő szavát is , ha minden rendben megy , sokkal inkább érzi az
ember tiltakozó és feddó hangját. Ponto san mivel kelle metl en, lehe tetlen
észre nem, venni. De mint mind en fi gyelmeztetó hangot, az övét is lehet
ignorá lni, más zajja l elnyomnt , menekülni t őle . vagy egyszerúen elfojtan I. A
b űn ö s szövetségszegó számára kí nos meglep etés (ugyanakkor konst ruktiv
jelen ség), hogy mikor azt hiszi : végre sikerül t lelk ii smerete szavát t eljesen
elnyomnt, az j e I b e s z é d b e n kezd szólni. Vagyis a tudat alá kényszerített búntudat t ü n e t e k b e n jelentkezik . E tünet eknek (a t öbbi közt) három fontos funkc iójuk van :
a) tudatják a b űnössel . hogy . valami nincs rendben" , keres se meg és
jav ítsa ki a hibát,
b) tud atják a k üls ö világgal, hogy az illetó .nern norm ális". azaz nem
t artja a jó és rossz normáját, t örvé nyszegó, b űn ös: ez bizonyos akarat lan nyilvános (bár általános) gyónás,
35

cl a b űnös ezáltal bünt eti magát, akaratlanul és nyilvánosan fizet búnéért.
Aki nem választott szabadon végzendő restitúciót (elégtételt) , az akarata ellené re szenvedi a retributiót.
Mivel a jelb eszédet pszichikai .tüne t" -eknek hívj a a köztu dat, a bűn ö s .
aki nem akar penitens lenni, .beteqq é". kínlód ó, halódó . pácle nss é" válik.
Az alábbi tábl ázatos felsorolásban a f igyelembe nem vet t lelkiismeret je l·
beszédének változatos szótárából adunk íze lítöt. (Persze s e m m i e s e t r e
sem kívánjuk azt mondan i, hogy m i n d e n feszültség, szoron gás, depr im áltság, neuróz is , stb . stb . ilyen termész etú, hiszen szerv i és biokémi ai okokból
is eredhetnek!)
II.

I.
feszül ts ég érzete
szorongás, aggodalom
nyomott hangulat
rémület , pánik
étv ágyt alanság
kudarera hajlam
baleset re hajlam
munkában gátlás
koncentrálásra képte lenség
eml ékezet-kies és
Idegesség, ingerl ékeny ség
vonaglások, hebegés-dadogás
álmatlanság
levertség, fáradts ág
önbi zalom hiány a
hat ározatlans ág
öngyúlölet
magányosság
Iidércnyomások
lámpaláz
halálf élelem
kényszerk épzet ek, rögeszmék
aggály osság
fóbiák
hypochondr ia
hisztér ia
hal1uclnáclók
il lúziók, delúziók

vissza vonultság
menekülési hajl am
betege skedés
öngyi lkosság

m mteqet özés
mások hibáztatása
sé rtő dö ttség

harciasság

öns ajn álat
vigasz-keresé s
bünt eté sek f izetése
kornpulzió k

szertart ásos viselkedés
lázas tevék enység
flgyon-zabálás
nemi ki csapon gás
ábrándozás, álmodo zás
dicse kvés
nagyzási mánia
iszákosság
kábitószerek használata

Az I. oszlopb en felsorolt . t ünete ket" abnormá lis érzelm eknek ismerjük.
Valób an ab-norm ális ak abban az értelemben , hogy nem azok, amelyeket az
embernek normál isan kellene éreznie, ha minden rendben volna. De más
szempontból nagyon is norm álisak : a b űn ös , norm a-ellenes , ab-normáli s vlsel kedésnek várható, normális következmé nyei.
A II. oszlop . t ünet el " a kínzott ember erőfeszítés e i, amelyekkel az e lső
csoport ban említ ett kellem etl en érzés eket enyh ít eni szere tné,
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Míg az I. oszlop tünetei az ember akaratától. választásától függetlenek,
a II. oszlopban felsoroltak többé-kev ésbé tudatos választásból származnak .
Az I. csoport-beli tü netek, bár kellemetlenek. igazában hasznosak. mert
arra indítják a sze nved öt. hogy valamit tegyen állapota javítására. Sajnos.
a hitszegő (bű nös ) sokszor a II. csoportban említett tünetekkel próbálja kínjait .orvosolnt". Pill anat nyilag enyhítik is a kint, de nem hoznak maradandó
javulást. ellenkezőleg. tetézik az eddigi problémát újabbakkal. Míg ezekhez
folyamodik az ember, addig nem tesz reális, szükség-kívánta lépéseket baja
gyökeres megoldására.
A llj on itt néhány példa annak illusztrálására. hogyan .leleznek" ezek a
tünetek:
Szorongás. levertség: Ez az ember elvesz tette lelke nyugalmát.
Etvágytalanság. gátoltság a munkában, kudarcra való ha)lam: Ez az ember elvesztette
az életbenma radás feltételeit. Onmagát halálra ítélte .
Koncentrálásra képtelens ég, eml ékezet-kles és e Ez az ember elvesztette jogát a sikerhez.
Vonaglás, rángatózás , hebegés , dadogás: Ez az ember elvesztette méltóságát , belsó
formáját , rendezettségét , kegy-elmét!
Almatlanság: Ez az ember nem talál nyugalmat, valami zaklatja.
Búskomorság: Ez az ember ali g él.
Unbizalom hiánya , határozatlanság: Ez az ember megbfzhatatlan , még 6 maga sem
bizik magában, hogyan bízhatna benne más!
Lidércnyomások : . Az Ő férgük meg nem hal . .. •
Halálfélelem: Ez az ember nem kész a jó halálra. Még mielőtt meghalt volna. már
szenvedi kinjait .
Kényszerképzetek: Mert vissza éltél szabadságoddal. szabadságod elvesztésére itéllek.
Hallucinációk , paranoia : M ivel egyedülléteddel visszaéltél. annak elv esztésére, állandó megfigyelésre ítéllek .
Nagyzolás, hencegés: Az igazi énem nem elég jó. nem üti meg a mértéket.
Visszavonultság, vi sszahúzódás az emberek tól : Kiközösí tésre ítéltetett!
Betegeskedés: Elvesztette életének teljességét.
Ungyllkosság: Halálbüntetésre ítélve! Búne . hal álos" volt. (Vö .: Azért jöttem , hogy
é I e t ü k legyen: )

A kinyilatkoztatott írások . szövetség" .nek hí vják az lsten és népe közötti
viszo nyt. és Jézus Krisztus maga is s ze rz öd és t , szövetséget - újszövetséget
- hozott létre lsten és az ember között, A szerz ödés modellje azért is
alkalmas , mert könnyen alkalmazható nemcsak a pozitív szövetségszegésre,
hanem az ígért és joggal elvárt kötelességek nem teljesítésére. azaz a negatív természetű b ű n ö k r e (peccata omissionis) is , ahol a szerz ödő fél elmulasztott valamit rneqtennl , amit pedig megígért. Sok .jó embernek" mintha
hályog lenne a szern én, nem látja. hogy mennyire bűnös, jóllehet semmi
tiltott ros szat . nern követett el" . Jézus Krisztu s a mennyek országát a talentumokh oz hasonl íto tta. A ki nem használt a fel a rábízott t alentumot. semmi rekellő szolg a, még akkor is , ha semm i más ross zat nem művelt : a talentumo kat sáfárkodásra adta az Úr, itt a bennfoglalt szerz öd és, amelyet mulasztással szegett meg a hútlen szolga.
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A krisztusi példabeszéd megment bennünke t a pelaqlanlzrnus gyanújától
is. Nem állítjuk. hogy valaki .bedo lgozza" magát az lst en országába. A
talentum maga is isteni kezdeményezésen alapu ló kegyelem. Azzal az ember
meqteszl, a m i t t u d . Ezt és sem mi vel sem töb bet kíván az lsten . A rnulasztások b űne pontosan abban áll. hogy az ember nem tette meg . amit
tudott volna . ami rajta állt.
A másik választás
Sok mai emb er . búnének vagy érte való felelósségének taqad ás ával, nem
teszi meg a megváltó lépéseket. Mint láttuk. elnyomott búntudata pszichikai
kí nban. "lelki betegségben". nem ritkán psychosomatikus tünetekben jelentkezik . Tüneteinél mélyebbre nem tekintve. azokat mint betegséget kezelteti
vagy kezeli. Akár orvosi. sebészi. akár gyógyszer-terápiát alkalmaz. busásan
kell búneiért . megfizet nie" . A szomorú a dolo gban az. hogy amíg a tünetek
kezelésénél marad . bajainak gyökere megmar ad benne és élet erejét tovább
rabolja. Van aki elvérzik a folyamatban és elpus ztul . Van val ami alte rnatíva.
valami más választási lehetóség?
Mikor a b űnös e I i s m e r i. m e g vall j a. hogy vétkezett. kett ős
vi szony áll eló közte és búne közt : 1) Azonosítja magát b űn ével: .tn vétkem . .. " 2) Paradoxonszerú leg. azáltal. hogy szinte keblére öleli. .eltogadja" b űn öss éqét, m e g s z a b a d u I tóle. Ennek megfordítottja is igaz:
amíg a b űn ös nem fogadja el b űnöss éq ét, az minden vonakodása ellenére
is hozzátapad és tóle el nem választható.
A búnét el lsmerő, megvalló b űnös saját választásával intenzívebbé teszi
az is teni archoz való hasonu l ésát. tehát életet nyer. Amikor a megtestesült
Ige feltámadása estéjén az emberiségnek adta a gyónás ajándékát. a lelki
feltámadás szentségét. azt a Szentháromság ben só életének mintájára formálta. (Az Aty a önki nyilatkoztatásából, önközlésébó l születik a Fiú; az Ige.
Innen ered a szemlélet és a szeretet örökké új viszonya .)
A mindennapos tapasztalat igazolja. mennyire élet- fojtó az embernek
eré nyei felhánytorgatása (vö . a farizeusok öndícsérete) , és mennyire életadó gyöngeségeinek . hibái nak. tévedéseinek alázatos megvallása. Má r a
csupán Istennek .gyónó" b űn ös is érzi az élet kiáradását lelkében. Amikor
pedig emberek (az Egyház, vagy pedig annak szim bolikus képvl selóje, a
gyónt ató) előtt is megvallja b űnét, a várt döbbenet, harag, elle nszenv és
undor helyett kiáradó együttérzést, meleg szerétetet. sót tiszteletet vált ki.
Itt csak futólag említjük meg, hogy amikor a gyónó egyetlen papnak
gyónik , rajta keresztül is az Egyháznak gyónik. A pap a szükséges minimum.
akin keresztül az Egyház kiengesztelódik a tékozló fiúval. Am ikor az Egyház
az egy személynek szóló fülgyónást kívánja. ezt a szükséges minimumot írja
el ő, a gyönge átlag keresztényt tartva szem előtt. Persze az Egyház reáll sab-
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ban jele n van nagyobb sz ámu k épviseletben. mint amikor egyetl en személy
. vlsel í képét". Azaz semmi sem t i I t j a a szélesebbkörű Egyháznak való
bűnvall omást. Aki elég bátor, hogy megpróbálja, tan úskodhat a gyako rlat erő
teljes életa dó hat ásáról. Egy püspök beszélte el a köv etk ező esetet: Fiatalabb
papkor ában egy gyónója őszi ntén megvallotta bű n eit. de hozzátette, hogy
nem tud ja őszinté n bánni őket , mert nem érez bűn t ud atot , nem látja, . rnl is
a b ű n abban, amit t ett" . Erre megkérte a gyónót, hajla ndó lenne-e a neki
említett b űn ö k e t a kint várako zó gyónók nak is megvallani. . Ha ön nem
t eki nti ezeket b ű n n e k - mondta - , ni ncs oka szégye nkezni amiatt, hogy
másoknak is elmondja őket: A gyónó kötélnek állt. De még be sem fejezte
nyilvános gyónását, patakzott a könny a sze méből.
Ez az eset visszavezet a bűntud at hiányának problémájához és részleges
megoldást is nyúj t rá. Amíg az ember ti t kolja bű nét , nehéz őszintén elismernie , hogy egyáltalá n b ű n ö s . Ori áltat ás kísérti állandóan , és ez a kísértés
az i dő fol yt án egyre nagyobb lehe t : elvégre aki mások elől titkolja b ű n ét,
azok szemébe n ártatlannak látszik. Aki pedig sikerrel kelti az ártatlanság lát szatát , az előbb-utóbb magát is könnyen megcsalja ezzel a szofizmával : Ha
mi ndenki ártatlannak t art engem, és csak én magam tartom magam bűnös
nek, kinek van igaza: az egynek , vagy a sokaságnak? Bizonyára nekik, nemde több szem többet lát ?
A modern embe r öncsalásá t kulturális hatások is e lőse gítik . Ezeknek talán
legbefolyásosabbja a f reudi alapokon álló pszichológ ia emberszemlélete. A
cse lekvő ember tudatos motívumai mellett mondja ez - ott van az azoknál sokka l számosabb és befolyásosa bb tudatalatti motívumok csopo rtja . A
tudatalattiért nem lehet az ember fe le lős, pontosan a bűnhöz szükséges
tudat osság hiánya miatt. (Ugyanígy olcsó . megváltás" árujával házalnak az
örö kség és a környezet determináló befolyását valló elméletek .)
Mive l a freudi pszichol ógia hatásának érdeml eges tárgyalása hasznos, de
hosszadalmas volna, té rjünk a bűnt jóv átevő folyam at egyik sarkalatos , de
elhanyagolt tagjá ra: az e I é g t é t e I r e. Az Egyház e l őí rja , hogy a gyóntató penitensén ek adjon a meggyónt bűnök súlyosságával és számával
a r á n yo s elégtételt. Sajnos, a gyakorlatban nem vesszük f igyelembe ezt
a mélységesen bölcs szabályt, és elképesztő bűnökre is szinte nevetségesen vérszegény penitenciát adunk . Talán a népszerűség kísértése, vagy a
gyónók elijesztésének félelme vezet bennünket arra , hogy mi is .olcs ön
házaljunk " a megvál tás legdrágább misztériumaival. Pedig amikor azt hisszük,
hogy ezzel könnyebbé tesszük a bűnö s számára a megv áltást, épp a megváltás f eleme lő érzetétő l rabolhatj uk meg. Az igaz, hogy a véges ember soha
jóvá nem tu dná ten ni az isteni méltóság elleni merénylet et , amit a bűn jelent.
Az is igaz, hogy az Istenember tel jes elé gté te lt adott helyettünk minden ember b űn éé rt . De ugyanaz az ist eni Megv áltó azt is kívánta, hogyamegtérő
bűnös megtegye, az elégt ét el vonalán is, a m i t ő I e t e I i k , A többit ki-
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póto lja az ist eni irg alom, de amire az ember képes , azt megk ívánja tőle az
ísteni igazságoss ág. A teológia ezt így fejezi ki : a kegyelem nem küszöbö li
ki a természetet, hanem megkívánja és arr a épít. A megt éró bűn ösn e k
érdeke, hogy elégtétele ne a jelképes . t esséklássék formul ák futóhomokjára, hanem a komoly, er ős jóvátét el szilá rd alapjára épülj ön. Az ember ter mészet es jóérzés e is kívánja az egyens úly méltányosság át ; lelki igén ye,
hogy adósságát megfizesse . amennyiben rajta áll. Ha a t öbb it elengedi a jószívű h ítelez ő . azzal nagy kegyet gyakorol . de ha nem engedi annak a kevés nek megfizetését sem , amit az adós meg tudna fizetni. azzal két es é rt é k ű
nagylelk űsé g et gyakorol. Ismét t apaszt alatr a t ámaszkodva azt látju k, hogy
az ilyen adós le lkében valam i hiányérzet marad. a b ű nbocs ánat és a kiengesz telódé s felemel ó érzetének hiánya. Ezt írhatjuk ugyan . az ideigtartó büntetés ek egy részének megm aradása' száml ájára. de miért kell ezeket megtartani, mik or a b űnbocs átás szent sége az .old ás" szents ége? Jézus Kr isztu s
az e g é s z e m b e r n e k hozott megv áltást. Amit lst en telje sen kíván adni.
azt ne korl átozza az emberi szűkmarkús ág !
Erdekes lenne hosszabban elm élkedni arró l: mi az arányos elégt ét el ?
Am i az elégtétel m e n n y i s é g é t illeti : mondhatni , hogy az, ami után nem
marad a bűnösb en az . ad ös sá q" érzése . Ez t ehát nagyon egyéni . Ami az
elégtétel t e r m é s z e t é t illeti : a másokért önzetlenül végzett jótettek,
különösen a titokb an végrehajt ott jótettek. Az irgalmasság testi és lelki
cselekedetei az épen összefoglalják a lehetséges jótette ket . A leghatékonyabb
ezek közül is a megváltás, az isten i élet kegyelm eine k szerény, feltűnést
ke r ül ő , böséges hordozás a és másokn ak való közvet íté se. A megbocsátás ,
kíengesztelód és élet adó érzésének leghaték onyabb birtokl ása mások nak való
ajándékozásán alapul. Paradoxonokkal t eli vallá sunk egyik alapt énye, hogy
mind en jót akkor birtokolunk legteljesebben. amikor továbbadjuk másnak .
Nem ezt értet te-e az Úr, amikor ezt mondta : , Aki odaadja életét, az életet
nyer' ?

Bangó Jenó

VÁROS, EGYHÁZ, PAPSÁG
A városiasodás , az urban izáció mai formájában az ipari társadalom következménye . Ewel az egyszerű , de d önt ő t énnyel t ehát mind a tudomány, mind
a hit embereinek számot kell vetni : az emberis ég a városban -lakásra van
kárhoztatva : jövójének boldogsága az álta la kia lakí tott. kitervezett. megálmodott és kiszámol t emberszab ású városb an fog e l d ő l n l , A [ övő társadalma
- és ez ma már egyáltalán nem utóp iszt iku s kép - a vil ágvárosban fog
lakni. és a jövó egyháza a vil ágváros (vagy inkább . v árosvl láq?" ] egyháza
lesz.
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A számok víziója
A legtöbb urbanisztikai szakkönyv a tu dományban járatlan olvasót úgy
akarja ráébreszteni az urb ani záció jel enségének jel entósé gére. hogy a st atisztikák segitségével bemutatja azt a szédületes f ejl ő d é s t. amit az emberiség a városiasul ás te rén az utol só évszázadban elért. 1910-ben írják még csak tíz város lakos sága haladt a meg az egymi ll iót az egész világon .
60 éwel k é s őb b a milliós váro sok száma megha ladja a ki lencvenet . Többségük földrajzi tanu lm ányainkból is csak ali g is mer t kí nai . délamerika i. ázsiai
és északamerikai iparváros . 2000-ben a v il ág lakó in ak egy negyede fog egymi lli ónál nagyobb lélekszámú váro sban lakni. Ugyancs ak 2000-re várják az
els ö ötvenmi lliós város megj el enésé t. ame lyet nemsokára a tö bbi is követ ni
fog. Talán Los A ngel es és a kaliforn iai partvidék fog helyet adni ennek az el s ő
szuper-v áros nak, hiszen Los An gel es lakóinak száma napon t a ezer lélekkel
növekedi k.
A városiasodás azonban nem egyértelmü fejlód és . Ha népesedési problé mát jelent a fejlettebb országokban. még ink ább a f ejlódésben l é v ő or szágoknál. Az általá nos váro siasodási jelenség et még hatv ányozza a fejlódésben
l év ő kont in ensek ors zágainak saj átos városiasodása; a város i lakosság növekedik számban. anélkül. hogy egyenlóen tudná részesíteni minden új lakosát
a város kulturális-technikai elónyeiben . PI. Caracasban a fel s ő- és a középosztál y 1.5 - 2 % -os népesedési növekedést rnutat, ezzel szemben a külvárosban. az als ó néposztá lynál a növekedés 4.5 - 5 %. Vagyis a külváros lakos sága t izennégyévenkónt meg fog duplázódnl, hozzávéve a falva król t ört én ő
beáram lást is. Kalkuttában húszévenként fog megtörténni ugyane z.
A kifejezések víziója
Nagyon lény eges lenne az urb anizác ió tud omán ya számára. hogy végre
általánosan elfogadott megh atározás t szol gálta sson arr ól: mi a v áros . Az
állami admi nisztráció ezt els ősorb an st at isztikai szempont ok (l éle kszám)
szerint határozza meg. A szocio lógusok szem ében azonban a város els ősor
ban nem mennyis égi . kiterje dési t ényez ő , hanem egy bizonyos közös együttélés saj átos szerv ezet e, egy történelmi . rnut áclő " te rméke . Ezt van hívatva
képv iselni az a számtalan új kife jezés . ahogy ma a szak ért ők a várost elnevezik. A városelnevezések különb en meg feleln ek egy bizonyos fokozásn ak:
növe kednek a me nnyi ségi re ndszerben. majd . mintegy ennek követ kezt ében.
az egészséges t ól a bet egig. a normálistól a patológikusig húzódnak . Igy
Geddes sorrendj e a k ö ve t k e z ő : Polisz. Metropolisz. M egapolisz. Parazitopolisz és Pathopolisz. Tiszt án föld rajzi . to pog ráfiai szempontból beszélnek
te nge rpart i . hegyi. sivatag i. ő s e rd e l . folyó- és fo l y ó k ő z l , tavi városokról. Gazdasági. társadalmi és kulturális fun kciók szerint bes zélhetünk iskolavárosról .
rnúzeumv árosrdl. Iparv érosr ól. mezógazdasági városról. garn izonvárosról . stb.
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A pusztán funkcionális , építészeti te rvezési szempontokat a következő, sokszor meglepőe n hanqz ó városelnevezések t anúsítják: híd -város (pl. egy tengeröbölt átível ő gig antikus acélhídra épített házak t ömege), háló-város (központ i, óriá si acélárbocról kifeszített hálókra épül), szalag-város, cölöp-város,
torony-város. vagy az egyszerue n hangzó .h áz-város ". Ezeket a ki fejezések et
vizsgálva mind en régi fogalmi elképzelésünk csődöt mond , - a klasszi kus
lakóház fogalm át a . Iakógép" veszi át , s az ilyen .vá ros-szörnyet eq" el ő b b
utóbb valóban vagy tyra nnopolisz, vagy nekr opol isz lesz .
Társadalom és város
A szoci ológia t udománya egyre jobban kezdi tanu lm ányozni a város jelen ségét . A tények sokszor megcáfol ják az elmélet eket és megváltoztatják magát a gondolati ker et et is . amelyben a gondolkodá st megszoktuk . E g yelőre
fő leg az urbanitás fokának negatív kritériumai val foglalkoztak a szakemberek :
számos tanulm ány jelent meg a nagyvárosi b űn ö z é s . a közlekedés i baleset ek
és a nagyváros i szubproletariátus é leté rő l. Itt az ideje , hogy ez a tudomány
komolyan foglalkozzék a városban együttélő milliók minden társadalmi megnyilvánulásával. A városlakók, természetüknél fogva . közlék enyebbek a szocio lógus iránt, mint a vidé kiek, ami elómozdítja a vizsgálatokat. - Kétségtel en pl., hogy a városi lakosság között differenciálódás áll fönn a lakót ér
nagysága. a lakóház kor a, a városnegyed közlekedési helyze te szerint . Egyik
érdekes. de még elég gé ki nem kuta tott index a városl akók társada lmi viselkedése a nagy közösségi . mi gráci ók" idején : a nyári vak ác l ók, alkal mával
(milyen nyara lóhelyet - hegyvidék , t engerpart - , milyen nyaraló szolgála tot - saját wee kendház. szálloda . campi ng - . milyen közlekedési eszközt
vesznek igénybe) . Az álla ndó camping-ezók pl. nagy többségben városi irodai
alkalmazottak. Index a városi lakos ság politikai közöny e is, amely bizonyos
demokráciákban (Holland ia, Svájc) egészen vészes méreteket öl t . Poli t ikai lag
legaktí vabb rétegek a régi városlakók és a legfris sebb beköltözöttek. Index
a városlakók hatalmas mobilitása, amely. úgy t űn ik . olya n mértékben fokozódik , amilyen mértékben nő a távolság a munkahely és a lakóhely között. A
városb a-áraml ás és újrakite lepülés közismert t ények . s őt a helyi vándorl ás
is nagyméret ú a folytonos lebo ntások és építkezések miatt. A nagyvárosban
a kapcsol at a város vezetósége és a lakosság között szinte teljes en megszakadt. a kapcso lato k adminisztrációs vetület e pedig szoci ológiai szemponto kból valóban semmitmondó. A mai modern várost lakój a nem érzi . saját " városának. hiszen áll andó változásban van a fizionómiája. A közösség i
kapcsolatok - ezt majdnem min den szerzó hangsúlyozza - eltünnek. de
erősödnek a szociál is kapcsok . Az emberkö zti kapcso latok . víd ékí" , érzelmi
tö lté se klcse ré lődík .funkcion álls", érd ekv édel mi. szolidaritási töltésekre.
Vez e tő elit- réte g hely et pression group-ok. manager-rétegek és vél eményirányít ók (a h írk özlő eszközök és a reklám csatornáin) befolyásolják a városla42

kók szocl áli s. .szocle t álts" életét. Szükséqszerűen az információ kérdése
kerül el őtérb e. - a kellő gyorsasággal .fogyasztott· , minél nagyo bb mennyiségű információ a városlakó társada lmi viselkedési norm álnak. kultúrájának
és vél em ény ének l egf ő bb tápanyaga .
A jöv ó egyh áza

A jövő egyh áza minden esetben városi egyház lesz. Nem is lehet ez másképp , hiszen 2000·ben már az em beriség 80 %-a városlakó. Elismert demográf usok számítása szerint hetve n év mú lva 20 mill iárd ember fog városban
lakn i. és csak 5 mil liá rd fal un. vidéken. Ezt a megdöbbentően nagy számadatot McCormack úgy számította ki. hogy figyelembe vette a jelenlegi demográ fiai tend enciát. Másodpe rcen ként két emberi lénnye l több él a földön,
percenként 130 - vagyis naponta az öt kontinens nek 185 OOO új emberi lényt
kell ell átn ia élelemme l. A világ már most évente 68 millió lé lekke l gyarapodik; e bbő l Indi a évi négy . és Kína évi hat millióval az első helyeket foglalja el. A mai .ha nqya" áll apotot fel fogja váltan i - ha nem lesz atomháború - a . pll lanqó" állapot: a g ürcö l ő, termelő. robotoló embert a fogyasztó, p ihen ő és rnüve löd ö ember. Már most kell tehát előkészülnie az Egyháznak papok nak. teológusoknak. vallás szociológusoknak a jövő városának
tanulmányozására. E lő kell készíteni az Egyház helyét ebben a városban.
Az Egyház a j övő városában fe l kell hogy adja mai helyhezkötött territoriális, plébáni ai st rukt úráit. A vallásgynkorlás foka gyökerében fog megváltozni , és az új f ormájú vall ásgyakorlást már nem lehet a hagyományos
plébánia i statis zti kákkal lemé rni. M in t hogy nem a lakóhely. hanem a közös
munk a, ill. közös szórakozás vagy rnúvelódés fogja egymáshoz kapcsoini az
embereket . a lelkipásztorkodás sem lesz már lakóhelyi pasztoráció, hanem
egy es kor -o rnunka -, kul túr- és rn ű vel őd é s t csoportok pasztorációja .
A z egyháznak a jö vő városában a j e I e n I é t e t kell biztosítania. A váírja Rahner. Kis, informáros kere szté nység dlaszpora-ke res zt énys éq lesz lis keresztény csoport ok, pap részvét elével. de nem fe ltétlenül mindenben
a pap ve zeté sév el lesznek közöss égi alapokon a hitnek tanúi. Ahogy az ő s
kereszténység ben történelmi (és üdvtörténeti) szükségszerűség volt a vértanús ág. úgy a váro st árs adalom ban elengedhetetlen lesz a hit-t anúság. A
. hl t-tanúk" nem feltétl enül lesznek ennek a társadalomnak vezető réteg éból
való k - különösen akkor nem. ha. mint ez f e l te h e tő , a technopoliszban az
elit ki f ejez és a t echn ik a vezetői re illenék - . de az már valószínű, hogy
abban is jel en lesznek.
A plébá niaközpont me gmarad. de fől eg a szükséges, legszükségesebb re
lecsökkent ett admini sztrációra és a különb özö keresztény csoportosulások
akc ióinak ös szehangolására szor ít kozik. A ker esztények párhuzamos csopo rt okban fog nak élni. egyikében több hangsúll yal a vallásgyakorlatokon, másikában a szociál is vagy a politikai akc l ón, - vél eményük csak a legalapve-
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t öbb dolgokban fog egyezni. Ez a városi kereszténység, így tehát a jövő egyháza, bát ran mondhatjuk , pluralista lesz a cse lekvést t ekintve. de egységes
a hit szempontjából.
Hogyan t ekintsük a papot a mai vil ágban és a

j övőben?

Jelenl eg (1971 -es adatok) a világban 347481 katolikus pap él - köztük
113720 szerzetes .") A szerzetes nók száma valószínüleg meghaladja az egymilliót. Atl agban egy papra 1535 katolikus hivó jut. Erdekes módon a két
szélsóséget az amerikai kontinens en t aláljuk : Kanadában ui. egy papr a 500
h í v ő jut . míg délebbre , Guatema lában 20 OOO hivót kell egy papnak ellátnia .
A papok száma ugyan lassan emel kedik , de számításba véve a hivókének
még gyorsabb emelkedését, meg állapíthatjuk. hogy egyre kevesebb pap lesz
a hivók szolgálatá ban. A papoknak kb. 30 % -a már nem vesz részt a közvetlen pasztorációban: tudományos kutatásban, oktatásban . vagy az egyházi admin isztr ációban dolgozik. A hivatások száma egyre csökken mindenhol.
még a régi hagyom ányos . hlvatá sa dö" területeken is. min t pl. Bretag ne.
Flandria, lrország, Ol aszország . Spanyolország .
A papság már régóta nem tekinthető kiváltságos oszt álynak. vagy re ndnek. vagy akár kasztnak sem. Természetesen vannak társa dalmak. ahol a
pap társa dalmi szerepe még igen nagy. ahol még számos kivá ltság birtokában van - különösen egyes lat in or szágokban . Itt is azonban egyre töb b jel
arra enged következtetni , hogya papokat, Egyházat hivata lból t ámogató
álla mre nd összeü tközésbe kerül a papsággal . mer t az nem haj landó viszonzásk épp felt ét el nélkül t ámogatn i a rendszert és pol iti káját . Az elkereszténytel enedó világban pedig sok . régebben csak a pap által betöltött t ársadalmi
szerep ma már másra hárul. M ár nem ő az ír ástudó . a népvezér vagy a polit ikus. Szerepe egyre inkább az .Isten népére " vonatkozik .
Újfajta meghat ározásokat kell tehát keresnünk , ha a mai vi lág emberének
meg akarj uk mondani: ki a pap? A pap a kereszt ény közösség f elszent elt
elöljá rója, de ugyanakkor egy a testvérek között és a közösség lel ki inspirátora. (Ilyen irányba mu tat a teoló giai bizottság leqújabban kiadott dokumentuma is a papi szolgálatról.) Ez a teológiai meghatározás megfe lel a szociológi a elké pzelés ének is. A szoc iológus ugyani s azt mondj a: a pap egy vallási közöss ég szakrális funkc iókkal felruházott vezetője. aki kezdemé nyez és
koordi nál a közösség megbízásából és hozzájárul ásával. Szerepe egyre inkább
monov alens és speciali zált . Monoval ens abban az ért el emben, hogy szerepválla lása a közösségen belül és annak érdekében történ ik . specializált
' l Ebben nincs benne a missziós terü letek és a keleti szertartású püspökségek papsága. A Szent szék stat isztikai évkönyve szer int 1969 végén az összes kat . papok
száma 425 060. a papok meg a férf i és n ő i szerzetesek összlétszáma kb. másfé l
millió.
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abban az értelemben , hogy múköd ése a lel kip ásztori munka egy bizonyos
területére korlátozódik.
A belgium i Malines-i egyh ázmegyéhez tartozó Löven egyetem i városban
a püspöki szinodu sra való el ők és z ü l etül ún. • keresztény reflexiós csoportok"
alakultak . A sorok írója rés ztv ett egy il yen cs oport munká jába n, és befejezésül erről szeretne bes zámolni.
Löven sokféle szempontból kiv ál ts ágos tá rs adalmi környezet: a lako sság
állandóan változik, cserélődik , a nagysz ámú külfö ldi megaka dályozza a bezárul ást, az egyetemi rn ll l ő és a tudományok ké pv is e lő i kritikus szemme l nézik
az Egyház fejl ődé s ét és nem elégednek meg l eegy s z e r ű sí t e tt megoldásokkal.
Ebből az egyetemi mlll ób ől indult ki a kezdeményezés . A részvétel teljesen
szabad volt: gyakorló , nem-gyako rló. pl ébániáját látogató. vagy olyan . aki
.lábujjhegy en elhagyj a az Egyházat· , mind meghívást kapott. A külö nf éle
nagys ágrendű (5 - 25) cso portok maguk dolgozták ki munkamódszerüket .
határozták meg az öss zejövete le k számát és hely ét . M in den összejö vetel ről
azonban közös jelentést, jegyzőkönyvet írtak, amelyben összefog lal ták az
elhangzottakat : azokat a pontokat . ahol közös megállapodásra j utottak és azokat is , ahol a vélemények eltértek. A rendező ség csak az általános irányelveket adta meg. részint a pap hagyományos k ép éről , részint ennek ma t apasztalható változásáról. Fel esleg es lenne a két képet mindenáro n ki engeszteln i
akarni. A helyes megoldás az, hogy közösen kutassuk: mi ly en módon lehetséges manapság papnak lenní?
Az egyik csoport (egy pap, három egyetemi tanár, két háziasszony . két
diák, két kutató és egy tanító) a következőképpen kereste a megoldás útját :
Meg állap íth ató , hogy egy pár orszá g kiv ételével a hivat ások száma csökken . Mi az oka ennek? Nem volt-e annak ide jén több pap, m int hiv at ás ?
Bárhogy legy en is. három okot mindenképpen leh et ta lá lni a magyarázatra:
a) megváltoztak a papi hivatásokat elősegítő kulturális és szociális feltételek . A változás szimpt omái k ül önb öz ő or szágok szerint : a városiasodás, az
anyagi jólét, a közömbösség és az ateizmus. b) A II . Vatikáni Zsinat után
megindult reformok erősen megbolygatták az eddíg i struktúrákat. A . bizonytalansági t ényez ő " megh atv ányozódott és ez t erm észets zerüleg nem
segíti elő a hivatások fejl öd és ét. c) A keresztény nép kör ében a pap .l rnage· -a sokat változott, - mint ahogy megváltozott a laikus szereperó l klalakított vélemény is. Sokan azt gondolják, hogy jobban . vagy legalább olyan jól
tudják Krisztust szolgálni, ha nem lesznek papok.
A mennyi ségi hiv atáscsökkenés a közös ség számár a mmoseqi károkat
is okoz, másszóval akadálya Krisztushoz vezető út on . Tehát meg kell találni az orvoslását. Egy pár javaslat:
a) A hagyományos. de nem lényegileg papi fe ladat okat fokozatosan át
kell ruházni a laikusokra. b) Meg kell javítani a papképzés t. A papképzés
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helye nem sz üks éqszerűe n a szerrunanurn . EI lehet képzelni .más módozatokat is . Bizonyos esetekben még az esti kurzusok sem klzártak. c) Fel lehetne
szente lni házas f érfi akat is, akikn ek Krisztushoz való hűsége bizonyított, és
tapasztala t uk az él etben gara ncia a hi vők szol gála tában [v ö. a szinoduso n:
. viri proba tl" J.
Minden változás ell enére azonban a papság külö nleges hi vatá sra épül.
Helyesebbnek tűnik . ha nem .a hivatásról", hanem . hivatá sokról" beszélünk.
Minden kine k . saj át " út ja van Kris ztushoz, és Krisztus is úgy közeledik
hozzá, hogy temperamentumát. érzel meit. intelligenciáját és te hetségét alakítja karizmákk á.
A csoport tagjainak egy része a pap t eljes .diszponibilitását" igé nyelte,
vagyis hogy t eljesen papi fe ladat oknak szent elje magát. M ások úgy qondolták, hogy mikor a klasszikus papi funkciók már k el lő k éppe n el vannak látv a
[pl. a plébánia papságáva l) • lehetnek párhuzamo san olyan papok , akik világi
állá sban vagy f él-állásban dolgoznak.
Zárógondolatok a hit jövójé ról
Döpfner müncheni bíboros rrja, hogy kereszté nyne k lenn i ma már nem
magát ól értetődő . Nem születü nk bele egye lő re elké szí t ett, mozgolódás
nélküli, szolidan és szilá rdan a hel yén áll ó kereszt ény t árs adalomba . A kereszténys ég. a Kr is ztusba vetett hit olya n tén y, amit életünk fol yamán élü nk,
elmé lyítü nk, eset leg elkanyarodunk tőle az élet bizo nyos f ázisaiban (nem
lehet-e pl. a f iataloknál biológiai ateizmusról beszélni ?), majd visszatér ünk
hozzá. hogy szil árd an tanúskodjunk mellette. A technicizált vil ágban nem
lehet t úl gyorsan és mindunt alan az Egyház, a hit tekintélyére hivatkozn i. A
társadalom egyre kevesebb tekin télyt fog elismerni; sem az ész, sem a s z épség . de még az eredmén yesség előtt sem fogun k minden esetben eqy értelrnúen fejet hajtani.
A jövő t árs adalma pluralista társadalom lesz, ame lyre v al ós zí n ű l e g közvetlenül a planetári s társadal om következik . ennek vizsgálata azonban
már nem a szociológus , hanem a futu rológus feladata. A gondo lat, a tech nikai halad ás. és a rn űv é s zetek szabad körf orgalma - az általá nos jó lét fel tételezésével - lehet övé teszi, hogy demokraták és szocialisták , hippik és
tr adic ion alisták együtt, ill etve egy más mell ett élj enek. a másik szabadságának t isztel etb en tart ás ával. Az egyetlen norma , ami t mindenkinek respekt álni kell, roppant e g y s z e rű : a sokaság normáj a. A föld százmilli ói egy más rnellett kell hog y élje ne k: senki ne vegye el a másiktól a napot, az éle lmiszert,
a levegőt . a mozg ást. Az egyén szabadsága a t örneq-pl uralizmusban - ez
lesz a legfőbb társadalmi érték .
Ugyanígy lesz a hi t vonalán is. A z Ist enben hivés kérdése lesz a leg .
fo ntosabb; kereszté nyek számára a Kris ztus-hit. Ez lesz az egyetlen alappil lé r,
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amit nem érinthet a pluralizmus. Hiszed Kris ztu st - és a lelkiismereted, a
csoporth oz-tartozásod , állap otod , korod, természeted fog ja meghatározni :
milyen formában fejezed ki ezt a hitet. A [ öv ő egyháza a com munio, a közösség egyháza lesz - kifelé nyitott, Krisztusról tanúskodó , elójogokat nem
revendikáló, felnótt, öntudatos keresztények gyülekezete.
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Teilhard de Chardin

1.

