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A LELKIGYAKORLATOK

" Ogy gondolom, a lelkipásztoroknak mind bátrabban kell tanácskoz
niok a laikusokkal és megosztani velük lelkipásztori felelősségüket

minden szinten. A II. Vatikáni Zsinat egyik mélyreható gondolata volt
az összes hivő egyetemes papsága, és ennek, azt hiszem, igen messze
nyúló következményei vannak. Minden keresztény, és nemcsak a pap
ság ,választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten népe'.
Minden kereszténynek, és nemcsak a papoknak a kiváltsága, hogy ,hir
dessék annak csodálatos tetteit, aki kihívott benneteket a sötétségb6l
az ő csodálatos világosságára'. Hány hívő tudja ezt? Hány lelkipásztor
hirdeti?" Pedro Arrupe jezsuita generális írja ezeket a szavakat 1973.
febr.17-i levelében.

Ilyen öntudatos laikusok nevelés ének századok óta alapvető, párat
lanul hatásos eszköze: a lelkigyakorlatok. Mások viszont papi, szer
zetesi hívatásuk csíráít, életpályájuk végleges eldöntését, családi életük
rendeződését köszönhetik egy jól végzett lelkigyakorlatnak.

Az imádsággal foglalkozó számunkhoz természetesen csatlakozik ez
a téma. Hiszen a lelkigyakorlat "az igazi személyes imádság magas
iskolája" - mint P. Alszeghy írja cikkében. Benne az ember imádság
gal, elmélkedéssel és ezt segítő, kiegészítő minden egyéb eszközzel
dolgozik Isten akaratának fölismerésén, hogy ezt elvállalja és életét
szerinte alakítsa; mostanában, korunk jellemző irányának megfelelően,

egyre inkább igénybevéve a közösség segítségét is.

Amikor lelkigyakorlatról beszélünk, mindenekelőtt a szentignáci lel
kigyakorlatok jólismert rendszere jut eszünk be, amely 400 év óta annyi
szentet és kiváló egyéniséget nevelt az Egyháznak. ,,A (szentignáci ) lel 
kigyakorlatokban az I ge olyan gondolatmenet szerint hatol az ember
tudatába, amit a keresztény tapasztalat és az Egyház ítélete különösen
hatásosnak ismert el" (P. Alszeghy). (A pápák egész sora részesftette
különleges dícséretben.) De a téma gazdag és széles körébe éppenúgy
beletartoznak a népmissziós előadások, mint a cursillo-mozgalom "in
tenzív-kurzusai", sőt az újabban egyre nagyobb érdeklődést kiváltó
zen- és jóga-tréning, mint előkészítő és segítő koncentrációs módszer.
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Szándékunkban volt egy cikk keretében beszámolni olvasóinknak
az újfajta lelkigyakorlatos törekvésekről (közösségi lelkigyakorlatok,
cursillo, képmeditáció és hasonlók). Sajnos nem találtunk olyan kü l
földi cikket, amely összefoglalóan tá rgyalná ezeket , munkatársaink kö
zött sem akadt erre vállalkozó. Ezt a hiányosságot néhány bibliográfiai
utalással igyekszünk pótolni.

Tanulmányainknak hármas súlypontja van . Az egyik: a sze ntignáci
lelkigyakorlatok a mai kor szemszögéből nézve. Alszeghy Zoltán a kér
dés elvi és lélektani oldalához szolgáltat mélyreható szempontokat.
Jáli cs Ferenc (Buenos Aires) a tapasztalat kiformálta gyakorlatából ad
izelitőt. M.L-nek ,,a világ felé fordulás és oiláqkeriil és" szentignáci
dialektikájáról szóló cikke kiegyensúlyozott taglalása ennek a ma sokat
vitatott kérdésnek.

Másik tárgyunk: a népmisszió. Békési István három világrészt át
fogó évtizedes gyakorlatából szürte le számunkra ennek elveit, értéke
lését, kérdéseit. A nemrég meghalt Kerkai páter egyi k lel~igyakorlatos

elmélkedése témában és hangban ehhez csatlakozik.

Végül a harmadik tárgykör: a családi le lkigyakorlatok. Török Jenő

szakavatott kézzel vázolja föl egy háromnapos kurzus menetét. A szü
lők és hitoktatók mindennapos gyakorlatába vezet át -r -a cikke a val
lásos nevelés problémáiról.

A ma népszerü keleti vallások birodalmába invitál egy kis kirándu
lásra Béky Gellért cikke a zenről.

Mire ez a számunk olvasóink kezébe kerül, pünkösdkor a Szentatya
óhaja szerint megkezdődtek a helyi egyházak el6készületei az 1974·es
szentévre, amelyet 1975-ben a római szentév követ. A lelki megújulás
nak ebben az idejében küZönösen is aktuális témánk. Remé ljük, hasz
nu kra tudják majd torditani a lelkigyakorlatokat adó paptestvérek, de
azok is, akik szivük magányában, vagy egy közöss égi találkozás ny omán
indulnak neki az új kezdésnek.
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TANULMANYOK

Alszeghy Zoltán

ID OSZEROEK·E A LELKIGYAKORLATOK?

A kérdés egy harmincöt esztendővel ezelőtt tartott megbeszélést juttat az
eszembe . A Horánszky-utcai Kongregációs Otthonban tapasztalt ifjúsági veze
tők vitatkoztak, hogy korszeru szervezet-e a Mária-kongregáció. Több alapos és
okos előadást hallottunk, de valahogy nem éreztük kielégítőnek a válaszokat.
Végre a székesfehérvári cisztercita Marschall Ráfael tett egy megjegyzést.
ami a maga gyakorlati józanságával elvágta a gordiusi csomót. A kongregáció ,
mondotta. olyan, amilyen a prézes: ha a prézes korszer ü, akkor a kongre
gáció is az .. .

Azt hiszem, ez az észrevétel bennünket is segíthet. hogy ne helyezzük az
elvonatkoztatások légvárába a lelklqyakorlatek korszeruségének a kérdését.

A lelki irodalom klasszikusainak (ezek közé tartozik kétségtelenül Szent
Ignác Lelkigyakorlatos könyve is) mindig van mondanivalójuk minden kor
embere számára. mert valamelyik keresztényalapélményt fejezik ki találó
módon. Nem lehet azonban előre kiszámítani , hogya keresztény ideálnak egy
bizonyos megfogalmazása egy meghatározott korban hatásos lesz-e. vagy sem.
A válasz attól is függ, hogy vonzó. erős egyéniségek hogyan jelenítik meg
élő tanúságtételükkel az illető megfogalmazást. Legyen szabad egy példát
idéznem . Szent Benedek Regulája a századok folyamán többször vált világ
szerte történelmet alakító tényezővé. pl. a karoling birodalom fénykorába n. a
clunyi reform idejében. a Szent Bernát életét követő évtizedekben. a XV.sz.
ban a páduai Szent Jusztina monostor hatása alatt, a XX.sz. elején a beuroni
isko la fényében, stb . Erdekes volna feltenni a kérdést. miért n e m volt ugyan
ilyen mértékben történetet formáló erő a Regula fél évszázaddal e nagy refor
mok kezdete előtt . Véleményem szerint azért . mert nem akadt nagy egyéniség .
aki a bencés ideál vonzó szépségét és örök aktualitását saját személyében
láthatóvá tette volna . Azt mondhatn ánk, hogy a korszerüség dialógikus je len
ség: feltételez egy értéket. amely .kih ívla" a választ. de megköveteli azt is.
hogy egy személyiség vagy embercsoport .meqpendltse" a kor válaszát; a
nagy közösségek azután . rezonálnak" • és felerősített feleletükben a kérdéses
érték aktualitása megfoghatóvá. felmé rhetöv é válik.

Azért a lelkigyakorlatok korszerúsépe nem utolsó sorban attól is függ ,
akadnak-e egy bizonyos korban a természet és a kegyelem adományai által
vezetésre termett egyéniségek. akik a lelkigyakorlatok útján memek és tud
nak haladni életükben és igehi rdetésükben.
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Természetes azonban, hogya reakció .meqpend ít ése" fö ltételezi az akció
erejét; és a keresztény élet különbözó megnyilatkozásainak az á tü tő ereje nem
minden idóben egyen ló. Az els ő keresztény századokra jellemzó vigiliás vlr
rasztások nem illeszthetók be a mai kor életkörülményei közé, és a század
elején annyira elterjedt májusi ájtatosságok, vagy ünnepélyes szentségimá
dások nyilvánvalóan Igen elképesztették volna a vértanúk egyházát. Maga az
objektív korszerűség azonban szintén nem egységes jelenség , hanem külön
bözó rétegeket lehet benne felfedezni. Véleményem szerint meg kell külön
böztetnünk a különböz ö vallásos jelenségek . vonzöerejét" és . hatékonyságát " .
Vannak a vallásos életnek formái, amelyek azonnal , önkéntelenül tetszenek ,
mert a hlvók minden további megfontolás nélkül is felismerik bennük élénken
érzett szükségletek és igények kielégítését. Assisi mindig elbúvöli a turlstát,
hacsak vallási érzéke nem tompult még el egészen. Viszont más jelenségek
jellemzóje, hogy hatásuk mély és tartós : Nagy Szent Albertet a regensburgi
nép kevésre becsülte, de tanltványalra és műveinek figyelmes olvasóira el
törülhetetlenül rányomta egyéniségének és gondolatvilágának a bélyegét.
Mikor a keresztény élet valamelyik formájának korszerűségéról van szó,
mind a két szempontot. mind a vonz óer ő, mind a hatóerő szempontját figye
lembe kell vennünk.

+
Vonzzák-e a lelkigyakorlatok a mai kor emberét?
Ha a kérdést Szent Ignác módszerére vonatkoztatom, nézetem szarint a

válasz nem lehet fenntartás nélkül igenló.
A lelkigyakorlatokban lényegesnek tartom, hogyahivó ember .rnaqány

ban" . elhatá rozásokat" érlel. A magány megvalósulási módja többféle lehet,
de nem beszélhetünk igazi lelkigyakorlatokról. arnlq a hivó ember nem lqyek
szik összpontosítani a figyeimét arra , hogy a hit nagy motívumai a lehető

legmélyebb hatást gyakorolják személyiségére, és a lehető legnagyobb kiter
jedésben befolyásolják magatartását. Az elhatározások nem szükségképpen
világosan megfogalmazott .jófeltételek·, de nem lelkigyakorlat az, ahol az
Imádkozó nem keresi a kegyelmet, hogy létének egész dinamizmusa húen
visszhangozza a befogadott igét.

Világszerte megfigyelhetó azonban, hogy kortársaink nagy tö bbsége el
vesztette a szerves kapcsolatot környezetével. és öntudatlanul is érezve
nyomasztó magányát, menekül a tömeg, a kötetlen csoportok rejtó renqete
gébe. Csak egészen kevés er ös egyéniség érzi a .beata solitudo, sola beatl
tudo " remete-élményének vonzóerejét; a legtöbben nyomasztónak találják a
magányt és a csendet. Az is tapasztalati tény, menpyire húzódoznak kor
társaink attól , hogy véglegesen lekössék magukat személyek, ügyek, tanok
vagy programok mellett. Ez a jelenség mutatkozott meg (groteszkül szélső

séges módon) , mikor nemrégen a házassági szertartás alatt a vólegény nem
merte kimondani az . igent " , mert - mint magyarázta - bármennyire szereti
a menyasszcny át. rettentő dolognak érzi , hogy visszavonhatatlan lépést te -
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gyen. Ez a félelem akadályoz meg sz árnos szeminaristát abban, hogy tanul
mányai végeztével pappá szenteltesse magát. A protestáns vallásszociológia
kis remeke az a kötet. amely elemzi az .elhat ározást kerülő vallásosságot",
nem egy mai fiatal ideálját. Az ilyen embereket megijeszti. elidegenítl a
lelkigyakorlatos eszmény: hogyalelkigyakorlatozó teljes lényével és vég
legesen vállalja az élő Krisztust követő tanítvány szerepét.

Ebből nem következik az, hogya lelkigyakorlatoknak nincsen jövője, ha
nem csak az. hogya lelkigyakorlatozókat nem lehet úgy .toboroznl". mint a
közelmúltban. A század huszas és harmincas éveiben világszerte (Magyar
országon is) gyakori jelenség volt. hogy az egy helyen lakó. vagy hasonló
hivatásban élő hívek népes csoportot formáltak és együtt vonultak az e
célra épített lelkigyakorlatos házakba. három napos .lelkigyakorlat" végzé
sére. Ezeknek a csoportos. csaknem azt mondhatnám, .törneq" -lelklqyakor
latoknak a következő egy-két évtizedben valószínüleg sehol sem lesz jövője.

A lelkigyakorlatokra ismét egyes emberek fognak vállalkozni, mikor belső

fejlődésük folyamán oda jutnak, hogy szükségét érzik annak. hogy hitüket a
magányban kiérlelt, egész személyiségüket véglegesen latba vető állásfoq
lalassal fejezzék ki. Amellett a lelkigyakorlatozónak világosan kell látnia: a
vívódó, fontolgató magány számára nem végleges életforma. de nem is a
teljes élet folyamától nosztalgikus módon elkülönülő .zárölel". hanem át
meneti dialektikus stádium: azt segíti elő. hogya lelkigyakorlatok hatása
alatt annál krisztusibb magatartással simulhasson bele abba a közösségbe.
amelybe a kegyelem és a gondviselés hívta.

Az Egyház életében ma több kezdeményezés figyelhető meg, amely tekln
tettel van a mai ember attól való idegenkedésére. hogy egymagában döntsön
a maga sorsáról. Szervesen összeillő csoportok, hangulatos környezetben,
gondosan válogatott képek és zene segítségével. baráti beszélgetések. vonzó
közösségi ünnepek segItségével. a Krisztus nevében egybegyült közösség
csaknem szentségi erejével Igyekeznek elmélylteni magukban az élő hitet.
Nagy tévedés volna, ha a lelkigyakorlatos mozgalom hívei az ilyen lelki napok
előmozdítóit .konkurrens vállalkozóknak" tekintenék. Fontos dolog, hogy az
Egyházban mindenki megtalálhassa az utat. amely belső fejlődésének. pilla
natnyi igényeinek megfelel. De az is hiba volna. ha a lelkigyakorlatok vezetője

a lelkigyakorlatos módszert a ma divatban lévő és kétségtelenül meglepően

eredményes módszerekkel akarná keverni. Az ilyen kís érletezésból csak korcs
képződmények születnek, és ezek senkit sem eiégItenek ki. E sorok írója
több mint húsz esztendeje minden évben legalább egy hónapot egészen papi
lelkigyakorlatok vezetésére szentel. Sok kísérletezés után arra a megállapí
tásra jutott. hogy szám szerint kevesebben vannak. akik az igazi Szent Ignác
féle lelkigyakorlatok végzésére szánják el magukat. de azok éppen az Igazi
lelkígyakorlatok kemény kenyerét kívánják meg, és csalódnak, mikor kép
elmélkedések, vagy beszélgető közösségi elmélkedések csemegéjével igyekez
nek őket megvendégeini.

+
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Ha a kereszténység megelégedhetne azzal, hogy az embereket vonzza
Krisztus egyénisége, és az Egyház kultúrformáiban vallásos élményekkel
gazdagodjanak, akkor azt mondhatnánk, hogya lelkigyakorlatok korszerűséqe

leáldozott. Ha azt rem élhetnők. hogya keresztények ösztönszerűen. spontán
lendülettel fogják szeretni Istent mindenek felett, és a felebarátot mint ön
magukat, akkor okosabb volna más, kevésbé igényes módszereket választan i
a kegyelmi élet elmélyítésére. De a két feltétel egyike sem áll.

Az Úr Jézus Igehirdetését az evangélium ebben a formában foglalja össze :
.Téríetek meg, és higgyetek az evangéliumban' (Mk 1,15) . Az alapvető ma
gatartás , amely nélkül nem vagyunk érett keresztények , olyan döntés, amely
lyel az ü dvö zít ő Istent életünk középpontjába állitjuk és mint létünk legfőbb

értékét ismerjük el. De ez az . ú] szövetség" , amelynek révén a Szentlélekben
Krisztus által az Atyának szenteljük magunkat , . rneqt ér és t". tehát változást,
törést jelent az életünkben . Tudjuk jól . hogy ez a megtérés rendesen nem
egyetlen pill anat müve, hanem a kegyelem vonzó hatása alatt lassanként
valósul meg: a tridenti zsinat VI. ülése külön fejez etben írja le, hogyan
szekta a Szentlélek az emberi szabadságban e megtérést fokozatosan kialakí
tani (DB 798) . Azt is tudjuk. hogy ez a megtérés a földön szinte sohasem
teljesedik ki egészen, mert sohasem fordu lunk az lsten felé olyan . telles"
lélekkel , amint kellene. és azért a mindennapi élet síkján. az embertársakkal
való viszonyban is állandóan , gyarapodnunk' kellene a megtérésben (vö .
DB 803) . Mivel pedig mindig megmarad bennünk az, amit a Szentírás .a test
klváns áqának" nevez. azaz a magunk önző , testi vagy szellemi. de mindene
setre fö ldi és időbeli javát feltétel nélkül kereső önszeretet (Gal 5.17-21 :
Róm 71. a keresztény élet szüntelen küzdelem marad (vö. Ef 6.10-201. Krisz 
tus halálában való részvétel (Róm 6.1-14). Minden keresztény eljut előbb

utóbb az Olajfák hegyének az élményéhez, ahol vérrel verejtékezve fogadja
el, a Szentlélek erejével , Krisz tus magatartását magára öltve. az Atya üdvö
zítő Irgalmas akaratát.

Van, aki úgy él az Atya házában, mint a gyermek. De Krisztus érett teljes
ségére (Ef 4,13) aligha ér el valaki anélkül, hogy I dőnkén t át ne menjen az
ilyen döntő éjszakán. Ott éri el igazán az embert a Krisztus kérdése: , hát te
kinek tartasz engem?" (vö . Mt 16.15). Abban az éjszakában pedIg nem segít
bennünket a baráti kör, az orgonazúgás, a gitár-pengetés és a tömjénillat.
vagy a természet szépsége . Hiszen éppen az a kérdés , hogy elfogadjuk-e,
önzésünk kétségbeesett tiltakozását felülmúlva . azt a szerepet, amelyet a
baráti körrel , a világgal, az Istennel szemben be kell töltenünk, hogy Krisztus
legyen bennünk minden (vö . Kol 3.111.