LEV~L LEGFOBB ELULJÁRÓjÁHOZ, P. JANSSENS·I-IEZ

(Cape Town , 1951 . október 12.)
Fótisztelendó Atyám! P(ax) C (hr ístü.
Most, amikor éppen el akarom hagyni Af ri kát (két hónapos munka: ásatások , és nyugalom után) , úgy érzem , kedvező alkalom kínálkozik arra, hogy
röviden tájékoztassam: mit gondolok és hol is állok. Természetesen nem
felejtem azt , hogy Fót isztelendóséged a . Generáli s", de ugyanakkor (éppúgy,
mint három évve l eze l őtt röv id római beszélget ésünk során) azzal az ószi nte
nyiltsággal szólok, amely a Társaság egyik legértékesebb ki ncse .
l . M indenekelótt azt gondolom , hogy Fótisztel endóségednek el kell fogadnia engem úgy, ahogy vagyok, - vagyis : azzal a velemszületett adománnyal (vagy gyeng eséggel) , amelynek követk ezménye alapmagata rtásom :
már gyermekkorom óta lelk i éle tem et egy bizonyos .érzés" vette egészen
hatalmába, a világ szerves valós ágának mély átérzése . Ez a sejtés kezdetb en
eléggé határozatlan volt lelkemben és szívemben, de évek múlt án f okozato san
biztos és vil ágos jelen tést kapott: a vil ágegyetem egye tlen végpont ba összefutó fejlódés és ennek az összpontosulásnak (convergence) a csúcsa Ovele
esik egyb e, .Jn quo omnia con stant", Ak iben minden fennáll , Akin ek szeretetére a Társaság t anított meg engem .
Ann ak a tudata , hogya világ fej lódés és hogy J é z u s K r i s z t u s foglalj a össze a mindenséget, rendkívüli , kimeríthetetl en fényforrás és be ls ő
eróf orrás lett számomra; olyan légkör, amelyen kívül már fizikailag lehetetlen lélegezn em, im ádnom és h i n n em. ~s amit magatartásomban nyakasságnak és hajlíthatatlanságnak vettek harminc év óta, az nem más, mint
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egys zerű e n annak a ténynek a következménye. hogy képtelen vagyok elf ojtani kitörő csod álkozásomat.

Ime. így Jell emezhete m azt a lelk i von ásomat . amelyből min den forrásozik és amelyet nem tudok rneqv áltoztatnl, mint ahogy képtelen vagyok megválto ztatn) éveim számát és szemem sz ín ét.
2. M iu tán azonba n ezeket így leszög ezt em - hogy biztosítsam Főt is zt e 
b els ő állá sf oglalásom ról - . hangsúlyoznom kell. hogy im ént
leírt bels ő magata rtá som (akár általán os íth ató az én esetem. akár nem) közvetl en ered mé nye az, hogy eq yre job ban ragaszk odom ahhoz a belső m e ggyő 
ződ é sh e z . ame ly a Kereszténység vel ej ét alkotja.
lend ő s ég ed e t

Az ember egy edülálló értéke a fejlődő !O let csúcsán ; a katolicizmus ten gely-helyzete az öss zpontosuló emberi tevékenység ek sugárkévéjében; és
végü l: .az a lény eges b eteljesítő szerep . amelyet a f eltámadt Kr isztus gyakorol a Teremtés központ jában és csúc sán: e három ele m olyan mé ly gyökeret
eresz tett (és egyre mélyebb re hatol) bennem és annyira összefonódik szellemi és vallási vízióm egész rendsz er ében , hogy már csak úgy tudn ám kitépni. hogy mindent t önkreten nék.
Igazában véve (éspedig éppe n gondolk odásom struktú rája révén) ma már
elvá laszt hatatla nul öss zeforrtam a hierarchikus Egyházzal és Krisztus Evangéliumáva l, sokkal inkább. mint valah a is élet emben . Krisztus soh asem jelent meg szeme mben valós abban, szem élyesebben és hatalmasabban.
Hogyan hihet ném tehát azt, hogy helytel en irányban haladok?
3. M in dazonál tal te lje sen elismere m: Rómának meg van az oka arra, hogy
a Ke re szténység rő l alkotott ví zióm at jelenlegi formájában koraérettnek, vagy
hiányosnak ít élj e. és hog y - következésképp - eszméim terjesztése jelenleg hátrányokkal járn a.
A k ül s ő h űsé g és ta nulékonysá g e fontos pontjával kapcsolatb an szeretném leszögezn i (v alój ában ez ennek a levélnek a célja) : minden látszat ellenére. f el t ett szándékom az. hogy .a z engedelmesség fla" akarok maradni.
Term észet esen (belső katas ztrófa és legkedvesebb hivatásomhoz való
nélkül) nem áll hat ok meg önmagam keresésében . De (már h ónapok ót a) nem f oglal kozom eszméim te rjeszté séve l (csupán személyes elmély ítésükkell . Ezt a magatartásomat nagyban megkönnyíti az, hogy ismét
közvetl en tudományos kutatómunkát vé gezhet ek.
hűtlenség

Remél em azt is. hogy Európától való t ávoll étem mi att egys zer űen lelohad
az a körülöttem keletk ezett lel kesedés . amely az ut óbbi id őben nyugtalaníthatta Főt isz t e l en d ős é g ed et. Úgy látszik. a Gondvi sel és is kezemre játszi k.
M egmagyarázom : a New York-i Wenner·Gren (ex Viking) Alapítvány, amely
Ideküld ött (k özvet lenül a háború után ez az A lapítvány segítette elindul ásában P. Schmidt . Anthropos "-át is) . ar ra kér. hogy lehetőleg min él tovább
maradjak A mer ik ában: így befejezh et em és kiszélesíthetem afrikai kutatásaí-
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mat. Mindezzel időt nyerek, és pályafutásomat ... meg életemet ls,
kifejezetten tudományos periódussal zárhatom le.
Ezekkel a sorokkal - ismétlem - csak az volt a szándékom, hogy feltárJam lelkiismeretemet; levelemre egyáltalán nem várok választ. Főt isztelendő
Atya lássa meg levelemben annak biztosítékát. hogy alapjában véve számithat rám az lsten országáért végzett munkában: mert a Tudományon keresztül
egyedül ezt keresem és ez érdekel : lsten országa.
A legmélyebb tisztelettel in Xto filius (Kr isztusban fia)
P. Teilhard de Chardin
(A levelet idézi: Pierre Leroy SJ: Pierre Teilhard de Chardin tel que je
I'al connu, Plon, Paris, 1958, 55·60; magyarra fordította: Szabó Ferenc)
2. KUTATÁS, MUNKA ~S IMÁDÁS
(Teilhard utolsó írása . New York. 1955 március .)

.Szép nyugodtan végezze csak tudományos munkáját. de ne avatkozzék
filozófiába, sem teológiába . . . ' - egész életemen át ezt a tanácsot (és
figyelmeztetést) ismételgették elöljáróim.
Azt hiszem, hogy még ma is ezt az utas ítást adják annak a nagyszámú
és kit űnő fiatal gárdának. amelyet - igen helyesen - most vetnek be a
kutatás területére.
IOn viszont tisztelettel szeretném megjegyezni mindenkinek, akit illet.
hogy éppen ennek a magatartásnak az útja pszichológiailag járhatatlan.
Egyébként egyenesen ellenkezik is lsten nagyobb dicsőségével. Ezt azzal a
biztos meggyőződéssel jelentem ki, amire feljogosít a probléma forrongó
központi területén eltöltött ötven évem .
1. Tudományos szellem és hit az Elóttünk·Lévóben
Hogy érthető legyen gondolatmenetem. utalnom kell arra , hogy az ernberi tevékenység minden területen szerves és szükségképpeni vis zonyban
áll valami vonzással : függ attól az elég erős hatástól , amelyet tevékenységének végpontja gyakorol rá. Hogya hegymászó elérjen a csúcsra. kell ,
hogy fútse az a szenvedélyes vágy , hogy el akarja érni (s annál hevesebbnek kell lennie vágyának, minél meredekebb a csúcs felé vivő út). Ez a
törvény egyetemesen érvényes. Tehát alkalmazhatónak kell lennie a tudomány esetében is: ama híres tudomány területén , amellyel mindenki dicsekszik. s amelynek hódításait mindenki felhasználja , de sohasem kérdezi meg,
vajon miféle mély lelki forrásból táplálkozik ez az annyira ellenállhatatlan
emberi lendület.
Földünkön a tudományos kutatás egy évszázad óta mennyiségileg ls (a
kutatásban résztvevő emberek számávall és minöség ileg is (az elért ered4
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mények fontossága révén) egyike - ha nem éppen a legfőbbje - lett a
ref lexív föld i tevék enység legjelentősebb formáinak .
Dehát akkor létezn ie kell valamiféle igen-igen hatalmas hajtóerőnek, hogy
szerte a világon fönntartsa és gyorsítsa ezt az óriási mozgást. MI ez a
motor, amely erre képes? ...
Próbáljunk válaszolni erre a kérdésre.
A kezdet kezdeté n (meghosszabbítva azt, amit már a magasabbrendű
állatoknál is megf igyelhetünk) az Embert az teszi .tudatoss á". hogy szemmelláthatóa n vonzza a k í v á n c s I s á g spekulatív vágya; ehhez járul az is.
hogy gazdasági tére n serk enti a k ö n n y e b b é I e t Igénye . Fölfedezni és
f ölt alálni egyszerre g y ö n y ö rű s é g é r e . meg szükségleteinek kielégítésére
is. hogy körülötte jobb legy en az élet. Az érdekfeszítő szórakozásnak és a
jólétn ek ezt a k ettős igényét jogosan tekinthetjük a Kutatás kezdeti ösztökél ő j én ek .

Dehát akkor miért ne látnánk meg azt is, hogy a mal kutatóban már új
léle kt ani ös ztö ké lő is kezd mutatkozni, s ez már sokkal hatalmasabb, összefügg Ismerete ink legfri ssebb eredményeivel : már nemcsak a j ó I-I é t
vágya. hanem az a szent és szenvedélyes remény, hogy t ö b b -I é t - re
jutunk.
A legutóbbi i dő k i g az Ember szinte ráhagyatkozott arra a gondolatra,
hogy a leghelyesebb, amit csak tehet e világon: éljen tovább ú g y , a m I n t
van . a lehető legjobb körülmények között.
De lámcsak fe ltűn t két új értelmi tényező:
a) elős zör azt fe dezte föl . hogy az "'let valamiféle evolúciónak eredménye
és kifejezője ;
b) s ugyanakkor azt is meglá tta , hogy ha tudományosan kezébe veszi
ennek az evolúciónak ru q ölt, akkor Ő . az Ember, magasfokú fejlődést (ultraevolúciót) érhet el.
Mon dom: e két tény e ző együttes hatására valami új perspektíva. új vágy
szállta meg szívünket : necsak megmaradjunk vagy jól éljünk. de m a g a s a b b r e n d ű é I e t e t val ó s í t s u n k m e g. feszegessük valami felső
Tudat és Cselekvés honának ajtaját.
Szíve mély én mári s mind en kutató meg van győződve (ha méltó a kutató
nevére), hogy csak akkor dolgozik (nem is dolgoz h a t másként), ha az
az eszme jár ja át , hogy egyre tovább - s az utolsó pontig - kifejleszti
maga körül a Vil ágot .
Más szóval kifejezve: ma már mind en kutató - éppen hivatásának követe lménye folyt án. és legalábbis virtuálisan - olyan valaki lett. aki .hisz az
El ötte-Lév öben", az . ernberen-t úllnak" szenteli magát .
Meggyőződése m. hogy ez a j elenlegi helyzet. S ennek a következő gyakorlati következményei vannak:
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2. A Vallás és a Tudomány konfliktusa, és a megoldás
Az egyházi hatóságok szemében az teszi veszélyessé a Tudományt, hogy
bizony megszaporítja az .ellenvet éseket", és kifejleszti a kétely hajlandóságát azok szellemében, akik tudománnyal foglalkoznak.
Eddig kifejtett gondolataim alapján azt mondom, hogya probléma egészen másképp és sokkal mélyebbre vágón vetődik föl.
Bizony mielőtt az Elöljárók laboratóriumba (vagy gyárba, - ami lényegében ugyanazt jelenti) küldenének egy fiatalt, kétszer is meg kellene gondolniok, - de nem attól féltükben, hogy .kritikus szellem " fog kifejlődni benne,
hanem mert biztosak lehetnek, hogy olyan új hit tüzének vetik alá (hit az
Emberben), amelyhez valószínüleg még nem szokott hozzá.
U r e r e a u t u r i : égetni, avagy elégni.
Minél ájtatosabb az a fiatalember, annál inkább biztosak lehetünk, hogy
- neveltetésének megfelelően - vallási szempontból úgy tekinti a Tudomány útjait és hódításait, mint egyszerü ráadást vagy járulékat lsten Országában.
S másrészt: minél inkább .tellvér" tudományos szempontból, annál inkább van rá eshetőség, hogy azonnal meghódítja az az új perspektíva, amely
abszol út értéket ad legmélyebb vágyai természetes t árqy ának,
Manapság az a helyzet, hogya keresztény egyáltalán nem szentelheti
magát őszintén a kutatásnak (s ezért nem is versenyezhet nem-keresztény
kollégáival), ha nem élteti az az alapvető látás, amely lélekkel Járja át ezt
a kut atóm unkát ; vagyis ha előbb nem tisztázza magában azt az ellentmondást, amely - tíz közül kilenc esetben ott van még lelke mélyén a
hagyo mányos evangéliumi .föntl" értékek és az új emberi "előre" értékei
között.
E b ből az következik, hogy ha valaki azt mondja egy szerzetesnek, hogy
végezzen tud ományos munkát, s közben nem engedi meg neki, hogy ugyanakkor újra átgondolja egész vallási látásmódját, mondom - és írásom elején is hangsúlyoztam: ez annyit jelent, hogy lehetetlen parancsot ad neki,
s eleve arra ítéli, hogy csak közepes eredményeket fog elérni, belső élete
pedig meg lesz osztva .
Ez annál .abszurdabb" helyzet, mert a zsákutcából nem azzal lehet kijutni
(ezt kiáltoztam egész életemen át), hogy gyöngítjük magunkban a keresztény (és szentignáci) szellemet, hanem csakis azzal, hogy legmagasabb
fokára emeljük.
Most itt nincs hely arra , hogy újra kifejtsem kedves tételemet, amely
szerint a Tudomány álta l feltárt összpontosuló Világegyetemben (és c s a k i s
ilyen világmin denségbe n) Krisztus végre megtalálja teremtő tevékenységének teljességét, mert végre megjelenik a Kozmogenezisnek természetes és
legfő bb központja , ahol O elfoglalja hel yét .
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De amit most mindennél jobban kell hangsúlyoznom , az a következő :
mivel a feltámadt Krisztus került a kozmikus Evolúció pól usára, ezért a keresztény tudós - a nem-kereszt ény tu dóshoz viszony ltv a - nemcsak .hasonló lelk ületű " , de kutatómunkája lendületében .sokkal izzóbban lelkesedő" .
Mert az ő szemében már nemcsak valami homályos kollektívum formájában ,
de a legfelső fokon vonzó és határozott Valakinek vonásaival rajzolódik ki
a jövőben Igérkező emberen-túli.
S ettől kezdve a .F öld rnunkás ává" lett kereszténynek szellemében és
szivében nem félelmetes összeütközés dúl, hanem csodálatos összhang üt
tanyát a Fönt inek imádása és az Előttünk-Lévóbe vetett hit között,
Ekkor aztán még a Világ Iránt érzett odaadás te rületén is joggal és
büszkén mondhatja humanis ta vagy marxista barátjának: "Plus et ego" : te
embernek mondod magad ; én méginkább az vagyok , mert m é g t e I j e s e b
b e n vagyok ember! . .
3. Gondolnunk kell egy gyakorlati megoldásra: sajátos vall ási nevelést kell
adnunk azoknak, akik laboratóriumban , vagy gyárban fognak dolgomi
Hogyan békíthetjük össze a Fönt inek Ist enét és az Elóttünk-Lévőnek
Istenét (felismerve, hogy igazában egy és ugyanazt jelentik)?
Otven év óta kutatómunkát végző papok és munkáspapo k ") csak úgy
a véletlenre hagyva kerültek . partlzánharcba". Mint én, úgy ők ls érezt ék.
s többé-kevésbé hozzám hasonlóan próbálták megoldani a problémát: . rnlndegyikünk a maga módján" .
Nincs-e már itt az i d ő, hogy ennek a tapasztalatnak eredményeit leszúrjük , szabályokba foglaljuk és rendszeresen adjuk tovább az új rekrutáknak?
- Vagyis mielőtt a f iatalokat a laboratóriumba (vagy a gyárbal dobnánk,
nem kellene-e ezentúl nemcsak képességeik és szellemi hajlamuk szerint
kiválogatnl óket, hanem méginkább :
1) megv izsgáln i,
2) kl is neve lni őket lelki beállítottságuknak megfelelően, hogy észrevegyék és keres sék . a Krlsz tuslt " az .emberen -t ültban" és az .ern beren-t űlln"
keresztül?
Nyilvánvaló, hogy

sürgetőn

kötelez ez a megoldás .

S így jutunk egész term észetesen arra a gondolatra, hogy vegyük tervbe
- ilyen vagy olyan formában - . speclallz ált szernln árlurnok" megalkotását.
ahol a jól megválogatott idősebbek (akár rövid bemelegítő i d őszakok ban,
akár hoss zabb kurzusokon) a holnap fiatal kutatóit és munkásait olyan teo. ) A munkáspapban a jobb -Iét . s zoclá lls " követelése elrejti a t öbb-l ét vágyát , úlhumanis ta hit ét . De - m eg győződ ése m - a t öbb-l étnek ez a hite mind ig megvan
benne, f ör ész ét s legé lén kebb részét alk otj a a . munk ás-szel lernnek" (vö . Paul
Valllant Coutu r ler , Dr . Riv et , stb. Ism ételt t anúságtét el ét) .
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lóglába vezetnék be, amely a mostaninál alaposabban figyel arra, hogy kifejtse az lsten Országát és az embe ri erőfesztrést genetikusan összefogó
kapcsolatokat.
Tehát ala pv ető szell emi ki képzés. De persze le lki nevelés is : ez Szent
Ignác lelklqyakorla tal nak végzésében val ósulna meg , amelyeket (mint a
Dogmát is ) új ra át kell gondolni , hogy jobba n megkapják értéküket az emberi tevékenységnek és alkotásnak egyszerre krlsztusí és krisztusivá alakít ó
erő i.

A Fundamentum, a Krisztus Országa, a Két Zászló elmélkedések régi formájukban nem számolnak azzal, hogy az Előtt ünk-L év ő ezentúl már méltán
mennyire vonz mi nket. - hisze n az említett lényeges elmélkedések olyan
korba n születtek, amiko r az embert már kész létezőnek tekintették, akit egy
statikus vIlá gmi ndenségbe állítottak: nem ismerik el teljesen azt igazán
megszentelő és egyesülést teremtő értéket, amelyet az emberivé-válás haladása tartalmaz; s ezért sem a modern kutatönak, sem a modern munkásnak nem adják meg azt, amit mindegyikük főleg a hitétől vár : hogy elmondhassák (amit egy JOe-tag mondott): a Teljes Krisztust érintik meg és közvetlenül be ls te ljesttik a munkával .
Mert nemcsak a dogmatikus krisztológiát. hanem a keresztény tökéletesség foga lmát is újra át kell gondolnunk és újra el kell (értelmezésében)
m élylten ünk, mihe lyt áttesszük a laboratóriumok és gyárak új Világegyet emébe, ahol a .tererntrnény" már nemcsak .felhasználandó eszk öz" , de olyan
. elem-t árs " , akit a fejlődő Emberiségnek kell magába szerveznie , s ahol a régi
Föld·Eg ellentét eltünik (vagy helyes formát kap) ebben az új megfogalma zásban: . A Föld beteljesltésével kell eljutnunk az Égbe· .
Tehát másfajta t eológiát és a tökéletesség másfajta megközelítés ét kell
megfogal maznunk a tanulmányi és lelkigyakorlatos házakban, hogy eleget
teg yünk a körülöttü nk . dolqoz ök" új igényeinek és vágyainak.
S mive l a mai kutatók és munkások csak élcsap atai a fejlődő Társadalomnak, ezért t alán méginkább szükséges az, hogya keresztény gondolatvilág
és a keresztény ima fokozatosan fedezzen fel valamiféle új és magasrendü
Imádásl formát, amely a holnap akármelyik hivője számára jó .
Ford ltotta Rezek Román

Helmut Leonhard

HOGYAN LEnEM ATOMFIZIKUSBÖL PAP?
Hat év f izikai tanulmánya bécsi múszakl főiskol án . Egyéves asszisztenc ia egy
New York-I múszakl egyetemen . Egyéves elektromérnöki tev ékenység a Philipscégnél. Két évi munka Selbersdorf -ban: az atom reaktor neut ron- és sugármérése.
lOs aztán Helmut Leonhard okI. mérnök otthagyta jólfizetett állását, a felkínált
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üzemvezetóséget, öröklakását, belépett a claretinusokhoz (1849-ben alapltott
mlssz/ósrend; célja lsten igéjének szolgálata, ott és úgy, ahol és ahogyan leg·
szükségesebb és leghasznosabb) és 1971. okt. 24·én, 35 éves korában Bécsben
pappá szentelték. Megkértük, lrlon nekünk valamit életútjáról. Ime a válasz:
Azért mentem fizikusnak, mert arra jó fizetés és a karrier biztató kilátása vár - de azért is, mert választ kerestem a nagy kérdésre: . rnlé rt " ? De
minél tovább tanultam a f izikát. annál világosabb lett, hogy az végső soron
nem felel meg erre a kérdésre, sőt módszertani okokból nem is képes megfelelni. Azt hiszem, csak felfedezésük első mámorától ittas tudósok, vagy
félmüveltek várják a tudománytól. hogy m I n d e n t megmagyarázzon. Aki
Igazán Ismeri a tudományát , az a határaival is tisztában van és tudja , hogy
az ember végső kérdéseire valahol másutt kell keresn ie a feleletet.
Csatl akoztam a katolikus fő i skol a i if jús ághoz. Itt hét tudományos dolgozóval hitbeli kérdéseket vitattunk meg és tanulm ányoztunk. A hitnek ez a fel nőtt szintü elmélyítése fölébresztette, élővé tette személyes hitemet. Lassanlassan fölfogtam, mit j el ent ker esztény nek lenni és milyen következmények
fo lynak belő le . Az emb er nemcsak sajátmagá ért keresztény, hanem másokért
ls.
Az USA-ban egy olyan kollégával kerültem össze, aki mindennap misére
Járt. és engem is egyszeruen magával vitt. Egyre inkább ráeszméltem, micsoda fölség es dolog megy végbe az Eucharisztia ünneplésekor. Attól fogva én
ls naponta jártam.
Azt án Seibersdorfban megismertem a Cursillo-mozgalmat. (Ez háromnapos kis kurzus, amelyn ek során egy laikusokból és papokból álló irányító
csoport élményszerüen prób álja közelhozni a résztvevőkhöz a hit lényegét.)
Laikus munkatársuk lettem, s ennek során mind világosabban meqtapasztaltam , milyen real itás Kri sztus. Hogy legalább annyira reális. mint a neutronok a reaktorban . Atéltem , micsoda befolyása van azok életére , akik rneqlsmerik és csatlakoznak hozzá. Láttam . hogy sok emberi problémát nem lehet
flzetésj avít ással , strukt úrav áltoztatásokkaí, vagy egy szervezet útján rneqoldant, csak úgy, ha az emberek eljutnak odáig . hogy igazán élni tudjanak. Ezt
a képess éget pedig a Krisztu ssal való kapcsolat ébreszti föl és mozdítja elő.
Tudom azt is . hogya tudomány és technika sok jót hozhat az embernek.
Mégis egyre világosabban láto m : nem ele gendók puszt án a technikai vívmányok . az is kell . hogy az ember pozitív irányban alkalmaz za őket. Tehát
az ember a lényeg , akinek a tudomány és a technika a kezében van, aki
dolgozik vel e. Ha minden ily en ember igazán a szeretet embere volna, akkor
a tudom ánnyal és te chnikával paradicsomot csin álhatnánk a vHágból. Tehát
a legsürgetőbb követ elmény az, hogy megv áltoztassuk az embert és eljuttassuk a szeretethez . Nos, a pap az embereket Krisztushoz és ezzel a szeretethez akarj a elvezetni. Igy világossá vált el őttem, hogy ma a pap hivatása,
feladata fontosabb , mint a tudósé és a te chnikusé . Amikor még az atom54

reaktornál dolgoztam , s za b adi dőmet csaknem egészében apostol i munkára
fordítottam . J:s közben folyvást arra kellett gondolnom : micsoda lehetetlen
dolog , hogy egész nap valami kevésbé fon t oson dolgozom, és csak a szabadidőmben csinálom azt, amit a legf ont osabbnak tartok és ami legtöbbet ad
nekem! Nem volt k örtnyű levonni a konzekvenclát ebből a felismeré sbői , fő
leg a családról való lemondás volt áldozat. De levontam - és boldog vagyok . M inél inkább megismertem a papságot és a hitet. és eszerint ls éltem.
annál inkább megtapas ztaltam , hogya papi hivatás a világ legizgalmasabb
hivatása , hogy százszorosan megéri. Pers ze mögöttem áll egy közösség, és
ez könnyebbé te szi számomra a papi életet. Sok papnak hiányzik ma ez az
eleven keresztény közösség , hogy t art sa őket . Igy aztán hivatásuk könnyen
meginog .
Semmiképpen sem szeret nék lemond ani atomflzlkusi tapasztalataim felhasználásáról. M ind eneke l ő tt a cso dál kozást tanultam meg lsten csodál előtt .
Atomflzikusi gondolkod ásmódon segít ség lesz papi pályámon , mikor az ember ekkel Istenről és a vil ágról beszélget ek. Jobban tudok segíteni a nehézségek át hídalásánál természettudomány és teolőgla közt, Azt is látom: még
ha a kötelező cölibátust meg is sz ünt et n ék, az Egyház sohasem nélkülözhet
olyan embereket, akik teljesen a szolgálatára szentelik magukat, család és
hivatás kötöttségeitől szabadon. Hiszen éppen a keresztény embernek alaposan helyt kell áll nia családjában és hiv at ásában; az Ilyennek az Egyházért
való közvetlen munk a "csa k" mellékfoglalkozása lehet. Nekem viszont az
egész napomat ez a nagy felad at töl ti ki: hogy építsem Krisztus közöss éq ét,
és megvigyem az örömh irt azoknak, akik még nem ismerik Ot. Hogy tehetem
ezt a legjobban? Reg geltől est ig ez a kérdés mozgat . Persze ehhez sok kapcsolat kell az emberekkel . sok beleé rz ők épe ss é g a beszélgetésben . Allandóan az idő pulzus án kell tart ani az ujjunkat, éles szemmel a valóságok
világa iránt, jövőb e szögezett t ekint ettel. kísérletező bátorsággal. Folyvást
meg kell válnun k szívünkhöz n ő tt szok ásoktó l, struktúráktól, hogy újat
kock áztassunk meg. Engem a papban az bili ncsel le legjobban. hogy az ernber legemberibb rés zével van dol ga. és ugyanakkor a benne rejlő istenivel .

Soós Márta

GUYART MÁRIA

TANÚSÁGT~TEL E

Hosszú élete alatt volt feleség és édesanya. sze rzetes nő és misszionárius , megj árta a misztika legm agasabb csúcsait és b őve n megízlelte a vigasztalanság keserű kenyerét. Ez a gazdag. változat os élet mégsem feltűnő
voltával emelkedik ki kortársai közül (a 17. század Franciaországában a rnlszt ika igen gyakori). hanem inkább nyugalmáva l, nemes e g y s z erű s é g é v e l.
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Misztikus és

vállalatvezető

Guyart Mária 1599. okt. 28-án született Tours-ban, egyszeru pékmester
lányaként. Hétéves korában álmot látott: Jézus közeledett feléje. A kislány
boldogan tárta ki feléje karját. Jézus ekkor megcsókolta és azt kérdezte
tőle : . A karsz az enyém lenni?" "Igen" - fel elte Mária. Ez az első egyszeru,
örvendező , kerek . igen" szinte vezérhangja lehetne egész később i életének.
Aminthogy a gyermekség éről szóló beszámoló kicsiben már minden lényeges
vonását tartalmazza :
Nagyon vonzódtam a jóhoz . Néha ind ít ást érezt em, hogy kis ügyeimet Istennel
megbeszéljem. Nagy, szfvbell eg y s ze r ű s ég g el t ett em ezt, mert nem képzeltem,
hogy valami t is megtagadna, ami t alázatta l kérünk től e . Id őnk ént magányos helyre
vonul tam . Akkor még nem tudtam , hogy ls t en szelle me dol gozott bennem. Rendkívül szerettem a szegényeket , és jól érezt em magam kör ükben . Hasonló vonzalmat éreztem a bet egek iránt . Erő m től telh ető en gondoztam öket. Ak ik ismertek ,
azt ta rtották, hogy az irgalmasság csel ekedeteire vagyok t eremtv e. Ha jót tehettem , tettem ls.