Ez a . kr lzls" azonban csak rávilágít arra, hogy a keresztény életnek 
tudva vagy öntudatlanul - mindig megmaradó dimenzlója annak a sohasem
eléggé tökéletes elhatározásnak a kiérlelése, amellyel Krisztust, az Ő szavá
nak engedelmeskedve, a Szentlélek erejéből, Urunknak fogadjuk. A keresz
tény nem tud mind ig elrejtőzn i a tömegben vagy a baráti csoportban, nem
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tudja magát mindig vitetni a hangulatokkal. hanem előbb-utóbb (akár tetszik
neki. akár nem) szemben találja magát az lsten igéjével. és az megítéli őt,

kétélű kard gyanánt hatolva léte mélységébe. gondolataiban és szíve indulatai
ban elválasztva a helyeset a helytelentől (vö. Zsid 4.12). Ez a második meg
térés (ami többször is ismétlődhet az életben) rendesen csak akkor sikeres,
ha az ember már előbb .megtartotta a parancsolatokat" és belső fejlődésé 

ben elő van készítve arra, hogy illesse Krisztus szeretettel teljes tekintete
és hívja : valósítsa meg a maga sajátos hivatása terén egész komolyságában
az ő követését (vö. Mk 10,21; 1Kor 7,20).

Lehetséqes. hogy ez a teljesebb megtérés. a teljes férfikorra jutás a mai
kultúrhelyzetben sok ember számára különös nehézséget jelent. A mal élet
idegőrlő irama, az a rengeteg benyomás. amely minden oldalról rázúdul az
emberre és alig lehet már személyesen feldolgoznl. megnehezíti. hogy kiki
felelős módon értelmet adjon, irányt szabjon az életének. De aki a csoport
ban vagy a tömegben szinte elvész, aki hozzászokott ahhoz. hogy rendszeresen
kitér a véglegesen elkötelező egyénileg vállalt döntések elől. az még nehezeb
ben tudja kialakítani a teljes keresztény egyéniséget.

+
Eppen ezen a ponton fedezzük fel a szentignáci lelkigyakorlatok korszerú

ségét: szükség van rájuk. mert hatékonyan segítenek abban, ami nehezünkre
esik. de egyedül szükséges: a Krisztus követésére való teljes. érett és sze
mélyes elhatérozásra.

A keresztény élet mindig az lsten szavának a hatása alatt sarjad és növe
kedik; de amint a megvetőről szóló példázat mutatja (vö. Mt 13,3-23], nem
könnyű dolog az lsten igéjét felelős. tevékeny és kitartó módon befogadnI.
A Lelkigyakorlatokban az Ige olyan gondolatmenet szerint hatol az ember
tudatába, amit a keresztény tapasztalat és az Egyház ítélete különösen ha
tásosnak ismert el. és a maradandó és mély hatást több, jól bevált eszköz
biztosítja. Ilyen pl. a zavaró és gátló tényezők tudatos és rendszeres kikap
csolása: ez a jelentősége a csendnek, a magánynak. amelyet minden vallás,
és az üdvtörténet is az Istennel való találkozásra különösképpen alkalmas
környezetnek tekint (gondoljunk a magányos hegycsúcsoknak. a Hórebnek ,
a Sinainak, a boldogságok hegyének és a Tábornak a szerepére) . Ilyen a lelki
gyakorlatok vezetőjével való megbeszélés. amely lehetövé teszi. hogy az
lsten szava necsak előregyártott szkémák szerlnt, hanem a lelkigyakorlatozó
egyéni adottságaihoz és igényeihez alkalmazkodva hangozhasson fel.

Az lsten igéjének az elfogadása az imádság. Ebben segít az is . hogy a
lelkigyakorlatok alatt bizonyos meghatározott idő áll rendelkezésünkre az
imára. és azt igyekszünk kitölteni. Az ember lelki életében nincs olyan moz
zanat, amely pusztán csak szellemi történés volna: minden gondolatnak. min
den érzés-rebbenésnek megfelel a szervezetben egy fizíológiai változás ls.
A fizikai és kémiai folyamatok viszont csak az anyagi valóság közegében. az

9



időben gondolhatók el. Azért az embernek, mint testbe-valósult szellemnek
a teológiája megköveteli , hogy még az Istennel kötött szövetség is a t örté
netlségben folyjék le, azaz az idő vonalán mérhető legyen . A kegyelemben
való növekedésünk történeti voltát, testi valós águnkat vesszük komolyan,
amikor meghatározott időt szabunk ki imádságunknak is .

Az ima, mint az lsten igéjének szerető elfogadása, nagyon különbözik az
indus vagy a neoplatonikus e l mélkedést ő l. mert a j el e nl evő , élő, személyes
lsten fe lé van sarkí tva, aki (a Szentírásnak a kegyelem fényében olvasott
betűje által) beszél hozzánk, mi ped ig . megszólí t juk" a feleletünkkel . Mi
persze hozzászoktunk ahhoz, hogy csak olyan emberrel beszélgetünk. akinek
a je lenlétét megtapasztaljuk. Ezért abban a veszélyben forgunk. hogy imánk
elvont t űn öd éss é , vagy akara t-tomá vá vál ik , amelyben esetleg Istenről van
szó (harmadik személyb en) . de nem Istenhez ir ányul (másod ik személyben).
A Lelkigyakorlatok arra emlékeztetnek. hogy Kr isztus ma is és mindörökre
ugyanaz, aki . teqnap" , föld i életében volt (vö . Zsid 13,8) és szeml élődés űn

ket az Atyával való beszélge tés felé irányítják: ezzel az igazi személyes imád
ság magasiskolái.

A keres ztény imádság értelme nem az. hogyelmondjunk valamit az Isten
nek ( . tudja a t i Atyátok, mire van szűks éqtek , rnlel ött kérnétek" Mt 6,8) .
hanem hogy a beszéd álta l magunkat alakítjuk. magunk válunk h álaadóvá.
bűnva ll óvá , szüks éqlet -ell smer övé . blzakod óvá. azaz beleéljük magunkat abba
a szerepbe, amit lsten nekünk sz án, és amiben önmagát is üdvözítő Istennek
mutatja. Eppen azért a mi imádságunk nem leíró. hanem teremtő szö, amit
csak a Szentlélek tud bennünk kimondani. Hiszen mikor egész szíwel klált
juk: . Aty a!" , akkor flúvá tesszük magunk at . és mikor őszintén Úrnak szólítjuk
Krisztust. csodálatos módon mi magunk változunk az lsten szolgájává (vö .
Róm 8,15; Gal 4.6; lKor 12.3). De milyen könnyen válik az . Aty al " és az
. Urarn-Uram!" szívi g nem érő , csupán csak ajkon -hangzó szóbeszéddé! (Mal
1,6; Mt 7.21) A lelkigyakorl atok , a maguk lelki ismeretvizsgálatra és kézzel
fogható gyakorlati jófeltételekre ir ányuló céltudatos törekv ésével . segítenek,
hogy mikor imádkozunk, egész é l ő és fájó valóságunkat vessük a szavunkba.

Az istenszolgála t és az istenf iúság magatartása a Krisztus Urunk királyi
szolgaságában és fiúságában való részvétel által válik lehet övé. A keresztény
élet megújhodása éppen ezért mind ig az evangéliumhoz való visszatérést
tételezi fel: a vil ágegyház. a részleges egyházi közöss éqek, az egyes szem é
Iyek annyiban találnak kapcsolatot az Atyával . amennyiben . felfedezik" az
evangéliumi Jézust . mint é lő megváltót (vö . Ef 2.18; Jn 14.9) . Korunkban 
sajátos módon éppen a szentí rástu domány felbecsülhetetlen fejlődése idején
- sok hivő nehezebben éli meg a történelmi Krisztussal való találkozást .
mint valaha, talán mert nem egy idealizált Krisztus-k ép eltérőnek bizonyult a
valóság Názáreti Jézusától. Nagyon sok intenzív lelk i életet élő keresztény
éppen a lelkigyakorlatokban tanulta meg . hogy élheti meg a feltámadás
fényében mint élő valóságot az 1973 éw el ezelőtt vándo rló , tanító és szen-
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vedó Mestert. Azt lehet mondanl, hogy napjainkban Remete Szent Antal.
Szent Bernát. a ferences lelkiség és Charles de Foucauld evangéliumi lelkü
Iete a lelkigyakorlatok által lesz mindennapi kenyere az Istenre éhes ern
bereknek.

+
Azok. akik a lelkigyakorlatokat csak mint három napos. kevés imát és sok

megfontolást nyújtó előadássorozatot ismerik. mindezt szükségképpen a való
ságtól távolálló túnódésnek kell hogy tartsák. A jó szentgyónásra és szent
áldozásra a keresztény hit alapmisztériumait meghirdetó prédikációkkal elő

készító háromnapos lelki magány korszerűsége érdekes probléma. helyes
volna alaposan megvitatni. De az ilyen konferenciasorozatot nem szabad
összetéveszteni a lelkigyakorlatokkal . még akkor sem (sót talán akkor leq
kevésbé), ha azokon a szentignáci gyakorlatok első hetének néhány elrnél
kedését adják elő , Az egy- vagy kéthetes lelkigyakorlatok. amelyekben a rövid
bevezetó előadásokat naponta többször hosszabb magányos ima követi, már
némi tapasztalatot nyújtanak arról. ami a lelkigyakorlatok lényege. De dlnarnl
kájuk nézetem szerint megkívánja az eredeti egyhónapos tartamot. feltéve
természetesen, hogyalelkigyakorlatozó ezt belső szükségletból. szabad el·
határozással vállalja.

Talán hihetetlennek tűnik, de világszerte megflgyelhetó tény: számos hivó
íelsösorban természetesen papok, valamint férfi és nói szerzetesrendek tag
jai, de laikusok ts) vállalkozik ezekre az igazi, teljes lelkigyakorlatokra, nem
csekély áldozatok árán; és hatásuk évtizedeken át. nem egyszer életfogytig
lan érezhető. Akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. és talán saját életük
ben. vagy legalább kísértés formájában tapasztalják, milyen könnyű megtérés
nélkül imádkozni. vagy akár csuda-dolgokat is művelni (Mt 6,7; 7,22·23).
azokat vonzza a belsó hitelességnek ez a hatalmas Iskolája.

Ezért. és ebben az értelemben , a Lelkigyakorlatok ma is korszerűek . sót
korszerűbbek, mint valaha.

M.1.

VILÁG FELI: FORDULÁS I:S VILÁGKERDLI:S

Az Egyháznak a II. Vatikáni Zsinaton. fóleg a . Gaudium et spes " konst í
túcióban kifejezett világhoz való fordulását nem egyszer úgy állítják be. hogy
végleg elfordul a .sötét középkor" világkerülésétól. Egyesek üdvözlik. mások
aggódva nézik ezt a .száznyolcvanfokos" fordulatát. Pedig az Egyháznak ez
a világ felé fordulása nem tagadja meg. inkább magában foglalja azt a gondo
latot, amit .vlláqkerülésnek" nevezünk. Sót újabb szempontokat nyit erre .
Ezt szeretném Sz. Pálnak egy klasszikus szövege alapján kimutatni.
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Mit jelent a "világ"?

Előbb azonban a .világ· szóhoz kapcsolódó fogalmakat kell t isztáznunk. A vil ág
ugyanis a Szentlrásban. az egyházi Iratokban és a közhasználatban annyi mindent
jelenthet. hogy az egy fogalom ba nem ls foglalható:

1) A vil ág a tere mtett dolgok összessége. pl.: lsten teremtett e a vil ágot.
2) Jelentheti a teremtményeket az emberen kívül. Ez a szentignáci . re ll qua" , . a

többi rnlnd" , ami az emberért van teremtve.
3) Máskor a vil ág az ember lakóhelye. vagy a szlnt ér, ahol az emberiség törté.

nete és a megváltás drámája lefolyik. (A világban zarándokló Egyház. az Ige a világra
jött. stb.)

4) Atv itt értelemben (meto nymice) Jelenti az emberek összességét. akik a világ.
ban vannak. ( .Az egész világ utána rneqy." .Isten Báránya elveszi a világ bűneit. " ]

5) A világ nak egy másik jelentés-csoportja nem annyira a vil ágmindenséggel
I kozmosz, mundus) függ össze. hanem egy v ilágkorszakot jelent . A görögnek és a
latinn ak külön szava is van erre (eón . saeculum) . Ebben a világban . ebben az eón
ban még a Gonosz uralkodik (saecuium hoc nequam) . szemben az új. a köze l edő

messiási korszakkal (saecuium venturum). amelyben lsten az Úr. Azt a világot
je/enti ez. ame lybő l lsten kiragadott mink et és behelyezett az ő Fiának országába.

6) Atv itt érte lemben ez a vil ág jelenti azokat az embereket is . akik hozzá tar
toznak. akik nem fogadták be a vil ágosságot. nem fogadták el lste n hívását. és Igy
nem léptek be az lsten országába. hanem a világ f iai maradtak.

Az ú jszövetség vllágfoga/mában a térbeli és időbe li (kozrnosz, eón) szempont
elhomályosul . és az erkölcsI szempont lép előtérbe . Igy a világ sokszor azokat le
lent i . akik nem fogadták be a világo sságot. mert cselekedetei k gonoszak voltak.
Ezért a vil ág (a kozmosz és a mundus ls) sokszor már a gonosz vi lágkorszak (sae
cuium hoc nequam) f ialt . azok szellem ét. gondolkodásmódját és magatartását je lenti,
amel ytő l a kereszténynek óvakodnia kell.

7) A modern vil ágfelfogás a mindent egységbe foglaló görög kozmoszt veszi
alapul . de nem statlkusan, hanem dlnamikusan szeml éll, amennyiben klegés zfti a fe]
l öd és és történetiség [el leq ével. A történetiség bevezetése miatt az újkor i vllá qfe l
fogásban az ember a központ. hiszen csak neki van igazi történetisége. A modern
vi lág annyi, mint az ember és az általa alak itott mindens ég. A világot tehát úgy te
kinti . mint az ember cselekedetei álta l folytonosa n változó valóságot. A vil ág nem
csak az érte lmes és szabad személy lakóhelye. müködési terü lete. munkájának anyaga
és eszköze. hanem (legalább részben) munkájának gyümölcse is . Ez a vil ág az ern
ber munkája folytán fejlődi k . töké lete sedik. az emberiség történetének vált ozásaival
együtt változik . és mindinkább az ember hatalma alá kerül és kezenyomát viseli
magán. Ez a vi lág az emberiség múl tját tükrözi. és jövőjére is befol yással van. Más·
részt az ember ls a lak ítja az ő vil ágának jövőjét . Ez a bonyolult vil ágfogalom több
ellentmondást is tartalmaz. pl. egyszer az ember is a vil ág része. sőt meghatározó
része. máskor meg szemben áll a világgal. amelyben él . és alak ítja azt .

Ezt a modern világfogalmat vett e át a . Gaudlum et spes' konstitúció is. bár sok
szor használja a szót a régi biblikus jelentések eqyl ke-m áslka szerint is; vagy egy
tucat teljesen különbözö érte lembe n vett , világ ' -qal tal álkozunk. M indig csak az
összefüggésbő l tudjuk megáll apftanl . hogy milyen ért elemben veszi a Zsi nat a , vi·
lág" -ot .

A világhoz való viszonyunk kettóssége

Mi a következökben a .vi lág· -ot föleg két értelemben használjuk: .A
világnak két arca van: egyik jelenti mindazoknak összees küvés ét, akik a fényt
és a kegyelmet elutasítják. másik az óriási emberi családot. amelyért az
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Atya elküldte Fiát és a Fiú feláldozta magát . Ez a mai világ , amely oly hatal
mas és oly gyenge, oly ellenséges és oly nyitott, vár benneteket és várja
rnunkátokat ." (VI. Pál pápa 1966.nov.16-i allokúciója .)

A Szentatya szavai nem oldják fel a vil ág-fogalom kettósségét, de jó
eligazltást adnak a megoldásra.

Azt a vi lágot , amelyet a pápa összeesküvésnek nevez, Krisztus elltélte és
fejedelmét kivetette (Jn 16,8). Ez a világ gyűlöl minket, de Krisztust már
elóbb gyűlölte (Jn 15,18). Mi nem ebból a világból valók vagyunk. hiszen
Kris ztus kiválasztott minket e világból , és ezért ez a világ gyű löl minket is
(Jn 15,19). De nem kell féln ünk tóle , mert Krisztus legyózte ezt a világot
(Jn 16,33) . Ez a vi lág örül, mikor mi sírunk (Jn 16,20). Ez az a világ , amelyért
Jézus nem imádkozik (Jn 17,9) . Ezt a világot nem szabad szeretnünk, sem
azt, ami ebben van (1Jn 2,13) . Aki tehát ennek a világnak akar barátja lenni ,
az elle nsége lesz Istennek (Jak 4,4).

Erró l a világról csupa negatívumot olvasunk a Szentírásban.
A másik világ pedig lsten szeretetének tárgya, az, amelyért lsten elküldte

egyszülö tt Fiát , hogy megváltsa és üdvözítse. Ez a vil ág az egész emberi
család, amelynek bűneit az lsten Báránya elveszi , amelyért Krisztus meghalt
a kereszten.

I. A világ felé fordulás: emberszeretet

A világnak ez a . két arca' , amelyró l a Szentatya beszél, annyira ellen
tétes, hogy a világgal szemben való magatartásunknak is .k ét arca " van.

Mit tanulunk erre vonatkozóan Sz. Páltól ? Legtömörebben a rómaiakhoz
írt levél erkölcsi részének bevezetésében fejez i ki : .Testvérek, lsten irgal
mára kér lek titeket : adjátok testeteket éló , szent, Istennek tetszó áldozatul.
Ez legyen ésszerű hódolatotok. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem
alakulja tok át gondolkodástok megújulásával , hogy felismerjétek, mi az lsten
akarata, mi helyes , mi kedves neki és mi a t ökéletes " (12,1 -2) .

Az els ő versben láts zólag semmi utalás nincs a világhoz való viszonyunk
ra. Az apostol lsten irga lmára hivatkozva sürgeti az önátadást. De ha Jól meg
fig yeljük Sz. Pál egész gondolkodásmódját, akkor látjuk, hogy épp ebben a
versben van a világhoz való viszonyunk hittani és erkölcsi alapvetése.

. lsten irgalma" Sz. Pálnál nem elvont fogalom, hanem konkrét valóság ,
amelyet Jézus Krisztusban nemcsak kinyilatkoztatott, hanem történeti ténnyé
is lett. Erre a Jézus Krisztu sban történeti valósággá lett isteni irgalomra
hivatkozik Sz. Pál.

Iste nnek ez a Jézus Krisztusban m űvelt irgalmas tette nemcsak Istennek
a világhoz való viszo nyában nyilvánít kl új és soha egészen át nem teklnt
hetó perspektívát, hanem a mi világ hoz való viszonyunkban is egészen új
horizontot tár fel.

lsten irgalmának elsó lépése a megtestesülés. Az Ige a világba jött, része
lett a világnak. Az emberi család tagja lett , az emberi tö rténelem részese .
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Azoknak . akik őt befogadták. hatalmat adott. hogy lsten fi ai legy enek. klhlvta,
kiragadta őket (Gal 1,4) .e világ ' -ból, . a sötétség hatalmából " . és behelyezte
az ő Fia országába (Kol 1.13),

A vilá g fe lé ford ulás normája : Jézus Krisztus

A megváltásban az lsten Báránya elveszi a világ büneit. Itt kézzel fogha tóan
tapasztaljuk : úgy szere tte lsten a világot. hogy egyszülött Fiát adta érte. A
Fiú pedig úgy szerette a világot. hogy önmagát adta érte Iste nnek tetsző

áldozatul.
Erre az irgalmas szeretetre hivatkozik Sz. Pál. amikor sürgeti hlve lt , hogy

Krisztus példáját követve adják át magukat Istennek tetsző áldozatul. Itt
nem egyszeru felaj ánlásról. vagy felajánlá imáról van szö, hanem te ljes és
egzisztenciál is önátad ásról . amely az egész ember bevetését. sőt .testl"
áldozatát is követel i. Erre utal a felszólítás : . Adjátok át t e s t e t e k e t é I Ő.

szent, Istennek tetsző á I d o z a t u I ".
Sz. Pál nem elemzi . milyen címen kötelességünk ez az önátadás. de az

lsten Irgalmára való hivatkozással jelzi. hogy önmagunknak te lje s átadása
hálaáldozat . amelyben egész életünkkel köszönjük meg azt. amit Krisztus
ért ünk tett. Hálánk abban nyilvánul meg, hogy úgy és azért élünk, ahogy és
amiért Krisztus élt és meghalt. Igy egész életünk ésszerü hódolat (lo giké
latreia), azaz Igazi istentisztelet és istenszolgálat lesz.

A mi ist ent iszte letünk nem egy elvont .Abszolúturn" tisztelete. hanem a
világot szaretetből teremtő. majd megváltá és ü dvöz í t ő Istennek a tisztelete.

Istennek való egzisztenciális önátadásunk nem más, mint Kri sztus tet
tének utánzása. A megtestesülésben lsten örök Igéje elkö telezte magát a
világ mellett, mikor a világ része lett és közösséget vállalt az emberi sorssal
és történelemmel. Az lsten Igéjé vel lényegileg egyesitett embertestvé rünk:
Jézus Krisztus elkötelezte magát lsten mellett a világ nevében és a világért.
amikor Istennek adta magát áldozatul a világért.

Krisztusnak ezt az önfeláldozó szeretetét utánozzuk önátadásunkkal. Enél
kül nincs Istennek tetsző áldozat. mert Sz. Pál mondja : . Adjam bár át teste
met úgy. hogyelégjek: ha szeretetem nincs. semmit sem használ nekem"
(l Kor 13,3). Es mikor a következő versekben leírja. milyen legyen ez a
szerete t, vil ágosan kimutatja. hogya felebaráti szeretetr öl, tehát az egész
embercsa lád. az egész világ szerétetéről beszél. Különben az egész Evangé
lium tanítás ábál tudjuk. hogy Istennek való önátadásunk és áldozatunk a fe le·
barát i szeretetben nyilvánul meg. Abban a szeretetben, amely minden ern
berre , jókra és gonoszokra. tehát az egész v ilágra kiterjed.

Ez az egész emberi család iránti szeretet az Egyház örök tanítása. Ebben
nem történt száznyolcvanfokos fordulat. Az Egyház a szeretetet mindig mint
főpa rancsot hirdette. Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlata
mindig a kereszténység legjellegzetesebb magatartása volt. Sohasem merült
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teledésbe, hogy Krisztus az utolsó itéleten a szeretet gyakorlati megvalós ítása
szerint fogja megítélni a világot.

Igaz, hogy ez az evangéliumi üzenet és parancs az Egyház kétezeréves
történetében igen gyakran süket fülekre talál t. De ebb ől a szempontból a ml
.világhoz fordul ó" keresztényeink manapság nem különböznek a régi korok
átlagkeresztényeitól. Mert könnyebb a világhoz forduló szerétetről írni és
beszélni, mint az egész életet az önfeláldozó és testvéreinket szolgáló szere
tet gyakorlására szentelnl, Viszont vannak ma is igazi keresztények, akik a
régi korok szentjeinek nyomdokain járva, a világhoz való fordulás nagy tam
tamja nélkül, a hétköznapi élet áldozatainak lassú tüzén elégve adják át
testüket é lő, szent és Istennek tetsz ő áldozatul.

A "felebaráti szeretet" modern formái

A ll. Vatikáni Zsinat világhoz való fordulása nem azt jelenti, hogy az
Egyház megváltoztatta a világhoz való v iszonyát. hanem azt, hogy a világ
megváltozott, és ehhez a világhoz kell alkalmazn ia az evangéliumi üzenetet
és a szeretet gyakorlását.

Felhívja a figyelmet arra , hogy a szeretetet ma már nem elég a közvetlen,
személyek közti érintkezésben alamizsnával , vagy általában az irgalmasság
testi-lelki cselekedeteivel gyakorolni, hanem meg kell látni a gyökeresen meg
változott világban (iparosodás, urbanizáció, egyetemes törekvések, .t érsadal
rnlasul ás". stb ., vö. GS 6), hogy egy nagyobb területre, az egész emberiségre,
a [övö messze távlataira is kitárul. Most is, az emberek érdekében, a modern
értelemben vett világ felé kell fordulni , amely, mint mondtuk, nemcsak az
emberi családot, hanem az általa alakított és öt átalak ító egész anyagi-szel
lemi, gazdasági-társadalmi környezetet is felöleli. Ezt a ki tágult világot kell
szebbé, jobbá tenni a szeretetnek általánosabb és hatékonyabb gyakorlásával.

Ez a kitárult, mindent átöleló szeretet több er őt és nagyobb áldozatot
követel (de a gyümölcse ls éltetóbb) , mint a hagyományos, a személynek az
egyes személlyel végzett szeretetgyakorlata.

Ilyen szeretetgyakorlat: a harc a békéért, a társadalmi igazságosságért,
a fejlódó országok megsegitéséért, az analfab etizmus leküzdéséért, az ern
beri jogok védelméért, az emberek jólétéért. Idetartoznak a közegészségügyi
és köztisztasági intézkedések, a levegó szennyezettségének és a munka
ártalmaknak megszüntetése, a közlekedés biztonságosabbá tétele, pl. az út
hálózatok helyes kiépítése, a közlekedés szabályaina k megalkotása és meq
tartása, a KRESZ, a vasútnál a biztositó és jelzó berendezések tökéletesítése,
a légi közlekedés szabályainak megszerkesztése, stb .

Ide tartozik még az urbanizáció ártalmainak kiküszöbölése , az egészséges
munkaviszonyok és munkakörülmények megteremtése, a baleset elháritása
és megelózése, a munkahely tisztaságáért, jó levegójéért, a zajártalmaktól
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való mentességéért vállalt munka, a munkaidó helyes beosztása tekintettel
korra , nemre , állapotra (terhes nók, gyermekes anyák, stb .l .

Aztán milyen nagy szeretetgyakor lat a szabadidó helyes fe lhasználásának
szervezése, a tisztességes sz örakozásí alka lmak megteremtése, a tu rizmus,
hangverseny, egészséges színház, mozi, televízió, rádió, sportversenyekl Sok
száz olyan terület van, amelyek az emberek életét szebb é. jobbá, tartalmasab
bá, boldogabbá tudják tenni, tehát ahol a szeretetet konkrétan megvalósít
hatjuk.

A szeretetet ne szűkítsük le pl. az alamizsnaadásra, vagy a betegek köz
vetlen ápolására és hasonló személyes szolgálatokra, hanem egy álta láno
sabb, mondhatn ám •transzcendens" szeretet éljen bennünk. A transzcenden
sen itt nem az Istenre-irányozottságot értem, hanem az erényeknek összes
kategóriáit átfogó és átható szeretetre gondolok. A szeretet ne legyen egy
erény a többi között, ne legyen valami egészen más szerep az állapotbeli
köte lességek mellett, hanem legyen minden erénynek és az összes állapot
beli kötelességnek a lelke .

Példával mutatom meg: A munkahelyen egyesek teljesítik összes köteles
ségüket, szorgalmasan dolgoznak, és a m e II e t t, vagy a z u t á n még sze
retetet is akarnak gyakorolni apró szívességekkel és szolgálatokkal. Pedig
maga a munka is lehet szeretetgyakorlat, ha azt azzal a lelkü lettel végzem,
hogy felajánlom felebarátomnak munkám gyümölcsét, vagy munkámmal va
lamiképp szebbé, jobbá , gazdagabbá, tartalmasabbá, boldogabbá teszem az
emberek életét.

Természetesen a modern világban is szükség van a személyes. közvetl en
szeretetgyakorlatokra, pl. az alamizsnára. vigasztalásra. beteglátogatásra. si
mogató kézre és derűs arcra . sót talá n épp ez lesz az igazi szeretet próbája.
De a keresztény szeretetnek fel kell emelkednie egy általánosabb szeretetre
is, és annak minden emberi tevékenységet át kell hatnia .

Megint egy példáv al vil ágítom meg ezt gondolatot. Ha az Úr egy pohár
vízért mennyországot ígér. miért ne kapná meg az is, aki az ivóvíz ti sztaságá
ért dolgozik. akár tudományos kutat ással, akár adminisztrációval, akár fizikai
munkájával? Ha pl. a vízművek dolgozója keresztény szeretettel dolgozik azon,
hogy millió ember hozzájusson az egészséges tv övízhez. bizonyára hallani
fogj a az Úr szavát : . Jöjj etek Atyám áldottai, mert szomj as voltam és innom
adtatok." Ugyanez áll az élelmezési- és ruhaiparban . vagy kereskedelemben
dolgozókra is.

A keresztény és az ateista humanista különbsége

De miben különböz ik akkor egy ateista humanista a keresztény hurnanl st á
tól? Külsó tevékenységben talán semmit. A keresztény azonban az emberi ség
szebb és jobb jelenéért és jövójéért való munkában , az emberi csalá d szol-
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gálatának vállalásában Istennek tetszó áldozatot lát, az emberek szolgálatára
több motivumot és erót szer ez Krisztus p éldájából. és vele van lsten ereje.
Azonkívül tudja, hogy . a fennhéjázással és rendetlen szeretettel naponta vál
ságba sodort emberi tevékenységet Krisztus keresztjével és feltámadásával
kell megtisztí tani és tökéletessé tenni " (GS 37) .

A vil ág iránti szeretet bizony komoly áldozatokat követel és ezeket Krlsz 
tus keresztjeként kell vállalnunk: mikor hálátlanok és utálatosak az emberek.
fáradtak, kedvet lenek vagyunk , és mégis derűsnek. türelmesnek kell lenn i ;
vagy mikor nehéz precízen és becsületesen dolgozn i, jobb lenne . Iazs álnt" •
nem könnyü névtelen . hösnek" lenni és a tömegben e l tűnn i. enqedelrnes
kedni , igazságtalanságot lenyeln i , stb . Ezt csak eros és Szentlélekből élő

emberek tudják elviselni.

Azonkívü l a keresztény ember reménye mindig elóbbre rnutat, mint a
hitetlen é. mert a szebb és jobb emberi [ öv ö kiala kításával, az emberiség szol
gálatáva l . a menn yei ország alapanyagát készíti elő " (GS 38) .

lsten és Krisztus nem úgy szereti a világot, hogy magára hagyja, hanem
magához öleli és fel akarja emelni , hogy több legyen önmagánál. A rneq
testesülésben az Ige nem rombolja le a vil ágot, hanem meghagyja a világnak
(és összes dolgainak) autonómiáját, öntörvényüségét és ön ért ék ét . Semmit
sem vesz el a világtól , de adni akar valamit a világnak. amit az nem fogad el.

lsten épp Krisztusnak irgalmas tette által az egész világ elé tartja a . rnás
vil ág" eszkatológikus perspektíváját, az "új ég és új föld " kifejezéssel jelze tt
abszolút [öv öt, ahová minden föld i munkánk torkoll ik. A világnak ezt a végsó
beteljesedését a Szentírás sohasem nevez i világnak, még új világnak, más
vi lágnak sem , mert a . vi lág" szó már a kereszténység kezdetén azt a világot
kezdt e jelent eni, amely a vil ágoss ágot nem ismerte fel, az Igét nem fogadta
be, csak . világ· akart maradni . és az lsten irgalma által közölt lehetóséget
visszautasította . Ezért aki hozzátartozik, az nem kap hatalmat arra , hogy lsten
fia legyen, hanem csak e világ fia marad .

A keresztény ember teh át átéli az ev ilági munkában is, hogy résztvesz
Istennek teremt ő , gondviseló. fenntartó. természetes megváltó, sót enqedel 
mes áldozata által kegyelmi megváltó munk ájában . Ez a hite békét ad neki.
reménye lsten segitó erejét biztosítja , szeretete pedig növe li munkájának
tökéletességét, kedvességét lsten és az emberek el őtt.

Ak iknek lelke nem érzékeny az . lsrneretlen lsten" szavára , a lelkIIsmeret·
re, nem ritkán menekszenek az alkohol , a kábítószerek , a paráznaság, a szer
telen élvezetek, a zabálás mámorába. bálványimádók lesznek, vagy is életük
célja egy autó , egy n ő, az életszínvonal, stb . Ezért Idegesek. türelmetlenek,
durv ák, önzők , beképzeltek. intri kusok, ha nehézség van , munk ájukban hanya
gok. pénzhajszolók, t örtet ök. Valósággal elveszt ik . istenhasonlóságukat". Ezek
az igazi istentelenek, és nem föltétlenül azok. akik azt mondj ák, hogy nem
hisznek Istenben.
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II. A világ kerülése: embersze rete t

Ezért a világ iránti szeretetünk nemcsak abban nyilvánul meg, hogy
magunkat Istennek tetsző áldozatul adjuk a világért, hanem abban is, hogy
. nern szabjuk magunkat ehhez a világhoz" . Sz. Pál itt nem a kozmoszról (a
világmindenségről) beszél , hanem arról az eónról (aión houtosz), amely
akárcsak a gonosz világ (saecuium nequarnl ellentétben áll az eszkatológikus
korszakkal (saecuium venturum) . Ez a világ jelenti azokat az embereket is,
akik a világ fiai, akik szívvel, sz öval, viselkedéssel. cselekedeteikkel ehhez a
világhoz tartoznak.

Természetesen a .világ fiai " is az emberi család tagjai, azért őket is
szeretnünk kell azzal a szeretettel , amellyel az Atya szereti a világot és
amellyel Krisztus feláldozta magát a világért. De épp azért, mert szeretjük
őket, nem vállalhatunk közösséget gondolkodásmódjukkal és életfilozófiájuk
kal. Szívünkön viseljük sorsukat, fáj minden nyomorúságuk, de azt ls tudjuk,
hogy legnagyobb nyomorúságuk nem a betegség, a szegénység, a tudatlan
ság, hanem az, hogy c s a k e-világiak akarnak maradni , hogy nem fogadják
el az isteni rendeltetést, a megváltást és az örök üdvösséget. Ezért mondja
az aposto l. hogy ne szabjuk magunkat ehhez a vil ághoz. Mint a görög szöveg
mondja : . Ne azonosuljatok annak szkémájával" (mé szühematlzeszthe), a
latin szöveg szerint: .Ne konformálódjatok a világgal", ne alakuljatok a világ
hoz, . ne legyetek világ iasak" .

A vilá gtagadás mint a tagadás tagadása

Mi ennek a világnak a . szk érnála" . amivel nem szabad azonosulnunk? Mi
e világ . szellerne" . gondolkodásmódja?

A . szkérna" lényege a tagadás : nem fogadja be az Igét. Tagadja alapadott
ságait , teremtettségét és az eszkatológikus célra való rendeltetését. Tagadja
megváltottságát, vagy azt, hogy megváltásra szorul, Ez a tagadás annyira
megy, hogy semmibe sem veszi mindazt, amit tagad. és önmagát csupa pozi
tívumn ak tünteti fel. Ezért árad belőle az önelégültség, önhatalmúság, ön
dicsőítés, önérvényesítés, önigazolás. Végső cél akar lenni. A felsőbb célok
visszautasítása után ml más marad , mint az önérvényesülés és annak min
denféle formája : a szemek kívánsága . a test kívánsága és az élet kevélysége
(vö. lJn 2,16). Ezeket ígéri, ezek hiányával fenyeget.

Ez a világ bölcsessége és a világ pusztulásra ítélt fejedelmeinek bölcses
sége (lKor 2,6), amelyet lsten oktalanná tett a kereszt bölcsességével (uo.
1,20).

Ez a világ szkémája, amelyhez nem szabad hasonulnunk. Tehát nemet kell
mondanunk a világ lázadására, elítéljük az istentagadást , a megváltás vissza
utasítását. az eszkatológikus cél tagadását.

Ez a .nern" a legnagyobb pozitívum bennünk .
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A világgal való non-konformizmusunk által ellenállunk a rossznak, mint
később mondja Sz. Pál: . Ne győzzön rajtad a rossz , te győzd le jóval a
rosszat" (Róm 12,21).