Am ikor felserdül, a szerzetesség gondolatát forgatja fejében, de még
nem elég határozottan. Végül is 17 éves korában férjhezmegy egy selyemkereskedőhöz . Húszéves korára már özvegy, kisfia , Claude, alig hat hónapos .
Mindenükből kifosztják őket; a szegénység, a gondok szinte összecsap nak
feje fölött. Erre az időre esik .megtérése": 1620. márc . 24·én reggel éppen
munkába siet, amikor hirtelen éles belső fényben ismeri föl minden hibáját,
tökéletlens égét és érzi, hogy Krisztusnak érte is ömlött Vére borítja be.
Az ezután következő időben sorj ában, egyre mélyebben hatol be Jézus
életének titkaiba. (Megjegyzendő, hogy Mária látomásai mindig ún. értelmi,
nem pedig képzeleti látomások voltak, tehát abból a fajtából valók, ahol a
csalód ásnak legkevesebb helye van) . De "a Léleknek ez a közvetlen múködése nem keltett benne sem ijedtséget, sem zavart . Szó nélkül elfogadta,
mint ahogy egész életén át elfogadta a kegyelmeket és a nélkülözéseket,
amelyeket lsten gazdagon küldött neki. Gyermeki tiszta látása semmi problémát nem látott abban, hogy szeretö húséggel megtegye, amit lsten kért
tőle." (M . D. Mahoney.)
Misztikájának fejl őd ésa szerves és következetes. Jézus emberségének és
vil ágának szemléletéből istensége, a megtestesült Ige titkai felé lendül. Ez az az időszak , amikor lsten .a hitben akarja eljegyezni" . Ezután az
Isteni tulajdonságok szemlélete következik. Végül pedig három nagy Szentháromság-víz ió tetőzi be a kegyelmeket. Az utolsóról így ír : "Az Egységben
és Háromságban éltem egyszerre. Ahogy ők birtokba vettek, én is birtokoltam őket . Az örök Atya atyám lett; az imádott Ige életem társa; a Szentlélek
lelkem isteni mozgatója." Harminckétéves ekkor. Még nem jár élete útja
közepén, de már eljutott a misztikus egyesülés kegyelméig.
belső

A kegyelmekkel természetesen arányos megpróbáltatások ls járnak. A
fájdalmas folyamata ez: .Isten szelleme kérlelhetetlen bíró."

belső . tisztulás
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Onkéntes vezeklésének szigorú gyakorlatai hoz kísértések, megaláztat ások,
az önáltatástól való félelem, belső szárazság járulnak . Először megzavarodik,
de aztán hallja a belső szót: .Pax huic domuil" .Az öta sohasem veszítettem
el a belső békét:
Lelkiségének alapvonása talán éppen ez a békés készség. Istennel való
viszonya az érzelmi gazdagság, bizalmas, szinte merész közvetlenség, meg
az egyszerü, diszkrét odaadás sajátos összhangja . .A Szentlélek vezetett,
tanított, s akarata szerint alakultam. Isten útján, titokzatos vezetése mellett
sohasem akartam többet tudni, mint amit éppen értésemre adott. Nem emlékszem, hogy egyszer is türelmetlen lettem volna a benső elhagyatottság,
a megpróbáltatások idején : .Egyszeruség kell! Egyszeruség teszi a szenteket! " Hamar eljut a lényegig: • S z e r e t e t a nevem - mondja neki az
Úr - , s azt akarom, hogy ezentúl így nevezz:
Természetesen most már szeretné életének külsö kereteit is egybehangolni vágyaival, vagyis szerzetbe lépni. Nővére azonban arra kéri , legyen
segítségükre a háztartásban és az üzletben. Úgy találja, a Gondviselés intézkedése ez. Sógora szállítási nagyvállalkozó, s Mária maga is kénytelen elismerni azt a .salátos kereskedői talentumot", amelyet lsten kölcsönzött neki.
Es most lássuk. mik az imént festett misztikus élet napl keretei:
A nap jó részét egy rakt árnak használt Ist áll óban töltöttem. Néha még éjfélkor
is az ajtóban álltam és ellenőriztem az áruk kl - és beszállítását . Szolgák . fuvarosok, ötv e n-hatv an ló képezték napi társaságomat. N ővérem és sógorom munkája
ls rám maradt, mikor vidéken jártak. Ez elég gyakran történt. Időnként vissza vonultam a zajból , hogy Vele időnek . Szinte azonnal hívtak . Orvendezve mentem le, mondván: .Menjünk, lelkem Kincsei Te akarod . Ez nekem elég. Velem
vagy, ezt a munkát is érte d v állalom." Legegyszerubb foglalkozásaimban karol tam át legmelegebben. Hihetetlen könnyedséggel végeztem munkámat . Vidám
voltam , joggal hitték, hogy jól érzem magamat közöttük . Pedig Istenh ez tartoz ásom tett oly kedélyessé.

Mindenki szereti a házban. A cselédek közt azért népszerű , mert versenyt dolgozik velük a háztartásban, őket is kiszolgálja, ha betegek. ápolja,
az uraság felé pártjukat fogja . .Mélységesen lekötelezve éreztem magamat
a szolgálat alkalrnal ért." Sógora elragadtatva látja, hogyan virágzik fel a
vállalat a keze alatt. s hamarosan üzletvezetőjévé .léptetí elő". Persze ugyancsak meg lennének lepve. ha tudnák azt. amiről sejtelmük sincs: éjszakai
vlrraszt ásalt, imáit, elragadtatásait. aszkézisét. Minderről csak lelkivezetője
tud .
A .flnom. de keresztrefeszítő isteni érintések" hatására nagylelküsége
kivirágzik: .Nem volt többé nehéz a kereszt. Ellenkezőleg. az ítélet napjáig
hordoztam volna. Boldog voltam. mert lsten boldog. mert öröktől fogva az,
akII" 28 éves korában eljut oda, amit .lelke alapvető állapotának" nevez:
Szellemem egyszerúsödött. J:rzelem nélküli, bensőséges lma táplált. Ddvözítőm
megvonta nagyelragadtatásaimat, s azóta lelkem központjában, Istenben maradtam. Egyszerú, boldogító, kifejezhetetlen valóság. Ide érzelem nem hatol. Az eddig
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a pontig jutott léleknek nem számi t többé, hogya fogl alkozások z ű rz av ar á b an .
vagy az egyedüllét magányában tart ózkodik-e? M ind en mind egy, mert ami éri nti.
ami körülveszi, ami érzékeire hat, nem akadályozza többé az álla ndóan c s e l e kv ő
szeretet m úköd és ét.

Mária nóvér -

száraz koszton

Mikor kisfia 11 éves lesz. n őv é re elvállalja nevelését. és végre beléphet
a Tours-i orsolyi tákhoz, f ölvéve a Me gtestesülésról nevezett M ária nevet.
(A társulatot Me rici Sz. Angél a alapíto tta Bresc iában 1535-ben. elsőrendű
terü lete a le ányneve l és.) Azért oda, mond ja, . me rt öket a lelkek szolgálatára
alapították" ,
Az első meglepe té s. amelyet Itt nekünk szerez: harminckétéves fejjel.
nagy misztikus élmé nyekkel és önáll ó házta rtá si. üzleti gy akorlattal a háta
rnöqött . olyan rugalmas an és könnyed én ill eszkedik bele a közösségbe,
mi ntha mindig ott élt vo lna. •Félretettem az önmegtagadás különbözó eszközeit. Az engedelmesség irá nt soha a legkisebb ellenkezés sem élt bennem . Hibáimat gyerm eki készséggel j avítottam . Minden ekfelett szerettem
hivatásom és a kolost ori élet gyakorlat ait. Mintha lsten Lelke áradt volna az
el ölr ásokból. a szertart áso kb ól."

Ezek a sorok ·ismét egyik alaptulajdonságára világítanak rá: arra a húséges egyházias lelkületre. amely ezt a kar izm atikust mindvégig jellemzi.
Vallja , hogy a szent ségekból élt és kapott minden jót: a gyónásból , a szentáldozásból. Jellemz ő, hogy az e lső nagy megvilágos ítás azonnal gyónásra
kés zteti. Nem egyszer ol yan papot ta lál. aki .csak szokás szerint gyóntat".
Ilyenkor . bezárul a szíve", vagyi s nem tud számot adni magáról. De nyugtalanság, kétely ilyenkor sem mara d benne, hanem magával viszi a s z e n ts é g hatásait: .Er öt kapt am a jóra. az erények gyakorlására. fokozódott
reményem és lsten jóságába vetett blzalrnarn." A lelkivezetést nélkülözhetetlennek mondja a b e n s ő életben.•Sohasem ragaszkodtam megvilágos ításaimhoz, természete s vagy te rmé szetfe letti ismeret ei mhez. Mindig húsége sen alárendeltem véleményem et. Amint ez bennem megvan, ennek gyakorlatát szeretném máso kban, minden lsten szolgálatára hívott lélekben is látni:
Pedig nem egyszer, értetlenségból vagy óvatosságból, ugyancsak kemény
próbára tették! Egyik gyóntató ja pl. úgy tal álj a, nem elég t isztelettudó Istennel szemben. Megp róbál .vísszavonulnl". ilyenformán: . Tisztaságos Szeretet!
Engedelmeskednem kell helye ttesednek. Ezt kí vánja. Bocsáss meg . Engedel meskednem kell!" Végül is . Iel kl vezet örn rámhagyta a dolgot. és szabadon
engedelmeskedtem a Szentl éleknek." Engedelmes készség és lelkiismereti
szabadság ilyen egyens úlya még a nagyokb an is ritk a. Különben értékes lelki
följegyzéseit is lelkivezetói felszólításnak köszönhet j ük. Magától eszébe sem
jutott írni. . Engedelmesked em - egyszerúen - , mert a kegyelmet úgy kell
leírnom , ami nt megismertem: Az egyh ázi szertartások gyerm ekkora óta
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vonzzák; csodálatosnak találja, hogy .Isten szól hozzánk a pr édlk áclökban " .
s próbálja elmondani otthon a t ört éneteket. amelyeket megjegyzett belőlük.
Később saját gondolatait is emögé rejt i. . Rendkívül tiszteltem az Ige hlrdetőlt. Meggyőződésem szerint semmi nagyobbat nem tehetnek: A liturgiát
annál jobban szereti , minél ínkább megismeri. Lelkiélete egyre erősebbe n a
Szentírásból táplálkozik, elsősorban a zsolozsma zsol táraiból és olvasmánya i.
ból. Később már nem is olvas mást, mint a SzentIrást . Rövidesen újoncmesternő lesz, ettől kezdve rendszeresen magyarázza is , és az erre való el ő 
készület során mind mélyebben hatol beléje. Jellemző , hogy amikor rnlszt lkus élményeirói számol be, szívesen utal az Egyház tanítására: .A megtestesülés titkáról nyert világosság olyan fönséges dolog. hogy mást nem ls
mondhatok róla. mint az Egyház:
A második meglepetést az Úr szerzi Máriának. Az 1631 -es nagy szeritháromsági víz ió egyben búcsú is a misztikus kegyelmektől. Itt. ahol a teljes
istenbemerülést remélte, különös módon mintha csak szárazság és megpróbáltatások várnának rá. Sok aggodalma és keserűsége van fia miatt:
időnként úgy látszik. hogya gyermek élete rossz vágányra csúszik, s Ilyenkor felújul benne az önvád. Lelkiatyját, egy ferencest. aki 12 évig megértően
Irány ította. máshová helyezik. Ettől kezdve a jezsuiták vezetését keresi, de a
váltás nem megy zökkenők nélkül. Búskomorság. hit és engedelmesség
elleni kísértések környékezi k, eljut a kilátástalanság érzéséig és az öngyil .
kosság gondolatáig . Néha kis időre föllélegzik, hogy aztán újult erővel kezdódjék a pergótúz. Mire jó mindez? lsten ismét előre-dolgozik valami új felé .
Ahogyan nővére házában való tartózkodását joggal nevezi visszatekintve
.novlclátusának", úgy most alakul ki benne az a teljes belsó függetlenség .
amelyre a jövendő misszionáriusnak szüksége van.
..Kanada Teréze"
Mária félreérthetetlenül aktív alkat. Mindig boldogan beszélt Istenről.
lsten dolgairól mindenkinek. aki hajlandó volt meghallgatni.
Iögetett a vágy, hogy odakiáltsam a világnak: Szeressétek a nagy Istent, a szeretet
Istenéti Hogyan lehet ésszel bíró lény k öz őmb ös . szerete t len a Szeretette l szemben?! Félt ékeny szíw el kiáltottam a mindenható Aty ához: Ó . Isten . mindenek Ura
vagy . de nem mind enki gondol rád. Pedig ha ismerné nek. jobban szeretnének.
mint én '. . .

1634-ben álmában egy ismeretlen vidéken látja magát, ahol a Szent Szúz
várja . .Fölébredtem: szivemben édes béke honolt és az a gondolat. hogy
megtérítem az országot, amelyet láttam: A valóság persze , a 17. század
kellós közepén, nem ilyen egyszerű. ut évnek kell eltelnie , mig apránként
kiderül, hogy az ismeretlen ország: Kanada, és főleg míg a belső és külsö
körülmények bámulatos összejátszásából az összes illetékes tényezők - a
kezdeti kinevetés és megrőkönyödés után belátják, hogy valóban oda
szólítja hivatása. A közbeesó idő valóságos lelki vértanúság számára. Újból,
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még fájdalmasabban az a kettősség, amit már annakidején átélt mindennapi
élete és belső igénye, hivatása között:
Testem a kolostorban élt. de szelle mem, mely Jézus l el kéhez kapcsol ódott, nem
maradhatott zárva. Ez a l élek Japánba, Indiába. Amer ikába , Kelet re . Nyugatra
vitte gondolata im at. minden lakott vidékre. Atk arol tam a lel keket, sziv embe
zárt am öket s bemutattam az örök Aty ának. Kisértem az Evangéli um munkásait ,
mert hozzájuk t art ozónak tudtam magamat . Szüntel en kérte m a mennyei Aty át ,
mintha Jézus ügyviv öje lennék, hogy örökségét adja vissza. Szeretetem a legelhagyatottabbakat kereste a föld minden szöqleté n, ahol lelkem szünt elen vándorolt.

Erre az időre esik Jézus Szíve iránti tiszteletének elmélyülése. bár már
eddig is nem egy jeiét látjuk írá s al ba n. mintegy az Al acoque Margit-féle
nagy kinyilatkoztatások el őjátékaként. •Szeretett Fiam, Jézus Szíve ált al kérj
engem - adja tudtára sürgetésére az Úr - . általa hallgatlak meg s teljesítem kérés eid et!" Ettől fogva mindennap elmondja azt a magafogalmazta
Imát, amelyben az isteni Szív által mutatja be imádását. ezeretet ét az örök
Atyának mindazok helyett. akik nem imádják és nem szeretlk, és kéri a megtestesült Igét: . amint te egy vagy az Atyával, a lelkek is . akiket neked bemutatok , vele és veled egyek legyenek."
1639. aug. t-én érkezik meg a kis úttörő csapot - Mária egy nővértársá
val és a misszió világ i alapítónójével - kalandos és életveszélyekben nem
szü kölködö t engeri út után Quebecbe . Ez akkor még csak néhány száz francia
család fah ázas t elep ülése . a gyarmatosítás első fázisában . 33 évet, élete felét
fogj a itt tölten i. Végre .haza ért": oda, ahová az lsten igazából szánta.
Ezen a munkatéren minden adottsága nagyszerű en érvényesülhet. Gyakorlati készségel : hol elöljáró. hol gondnoknő. szinte élete végéig, nagy
szakértelemmel Irány ítja az építkezéseket. gondoskod ik a dís zítésről (h ímzéshez. festéshez maga is jól értett). intézi a missz ió minden ügyesbajos
dolgát. Szellemi és pedagóg iai képessége i : gyors an megtanulja a bennsz ülött ek nyelv ét . sót sz ót árt. bibl iai történeteket, katekizmust állít össze irokéz
és algonki n nyelven. Legnagyobb boldogsága a bennszülött kislányok tanítása ;
nehéz áldozat. amikor elöljárói elfoglaltsága miatt le kell erről mondania .
Minden ell enszolgált at ás nélkül vállalta a tanítványokat. és soha egyetlen
j e le n tkezőt sem engedett visszautasítani . bármilyen szűkösen voltak maguk
is. Any aian jó szívére nagy szüksége volt az idegenbeszakadt kis közösségnek éppúgy, mint az elhanyagolt. emberszámba sem vett bennszülötteknek.
Persze az indián szok ások . ba rbá rna k" tűnnek fel előtte . de egyik level ében (h ét-nyolcezret küldött el Kanad ából . az ember nem érti. mikor!) éleslátóan álla pítja meg : a bennszülöttek nem oly an udvartasak. mint a franciák.
de sokk al jámbor abbak és készségesebbek a jó ra. Nagy előnye robusztus
egészsége és bámulatos munkaképessége is . 1645-ös nagy betegségéig fáradhatat lan könnyedséggel dolgozott. Később sem kímélte magát: t élennyáron négy órakor mondták közös imáj ukat a kápoln ában. utána következett
a napi munka.
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Lelkileg a teljes érettség benyom ását keltette környezetében: . Rendkl vüll
szellemi egyensúlyban mindig ugyanaz maradt. szelíd, nyugodt, sietés vagy
rossz hangulat nélkül: •Természetfeletti szent diszkrécióval, okosan, Jézus
Krisztus szellemében bonyolí.totta a dolgokat, továbbá szel íden, határozottan
és ügyesen:
Annál megkapóbb ez a jellemzés, mert belülről, ahogyan tóle magától
értesülünk, nem volt ilyen nyugalmas mindig a kép. Megvalósult az a jóslat,
amelyet elmenetele előtt hallott az Úrtól : .Menj, most saját költségeden
kell szolgálnod engem: Nyolc évig újból nagy megpróbáltatásokat áll ki,
átéli saját nyomorúságát, szárazság, ellenszenv, keserűség kínozza . (Nyilvánvaló: a periódusok annál hosszabbra nyúlnak, minél szükségesebb a .befektet és", minél nagyobb horderejú a vállalkozás .) .Osszeférhet mindez a bizalmas egyesültséggel? Osszeférhet!" De persze csak úgy, ahogy ó csinálta:
.Elmerültem az Istentói rámbocsátott sötétségben. Szellemem képesség ei
viszont megtanulták, rnlt jelent lsten önzetlen szolgálata. Az eddig eljutott
lélek megállapíthatja, van-e állandó készsége az erények gyakorlására:
Neki volt: 1645-ben ebben az állapotban teszi le azt a meredek fogadalmat,
hogy mindig azt cselekszi, amit tökéletesebbnek ismer fel. 1647 Nagyboldog asszony ünnepén a Szúzanya közbenjárására végre megszabadul belső
keresztjeitől - hogyannál teljesebben merülhessen bele a . mi nden egyházak gondjába". 1649 a nagy irokéz támadásnak, P. Lallement (ekkori gyóntatója) és társai vértanúságának éve. "Az Egyházat sújtó károk b enső leg
szinte keresztre feszítettek: 1650 végén leég az a kolostor, amelyet .kl s.
kényelmetlen és szenvedéssel bélelt lakásuk" helyébe annyi fára dsággal
hoztak létre az első három év után . Jellemző, hogy búne i büntetésének fogj a
fel a csapást, de nyugodt optimizmusát ez sem zavarja meg: . Irgalomért
kiáltottam Istenhez s mint jó atya büntetését, nyugodtan fogadtam e megpróbáltatást. Teljes kifosztottságunkban a Jászol szegénységére emlékeztem .
Meggyőződésem, hogy az Isteni Fölségnek különös terve volt mindazzal,
ami minket e szerencsétlenség által ért:
Eletének derús alkonyára jellemző a Szúzanyával való mind bensóségesebb
viszony. Felajánlja neki kis közösségüket, és az új építkezés gondja it is amelyek mint gondnoknőnek Ismét az ó nyakába szakadnak - az ő pártfogása
alá helyezi:
Sem testi szemmel, sem vízióban nem láttam öt , hanem oly módon, ahogy az
Imádott megtest esült Ige t isztelt meg és kegyesen közölt e magát velem: egyesü·
lés, szer ét et és folytonos j elenl éte által. Ez az együttlét egyszerü, Igen b en s ő 
séges beszélg etésre k észtetett. Magam mell ett tud t am: kísért [ ártarnb a n-keltemben , a munka kezdetétől a bef el ez ésélq. Mondtam ls neki: Menjünk, boldoqságos Any ánk, nézzük meg a munkásainkat i - Id őn k én t vele jártam az állványekon, fent, lent, minden félelem nélkül. Néha egy·egy énekkel , antifónával t iszte ltem meg. Gyakran kértem, óvja munkásainkat.

A halála előtti nyolc évben sokat betegeskedett: májbaja volt. Hall ása is
nagyon megromlott, de ezt is szelíd derúvel viselte. Az öregedő ember nyu61

godt természetesség ével kapcsolódott kl fokozatosan a külső ügyekből és
szolgálta tovább egyszeru nővérként azt a köz össécet. amelyet olyan sokáig
vezetett. Betegségében .megtette, amit kívántak és elfogadta mindazt, amit
nyújtottak nekl" , Újra meg újra felajánlotta szenvedéseit, életét, halálát a
bennszülöttekért, Amerika minden népéért. Még halálos ágyához is odakérte
a kisl ányokat. hogy megáldja őket . Amikor nővértársai kérték, részesítse őket
ls szenvedése érdemeiben, szelíden felelte : .Minden a bennszülötteké. Semmim sincs, semmivel sem rendelkezhetek." Fiának, aki közben bencés szerzetes lett és akkoriban már magas tisztséget vIselt a rendben, ezt üzente :
.Adjátok tudtára, hogy magammal viszem szívemben a paradicsomba is és
odafönn állhatatosan fogok könyörögnI, hogy Igazán szent legyen: Ma anya
és fi a kettős boldoggáavatás i eljárása mutatja, hogy kérése meghallgatást
talált.
1672. ápr. 3D-án húnyt el .Kanada Teréze' (kortársai nevezték el így).
aki .a világban Istennel - a szerzetben az emberekkel' tudott lenni, mint
egy ról a szóló tanulmány alcíme mondja. IOletszentségének vizsgálata 1877ben kezdődött el, a hősi erényeit bizonyító dekrétum kelte: 1911 július. Két
lelki beszámolóját (1633, 1654) és leveleit először fia adta kl (Vie de la Vén.
Mére Marie de I' Incarnation. 1677.) Majd Dom Jamet solesmesi bencés
négy vaskos kötetben tette közzé írásait (t:crits SpiritueIs et Historiques.
Párizs 1929-1939), 1932-ben pedig rövid áttekintést készített lelki fejlődésé
ről : Le Témoignage de Marie de I' Incarnation. Halála 3 százados évfordulóját bensőséges ünnepléssel ülik meg Toursban ls, Kanadában ls . A régi kolostorban mondott ünnepi misén Quebecben Le Roy bíboros beszél. Decemberben az ottani múzeum rendez nagy kortörténeti kiállítást. Nekünk magyaroknak legörvendetesebb, hogy az említett •Témolgnage' most magyarul ls
megjelent (Guyart Mária : Tanúságtétel. Róma, Detti, 1972. 182 o.) Irásainak
stílusa olyan . mint egész egyénisége: egyszerű és világos, keresetlenül természetes, realista, sőt időnként szókimondó, ugyanakkor kedves és diszkrét.
Azok közé a nagy jellemek közé tartozott, akik értenek ahhoz, hogyan alkossanak lsten kegyelmével remekművű szIntézist életükből, felhasználva a fordulatos események é p l tő k oc k á l t , kihasználva minden adottságukat, minden
percüket. IOs ebben a szintézisben nyoma sincs az eróltetettségnek: maga az
. okossággal harmonizált egyszerűség' , ahogy társnőI mondták. Ez a természetfölöttibe ojtott természetes nagyság, aktivitásnak és mlsztlkus benső
ségnek ez az egyszerre tudatos és magától értetődő egysége adja meg
talán legmélyebb időszerűségét a mai kor embere számára ls.
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AZ EGYHA Z SZAVA

A SZENTATYA A M AGYA R ZARÁNDOKOKHOZ
A hazai Szent Istv án-év ünnepélyes záróakkordj aként a magyar püspöki kar meg-

bízásáb ól az AC országos elnöksége zarándoklatot rendezet t Rómába. A második vl lágháború óta ez volt az els ö Ilyen alkalom. Ijj as József kalocsai érsek vezetésé vel
B püspök, 70 pap és kb. 300. mi nden egyházmegyét k épvisel ö zarándok vett részt
benne. Máj . lB·án különvon att al indultak Rómába. Imádságos lél ekkel - amint az érsek hangsúlyozta: valóban mint zarándokok, és nem min t tu risták - keresték f el a
szent hely eket: a Szent Péter- és Sz. Pál-templomo t , a katakombákat, st b. As sis iban
ls jártak , maj d 26-án utazta k vissza. Dús programjuknak a ragyogó Id ö is kedvezett. De a legnagyobb kegyelemnek azt tartották, hogy - éppen pünkösd ünnepén ott erOsödhetnek meg a hitbe n és egyházhúségben, .hol Szent Péter slrba t éve és
Rómának dobog szíve." (gy a zarándokla t központ i eseménye az a két fogadás volt,
amiko r a Szerit aty án ál tették t iszteletüket . A k övetkez ökben elsö, rövidebb beszédét
teljes szövegében , a másodikat kivonatosan hozzuk.

A magyar zarándoklat püspökeihez és pap)alhoz (1972

pünkösdhétfő)

Tis ztelendő Testvéreim és szeretett FIaimi
Orömmel üdvözl ünk itt benneteket, annak a zarándoklatnak tagjait, amely
az egész világot végig pusztftó háború óta az első magyar zarándoklat a számunkra olyan kedves Orök Városba,

E találko zás nemcsak arra alkalom, hogy kifejezzük örömünket, hanem ami nt ezt az imé nt érseketek ls mondotta - arra ls, hogy buzdítsunk benneteket , hogy elm ondjuk azt . ami atyala n szere t ö szivünkből előtör.
Elő szö r is a követk ezőre eml ékeztetünk : a papok belső élete, ragyogó
éle tszent sége minden apostolkodás alapja. A ml korunkban fokozottan igaz
az Apo stol szava: .Látv ányossága lettünk a világnak, az angyaloknak és az
emberek nek" (1 Kor 4,9). Igen megf ont olandó az, hogya pap erényei és
hi bái nemcsak neki magának válnak hasznára vagy kárára , hanem az egész
Egyházra kihatnak: az egész egyházi közösség j óhlrének, hitelreméltóságának
használ vagy árt a papok életpéldája . A papnak életével kell tehát tanúságot
tenni e arró l, amit tanit. ~s ez a tanúságtétel lehet azoknak az új hívat áseknak a forrása ls , amelyekre Magyarországnak lqen-lqen szüksége van.

Nagyon szeretnénk most buzditani benneteket arra, hogy őrizzétek meg
az egységet; azt az egysé get , amelyet Kr iszt us Urunk annyira hangsúlyozott
az utolsó vacso rán: .H ogy mindnyájan egyek legyenek!" (Jn 17, 20 , Ez az
egység a hi tben gyökerezik; hiss zük ugyanis azt, hogy az Egyház isteni alapítású, és a Szentlélek múködése meg nem szúnlk benne. Ez az egység fűzz ön
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benneteket elsősorban a Szentszékhez és Szent Péter utódához. Erósen bízzatok ebben a Szentszékben, amelynek egyetlen törekvése az, hogy előmoz
dítsa az egyes egyházak javát, Igya ti Javatokat ls.
Ez az egység fűzze össze egymással a püspököket: szeretettel, őszinte
séggel, Istenhez való hűséggel és kötelességtudással legyenek egyetértők
cselekedeteikben , beszédükben és együtt keressék azt, ami az Egyház javát
és Jogainak védelmét szolgálja. Ha a lelkipásztorok egysége növeksz ik, lelki
erejük ls fokozódik.
Végül legy en egység a püspökök és a papok közöttl Hadd Idézzük ezzel
kapcsolatb an a II. Vatikáni Zsinat tantt ását. a .Christus Dornlnus" k, dekrétum 28. pontj át: . Az összes papok, akár egyházmegyések , akár szerzetesek,
a püspökkel együtt Krisztus egyetlen papságának a részesei és abban tevékenykednek . . . ; egyetlen papi testületet és egy családot alkotnak: az atya
a püspök ". Márpedig - ezt ti ls jól tudjátok - minden családot az egység
fűz össze, amelynek alapja a helyesen gyakorolt atyai tekintély, ennek pedig
megfelel az engedelmesség , a tisztelet, a ragaszkodás és a szeretet. Erre
az alapra kell tehát támaszkodnia a püspökök és a papok közötti egységnek
ls.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szóbanforgó egység az emberi gyengeségek miatt az élet és a kor különleges nehézségei között nehezen, csak
nagy áldozatok árán őrizhető meg, de annál inkább szükséges és annál gyümölcsözőbb, minél több nehézségbe ütközik. Arra kérünk most benneteket,
hogy hűségesek legyetek Istentől kapott hivatástokban, őrizzétek meg az
egységet, amelyet annyi veszély fenyeget; gyakoroljátok a papi erényeket,
főleg pedig ügyelj etek az áldozat szellemének ébrentartására.
Biztosak vagyunk abban, hogy ezt az egységet azok iránt a papok Iránt
ls megőrzitek , akik bizonyos okokból kifolyólag nem dolgozhatnak az Úr
széllej ében. Püspökök és papok ne hagyják őket magukra , hanem nagylelkű
szeretettel legyenek segítségükre.
A papi szolgálat ma igen sok nehézségbe, akadályba ütközik. Manapság
az a veszély fenyeget, hogya lelkipásztorok elfáradnak és elveszítik a
bátorságot. Egyesek a sok nehézség és szorongattatás közepette tehetetleneknek érzik magukat. Ezeknek a keresztény reménységböl kell erőt merítenlök ahhoz, hogy a jobb [övön munkálkodjanak.
főleg

A lelk ipásztorkodással kapcsol atban főleg a vallásos nevelés aggaszt bennünket. Tudjátok azt, hogya lelkipásztoroknak legföbb kötelességük a vallásoktatás; kötelességük az is , hogy erre a feladatra figyelmeztessék mlndazokat, akik elhanyagolj ák. Arra buzdítunk most benneteket, hogy minden
tőletek telhetőt tegyetek meg a vallási nevelés előmozdítására hazátokban.
Kétségtelen , a nehézségek nem hiányoznak a lelkipásztorkodásban; de ezek
a nehézségek nem szolgálhatnak mentségül a tétlenség és a tehetetlenség
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igazolására . A hit és a buzgóság felsz itására van szüksége a papoknak, hogy
minden olyan lelk ipásztori segédeszközt fe lhasználjanak , amelyet a magyar
törvények megengednek. Arról sem szabad megfeledkezni. hogy a családi
nevelés pótolhatatlan .
Ha már a családról van szó, lehete t len, hogy meg ne említs ük a család
mal válságát. amelyet a t i szeretett hazátokban is tapasztalhattok. Példának
hozzuk fel azt a tanulmányt. amely a •Vigilia· ezévi márciusi számában Jelent meg a szület éscsökken ésr öl, az abortusr ól. a válásokról és az öngyilkosságokróI. E tényekkel szemben nem maradhatu nk közömbösek. ~rtesül
tünk arról. hogy maguk az állami ható ságok is Igyekeznek ezeket a bajokat
orvosoinI. Az Egyháznak sü rge tő köte lessége az, hogy ezen a téren. a maga
hatáskörében - minthogy szoros értelemben vett erkölcsI problémákról van
sz ö - a bajok orvos lására siessen.
Tisztelendő Testvérek és szeretett f iaink ! Szent István király mll1ennlumának ünnepsége it akartátok megkoron ázni ezzel a római zarándoklattal . arra
az eseményre emlékezve. amelyből a magyar katolicizmus született. Szent
Péter sirjához Jöttetek. hogy erőt meritsetek hivatástok hűséges tellesltéséhez. hogy az Úr kegyelm ét kikönyörögjétek. Azt óhajtjuk és azt kérjük a
kegyelmek Adományozójától. hogy új Pünkösd napja ragyogjon föl rátok.
hogya magyar egyházban elinduljon és kibontakozzék a lelki megújulás.

Ezeket akartuk lelketekre kötni lelkipásztori szeretetünktől és gondoskodásunktól vezetve . Végül a Szentl élek bőséges ajándékainak zálogaként
adjuk rátok és a távollévő magyar papokra is. akik lélekben itt vannak a
zarándoklattal. apostoll áldá s unkat .
A teljes magyar zarándoklathoz (máj. 24)
Bevezetőbe n a pápa megemlékezett 1938-as budapesti látogatásár61 az Euch. Kengress zus alkalmával, majd a Szent István -jublleumra küldött apostoll leveléről. Szent
Istv án öröksége: . t öretlen húség a keresztény vallá shoz és a magyar haza nagylel kO
szeretete" . Majd a köve tkező üzenetet küldte az otthonmaradottaknak: •Tudják meg
valam ennyien , hogy a Pápa szeret i őket: t isztel i és nagyrabecsüli nemzeti érté keiket .
amelyek olyan változatosak és gazdagok; a legs zivélyesebb figyel emmel követi vallási és társadalmi életük alakulását; biztos és sikeres Jövőt kivá n hazájuknak. és
mindenegyes gyermekének azt a boldogs ágot. amelye t csak egy atya kivá nhat öv élnek: Ezután pünkö sd ünnepével kapcsolatban arr61 beszélt, hogy a Szent lélek aján·
dékainak erejében a zarándokoknak ls Krisz tus tanúinak kell lenniök és tanúságot
tenniök hazájukban az ő tan tt ás ár ól. szereteté ről. Szól ez mlndenekelött a püsp ököknek és papoknak (vö. Tit 2, 7-8) - a pápa itt köszönete t mondott azoknak az egy·
h ázlaknak. akik Magyarországon ragyogó tanúságot tettek és tesznek Krisztusról - ,
de sz öl minden embernek ls.