A világ alapszkémájának csak az tud igazán nemet mondani, aki elfogadja
Urunk Jézus Krisztus keresztjét. .aki által a világ meg van feszitve számom
ra, és én a világ számára" (Gal 6,14) .

Eletünk áldozata, amelyre Sz. Pál felszólít, nem valósitható meg, ha nem
tudunk a világért (az emberi családért) lemondani a világról , vagyis a rnaqa
sabb rendeltetést visszautasító és önmagát végső célként beállító evilágias
ságról. Hivatásbeli kötelességeim teljesítésében, embertársaimmal való kap
csolataimban, napi munkámban állandóan találkozom a kétarcú világgal: min
denegyes szituáció döntésre szólít, hogy vállaljam az áldozatot a világért és
ugyanakkor mondjak nemet a világnak.

Gyakorlatilag tehát minden élethelyzet, minden szitu ácl ó egy hív ás hoz
zám, felszólitás, hogy vegyem föl a keresztet.

Ugyan kérem , mondják erre egyes .haladö keresztények", a II. Vatikáni
Zsinat után, az aggiornamento idejében, a világhoz fordulás nagy korszakában
a keresztről beszélni oktalanság. Elég botrány, hogy az evangéliumi üzenetet,
az örömhírt eddig is csak a középkori aszketikus formákban hirdettük.

Ezekről a .haladö keresztényekről" írt Sz. Pál a filippieknek: .Ismételten
mondtam és most is sírva mondom: sokan úgy élnek, mint Krisztus kereszt
jének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a has, dicsőségük az, ami gyalá
zatuk, eszüket a földieken járatják" (Fil 3,18) .

A kereszt már Sz. Pál idejében oktalanság és botrány volt, de csak azok
számára, akik e I ves z n e k .

Viszont nekünk, akik üdvözülünk, lsten ereje (1Kor 1,18) és lsten bölcses
sége (uo. 24).

De akinek Sz. Pál nem elég tekintély, hallgassa az Úr szavát: . Aki utánam
akar jönni , tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és kövessen
engem" (Lk 9,23).

A világtagadás: szabadság

Krisztus Urunknak eme szavait sohasem szabad felednünk. A világhoz való
fordulást helytelenül értelmezik azok, akik azt hiszik, hogy most már t öröl
nünk kell szótárunkból az önmegtagadást és kereszthordozást. A világ szere
tetének hangoztatása csak önámítás, ha nem tudunk a világért áldozatot hozni.

A világ felé való nyitottság alapfeltétele, hogy f e I s z a b a d u I j u n k
a v i I á g s z k é m á j á h o z val ó k ö t ő d é s t ő I . Csak az igazán szabad,
aki nem k ötődtk a világhoz, nem bizik igéretében és nem fél hazug fenyeqe
t ését ől. aki nemet tud mondani a b űnös világnak , aki nem konformálódik
ehhez a világhoz.
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A nern-konform álódás nem azt jelenti , hogy érdektelenek vagyunk a világ
(az emberi ség) nagy problémáival szemben , de azt sem, hogy közömbösek
vagyunk örömeivel és nyomorúságával szemben. Hiszen Sz. Pál, mikor a
továbbiakban részletezi a világgal szemben való magatartásunkat, külön hang
súlyozza: ,Orvendezzetek az örvendezőkkel , a sírók kal pedig sírj atok! ' (Róm
12,15)

A világmegvetés: eszkatológikus remény

A non-konfonnizmus csak azt jel ent i , hogy ne tapadjun k a világ örömeihez,
pompájához, léha szórakozásához , szerelméhez, kapzsi üzleteihez, stb. , mint
életünk végső céljához, és ne rettegjünk szenved éselt öl, a betegségtől, siker
telenségtő l , megaláztatástól , szegénységtől , mint életünk legnagyobb szeren
csétlenségétől. A világ bajaiban nem szabad elfelednünk Sz. Pállntelmét:
. Ne szornorkodjatok úgy, mint akiknek nincs reményük' (lTessz 4,13) .

A világ örömeire ugyanezt alkalmazhatjuk: ,Ne merüljetek el annyira a
világ örömeiben, mintha magasabbra nem volna rern ényetek. "

Tehát a világ nevetésében és könnyeiben a mi reményünk messzebb néz
zen: Az abszolút jövő, a végsó eszkatológikus beteljesülés reményének táv
latában kell a világ nyomorát és pompáját értékelnünk. .Azt mondom teh át
testvérek: az idő röv id. Azért akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem
volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örve nd, mintha nem örvendene. aki
vásárol , mintha nem tartaná meg, s aki érintkezik a világgal. mintha nem
érintke znék vele . mert elmúlik a jelen szk émája. IOn pedig azt akarom . hogy
gond nélkül legyetek' (1Kor 7,29-32).

A világhoz való fordul ásunkat. a vil ág (vagyis az emberiség) iránti el
kötel ezetts égünket mindig az eszkato lóg ikus remény hatalmas távlatában kell
értenünk , és meg kell őriznünk abszolút szabadságunkat az eszkatológikus
beteljesülést visszautasító világ ígér eteivel és fenyegetéseivel szemben.

Ez a szabadság szükséges ahhoz, hogy Istennek tetsző áldozatunkat az
önfeláldozó felebarát i szeretet mindenn api cse lekedeteiben aprópénzre váltsuk.

Foglaljuk össze Szent Pál gondolatait.

A keresztény egész életével belekapcsolódik Krisztusnak világmegváltó
áldozatába, kiegészíti. ami Krisztus szenvedéséból hiányzik . J:letének élő ,

szent és Istennek tetsző áldozatával számára a világ keresztre van feszítve
és ő a világ számára. alap-beállítottságát ( ,szkémáját') elutasítja és azzal
nem azonosul. Ha ezt megértettük és magunkévá tettük , akkor pozitív form á
ban ls kifejezhetjük a világhoz való viszonyu nkat: S z e r e t e t é s s z a b a d
ság .

Ha ez a szeretet megvan és a szabadság is megvan bennünk, akkor lehe
tünk nyitottak a világ felé, Illetőleg a világban megnyilvánuló Isteni akarat
felé .
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III. Alakuljatok át gondolkozástok megújulásával

Erre a megújulásra utal a második vers folytatása (Róm 12.2): .Ne szab
játok magatokat e világhoz. hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásá
val. hogy felismerjétek. mi az lsten akarata , mi a helyes. mi kedves neki és
mi a tökéletes" .

Metanoia

A mai ember inkább ilyen folytatást várna: Ne szabjátok magatokat a
világhoz. hanem a világot alakítsátok át . ..

Nagyon sok szép szó hangzott el a kereszténység világalakitó szerepéről,

azt azonban kevésbé hangsúlyozzák , hogy a keresztény világalakitás mindig
az emberen : önmagunkon kezdődik. Azt is elfelejtik, amit a Vatikáni Zsinat
kifejezetten tanít, hogy a világ átalakítása a Hegyi Beszéd szelleme nélkül
lehetetlen (Mt 6) , és főleg nem törődnek azzal, hogy az evangéliumi üzenet
szerint a világ átalakítása lsten országával kezdődik és végződik. a többi
hozzáadatik nekünk. Isten országa pedig csak metanoiával, .búnbánattal",
helyesebben megtéréssel , vagyis gondolkodásunk teljes és gyökeres átalakí
tásával érhető el.

Sz. Pálnál maga a hit ilyen metanoia. Ez a hit az újjászületés feltétele.
Gondolkodásunk . megváltozása nélkül nem lehetünk új emberré, új teremt
ménnyé. Azért inti Sz. Pál a keresztényeket állandóan: •Vessétek le a régí
embert szokásaival együtt és öltsétek fel az újat, aki Teremtőjének képmá.
sára állandóan megújul a teljes megismerésig" (Kol 3,10) . Ugyanezt irja az
efezusiaknak, de egy kifejezést fúz hozzá, ami a rómaiakhoz irt intelemmel
azonos: •. .. újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek maga
tokra az új embert, aki lsten hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben
alkotott teremtmény" (Ef 4,22-25).

•Alakuljatok át gondolkodástok megújulásával" azt jelenti, hogy van ben
nünk valami helytelen gondolkodás, amelyet le kell vetnünk, amelyet újjal
kell pótolnunk. Enélkül .lsten akaratára " való hivatkozásunk csak önámitás
és rendetlen hajlamaink igazolása. Ezért mondja Szent Ignác ls. hogy aki nem
irtja ki magában a rendetlenséget. az nemcsak hogy nem tudja megtalálni,
de még keresni sem tudja lsten akaratát.

Akinek nagyon ízlik , amit a világ kinál és nagyon retteg attól, amivel a
világ fenyeget, az sohasem találja meg lsten akaratát és sohasem lesz benne
igazi önzetlen szeretet. Azért a II. Vatikáni Zsinat aggiornamentóját és világ
hoz való fordulását evangéliumi és keresztény modernséggel igy fejezném
ki: Csak akkor tudunk igazi krisztusi szeretettel a világ felé fordulni. ha
megutáljuk mindazt, amit a világ szeret és felkarol. és teljes sziwel vágya
kozunk azután. amit Krisztus szeretett és felkarolt.

21



A belsó megújulás

Még egy gondolat. A világhoz való fordu lásunk apostoli jellegú. Adni
akarunk valamit a világnak. amije nincs neki , olyan valamit. ami nem klkls ér
letezhet ő , bölcse lettel ki nem következtethető , amit mi is kaptunk az ön
magát Jézus Krisztusban kinyilatkoztató Istenünktől: az lsten Lelkét bensőnk

be, szívünkbe .
Egy egészen más világ tört be tehá t tudatunkba : a Lélek , aki mindent

megítél és akit az érzéki (pusztán evilági) ember meg nem itélhet (1Kor
2,1 0-16) .

Ezért a vilá ghoz fordulásunk alapfeltétele a belső megújulás, vagyis a
Krisztus felé való nyitottság, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennünk, mint
amely Jézus Krlsztusban volt (Fil 2,5) .

Ezzel a lelkülettel már nyugodtan fordulhatunk a világ felé és megkezdőd

het a dialógus, mert ez a lelkület már . üzenetet" közvetít a világ felé . tud
adni valami többet a világnak. Ez a lelkület . szöt ért a világgal", megérti
annak segélykiáltását, igazi nyomorát, megérti a folytonosan változó és ka
vargó vil ág dolgainak és ügyeinek . jelentését " és ki tudja olvasni a világból
az üzenetet , az . Idök [é letben" megtalálja lsten akaratát.

A szellemek megkülönböztetése

A világhoz fordul ásunk , világszeretetünk a mindennapi élet ezer szituáció
jában valósu l meg. Ezekben a szituációkban kell fel ismernünk: .rnl az lsten
akarata, mi a helyes, mi kedves neki és mi a tökéletes" . Erre nem lehet
magatartási szabályokat adni. A döntés a mindenkori szituációban rnüköd ö
. szellemek" megkülönböztetésétől függ.

Minden szituáció lsten hlv ása. de a sátán is beleszól. Azért minden szltu á
ció egyúttal kisértés is . amelyben nemcsak a gonosz csábit, hanem lsten ls
próbára tesz minket. Akinek jó füle van, az meg tudja különböztetni a hivást
a k ís ért ésr ől . Akinek . jó kapcsolata" van Istennel, az ki tudja szúrni lsten
hangját. Ak i naponkint megújul és naponkint Krisztust ölti magára, az meg
találja a helyes magatartást.

Ez a lelkü let tesz igazán . úrr á" ezen a világon. Ak i felette áll a világnak.
az elég erőssé válik arra , amit a Zsinat annyiszor megkövetel: megragadn i
a dolgokat , megtisztítani (vagyis megrostálni , megkülönböztetni) és tökéle
tessé tenni Kr isztusban. Akkor nem sodor el a világ , mint pl. annyi munkás
papot Franciaországban, néhány Iiturglkust Hollandiában. dialógussal kérkedőt

szert e a vil ágban, tudóst a tudománya, a világhoz alkalmazkodót a .sátán
pompája" . . .

Minden szituációban az a kétarcú világ tek int reánk , amelyről a bevezetés
ben VI. Pál pápa szólt. Egyszer azt az arcát mutatja felénk, amelyért Krisztus
meghalt . máskor azt, amelyet Kr isztus elítélt és legyőzött, s amelynek feje -
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delmét kivetette. Szeretettel kell közelednünk fel éje , amikor a mi megváltó
és teremtő Istenünk tekintetét fedezzük fel benne. Óvatosan el kell fordul
nunk, ha e világ fejedelmének csábító tekintete néz belőle felénk.

Békési István

A NÉPMISSZlÖK

Egy kis történelem

A középkor nagy n éprnlsszl ös szentje inek munk álkod ása, eredményei ma
már egyháztörténelem. Már a domonkosok alkalmazták megalakulásuk után.
Ferreri Sz. Vince, Kapisztrán Sz. János, de a hegyi falvakat járó Szalézi Sz.
Ferenc is népmissziókat tartott. A háborútól meggyötört népet Páli Sz. Vincé
ék éppen úgy, mint nálunk a török idők után a ferences és jezsuita atyák így
er őaltett ék. vagy így hozták újra vissza. Vianney Sz. János is a szomszédos
plébániákon tartott missziós beszédeivel hívta fel először magára a figyelmet.

Vidám történetek és komoly elismerés keretében emlegetik ma is a közel
múlt nagy missziósait, otthon, Bácskában, Erdélyben, Amerikában. Majd húsz
éwel később én is jártam azokat a helyeket, és tapasztaltam, hogya domon
kos Böle és Badalik atya, a jezsuita Bangha és Lischerong páter, a ferences
Buttykai és Kis Szaléz atya nevét nem felejtették a kanadai magyarok, csak
úgy, mint az erdélyiek a ferencesekét, Lajos Balázsét (vö . Szolg.12.sz.1, vagy
a bácskaíak és bánátiak a húszas években ott dolgozó Csávossy páterét és
társai ét.

Új keresztény tavasz

A Zsinat aktáinak címszójegyzékében nem szerepel a neve sem a nép
misszióknak. De megvan bennük nem is egy helyen a felhívás, hogy újra
közkinccsé kell tenni az evangélium jóhírét, hogy világosság legyen az em
berek életének útján és reménnyel, örömmel masírozzon lsten vándor népe.
Sokféle módja van ennek. A keret persze a megújított - és megértett 
liturgiába való elevenebb bekapcsolódás. Alapvető a Biblia olvasása és csopor
tokban való magyarázása. Hétvégi, vagy hosszabb zárt, vagy félig zárt lelki
gyakorlatok (ezeknek új , modern formái nagy reményekre jogosítanak), csalá
di pasztoráció: mindent fel kell használni , tartalommal eltölteni , vonzóvá és
életet továbbítóvá tenni. De meg kell találni a rnódját, hogy az egész plé
bánia, a nagy közösség is kapjon igazi, alapos felfrissítőt, megújftót, közös
feleleteket mai közös kérdésekre, azaz talán új formában , új névvel, de azt,
amit régen a népmissziókban akartunk adni.
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A népmisszió lelke

Idősebb korosztályok. papok és hívek egyaránt. még emlékszünk a nép
missziók ra. Sokan élményszer űen. mint résztvevők. Mert az igazi népmisszió
élmény vol t . ünnepe az egész egyházközségnek. sőt az egész falunak. város
nak. még ha valaki nem is vett részt benne.

Még 1946 telén ls tartottunk olyan mlsszl ókat, ahol harangoztak a ezom
széd faluból jövő kocsi elé - azon hozta a plébáno s a missziós atyát. ~s

mert történetesen igen lassan haladt a kocs i a sáros úton. hát jó hosszan.
Osszegyül ekezett az egész falu a templom elé . Ott fogadta a bíró - nem
az egyházközségi elnök - a missziós atyát a falu nevében. Mert azt mlnden
ki sejtette. ha világosan nem is tudta . hogy ami itt kezdődik. az az egész falu .
a közösség javát szolgálja majd. Akkor ls. ha a döntő mozzanatok nagyon
egyéniek : magános elmélyedés. egy·egy töredelmes gyónás . egy ember be
kopogtatása a szomszédba, vagy szül ö, rokon . idegen ajtaján. ahol haragosa
volt . . . A megnyitó beszéden pedig ott ült a szentélyben a helybeli görög
katolikus pap és a református vagy evangélikus lelkész is. és utána is . nem
egy este. Benne volt a légkörben. hogy itt most az lsten Lelke jár. és ez
minden lsten és lelkek ügyével foglalkozó ember számára ünnep. Dnnepi színt
öltött a falu is. Szinte egész héten csak a legfontosabb munkákat végezték
el. rnondván, hogy .a munka úgyis megvár. de missz ió nincs minden eszten
d öben" . Igy nem csoda . ha a plébános már befejezés előtt pontosan tudta a
látható eredményt: hányan voltak. hányan gyóntak. stb .•Még öt férfi nem
gyónt meg. látogassuk meg öket" - mondotta az egyik derék plébános a
szatmári végeken . ebédnél. az utolsóelőtti napon.

A misszió lefolyása

E I ő k é s z f t é s : Azok voltak a jól sikerült missziók által ában. ahol jó volt az
előkészítő munka. Mi nthogy a misszió át laq 7·10 éves I d őközben tért csak vissza egy·
egy egyházközségben. a buzgó lelk ipásztorok szinte egy évet szenteltek az el ökész i
t és re , mindig Intenzivebbre szitva a v árakoz ás és a reménykedés tüzét . Legalább a
vasárnapi nngymisén elmondott. a missz iók sik eréért felaj ánlott ima figyelmeztette a
csak heti mlsehallgatókat ls. hogy valami k észül, Az ima mellé a prédikációs meaern
lékezés is csat lakozott lassanként. (Ez év nagyböjtjén hallhattuk az egyik ausztriai
város magyar rnis élén, hogya pap figyelmeztetett a Jövő évi húsvéti Szent István
jubileumi misszióra.) Majd megjelentek a teltrasok. a plakátok. A különbözö hitbu z
galmi csoportokat és fől eg a gyermekeket befogták a . h tvoqat ö" szerepébe. . Már
csak el kellett gyüJJek . nem hagyott ez a gyerek b ékémet" - hallották néha a rnlsz
sziósok a gyóntatószékben. vagy a templom előtt.

Hogy a missziós e l őkészület és maga a misszió mennyire nem csak a lelkipásztor
dolga és milyen fontos szerep jut benne a felelősségtudatot érző lalkusoknak, azt
szépen jelle mzi az egyik nagy ausztr iai város miss ziós jelmondata: . Ist dein Gott tot .
dann nimm den rnelnen" - ha a te Istened halott. vedd az enyémet .

Ausztráliában a missziót legalább egy héttel azelőtt kezdik. hogya beszédekre sor
kerülne a templomban . Kezdik pedig a családlátogatássaJ. Területi plébániákról van
szó, Igy pontosan kézhez kapják a missziós atyák a hívek n évsor át. és mennek házról
házra. Meghivnak mindenkit . átadják a nyomtatott prog ramot és Igéretet vesznek a
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családtó l, hogy minden beszéden legalább egy képvise l őjük ott lesz. Az pedig a
hallott beszédet , vit aanyagot adja tovább a családban. (M int régen, mikor a vasárnapi
rrnséról hazamenve megkérdezt ék az otthonmaradottak: No, kisf iam, rnlröl préd ikált
a tiszte lendő úr?) Saját tapasztalatomból tudom, hogy még a nem túlbuzgó, sokszor
közömbös hive ket is meghatotta, hogy személyesen törődnek vel ük , tudn ak felő l ü k ,

- és jártak szorgalmasan a missziókra. Nemzet iségi , bevándorlókra épül t plébániákon ,
közösségekben sokszor ilyenkor kerü ltek át tőlünk a plébánia kere tébe a magyar
hivek . Hiszen ott legtöbbször jobb kezekben ls vannak: családba, keretbe kerülnek ,
rendszeres lel kigondozásban részesülhetn ek, s ezzel több idő marad a magyar lelki
pászto rnak a kall ódók keresésére , szolgálatára.

M e g n y I t á s : A megnyitó mind ig Igen ünnepélyes volt . Körmenetben vonultunk
be. Az élen II mis sziós keres zt . Ezt vagy többen vitték, vagy Cirenei SImonként az
elnök. vagy a templomatya. Utána templ omi zászlók. eset leg egy Jézus Szlve-k ép,
Sok helyen külön . rnlsszlös éneket' éneke ltek a bevonulás alatt. A kijelö lt kl sflúk
és kisleányok már ott szorongtak , virággal a kezükben, az atyákat köszöntő versekkel
a fejükben. Mikor a keresz tet a szentély e lőtt elhelyezték, hogy egész héten szem
előtt legyen, a plébános üdvözölte a missziós atyá (kal t és átadta a stólát, annak
jeiéül. hogy itt most ők lesznek a lelkek gazdái, Ha ketten voltak, egyik válaszolt.
a másik tartotta a bevezető beszédet, még egyszer világosan kihlrdetve a tudn ivaló
kat . Vagy már a beszéd közben, vagy a végén megszólalt a harang, mi ndenkit int ve .
hogy ,itt az alkalmas idő', és imádko ztak azokért, akik nincsenek Itt. Ez a harangszó
áll andó kisérője lett a missziónak, mindig a vezetőktől függö tt, milyen alkalommal
szólaltatták meg. De a missziós kereszten csi ll ogó (sokszor Ilyenkor új rafestett.
újraaranyozott) számok ls beszéltek . hang nélkül ls: Hányan nincsenek már Itt , akik
itt voltak még velem az utolsó misszión! Itt leszek-e én öt , hét , tíz év rn úlva, vagy
ez az utolsó misszióm?

L e f o I y á s : A nagy rnlsszi ós beszéd esténként volt, mindenki részére . Az esti
misék bevezetése e l őt t utána valami ájtatosság volt , pl. rövid l itánia. Azóta k itünően

bevált a mise közben. evangélium után tartott missziós beszéd. Reggel. a mise előtt

vagy után volt a másik beszéd. A csoportok oktat ása úgy , ahogya hely i k ör ű l m é nye k

nek legjobban megfe lelt. , Igazi' faluban a téli munkaszünet alatt akár délelőtt . akár
kora délután lehetett tartani. Ma már falun is, a változot t munkaviszonyok rniatt.
legjobban az válik be. hogy az est i misék végén ott marad az a csoport. amelyi knek
külön oktatá sa lesz. Hosszú i dő , igaz. két órát a templomban maradni , és megerőltető

két beszédre fi gye lni. De még mind ig alkalmasabb, mint rossz Időben , nagy távol 
ságokrói kétszer el jönni egy félnap alatt. Ausztráli ában íordttva cs inálják : mise előtt

van a .k érd és-Ielelet óra', ezt az egyik missziós atya tartja (ma már bizonyára e rő

sebben dialógus formá jában) , utána a mise és annak közös imái , feleletei feloldják
az előző óra feszü ltségét , s így megerőltetés nélkül tudják végighallgatni a beszédet.
amelyet a másik atya tart , vagy evangélium után , vagy áldozás után, vagy az áldás
el őtt .

Csütört ökön este van álta lában az O l tá r i szentség rő l szóló beszéd. Jó ezzel kap
csolatban végezni a családfelajánlást. , A szeretet otthon kezdödjék" jelszóval tuda
tosítani, hogy az egység és a szeretet Szentségének el ső gyümöl cse az otthoni
béke, segítő szell em, az igazán egymásért élő tevékeny szere tet. - A péntek esti
beszéddel kapcsola tos mise végén van a .klb ék űl és szertartása ' (az új liturgia óta
alkalmasan beleka pcsolható a mise Mia tyánk utáni részébe) , ker esztcs ókkal . ami
még ma is meginditó és felemelő látv ány,

Ahol lehetőség van gyertyás körmenetre, ott a szombati záróesten az van a
Szüzanya t iszteletére. Ha nem lehet a templomon kivül. valami formában módot lehe t
rá találni bent . A megköszönés, elbúcsúzás is a szombat esti programhoz tartozik.

B e r e k e s z t é s : Régebben ez vasárnap volt , a nagymise után. ma Inkább a
szombat est i rnls én. Egyik missziós mégegyszer összefogla lta - l e hetől eg könnyen
megjegyezhető formában - a miss ziós hét a laptantt ás át. fel tételeit. amelyeket a ke-
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zükbe adott missziós emlékképről újra meg újra fö lldézhett ek a hívek . A mise végén
a kegytárgyak megáldása. majd az ünnepélyes végszó. keresztségi fogadalmunk
megújí tása. pápai áldás és a missziós atyák áldása a kereszttel. pápai himnusz és
Te Deum .. . Túl sok? Csak a nép lelkét igazán nem Ismerő emberek mondják .
Közösségi élmény ez. a lélek ünneplő percei és órál; nem hogy sokaltan ák. ellen 
kezőleg : igénylik az emberek az ünnepi alkalmakat . amelyekb en az egész ember
benne van: szeme és füle. szíve és közösségvágya is. nemcsak esze és akarata .

G y ó n t a t á s : A legfárasztóbb munka misszió idején a gyóntatószékben töltött
hosszú órák. Dc a legfontosabb és l eggyümö lcsözőbb is. Sok lelkIIsmereti kétely
megoldása, sok lelki béke és megkönnyebbül és. v igasz szokta kísérni. Persze a kü
lönböz ö missziós atyák ereje ls más-más ponton van. Van, akit nagyon szfvesen hall 
gatnak szószéken. van. aki t mint gyóntatót becsüln ek nagyon. Vendég·gyóntatóként
általában szomszéd papok is belesegítenek a missz iós munkába. Mindenki megkeres 
heti azt. akihez legtöbb bizalma van. és nagy tömegek esetén nagy távolságról jött
hívek hamarabb sorra kerülhetnek így. Nagyon szépen meg volt ez szervezve mindig
.kal ákában" Erdélyben és a Bácskában ls: az évi búcsús gyóntatás módjára össze
jöt tek és segítettek a papok a missziónál is .

Előfordulnak naív. kedves esetek is. mint fia tal missziós korában történt valakivel.
Már a kocs in ültek. beburkolózva pokr öcba. bund ába. mikor odatopogott egy öreg
néni : ne haragudjanak. de még ő gyónni szeret ne. Mégpedig a fíatal kis atyánál.
Talán meg is hatódott a kezdő. k is eg itő ki satya, hogya néni bizalma benne van. Le
szállt a kocsiról. bement . a többiek addig vártak. . No hála a jó Istennek - köszönt
el utána az anyóka -. rnost már mind a három szentatyánál meggyóntam ... '

B e t e g e k I á t o g a t á s a: Hogy a népmissz ió az egész közösség lelki ünnepe.
szepen kifejeződött a betegek meglátogatásában. áldoztatásában és megáldásában. A
családok. rokonok. szomszédok bejelentett ék. hol van beteg . Ahol nem súlyo s. mozogni
tudó betegek laktak egymás közelében. összegyül tek egy helyre . ' A missziós atyák
nekiindultak (régen kocsiva l . ma autóval - ha van) és napokon át ez volt a délelőtt i

missziós teendő . De nagyon megéri az időt és a fáradságot is. Nemcsak az öregek .
betegek egyéni vigaszta lása nagy szó. Legjobb Imádkozó. vezeklő. kegyelemszerző

munkatársai ök a missziósoknak. A látogatás is újra felhivás a ház. a környék lakói
számára. A betegek is elmondják látogatóikna k a hírt . Csak a kicsiny g y e r m e k e k
m e g á I d á s a - a megnyitó vasárnap. l eh etőleg kora délután - volt hasonlítható
ebben a tekintetben hozzá. Szánjunk minél több idöt a betegekre . A gyónás és áldo
zás mellett közös imádkozás. egy kis beszélgetés . a missziós képek kiosztása (leg
több beteg örömmel mutat ja majd az elmúl t missziók ernl ékképét. szégyenlősen vallva
be. hogy ö mennyit imádkozik a misszióért ) : mindez élménnyé teszi számukra a
missziósok látogatását. a munkának pedig kegyelmi hátvédet ad.

Mélyszántás - vagy futó zápor?

Az a fajta népmisszió. ahogy mi otthon . és átlagba n Középeurópában
ismertük és müvelt ük, az alapvető . lényeges. az örök igazságok fö lelevenlté
sére, elmély íté sére szolgáló . sürített tanfolyam" volt. (Pressure course 
mondanák angoluL) Máshonnan jött papok. főleg szerzetesek, akik nél mindi g
akadt minden rendben egy-két éppen erre termett. felkészült ember. ipar
kodtak a keresztény követelményeket. a keresztény életeszményt olyan formá
ban előadni . hogy az lekösse az embere k figyeimét. vonzó. vagy megdöbben
tő példákban ott maradjon emlékezetükben. és így életet formáló cselekedet
forrásává legyen a hallott. kifejtett igazság.

Tömeglél ektanról . tömegek kezelésének és vezetésének tudományáról nem
sok régi missziós végzett elméleti stúdiumokat. De ami abban örök és min-
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den kor minden emberének való. átlag igen jól tudták. Azért volt akkora
hangsúly nemcsak a hit igazságainak pontosabb megértésén. hanem első

sorban a hitből és meggyőződésből fakadó szebb és jobb cselekvésen. J:s a
talajt ör ést. a hetes kegyelmi esőt igyekeztek állandósítani. a lelkiélet tenni
valóinak keretet és közösséget teremteni (ma kicsit viszolyogtató szóval :
. Jnt ézrnényeaí tenl" }. Ahogya misszió menetén, a témák klv álaszt ásán rajta
volt a különböző szerzetesrendek sajátos pecsétje is. éppúgy mikor az
eredményt biztosító állandó keretet. formát kerestek. ott is mindenki a
saját lelkisége, rendi hagyományai szerint iparkodott megtalálni a legjobbat.
A dominikánusok missziói után mindig újra felvirágzott, vagy ha még nem
volt. megalakult a rózsafűzér-társulat. A ferences missziók végén hasonló
történt a harmadrenddel. A [ezsuít ák sürgették az elsőpénteki szentáldozást
és a családlelajánl ást . a napi felajánló imával. Városokban Credo-egyesüle
tek, kongregációk alakultak. Új életre kelt mindig a világmissziókért való
buzgalom ls. A helybeli papság a missziók után legkönnyebben ezekben a
keretekben tudta ébrentartani a missziós lángot. és rajtuk keresztül újra meg
újra buzdíthatta az egész plébániát a missziós feltételek hűséges rneqtartá
sára. Ott állt Intő jelül a templomban a missziós kereszt is .

Az új élettel eltöltött. vagy most létesített egyesületekben átlag pezsgő

élet indult el. Mikor az egyházközségek komoly szervezésére került sor ,
ezekben találtak a plébánosok jó munkat ársakat, példaadó, másokért is dol
gozni. áldozni kész világi apostolokat. A Zsinat utáni időben a fő hangsúly
itt nyilvánvalóan az egyháztanács jó meg- , vagy átszervezésén, aktlvlzálásán
van.

De az egész plébánián is meglátszott a misszió hatása . Mint a tavaszi
nagytakarítás. meszelés után szinte az egész falu külseje megújult. úgy indult
el valami szebb és jobb az egyesek lelkében. a családokban. a közösségben.
Felfrissült buzgalom. megbékélt szívek, pontosabb templombajárás . a szent
ségek gyakoribb és buzgóbb vétele . Egy-egy jó misszió után még az anya
könyvekben is látni lehetett az eredményt: a keresztelések száma. a szent
séggel ellátott betegek száma növekedett. Sok rendezetlen házasságot is
rendbehoztak ilyenkor.

Nem volt százszázalékos. nem volt állandó eredmény? Igaz. De hol van
emberi dolgokban tökéletesség? Nem olvastuk-e újra meg újra a szentek
életrajzában. hogy ez vagy az a nagy népmissziós . megúj ította egy·egy or
szág. vagy egy-egy tartomány életét" - és ugyanazon a helyen később egy
másIk tette ugyanazt? Hiszen közben ember maradt az ember. gyarló. esendő

teremtmény. Nem szólva arról, hogy minden nemzedékkel újra kell kezdeni
a munkát : a lelkiség nem . öröklödlk" minden további nélkül. J:s mikor már
megint ott volt a reform ideje, .v ísszalött" a misszió.

Erdekes, hányszor hallunk lelklcslnyl ö. az eredményeket megkérdőjelező

megjegyzést főleg papi ajkakról manapság a missziók hatásáról : futózápor
volt, vitte magával a többi, de nem volt belső meggyőződés ... Mikor le-
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szünk követelményeink te rén a hívekkel legalább igazságosak , - holott
szeretettel megértóknek és irgalmasoknak kell ene lennünk? Iparkodunk-e
legalább úgy megérteni gyarlós ágaikat, jószándékuk , fogadkozásuk, javulásuk
esendó, emberi voltát, mint ahogy (remélj ük!) elég készségesen találunk
mentséget papi , szerzetesi bukások, hibák, botr ányok mentésére - nem egy
vagy két hetes misszió , hanem hosszú évek szemi náriu mi, novic iátusi, papi
képzése, tréningje után?

Nova et vetera

A régivágású missziók ideje lejárt. Jöjj ünk ezzel t isztába minden nesztal
gia nélkül. Már jóideje csak falusi, legföljebb kisvárosi keretben lehetett így
tartani. A kísérletezés és útkeresés idejét élj ük ma minden vonalon, így a
missziók ügyébe n is.

A legkomolyabb nehézség nem is annyir a a megvá ltozott rnunkavlszonyok
ban, vagy a hívek estéjét kltölt ő . te hát a missz iós idót is kontrázó t évé
nézésben van. Egy alapvet ő elméleti nehézség búj kál éppen a lelkipásztorok
és a papság fejében, és ez részben lélektani, részben tö rténelmi: Nem bízunk
a t ö m e g p a s z t o r á c i ó eszközeiben, nem bízunk az eredményekben. A
.diaszpora-kereszténység" látomása megüli a lelkeket. i:ppen ott leg inkább,
ahol a tömegesítés és a tö megmozgalmak világrek ordját .kö ve tté k el " még
a rövid emberi emlékezés számára sem túl távol i múltban. i:s mert a németek
átlag sokat írnak és mi ndenról készítenek elm életet , szinte eleve gyanússá
tették ezeket a gyakorlatokat és kezdemé nyezéseket.

Természetesen sokkal mélyebb eredményeket lehet elé rn i kisebb csopor
tokban , zárt lelkigyakorlatok útján. (Ott sem száz százalékosat ! ) De az ern
berl természet nem változott. Szórakozás, sport, politi ka ma is . t örneq-keret
ben" történik. Minden életmegnyilvánulásra alkal mas közeg a töm eg, csak a
vallásra nem? A J ézus-rnozqalorn különfé le ágai mintha kézból cáfo lnák ezt.
Es nincs a hippik jelensége, a nagy közös éneklése k tömege és hasonlók
mögött egy mélyebb igény is, amely ki töltésre vár?

Mindenki érzi : az egész emberi nagy családdal, a közöss éggel szemben
is felelósek vagyunk. Innen az amerikai je lszó: . Elvesztettük a tömegeket,
tehát a tömegekhez kell mennünk", és a következó prób álkozás: Különbözó,
a missziókkal régen is fog lalkozó szerzetesekból alakult missziós csoportok
bejárják a plébániákat és .pl ébénla-meqújftást" végeznek. Elóre megh irdetik ,
és minden csoport problémáit külön álla potbeli beszédek, dialógusok , család 
látogatás keretében iparkodnak megbe szélni és kere sik rá a mai megoldáso
kat. Egy-egy helyen akár egy hónapig is tarthat ez a . megújítás" .

Máshol .engeszteló hét" a neve a 2-3 beszédból álló , csa ládlátogatással
és sok-sok egyéni beszé lgetéssel klbő vített missz iónak : fóleg az élet kelle
metlenségeinek felajánlását, keresztény elfogadását ajánljá k, a szentségek
gyakori vételét sürgetik egyéni, nemzeti , egyházi és az egész emberiséget
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érintő nagy ügyekért. - Nemzetiségi plébániákon - ahol az idősebbek még
az anyanyelven, de a f iatal ság már angolul ért i jobban az Igét - vagy minden
este kap tanítást mindkét csoport: egyik evangélium után, másik a mise vé
gén, vagy egyik este magyar , másik este angol a mis e és a beszéd nyelve.
(Utóbbi esetben persze jobb a két hetes misszió.)