•Erltis mihi testes" - tanú im lesztek .. . TI ls. szeretett fiaink és leányaink. akiket az Úr arra hiv. hogyellsmerjétek őt az emberek előtt. hogy
majd ő ls megvalljon benneteket az lsten angyalai előtt (Lk 12.8). A II. Vat ikáni Zsinat arra szólit fel benneteket. hogy a világban lelki gyümölcsöket
5
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teremjetek és azt a szerepet tölts étek be ebben a világban , amit a lélek a
testben (Lumen Gentium 38) . Hall at lan küld etés ez: nem Idegenül eltávolodni a világtól , hanem megváltoztatni, átalakíta ni, tö kélet essé t enni, becsü letesen együttműködn i mindazokkal , akik tisztességgel ugyanezért a célért
küzdenek.
A hit nem akadálya az emberi kibontakozásnak, hanem éppen - miként
a Zsinat is mondja az Egyházról - . orvosolj a és magasab bre n dűvé teszi az
emberi személy mél tóságát, erősíti az emberi társadalom kötelékeit és méIyebb értelemmel és jelentéssel tölti el az embere k mindennapi tev ékenys éq ét" (Gaudium et Spes 40) .
M inden keresztény legyen a jó és az igaz munkál ója, példamuta tó a testvéri szeretetben és a társadalmi szolidaritásban; legyen az emberi személy
jogainak véd e lmezője, létezésének első pillanatától kezdve ; legyen a zaklatottságban és a szenvedések közepette is a remény ség hi rd e tőj e.
Egészen különös módon meg akarunk emlékezni a családokról, amelyek
a társad alom é lő sejtjei: e sejtekből fakad az Egyház és a haza j övőjét bizto sító élete rő. A családokban kapják ugyanis a fe lnövekvő nemzedékek az
első nevelés t, amely mindig megmarad, vagy legalábbis mél y nyomot hagy
az egész életre, ráüti bélyegét az ember későbbi gondolko dásmódj ára és
cselekvésére.
Ne mulasszátok el biztosítani gyermekeiteknek, fiatalj aitoknak az Igazi
vall ásos nevelést és oktatást, párhuzamosan a megfelelő kulturáll s, hivatásbeli és állampolgári neveléssel. Ma mindenfelé sok a panasz e kényes és
Igen fontos feladattal kapcsolatban; egyes vidékeken a nehézségek kül önösen nagyok. De a nehézségeket legyőzheti - reméljük - a papok buzgó
munkáj a és a vel ük egy üttműködő keres ztény családok gondoskodása, amely
családokat szinte . családi egyházaknak" lehet nevezni. A . Lurnen Gent ium '
11 . pontja szerint . a szülők legyenek a hit el ső hirdetői gyermekeik r ész ére",
Bárcsak felvirágoznának és szaporodn ának nálatok is ezek a . családl egyházak", az emberi és keresztény erények, az imádság, az egyenesség, a nagylelkűség szentélyei! Mert innen, a családokból fakadnak a papi hivatások,
amelyekre népetekne k annyira szüksége van. Imádkozunk az Úrhoz, hogy
adjon nektek hivatásokat.
Befejezésül a Szentatya legjobb klvána áqalt fejezte kl a magyar történelem második millenniumára a magyar egyháznak és államnak, óhajtva, hogya kettő viszonyát
. mlndlg az öszlnteség és köl csönös szfvélyesség kapcsolatai jell emezzék, egymás
jo gainak kölcsönös elismerésében és a magyar nép javát szolgáló lojális egyOttrnüködés ben." A Patr ona Hungariae közbenjárásával terjeszti lsten elé Imái t, kérve
az ország ra lsten áldását. Reméli , hogy úlabb magyar csoport okkal ls t alálkozhat
majd.
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A KERESZTIÖNVEK A VILÁGBAN

(A Diognetoszhoz Irt

levélből,

No. 5-6. Funk: Patres aposto lici I. 397-401)

A keresztényeknek sem hazája, sem nyelve, sem életmódja nem különbözik a többi emberétől. Mert sem saját városaik nincsenek, sem valami
szokatl an nyelven nem beszélnek, sem másokétól eltérő életet nem fo lytatnak. Azt sem mondhatjuk, hogy életfegyelmüket a maga fejétől gondolta kl
valaki, vagy kíváncsi emberek túlbuzgalm ából ered, nemis holmi iskolás
bölcsesség emberi irányának képviselői, mint sokan mások.
Ott laknak görög és barbár városokban, mint kinek-kinek a sorsa magával
hozza, és követik az ottaniak szokásait öltözkedésben , étkezésben és minden
másban; de az az élet, amit maguk elé t űznek, csodálatos és mindenki Itélete
szerint hihetetlen. Hazájukban laknak, de jövevények gyanánt; minden feladatban osztoznak, mint polgártársak, de mindent elszenvednek, mint polgárjog
nélküliek; minden idegen vidék a hazájuk, és minden haza idegen vidék nekik. Feleséget vesznek, mint a többi ember, gyermekeket nemzenek; de nem
vetik el magzatukat. M indenkivel közös az asztaluk, de nem az ágyuk.
Testben élnek, de nem test szerint. A földön tartózkodnak, de hazájuk a
mennyben van. Engedelmeskednek a törvény rendelkezéseinek, életmódjukkal
viszont felülmúlják a törvényt. M indenk it szeretnek, őket pedig mindenki
üldözi. Nem ismerik, mégis elítélik őket; halállal halnak és életre kelnek.
Koldusok és sokakat gazdagítók; hiányzik mindenük, és mindenben bővel
kednek. Megvetik őket, de ez dicsőségükre van; gyalázzák, mégis Igaznak
találják. Szidják őket és áldással felelnek; gúnyolják őket, ők meg tiszteletet
adnak. Mikor jót tesznek, mint gonoszokat büntetik őket; mikor megbüntetik
őket, örvendeznek, mintha ez volna az igazi életük. A zsidók mint máshonnanvalók ellen háborút viselnek ellenük, a pogányok üldözik őket; de gyúlölőik nem tudják okát adni ellenségeskedésüknek.
Egy szóval mondva: a m i a t e s t b e n a I é I e k , azok a világban a
keresztények. A lélek a test minden tagjában ott van; a keresztények ls a
világ városaiban. Testben laki k a lélek, de nem a testből való; a keresztények is a világban laknak, de nem a világból valók. A láthatatlan lelket a
látható test őrzi; a keresztények jelenlétét ls látni a világban , de szellemI
Istenszolgálatuk láthatatlan. A test gyúlölséggel és háborúsággal viseltetik
a lélek ellen, nem mintha az rosszat tett volna neki, hanem mert nem engedi
gyönyörúségeit élvezni : a keresztényeket is gyúlöli a világ, nem mintha
rosszat tennének neki , hanem mert ellene mondanak gyönyörúségeJnek.
A lélek szereti az ő t gyúlölő testet, szereti a tagokat; a keresztények ls
szeretik gyülölőiket. A lélek a testbe van zárva, de ő tartja össze a testet;
a keresztények is mintegy fogságban vannak a világban, de ők tartják össze
a világot. Halandó hajlékban lakik a halhatatlan lélek; a keresztények ls a
romlandó dolgok között járják zarándokútjukat, de az égi romolhatatlanságot
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várják. A léleknek javá ra váli k, ha sz ű kös e n kap ételt-ita lt: a keresztények
száma is napról-napra n ő , ha bünte té sekke l sújtjá k őket. Olyan örhelyre állltotta az lsten őket, ahonnét tilos megfutamodniok.

+
[Gaudium et Spes konstitúció 43.)
A Zsinat arra buzdítja a keresztényeket, akik min dkét t ársadalom tagjai ,
hogy az Evangélium szellemétől vezérelve igyekezzen ek h űség es en elvégezni
földi feladataikat. Messze járnak az igazságtól, akik abban a tudatban, hogy
nincs Itt maradandó hazánk, hanem inkább az eljöven dők utá n vágyódunk,
úgy vélik, elhanyagolhatják földi kötelességeiket. Elfelejtik, hogya hit révén
kiki még fokozottabban köteles ellátn i hivatásbeli feladatát. Ugyanúgy tévednek viszont azok is, akik azt gondolják, hogya föl di t evékenys égbe annyira
elmerü lhetnek, mintha csak teljesen függet len volna a vall ási élettől , amely
- véleményük szerint - csupán kultikus cselekedete kre és néhány erkölcsi
kötelesség teljesítésére szorítkozik. Ezt a sokak ban meg l é vő hasadást a
megvallott hit és a mindennapi élet között karunk legsúlyosabb tévedései
közé kell sorolni. E botrányt már az Ószövetségben is szenvedélyesen ostorozták a próféták, Jézus Krisztus pedig az Újszövetségben még sokkal
nagyobb büntetéseket helyezett érte kil átásba. Nem szabad tehát mesterkélt ellentétet támasztani a hivatásbeli és társadalmi t evékenys ég, s a vallásos élet között, Az a keresztény, aki elhanyago lja fö ldi feladatait, embertársai, sőt lsten iránti feladatait hanyagolja el, s kockára te szi örök üdvösségét is . A keresztények inkább örüljenek annak, hogy az ácsmest erségben
dolgozó Krisztus példáját követve, úgy végezhetik mi nden föld i rnunk ájukat,
hogy az emberi, családi, szakmai, tudományos és tec hni kai e rő fes z í tése ket
egyetlen élő szlntézlsbe kovácsolhatják a vallási érté kekkel, amelyek legmagasabb rendező ereje minde nt lsten d i c s ős é g ének rendel alá.
Bár nem kizárólag, elsősorban mégi s a világiak dolga a vilá gi feladat és
tevékenység. Ha tehát akár egyéne nként, akár csoportosan a világ polgáraiként tevékenykednek, egyrészt vegyék komolyan a saját os szakmai törvényeket, másrészt igyekezzenek alapos szakmai jártasságra szert tennI. Működ
je nek együtt készségesen azokkal, akik azonos cél okat követnek. Hitük követ elményeinek ismeretében és erejével felvértezve, ne habozzanak szükség
esetén új vállalkozásba kezdeni, s azokat véghez is vinnI. Helyesen és már
előzőleg kialakított lelkiismeretükön rnúllk, hogy a föl di ország életébe belevésődik-e az isteni törvény.

SZENT ÁGO STON A TEREMTJ:SROL
Szent Agoston l st en és a vil ág viszony át a manicheusokkai és az úJplatonlkusok·
kal ~olytatott v it ái során vil ágít ja meg. Nemcsak a te remtéstörténet bibliai szövege lt
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magyarázva [p l. .D e Genesi ad Iitteram . . . " J, hanem t örténelemb ölcseleti [ De
Civ itate Del) és dogmatik ai [De Trinitate) müveiben ls fogl alkozik a világ eredetével , az anyag és a szell emi lélek teremtettségével . az ldöben való teremtésse l,
lsten teljes transzcendenciáját és a te remtés jóságát hangsúlyozva.
Agoston látta már a Teremt és Könyve szószeri nti értelmezésének nehézségeit.
Olyan exeget lkal elveket vall . amelyeket a . Provi dent lssl mus Deus" és . Dlvl no Af·
f1ante Splrltu" k. pápai körlevel ek napjainkban ls csak megerösltettek. A szent könyvek nem a vil ág szerkezetére vonatkozó természettudományos ismereteket akarnak
közölnl, hanem - a kor vil ágképének keretében - a te remtés tényét állltlák, és
általában olyan Ismeret eket közölnek. amelyek üdvösségünk szempontjából fonto sak.
Felhasználva. de módosltva az újplatonlkus tanokat . Szent Agoston kifejti. hogy lst en
a teremtés pilfanatában csak az eget és a f öldet hozta lét re. a t öbbi lényeke t pedig
csak . okalkban", csfrájukb an; a különbözö létfokú lények a ki fejlődé sükre alkal mas
Időben jelentek meg és fok ozato san bontakozt ak kl. Az ú]platonikus gondolat szeri nt
az ún. •eszmel l étcsír ák" [rationes seminales) a Világlélekbe helyezett elvek : Szent
Agoston ezeket az lsten teremtő eszmélnek t ekint i: ezek a csf raszerO h a j tóerők
bontakoztatják kl a t eremt ést és szol gálják a v il ágban a fejlőd és lsten által rneshatározott rendjét. Elgondolása annyira hajl ékony , hogya modern korb an, amikor az
evolúc ió keres ztény érte lmezését keresték, az ő tanftásához folyamodtak a keres ztény gondolkodók [Igy pl. Teilh ard ls fi atalk or i frásaiban).
Az alábbi szemelvényeket Kecskés Pál ford ításában közöljük [Szent Agost on brevlártum. Bp. Szent István 1960).

A katolikus tanítás parancs a, higgyük : a Háromságnak m ondott egy
Isten alkotott és teremtett mindent, ami van, amennyiben van ; úgyhogy minden értelmes vagy testi te remtmény, vagy ahogy r övidebben
lehet mondani a Szentírás szavai szerin t , mind a láthatatlan, mi nd a
láthat6 teremtmény nem Isten természetéből , hanem Isten által a semmiből teremtetett. Nincs is semmi m ás közös benne a Szentháromsággal, mint hogy a Háromság a teremtő , ő pedig a teremtmény. Azért
nem szabad a teremtett mindenséget se Istenn el egylényegűnek, se
vele együtt örökkéval6nak mondani, vagy hinn i.
De Genesi ad litt. op . imp. I. 2.
A Szentírás minden tanúskodása alapján, melynek igazságát csak a
hitetlen vagy gonosz ember von ja kétségbe, arra a nézetre jutottunk,
hogy azt állítsuk: Isten az idők kezdetén mindent egyszerre teremtett.
Némely lényt teljes val6ságában alkotott meg, némelyeket okaikban
előre alkotva; aminthogy nemcsak a meglévöket, hanem a jövendőbeli
eket is megteremtette mindenható ságával , és megteremtvén öket me gnyugodott, hogy azon túl irányításával és kormányzásával te remtse meg
az időknek és az időbeli dolgoknak a rendjét is. Befejezte őke t , hogy
határt szabjon a dolgok nemeinek , s útnak in dít ot ta öket a korszakokon át történő továbberjedésre, ho gy megnyugodjék azon, amit befejezett, s tovább müködjék mindmáig abban, am it m egindított. Ha azonban mindennek lehetséges jobb értelmezése, nem ellenkezem, sőt hozzáJárulok.
De Gen. ad Utt. VII. 28, 42.
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A természet minden szokásos folyamatának megvannak a természeti törvényei; igy az élő szellemnek is, mely teremtmény, megvannak
valamiképp a meghatározó törekvései, melyeket a rosszakarat sem léphet túl. S a testi világ elemeinek megvan a meghatározott erejUk és
minőségUk , ami szerint képesek valamire, vagy nem képesek, lehet
belőlük valami, vagy nem lehet. Belőlük, mint a dolgok őseIveiből születik meg minden, veszi eredetét és lefolyását a maga idejében, éri el
célját és elmúlását míndennemű lény. Innen van, hogy a búzamagból
nem fejlődik bab, vagy a babból búza, vagy a marhából ember, vagy
az emberből marha.
A természeti dolgok ezen működésén és folyamatán túl a Teremtő
nek hatalmában áll mindebből mást is alkotni, mint amit eszmei magvaik szerint azok magukban hordoznak, de maga sem teheti velük azt,
amit nem helyezett beléjük. Mert nem önkényes hatalommal, hanem
a bölcsesség erejénél fogva míndenhatö, s azt alkotta minden do logból
a maga idejében, amit megelőzően alkotott abban, hogy ar ra képes
legyen.
Más tehát az egyik és a másik növény sarjadási módja; egyik életkor termékeny, a másik nem; az ember képes beszélni, a marha ne m
képes. Ezeknek és az ilyen dolgoknak az elvei nemcsak az Istenben
vannak, hanem Ö beleadta és beleteremtette azokat a te re mtett dolgokba.
Hogy azután a földből kivágott, száraz, m egdolgozott fa, gy6kér,
föld és viz híján hirtelen kivirágozzék és gyümölcsöt h ozzon (Num
17,8), hogy a fiatalságában meddő nő öregkorában szü ljö n (Gen 17,11
és 21,2), hogy a szamár megszólaljon (Num 22,28), s más hasonlóhoz
megadta ugyan az általa teremtett természetnek, hogy ilyenek is történhessenek veltik (mível maga sem tehetné meg, hogy olyan jöjjön
belőltik létre, amit nem tűzött maga elé, hiszen önmagánál önmaga
sem hatalmasabb). De ezt nem oly mödon adta, hogy ilyennel b írjanak
természetes múködésükben, hanem azzal, hogy úgy teremtette öket,
hogy természetük a hatalmasabb akaratnak annál többre is alá legye n
rendelve.
De Gen . ad litt. IX. 17, 32.
Más valami az okok belső és legfőbb sarkpontjairól m egalkotni és
kormányozni a teremtett világot, amit csak a teremtő Isten tehet meg.
Más megint az általa juttatott erőkkel és képességekkel valami müködést kivülről hozzávezetni valamihez, hogy ekkor vagy akkor, Igy vagy
úgy menjen végbe az, ami teremtődik. Az ugyanis eredetileg és csiraszemen az elemeknek bizonyos szövedékében már meg volt te remtve,
de csak az alkalmas idő elérkeztével lép elő. Mert amiként az anyák
viselősek magzataíkkal, úgy a világ viselős a sztiletendö dolgok okaival.
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Ezeket benne senki más, csak az a legfőbb lét te re mti, aki ben sem
nem keletkezik, sem el nem múlik, sem nem kezdődik, sem meg nem
szűnik semmi.
De Trin. III. 9, 16.
A teremtés összeállítása, ez a j61 rendezett szépség a legal acsonyabbt61 a legmagasabbig menő emelkedésben, a legm agasabb t61 a legalacsónyabbig halad6 leereszkedésben, seh ol félbeszakítva , de ellentétekke l
mértékben tartva, egészében Isten dícs éri. Miért dícséri az egé sz Istent?
Mivel midőn ezt szemléled és szépségét láto d, ebben Iste n t dícséred.
Van valami szava a néma földnek, a föl d szé pségéne k . Ráfigyelsz
és látod szépségét, látod t ermékenységét , látod erőit, hogyan hoz za
létre a magot, hogyan termi meg rendesen , amit nem vet ettek el. Látod
és szemlélődéseddel mintegy megkérdezed, m aga a kuta tás kérdésfeltevés . Midőn pedig kutatod és átvizsgáltad, s nagy er ő t , nagy szépséget
s kivál6 hat6erőt találtál, minthogy ezt az e rőt nem b írhatja m agánál
és m ag át öl, folytat ólag elmédbe ötlik , ho gy ez nem létezhet magától,
csak att61 a Teremt őtől. S amit benne találtál, vallomásának szava,
hogy díc sérd a Teremtőt .
En. in Ps alm. 144, 13.
A PAPI

LELKIS~G

A Cerf kiadó 1971·ben megjelentett e annak a ta nulmá nynak a szövegét. amely et
a nemzetközi t eológiai bizottság 1970. okt . 5-7-1 ülésé n hagyott jóvá. A tanulmány
.rnunkaeszközként" készült a püspöki szinodusn ak. Címe: . A papi s zolqálat". Hat
teológus (Urs v . Balthasar. C. Colombo . G. de Cardedal, M .-J. Le Gulllo u, P. Lescrauwet, J. Medina -Estevez) állította össze. Miut án röviden szem elé állí totta a papság
mal válságát . ennek teológiai gyökereIIg hatol. Ezután a fő fejezetekben beható elem zés alá veszi a hivök egyetem es papságát az Egyházban. a saj átos papi szolgálatot
(ami az el özövel nem ellenkezik. inkább abból következik) . az újszövetségi papság
krisztusi alapja it . fejlödését. jellegét . Arny alt gondol atme net . szolid t eológiai el·
mélyedés és a Szent írás böséges kiakn ázása jellemzi az értékes munkát . A végén
két - sajnos elég röv id - fe jezetben min t egy gyakorlati zérad ékul a papi szolqálatnak a mal világban betöltött szerep ér öl és a papi le lklségröl van szó. Ezt az utolsó
fejezetet közöljük itt. s egyben örömmel jel ezzük. hogy a tanulmá ny röv idesen masyarul ls megjelenik az OMC kiadásában.

Al Elvek
Van-e sajátos papi lelkíség? Erre a kérdé sre csak úgy felelhetünk Igenlő
leg, ha föltételezzük a papi szolgálat tárgyi egységét, amelyből tudat-egység
fakadhat . Ennek az egységnek pedig akkor van helye. ha Krlsztus az 6 papságának szolgálati Jellegét átruházza az ebből származó szolgálati formára.
Ezt a fol yto nosságot fő l eg a pásztor képében látjuk: Krisztus alkalmazza ezt
saját magára (élete feláldozására: Jn 10). az apostoli kor a legtermészeteseb.
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ben utánozza ebben a szóhasználatban (1 Pét 2,25; 5,4; Zsid 13,20; Jel 7,
17; vö. Mt 25,32; 26,31) ; de Jézus ugyanúgy Péterre is mondja (Jn 20,15-17).
és az újszövetség - így főleg Péter első levele - által ánosan használja az
apostolok, munkatársa ik és helyetteseik tevékenységére (Csel 20, 28: Ef 4,
11; 1 Pét 5, 2; vö. Mt 9,26 és p árh.l , Péter e lső levele egyfelől összekapcsolja Krisztust és a püspöki hivatalt, amikor .Ielketek nagy pásztorának és
püspökének " nevezi (2, 25), másfelől Péternek és a rákövetkező presbitereknek a hivatalát: Péter . presblter-t ársnak" nevezi magát (5, 1) , és arra tanltja az egyházak irányítóit, hogy keresztény módon legeltessék a nyájat,
hiszen közösen várj ák . a pásztorok Fejének" visszatérését és ítéletét (5, 3sk).
Krisztológikus szempontból . p ásztor" az, aki .meqbízatást" és "hatalmat" (Jn 10,18) kapott Istentől, hogy életét adja juh aiért. Krisztus mindennél kiv álóbb , egyed ülálló papságában azonos egymással a tisztség és a szeretet, de a rákövetkező pásztorok ebben csak dualisztikus módon osztozhatnak : Egyrészt ott a tárgyi tisztség és hatalom, amelynek alapja az objektív . confi gurat io Christo sacerdotl", másrészt az az [ígérettel nyomatékosított: Jn 20, 18skk) parancs , hogya lehető legteljesebben hasonuljanak
a szeretetből életé t adó Krisztus magatartásához. A pap egész lelklségét ez
a követelmény tartja hatalm ában; bensőleg velejár szolgálatával , és meg ls
valósítható az Úr kegyelmével. Sajátos lelk iség ez, mert a pásztor , hogy hIvatalát gyakorolhassa, magának Kr isztusnak az oldalán foglal helyet, és fgy
elkerülhetetlenül szemben áll nyájával ugyanakkor, éppen helyzeténél
fogva , véglegesen hozzá ls tartozik és egy vele. Résztvesz lsten Fiának
.klüresedésében", Krisztus megadja neki, hogy hozzá hasonlóan ő ls rná-'
sokért legyen. Ennek a gondolatmenetnek a kifejlesztésében fedezzük fel a
papi lelkiség lényeges elemeit.
1. Jézus teljes életét felajánl ja, egészen az Eucharisztiáig és a keresztig,
hogy kinyilatkoztassa az embereknek az Atya szeretetének és pásztori gond·
jának hatékonyságát. Az ő tanítása az Atyáé (Jn 7,16; 12,49: 14,14). az ó
múvelt az Atya viszi végbe (Jn 10,32-37) , az ó szenvedésében az Atya dlcsóftl
meg nevét (Jn 12,28) . A Fiúban az emberekért való legteljesebb elkötelezettség egybeesik az Atyára való legtökéletesebb ráhagyatkozással, hogy mindkét oldalról az ó kinyilatkoztatásának átlátszóan tiszta közege legyen. Minél
tökéletesebb odaadást tanúsít a Fiú, annál jobban megismertetheti az Atya
önmagát Vel e és általa a v i I á g g a I. Ezt a szentháromsági és krisztusi
törvényt követve, a papnak elválaszthatatl anul egyesítenie kell . önmaga
megszentelését" (Jn 17,18 abban az értelemben , hogy imádsággal és
lsten akarata Iránti habituálls készséggel teljesen neki szenteli magát) és
Isentől rábízott pásztori feladatának buzgó betöltését. Olyan .tantt ást" kell
közvetítenie, amely nem az övé, következőleg nem lehet csak külsölegesen
fölszedett tudományos teológia, hanem az isteninek tapasztalati (nem szükséqk éppen mlsztikus) megismerése, úgy, ahogyan erre az őszinte Istenre
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hagyatkozás megtanftja, imádságban és önmagunk elfeledésében, Csak az
ilyen istenismeret táplálhatja és világosíthatja meg a természetfölöttit keresö lelkeket. A papi hivatalban van egy pneumatikus elem, de azt ls megköveteli, hogy gyakorlója . fö l élessze" (2 Tim 1,6) .Isten ajándékát".
A papnak lsten iránti teljes készsége magában foglalja az Egyház Iránti.
elvileg nem kevésbé spontán készséget is, hiszen annak szolgálatára kötelezte el magát. A püspök iránti engedelmessége teszi gyakorlatI valósággá
a megtestesült Igének való feltétlen odaadását. Szolgálatának gyakorlásába
beleviheti, bele ls kell vinnie lelkének és képzeletének minden erejét, alkotóképességét, ötletességét, de semmiképpen sem formálhat szorosan vett
j o g o t magának erre vagy arra az apostoli módszerre, munkatérre, ernbercsoportra. Nem szabad a siker szemszögéból sem értékeInie erófeszítését.
mert jól mondta Martin Buber: a siker nem az lsten neve. Sót ellenkezőleg:
munkájának külsó sikertelensége, a belóle fakadó megaláztatás föltétele
lehet az isteni kegyelem sokkal lényegesebb gyümölcsének. ~s láttuk, hogy
a Krisztus papi szolgálatában való részvétel mindig osztozás az ő eszkatöléglkus szenvedésében is.
2. Krisztus .egyszer áldozta föl magát, hogy sokaknak búnét elvegye'
(Zsid 9,28), s a bűnösökkel való azonosulása által mindenkI testvére lett,
hogy velük együtt jelenjék meg az Atya elótt (Zsid 2,10skk). Nekünk most
már minden ember .a testvér, akiért a Krisztus meghalt" (Róm 14,16; 1 Kor
8, lll. A jó Pásztor példájára a papi szolgálat buzgalma az élet hasonló
bevetését kívánja meg a rábízott lelkek szolgálatában . Példaképe ennek Pál
élete, amelyet ő maga fogalmaz meg tanítás alakjában. Az Egyházat Krisztus
vére már .megszerezte" (Csel 20, 28), de azért a közösségnek nem kevésbé
szükséges és hatásos a szolga kockázatvállalása sem, és ez egészen a
vérontásig mehet (Fil 2, 17sk) . Ennek oka a Krisztusnak és apostoli szolgáInak szenvedése közötti egység (Kol l, 24skk). Ennek a bevetésnek elsőd
leges formája természetesen az aktív munka, mindaddig, ameddig csak lehet·
séges (ne legyen benne .halál ösztön". •Todestrieb"). de állandó kíséröje
.Jézus halálának szenvedései" (2 Kor 4,10) : ez a föltétele annak, hogy az
apostoli rnunkában megnyilvánuljon .Jézus élete" . ~s amint Krisztus nyájával
egyesülve vezeti azt az Atya felé, éppenúgy az ő szolgája ls juhaival való
testvéri szolidaritásban tereli óket az Úr felé .
3. Jézus, megbízatásának kivitelezésében, a nép minden rétegével érIntkezik : egyszerű emberekkel és múveltekkel, férfiakkal és nőkkel, rosszhfrű
ekkel és köztiszteletben állókkal. világiakkal és papokkal; beszél tömegeknek, kis csoportoknak, és igen gyakran egyes embereknek. Alkalmazkodik
szellemi képességeikhez, koruk vallási fogalmaihoz. Pál is .az Evangéliumért
mindenkinek mindene" lesz (1 Kor 9, 22skk). Az Egyház szolgáinak ma ls.
mint mindig, ott kell megkeresniök az embereket. ahol vannak. szociológiai
és szellemi értelemben egyaránt. és érthetó nyelven, hozzáférhető maga-
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tartással kell közeledniök feléjük. Ez nem zárja ki egy-egy szakterület múvelését, de ebben is meg kell óriz nl a keresztény nyitottság ot az emberség
egésze felé. Amint Krisztus mindig, mindenki el őtt az Atya k épv i selő je. úgy
a papnak mindenkor Krisztus egyetlen Egyházát kell képvis elnie. Es amint
Kris ztus az Atya el őtt az egész emberiség képviselóje és közbenjár ója (Róm
8,34; Zsid 7,25; Jn 17; 1 Jn 2, tskk) , éppen így kell a szolgálatra kij elöl t papnak ls képviselnie nyáját az lsten elótt ott, ahol mint Krisztus Egyház-Testének egységesnek kell lennie , .szüntelenül" közbenjáró könyörgéssel (Fil l,
3) . A .divinum officium" , bármilyen legyen is el ő írt formája, szerves része
a papi szolgálatnak és bensóleg hozzátartozik az aposto li munkához. Mun ka
és ima összeolvad, s mindjobban áthatja egymást.
4. Krisztus - és ilyen módon egyedül O - a felajánló és az áldozat i
adomány egységében . pap" . Ez a tény eszkatológikus adományálla potot biztosít neki: ó az. akit az Atya végképp a világnak ad: örök Euchariszti a, benne
halála, de feltámadása is (Jel 13,8). Feltétlenül szükséges, hogy a szolgapásztor necsak irányítsa az eucharisztikus titok bemutatását közösségében,
hanem a lehetó legteljesebben hasonuljon is hozzá, hisz en szolgálata eucharisztikus papságból származik : .Minthogy Jézus egészen ti szta, az ő egész
teste táplálék és egész vére ital. mert minden tette szent és minden szava
Igaz ... Az ó teste után másodsorban Szent Péter és Pál és a többi apostol
a táplálék, harmadsorban az ó tanítványaik." (In Lev. hom. 7,5.) Hasonlóképpen Illik a pásztori lelkiséghez, hogya szentségi felol dozás kiszolg áltatója
zárja bele mozdulatába mindazt, ami hasonlóvá teheti Ahhoz, aki a kereszt en
kiérdemelte nekünk a teljes fe loldozást; egész életével kell kifejezni e a . rábízott" szolgálatot, a . kiengesztelódés szolq álatát" (2 Kor 5, 18) .
A húsvéti és az eucharisztikus titok megvalósulása lényege szerint a
Szentlélek múve;a papi szolga élete sem alakulhat haték ony adománnyá
másképpen , mint ugyanannak a Léleknek múködése által. Végsó soron ennek
kritériuma nem lélektani , a dönt ő sugárzás nem a természetes adományoktól.
nem is a tisztán testvéri . erényektól" függ, hanem ettól a valóban krisztusi
alázattól , amelynek következtében a papon minden pillanatban akadálytalanul
áthatol hat az isteni Lélek te vékenysége. Ezzel az (öntudatlan) transzparenciával tudja majd gyakorlatilag állandóan követíteni lsten áldását népének.
és összefogva Istenhez emelni a nép hódolatát.
B) Következmények
Mindebból következmények fakadnak : 1. a papi hivatás indítékaira, 2. a
pap életformájára, 3. a pap képzésére nézve.
1. A fiatalok i n d í t é k a i a papi szolgálat választá sára annál hitelesebbek és hatékonyabbak lesznek, minél közelebb állnak a krisztu si szlnt ézlshez ,
rnlnden egyházi tisztség forrásához. Ez a szintézis túlesik az lsten felé vagy
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a világ felé való tájékozódás dilemmáján, mert az Istennek és az ő múvének
való odaszentelés (a velejáró elkülönüléssel együtt) lényege szerint az emberiség érdekében történik. Ebben az oszthatatlan eseményben a pap engedelmeskedik Krisztusnak, aki magához hív és az emberekhez küld. Ezzel
különben nem tesz egyebet, mint kifejezésre juttatja az egész Egyház .dlalektlkus" mozgását. Egyik oldal sem juthat túlsúlyra, mert lsten maga a
.Non-Allud" (azaz rajta kívül nincsen .rnás"). semmi sincs vele "szemben",
tehát egyszerre transzcendens és immanens a világhoz képest. Ez nem teszi
fölöslegessé minden ember, minden keresztény számára annak kötelességét.
hogy komolyan elmélkedjék .minden dolgok kezdetén és végén" (Denz 1785),
és imádja a legnagyobb titkot; minden lelkipásztori gondoskodásnak ezen
kell alapulnia . Igy vagy amúgy, de a valóban segítséget hozó ember mindig
Istentől jön. A bekapcsolódás lélektani alapja nagyon jól lehet a fizikai vagy
lelki területen megtapasztalt emberi nyomorúság, - de minél többet elmélkedik valaki ennek a nyomorúságnak az okain, annál inkább felismeri, hogy
a legteljesebb társadalmi és politikai elkötelezés sem ér a baj gyökeréig.
A .cura antrnarurnt-hoz járuló "cura corporurn" nemcsak jogos, hanem követelmény is (Lk 10, 25skk; Mt 25,35skk, 42skk; 1 Jn 3,17; Jak 2,1skk); de
a társadalmi és gazdasági struktúrák semmi változása nem fogja automatikusan megszüntetni a lelki nyomort. Az igazi segítség abból származik, hogy
lsten elkötelezte magát az emberért Krisztusban . A papi hivatás döntő rnotívuma az, hogy ezt az elkötelezést akarja láthatóvá és hatékonnyá tennI.
lsten odaadta értünk legdrágább kincsét; Fia odaadta önmagát, klüresítette
magát mlndenből , hogy ezzé az ajándékká legyen és az emberek szolgálatára
bocsássa magát. Mindez fölkelti a keresztény ifjú nagylelkúségét: .elhagyni
mindent", hogy kövesse őt - az Atya és a Fiú pásztori gondjával.
2. A pap é I e t f o r m á j a a kulturális és társadalmi helyzet szerint változik. Folyvást küzdeni kell az ellen az irányzat ellen , hogy különálló .kasztot" alkossanak, és mindig új formáit kell kitalálni az emberekkel való közős
ségnek. Sokféle specializálódás vezethet a hatásos múködésre; egy világi
foglalkozás vállalása (munkáspapok) hasznos, s6t szükséges útja lehet a
kapcsolat megteremtésének. Egyedül éljenek és múködjenek a papok, vagy
csoportokban? Ez a kérdés teológiai szempontból másodrendú, gyakorlatban
viszont Igen jelentős. Mindkét megoldás elképzelhető, de szükség van legalább minimális közösségi kapcsolatra . Az emberekkel való érintkezés útjaI
a pap számára mindig eszközök lesznek, amelyeket küldetése és célja szerint
használ fel. Mint pap mindig, még egészen sajátos munkatéren ls, a teljességet fogja képviselni (Istent Krisztusban, az Egyházban), és krlstályos!tó
központként kell hatnia, nem önmagáért, hanem félreállva Krisztus előtt.
Nem köti le a világiakat a maga személyéhez, sem kizárólagosan a maga
szervezetelhez, hanem felébreszti saját karizmáikat és kezdeményezéseiket.
hogy keresztényegységközpontot alkossanak. Még a közösség Istentiszteleti
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összejövetele ls, amikor az Igét hallgatják és az Eucharisztia áldozatát mutatják be, amikor a pap Krisztust képviseli a nép előtt. és a népet Krisztus
előtt még ez is csak úgy kapja meg tömény teljességét, ha a szolga tud
eltúnni.
3. A p a p k é p z é s alapszabálya azt követeli, hogy egyszerre és egymás által növekedjék az élő lsten egzisztenciális megtapasztalása és az
emberekért és szenvedéseikért való elkötelezettség . Egyfelől meg kell tanulni állandó egységben imádkozni és élni Istennel, ha azt akarjuk, hogy
később egy egyszerú beszéd, sőt maga az életpélda meghozhassa gyümölcsét.
Másrészt kezdettől fogva kifejezésre kell jutnia az apostoli lrányulásnak.
bár ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy mindazt, amit tanulnak, rögtön
alkalmazni kell. Ezt a feszültséget csak élő teológia bírja, amely sohasem
téveszti szem elől a bibliai kinyilatkoztatás egységét, és minden részletet a
szintézis felől képes megvilágítani. Meg kell őriznie a kapcsolatot teológia
és antropológia közt, meg kell mutatnia, rnllyen utakon válik a mal ember
számára hozzáférhetővé a keresztény titok, de nem szabad eltompítania
egyetlen lényeges misztériumot sem, és meg kell tartania helyes arányalkat.
elő teológiából kiindulva a kapuk kétfelé tárulnak kl: egyik oldalon az Imádság és elmélkedés felé, a másikon a megvalósítás felé a kortárs-világban.