Ausztrália magyar szórványaiban egy-egy . Ielki napra" jönnek össze évek
óta Perth , Sydney , Adelaide hívei. Négy elmélked ésre, egyéni gyónásra és
tanácskérésre , s a végén szentmisére jut ennyi i dőből. Egyik nap (inkább a
szombat) az asszonyoké, másik a férfiaké. Ennyi belefér a hétvégébe, és bár
nem ideális megoldás, mégis sok lelki jó , egyéni megerősödés és közösségi
nekilendülés az eredmény.

Az .Isten halála" nagy amer ikai vitájának egyik jelentős szerepl ö]e, a
Harw ard-egyetem tanára, Harvey Cox, .A bolondo k ünnepe" c. könyvében az
ünneplés, a játék , az öröm és a képzel et hiányáró l és fontosságáról beszél.
Sok számunkra is megszívlelendő szempont van ebben a könyvben. Mert a
vallásos élet ünnepi alkalmal éppen ezt az örök emberi igényt elégítették ki.
Nagy reformigyekezetünkben ki ne öntsük megint a fü rdőv ízzel a gyereket
is. Egy-egy népmisszió alkalmával újra meg újra alkalom nyílik az ünneplés,
a képzeletet is megfogó és ki elég í tő, a kedélyvi lágot is megind ító színes
szertartások rendezésére . Ne mások vetessék észre velünk mindig újból a
ki nem használt nagy l ehetőségeket, sokszor lebecsü lt emberi érté keinket.
Hivatkozzunk-e it t a melbournei nagy euchariszt ikus kongr esszusra, pl. a
bennszülöttek rnls éj ére a törzs i tánco kkal, énekekkel, vagy a százezer gyerek
miséjének hangulatára? Szerencsés mai kezdeményezések voltak ezek, az
örök igazságnak mai nyelven való elmond ása. Ezért mondhatta az elnökl ő

Shehan bíboros: . Most már fölfelé megyünk" .
Az ember természete szerint közösségi lény. A vallásnak mindig döntő

szerepe volt ennek az Igénynek kielégítésében, helyes formá lásában. Felada
tunk az örök igazságot, az örök emberi szükségl et kielé gítésére, a mai em
bernek , a mindennap emberének megfelelő módon prezentálni. De ne feled
jük , hogy ez nemcsak igehirdetéssel törté nik. A közös ének, közös ima, a
szer ta rt ások, a misszió mind en apró részlete , egész . szerkezete" ezt közvetíti.

Persze az idő rövid , még ha két hétig is tart a missz ió, és így a lényeges
dolgokból ls csak a leglényegesebbekre ju t. (Au sztráli ában mindig legalább
két ember megy a plébán iára, és külön tart anak egy·egy hetet a férfiak nak,
külön a nőknek.) Ezt a I é n y e g e s e t , vagyis a beszédek témáit tehát jó l
meg kell választani. Persze nem akadémikus szln t r ől. vagy a teológiai vi ták
szempontjából. Hanem egyrészt az egyszerü , ún. . át lagkeresztény" szem
szögéből, - és itt komoly segítségünkre lehet , ha jól átelmélkedjük az
Apostolok Cselekedeteiből az őskeresztény igehirdetés magvas fo rmuláit .
Másrészt ügyelnünk kell arra is , hogy necsak az értelem, hanem a kedély és
az akarat is megtalálja táplálékát a beszédek tárgyában és tart almában. Le
hetetlen pl. missziós sorozatot elképzeln i a Szüzanya alakjának, szerepének
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beleszövése nélkül. Az utóbbi célt szolgálják a gyakorlati életből vett példák
is ; legnagyobb a hatás . ha a már tapasztaltabb misszionárius saját élménye i
ből veszi őket.

Joggal kifogásolták sokszor. hogya régi missziókban túl sok volt a nega
t ívum: a bűn ről . a pokolról szóló beszéd. (Nem mintha ezt mindenestől sza
bad volna mellőzni!) Pedig ismertük a példát. mit írt X. Pius a beszédre :
. ttt jön a szld ás" helyett a tennivaló: . Itt jön a k észület." Msgr. Knox, a
konvert ita. keresett szónok és lelkigyakorlat-adó, aki a Bibliát egyedül lefor
ditotta modern angolra , eml íti egyik papoknak tartott konferenciájában : . Ha
a beszéd után valak i megdicsér: Most jól beolvasott nekik. páter. akkor azt
a beszédet el kell tépni és új raírnl ." - "Nem marni kell ezt a népet. hanem
szeretn i, seq lten i , felemelni " (Szabó Pál) . P o z i t i v. biztató, tevékeny
szellem járja át igehirdetésünket. Sokkal jobban ki kell emelnünk lsten
velünk való terveit és hozzánk való nagy szeretetét. A gyarló. ezer belső

gátlással és töméntelen k üls ő akadállyal küzd ő embert emelni és bátorltanl
kell . kidomborltva a kegyelemnek a gyengeségen győztes erejét. Nemcsak a
szanteknek. vagy a mindenáron tökéletességre törekvőknek szólnak a Szent
írásnak ezek a helyei!

A keresztény élet a p o s t o I i f e I a d a t a i t is ismerje meg minden
réteg és csoport, sajátos körülményeinek megfelelően. A szer étet . szolq álat ,
az egymásért való felelősség tudata mind erősebbé kell hogy váljék hiveink
ben. A család . a rnunka, a hétköznapok megszentelése. ennek megértetése
a szentpáli levelekből. de elsősorban a názáreti példából: egyik hivatása a
ma és a jövő keresztényének. Az alapvető magyarázatokat erre közösen ad
hatju k a missziós előadásokban. a csoportoktatások alapanyagául aIIg talál
hatunk jobb anyagot. mint a Vatikán i Zsinat zárógyűlésén elhangzott fel 
hívásokat a k ül önb öz ő embercsoportokhoz. Tapasztalatból mondhatjuk, hogy
éppen a . nyugtalan ifjúság" nagy érdeklődéssel hallgatta és feszült figyelem
mel kísérte . akár egy órán át is.

Ok kapcsolódtak bele legkönnyebben a k érdés-felelet, a véleménycsere
próbálkozásaiba : a d i a I ó g u s b a is. Felnőttek nehezebben szakják meg.
hogya templomban kérdezzenek. (Hiszen ott eddig mindig hallgatniok kel
lett!) De ők is nekibátorodnak lassacskán. Akik ilyenkor nekilendülnek és
sz ölnak , azokkal lehet általában a munkát tovább folytatni. De hányszor talál
kozunk esetekkel, hogy egy-egy csendben hallgató. vagy elgondolkodó (azt
hisszük . már nem is figyel!) vendég jelentkezik a missziós atyánál. vagy
utána a plébánosnál: . Mit is kell tennem, atya? Mert a misszió alatt hozzám
is szólt az Úr: Mint ahogya lelkipásztor munkájában mindenütt és mindig,
a misszióban is magvetés történik. I:s azt csak a kegyelme-osztogató lsten
tudja. meg a lélek , akit elért, hogy mikor kit mi fog meg. A misszionárius
csak magvető . A kisarjadás a lélektől függ , a növekedést meg az Úr adja.
De a magot hinteni kell. Mert nem tudjuk. kit akar éppen rnost , éppen ezzel a
misszióval hívni . szólítani az lsten .
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Baj van a világgal , mindenütt és minden vona lon - szinte banális és
megúnt kifogás ez már. MI a baj? Ember-hiányban szenvedünk, Technikánk,
találmányaink vonalán nagy a fejlődés . De az emberré-levés nem tart lépést
vele. Igazi emberek, önzetlen, áldozatos. másokért élő és mindent vállaló
keresztények formálása életkérdés, nemcsak az Egyház, a világ számára is .

A közösség felé haladó emberiségnek nem seq íthetn ének-e újra ezek a
nagy .Ielki szemln árlumok", az új formájú, de régi tartalmú míssziók a közös
ségért élő emberek felkutatásában , fonnálásában?

t Kerkai Jenő

AZ APOSTOLOK MEGHIVÁSA

(Lelkigyakorlatos pontok, 1943.júI.25.)

Aki látja Jézus életének titkait, hihetetlenül érdekesnek találja őket. Ke
ressük ezeket a titkokat benne. Most azt: hogyan bánt az Úr Jézus az első

tanítványokkal, hogyan szerezte őket, hogyan kezdte alakításukat.
Szemléljük János és András találkozását az Úr Jézussal (Jn l ,35kk) . Se

gítsen Szent Jakab apostol (júl.25!) , hogy megérthessük, hogyan tudta test
vérét és őt is az Úr Jézus magához láncoln i.

Lássuk a vidéket. Folyóparti sz ép tájék, kis szerpentinutak, távoli kopár
hegyek. Lássuk, amint a gyönyörú reggelen a túlsó hegyek mögül előbukkan

a nap, bearanyozza a folyót, az egész vidéket, és amint Jézus feltún ik ebben
a fényben.

Kérjük, hogy az Úr Jézus érzületvilágát meg tud juk ismerni, szeretni , és
a magunkét szerinte alakítani. Lippert felveti könyvében (Vom guten Men
schen): mi az igazi vallásosság? lsten szerint alakítan i a saját belső világun
kat . Magatartásban, módszerben, érzésvilágban: alter Chr istus. Jó vagy ke
vésbé jó keresztények is eszerint leszünk.

+
Hogyan tett Jézus And rással és Jánossa l. hogy cs inálta velü nk, és mi

hogyan teszünk emberekkel , testvérekkel, akikke l együtt akarun k dolgozn i?
Az a korszak, amelyben ez a gyönyörú esemény lej átszódott, hasonló vol t

a mi korunkhoz. Nyilvános múködése meg kezdése kor ugyanolyan feszült vá
rakozással volt tele a világ , mint ma. Természetesen az emberek nagyrészét
hamis irányok tartották fogva. Szadduceusok, farizeusok, írástudók Irányzatai,
akik meghamisították a Messiás képét. Polítlkai vezért láttak benne , nem
pedig azt, aki feláldozza magát népéért, mint megváltója.

Egy volt, aki mást hirdetett. Ott lakott a hegyekben, a Jordán partján, és
ott hirdette az igazi Messiást. Jöttek is hozzá az emberek messze vidékekről.

Eljöttek - kritizálni - az álarcos jámborok, a farizeusok is . Keresztelő János
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megmondta nekik is a kemény igazságokat. De jött nagyon sok jóakaratú
ember is. akik a messiásvárás előjeleként megkeresztelkedtek.

A fiatal János - 18 éves lehetett, legfiatalabb az apostolok között - és
a már férfikorban Iévá András is megérkezett. Nagy tárgyalásba kezdtek Ke
resztelő Jánossal, az aszkétával . Arról, akinek a Keresztelő csak előhírnöke .

A Keresztelő így jellemzi küldetését: Jön a Király, a kisbírók hirdetik; ki
dobolják, hogy közmunkára az egész nép vonuljon ki, hogya Király útja sima
legyen . De András és János kérleli. hogy mesélje el már azt is, hol van,
merre jár, mit csinál az a Király. Ilyen után vágyott úgyis a lelkük.

I. Itt kezdődik a mi kontemplációnk. (János evangelista saját magát nem
említi névszerint.) .lsm ét ott állt János és k e t t ő t a n í t v á n y a i k ö ·
z ü I " . A Jordán partján tárgyaltak. Kiról? A Krisztusról. Jézus tudta. hogy
ott mi folyik. Gondviselő jóságával úgy osztotta be, hogyarrajárta és a két
tanítvány érdeklődése összefüggjön.

Lejöttek Betszaidából, 100 km-nél hosszabb utat tettek meg. Egy jószán
dékú férfi, aki Ismerni akarta az igazságot, meg egy jószándékú diák, aki
akarta a jót. Jézus arra vette az útját. látszólag véletlenül. IOppen mikor Ke
resztelő János hátrafordult, meglátta, hogy Jézus egy hegyi ösvényen megy
át. Azt mondja erre Andrásnak és Jánosnak: .Irne, itt van az lsten Báránya:
. t S a két tanítvány hallotta:

Gyönyörü jelenet helyett először akkor találkozunk Jézussal, amikor először

tudatosul bennünk, hogy ki az a Krisztus. O az! Igy előzi meg a jóakaratú
keresés a közvetlen nagy kegyelmet. András és János kereste általában. Jó
szándékkal az igazságot; a gratia praeveniens (megelőző kegyelem) meg
adatik a jóakaratú embereknek.

Ez Jézus módszere. Nem soroz trombitával, kényszerrel : megjelenik, és
milyen bámulatos érdeklődéssel fordulnak feléje az emberek! Személye ér
tékével , varázsával vonja magára a figyelmet, belső világának vonzó erejével.

Es nincs itt semmi átmenet: .lOs követték Jézust: Mennyire nem volt
félelmetes! A nagy emberektől. a rideg-hideg szentektől húzódozunk; nagyon
becsüljük őket, csak Jó messze lenni tőlük. Pláne egy fedél alá nem kerülni
téleimetes jóságukkal! - Azonnal utána indultak: annyira vonzó. kedves
egyéniség volt az Úr Jézus. A testtel egyesült Istennek minden mozdulata
benne van Jézusban: vonzotta őket. Ez a kegyelem jele .

lst en nyomában. Se közeliteni, se előzni nem mertek, se hátramaradni.
Ez a jóakarat megható . Jönnek; egymásnak se mernek szólnI. Menj te előre ,

majd csak lesz valahogy - szánják rá magukat.

.Jöttök? Szervusztok, gyerekek! Gyertek a keblemre!" Jézus nem így
fogadja őket. Hagyja, hogy utána bandukoljanak bizonytalanságban. A világos
ság után leoltja a villanyt. Jézus nem állt meg, és ők azt sem tudták . merre
követik. A kezdeti világosság után tremolóban hagyja az embert. A lelki
gyakorlatban kapunk egy kis fényt. de utána nem tudjuk, kövessük, ne kö
vessük azt, rnlt tegyünk.
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.Megfordult Jézus." De megijedhettek! Most vagy összeszid bennünket,
vagy hazaküld. - .Mit kerestek', mit akartok? Na, csak ez kelletti - rez
zennek össze. Mi is sokszor azt gondoljuk, olyan gyalázatba kerülünk . . .
és jön egy olyan egyszerű megoldás, hogy el se tudtuk volna hinni előtte .

Egyszerűen kell Jézushoz közelíteni: Megjelent Krisztus .jósága és ernber
ségessége' (vö. Tit 2,11). Mennyi emberség van benne! Valóban megjelent
között ünk. Nincs benne semmi vezéri póz; ezt szeressük meg benne és tanul
juk meg tóle. A lélek ereje, a szív szeretete, a közvetlen , egyszeru emberi
jóság hat nála, nem a vezéri karlendítés. Jézus szellemileg mennyire felette
áll ezeknek az embereknek, még a legtehetségesebb Jánosnak is! De ha
egyszerű emberrel valaki igazi, tartalmas ember - közvetlen, emberséges,
jóságos -, az a másikban mélységes tiszteletet kelt. A másik fajta az üres
ember tekintélye. Le nem ültetni a parasztot, mert mi lesz a tekintéllyel!
(Papok, nemcsak szolgabírák tesznek így!) .Ez az ember hogyan szemtelen
kedett hozzá?!" - nem így hangzott Jézus kérdése. A belső jóság és a
megértő, kedves, közvetlen szeretet ébreszti fel a tekintélytiszteletet népben
is, intelligenciában is , gyermekekben is . Nem a pózoló tekintélytartás ; az
undort ébreszt.

•Mester, hol lakol?" Itt nem zavarunk az úton; ki tudja, milyen gondola·
tokba mélyedve haladsz itt. Jézus is viszonozza a figyelmet, a finomságot.
Istent felülmúlni nem lehet. Micsoda szívre rnutat ez! .Jertek velem és
lássátok.'

Odamegyünk, egyik jobbról , a másik balról. .Elmentek, és látták, hol la
kik, és nála maradtak azon a napon." - Figyelemreméltó ez a két apostol.
Nagy élmény volt; még százéves korában is emlékezett erre János: . t lz óra
volt'. Reggel találkoztak, délután négyig hosszú beszélgetés lehetett.

Jézus közölte velük tervét. Ez volt a beszélgetés. Megh ívta őket : tartsa 
tok velem. Az Istenország körvonalait rajzolta meg előttük, s hogy mit akar
velük.

II. Akí megismert egy igazságot, nem bírja magában tartani. Ha boldog
valaki, az kikívánkozik. Bonum est diffusivum sui. A boldogság nem nyugszik
az emberben. Útközben is azon gondolkozik, hogyan fogja ezt elmondani. 
Aki személyesen beszélgetett Jézussal , nem tud nyugton ülni. Koma, sógor,
testvér: adják tovább emberről emberre. Pedig András elég idős lehetett.
•András, Simon Péter testvére, egyik volt a kettő közül." János most sem
írja, hogy .a másik én voltam ' .

András találkozott ö c c s é vel. Amivel tele van a lelke, azt önti kl :
.Megtaláltuk a Messiást!' Mennyire várták ezt! - . I:s Jézushoz vitte őt' :

megy az igazság. Igy indul az evangélium, ilyen eqyszerűek a kezdetei. András
beledobott egy követ a tóba. majd gyűrűzik az tovább! Simonból Péter lesz!
Ezt tudta Jézus előre: örök terveit így osztotta be. Orök szervezési alapelv ez.

Jézus várta Pétert; ismerte őt jól. Hebehurgya természetét, állhatatlan
ságát, de tiszta, jó. becsületes szívét is. Mindent ismert róla . - Péter szlve-
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sen ment, nem kellett sokat cibálni. Otthagyott mindent: gyors, szeles em
ber. Szangvinikus természetével azonnal Indul: hol van, mutassátok!

.Rátekintvén Jézus, mondta: Te Simon vagy, Jónás fia, ezentúl Kéfásnak
fognak hívnl." Péter csak nézhetett: mi lesz velem? mi kezdődik itt? I:n olyan
voltam, mint a tenger, hullámzó hangulat-ember, és most szikla? .. . Uram,
itt a bátyám, rendesebb ember, mint én! - Mi is megijedünk a Jézus-adta
feladatoktól. Ne nyugtalankodjunk. Ha Péternek sikerült .. . nála nem vagyunk
állhatatlanabbak.