Európai magyar papi lelkigyakorlat aug. 21-én estétől 25-én délig.
Színhelye : Innsbruck, Haus der Begegnung.
Jelentkezés Marosi Lászlónál, Kapelleng . 15, A-9800 Splttal/Drau,
Magyar

nővérek

lelkigyakorlata aug. 4-én

estétől

12-én reggelig.

Színhelye: Brüsszel, Av. de Lima 20. (örökimádók)
Jelentkezés P. Matyasovich Henriknél, Blijde Inkomststraat 18,
B-3000 Louvain.
Máriacelli zarándoklat szept , 16.-17.
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

VILÁGUNK -

GYEREKSZEMMEL

Ha mindig több az a u t ó, akkor az embereknek 3000-ben egész rövid
lábuk lesz, vagy már nem is lesz lábuk! (Anna, 12 é. Olaszország)
Akinek van rá pénze, annak necsak egy kocsija legyen, hanem kettő I EI
se tudnám már kocsi nélkül képzelni az életemet! (Petra, 11 é. Németo.)

.Autö nélkül manapság az ember nem ember", halljuk gyakran. Talán
éppen azért ember az ember, mert nincs autója! (Ramjara, India)
Ha a h o I d r a mennék, magammal vinném a mamámat, hogy űrfogócskát
játsszon velem. (Kanadai óvodás)
Nem szeretnék a hold ba repülni! Minek kockáztassam az életemet. mIkor
olyan szép itt a mi földünkön? (Piero , 9 é. Olaszország)
Néha esténkint odahalIgatok, mikor a régi időkről beszélnek. Akkor még nem
volt rádió, se tévé, mosógép, hűtőszekrény. Olyan sok minden nem volt még,
hogy el se tudom képzelni, hogyan élhettek nélkülük. Ilyenkor boldog vagyok,
hogy az űrkorszakban élek, egy ilyen nagy és csodálatos világban, ahol az
emberek a holdon járkálnak. Orülök, hogy nem 100 éwel ezelőtt születteml
(Franco, 9 é. Olaszország)
Tudom, hogya szüleimnek p é n z t kell keresni és ma az emberek sokat
akarnak, amijük azelőtt nem volt: mosógépet és hűtőszekrényt, és most még
.színes tévét is. Talán szükség van erre, de a gyerekeknek még nagyobb
szükségük van családi életre! Sokszor rettentő dühös vagyok erre a sok
drága dologra, és szívesebben néznék fekete-fehér tévét aszüleimmel.
mint színeset őnélkülük. (Inge, 11 é. Németország)
Néha szeretném, ha a mamám nem dolgozna . Például ha születésnapom
van, más napon kell megünnepeinemi De különben jó , hogy édesanya dolgozlk, úgy több a pénzünk és minden évben vakációzni mehetünk. 1:8 mlndig gazdagabbak is leszünk! (Diana, 8 é. Kanada)
Pénzen meg lehet venni egy képet. De a tehetséget nem, hogy megfessük , Fogadhatunk szakácsn öt, komornyikot, de a hűségüket éppen olyan kevéssé vehetjük meg, mint a barátságot. Megfizetjük az embereket a munkájukért az iparban, az acélgyárakban, a repülőgépeken, vasúti kocsikon és
hajókon . De nem tudjuk pénzzel megfizetni egy feltaláló tudományszomját
és amblcl óját, vagy egy világűrkutató asztronautáét. Pénzen nem lehet
becsületet venni. Vagy szeretetet. Vagy a csodálatos hegyeket, folyókat,
vizeséseket és tavakat. Ha valakitől azt halljátok: .Pénzen mindent meg
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lehet venni", akkor mondjátok neki azt, amit Itt irtam: .Pénzen nem lehet
mindent megvenni." (Herold , 12 é. Kanada)
Azt hiszem egyáltalában nem jó, ha az embernek túl sok a pénzel Akkor
nap mint nap koldulóleveleket kap, az emberek folyvást csak pénzt akarnak.
Es a barátok? Talán csak azért barátaink, mert pénzünk van. A pénzünket
szeret ik, nem minke t! (Sara, 12 é. Anglia)
Boldoggá tesz a pénz? Nemcsak pénzból élünk . Akkor éljük az Igazi
életet, ha Istenben hiszünk. Nincs más seg ítség a vil ágon, amire épithetünk.
Nekem sok testvérem van, mind fiú , ez szép és boldoggá tesz. (Berend,
11 é. Hollandia)
En minden este Imádkozom a jó Istenhez , ne engedje, hogy nagyon gazdag
legyek. (Anneli , 6 é. Svájc)
M i ni s z o k n y á k? Nem, igazán nem tetsz enek nekem! Azok nem
szépek! A nénimnek olyan rövid a szoknyáj a, mint egy kis nadrág, térdig ér.
Azt hiszem, az emberek nemsokára egész meztelenül fognak járni. Olyan
kevés ruhaanyaguk van? Es a f iúknak se kellene hosszú hajjal és szakállal
futkosnl, borotválkozzanak meg! (Igor, 6 é. Szovjetunió)
Az L S D rettent ő dolo g! Szeretném, ha nem találták volna ki! Az ember
elveszít i az eszét , kiug rik az ablakon, t önkr eteszi az autóját és a végén meggyilkolja magát és másokat. Van aki pénzt lop, hogy LSD-t vegyen, mert az
nagyon drága. Van aki csudálatos dolgokat lát, mondjuk egy szivárványt. De
szivárványt LSD nélkül ls láthatnak az égen. Senkinek se szabadna hogy
LSD-je legyen! (Donald, 9 é. USA)
Ha a t é v é b e n lelónek egy embert, muszáj elbújnom és a szívem
örülten dobog. Persze a gyilkost elfogják és dutyiba dugják. De még sok,
sok gonosz ember van a világon, olyan sok, hogy meg se lehet számolnI.
Szeretném tudni, mit gondol err ől a jó lsten. (Hanspeter, 8 é. Svájc)
Nekem semmit se számít, mi egy ember bórének a szine. Szerintem a
b O r s z i n egyáltalában nem fontos. Ha egy ember jó, tőlern lehet .zöld·
Isi (Nagyezsda, 10 é. Szovjetunió)
Azt hiszem, a b őrsz ín nem fontos, azért nem helyes, hogy az amerikaiak
meg a délafrikaiak üldözik, vagy még le is lövik a színeseket. Istennek megvolt az oka, hogy ilyennek teremtse öket és azt akarja, hogy mind békében
éljünk. (Gill ian H. 12 é. Anglia)
Gyorsan meg kell n őn öm és seg íteni a vil ágnak a problémáiban . Jobban
Izgatnak , mint ki tudom fejezn i. (Fred, 10 é. USA)
A mi t ú I n é p e s e d é s ü n k a világ egy ik legnagyobb problémája. Es
mindig új meg új gyerekek születnek. Ha rá lehetne venni az embereket,
hogy ne legy en több gyerekük, akkor kisebb lenne a népesség . De nem lehet
rávenni ő ke t , mind gyereket akar ! (Jaqui, 11 é. Spanyolország)
A szép, a s z é p v i I á g! A növények, a zsongó-dongó bogarak . Az emberek , akik mások javáért dolgozn ak. Olyan boldog vagyok , ha egyedül kö-
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borolok az
nekem.

erdőben,

tarkabarka

virágszőnyegen.

Ez mind a világ szépsége

Ismerem a másik oldalt is, próbálok nem gondolni az éhségre, a levegő
beszennyezésére és a háborúkra. Megpróbálom kiszorítani ezt a vllágombóJ.
De tudom, hogy egy nap tennem kell ellenük valamit, ha most még nagyon
fiatal is vagyok. (Rae Ann, 11 é. USA)
Minden gyerek - nem, majdnem minden gyerek rendes! Honnét származnak, az mindegy. IOs ha nagyobbak lesznek, megváltoznak és olyasmiket
csi nálnak, amit nem volna szabad. Miért? Ha olyanok maradnánk, mint gyereknek vagyunk, akkor nem lenne többet háború, nem lenne éhség, nem
lenne szegénység. Boldoggá tennénk a többieket, mert mi gyerekek boldogok
vagyunk. De amilyen a világ most, olyannak csak gyűlölni tudom ... (Ellen,
12 é. USA)
Ha a vietnami gyerekek nem tudnak többet játszani a h á b o r ú rnlatt,
mit csinálnak a többi ország emberei, mama? Mind magukhoz veszik? (Mineko, 5 é. kislány, Viet nam)
Persze hogy véget lehet vetni a háborúnak, csak meg kell beszélni minden néppel , hogy mi békében akarunk élni. IOs mindnyájunknak barátoknak
kell lennünk. (Mila, 5 é. Szovjetunió)
Hogy lehet minden háborúnak véglegesen végetvetni? Sehogysem,
mert mindig lesznek emberek, akik még több hatalmat akarnak. (Gerhard,
11 é. Németország)
Szerint em az olyan ember hős, aki másokat megment: egy katona, egy
egy orvos. (Patrick, 9 é. USA)

tű zoltó ,

Ap u, a

zsebkendő

Apu , a fogkefe -

-

elfelejtetted magaddal vinni.

nincs veled.

M indent , mi ndent elfelejtettél,
Miko r olyan gyorsan elmentél.
Azt se mondtad nekem : viszontlátásra.
Ap u, apu, mindent elfelejtettél,
Ap u, hol vagy?
(Izraeli kislány, 12 é.)
A háború egy szörnyeteg, egy gonosz állat beburkol. (Graca, 6 é. Portugália)

a béke nagy csend, mindent

lOdes Jézuska, ebben az évben nem akarok ajándékot tőled, de szerétném.
ha elme nnél Biafrába. Vigyél azoknak a gyerekeknek, akik különben meghalnak, valamit enni. Aztán menj Vietnamba és vidd el nekik a békét, vess
véget a háborúnak. Talán jövöre majd gondolsz rám és akkor hozol valamit!
(Dávi d, 8 é. Olaszország)
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Nem akarok semmi lenni l (Hiroshima! gyermek)
Mit várnak tól ünk a gyermekek?
Békés világot háború nélkül. Békés világot éhség és nyomor nélkül.
Szeretetet és meghittséget a családban. Olyan apát és anyát, aki Játszik
velük - akinek idej e van számukra - aki nevet és nem ideges. Azt, hogy
ne legyenek egykék. Saját asztalt, széket. ágyat és szekrényt. Nemcsak
autóutakat, de s étákat ls . Igazán gyereknek való t év ém űsort, Könyvespolcot
az egész világból való könyvekkel. Ovegezett, napos Iskolákat, sok szinnel
és [átszóterekkel . Fantáziával és humorral rendelkezé, modern szellemú tanltokat, Bizalmat és szabadságot. Igazságos büntetéseket. Problémáik rneqvitatását. Barátokat és védelmezóket. Allatokat, fákat , virágokat az életükbe.
Boldog gyermekkort.
Jell a Lepman: Kinder sehen unsere Welt.
Irások és rajzok 35 országból. UlIstein kiadó 1971.

SZEMLE A MAI FIATALOK KtJZUTT
A mai f iatalokról alkotott vélemények éppen olyan szélsöséqesek, mint
ez a fiatalság maga. Egyesek elkeseredetten szidják öket , mások romantikus
lelkesedéssel helyesel nek, sót szentimentális búntudattal akarjá k (elvben!)
átengedni nekik a helyet. Egyik sem valami termékeny magatartás . Eleveelfoglalt álláspontok helyett sokkal több , alaposabb Ismeretre volna szükségünk róluk . Ezért próbálunk itt tények és saját nyilatkozataik alapján bemutatni egy-két mal Ifjúsági áramlatot. azon a téren. amely bennünket kOl~
nösen érdekel: vallási keresésükben.
Sokat hallunk manapság az amerikai .Jézus-mozgalomról", .Jézus-forradalomról' . (Ha Európában születik, talán Jézus-reneszánsznak hivnák.) Már
öt éve tartja magát, sót egyre terjed. (Adataink fóforrása a "Time" c. folyóIrat 1971. Jún. 21-1 nagy cikke .)
A rengeteg klsebb -naqyobb ágat lehetetlen számszerűen feimérni . Legnagyobb
csoportj aik : a . Jesus people" , más néven (nagy expanzlv ltásukr61) . utcal kereszt ények ": Chlcag6ban pl. 10 OOO fiatal vonult fel . ezt kiáltozv a: .Ch lcago rend őrel.
szeret ünk bennet eket! - Jézus szeret bennet eket !" Ores ládába hordták össze káblt6szerelket és átadták a rendörs égnek . Központjuk Hollywood, ahol Duane Pederson
filmcsillag adja kl legnagyobb újságjukat (Hollyw ood Free Paper) , több mint 400 OOO,
- újabb adatok szerint áll. már egymil li 6 példányban. Egyik vezérük különben kiJelentette: "Az újságok .J ézus-n épnek' hívnak . de ml azt mondjuk: keresztények
vagyunk." - A .Stralght people" (Tömörkény .rönd ös népek" -nek mondaná) evangélikus eredetú, fOleg az egyetem eken és If júsági mozgalmakban tevékenykedik. Ok
vannak a legtöbben. A katolikusok közül klkerült pünkösdisták (kb . 10 - 30 OOO között) szigorú életstilust egyesrtenek ext atikus vall ási élményekkel (.nyelveken beszélés", vö. 1 Kor 14) . A . Campus Crusade" ( = egyete mi kereszteshadjárat) .hat árldönaplóla" Igy fest: .Az Egyesült Allamokban mindenhová eljuttatjuk Jézus Krisztus
evangéliumát: 1976. Ugyanigy az egész v il ágra: 1980. Persze ha az Úr azt kivánja ,
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hogy egy cseppet lassabban dolgozzunk . hát O. K." 1972-ben 100 OOO-es létszámú
nemzetközi evangelizác iós Ifj úsági kongresszust te rveznek. A . Children of God"
(Isten gyermeke i) az Izraeli kibuzzimokra eml é kez t ető kolóniákban élnek (ma már
65 van a vil ág különbözö részein) . Európai munkájuk at Am sterd amban a hajléktalanok
menhelyén kezdték. A felsorolást még hosszan folytath atnánk. A mozgalom átcsap
minden társadalm i r étep en . minden vall ási közöss égen.

Melyek vallásosságuk fő jell emző l? M indenekelőtt kétsé gt elen. hogy nagy
többségüknek Jézus Krisztus nemcsak .nagyszerű haver " , vagy a testvériség
mártírja, nemcsak . nagy ember", . Buperst ar" , hanem természetfölötti lény,
csodatévő. Isten . sorsuk irányítója , de főleg : személyes jóbarát. •Tegnap
azt hittem, hogy Jézus Krisztus élt - valamikor. Ma tudom . hogy Jézus él.
Ma . Itt van! " A Bibliát Ist eni kiny il atkozt atásnak tartj ák, állandóan a zsebükben hordják és olv asgatjá k. egyén ile g és közösen egyaránt . sőt a mozgalom
. beltaqja!" naponta t öbb órán át t anulmányozzák. Komoly veszé ly Itt IiteraIIzmusuk: mindent szószer int értenek, különböztetés nélkül. A Jézussal való
Ismerkedés eredménye a . rne qt ér és" . nem egyszer hirtelen. drámai módon.
Sokaknál ezt a . rneqkereszt elkedés" követi (al ámerül éssel) . Új életükben
nem Ismernek kábitószert, alkoholt (sokan nlkotint sem) . erkölcstelenséget.
Tudnunk kell , hogy a mozgal om sok híve kerül ki a kábítószerek korábbl
hajótöröttjeiből. Innen az első pillanatra furcs án hat ó Jelszó : . Jézus a leg·
Jobb trlp" (a szó első jelentése . ktr ándulés". ma a kábítószerek kiváltotta
elragadtatott állapotot jelenti). . Részegedj et ek meg Jézustól!" Mások sivár
otthonélményükből menek ülnek ide: . A fi úk tekintélyt . szeretetet és rneq értést keresnek - rnindazt, ami otthon hiányzik. Jézus az nekik, ami az apjuk
nem tudott lenn i: Gyanakvásuk nem egyszer csak lassan oldód ik : . Fél évre
volt szükségem, míg elhlttern , hogy ezek az embere k valóban szeretnek
engem. Nem a két szép szememért , hanem önrnaqarn ért." Nem elgondolkod·
tató-e annak a negyvenéves michig ani egyet emi tanárnak a kijelentése, akivel
a pünkösdista közösség . szokat lan" szeretete éreztette meg e lőször , hogy
Krisztus több elvont, távoli. tört énelmi valós ágnál : . Nagyon kevesen élnek
úgy, mintha csakugyan lenne egy lst en. aki elk üldte egyetlen f iát. hogy
emberré legyen:
Erzelmi teIrtettség , fr iss öröm és lelkesed és je lle mzi őket .•Reggel. amikor felébredek, eláraszt az öröm , mert Jézusnak szolg álhatok. Es ezt az örömet tapasztalom nap mint nap mindny ájun kban: Van aki a telefonhlv ásra
.hell ö" helyett ezzel veszí fel a kagylót: .Jézus szeret t éqed !" Ima-összejöveteleik könny en csapnak át a vall ásos extázis j elenségei be. Az Imát nagyon
komolyan veszik: nemcsak beszélnek Jézusról, hanem elsősorban Vele beszélgetnek.
Dinamiká juk , apostoli buzgalmuk túl áradó. Egyesek klürltlk a pomo-boltokat
és vallásos irodalommal helyettesítik könyveiket. Ismeretlenekhez csatlakoznak az utcán, bankártól a bevásárló háziasszonyig. hogy .tan úskodjanak"
Jézusról. .Semmibe se kerül, csak az élet edbe!" (M ielőtt kiejtenénk a .nal6
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vitás" szót, jusson eszünkbe pl. Néri Fülöp, amint odafordul amellette
állóhoz: •Testvé rem, mikor kezdjük már szeretni Krisztust?") Míg egyikük
egy összejövetel en beszél , a töb bi félhangosan Imádkozik a háttérben a slkerért. Van már .ke resztén y kávéház", sót Hollywoodban éj szakai klub ls :
alkoholmentes Italok, Jézus-énekek, és a műsor szünete iben tanúságtételek.
Beat-zenéjű és vallásos szöveg ű saját .htt song" -jaik vannak. Két operájuk:
. Jesus Christ Superstar" és . Godspell" (a Máté-ev. alapján) szenvedélyes
vitákat keltve járja a világot. Az el őzőnek koppenhágai bemuta tója előtt pl.
egy keresztény ifj . egyesület röplapokat szórt a közönség köré , amelyek
szeri nt ez a rock-opera Krisztus újból i elár ulása, csak ezúttal nem 30 ezüstért,
hanem jelentösen többért . . . (A t udósí tó szerény kommentárja szerint nem
lett volna-e jobb blbliákat tartalmazó polcot állitani az e l ő csa rn okba ? ) Jellegzetes üdvözlésük az ég felé emelt mutatóujj: Jézus az . egyet len út" az
üdvösségre. A megtért hipp ik többnyire megtartják kül sejüket: hosszú haj,
szakáll, tarka ruházat. (Mások viszont, annak jeiéül. hogy szakítottak régi
életmódjukka l, megnyiratkoznak és normálisan öltözködnek.) Nemcsak a nyakukban lóg nagy kereszt (béketün tetéskor néha még a vállukon ls hordanak,
fából), hanem az ingükre festik, a gombjaikon hordj ák Jézus képét. Vannak
Jézus-karór ák. J ézus-melltűk, Jézus-autóplakettek, st b. I:s még sok apróságot
felhozhatnánk, amelyek az Izléstelenségbe át-átcsapó divathullámról tanúskodnak. Ezért aztán sokan nem is lát nak bele mélyebben , hanem Idegenkedve elutasítják az egészet. Igen: mi nden árhullám iszapot és szemetet ls
sodor magával. De vize élő viz.
Megvan bennük , mint a mai ifjúságban álta lában, a társadalmi Igazságosság követelő igénye, a világ nyomorultjaiért érzett felelősség, az antimilitarizmus . De legalábbis jelenlegi szakaszában a mozgalom semmiképpen sem
politikai jellegű: vallási és erkölcsi megújhod ást céloz. Megvan az ökumenlzmus, vagy Inkább az egyházak iránti nemtörődöm s ég. De megesik, hogy a
legádázabb hitviták korára e mlékeztető szenvedéllyel (csak persze jóval gyengébb teológiai alappal) támadj ák fő leg .Bómát". Az is érthető, hoqy a hlvatales egyházak általában eléggé rezerváltak velü k szemben.
A mozgalom már átcsapott Európára is. M i nd e ne k e lőtt természetesen az
angolszász-germán országokra: Nyugatnémetország, Anglia , Svájc, Skandlná·
via. (l. Wilfri ed Kroll, Hrsg.: Jesus-Generation - auch ln Europa? Aussaat
Verlag, Wuppertal, 1972.) Glastonburyban (délanglia i falu) 1971 nyarán 7000
fiatal tartott egyhetes fesztivált. A .Jézus-sétorban" egy kis , főleg anglikánokból álló önkéntes közösség éjje l-nappal rendelkezésére áll t azoknak, akik
fölkeresték öket. . Meghall gatni és szolgálni vagyunk itt." A hét végén kerek
ezer fiatal maradt ott, hogy folytassa a közös életet. Berlinben három , a kábítószerektől
megszabadult fiatal lány lett a mozgalom megalapítója.
Az .O ne Way" teaszeba mindenkit szívesen lát vendégül. Hasonló cimű újsáqjuk példányszáma 10 OOO-ről csakhamar 3000Q-re szökött fel. Vezetőjük ,
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Volkhard Spitzer lel kész azt vallja, hogy st ílu suk nem olyan rajonq ö és
emocionáli s, mint az amerikaiaké, de eszm éik és céljaik rokonok. Németország . Svájc különbözö város aiban kávéházak. klubh ely iség ek, sót önálló
otthonok jelzik a mozgalom t erj eszkedését. K ü l önb öz ő nyugatnémet városok
középiskoláiban kis imaközöss égek alakulnak, komoly programmal. - Akik
a J ézus-Hatalokk al talál koznak. azokat mindig újból két dolog ragadja meg:
boldog gyermekekre emlékeztető sugárzó vld áms áquk, és az. hogy mindenki
számára korlá tlan ul van idejük. enerqláj uk, odaadásuk. - Egy résztvevő Irt
nekünk az . Operatlon Mobl llsatlon " nevű , szintén ameri kai eredetú rnozgalomról. M ikor a Bib liában azt olv ast ák: . M enlete k és hirdessétek az
evangéllumot az egész vil ágon ' . útn ak indultak. előb b Mexikóba, majd Euró·
pába. Ma Európa különbözö orsz ágaib an kb. 3000 tagjuk van . Kongresszusokat
rendeznek , kis kom múnákban élnek. Jellegzetesen elkeresztelt házaikban
(Happy Way . New Lif e) és tobo rozzák kortársaikat. I:letmódjuk szlqorú,
nem isznak, nem dohányoznak. t is ztán élnek. A Bibl iát ő k is szó szerint
értelmezik. Kiadv ányaik sötéten egyh ázellenesek.
A J ézus-flat alok európ ai irod alma szemlá tom ást gyarapszik . Igen ízl éses
külsej ú válogatások jelentek meg németül újszövetségi i d é ze te k bő l . apokrif
forrásokkal és egyebekkel meg toldva .
Idézzük végül néhány felelős egyházi vezető véleményét róluk:
Kurt Scharf berlini ev. püspök : Úgy vagyok ezzel a rnozqalomrnal , mint Pál apostol
a fillppil egyházközség i rányzataival. Azt mondt a: nem az számi t , mily en Indokokból
hirdeti valaki Krl sztust vagy hivatkoz ik rá. az a d önt ö, hogy Krisztust hirdetik [Fil 1.
18) . Erősen kell ene keresnünk velük az éri ntkezés t , gondunkba kell ene venni őket.
hogy bizonyos hat árjelenségeket , amelye ket aggasztónak és károsnak tartok. közösen
megszüntessünk. A mozgalom formál változni fognak, változn lok kell. De a magva
maradjon meg. Nekünk. az Egyháznak meg kell hagynunk szabadságukat, de méglll
szeretö gonddal kell kísérnünk őket.
Döpfner bíboros. müncheni érsek: Nem kell -e gondolkodóba ejteni annak. hogy
Jézus Krisztust kereső fiatalemberek a nagy keresztény közösségen kiv ül üt nek
tanyát? Számunkra ez lelkIIsmereti kérdéssé válik: olyan fáradt lett kereszténys égünk,
hogy már a keresőnek sem vonzó? Talán mégis túlságosan gyakran kötöttü nk komprom lsszumot Kri sztus és a jólla kott jól ét i polg ár köz ött, és igy elhom ályosodott
Jézus üzeneté nek v il ág(t ó ereje .
Heinrich Tenhumberg münst er! püspök: Az egyházat kri t izáló mozzanatok sok vallásos
mozgalomban megvannak, az Egyházon belül is . Elv il eg üdvözöl nünk kell őket. Némelyik ki jel entés, amely ezekben a csoportokban az egyházak jelenleg i formája és
egyházi t isztségv is el ők vis elk edése ellen elhangzik, benyomásom szerint nem más.
mint negatfvan formulázott szerelmi vallom ás az Egyház Iránt .
Hans Otto Wölber hamburgi ev. püspök : Azt hiszem . szeretnünk kell - kritikus
nyiltsággal - valamit . ami annyira a Bibli án alapul és annyira számol Jézus Krisztus
valóságával. Amikor valami szokatlan dolog történik. akkor mind ig újra át kell gondolnunk addig alkalmazott mértékelnket. [A fentiekre nézve I. Kroll I. m.)
Daniélou bíbor os [ Figaro, 1972. ápr. 1.) : E mozgalom Jézusa nem egy bízonyos politikai ker eszténység szekularizált Jézusa. Vallásos alak marad és megőrzi a szakrális
elemet , még ha nem ls a hit Jézusa. A f iatalokban j el enleg a kollektiv vall ásos klfejeződés szüksége él. Különben ha valak i először az ember Jézussal találkozik.
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azután lassan-lassan fölfedezi rnlsztérlum át . mint ahogy a . Godspell" -ben és a .Jesus Christ Superst ar"-ban t ört énik. az végre ls ugyanaz. mint amit az apostolok
csi nált ak. - Ha .k ereszté ny erk ölcs ön" a szív és a szellem emberi értékelt értjük.
úgy. amint a kereszténység fe lfogja őket , akkor azt gondolo m, hogy a .J ézus-forradalom" . a maga lázadásával a mai társadalomban fo lyó elsl lányításuk ell en. újra föl ·
fedezi ezeket . Az egyházak szerepe az, hogy érvényes és érté kes t ájékozódást nyújtsanak ezeknek az irányz atoknak . Párbeszédnek kell lét rejönn ie , és ehhez két résztvevő re van szükség.
Roger Schutz, Taizé (Le Monde, 1972. jan . 20.) : A mai fiatalok között roppant különbözö törekvés ek f igyelhetők meg. De azért van néhány uralkodó: elszánt el kötelezés
az ernber-á ldozata emberért. az egymással való közleke dés keresé se. ami a keresz tény számára k özöss éq-keres éssé alakul. A f iat al keresztények akarjá k ezt a közöss éqet, emberr el is, Kris ztussal is . de merev keretek nélkül. Még csak nem ls ellen ségesek az egyházi Intézményekkel szemben. mint elődeik 1950·1965 között: k6zönyös e k, nem veszik töb bé s zámít ásba őke t . Bizalmukat mi n de n e ke l ő tt személyekbe
veti k.
VI. Pál pápa (1972. jan. 12·i ált. kih allg atás: a mal ember hit ének útja). lA nagy
megté rő k : Nikodémus . Sz. Pál. Agoston . Papini példáj ának f elid ézése után igy folytatt a:) A fe lsorolá s kiegészí tés éül - term észetesen a krit ik us itélet szabadságával
- emlékezzünk azokra a fiata l .hippl k -re , akik ütött -kopott ruhájukr a nagy betűkkel
ráírj ák: .1 love Jesus', szeretem Jézust . Sznobizmus, dilettant izmus? KI tudja! Hadd
remélj ük, hogy nem! Egyet mindenesetre megmutat : hogy a vall ási probléma döntő
megoldása fel é való t ájékozódás ma szokatl an, rögt önzött. bizarr és leplezett formákban ls végbernehet . éspedi g az ifj úságon át v eze tő út on. Hogyan Ismerhetik meg
ezek a f iatalok Kri sztus t ? Úgy. mint akkor virá gvasárnap? Reméljük; mert tudjuk ,
hogy ő közöttük van, legko molya bbja ik és legbátr abbjaik között, és egylk·más lk .
mintegy nyíl tó l tal alva. meghall hat ja hívását, s nyomban tov ábbadja baráta inak :
. Megtalált uk a Mess iást " IJn 1, 41) . Adj a Ist eni

+
A Szolgálat 12. sz.-ban már eml ít és t ört ént a Focolarl nl-hoz tartozó .Gen· Ifjúságról. Programju k a következőké pp e n hangzik (Gen-Man ifest. 3. Aufl.
1969. Neue Stadt , München) :
Ideálunk: lsten.
Mi nden népfaj és nemzet If júsága barátun k; Kri sztussal találkozunk bennük .
Kétszeres szeretettel válaszolunk ott. ahol nem fogadnak el minke t.
Ist ent akarjuk a vil ágba vinni életünkke l. dalaink kal , Irásainkkal. minden eszközzel.
hogy igy egy jobb társ adalmat építsü nk fel.
Szívesen váll alunk fájd almat és nehézségeket . hogy elérjük nemzedékünk egységét
az egész világon .
l:l ünk. dol gozunk és imádkozunk minden elszakadt kereszté ny új raegyesüléséért .
Utánozni akarju k Máriát , az e lső kereszté ny n őt , hit ében és szolgálat-készségében.
Családunk az Egyház, és pásztorai val együtt já rj uk az utat .
Harcolunk a békéért és minden nép igazi közösségéért a világon.
Elindítj uk körny ezetün kben, a vi lág minden Gen-jének segIts égével , a békés .Gen forradalmat " .
Szeretnénk, ha az e l ső keresztények kel ml is elmondhatnánk: "Cs ak te gnap sz ülettünk . de már benépesítettük az egész vil ágot :
Az első lépés itt is a határozott eq yénl . rneqté r és " . - de minden l át-

ványoss ág nélkül. . A mai világ beteg , betegségének neve materializmus:
tulajdon. kény elem, igazságtalanul elosztott gazdagság. Segítenünk kell meg-
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gyógyítani: Tehát : odaadni mi ndent. ami fölösleges. vagyis nem okvetlenül
szükséges, . éspedi g az életkorunkra jell emzó nagylelkúséggel", azoknak.
akik nélk ülöznek. teh át joguk van rá.•Ennek a világnak tényeket kell látnia.
M indig tények voltak a legmeg gyózóbb érvek: t:s aztán továbbadni másoknak
a szeretet tüzét és a közösség örömét - élettel. tettekkel. . Gondjaik vannak? Finom érzékk el mell ettük állu nk. Nehéz a dolguk? Megosztjuk a terhet.
Játs zani akarnak? Vel ük játszunk. Lelkesednek a zenéért? Mi is. Ki akarnak
rándulni? Velük megyünk. Tanulniok kell? Segítünk. Egyszóval: szeretünk.
Mind ig szeretünk, akkor is, ha áldozatba kerül. Jell emzóen írta valak i rólu k
az elsó t alálko zás után: . Az a különös meleg szeretet árad bel ől ük. amive l
a nyug atiak nem kényezt et ik el az embe reket: A szöra , annak megmagyarázására, miból fakad a szere tetnek ez az ereje. csak a végén kerül sor.
Itt is megvan a társadalmi reform igénye, - de az evangélium legmeghittebb akcentusával. Me gvan az öröm és az optimizmus, - de nem té rnek
ki a szenvedés elói sem . •Mi nem szél kakasok vagyunk, hanem kereszté nyek.
Jézus a keresz t en függ? - t:n is oda akarok kerü lni. A kereszt másik oldala
még szabad! " t:s mind en nyitottsága mellett is ez a program teljesen és tudatosan egyházias tud maradni. Az ó vezérkönyvük ls a Biblia. de érte lmezésében a tanítóhivatair a t ámaszkodnak.
A nagy példak ép: Jézus mellett ott áll . nagy n ő v é rü k " , Mária. a . nagyformátumú ember, aki életü nk minden szakaszában mondani tud nekünk valamit: O az. aki már egész f iat alon te ljesen lst en rendelkezésére bocsátja
magát . O az. akí lsten várat lan. meglepó üzenetére is feltétle n igennel válaszol. Szeretete egyszerú és konkrét: a nagy kitüntetés után elsó dolga, hogy
. sl et" rokonához segít enI. Nem bánja. hogy fiával és fiáért az istá llóba. a
számkivetésbe ker ül . a magány lesz osztál yrésze . t:s végig együtt halad vele
- egészen a kereszti g, a tökéletes hit és tökéletes ki fosztottság bet eljesedéséig . Orök mintája a nagylelkú szer étetnek. amely mindent odaad.
Ez a fiatalság tehát igazolj a. hogy nem mindegyik fiatal gondolkodása
összeegyezteth et etl en az egyházi keretekkel és struktúrákkal. Hiányzik talán
belólük a kritikai szellem? - Kis fo iyóiratukban (1970/11 Tamás. Münsterból . fölveti a kérdést: ml legyen a kere sztény fiatal magatartása a hivatalos
Egyházzal. a benne tapasztalt hibákkal szemben. Hadd idézzük szószerint a
berlini team válas zát. (Bár felnó ttekben ien ne ennyi érett bölcsesség! )
Biztos, hogy nehéz szolidaritást vállalni a hivatalos egyházzal, ha döntései nem
férnek a fejünkbe. túlságosan tekintélyi nek. sót nem keresztényinek túnnek. De honnét vegye az Egyház Irányvonalait? Hiszen Krisztus ma nem mutatja meg nekünk
közvetlenül akaratát.
Földi képviseletére az apostolokat hívta meg, azok utódai a mi egyházi elöljáróink.
Talán nem annyira a személyüket kellene néznünk. hisz ök ls csak emberek. s azért
belátásuk korlátolt. hanem emögött az Istent, aki . hlvatalos" képv iselői által rnutatja meg nekünk akaratát. Isten egy . klcs! p ü s pö ktő l" sem hagyja magát kidribliznl.
Ha Obenne bízunk és ezért követjük a hivatalos egyház olyan döntését ls. amely
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nem felel meg százszázalékosan lsten akaratának , akkor O majd megtalálja az útját,
hogyan j utt asson el bennünket a 100 % -Ig.
Persze egyéni dönt ésünknek lelk IIsmer etünk marad a végső fóruma. De milyen
gyakran ring atjuk cs al öd ásba magunkat és tesszük kényelm ességünket a helyébe I
Bizony cseppet sem egyszeru saj át vágyainkat és el képzeléseinket megkülönböztetni
ls ten akaratától, és a legjobb lelkiismeret sem lehet el Irányftó norma nélkül.
Még egy harmadik old ala ls van a dolo gnak. Krisztus megígérte egyházának a
Szentl elket, aki világosságot ad neki lsten akaratának felismerésére . A Szentlélek a
szeretet Lelk e. Ha már most a laiku sok enélkü l a szerete t nélkül fordulnak a hivata los egyház fel é, akkor logikus, hogy hiányzik a vil ágossága ls a helyes döntéshez .
De nem is a t ürelm es fejbólintó Jánosok fogj ák az Egyházat lst en akarata szerin t,
az emberek igazi javára alakftani. Elkötelezett keresztények lsten, s ebből f akadóan
az Egyház Iránti s z eretetb ől áll ást fogl alnak a szükséges reformok mellett, és mindig
újra kr it izálnak ls . De ismeri k a kereszt realitását ls, amely a hivatalos egyház
problem atikus döntéseiben ls megmut atkozhat . A keresztnek ezt az elfogadását azonban semm ik éppen sem szabad összetéveszte ni kényelmes toleranci ával. vagy hamIs
megadással lsten Iránt. V é g ső soron Krisztu s sem a far izeusokról mondott krltlkálá val vál tott meg minket, hanem kere szthal álával.

+
Hadd zárjuk egy magyar megnyIlatkozássaI. Altalános iskolások foga lmazták meg hittanóráikon az alábbi prog ramot:
1. Krisztus feltámadt és arra hív minket , hogy vele együtt éljünk.
2. A vil ág és minden ember fe jl őd és én ek kezdetén és végén Krisztus áll : Vele dolgozunk, ha valam ivel jobbá tesszük magunkat és a világot.
.
3. MI , fia talok , elsősorban a tevékeny szeretet tetteivel akarjuk fe lülmúlni apáink
világát.
4. Keresztény Igazságunkat nem vitatkoz ással. hanem tanúsá gtevő élettel szolgáljuk.
5. Az élethazugság betegsé gét mi nem közönnyel , hanem őszinte , átélt hittel gyógyltjuk.
6. Vil águnknak nem hő s i halottakra, hanem a köznapok élő höse lre van szüksége .
7. Vil águnk nem lehet süll yedő hajó , hiszen Krisztus is föl szállt rá.

S. M.

LELKIPÁSZTORKODÁS AZ ~RTELMIS~G KUR ~BEN

(Vitaindító gondolatok a bécsi papi rekollekción)
Elözöleg két megkülönböztetésre hívom fel a figyelmet: 1. Az lntellektu áIisok és az akadémikusok fogalma nem fedi egymást. Gondolataim összeál lításánál az intellektuálisok, akadémikusok és egyetemisták csopo rtja állt
szemem elött. 2. Lelkipásztorkodásról , nem pedig igehirdetésröl és hít oktatásról beszélünk.
A ) Vannak alapelvek, amelyek minden lelkipásztorkodásra alkalmazhatók

és kell , hogy alkalmazzuk öket. Ilyenek: 1) Alkalmazkodnunk kell azok szellemi alkatához , szlnvonal ához, akikne k a pasztorálásáról szó van. Ez az alkalmazkodás azonban nem lehet egyirányú . Az egyirányúság annyit Jelentene -
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ami az újítások hevében sajnos ma is sokszor előfordul - , hogy csak a hitet.
csak az erk ölcsi kötelezettséget. csak a liturg iát alkalmazom a hívek igényéhez. Ez lenn e a téves aggiornamento. Nem szabad mindazt törölnünk. teljesen elhall gatnunk, amit a hív ek feje. szl ve. erköl csi készsége vagy kényelme
nem tud befogadn i. 2) Al kalmazkodás a hitélet és erkölcs elengedhetetl en
és megváltoztathatatlan adottság aihoz és követelményeihez. Ezekhez az adottságokhoz kell alkalmaznunk az embert. EI kell őt vezetnünk oda. hogya hit
adottsága it elfog adja. megért se, értékelle. vagy legalábbis útba n legyen
efelé . Az . érte lmet lenségre" ne hittagadással válaszoljon, hanem alázatos
készséggel próbáljon új utak at keresni nagyobb szellemi hor izont ból.
B) Milyen
kodását?

tényezők

határon ák meg

fők épp en

az érte lmiség lelk ipászto r-

1) A teológiából kiindulva.
A II. Vatikáni Zsinat ót a könyv ek és előadá sok a következő szempontokra
fektetn ek súlyt: a) A keresztény ember ala pve t ő jogainak és köte lességeinek
hangsúlyoz ása. b) A püspök i és papi hivatal szolgálati szerepének ki domborítása. c) Az Egyház lst en népe. d) A vil ág bizonyos önálló ságának és
törvénys zerúségének elismerése.
Ehhez járul , hogy a teol ógia i ism eretek mindj obban elterje dnek az Intelligencia körében. Tudásuk és képességük kiszé lesedik és elvá rjá k, hogy a
pap következtetéseket vonjon le a teo lógiai bel át ásokb ól. A fentiekból az
következik, hogy a papnak be kell látnia: ő az Egyházban . pars". csak egy
rész. A következtetés hord ereje ór iási és több ré te g ű . Magában fogla lj a a
kölcsönö s ráutalts ágot , fel elósségmegosztást , munkatársi viszonyt az egy·
házközség Kri sztusban való elmély ítés éhez és dlnamlzálás ához. A pap megmarad az egyházközség vezetójé nek, de nem abszolút urának.
2) Az intell igencia világi hivatásából kiindulva.
a) Ok megszokták a kemény konku rren ciát. I:ppen ezért cél rat ö r e kvő k.
Megvalósítható gyakorl ati célok at t ű zn e k ki maguk elé, és az eredményt
ellenórizn i akarják, sót soks zor tud ják is. A hitéletben - legyen az privát
vagy egyházközségi - hasonlóan akarnak eljárni. E felfogás helyessége a
tárgyt ól függ. (Sok múlik az egyházközség struktúr áján, viszont a hit terén
vannak tárgyi határok. Istent nem tud om cél k i tű zé s e i m b e úgy beletervezn i,
mint az evil ági ténye zóket.)
b) Elete lemük a precizitás. Gondoljunk csak orvosokra, technikusokra.
mérnökökre, fordítók ra. I:ppen azért nem tudnak szabadulni tó le, és rnlndenütt keres ik és elvárj ák. Az Egyházban is.
c) Felelósséget viseln ek munkahelyükön. Sokszor nem is csekélyet. A
döntés élménye vezetó áll ásokban napi kenyer ük. Azért elis mert és megbecsült társak. Tervezésben és a követke zmények viselésében messzemenóen
összeforrnak a vállalat sorsával.
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d) Elik az egzisztenc iál is változást, sőt maguk is nagyon sokat kénytelenek v áltoznl, A változás náluk - különösen a fiatalabbaknál - legtöbbször nem az igazságtól való eltérést jelent, hanem a történelmiség kidombortt ását és utat a teljesebb válasz, a nagyobb igazság felé.
e) Munkahelyükön megélik, hogy határok vannak és rádöbbennek az egymásrautaltságra. A viszonyok és a viszonylagosság élménye tudatukba
vésődik.

Szellemi alkatukat az Egyházban, a pappal szemben sem tudják megtagadnI. Tehát ennek megfelelő magatartás és Igények várhatók a lelkipásztorral szemben is.
3) Az egyre növekvő paphiánynak ösztökélnie kell bennünket, hogy híveinke t k épesítsük és ráneveljük a kezdeményezésre és felelósségviselésre
az egyházközség Kr isztusb an való megt artására és életének elmélyítésére
vonatkozólag .
C) Milyen legyen a lelk ipásztor szerepe velük szemben? Néhány következtetés az el őz ő pontból:
1) Idézem, ami t egyetemistáktói és középkorú akadémikusoktól ls hallottam: .Ne felettünk, hanem velünk".
2) Tudatos szolgálat a szellem i önmegtagadás különbözó formájáig. Ilyen
formák pl.:
- Nem oktatn i (semmiképpen nem kioktatnl), hanem InformálnI.
- Lemondás az ötletek, gondolatok szerz öl jogáról. Ha életet akarunk kelteni és szellem i. lelki aktivitást ébreszteni, akkor szórjuk kl elgondolásainkat. megl átásainkat, mint halaknak az eleséget. Aki fukar. az nem kovász.
A taktlkát hamar átlátják és megvetik. A felfedezések és feltalálások élménye Krisztus ügyének terjesztésében is sziklarepesztó erő . .Szívesen áldozok lelketekért" - írta Sz. Pál (2 Kor 12.15) .
- Személyes beszélgetésben ne tudásunkat és személyünket csIllogtassuk, hanem szenteljünk Időt megérteni próbáló hallgatásra. MeghallgatnI.
ne csak hallgatni. Aztán választ adni és válaszutat mutatni, ne csak válaszolnI.
- Legyen bátorságunk a hit mélységéből fakadó kérdésekkel kérdésessé
tenni önmagunk és beszélgető társunk magatartásának helyességét.
3) A lelk ipásztor teológi ai képzettségével próbál új értelmi teret nyitni
és bIztonságot nyújtani, mert fel meri vetni az új kérdéseket és bátorsága
van a régi válaszokhoz utat mut atni. . Csak" utat. .csak" irányt mutat, mert
arra törekszik. hogya gondolkodás ki ne aludjék és a szellemi horizont
tágítható maradjon . A tág ít ás szerintem elmélyítést is jelent. KözvetítI az
Egyház tapasztalatát és tradíciój át az új értelmi térbe. Vallja. hogy Jobb
tudatosan .nyugtalannak" lenni. azaz útban lenni a nagyobb és mélyebb válasz felé , mint tunyaságból megkövesült válaszok miatt feszültséget. sót
szakadást idézni eló a hit világa és embere. meg a tudományok világa és
embere közt.
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4) Nyerjük meg őket olyan feladatoknak. ahol képességüknek megfelemultiplikátorként szerepelhetnek az egyházközségben.
5) Világi szolgálatok olyan méretú átengedése történjék meg a pap
részéről, hogy világossá váljék: a lelkipásztor szívesen elismeri. nemcsak
szóval, hanem a vezetés és felelősség átengedésével is, hogy ő ezekben a
kérdésekben laikus.
Dr. Tóth József
l ően

MEGFONTOLÁSOK AZ

UREGS~GROL

Simeon és Anna története (Lk 2) az öregségről és megöregedésről való
gondolkodásra vezetett. Körülnéztem és azt tapasztaltam , hogya szerzetek
és Intézmények nagyrészében a 40-50 éven felüli tagok száma rendszerint
meghaladja az ötven százalékot.
Mást is tapasztaltam : igen sok szerzetesnek (néha pszichológiai-Idegi
alapon) problémája a múló és az eljövendő időtől való félelem ; egyrészről
az öregségnek, másrészről a történelemnek el nem fogadása.
Még mást is tapasztaltam : láttam fiatalokat, akiknek Igazi Igényük. hogy
együtt éljenek .fiatal öregekkel", akik véleménycserét kezdenek az ldösökkel. Láttam .flatal öregeket" és láttam . ld ös öregeket" . Megfigyeltem. hogy
a szerzetesnőknek - rnlnt a nőknek általában - nem tetszik a megöregedés
és kedvük telik abban, ha .meghatározatlan" kort mutatnak. Egyidejűleg
észrevettem, hogy közösségekben egyesek igen hamar megöregszenek, és
igen gyorsan öregnek tekintenek valakit. I:s még sok mindent láttam és
figyeltem meg életünknek erről az oldaláról, s mindez csak növelte zavaromat: miért nem beszélünk arról. hogyan kell szembenéznünk a saját megöregedésünkkel és másokéval? miért nem beszélnek az öregek hivatásáról a
közösségben? Volószínűleg az a gondolat rejtőzik emögött, hogy az Jdősök
nek nincs mit tenniök és nem is lehet velük semmit sem kezdeni. Ez pedig
ugyanúgy tarthatatlan felfogás , mint az, amely szerint a fiatalok erkölcsei túrhetetlenek.
Hogyan lehet tehát jól megöregedni?
Megöregedés és realizmus
Gyermekkorunk óta egy gyerekekből, fiatalokb61, érett személyekb61 és
álló közösségbe tartozunk. Ez a beletartozás adja meg minden
ember életének normális keretét.
Mi lenne egy város, egy nép gyermekek nélkülI A gyermekek azt adják
meg nekünk, amire szükségünk van, hogy megöregedJünk megöregedés nélkül: fogékonyságot. feszültséget, apróságok miatt érzett örömet, visszaemlékezést, bosszúállás nélküli könnyeket és mindenekfölött számítás és félelem
nélküli, bensőséges Istenre hagyatkozást. - I:s rni lenne egy városból vagy
idősekből
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népből fiatalok nélkül! Az erő. a lelkesedés. t erv ek. nagy ideálok. hősies
nekibuzdulások: ez a fia talok álla ndó hozzájárulása a társadalom és az Egyház sej tjeihez. Abban a közösségben, amely elvesztette a kapcso lato t a f latalokkal. ész reve hető a mozdulatlanság. az önkritika hiánya. a léleknek és
a tes tnek az elmeszesedése . A fiatalok kérdeznek rnlnket . követe lnek től ünk .
hajlékonynak tartják meg közösségi életünk véredényeit.
S mi lenne egy városból érett emberek nélkül . akik már maguk mögött
hagyták a fejlődési kríziseket. és akikb e még nem kezdte meg beleenni magát
az elhasználód ás folyamata? M ind ig a . híd" -nemzedékek érzik meg a legélesebben a változást. de egyúttal ők a legalkalmasabbak. hogy helyes mede rbe
terelve állandós ágot adjanak a változásnak és mozgást az álla ndónak. A
. középsö nemzedék" magatartása döntő egy közösségbe n.
S mi lenn e egy városból öregek nélk ül , . naqya p ák" nélküli Ez az lr qalomnak. a mélységnek. az elmélkedő megpihenésnek , a remé nynek. az al ázatosságnak a krlzlsét jelentené, éppen azoknak a tulajdonságoknak a kr lzls ét.
amelyeket Simeon és Anna, ezek az evangéliumi személyek képvi selne k. és
amelyek útmutatások számunkra: milyen legyen a magata rtás unk saját meqöregedésünkkel szemben.

Oregség és remény
Sime on és Anna befogad ta a jó hírt. Ck reméltek. Nyitva álltak a [övö
előtt. Nem em lé kekről beszéltek: jövendöltek. Feli smerték a jel et , elfogadták. karjukba vették. •Várták Izrael vigaszát: Barát ai voltak mlndazoknak,
akik . várt ák Izrael megszabadítását" .•A Szentlélek lakozott bennük: Ennek
a Szent lélek-sugall ta reménynek kellene ir ányí tania a mi megöregedésünket
ls. Igy lenne az egy növekedési és nem elhasználódási folyamat betetőz ése .
A reménység nélküli öregségből éppen a legértékesebb hiányzik. az. amit
az Ifjúság és a gyermekek adhat nak. Nem megl epő a vége redmény: a kapcsolat teljes hiánya.
Oregs ég és igazság
A messiási jel előtti megnyílás a szív megtisztulását tételezi fel : Simeon
. Igaz és istenfé lő" volt. Anna .éjjel-nappal szolg ált Istennek ". Csak a ti sztaszívúek fogják látni Istent. A hosszú évek ún. .tapaszt alts ága" a végén
annyira megzavarhatja látásunkat. hogy nem ismerjük fel Jézust . amikor közöttünk van: . köztetek áll az, akit t i nem ismertek" (Jn 1.26) .
Az évek sor án át az a veszély feny eget. hogy tele leszünk Ideákkal. véleményekk el. jól vagy rosszul gyógyult sebekkel. többé-ke vésbé öntudat os
csalódásokkal. egyszóv al mind azzal. ami szív ünk szabadsága, t isztas ága és
egysége ellen esküszik össze. Ezért kell már nagyon hamar el ő készíten i az
öreqs éqet, az életkezdés pilla natától kezdve, hogy ne terheljük meg szlvünket ámításokkal . A gondolatbeli, a kimondott. az átélt hazugság olyan . mint
a szú, amely kirágja szlvünket. és az évek múltával több é-kevésb é mindnyájan mitomániákusok leszünk . S a mítoszimádó olyan, mi nt a 134. zsoltár-
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ban leírt bálványok: ..szemük van, és nem látnak .. . fülük van, és nem
hallanak". Sokszor találkozunk idős emberekkel, akik .rnár nem látnak , már
nem halla nak". Eletükbe n hiányzott ez a megtisztulási fol yamat, amelynek
vége távolabb fekszik halálunk napj ánál. kezdete azonban sokkal e lőb b kell
hogy legye n ennél a napnál.
Uregség és Imádság
Hogyan kell megtisztítani a szivet? Szent Lukács azt mond]a, hogy Anna
imádkozott és böjtö lt. A sivatag szerzetesei tudták, hogy ez a megtisztulás
két nagy folyója. Imádkozni annyit Jelent. mint lsten szeme e l őtt áll ni, megmaradni. odahelyezkedni. Hagyni vlzsgál ni magunkat. Hagyni. hogy felszóHtson
minket Szava. mely .élesebb minden kétélű kardnál, behatol és szétvála szt
lelket meg szellemet, ízet és velőt, ítél a szív gondolatairól és érzü l etérő l "
(Zsid 4. 12) . Az Imádság az Igével való kapcsolat, lst en benső Igazságával.
amely egyedül szabadíthat meg minket és égethet ki b el ő lünk minden hazugságot. Ha nem adjuk át magunkat az Imádságnak, ami egyet jelent az lsten
tüzébe, az O megvilágosító szaretetébe való bel épéss al. akkor szívünk nem
szabadul meg a hazugságt ól. amely megkeményít és megöreg ít . Az Imádság vagy megpihenés Jézus Krisztus szívén. vagy semm I. .Iparkodjunk tehát
bejutni abba a nyugalomba" (Zsid 4, 11) .
Uregség és vezeklés
Szent Benedek a b ö j tről beszélve (Szab. 49.) a . subt rahat" - elvonnI ,
megvon ni - igét használja. A sztv megt isztulása megkövet eli ezt a benső
szegénységet, csökkenést, ezt a fokozatos egyszerűsödést, az lste n mlndenségének. saját semmiségünknek megtapasztalását. E b e n s ő kl ve tkőzés n élkül szívünk barokká válik. és a lélektelen dí szítést összeté vesztjük kultúrával. gazdagsággal. s z é l es kö rű alkaJmassággal. stb. B öj tről szólva nemcsak
az étkezé sben való Igénytelenségre gondolunk, hanem a szerénységnek és
a diszk réciónak a magatartására a személy minden megnyil vánulásában.
Részben az Intelligen cia szerénysége is ez: nem akarunk többet tudni, mint
amennyit tudhatunk. vagy Illik tud nunk. Az Evangélium sokszor tanácsolja,
hogy ne menjünk tú l l eh e tős é g ein k en , hogy ne legyünk . Iátványosak·; ma
úgy mondanánk: ne akarju nk "újság ' lenni sem a k őzel-, sem a távolállók
részére. A te lhetet lenség, a törtetés, a kíváncsisá g, önmagunk Igenlésének
vágya. az a kívánság. hogy mindent lássu nk. mindent tudjunk . mindent megtegyünk, mindent élvezzünk: mindez a mohóságnak különféle formája, amely
töltekezni akar a korlátolttal. növeked ni az anyagiak halmozásával. nem
pedi g a be nső elmélyítéssel. Megöregszünk, eltel ve gőggel és azzal az
önérvénye sí tés utáni éhséggel, amely egyrészt a .fensőbbségl mítosz' oldaláról láttatja meg velünk az utánunk jövő generációkat, másrészről féltékeny. hogy azok megkapják azt. amit mi nem birtokoltunk , elérik azt. amit ml
nem ért ünk el. Ilyen lelkülettel tel jesen lehet etlen felismerni az üdvösség
je iét. A vakság , a félel em, önmagunkn ak és másoknak el nem fogadása köl-
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csönösen csak növeli egymást, és végül reménység.

s ez a legsúlyosabb -

elvész a

A megöreged és elfogadása és öröme
Aki nem akar .elrn úlnl" . az biztosan "elmúli k". Aki viszont értelmes és
elfogadja az elmúl ást, az "megmarad". A vil ág állandóan figyelmeztet bennünket arra, hogy .elm úlunk " . Gyermekeink megházasodnak, nagyszü\ók leszünk. S amikor egy munkahelyre nem vesznek fel valakit, mert 30 vagy
40 éven felül van, amikor beállunk a nyugdíjasok sorába, akkor számot adun k
magunknak arról, hogy minden múló nappal együtt ml ls elmú lunk.
A szerzeteséletben mindez nehezebb. Valami egészen furc sa helyzet áll
az egyéneknek az a benyomásuk, hogy nem öregednek meg, viszont a
környezet idő előtt és mind en megkülönböztetés nélkül öregnek teki nti ő ket .
Egyesek szeretnék visszatartani az időt , az ő Idejüket, mások siettet nék. A
mozdulatlanság és változás közötti sok feszültség következmé nye a saját
I dőnkkel, a saját .elm úl ásunkkal" szembeni el őzetes beállltottságnak. Az el·
nem-múlás vágya gyakran demagóg iához vezet, arra a kivánság ra. hogy belépjünk a történelembe, hogya környezet elfogadjon minket. Együtt futunk
az Idővel, de csak azért. hogy "ne maradjunk le ", nem pedig a bennünk és
rajtunk kívül múló i d ő értékének mélys éges, gazdag bens ő dimenziójávaI.
.Mert látták szemeim az DdvözítÓt."
elő:

Oregség és halálvárás
Az elmúlás elfogadásának és elhatározásának egy része a halál örömteljes várása. •Bocsásd el most szolq ádat, Uram, szavaid szerint békességben" (Lk 2.29). Ez az egyetlen érv ényes elő kész ület a halálra . A halálfélelem, ösztön eink e legősi bbje, term észetes az olyan emberben, aki . még nem
Ismerte az Urat " (1 Kir 3,7) , viszont a lelki éretlenség biztos j ele abban,
aki az Úr arcának szemlélésére kapott megh ivást. Ezért tehát egyszersmi nd
figyelmeztető is: vizsgáljuk át újra lelki életünket. amelyet halálfé lel münk értve ezen a világ elhagyása, a "végleges" elmúlás miatti f ájdalmat és
félelmet. nem pedig az Ismeretl en lépés előtti természetes biol ógiai szorongást - megkérdőjelez . Ha viszont nem akarjuk tudatosan vagy ti t okban
. halhatat lann á" tenni magunkat, akkor megöregedésünk gazdagitani fog , és
a Gyermekkel karlalnkban . szivünkre szorítva a megtestesülés titkát és fel·
ajánlva az Atyának, látni fogjuk a gener ációk vonulását lste n dicsőségében.
S ekkor a halál már énekké válik.

RA Lélek józan mámora"
Az evangéliumi megöregedés végső feltét ele: . a S z e nt lé l e ktő l eltelve
lenni". O mind ent megújít. Nincs olyan feszültség, a nemzedékek közöttit ls
beleértve. amelyellenállhatna a szeretetnek. A pünkösdi szekvenclá ban
énekeljük : . Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost . . . . adj örök
boldogul ást ." Talán túl sokat beszélünk ma .karízrn ákről". és Igen keveset
a Szentl élekról , "lelkünk édes vendégéról" , s ennek eredménye egy Igen
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gyér tartalmú és minóségú lelki bóbeszédúség. A Szentlélek bevezet mInket
lsten ölébe, a Szentháromságba; Istenbe, aki a szeretet.
A Szentlélek számára nyílt és tanulékony ember úgy nézi éveinek múlásáto mint a magasból jövő széltől sodort levelek tova úszását, s mindennap
átéli annak a mozgásnak újdonságát, amelynek Irányvonalát csak lsten Ismeri. .A Lélek ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod. honnan jön
és hová rneqy" (Jn 3, 8J. Ez a megöregedés nélküli megöregedés nagy titka,
így újul meg ifjúságunk, mint a sas (Zsolt 102]. Ez volt Simeon és Anna
titka. Ezért énekelnek, Jövendölnek és hirdetik a Jóhírt, mint ahogy az
apostolok teszik majd pünkösdkor. A Szentlélektől részegen. az üdvösség
jelével karjukon úgy lépnek elénk, mint .gyermek őreqek", mint két .ftatal
öreq", mint két .érett öreg".
Osszefoglalva: megöregedésünk akkor lesz gazdagító folyarnattá, fokozatos életnövekedéssé. generációs beilleszkedéssé, ha fiatalkorunktól kezdve:
tisztítjuk szívünket imádsággal és önmegtagadással;
tudunk .elmúlnt" a halál végleges .elrnülásának" félelme nélkül;
a Szentlélektől részegen embertársainkkal szemben a szereteten kívül
nincs más adósságunk.
Sr. Maria Cymbalista OSB, Buenos Aires
A Szolgálat számára fordftotta: Msgr. Kada Lajos. Róma

LEVELEK A MISSZIÖKBÖL
Kongó (Zair! belsejében , a szavannák és őserdők világában éveken keresztül
egyedül éltem csaknem t eljes en nomád életet, hogya missziós plébániámhoz tartozó
kb. 140 falu Istent kereső lelkei ne érezzék magukat elhagyatva . Az évek nagyon
gyorsan múltak, mivel jó sötétbőrú felebaráta im reggeltől estig lefoglalták csaknem
minden Időmet és erőmet. A papi munkán kivül az iskolák és az orvos híján nálam
segítséget kereső betegek gondoskodtak arról, hogy ne legyen honvágyam. Nem volt
nehéz egyedül , el sziget elten élni, mivel a jó lsten segítség éveI nemcsak a bennszülöttek nyelvét sajátftottam el, hanem megtanultam enni is úgy, mint ők : majomhúst. egeret, patkányt, kigyót, szöcskét, denevért, hernyót és hasonló jókat. Ha valamelyik missziós központba érkezt érn. hogy egy kis utánpótlást vételezzek. nagy
öröm volt számomra mindig, ha a rám váró levelek között ott találtam a Szolgálatot.
Kimondhatatlan jó érzéssel töltött el az a tény , hogy van egy folyóirat, amely lelkileg
összetart, táplál és irányít bennünket, a nagy világban szétszórtan élő magyar papokat és szerzeteseket.
A következőkben megpróbálom 2 hét eseményeit leírni afrikai életembőJ.
1971. nov. 7. Reggel egy faluban ébredtern. amely Ngunsl névre hallgat. Néhány
nappal ezelőtt már jártam itt, hogy meglátogassam a falu keresztényeit . Most csak
az éjszakai szállás miatt jöttem , mivel Itt egy nagy kunyhó áll az átutazó idegenek
rendelkezésére . Hamarosan a legközelebbi településre, Mangóba utaztam. Ez egy kis
falu . Nemrégen létesült. Az Itt lakó férfiak a Kengéből Klkwit felé vezető földutat
gondozzák. Ebben az évben egy állami általános Iskolát létesítettek Itt. Az Iskola
Igazgatója és a tanltók örültek érkezésemnek. Megkértek, hogy kereszteljem meg
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apró csemetéiket. Mikor néhány hónapja legutóbb itt jártam, akkor ls vasárnap délelOtt volt. Egy asszonyon kellett segítenem, mivel megmarta a kígyó. Kígyómarás
elleni szérum és egy másik ellenszer, az ún.•plerre notre" (fekete kö) mindig van
nálam. A keresztelés után az Igazgató megklnált lukuval. Dolgom végeztével egy
másik falu felé vettem az Irányt. A kocsimra fölkérezkedett két asszony ls. Beszélgetés közben megtudtam. hogyaférjük f önök és négy asszonya van. Nem titkolták.
hogy nagy a féltékenység között ük. és sokat veszekednek . Útközben megrekedt a kocsi
a sárban. Vettem az egyik ásöt. a másikat pedig a boyom markába nyomtam, hogy
klszabadltsuk a kocsit. Az egyik asszony el akart a t ölem venni az ásót. Mondtam
neki. hogy várjon egy kicsit. Ha majd elfáradok , megkapja . Hála Istennek, mielőtt
elfáradtam volna, sikerült kiszabadítanunk a kocs it. A legközelebbi falu neve Kldimbu .
Mikor odaértem. megálltam és egy kicsit körülnéztem. Elhatároztam, hogy holnap
reggelig Itt maradok. Este újra miséztem, majd kereszteltem a csecsemőket. Miközben a keresztelésre várók adatait írtam. az egyi k férfi, aki előzOleg ls komolytalanul
viselkedett, egy kb. 3 éves gyereket állftott el ém. hogy kereszteljem meg. A gyerek
nem az övé volt, és az anyja nem volt jelen. Kicsit méregbe gurultam, mikor láttam,
hogy nem veszi komolya n a dolgot. Mondtam neki, hogya keresztelés nem láték.
Hogy jobban megértse szavaimat, néhány zamatos klkongó kifejezés kiséretében [öl
Ielbev áqtarn. majd elzavartam. Hamarosan jelen tkezett a gyerek anyja. Az adatokat
bejegyeztem az anyakönyvbe, aztán megke resztel t em. Az elkergetett férfi ls hamarosan visszajött hozzám. Kért, hogy adjak neki egy imafüzetet. Ha itt egy megérdemelt fejbevágás után valaki visszajön és kér tőlem valamit, az a bocsánatkérés jele.
Teljesitettem kívánságát, aztán kicsit elbeszélgettem vele. KIneveztem a falu elő
Imádkozójának . Kért, hogy látogassam meg, és áldjam meg kunyhóját.
Nov. B. Az éjszakát a falu főnökhelyettesének a kunyhójában töltöttem. Eleredt
az es ö, A kunyhó nagy, de mindenhol becsöpögött a víz. Nem találtam akkora száraz
helyet, ahol összecsukható turistaágyamat elhelyezhett em volna . Kénytelen voltam
ülve aludni és megvárni az es ö végét . A korai órákban Ktrnbau-Plotl-ba mentem. A
falu főnöke már többször kért. hogy áldjam meg faluját és egyszer misézzem ott.
Amikor a faluba érkeztem, a főnök átnyújtott egy bizonyos összeget, amelyet a falu
lakóinak adományából gyüjtöttek össze. Itt a varázslók nem foglalkoznak ingyen a
hozzájuk fordulók ügyes -bajos dolga ival. Az emberek minket, papokat is varázslónak
tekintenek . Nevünk ls .nganga Nzambl' , vagyis lsten varázslója . Egyszer egy varázsló
jött hozzám. •Miért jöttél hozzám. nganga ngombó (varázsló)? - kérdeztem tőle . Hiszen az emberek hozzád fordulnak ügyes-bajos dolgaikkal!" - Azért jöttem hozzád
- válaszolt a varázsló -, mivel a te varázserőd nagyobb, mint az enyém: - Dolgom végeztével központi állomáshelyem, Kalenge fel é tartottam. Mikor Swabanguba
értem . az emberek figyelmeztettek, hogy a Konsi folyó fölött a hid nagyon rossz . Ez
számomra nem újság. mivel régóta Ismerem a rozoga hidat. Nem egyszer javítottam
sajátkezüleg, hogy átkelhessek rajta. Gondoltam, most is szerencsém lesz, és sikerül
áthaladnom . Tévedtem. A kocsi első és hátulsó kerekei alatt összetörtek, vagy pedig
szétcsúsztak a korhadt fatörzsek . A kerekek a levegőb en forogtak . Szerencsére középen a fatörzsek szilárdan tartották a kocsit. Három óra hosszat kisérleteztem a
boyom segitségével, hogy klszabadltsam. Kettőn k ereje kevésnek bizonyult. Azt
hittem, az erdőben , a folyó mell ett töltöm az éjszakát . Pedig nemcsak a szúnyogok
és az álomkórt terjesztő legyek teszik k ív ánatoss á, hogy az ember ne sokáig tartózkodjék Itt, hanem a krokodilusok is. Ozentem a legközelebbi falu tanltóinak. A tanltók
férfiakat küldtek segítségemre . Egy órás kemény munka után sikerült úgy fölemelni
a kocsit és alatta megjavltani a hidat. hogy átjuthatt am a túlsó oldalra. Este megérkeztem Kalengébe . Fáradtan . de boldogan tettem pontot a napra.
Nov. 11. Nem pihenni érkeztem Kalengébe . Több mint öt éve dolgozom Kongóban,
III. Zairban . Elöljáróim ismételt kíváns ágára elhatá roztam, hogy Európába utazom
üdüln i. A szükséges holmikat bőröndbe tettem és Kengébe igyekeztem.
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Nov. 14. Tegnap dél után Kengéböl Kinshasába érkeztem . Velem jött egy fiatal
bennszülöt t pap is, hogy folytassa t anulmá nyait a XXIII. János pápa nevét visel O
szemináriumba n. Megtekintettem a szemináriumot. Orömmel állapltottam meg, milyen
kors zer ü körülmén yek között tanul nak Zair jövendö lelk ipásztorai. Vasárnap a fOváros
Krisztus Kir ály-plébániatemplomában vettem részt a szentm isén. Nagyon tetszettek
a bennszülött dall amra szerkesztett és bennszülött hangszerekkel kisért énekek. De
az én bennszülötteim jobban belekapcsolódnak a közös énekbe és Imádságba, mint
itt a fOvárosban.
Nov. lB . Re p ülő g é pe n megérkezt em Belgiumba, hogy innen Németországba utazzam. A kttünö autóutak , a szépen karban tartott épületek, a j öl öltözön emberek
ar ról tanúskodnak, hogy bizony nagy a külön bség a szavannák és öserdök vil ága,
meg az európai éle t között. Európában nagyobb a kényelem és a civilizáció. Afr lká·
ban több a nyugalom és a napfény .
Nov. 21. Kicsit szokatlan az Itteni élet . A harmadik napot tölt öm ugyanazon a
helyen. Ez a magamfajta csavargóval rit kán fo rdult elö, Hogy a mozgás hiánya meg
ne ártson. minden nap uszodába megyek . Ma vasárnap van. Zairban minden vasárnap
gyógyszert szokt am bevenni a malária ellen . Európában is folytatnom kell egy darabig
ezt a szokást , nehogy a láz megzavarja az üdülés re és továbbtanulásra szánt idOmet .
(Levélírónk beszámolójához fényképet is mellékelt . A kép Kalengében ábrázolja
s ötétb örü .gyermekel· között, kurta pipájával a szájában. Kezében tart ja lapunkat, a
négerek pedig kíváncslan .olvass ák" . . . )
Pállnkás István SVD

+

A Szolgálat igen sok jót l esz nekünk idegenben az Úr s zöllőjéb en . Nagyon sokat
tanulhatunk az értékes cikkekbOI és segít szent hivatá sunk követ ésében, in spem
contra sperni
Karácsonyra küldtem egy portug ál könyvet : társaságunk történet e Kínában, meg
egy újságot, amely megemlí ti az én szerzet esi aranyj ubil eumomat : ez majd arra fog
szolgálni, hogy halotti levelemet lrhassa és a Szolgálat olv asóinak Imádságába ajánlhasson , mert egyedül maradtam Kinában és nincs remény, hogy más szalézi foglalja
el hely emet . . . M ons. Lischerong ls hasonló gondolatot írt : öregszünk, és nem
érkezik utánpótlás a magyar misszióba! SOt minden nap nehezebb a missziós rnunkánk. Mons . írta Potzuból gyémántrniséje alkalmáb ól : 60 eszte ndO! bizony nem kis
IdO . . . a fö, hogy az ember még tu djon dol gozni. A jövő bizonyt alan. De legyen
meg itt is a jó lsten akarat a. A katolik us Iskolák helyzete mind ig nehezebb lesz.
Nem egy középiskola becsukott. Itt Macaóban még dolgo zhatunk, de az idén 1300 növendékbOI csak 17-en kapták a szent kereszt séget . . . pedig nyolcan vagyunk p áterek. Sajnos, hogy a tanult Ifjú ság majdnem mind elhagyja ki s városkánkat. mivel
nincs elégséges munka mind enki részére, Igy a katolíkusok száma é v rő l évre cs ökken. P. Zsámár itt járt a múlt héte n, Az O iskolája Formózán közeledik a célja fel é.
Szeptemberben megnyíli k a n őv é re k iskolája. Technikus isk ola: elek tr omosság, tele vizió , etc.
Imáit kéri és viszonozza ln C. J.
Kirschn er Antal
Kínai missz ionárius , 50 éve KInában

+
Januárban érkezett hozzánk egy kis jubileumi szent kép a portu gálíal .Coléglo
M Issionário Ultrarnartno" -ból, ezzel a je l igével: . A szeretetet áldozat árán vásároljuk
meg', és az alábbi sorok kal :
Hálás köszönet a szép fol yóiratokért. Sajnos , most már a nagyítóüveggel sem
vagyok képes elolvasni , így kérem , ne tess ék tö bbé címem re küldeni, Itt egyedül
vagyok magyar .
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!97! . dee. tü-én ünnepel tük szerzetesi életem 70-ik évfordulóját; egy nagy terernben mondatta k misét értem, egy hordágyon vettem részt a szentmisén avee toute
la Communauté; 80 Nővér van Itt. 3 éve eltörtem a bal lábszár felső ;észét, azóta
Itt fekve az ágyban töltöm napj aim . Az orvosnönk mond á, hogy soká élhetek , mert
a sziv jő, jól müködlk. Most 90 éves vagyok . oTenho a reumatlsmo artieular, multlart/eu/ar, és art érosclerose". Igy szenvedhetek a bűnösök megtéréséért és az én
bűneimért. F/at voluntas Dei !
Papi szent áldását és Imáit kéri
Marie Johanna de I' Enfant Jésus (Dobos Ilona) f . m. m.
(Itt hivjuk fe l lsmét elten olvas óink f /gyelm ét , hogy adományokon kivül rnlselnten elókkal ls hozzájárulhatunk nehéz körülmények között küszködö misszionáriusa/nk
seglté séhez. Legutóbbi felh iv ásunknak sz ép vissz hangja volt, most ls hasonlót reméIDnk.)