Most már hárman vannak.
III. Másnap Jézus fel akart menni Galileába. F ü I ö p p e I találkozik. Ezt

gyorsan intézte el : .K övess engem!" A többiek - betszaidaiak - magyaráz
ták, miról van szó; hívták, gyere. cl is András és Péter városából való. Ezek
.bemelegítették" Fülöpöt: így már négyen vannak.

Most már Fülöp megy tovább. •Találkozott N a t á n a e I I e I: Ez a leg
különösebb fiú , csodabogár. Ilyen is legyen a gyüjteményben. Mert Jézus
szereti az embereket végtelenül; úgy, amilyenek. Mi olyanoknak szeretnénk
az embereket, amilyeneknek a fantáziánk szerint lenniük kellene. Nagy böl
csesség kell ahhoz, hogy úgy szeressük öket , amint vannak. Jézus szereti
Natánaelt is, pedig komplikáltabb natúra .

•Amiról Mózes írt a törvényben . . . " Körül kell írni a számára, egy sereg
idézetet felsorolni. Nehezen hivó , tudálékos, bölcs, nagyképü ember. Nem
mer egyenesen kirukkolni. Nézd meg jól, hogy nem a Messiás-e?!

Fülöp többet mondott, mint amit kellett volna: .J özsef fia N á z á retb ő l " .
Ez nem imponál neki . .. Tipikusan nagykép ú ember. Ez ragad meg a fülé
ben és fennakad rajta . •Kerülhet ki valami jó N ázáretb ől?" Ti is be vagytok
csapva alaposan; jó, hogy hozzám jöttetek, majd én kijózanítalak bennete ket .

•Jöjj és lásd". - feleli Fülöp . Ne ítélj ilyen távolról.
Na, meg is nézem, - gondolja Natánael.
Jézus látta a fontoskodó léptekkel közeled ő Natánaeit; különben jó, jám

bor ember vólt, csak ilyen természet. Jézus azt mondta felóle a többi tanít
ványnak, - de úgy, hogy Natánael füléig is elérjen a mondás (szent taktika!):
.Ime, az igaz izraelita, akiben nincs álnokság", itt jön egy igazán becsületes
ember.

Ez jólesett Natánaeinek. Ez az ember mégis lehet valaki, - gondolja;
ismeri jól, hogy én ki vagyok. - Az ilyenfajta embereket ezzel kell leszere lni.

Natánael nem .horqászott". nem szabadkozott ál-alázatosan: ó, én nyomo
rult féreg vagyok! Azt kérdezi: . honnan ismersz engem?" - Nevetés nélkül
ki bírta állni az Or Jézus. Pedig hányszor vagyunk mi is Natánael-bórben az
Úr Jézus elótt! Jobban isme rlek, mint te önmagadat: .mlelőtt Fülöp hívott
volna, láttalak a fügefa alatt: - A nagykép le, kritika félre , - a sugár be
világított, és jön a felelet: .Mester, te vagy az lsten fia, Izrael királya!"

Együtt van az els ő csoport. és elhangzott nyilvánosan az elsó nagy hit
vallomás.
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Nyugo<ltan gondoljuk végig ezeket a találkozásokat.
Ismerjük meg az O Szívét és a magunk szívét. Készítsük a magunk szívét

a mások számára ls. Ez az egyetlen út az apostoll boldogulásra. A mi lelk ünk
ből is törjön elő egy szép vallomás : Te vagy az egyetlen, igaz nagy ember,
Uram; nekünk csak Te imponálsz; Hozzád fogható nagyságot nem ismerünk.
Emberi jóságod és isteni nagyságod hitünk tárgya, életünk célja. Egyedül
hajszolni érdemes boldogságunk és szeretetünk tárgya Te vagy!

Jálics Ferenc

Új USVI:NYEK RI:GI UTAKON
(Lelkigyakorlatos tapasztalatok)

Fiatalember érkezett és lelkigyakorlatot akar végezni - szakította félbe
tanulásomat teológus koromban egy társam -, elvállalnád? Felnéztem a
könyvek közül és elfogadtam ajánlatát. Igy kezdődött tapasztalatom a lelki
gyakorlatok adásában, mikor már tízszer végeztem el az évi nyolc napos
lelkigyakorlatot és egyszer a harminc naposat. Egy-két tapasztalatot vetek
papírra az ilyen rövid cikk szerénységével: nem akarom általánosítani fel
íedezéselrnet. . talán gazdagságából is veszít rövidsége mlatt, de szívesen
írom le, mert örömem telik a lelkigyakorlatok kézzel fogható gyümölcseiben.
Idén is, noha még csak ápril is van, hat csoportban több mint százötven ke
resztényt vezettem a pusztai magány ösvényein. Csak a jó lsten tudná meg
mondani, milyen fordulatot jelentett életükben.

Sok lelkigyakorlatot adtam teológus koromban egy-egy fiatalembernek.
Idősebb páter magyarázta meg, hogy négyszer napjában kell elmélkedési
anyagot adni, és azt tette hozzá, hogy mindannyiszor meg kell kérdeznem a
fiút , hogyan sikerült utolsó elmélkedése. Ez az utóbbi tanács lett lelklqyakor
latos tapasztalataim alapköve. Bementem ugyanis a fiatalember szeb ájába.
leültünk és megkérdeztem: na, hogy ment az elmélkedés? Közben már a tar
solyomban volt a következő elmélkedés vázlata . Legtöbb esetben nem-várt
lelkiállapot, vagy új probléma tárult fel előttem erre a kérdésre, amit az elö
készített elmélkedés csak megzavart volna. Magamban tüstént megváltoztat
tam a tervet és eltérve a lelkigyakorlatos könyvanyagától , olyan kérdéseket
és szentírási szövegeket nyújtottam neki, amelyek az ő helyzetében útmuta
tónak ígérkeztek. Később rájöttem, hogy ez az eljárás megfelel Szent Ignác
szellemének, mert az elmélkedési témáról átteszi a súlypontot az útbaigazí
tásra (discretio spirituum) . E miatt azonban nagy bajba kerültern. mikor az
első csoportlelkigyakorlat alatt harminc szempárral találtam magam szem
ben, és hiába kérdezgettem magam a pódiumról, hogy vajon rnent-e mind
egyiknek az elmélkedés. Nem tudtam belenyugodni, hogya lelkígyakorlatozó
belső fejlődési folyamatának a kísérése helyett csak egy-két evangéliumi
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szólamot hangoztassak a hallgatóság előtt. Legalább is úgy éreztem, hogy
elbeszé lek az emberek feje fölött. A lelkigyakorlat-adásban megőszült öreg
harcosok tal án legyintenek erre a problémára, de a kérdés nem hagyott
nyugodn i, annál is inkább , mert történelmi tanulmányaim alapján tudtam, hogy
Ignác Atyám nem ismerte a csoportokban adott lelkigyakorlatot. Tíz évig
kis érleteztem , mig végre lassankint kielégitő megoldást tal áltam.

Egyik f iatalkori elhatározásom volt, hogy semmit se mondok pusztán
azért, mert Ignác Atyánk bele írta könyvébe. Első est e elmeséltettem a fiúval
egész életét : családi vi szonyai t , isko laélményei t és fő l eg hosszan kifaggat
tam minden vallásos é l m é ny é rő l. Felfedeztem, hogy mindenkinek van némi
élménye a . fundamentumról" , a b únr ől. Kr isztusról , de mindenkinek más
pillanatban és más formában . Kihámo ztam az élmények magját, és az elmél
kedéseket nem a könyv, hanem mindenki saját szókincsével, saját életéből

meritett képekből és élményekből kiindulva építette m fel. A múlt és a jelen
tapaszta lataiból ért meg a következő lépés. "Emlékszel, mikor tizenkét éves
korod ban ott azon a táborozáson - kezdtem visszavezetni elmesélt élmé
nyeire a lelkigyakorlatozót - tettvágyat éreztél Krlsztus ért?" Innét kii ndulva,
és a jelen ideál jain keresztül hagytam, hogy megélje Krisztus Király elméi
kedését. Ez remek gyakorlat volt, hogy megértsem az embereket. Segített,
hogy a szó szoros értelmében mindenkinek a bőrébe bújjak és belü lről pró
báljam megtalálni a lépést, amit ebben a pillanatban kíván érési folyamata.

A lelk igyakorlat adása szolgálat. A gyereknek tett szolgálat a felnőttől

függ , mert a gyerek nem tudja, hogy mit akar és mi neki a jó . A felnőttnek

tett szolg álat viszont attól függ, hogya felnőtt mit akar , teh át azzal a kérdés
sel kezdőd ik : miben lehetek szolgálatára? Az első este, mikor a lelkigyakor
latozó csoport összejön, még mielőtt valamit is mond anék, megkérdezem,
miért jöttek és mit akarnak elérni. Egyben megígérem, hogy abban fogom
segíteni őket, amit el akarnak érni. Nincs más szándékom. Sok kellemetlen
tapasztalatom volt ezen a téren. Egyszer például egy jezsuita közösségnek
adtam lelkigyakorlatot, és az elöljáró meggyőzött, hogy mindenki szenti gnáci
lelkigyakorlatot akar. A harmadik nap elégedetlenséget vettem észr e, és kér 
dése imre kiderült , hogy az elöljárón kívül senki sem akarta ezt. Egyesek
pihenni jönn ek a lelkigyakorl atra, mások beszélgetni, vagy elméleti megúju
lást keresn ek. Van, aki imádkozni akar, de csak keveset. Ezt mind tekintetbe
kell venni. Mielőtt beszélnék, bemutatkozom, mesélek valamit magamról és
kifejtem, hogy mindenkinek személyesen akarok szolgálatára állni , hogy
elérje, amiért jött. Még akkor is, ha mindenki mást akar . Ott helyben egy
papíron felelnek a kérdésre, hogy miért jöttek, azaz mit akarnak elérni és
milyen módon akarják végezni a lelkigyakorlatot. Ezzel visszavonulok és a
feleletek tanulmányozása után beszélek új ra a csoporthoz. Ajánlatokat teszek,
megegyezünk bizon yos minimális külső rendb en és biztosítom, hogy mi nden
kinek tiszteletben tartom a kívánságát. A papír, amit néwel adnak át, nagyon
hasznos főleg az első napokban. A másod ik nap már mind enkit keresztnevén
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szólítok. Tudom, hogy ml ért jött, mit akar és van-e valami súlyos gondja. Ez
a személyes viszony bensőséges légkört teremt. Mindenki megérzi, hogy
nem húzok rájuk spirituális kényszerzubbonyt, hanem a belső érési folyama
tot segítem elő. Az első naptól kezdve tudom, hogy kik akarnak teljes csen
det, kik csoportmunkát, és nem utolsó sorban, hogy kiknek van megoldandó
problémájuk. Ezek rendesen pár napot szoktak várni , hogy meglássák, milyen
a Páter, és röviddel a befejezés előtt jönnek beszélgetni, de akkor már késő.

A kérdőív segítségével már első nap hívhatom, felhasználva ürügyül , hogy
szeretnék valamit kérdezni, mert nem értettem egészen, mit akart mondani.
Beszélgetés közben pedig hamar felszínre jön a fájó pont. Nem egyszer nyolc
nap alatt napi egyórás beszélgetésben el tudtam intézni hivatásproblémákat.
ami más formában nem lett volna lehetséges. Az ilyen módszer persze több
munkát ad. Ilyen időben átlag napi tizenkét órát dolgozom. Egy órát beszélek,
közös misénk van, másfél órát, hármat, vagy négy és felet fordítok a csopor
tokra aszerint, hogy egy, két vagy három csoport alakul. A többi időt a lelki
gyakorlatozók fogadására fordítom. A második naptól kezdve sosincs időm,

hogy valakit is hívjak, pedig a lelkigyakorlatozók száma rendesen csak ti
zenöt és huszonöt között mozog. A második nap estéjére már mindenkivel
beszéltem, legalább is a folyosón megkérdeztem, hogy érzi magát és hogy
van megelégedve a munkamódszerrel.

Akik csak megújító beszélgetéseket akarnak, azoknak nem beszélek lelki
gyakorlatról, de ha látok elég lelki igényt, megmagyarázom, hogy mi a lelki
gyakorlat. Abrahám, Mózes és a zsidó nép sivatagi élménye. Akinek az lsten
ki akarja magát nyilatkoztatni , azt kivezeti a pusztába, ahol nincs semmi, csak
kö, homok és tűző nap vagy csillagos ég. Isten közelségében az ember evi
lági hivatásának tudatára ébred. Mózes a pusztában az égő csipkebokor tövé
ben kapja meg küldetését: ki kell szabadítani népét Egyiptomból. Jézus negy
ven napot tölt a sivatagban, hogy Atyja közelségében felkészüljön apostoli
rnük öd és ére. A lelkigyakorlatozó megérti , hogy az istenkeresés a tennészet
erejével összekapcsolt magányban történik, és hogy ez nem barát-élet. hanem
az életre való felkészülés. De azt is megérti, hogy az életre nem tervezgetés
sei, vagy ön-analízissel kell felkészülni , hanem lsten keresésével. Elmagyará
zom, hogy aki lelkigyakorlatot akar végezni, annak magának kell a gyeplőt

kezébe vennie. Az én feladatom csak Keresztelő Szent János jelenléte, aki
eltűnik. mikor Jézust már felismerték. Az én szerepem az istenkeresést le
het övé tenni. Amikor a lelkigyakorlatozó jó úton halad és jól érzi magát.
visszavonulok, amíg újra kátyuba nem jut. Akkor megint ott vagyok: segftek,
hogy kibeszélje és kifejezze magát, kérdezek, inspirálok, tanácsolok, hogy
megint egyenesbe jöjjön. A kezdeményezés nem az enyém és a felelősség

nem rajtam van. Mindenki azt éri el, amiért megdolgozott. Ezzel a magatar
tássai, mint már mondtam, átjátszom a súlypontot rólam a lelkigyakorlatozóra
és a .szentbeszédekröl" az útbaigazításra (discretio spirituum) . Magát az
elmélkedési anyagot rövid utasítások után mindenki maga keresi. Teljes sza-
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badságot adok ezek alapján . Akik beszélgetni akarnak, beszélgessenek, csak
ne zavarják mások csendjét. Egyes résztvevő sokat beszélgetnek, de a keve
set , amit tesznek, nem nyomás alatt csinálják. Nem muszáj a lakodalom. A
végén mindig hálásak a szabadságért, még akkor is, ha csak arra szolgált,
hogy saját felelőtlenségük tudatára ébredjenek. Az óvatos rendszerbe pré
selés , még ha nem is válik ez tudatossá, az Istennel való kapcsolatra káros
hatással van. Nemrég döbbentem rá, hogy fiatalabb koromban sürgetni, tusz
kolni akartam az embereket, rnert tudat alatt túlh ajtott jóakarat volt ben
nem. Ma nem bánt mások lassúsága vagy tétlensége. Mindenkinek megvan
a maga útja és mindennek a maga ideje.

A lelkigyakorlatos vezető legfontosabb feladata az imára tanítás. Az imá
ban való fejlődés hosszú folyamat. Megvannak az érési fokai. Amíg a lelki
gyakorlatozónak nincs világos képe arról. hogy az Istenhez való viszonya mi
képp fejlődik , túl statikusan látja a lelkiéletet és nem táplálja a haladás
reménye. A lelkigyakorlat első napján, mikor már megpróbáltak imádkozni és
érzik, hogy nem megy , vagy hogy nem könny en megy, hosszú előadást tartok
az Imáról. Megmutatom, hogy az Istennel való kapcsolat összetartozik az
emberekhez való vis zonnyal és aki nem tud könnyen kapcsolatba jutni az
emberekkel , az Istennel való viszonyában is hasonló nehézségekkel küzd. EI
magyarázom, hogy mik az ima stádiumai, és megmutatom, hogya nehézségek
mind en stádiumban honnan származnak. Ez erőteljes lendületet visz a lelki
gyakorlatba. Egy ilyen beszéd után jött hozzám egy nagymüveltségü több
gyermekes családapa és azt mondta: Páter, tíz éve várok erre a-magyarázat
ra. - Beszélek az érzelmek kifejezésének a fontosságáról az Imában, még
akkor is , ha lázadás, vagy lsten kérdőrevonása a feltörő érzés . Megmutatom,
mennyire szükséges a sokszor eltakart és tudat alá fojtott belső zúgolódás
nak utat nyitni, hogya lázadás a realitás elfogadásában feloldódjon . Lényeges ,
hogy a szóbeli imát és az elmélkedési módszert túllépjék és jó bevezetést
kapjanak az egyszerübb és szemlélődő imába. Rámutatok, hogy kell a termé
szetben imádkozni. Lassan megértetem, hogya jó imában az ember kip iheni
magát , és a jó pihenés határos az imával. Meg kell érteniök, hogy az imában
a szavakat, a gondolatokat és még az érzéseket is lassan túl kell lépni és ki
kell küszöbölni. Ilyen módon az elmélkedési témáknak olyan elenyésző sze
repet adok, hogy Loyolai Atyánk rövid két-három soros elmélkedéseire is
merne . Alig napi tiz percet beszélek az elmélkedési anyagról és még akkor
is kérem, hogy aki maga talál témát. hagyja el az én ajánlataimat.

Szent Ignác azt mondja, hogy az elmélkedésre sétálgatva vagy olvasgatva
kell előkészülni. Ez a mai ideges világban még sokkal fontosabb. A lelkigya
korlatozók észreveszik, hogy az első nap végén már kezdenek belejönnI az
imába. A mai ember üteme gyors, ideges és feszült. Az ideges ember
társas viszonya is feszült. Igy az imában is feszült a magatartás, és az
üristennel feszült állapotban csak nevetségesen felületes kapcsolatot lehet
felvenni. Ha Ignác a sétát ajánlotta a belső ritmus megváltoztatására, ma
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sokkal hathatósabb technikák állnak rendelkezésünkre, mint például a rela
xáció. Bomba-hatása van az imára. A mai ember nem tud saját ritmusának
túlhajtottságáról és testében felhalmozódott feszültségeiről. Először ezt kell
tudatosítani és mikor érezni kezdik, "tanítok relaxációs gyakorlatokat. Ha bele
jönnek, átvezetem őket a relaxációból az imába. Aki a ma szok ásos t úlraelo
nalizált meditációból belecsöppen egy egyszerúbb és relaxált állapotban vég
zett imába, úgy érzi magát, mint hal a vízben, és csodálkozik, miért nem
tanították ezt neki előbb. A múlt nyáron, mikor egy előzetes relaxációval
csoportban végzett ima után elmondták élményeiket, valaki olyan leírást adott
imájáról és az evangéliumi eseményről, amit szem előtt tartott, hogy abban
Ignác rögvest felismerte volna az érzékek alkalmazását (applicatio sensuum) .
Ma az orvosok világszerte ajánlják a relaxációt. Az imára előkészítő rela
xáció csak abban különbözik, hogy fekvés helyett egyenes testtartással , ren-
desen ülve szokták végezni. .