Új MAGYAR BANATI ~S GYULAFEH~RVARI POSPOK

1972. febr. 13·án szentelte püsp ökké a Szentatya Rómában, 18 társával
együtt Dr. Jakab Antalt, aki a gyu lafehérvári egyházmegye püspöke lett utödlási joggal. Az új püspök 1909 rn árc , 13-án született tízgyermekes földmives
családból. Gyulafehérvárott végezte a teológi át. Pappászentelése után nyolc
évig káplánkodott, majd Márton Aran 1939 öszén Rómába küldte. Itt a laterán i egyetemen 1942-ben kánonjogból doktorátust szerzett. Hazát érve k ülönbözö beosztásokban müködött. VI. Pál pápa 1971 . dec. 23-án nevezte ki
és ezt dec. 24-én tették hivatalosan közzé, mert ez a nap Márton Aran
püspök kinevezésének 33. évfordulója volt. Felszentelése ugyancsak egyb&esik Márton Aran püspökké szentelésének 33. évfordulójával, mert az Kolozsvárott 1939. febr . tz-én történt. A szentelésre Erdélyböl hét rokona és hat
paptársa érkezett. Románia quirinál i követs ége is képviseletet küldött, A
Szentatya másnap különkihall gatáson fogadta 40 föld ijével együtt.
Ugyanezen a napon szentelte p üsp ökk é Mario Cagna érsek, a Szentszék
belgrádi pronunciusa Nagybecskereken (Zrenjanin) Jung Tamást, Jugoszlávia
elsö magyar katolikus püspök ét , a Bánát apostoli kormányzój át. Társszentelök
voltak Gabriel Bukatko belgrádi érsek , Udvardy József csanádi és Zvekanovlö
Mátyás szabadkai püspök . Msgr. Jung Székelyk evén (Skorenovae) született
1911. dec. 1O-én, mint öt gyermek közül a harmad ik. Mind a három fiú az
egyház szolgál atába állt: bátyj a veszprémi egyházmegyés pap, öccse MuzsIyán kántor. A frankfurti jezsuita f ő iskol án végzett tanulmányai után 1936ban szentelték otthon pappá. 1949 ót a volt a bánáti föplébánia lelkipásztora.
Az új püspök azért mondott le a római szentel ésr öl, hogy népe körében fogadhassa a papi hatalom tel j ességét. Nem csalód ott: óriási tömeg gyúlt
össze, fele sem fért be a székesegyházba, s a több mint kétórás szertartás
után ugyanannyian várakoztak kívül, hogy legalább megpi ll ant hassák új p üspöküket. A szentelést követő szeretetlakomán a pronuncius azzal foglalta
össze az új püspöki kineve zés célj át, . hogy megerösödjék az összetartozás
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és a kölcsönös segftókészség csakúgy, mint az emberi mélt6ság tlszt élete".
A belgrádi érsek, Bánát eddigi gazdája kiemelte: a Zsinat egyik alapelve,
hogy a fópásztor j61 beszélje nyája nyelvét. A vallás ügyek jelenlevó városi
elnökét kedélyesen emlékeztette arra, hogy Tamás püspöknek nincs megfeleló otthona. A hangulat akkor vált végképp családlass á. amikor dr , Kostíö
Visarionnak, Bánát szerb pravoszláv püspökének köszöntójét egyházmegyéjének legidósebb, 90 éves papja a keleti liturgiában szok ásos .J:ljen sokál"
énekkel vezette be.

Az új püspök nagy népszerúségnek örvend . Az emberek jólesóen emlegették beszédéból: .Azt mondta, hogy testvére, szolgája akar lenni mindenkinek: Az egyik asszony azt hajtogatta: .J:des lelki atyám, az maradsz-e,
aki voltál? " Erre minden reményük megvan. Hisz mikor a becskerekiek
"utoljára" hívt ák házat szentelni .elvesztett" esperesüket, mert ha püspök
lesz, "többé úgysem jöhet", azt válaszolta: "Mit gondolnak, ha püspökké
szentelnek, többé nem leszek pap?" - Jól beszél horvátuI is és nyitott a
zsinati korszerűsödés felé. Ismerósei szerint egy kicsit János pápa lelkületére emlékeztet az övé. A bánáti apostoli adminisztratúra területén ma kb.
120 OOO katolikus él, ebb ől 113 OOO magyar. J:rthetó, hogya Szentszék magyar
ajkú püspököt nevezett ki ide.

R.
ISTEN HUMORA
Az Úr lsten egy ricinusbokrot növesztett, és az Jónás feje fölé kúszott,
hogy beárnyékolja fejét és megvédelmezze, mert elbágyadt. Jónás
nagyon megörvendett a ricinusbokornak. Másnap hajnalhasadtával az
Úr egy férget rendelt oda, és az megszúrta a ricinust, úgyhogy elszáradt. Mikor aztán felkelt a nap, az Úr forró, égetó szelet rendelt
oda, a nap pedig re át űzött Jónás fejére, úgyhogy minden eró elhagyta.
Erre halált kívánt magának, rnondván: Jobb nekem meghalnom, mint
élnem! (Jón 4,6-8)
Jónás történetének e végsó epizódja alapján elgondolkodhatunk a vallásos
életnek egy rendesen nagyon elhanyagolt oldaláról: Jónás humorának hiányáról és lsten humoráról . Az exegéták talán nem értenek ezzel egyet, de én
a ricinusbokor epizódjában csak lsten tréfáját tudom látni, olyasmit, amit az
angolok a .practlcal [oke" néwel illetnek. Úgy tetszik nekem, lsten itt amúgy
istenigazából tréfált.
A humor hiánya, ha az ember saját hibájából fakad, bún lehet.•Nem érti
a tréfát" az az ember, aki nem tudja többé kinevetni önmagát. Alapjában
véve mi a humor? Sok mindennek, ami ezt a címkét viseli, semmi köze az
igazi humorhoz. A humor valójában nem .szellemesség". Semmiképpen sem
7
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meggondolatlan vidámság . Nem felületes, inkább mélyenszántó és t űnőd ő,
A humor vidámságának meghitt bensó ismerőse az, amit Dante így nevezett:
.la grande trlstezza ". a nagy szornorús áq, Mind en vidámság mellett megvan
a maga komo lysága . Ennek a komolyságnak az a bölcsesség az alapja, hogy
semmi földi és emberi dolog nem tökéletes. Ugyanakkor azonban eltölti annak bizonyoss ága, hogy minden jó, mert minden kegyelmet talált Istennél.
•Humor az, mikor az ember mindennek ellenére nevet" - mondta egyszer egy f ilozófus. Igy ecseteli Cerv antes Don Quijote alakjában a balgaságok emberét, mint magának az emberinek szimbolumát. Humorához hozzátartozik az, hogy ezek a balg·aságok szeretetreméltóan jelennek meg. Humora
t eljes en tudatá ban van a világon tal álható nyomorúságnak , szenvedésnek és
gonosznak. De egyben azt is tudja, hogy nem ezek az élet végsó tényei. A
humoros ember akarata elég er ős arra , hogy illúziók nélkül éljen, és ugyanakkor van ereje igent mondani az életre. A humor kritikájában van valami
b é k ü I é k e n y, valami elnéz ő és türelmes : . élni hagyni" azt, ami van,
minden fogyatékossága ellenére , egys zerűen azért, mert van, és az emberinek a birodalmába tartozik. Ha a humor kr it ikussá válik , kritikáját sajátmagán
kezdi. Viszont saját személyünk túlságos komolyan vétele, az, hogy nem
tudunk már derülni önmagunkon, egyútt al a vall ástalanság jele.
A humor legbensó magja a val I á s o s e I e m e r e j é b e n rejlik.
Mind en föld it és emberit a maga elég telenségéb en lát lsten előtt, De lsten
szeretetének, az ó teremtésének tükrében látja, - ami persze nem okvetlenül jár együtt azzal, hogy beszélne is lstenról. Szava annak a felismerésnek belenyugvásából származik, hogy minden földi dolog tökéletlen. De magát ezt a szo rnork ás megnyugvást is - hisz en ez is emberi dolog - megint
csak fölemel i az a bizonyosság, hogy mindent végest lsten kegyelme fog
át. Igy hát a humor jámborság , és szeretet a világ ir ánt, éppen ott, ahol
megmutatkozik annak fogyatékosság a és ostobasága . A humoros ember
szereti a vil ágot ; tökéletlensége ellen ére, sót éppen tökéletlenségében szeret i. A szeretet mindig .igen " mindarra , ami van, és igazi öröm azon, hogy
van. Igya humor szeretete a világ iránt egyben öröm is a világ mlatt, hála
Istennek , hogy ebben a tökélet len világban élhetünk.
Minden mélyen vallásos ember mélyen humoros volt. Az ilyenek mindent
megértenek, m indent megbocsátanak, és mi ndenekelótt semmit sem vesznek
túlságos komolyan . Még azt is mondanám: néha Istent sem kell túlságos
komolyan vennünk . Isten tréfákat is enged meg magának. Miért ne értené
éppen lsten a tréfát, ó, aki olyan mélyen belelát az emberszívbe , aki könyörületével az egész világot átfogja? Azért úgy gondolom, Istenhez való viszonyunkban hely kellene hogy jusson a humornak is. Ebben is példánk lehet
Abrahám , hitünk öst ípusa. A biblia hírt ad nekünk Abrahám nevetéséról:
. Ezt mondta lsten Abrahámnak: ,Megáldom feleségedet, s tóle adom néked
azt a fiút, akit majd megáldok , hogy nemzetekké legyen , s népek királyai
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származnak tőle: Arcára borult erre Abrahám és nevetett, mert azt gondolta
magában: ,Százesztendős embernek fog fia születni?'· (Gen 17, 15-17) lsten
ott állt Abrahám előtt, és lsten megjelenése rettenetes lehet. I:s erre ez az
ember lsten színe előtt nevet! Ugyancsak alaposan nevetett: elterült a földön és nem tudta abbahagyni a nevetést. Hitte ugyan, hogy lsten ezt a
csodát is megteheti, de az egészet nevetnivalóan komikusnak találta. Gondoljuk meg: Abrahám hitünk atyja volt. Kétszer borult arcra. Először lsten végtelen fönsége előtt. Másodszor nevettében. A két magatartás összetartozik.
Aki imádva le tud borulni lsten előtt, az el is terülhet és nevethet. Lyoni
Iréneusz egyízben azt mondta: .Gloria Dei vivens homo: Ez a nehezen leforditható mondat nagyjából ezt jelenti: Az olyan ember szolgál leginkább
dicsőségére Istennek, ak:i csupa élet (és életöröm) .
Boros László

Kérés olvasóink hoz. Többfelől érdeklődtek a Prugg Verlag elfogyott, III. klfogyó·
ban lévő kiadványai iránt. A magas költségek miatt az újranyomás esak bizonyos
példányszámban érdemes . Ezért kérjük . akik ezeket Igényelnék, jelezzék mielőbb
akár a Prugg Verlag , akár kiadóhivatalunk eimére. A szóbanforgó könyvek: Hunya
Dániel : Az Isteni Főpap nyomában 1.·11.: Boros László : A köztünk élő lsten; Boros:
Reményből élünk: Imádság és élet IK . Rahner· J. Rosehe) : Thomas Merton: I:let és
életszentség.
Egyben jelezzük, hogy megjelent és kiadóh ivatalunkban kapható: .Ki nekem Jézus
Krlsztus?" IA .·P. Carr é gyűjteménye kötk érdésre adott válaszokból.) Ara 2.50 dollár.
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KÖNYVSZEMLE

FULTON J. SHEEN PDSPUK
A New York-I Columbia egyetem nagy egykötetes enciklopédlájában. amely
2-3 évenként új kiadást ér meg, ezt olvashatjuk John Fulton Sheen püspökről:
. Amerlkal, r6mai katolikus egyházi férfiú . EI Paso-ban (Texas) született 1895ben. illinois állam Bourbonnals nevű városában érettségizett a jezsuita atyák
Iskolájában . A washingtoni Katolikus Egyetemen szerzett grádust teoJ6giáb61
és kánonjogból, majd a löveni (Belgium) egyetemen fllozóf.iai doktorátust
(1923) . A következő évben a teológiából is doktori fokozatot nyert Rőmában.
1926-ban már tanár a washingtoni Katol ikus Egyetemen . 1934-ben pápai kamarás, egy évre rá pápai prelátus lett. 1966-ban kapott kinevezést Rochester
(New York állam) püspöki székébe. Kiváló szónok. 193o-ban kezdte rádi ő
előadásait, amelyek Igen nagy hallgatóságot vonzottak köréje. Hitvédő. Filozófiai téren az ateizmus, pszichológiai vonalon pedig a freudizmus ellen küzdött Igen hatásosan. Nagy számmal vannak olyanok, akik konverziójukat
,BIshop Sheen'-nek tulajdonitják."
.Amerikal, r6mai katolikus egyházi férfiú: Legtömörebben Igy jellemezKaraktere , gondolkozásm6dja tipikusan amerikai, annak minden gyakorlati j6tulajdonságával: reális életszemlélet, alkalmazkod6 készség, financiális
érzék. Ugyanakkor alapos és külföldön ls folytatott tanulmányai révén rendelkezik azokkal a klasszikus filoz6fial és lélektani Ismeretekkel, amelyek az
átlag amerikai ban felületesek vagy zsurnallsztikusak.
hető.

Felhasznál minden eszközt, hogy minél több lélekhez eljusson . A sz6széken és konferenciákon kivül főleg a rádiót, televizlót és az újságokat. Minden
nagyobb amerikai újságban állandó vasárnapi rovata volt évtizedeken át, s
van még ma ls. Ezek aránylag rövidek: két negyedoldalnyi kolumna, napl
problémákat érintenek és az egyszerű stílus ellenére is Igen mélyek. Sok
hasonlatot használ a modern életből, hogy megértesse témáját. PI. amikor
a lélek tudatalatti világát az amerikai háztfpus .cellar" -jéhez hasonlitja (a
ház pinceszerű alagsora), ahol általában azokat a dolgokat raktározzák el,
amit nem akarnak, hogy mások lássanak: régi bútorok, stb. A televizióban
1952 6ta szerepelt álland6 műsorával, amelynek a clme ls kifejezi optimista,
derűs kereszténységét: I:rdemes élni! (Life is Worth Living) .Katollkus örál"
a rádióban az egész Egyesült Allamokban népszerűek voltak. Mindezt a tevékenységet még kiegészítette az egyetemeken és körútjain folytatott előadás
sorozatokkal, nemcsak az USA-ban, hanem Európában is. Amellett kb. 60 könyv
szerzője . Húsz éve Igazgatója a Hitterjesztés Műve Amerikai Nemzeti Blzott100

ságának: 160 egyházm~ye missziós munkáját koordinálja, több mint 100 OOO
missziós pap munkáját kiséri figyelemmel és anyagi segitséggel. felkeltve az
amerikai katolikusok érdeklődését és áldozatkészségét. A sikert nagyban elösegítette .Mtsszló, Világmisszió· c. folyóirata ,Is.
XII. Plus pápa 1951-ben nevezte ki címzetes p üspökké, de csak 1966-ban
lett valóságos főpásztor. Erős szociális érzéke, a négerek melletti kiállása
először hozta itt összeütközésbe a hivek egyrészével. Igy érthető. hogy élve
az alkalommal, 75. évében lemondott püspöki székéről és megérdemelt nyu~
lomba vonult. A pápa Newport c. érsekévé nevezte kl és most könyvelnek él.
Stflusa az elvont témáknál ls világos. érthető. életszerű. Nagy tudása.
olvasottsága, életismerete képes Iti arra. hogy szlnes, mozalkszerű képet
állítson össze témájáról. Külön emlftést érdemel humora , amely az amerikai
ember életéből vett apró . szt ortkb öl" és szellemes oldalvágásokból van
összetéve. Széleskörú lélektani. pedagógiai. szociológiai Ismeretei mellett
Ismeri nemcsak a saját h ázatál át, de más világnézetek portáján ls otthonos.
Ugyanakkor érezhető szavain a hazája és egyháza Iránti őszinte szeretet.
Gondolataival nemcsak a hitet akarja erősíteni. hanem bátorítani, felüdíteni
ls a munka és az üzlet robotjában kifáradt amerikai lelkét. Vizsgálat alá veszi
a modern társadalom hledelmelt, értékeléseit; nagy megértéssel kommentálja
őket, és Igen gyakorlati tanácsokat ad. hogyan hozhatók összhangba az Egyház képviselte isteni értékrenddel. Az .Isten meqhalt" filozófiából kimutatja
a modern ember nagy magány-érzetét, és modern szentek életével világítja
meg, hogyan szabadulhat ki ebből a csapdából: az önző én feloldásával a
közösség, az embertestvér szolgálatában. Legvonzóbb tulajdonsága azonban
talán egészséges, erőteljes optimizmusa . Az a tipus, aki maga ls átérzi az
igazság birtoklásának örömét, Igy még azok ls. akik világnézetileg más elveket vallanak, tisztelettel és némi irigységgel tekintenek reá ebben a viszálykodó és kétségekben gyötrődő világban.
Témáinak jellemzésére Idézzük néhány könyvének eimét: Gyermekek és
(figyeljük meg a sorrendet), Az ember korszakal. Magányosság, A
tudatalatti világ rejtett kincsei. Háború a bőség ellen. A nyugati civilizáció
haldoklása!? Kollektív élet, kollektív halál. Út a lelki béke felé. Az lsten
halála. A távollevő lsten, Modern szentek, Lábnyomok egy sötétedő erdőben.
Menekülés. Könyvel közül sok kerül újra sajtó alá. pl. az elsó helyen emlitett 1957 óta úgyszólván minden évben új kiadást ért meg. Ez ls mutatja,
hogy ért az emberek nyelvén.

sz ülők

Sheen püspök célja az. hogy minden embemek segítséget nyújtson legfeladata megoldásához: élete értelmének fellsmeré séhez, lelki
békéje. vigasza megtalálásához. Gondolatai ma is frissek. életszerűek, mert
örök Igazságok forrásaiból rnerltett,
sürgősebb

Dr. Miskolczy Kálmán
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Gál Ferenc: A k I n y I I a t k o z t a t á s f é n y é b e n. Budapest. Szent István Tár.
sulat. 1971 , 256 o.
A könyv a szerz ö szándéka szer int . fe l n őtte k számára a mallgényeknek meg.
felel ően" Igyekszi k összefogl aln i hlt ünk tan it ását és . körvonalaznl a belől e fakadó
vall ásos magatartá st ". Gál professzor Itt részben felhasz nálj a, közérthetőbb nyelvre
ford ítja le 1967·ben megje lent sza kszer űbb, "Az üdvtörté net miszt érium ai " c. rnunk áját. (Ez vis zont beépítette a néhány évve l el őbb megjele nt . Katoli kus hittételek"·et .)
Szerencsésen kamatoztatja a Zsinat által immáron szent esített üdvtö rté neti és krlsz tusközpon tú új teol ógia eredményeit. Könyv ének szerke zete komb inálja a régi teológiai traktátusok. az Aposto li Hitvallás és az ujabb felnőtt-katek izmusok felépltését.
Az els ő . rövidebb rész ( .Az ember") a ké rde ző és lsten felé tapogatódzó embert
és az érte lemm el a te remté s bő l fe li sm e rh e tő Ist ent mutatja be. E bevezetésül szolgáló részben - szerintünk - jÓ lett vol na röviden ki té rni az atei zmus és a vallások
problém ájára. A könyv további részei lényegében az üdvtörténet fázisait veszik
sorra . A kinyIl atkozt atássai fo glalkozó II . rész néhány . módszert anl paragrafusban"
8 szentlrás-értelmez ésr öl ls szól ; a III . rész , mielőtt Jézus Krisztust és a megváltás
müvét hosszabban megv ll ágit aná, összefoglal ja a Szentháromság misztériumáról
szölö teológiát ; a IV. rész ( .Találkozásunk Istenn el az Egyházban") nemcsak az
Egyház misztériumát tá rgyalja (felhasználva a Zsinat Idevonatk ozó ta nltásátl , hanem
összefoglalja a szentsé gekre és a gyakorlat i ker eszt ény életre vonatkozó katoli kust
tant ls ; végül az utolsó rész (.Találkozás Istennel az örökkévalóságban" ) a végső
dolgokkal kapcsola tos kérdésekről szól.
Gál Ferenc biztosan fogalmaz . előadásmódja világos . A ltalában nem érinti a vltatott teológ iai kérdéseket: ez é rth e t ő ls a könyv . kat ekizmus" -jel leq éböl. (A Holl and
Katekizmus ellen pl. éppen az volt az egyik kif ogás, hogy - jóllehet katek izmus
akar lenni - egyes teológusok vagy Iskol ák vita tott és vita tható t ételei t ls be épltette.) Az Egyház mal tanltását akarta el őadn i ; nem . új t ételekkel " elöállnl. hanem
llZ áthagyom ányozott tanltást új módon közvet íten i , . a tételek életszerü rneqközelltés ében" keresve az új utakat. A könyvet olvasva kics it az a benyomás unk. hogy
az általa ls emlegetett . mal Igényeknek" kevésbé tett eleget. A hitüket tudatosltanl
akaró . a mal nehézségekkel nap mint nap szemb ekerülő világ iak bizony ára örültek
volna annak, ha prob lémáikat élese bben felvet ett e voln a a mal teológ iában oly [ áratos szerz ö.
E néhány blrálö megjegyzéssel korántsem akarjuk elvi tat ni a sz ép könyv érdeme lt.
Ott van pl. éppen a tömörség . amely többhelyütt határozott pozlt lvumként rrurtatkozlk . . . Csak egy példát. Krisztus menn yb emen e te l éről Igy Ir ; .A mennybemenetel
teológ iai kife jtés énél kül önbséget kell tennünk a természetfölötti valós ág és annak
megismerése között . Jézus a föltámadásban megkapta a teljes megdicsőülést. At·
ment abba a létrendbe . amit mennyei dicsőségnek nevezünk . Erről azonban csak
részletekben adott kiny ilatkoztatást . Me gjelenéseivel Igazolt a. hogy kilépett f izikai
vIlágunkból. s úgynevezett mennybemenetelével azt érzékeltette, hogy véglegesen
befe jezt e földi küldetését . Mindent megadott, ami az Idök telj ességéhez tartozott. s
egyháza számára megkezdöd ik a hit I dő s za ka " (155. o.). Egyébként az egész IV. rész
(Isten a megváltás m ű v é b en) , amely a könyv törzsét képezi . Ilye n tiszta foqalma záaban rnutat ja be Krisztus t itk át és megváltó i müvét . Ogyesnek tartjuk azt ls . hogy az
egyes paragrafusok végén a szerzö rövíden levonja a t anuls ágokat a hivő ember
gyakorl ati élete, lelki magatartása számára. Bizonyos részletkérdések szakszerű elem ·
zéséhez az olv asók jó el igazlt ásokat találn ak Gál professzor más könyveiben .
Mindent egybevéve, Gál Ferenc vállalkozása sikeresnek mondható ; a magyar
fe ln őtt kereszténye k minden bizonnyal hálával fo rgat ják a könyvet. A mal magyar
vallásos Irodalomban hiányzott a felnőtteknek Irt . katekizmus" ; Gál profess zornak
és a Szent István Társulatnak örömmel gratulálhatunk e hézagpótló munka rneqlelen éa éért.
Szabó Ferenc
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Nagy Kázmér: S k ó c I a p a n n ó n I a I k I r á I Y n é j a . Aurora, München, 1971.
88 O., 10 mellékietteI. Ara 3.50 dollár.
A Szent István unokájának, Skóciai Szent Margit királynénak élete és származása
körüli történelmi vitát foglalja össze ez az fzléses kiállltású könyv, méltó hozzélárulásként a magyarság nagy évfordulójának megünnepléséhez. Gondos kutatás után
a szerz ö végkövetkeztetése : .Ha nem ls anyakönyvi kivonatok és ha nem ls matematikai bizonyosság, de mindenképpen a rendelkezésünkre álló összes adatok és
érvek tárgyilagos áttekintése alapján kimondhatjuk : Margit királyné anyja nem lehetett más, mint István magyar király leánya."
.A történelmi h átt ér" c. bevezető fejezet remek . Ritkán olvashat az ember pár
lapon Cluny hatásáról, jelentőségéről hasonló tömör leírást. Az östorrasok klértékelése, a szembenálló felfogások megrostálása, a tévedések vagy félreértések cáfolata,
kiigazltása a szaktudósokat is kielégíthetI.
A könyv nemcsak egy tudományos vitáI tisztázott (talán véglegesen le ls zárt?),
szerepe lehet abban a lelki megújulásban ls. ami főcélja a jubileumi esztendőknek.
Hisz Sz. István messze szakadt unokája éppen olyan apostoli buzgalmú keresztény
volt. mint a nagyapa, legfőbb támasza férjének országépltő munkájában. Nagy volt
minden női és keresztény erényben, hősies a szeretetben és a szenvedésben. Mikor
MatIIda leányának (az angolok .good Maud· -ja, I. Henry felesége) Turgot püspök
leírja édesanyja életét és halálát. valójában tükröt tart minden nő és édesanya, rnlnEmellett a szerzö felhívta Cserháti József pécsi püspök
den hivő ember elé . figyeimét Szent Margitnak Edinburgban fölfedezett erekly étére. és Igy része volt
abban, hogy kilenc század után visszakerült szülófalujába, Mecseknádasdra.
Köszönjük Nagy Kázmérnak ezt a hézagpótló, nagyon ldöszerű könyvét.
Békési István
Bibliáva l vasárnap ról vasámapra. Mal gondolatok új liturgiánk szentIrási olvasmányaihoz. Bécs. 1971. Verlag Opus Mystici Corporis. 496 o.
A könyvet exegétákból, lelkipásztorokból és világiakból álló francia munkaközösség írta: eredeti clme •Vasárnapi Blblla " . A magyar fordltást Dr. Ikvay László és
Dr. Veszprémi István készitette.
A könyv a hároméves vasárnapi olvasmányciklus valamennyi olvasmányához rövid
magyarázó elmélkedést ad. Az elmélkedéseket a szakaszoknak a Szentfrásban elfoglalt helye szerint csoportos it ja. Azonfelül minden szentIrási könyvhöz pár oldalas
bevezetőt is nyújt. (Magukat a szövegeket nem közll.)
Minden elmélkedésnek kettős címe van. A vastag betűs címek az olvasmány leg·
főbb mondanivalóját akarják mai kifejezésmóddal jelezni; az alcím a megfelelő szentIrásl szakasz szokásos cfme, Illetve ennek hiányában a tartalmára utaló rövid Idézet.
A kommentárok nem mennek bele exegetikai részletkérdésekbe . Azzal a szándékkal Iródtak, hogya mai ember eszrnélöd ését nyitogassák és táplálják.•Nem csupán
kommentárokkal. magyarázatokkal akarjuk kísérni a liturgiában szereplö szövegeket.
Leglőbb szándékunk az volt, hogy megkérdezzük, megszólaltassuk a szent szövegeket."
•. .. szfvesen hirdetnénk meg lsten népének .általános mozgósitását' lsten Igéje
ellen. Kiki Induljon el saját álláspontjáról. tapasztalatatból. elkötelezettségéből, szerelméből, aggodalmaiből, reményeiből, ostromolva lsten Igéjét, mig megkapja válaszát.
Ez a válasz azonban, a kérdéshez mérten, korlátozott lesz. I:pp ezért meg kell hallgatnunk a mások kérdéseit és az ő ellesett válaszaikat ls" (13·15).
•Azok a lelkipásztorok, akik a prédikációhoz bőséges anyagot várnak, talán csalódhatnak; de bő kárpótlást találnak majd a biblikus bevezetésekben, a kommentáló elmélkedések röviden felvetett gondolatainak eredetiségében, mélységében, mal Izében. Bizonyára nem mindenki fog a kommentárok minden gondolatával egyetérteni;
de épp az eszmélődés nyomán ösztönzést nyerhet újabb szempontok, újabb kérdések
felveté sére, újabb válaszok meghall gatására· (11).
N. F.
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XXIII. János pápa: E g Y I é I e k n a p I ó j a . Budapest, Ecc lesia könyvkiadó, 1972.
Fordította Dr . Horvát h Laj os. 369 +XIX o.
János pápa lel ki fö lj egyzéseinek kia dása valób an nagy ürt tölt be a magyar könyvkiadásban. Hiszen már mindenfel é közkézen forog ford ít ásokban ls ez a nagyszerű
könyv , bár eredet ije még csak 6 évve l ezelö tt jelent meg. Kár, hogya magyar ford ítás nem az eredeti, hanem a St. Benno-Verl aq német kiadása alapjá n készült. De
mindj árt meg kell jegyeznünk , hogy gondos , szép , gördülékeny stil usban, ízléses
kiál lItásban.
Ezek a jeg yzetek Angel o Roncal ll papi lel két tárják f el el őtt ünk . •Lelkemet Irtam
e lapo kra. s ezek sokkal job ban tartalmazzák sajá t énemet, mint más ír ásaím" mondta t itk árának. A t ökéletess éget és a lelkek szolgálatát szomjazó szemin arlstától
a bölcs .mlndenkl pápájáig· egész fej lödését nyom on követh et jük. (Kár, hogya kép
nem egészül kl t elj essé a végsO napok és vég ső szavak regisztrálásával.)
Találomra fe lütöm a könyv et, és 1903-ból ezt a mondatot olva som: . Csak egyetlen
vágyam van: Hogy m indig megmaradjak szer etetedben és egy legy ek veled , amint
Atyáddal egy vagy : M ajd 50 év múlva, vel enc ei pátriárk a kor ában: . M ost aztán
egészen és tel jesen a le lke k szol gálatában áll ok:
Ennek a könyvn ek, ennek az életnek mind en jóakaratú ember számára van mon danivalója. M a t alán in kább , mint val aha. Nagy öröm , hogy most már magyarul ls
járhatunk János pápa Iskolájába.

R.
Juhász László : B é c s m a g y a r e m I é k e I . Bécs 1972. 168 o.
A könyv remek mintául szolgá lha t a kül földön t alálh ató magyar eml ékek összeszedésé re. (A z auszt riai Szent Istv án Jubileum i Bizottságnak is ez az egyik sz ándéka.)
A legnagyobb, de egyúttal legnehezebb terepet választotta a szerz ö: Bécs , mint
Mag yarország peremvidéke (Innen a neve), mint M átyás, majd 4 századon át a
Habsburgok székvárosa t ele van magyar eml ékekkel. Ez a rész sorraveszi a bécs i
múzeumo k magyar műk incs e i t , az egyházi , majd az egyéb építészeti emlékeket.
M inket elsősorban az egyh ázi emlé kek érdekelnek: a Sz. lstv án-sz ékeseqyház. a
Pázmáneum mint magyar szemin árium, a magyar püspökök bécsi házal, stb . Talán
jó lett volna megem lIteni az Am Hof kollég ium át ls , ahol annyi magyar diák, pálos
és jezsuita teológus tanult (köztük Pázmány ls). A tárgyakat nemcsak felsorolja,
hanem mint [ótollú író meg is eleveniti. Egyesekben szép fényképmellékleteken is
gyönyörködhetün k . A könyv történelm i jellege még ink ább megmutatkozik a II. r észben (Bécsi magyarok nyom ában) , ame ly je le net eket el evenít fel a honfoglaló rnaqyaroktól Bécs magyar halottalig . M int ír öernber fől eg a magyar újságirókrói fest eleven
képet. A függelékben (Régiek Bécsr öl) zamatos lelrások a régi útikalauzokból és
közmcndások megéreztetnek val amit a város lelk éb ől. Minden Bécsbe látogatónak
melegen ajá nl juk ezt az értékes útmutatót és kívánjuk, hogy a nagyobb magyar múlttal rendel kez ő oszt rák városok (Grác, Innsbruck) ls kövess ék a Jó példát.
Ú. M.
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Tindira Ernó OFM , aranymisés áldozópap jan. ts-én Ungváron (P. Kolbe teológu st ársa vol t)
Pontyos Vendel, az Isla Huar szig etek (Chile) plébánosa, jan. 2o-án (53, 29)
Dr. Faith István bencés , az Orsz. Kat. Gyűjteményi Központ f őtitkára feb r.
4-én. A rákoskereszturi Új-Köztemetóbe t emették (43, 25, 20)
Dr. Mátrai Gyula prot onot árius kanonok, h. naqypr épost febr. ll-én Esztergomban (79, 55)
Szerecz Imre prem. kanonok, hahóti apát. ny. keszthelyi plébános febr. 13-án.
Keszthel yen temették (82, 58)
Hartmann Antal hetvehe lyi plébános febr. 17-én Pécsett váratla nul elhúnyt.
Szülófalujában. Mecs eknádasdon temették. Skóciai Sz. Margi t nagy
t lsztelóje vol t (45, 20)
Barbély Károly ny. rákosszentmihályi esp . plébános feb r. 26·án a csomai
kórhá zban. Kónyban temették (78, 55)
András K. Fülöp isk. testvér a grác i irgalmas kórházban febr. 21-én. Az
Iskol at estv érek laubeggi tem etőjébe temették (79, 63)
Horváth József ny. esp. pléb ános márc . 2-án szülöfalu lában.
ben. Kisberk Imre püspök temette (84)

Hegykő

község-

Dr. Kerka i József piarista , vo lt gimn . igazgató rnárc. 6-án. Rákoskereszturon
t emették (78, 62, 54)
Horváth lajos Péter aranymisés ferences márc. 8-án. Bodajkon temették
(83, 66, 59)
Bökényi Miklós kalocsai em. ny . plébános Székesfehérvárott (85)
Fodor Károly orosi plébános rnárc, 18-án Oros on (57, 31)
Dr. Harsányi Béla a küls ö-köb ánvaí Sz. Család egyházközség lelkésze. Megyházmegyei t anácsos, márc . 19-én (61)
Szilárd Károly egri em. ny. lelkész Székesfehérvárott (89)
Szabó József pestlórinci c. esp. plébános, c. kanonok márc. 25-én Lászlófalván.
Kecsk eméten te mették (69, 40)
Varga János hajdúböszörményi g. kat . esperes ápr . t -én (74, 50)
Kovács Ferenc ipolyszakállo si lelkész ápr . l-é n. Bényben temetté k (57)
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Horányi Lukács János ci szt erci, a Pécs Havi-Hegy i lelkészség vezetöje ápr.
6-án Pécsett (66, 49, 42)
Fancsali Ferenc tem plo mig ápr. 9-én. Szolnokon temették (56, 19)
Taksonyi János pécsi em. ny. plébános ápr. ll -én Székesfehérvárott (83)
Tárkányi Géza g. kat. lelkész ápr . 12-én. Rákoskereszturon temették (61, 30)
Csabai Béla ápr. 12-én Balatonfüreden. Békéscsabán tem ették (58, 34)
Jankovics József székese gyh. kanono k. A györi székesegyház kriptájába temették (73, 49)
Péczeli Imre, az Orsz. Róm. Kat. Papi Otthon igazgatója Székesfehérvárott
ápr. 17-én (75)
Oross Jenö ny. süttö ri pl ébános Györ ött. Bácsán tem ették (72, 48)
Szász István, a gyö ri egyházmegye nesztóra. tb . esperes , ny. szill plébá nos ,
2 hónappal vasrniséje el őtt máj. 7-én napi miséjére készülőben váratlanul elhúnyt. Szil ben te mették (89)
Csúz Gyula der eskei plébános. Fülekpüspökön te mették (59, 33)
Keszeg Imre SJ máj . 14-én a budapes t i Feren c-kórházban (78, 62, 37)
Bihary János nyírbogdányi pl ébános; Tiszaeszláron temették (70, 44)
Vitá nyi György c. pr épost , esp . pl éb. máj . 22-én (Budapesten ) (58, 31)
Rétei Gyula c. apát ny. plébános Székesfeh érv árott (81)
Elhún yt paptestvérei nket f oglaljuk mement61nkbal

+
Dr . WA INER FERENC piarista
(1903-1971)
1!!O3 . jú nius 6-án s zületett Budapesten. 1919-ben a Piar ista Rendbe lépett. Tanulmányai elv égzése után a Rend sátoraljaúj helyi , szegedi , mosonmagy aróvári és tatai
gimnáziumában müködött hitta nárk ént. 1954 óta Budapest en a Rend központi könyvés lev éltárát vezette .
Sokoldalú, tevékeny szerzetesta n ár volt . M indjárt múködése kezdetén közel kerOlt
tanítványa ihoz: szervez ökészs éqével , gyakorlati ügyességével friss életet teremtett
az ifjúság körében. Emlékezetes tá borok ba, kir ánduláso kra vitte őket , bábszlnházat
rendezett ve lük , fúvószen ekart hozott létre , fényképezésre és sok más ügyességre
t anított a őket. Hatalmas olvas ottsá gát és bámul atos eml ékezőtehetségét érdekesen
vezet ett órái n kamatoztatta . A nyIl vánosságtói vissz ahúzódó, de szolid be lső értékeket megvalós lt ó egyénisége ls erősen hatott tanítványaira : volt osztály, ame lyből
heten lettek papok, bevallásuk szerint főleg hittanáruk Ihlető példájának hatására.
FInom lelkületéből származó érzékenysége, később fiz ika i bajai ránehezedte k kedélyv ll á\lára, ez azonban nem csökk entette buzgóságát és tevékenységét. Könyv- és
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levéltáros korában Itt értékesítette olvasottságát. mem6rláj át. adatism eretét. .Emellett - mindig a háttérben maradva - lelk i é rtékei bő l a l egkülönbözőbb m6dokon
juttatott másoknak: éveken át magvas elmélke déseke t írt papnövendékeknek , beszédanyagot és vázlatokat készített papok számára , sokaknak volt meg értő lelk iatyja.
Tapint atos adományaival. amennyire helyzete engedte, segítette a szegényeket ; arnlkor már nehezen mozgott, Il atalabbakat kért meg erre . hogy tá mogatott jai még ekkor
se maradjanak magukra. Szerénységére egy jellemző apr6ság : a könyvtár egyik látogat6ja csak h al álh íréb ől látt a meg. hogy hosszú éveken át helyte lenül írt a nevét ,
mikor kéréseivel hozzá fordult. Sohasem javította ki.
Szorgalmas. érté kes életét példaad6 halál követte . 1971. júl. 23-án szentségekkel
ellátva húnyt el. Temet ése aug. 3-án volt a rákoske reszturi temetőbe n .

S. F.
Walner atya emlékezetére közöljük Itt a népi áhít at nak azt a kis gyöngyszemét.
amel yet ő ásott napvi lágra egy .Mennyei tanítással teellyes hlst6ria . . . " círnü,
1804·ben Szegeden megjel ent füzetk éb ől.
Mindennapi gyakorlá s. avagy könyörgés az l st en akaratá r61
Mennyb eli Aty a lst en, kin ek mind enhat6sága nélk ül semmi sem lehet, - Legyen
szent akaratod.
Megvált6 Fiúisten. kl böl cseséged álta l minden gonoszt j6 ra ford íthatsz .
Szentlélek Úristen, ki szerelm ed álta l mindent hasznossá teszel nekünk ,
Al dott Szenthároms ág, ki szerelm ed álta l mindent javunkra rendelsz
Ha akarod , hogy betegs égben vagy egészségben megmaradjak . Ha akarod. hogy bőség ben vagy sz ükölköd ésben legyek, Ha akarod. hogy embe rektől becsültessem vagy gyaláztassam .
Ha akarod. hogy vigaszta lásb an vagy kes erű s égben élj ek, Ha akarod . hogy szegénységre vagy gazdagságra jussa k, Ha akarod, hogy től ed látogatt assam vagy elhagyassam. Ha akarod, hogy aháborgatásnak kereszt jén Krisztussa l Ideig szenvedjek ,
Ha akarod. hogy halálom után a purgatórium kinjaira menj ek, Ha akarod, hogy egykor veled legyek és éljek,
I:n bennem és minde n t eremtett élőben Minden helyen A jel en lévőkb en és a bekövetkez ökben Miképpen mennyben, azonképpen a földön ls Amint Krl sztu s, a te szent Fiad csel ekedte , Amint az Úrnak alázatos szol q ál ój a azt cselekedte.
Amint min den szentek és igazak azt a föld ön cselekedték és II lövőben tennI fog·
ják. - Legyen szent akaratod .
lsten báránya , kl elveszed a világ bűne it.
Kegyelme zz nekem szent akarato d szer int .
lsten báránya, kl elv eszed a vil ág b űn e i t ,
Büntes s és jutalmazz engem szent akaratod szerint .
lsten báránya. ki elves zed a vil ág b ű n e i t.
Irgalmazz nekem szent akaratod szeri nt.
Dicsőség a magasságban az Istennek és békesség a földön a jóakarat ú embereknek .
Miatyánk. Ddvözlégy.
Könyörögj ünk. Orök mindenható Úrist en, kinek gondviselése elrendelésében nem
csalatkozik , kérlek alázatosan. úgy egyezte sd akaratomat a t e szent akaratoddal.
hogy kedved és tetszésed szerint inté zhessem és végezhessem életemet és Teveled
élhessek mindörökké. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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MSGR. L1SCHERONG GASPAR SJ
(1889-1972)
A kina I magyar hithirdetők neszt or ának nagy munk áira lett pont ot a halál az Ide i
január 17-én.
1889. j an. I -én született a Torontál megyel Kle kke n. A teológ iát Veszprém ban
végezte, ott is szente lték pappá 1911. jún. 29-én. Egy évi káplánködás után 1912·ben
belépett a jezsuita rend újonna n alaku lt magya ro rszági t artományába. Új oncévé t a
jezsultá k ős i anyaházában, Nagyszomb atb an vég ezte. Egész életének Jellemzője volt .
hogy mindig e lőb b re és f öl jebb tör ekedett , mi nd a lelk iség , m ind az apostoll l e h ető 
ségek t eré n. Egy év után már az innsbruc ki egye tem t eol ógiai fakultásán mélyiti el
eddi gi filozőfi a l és teol ógiai ismereteit . Két év múl va a rendn ek Pécsett al apitott
Piu s-koll égium ában tanitja a lat in és magyar nyelvet . Eredetileg ugyanis az Ifj úság
lett volna a munkatere . Halál akor e sor ok ír óla. akko riba n II éves gyerek. vi sszaemfékezett : mennyi re egyezett a halál a azzal. ami t 1915-ben egyik magya r órán eszményk ént állított t anftványai elé , Petőfin e k .Egy gondolat bánt engemet . . ." c .
versét tan ítva . Lel kes szónok volt , beszédei gYúJtotta k. Ahol csak tanárkodott, a
Márla-kongregáclók at ls ő vezette: Jól. Elöl járó i is mét egyet emre küldték , lat in-történ el em szakr a. Budapest en törté n elembő l sikeresen led okt orált. De ezt soha nem
emlegette, és a .D r" -t soha le nem írta neve mell é. A clm nem érdeke lte , csak a
képesités .
Ter mészetesen Ismét tanár lett. De csak egy év ig . Az történt, hogy esedéke ssé
vált a rendben szok ásos harm adik próba éve . A 3D napos nagyl elk lgyakorlat 33 éves
érett fejj el is úJ Irán yt adott életé nek: a missziók f el é. Xavéri Sz. Fer enc ösvén yein.
Jó alk alom vol t számára. hogy azokban az éve kben a magyar jezsulták missziót válfalt ak KInáb an. Jelentkezett. Nagy áldoz at volt ez az akkor még fiata l rendt artománynak. Egy évet még mint tanárn ak kelle tt ledol goznia. Végre 1924-ben megny flt az út
vágyai felé. De mivel az anyagi fe dezet nem vo lt elég, e lőb b Am er ikáb a ment Jótevőket toborozn!. Azt ls úgy csinálta. hogy végi gmlsszlózta az ameriká s magyaroIc
településeit ott . ahol kevés volt a hel ybeli pap. Közben angolu l tanult .
Két év utá n, 1926. szept , 24-én kikötött Shanghaib an. Ott két újo nnan érkezett
magyar jezsuit a t eológusb a botlott (Horváth Sándor és Néme t József) . Velük egyOtt
ment a messze északi Tientsl nbe, hogy ismé t az Iskola padj aiba üljön. Mert meg
kellett t anul nia t ermé szetesen kínal ul is . Úgy látsz ik j 61 nek ifekOdt. mert mi ndig
könnyen olvasott és Irt a nehéz kin ai nyelven , noha csak egy évet engedélyeztek
nek i a tanul ásr a. Persze később ls t anulta a nyel vet , mindvégig .
Az e l ső kis vid éki st áció után egy év múlva már városba helyezték . maJd az
esperes halála után ő lett a .d élvldék" espere se Pu-Yangban. Itt dolgozott 21 éven
át . Karakán t ermészete és ú] hazájában még szük ös tapaszta lata i t ermészetesen elég
sok zökken öt Jelentettek munkájában. De teljes odaadása hiva tásá nak és az embertestvérnek mind általánosabb nagyrab ecsülést váltott kl szemé lye Iránt . Ezt rntnden nél jobban mutatja az a tény. hogy a Hoangho gátszakadásá t követő óriási árvlz·
katasztr óf a idej én Kína közpo nti kormánya a káro sultak számára kl utalt segély admln lsztr ál ását reá, a külföldi re bizta. Nem is volt panasza senkinek.
Ezeknek a z ű rz av aro s éveknek ese ménye ive l köt et eket lehetne megtöltenI. A japánok háromszor fogl alták el a várost és kiterjedt körny ékét. Ugyanannyis zor jöttek
utánuk a partizán hadseregek , ig en k ül ö nböző pol it ik ai és társ adalmi Irányzatokkal.
Egyik Ilyen japán meghódítás utá n egy gy űl és e n a parancsnok forma szerint megkérte P. L1 sc heron got. vállalj a a megye mandarin jának (vezetőjének ) a hiv atalát .
Altalános megh ökk enés .. . O mosolyogva ki jelentette, hogy a valóban megtisztelO
fels zólítást el kell hár ítania. A vitath ató okokat gondosan elhallgatta . Csak a mlsszlonárius .törv ény"-re hivat kozott , amely szer int nekünk tilos minde n po li t ik ai tev ékeny108

kedés. A tö rvé n yti szte l ő japán meghajo lt a tö rvény előtt . - 1947. aug. t - én á tamlngl
egyh ázmegye apos toli adm in isz t ráto rává nevezt e kl a Szentatya . 1954·ben el kellett
hagyn ia addigi mun katerét. Hon gkon gba olyan állapotban érke zett meg, hogy már nem
sok ld öt jósoltak neki. Nem is merté k elpu szt íth atatlan szerve zeté t és törhetetlen
akaratát. 66. évében, ilyen múlt után, eszébe sem j ut ott a megérdemelt nyuga lom .
Hónapo kig tartó fontolgatás és Imádság után úgy dönt ött, hogy Azs la az egyi k le g·
fon tosabb vihars arka a kere szténységnek is, meg az embe riségnek is, t ehát ez marad
to vábbra is a mun katerünk . Form ózán váll alt új munkaterületet és Potzu babonákkal
t ell vid ékén, amelyet előtte már két rend viss zautasít ott, mlnta-mlsszló t l étesttett. Pedig az ered et i magyar miss ziós gárdának már csak töredékét kaphatta meg,
hisz legtöbbje már másutt állt munkába, bennszülött papjai pedig ottmaradtak Kínában. Az új t erületen egyetlenegy hlv öt tal ált , a többi Krisztusnak a nevét sem is mert e. EI lehet gondolni ennek a 17 évnek a nehézségei t . A vidék nyel ve az egy ik
legn ehezebb dialektu s: öreg fejjel tanulta meg . De halálakor már 3000 fel ett volt
hiveinek száma - és jó hlrük van. Csodálat raméltó volt. milyen f iatalos buzgalom .
mal lett 8 zsinati megúju lás zászlóvivője : l itu rgi ában. lelkIpásztorkodásban mindan
újltást bevez et ett, ami re csak módja volt. Nem volt könyv, am it erről meg ne
hozatott volna. módsz er , amit kl ne próbált volna - csakhogy több lelket nyerjen
meg lsten Orsz ágának. Néha el fog ta a kes erüs éa: 1968 vé gén egy levelében Igy Ir:
. M lsazl6nk napjai meg vannak számlálva. Ember sincs és missziós érdekl ődés sincs.
Tal án még én t emetem el a m issziót és nem a misszió engem : Négy t ársát csakugyan
eltemett e. Rongált szi ve már vagy t íz éve követelte vo lna a megé rdemel t nyugalmat.
De O cs ak e gytől f él t : a tétlenségtől és attól, hogy t erh ére legyen másoknak. Ist en
meghall gatta im áját és hirtelen szólí totta magához. Jókor, mert munkáinak [ ór ész ét
lev ett ék a váll áról. Ezt nem birta volna kl.
Hal ála napj án reggeli miséje ut án elvitte II Legszentebbet egy hozzá hasonló korü
bet egnek. Azután egy családban megk eresztelt egy újszü lö tt Iker párt. Otthon várt rá
M sgr. Hery gers, scheu t i m is szion áriuspüspök koll égája. Megmutatta neki a helybeli
missziót, a jótékony célból alapi tott bambuszmunkák gyár át. Ez nagyon ki meri tett e.
Ebéd előtt szívrohamot kapott és néhány perc alatt halott vol t . Este 400·nál több hivő
végezte érte a keresztutat . Másnap d é l el őtt , koporsóbatétel kor egys zenien megragad·
ták és még a koporsóból ls húzogatták vissza. Lefényképezt ük a Jelenete t: a f ényképen szi nte é lőnek t únik , mintha mondaná : . M lt csináltok ti Itten?" Cs6kolgatták
kezét. fejét. haját. 58 koszorút hoztak össze és nem tá gíto ttak attól. hogy ott legye·
nek a t emet ésen - amelynek minden költségét ők váll alták - a kb . 100 km-re levő
Jezsu ita t em etőb en . Oly an si rást vittek végbe ott, amil yet legal ábbis csekélységem
még nem tapasztalt Kínában. Úgy látsz ik mind en keménys égén át ére zték te ljes oda adását . és II szeretet jóság át. A rekviemet négy püspök és sok pap koncel ebrálta .
Nyugodjék bék ében és küld jön nekün k a maga hel yébe hasonló od aadó munkásokat az Úr ez ölöjébe t
Koch István SJ
PONTYOS VENDEL
(1919 -

1972)

Cákon szül et ett 1919. máj . 31-én. Szombat helyen szent elték pappá 1943. jún. ts- én.
1944·ben Martonoson kápl án, a kaloc sai egyházmegyének kölcsönadva. Később mint
edrntnlsztr átor múk ödik itt. Inn en Kernenesszentp éter-Rábasebes re kerül, majd Kőr·
menden káplán. A nehéz helyz etben l évő kn e k mind ig segí tsége és támasza. Egyideig
ezután II grác i magyarok lelkigondozásával foglalkozik , majd 1949·ben Chilébe vándor ol kl. Sant iagoban káp lán 3 évi g , de sokat segít főleg Au tofagest éban a az étsz értságban é l ő magyarok pas ztor ác t öj ában. 1952 köni I a Puerto Mont·1 egyh ázmegyébe
megy át . s ott pl ébános lesz 8 több szigetbői áll ó Isla Huar plébánl án. Egyedül él.
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All atteny é s ztés bő l és földművel é sb ől tartja el magát. 1960·ban a tenger fenekén támadt fö ldrengés (Tsunami) . amel y 50-100 méteres hullámokat lövelt, a sziget lakosságának nagyrészét elpusztította. Neki is temploma-h áza el pusztult. Ot magát ls halottnak hitték. de szinte csodálatos módon megmenekült. Templomát , házát úJjáépítI.
1971 decemberében a fővá rosba vitték urémiával. 1972. jan. 20·án halt meg. Holttesté t püspök e Puerto Mont-ba vitette, ott temették el.
M. L.

DR. KISS ANDOR
( 1904- 1971)
Telcsv án született. A lig három éves . miko r elveszti édesanyj át. Ozvegy pap édesapj a kics i fivérével egyedül nevel i. At yai ágon mínteg y kéts záz évr e v isszamenően
g őrö g k ato l i k u s papok voltak az ő s e i. Teológiai tanul mányait Esztergomban végzI. Már
Itt sz övödtek életreszóló baráts ágai saját szerta rtá sú és lat in szertartású t ársaival.
M int fiatal pap került Budapestre. Imakönyvet írt . hittankönyvet adott kl. Egyház·
történeimét éveken át használták a g. kat . tanulók . Mi nt budai szervez ö lelkész áldozatos és szIvós munkával tette lehet övé a budai g. kat . parókia létesft ését . Főpásztora
esperes i cl mmel t ű n tette kl már fiatal korában. 1941 -tő l budapesti hitoktatási szakfelügy elő . Ebben a mInöségében sokat tett a g. kat . ifjúság vallásos neveléséért.
Alattvalókat nem Ismert. csak munkat ársakat . Szerénysége és derűje sokak lelkében
emlék ezetes. Idejéb en észrevette: mily en nagy j el entőségűek a miseközpontok a
szétszörtan élő hivek számára.
Ezüst miséje teljes elvonultságban Máriapócson, a hi res görög kegyhelyen volt.
1962-ben elhunyt hitvese . Ot ödík, legkisebb gyermeke ekkor még csak tizenkét éves
volt.
Vend ég s ze rető asztal ánál sokan megfordul t ak v édőszentjének, Szent András apostoln ak ünnepén. Megérez te halálának idejét. Tudatosan készült rá. Halála hónapjában
- minden orvos i okoskodás ellenére - még miséze tt, pr édikált a XI. kerületi Szent
Imre kápolnában, amelynek lelkésze volt . M ikor névnapjáról esett s z ö, ezt válaszolta:
Majd a Jó Istennel. S a névünnep elő tt másfél nappal. a szentségekkel többször
rneqer östtve . csendesen elhúnyt.
Végrendeletéböl lélekformáló. hitből fakadó remény és sze réte t árad. Amit mint
szivesen hallgatott szónok oly sokszor hangsúlyozo tt: hogy a vándorl ó nem bukik
IlZ élet porába, hanem célhoz ér. a mula ndóságból az örök kévalóságba, a halálból
IlZ élet re. azt reméljük már megtapasztalta.
Felesége mell é tem ett ék. akiért - halála előtt három hétt el - ut olsó szent·
miséjét mondt a. Koporsóját papf!a. négy leánya. 13 unokája áll ta körül a kit erjedt
rokonsággal. Oltártestv érei közül is sokan vettek részt a temetésen a fővárosból és
v id é krő l. Sírj át koszorú erd ő borította, s a jelenl évők nagy tömege ls mutatt a k özkedveltségét. Az egyik koszorún ez a felí rás áll t: Hálás tanítv ányaI. Pedig régen volt
hittanárj uk.
A Szolgálatot szívesen ol vast a. Beszámolóm róla kissé hosszúra nyúlt . de llyenkor , miko r elj ön az el árvul ás Ideje. v igasztal ást ad az lm a érte, ami t kérek, s II
rágondol ás.
•Boldog. aki t kiválasztasz és magadhoz fogadsz, Uram!"
Kis s Andor

CZAKÚ IM RE PL~ B ANOS FEH~R KRÓNiKAJA

Az Il letékes lapok a . f ekete krönl ka" rovatb an emlé kezte k meg a közlekedési
bales et követ keztében hivatásának áldozataként 1972. január 28-án elhúnyt Czakó
Imre plébáno sró l. Pedig Inkább az ős ke re s z té n ye k sírfelirata Illeti meg: .Decesslt
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ln alb ls" , f ehér ruhában (albában) költözött el és fehér lélekkel száll t szentm iséje
után ahhoz a jó Pászt orhoz, akinek bárányait röv id életén át fáradhatatlanul kereste.
Még al ig élt valamit a lelk ipászt ori éle tből. Egy évig a szétszórtságban élő hivek
káplánja volt Sajónémet iben, majd két évig a Hajdúság t iszta katolikus közösségének :
Egyeknek volt lelkes, evangéliumi Igazságokat egyszeru módon közlö. önzetl en aposto la. Következetes, maga és mások elé krisztus i mértéket áll itó magatartása miatt
sokan nem értették meg. Ezért akart önálló an dolgozn i , hogy ne kösse kezét és
lelkiismeretét jog i forma . Igy lett a szabolcs megyei Gemzse községnek és még három
szórv ány katolikus közösségn ek függetl en lelk ipásztor a. Csak hét hónapig kereste ,
szolgálta őket. maga után hagyva a kilométereket gyors motorke rékpárjával . . ..
Ezzel az eszközzel tudott mi ndenütt idejében helyt álln i. amikor a hiv ek várt ák szentmisé re, hi toktatásra. De az a [ ármű , amely papi kötelessége t elj esftésének alkalmas
eszköze volt. nem jelezte a fel éje közeled ő halált az e l őtte haladó klvilág it atlan
szekér kiálló szálfái között. A gyilkos fa átf úrt a testét s fiatalon. 31 évve l a maga
módján pártfogójának . Szent Imrének nyomdokaiba lépett. Főp á s ztora és t estvérei :
papok és világiak , ifjak és öregek megsiratták a miskolc i mindsze nti templo mban
febr. 3·án lefo lyt impozáns t emetésén.
Sokakban felmerült a kérdés: M iért őt és miért nem engem hivo tt az Úr, mikor
örá még oly nagy szükség lett voln a? Csak azért nyugszunk meg távozásán, mert
bizunk az isten i Gondvisel ésben: küld utána újabb If jakat, akik gazdagítjá k az Igaz
emberek és lelkipásztorok számát és megj elöli számukr a az égbOl az életszent ség
járható , korszerú útját.
Igy jegyeztem fel a min dennapi élet fehér krónikájába e néhány mindnyájunkat
emlékeztető sort, mint e szép lélek nek küzdel mében részese és gondolatainak nem
egyszer tolm ácsolója , munkatársa:
Rédei Jánol egyeki h. esperel.pJéb8nol
MÖ RICZ l AJOS
(1883 - 1972)
Nagyon meghatott az az érd ek lődés , amellyel elhúnyt papjaink Iránt viseltetnek.
Engedjék meg, hogy most közöljem azt a hírt . hogy egyházmegyénk nesztora , Mó '
rlcz l ajos tb. kanonok, kőszegi plébános, vasmls és áldozópap. életé nek 89.• áldozópapságának 66. évében, a betegek szentségével ell átv a, jan. 23·án meghalt . Egyház.
megyénknek egyik legke dvesebb egyénis ége és Jézus Szívének buzgó papja volt.
Fiatalon került a győrvá ri plébániára , 1915-ben. majd 1952-ben kőszeg i plébános lett .
Nehéz feladatokat kellett váll alnia a kőszeg i plébániával. Páratl anul Jóságos egyéni ·
ségével . csendes szivósságával állandóan épitette és javltotta a kőszegi pléb ánia 7
templomát. Halál a el őtt fejeződ ött be a Múemlékvédelm l Felüg yelőség segItségével
e hi res kőszegi K álvárla-templcm rest aurál ása. Paptársait és hiveit ls mindig a leg·
nagyobb szeretett el fogadta. és foglalkozott vel ük. Temetése január 27-én du. t ört ént . Winkler József dr. püspök végezte . a papság és hívek nagy részvételével.
Hissz ük, hogya [ ö lsten örök templomában templomépltő és rest auráló l ajos báty ánk
boldogan fog megpihenni és érezheti azt, ami t annyi szor énekel t : Jézusomnak Szivén
megnyugodni jól
Kovács Sándor szombathelyi pQspOk
ANDRAS KAROlY FOlOP Iskol atestv ér
(1893 - 1972)
A mal Szlovák ia területén lévő Podszkle falucskában született . Még gyermekkorá·
ben Budapestre költözt ek. Innen lépett be az Iskolatestvérek novic iátusába Wien·
Strebersdorfban. Tanulmányai után az első vIl ágháborút mint hadnagy szolgálta végig .
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Ut ána a szerzet magyarországi Iskoláiban m üködött mint tanltó ill. tanár . Utoljára a
szatmárnémeti magyar katol ikus t anltóképzöben t anárkodott. Az államos lt ás után Homániából hazaköltözött Budapest re, Obudán lakó öccs éhez, Andr ás József Ipariskolai
tanárhoz. 1966·ban mindketten kivándorol tak Ausztr iába, s itt öccs e ls belépett a
szerzetbe. Rövid Ideig Str ebersdorfba , majd a szerzet Laubeggben (Stájerország) lévő
rendházába helye zték ő k et. 70 éves öccse Itt végezte el a noviciátus t, ő pedig,
azerény s écére, szolgálatk észségére [ell emz öen, négy okl evél birtokában (tanitól,
polg . Isk. tan ári , köz éplsk, tanári, tan ltók épzölnt ézetl tanárt ) a rendház tyúkászatában
dol gozott , öccs e segitségével. Gyenge egészségi állapota sem ta rt otta vissza soha
attól, hogy szolgálatára legyen mind enkin ek mindenben, amire csak képes volt. 1972.
f ebruár elejé n az orvos ajánlatára beszál ll tották Grácba, az Irgalmasok kórházába.
Febr . 7-én megoperált ák. de az elörehaladott gyomor- és bélrákon már nem tudtak
segIt enI. Pontosan 2 héttel a műt ét után. febr . 21-én. életének 79., szerzet esi hivatásán ak 63. évében, a szents égekkel m eg erő s ltv e, majdnem az utolsó perc ig eszrné leténél , v isszaadta szép lelkét Annak, akit egész él etében oly odaadóan, hűséggel.
példamutatóan szolgált . A rend laubeggi tem etőjé be n helyezték örök nyugalomra
febr . 24-én. R. I. p.
Nagy J. Kolos FSC
FANCSALI FERENC
(1916 - 1972)
Késői hiv atás vol t . 33 éves korában kezdte el a t eológiát. Bámulatos szorgalommal és kitartással végezte el tanulmá nyait. Ugyanilyen buzgó volt lelki ekben is . Felszentelése után több helyen szolgált a veszpr émi egyházmegyében. mig végül a
veszpr émi Szent István-templom Igazgatója lett. Papi munkáját a' rendszerető ember
pontosságáva l és lelk IIsmeretességé vei végezte. Nagy öröme volt, ha lelkigyakorlatot
tarthatott. Fáradhatatlan volt ebben ls , amig beteg szive megengedte. Jó szándékait
sokszor félreértették , pedig másoktól ls csak azt követelte, amit önmagától : a rnenalkuvás nél küli keresztén ységet. A szegénység szelle mében élt, nem kereste az
anyagi e l ő n yö ket, szerény keres etéb ől pedig álla ndóan jótékonykodott. Élet e utolsó
éveib en ls ugyanolyan alázatta l és bűnb án attal tudott letérdel nl fiatalabb paptársai
előtt ls , hogy elvégezze szent gyónását , mint újm isés kor ában. Betegség ében sokat
szanvedett és megkapta azt a kegyelmet, hogy a szenvedö Kri sztuss al együtt készülhetett a halálra. Halála el őtt néhány nappal Irta : . Nehéz ezeket a napokat a betegágy ·
ban és nem az oltárnál tölt eni . . . ' Fehérva sárnap húnyt el. me ge rő sitve a betegek
szents égeiv el. Küzdelmes és sok szenvedéssel t ell élete, hisszük. nem volt hiábavaló .
Engesztel ésül ajánlotta életét és hivatásá t a bűnösök megt éréséért. Isten meghall gatta felalánlás át, elfogadta áldozatát .
Temetése szülöváros ában, Szolnokon volt. A nagy t ávolság miatt csak közeli barátai kisérh ett ék el utols ó útj ára. A szentm isét és a t emet ési azértart ást Klempa
Sándor püspök végezte, akinek egy évi g káplánja vol t . Szentbeszédében megható
szavakkal emléke zett meg munkatársáról. Barátai és t is ztelői köszönik az Úrnak.
hogy találkozhattak vele .

E. F.
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