Ha a résztvevőknek kedvük kerekedik csoportokban végezni a lelkigyakor
latot, indítványozom, hogy alakítsanak hét-nyolc tagú csoportokat, persze
csak akik akarnak. Ha az imát fontosnak tartják, nem engedek semmi vitat
kozást vagy kerekasztal-megbeszélést. hanem csoport-lelktvezetést csinálunk.
A nevet így nem mondom ki, és nem is fedi teljesen a valóságot. Mindenki
elmeséli a csoportban, hogyan imádkozott vagy elmélkedett aznap, hogy érzi
magát , és mi nem ment neki jól. Egyik a másik után beszél , mindenkit érdek
lődéssel meghallgatunk, esetleg kérdezünk, és csak ritkán mondunk valamit.
Először csak én szoktam kérdezni, de lassan megtanítom, hogy ne csak én
segítsek, hanem egész csoport vegye át a segítséget. Ezt úgy lehetne meg
határozni, mint kölcsönös útbaigazítást (discretio spirituum) . Kezdetben nem
a személyek iránt érdeklődnek, hanem a problémák iránt. Lassan a személyek
meghallgatására és megértésére terelem a figyelmet, Ha nem módszer-prob
lémákról, hanem belső nehézségekről beszél valaki, akkor csak hallgatunk és
figyelemmel kísérjük, tudva azt, hogy mindenki magában hordja saját problé
máinak a megoldását. Naponta csak egyszer jövünk össze és másfél őránál

tovább nem tart az összejövetel. Minden megbeszélésen résztveszek, ezért
nem múködhet több, mint három csoport. Legtöbbször nem mindenki vesz
részt a csoportokban és ügyelek, hogy mindenki kellőképpen szabadnak érez
ze magát . Minden gyúlés végén kiértékeljük a munkát, hogya gyúlések me
netét helyesbítsük. Ha vannak olyan személyes problémák, amit nem lehet
a csoport előtt megtárgyalni, azt egyénileg beszéljük meg, de a lelkigyakor
latban van számtalan élmény, amit közölni lehet. Az imamódok és az lma
tapasztalatok elmesélése nagy hatással van a csoport minden tagjára. Mély
vallásos és közösségi élményre jutnak és az egymás iránti felelősség érzése
fejlődik ki bennük. Ilyen csoportmunkát nem nagyon lehet harmincöt-negyven
évesnél idősebbekkel végezni. A fiatalok nagy haszonnal vesznek részt, és
vegyes csoportoknál mindig van egy-két fiatallelkú öreg, aki lelkesen bele
kapcsolódik.
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1967·ben Párizsban adtam lelkigyakorlatot középiskolás lányoknak és Imára
tanítottam őket. Megrázó élmény volt számukra. A jófeltételeket azonban
nem említettem és így nem ls tettek. Három hét múlva találkoztam az apá
cával , aki vezette őket és érdeklődtem a lányok után. Azt rnondta, hogy tény
leg mély benyomást tett rájuk , csak kár , hogya pillanatnyi eredmény gyor
san szürke homályba merül. Mint villám cikázott át agyamon , hogy nem
széltam a jófeltételekről. Mondtam is , hogy ha összehívja őket, szívesen
elmegyek és folytatásképpen újra beszélek nekik. Úgy is történt. Előkészítet

tem egy konferenciát a jófeltételekről. Szerencsére még mielőtt elkezdtem,
megkérdeztem, milyen emlékeik vannak a lelkigyakorlatról, és nincs-e az a
benyomásuk, hogy hiányzik az életre való alkalmazás. Egy lány mindjárt
felelt : . Nézze Atyám, nekünk ez nagyon mély élmény volt és megváltoztatta
életf elfogásunkat, de ne kívánja , hogy azonnal látni lehessen . Idő kell, amíg
feldolgozzuk és az új életet lassan klfelezzük." Azonnal megértettem, miről

van sz ö, becsuktam jegyzeteimet, elkezdtem másról beszélni, és soha többé
nem hoztam fel lelkigyakorlaton a jófeltételeket. Ha a lelkigyakorlat valóban
mélyszántás volt, nincs szükség kívülről sürgetett elhatározásokra. i:letbe
vágó választásokról, mint a papi vagy szerzetesi hivatás, hasonló véleményem
van. Több mint száz választást vezettem le fiatalemberekkel és lányokkal, de
egy-két kellemetl en tapasztalat után, ha mód volt rá, lelkigyakorlaton kívül ,
ha nem is függetlenül tőlük. A nagyelhatározásoknak idő kell, a gyümölcs
ősz re ér ik be. A palántát nem szabad felfelé húzni , hogy magasabbra nőjön ,

mert kiszakad gyökerestől. A lelkigyakorlatot vezető túlbuzgósága és fel nem
dolgozott türelmetlensége sok kárt tesz . Igazi változások nem voluntariszti
kus elhat ározásból születnek, hanem belső érésb ől. Isten akaratát nem az
ismeri jobban , aki többet gondolkozott rajta vagyerélyesebben szánta rá
magát , hanem aki közelebb van az Úrhoz és utána józan érzése szerint sza
badon cselekszik megkötöttség nélkül.

A lelkigyakorlatokkal foglalkozó pap egyik legnagyobb öröme , mikor egy
más után jönnek hozzá jóravaló fiatal papok, hogyellessék a mesterségét.
Ismerem ezt az örömet.

Fiam - mondta nekem több mint huszonöt éve egy ősz Atya - , annyi
emberrel fogsz jót tenni, ahányat a magányba vezetsz . Akkor meggondolkoz
tatott, most élő meggyőződésem.

Béky Gellért

A "ZEN" I:S A KERESZTI!NY IMÁDSÁG

A zen eredete homályos. Allítólag Indiában keletkezett. Mai formájában
a kínai géniusz alkotása. A 6. században született a mahayana buddhizmus
és a kínai taoizmus gyermekeként. A zenben látjuk megvalósulva a buddhista
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metafizikus . üress éqet" és a kína i .taot -t (a lét, a valóság végső értelme
és megszemélyesítője) . Az "üresség" és a . tao" élményszerú, intuítív viziója
a zen igazi célja és értelme.

A kínaiak .csan" -nak ejtik , a japánok .zen " -nek mondják. Ez utóbbi elneve 
zés (a kínai karakter mindkét esetben azonos) vált nemzetközivé. A zen
végső célja, az intuitív vízió is japán elnevezésében ismeretes: . szatorl" ,

A zen - akárcsak a kínai csan - a buddhista . dlana" fordítása. Djana
szernl élódö elmélyülést. koncentrált elmélkedést jelent. A zenben azonban
inkább a hirtelen, vlll árnszerú illumináción van a hangsúly.

Japánban három ága is van a zennek . Legjobban az ún. •sz öt ö" -zen van
elterjedve. Dógen Zendzsi (1200-1283) ültette át Kínából Japánba. Jelenleg
kb. 15 OOO kisebb-nagyobb .temploma" van és mintegy 6 millió hívét számlál.
Természetesen kevés azoknak a száma. akik a zent a maga egészében és
teljes szigorúságában gyakorolják. Az igazi zen-boncok valóságos spártai
életet élnek; csak zöldségfélével és gyümölccsel táplálkoznak; napi kal órla
fogyasztásuk alig 850!

Ha manapság a zenről van sz ó, a japán zent kell rajta érteni. Ennek l énye
géhez pedig hozzátartozik a .za-zen" : keresztbetett lábakkal ülve elmélkedni.
Az elmélkedés tulajdonképpen téves kifejezés , mert éppenséggel semmire
se szabad gondolni a zazen alatt. Ellenkezőleg: ki kell üresíteni magunkat
minden néven nevezendő vágyódástól . gondolattól . k épzett ől. é rze lmektő l.

aggódástól. okoskod ástól. stb.• mert csak így tapasztalhatjuk meg az igazi
ént, a rejtett valóságot a maga ősi szép egyszeruségében. búntelen meztelen
ségében, közvetlen megnyilatkozásában.

A zent nem szabad. de nem is lehet definiálni. Minden racionalista rneq
határozás, érzelmi körülírás erőszak a spontán valóságon, béklyó a szabad
végtelenség arcán . Sem az állítás. sem a tagadás. sem a kételkedés, sem a
kritika nem visz közelebb egy mákszemnyit sem a valósághoz. A zen nem
akar . tanítanl". nincs tartalma. nincsenek .doqrn ál". Még csak magyarázni
sem akar . Az igazi zen-bonc nem csinál propagandát a zennek ; nem akar zen
rendszereket felépíteni. A zennek nincs sem filozófiája , sem ideológiája. Nem
ismeri sem az lsten. sem a kegyelem. sem a bún fogalmát. A szó szoros
értelmében . tü l van a jón és a rosszon" . Az evilági dualizmus. kategóriák
nem a zen világa . Egyedül a közvetlen élmény a fontos. amelyben megszúnik
minden kűl önbs éq, feloldódik minden ellentmondás; ahol az én tökéletesen
azonos önmagával és a teremtéssel.

Az ószakai katolikus egyetem rektora . Kisi szerint a zen-élm ény Ilyen
megfogalmazása szent Tamás .lntellectus dlvlnus" -át juttatja eszünkbe. amely
ben nincs különbség többé a látó és a látott. vagyis a megismerés alanya és
tárgya között. S ilyen értelemben a zen talán az emberiség legelemibb (bár
öntudatlan) vágyódása az istenfiúságra. a megistenülésre. anélkül , hogy az
i ll ető tudna Istenről. vagy kifejezetten gondolna rá.
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A zen lényege a . szatort". azaz az élmény, a látás. Viszont hiába kérdez
zük, mi ennek az élménynek a tartalma, nem kapunk rá választ. Csak az
tudja, aki megtapaszta lta. Közvetve meg lehet ugyan győződni róla, hogy
van-e valakinek szatorija , vagy nincs ; viszont kb. ez minden , amit aszatorlról
biztosan áll íthatunk.

A zent lehet te ljesen materialisztlkus, természetes módon ls értelmeznI.
De ugyanakkor van ti szta spir itu ális , sőt keresztény értelmezése is . Akárcsak
Ar isztotelész esetében: fel lehet rá építeni egy hibátlan materialista világ
nézetet éppúgy , mint egy szelle mi vil ágképet. Jelenleg a missz ionáriusok és
a teológusok sem értenek még teljesen egyet a zen értelmezésében.

Magának a zennek a részéről mindmáig nincs számottevő kísérlet a ke
reszténységgel való komoly dialógusra, a kettő összhangba hozására. A zen
(ha igazán az) az ilye n különbségen is felülállónak érzi magát. Japánban főleg

a [ezsuit ák fárad oznak a zen keresztény interpretációján (H. Dumoulin, H. La
salle, Johnston) . A t rappista Thomas Merton (Amerika) szintén vallja a zen
keresztény értelmezésének lehetőségét. A nem egyházi szerzők (német, an
gol, stb .l nem sokat törőd nek a zen .vll áqn ézet ével" . Sokak számára a zen
csak divat; másoknak val lásp ótl ék. vagy csalogató miszticizmus. Az alábbiak 
ban megkísérlem rövide n vázoln i a zen gyakorlatát és főleg a keresztény
imaéletre való alkal mazását .

Az ún. zen-kurzusok on (jobbára . laíkusoknak" . világiaknak, komoly érdek
lődőknek) szigorú napirend van. Hajnalban kelne k, 3 órakor. Az esti lefekvé
sig (9 óra felé) kilencszer van 40 perc es .zazen" , ülve szemlélődés. Közben
20-20 perces szünetet lehet tartan I. Naponta fel kell keresni a vezető boncot,
aki röv iden, velősen megmondja a . Ielkigyakorlatozónak" benyomásait, és
megadja a szükséges útbaigazítást. Az étkezés egyszerü, húst nem szolgálnak
fel. Egy-egy ilye n kurzus 5-7 napig tart. Nagyon fontos a testtartás : magunk
előtt keresztb efont lábbal kell ülni (ez a legnehezebb; nem a nyugaton is
ismeretes törökülés!), szálegyenesen. Lassan himbálódzó mozdulatokkal rln
gatjuk bele magunkat ebbe a helyzetbe. A szemet nem kell becsukni: egy
pontra nézve koncent rál juk fi gyelmünket .

A kínaiak . pl-kuan" -nak nevezik ezt a szemlélődést ( = falnézésl. A za
zen alatt ul. a fal fe lé fordulva szemlélődnek . Mindenek előtt a lélegzést
kell összhangba hozni a testta rtá ssal és egész valónkkal. I:s nem szabad sem
mire se gondolni. A napi élet ezernyi-ezer képe, emléke, érzelme, benyomása ,
stb. csak zavarja az én közvet len megtalálását és a valós ág élményszerü fel
fedezését. Legföljebb az ún. •kóan"-t rágja, forg atja magában öntudatlanul az
ember. A kóan sokszor egy banális szó, egy semmitmondó mondat, paradox
kifejezés , aminek csak az a hivatása , hogy segítse a koncentrációt és esetleg
kiváltsa aszatorit.

Aki nem tud mindjár t töké letes zazenben üln i , annak megengedik, hogy
csak egyik lábát húzza maga alá zazen módra . Annak , aki nem szokta meg
ezt az ülésmódot, bizony keserves órái lehetnek a zazen alatt. Am még ennél
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is nehezebb az emlékezet tökéletes kiüresítése. Sem képzeletnek, sem gon
dolatnak. sem vágyaknak nem szabad megmaradni a fejünkben . Főleg a qon
dolkodó, tépelődő. örökké ábrándozó, aggódó. tervező modern embernek nehéz
ezt megvalósítani.

De ha sikerül (csak részben is). béke. nyugalom, szabadság érzete tölt i
el az embert az ilyen kurzus alatt. meg utána. Maga a szatori nem követi
szükségképpen a zazent. Sőt évek klt árt ó. hosszú gyakorlata sem garancia
még rá. Viszont jöhet hirtelen. készületlenül: erre nem egy meglepő példát
tudunk a zen történetéből. S ha valakinek volt is szatorija. azért még nem
kell neki abbahagyni a zazent. Sokan még húségesebben zazeneznek aszatori
után is. A tapasztaltak leírásából következtetve. afféle természetes .vlslo
beatifica" -ra kell gondolnunk aszatorinál : egész lényünket átható. minden
porcikánkat betöltő, kimondhatatlan édességú. csendes lényeglátásra.

Itt Japánban egyre jobban terjed az ún. keresztény zazen. Főleg az itt
dolgozó külföldi misszionáriusok járnak az élen benne. Egyikük, a japán ál
lampolgárrá lett német Hugo Enomiya Lasalle. a mozgalom legismertebb kép
viselője . Már k üls ő megjelenése is elárulja a zen hatását. Nemcsak elmélet
bői ismeri . gyakorolja is. Igazi zen-boncok vezették be a zazen titkaiba. Nem
puszta tudományos érdeklődés. se nem szenzációéhség vezette a zenhez.
hanem az az őszinte meggyőződés, hogya keresztények is csak nyerhetnek
vele. ha helyesen gyakorolják.

A hirosimai jezsuita noviciátus közelében már régebbtől fogva volt a
hegyekben egy épület a zazen számára. A tokiói teológia lelkigyakorlatos há
zának szintén van zen-k ápoln á]a, Legújabban pedig Tokiótól egy kicsit távo
labb, bent a hegyekben építettek egy nagyobbszabású Zen-Hall-t. Azazennek
szánt teremben 42 férőhely van. Évente kb. tízszer tartanak itt 5-7 napos
kurzusokat. Naponta átlag 10 negyvenperces meditáció van. Vasárnaponként
bevezető kurzusokat tartanak kezdőknek. A hét végén szintén van lehetőség

az egyes elmélkedéseken való részvételre azoknak. akik már ismerik a zen
technikáját. trdekes megemlíteni , hogya többnapos kurzusokat jobbára ka
tolikusok látogatják. A bevezető kurzusok résztvevői azonban legtöbbnyire
nem keresztények. Akárkit felvesznek, aki komolyan akarja végezni a zazent,
legyen az keresztény vagy pogány. A világnézet, vagy a vallás nem számít a
részvételnél.

Japán papok és szerzetesek is érdeklődnek a zen iránt, bár aránylag ke
vesen. Annál több japán apáca vonzódik ehhez az imamódhoz . Pedig a zen
minden, csak éppen imádság nem. Hiszen hiányzik belőle a terminus ad
quem , lsten. Viszont az is igaz, hogya keresztény misztika is sok jelenséget
tud felmutatni. amelyek erősen emlékeztetnek a zenre. Főleg a neoplatonlku
sok és az irány misztikus képviselői (Dionysius. Meister Eckhart, Keresztes
Sz. János) juttatják gyakran a zent eszünkbe. P. Lasalle könyvében részlete
sen leírja, mennyiben találó ez az összehasonlítás. Thomas Mertont szintén
haszonnal olvasha tj uk e téren.

43



Medd ig mehet el a keresztényazazen gyakorlásában? Mennyire kell és
szabad elvonatkoztatni a megszokott elmélkedési sémáktól, tartalomtól (Is
ten, megvál tás, kegyelem, bún), hogy igazán zennek mondhassuk azt, amit
végzünk, s ugyanakkor megmaradjunk igazán keresztényeknek?

A zent lehet panteiszt ikusan, vagy akár ate isztikusan is magyaráznI. IOn
inkább metaf izikus, intu itív élménynek nevezném, amelyre nehéz lenne rá
húzni valamelyik vallásnak, vagy vil ágnézetnek a kategóriáit. Viszont ha tör
ténelmi keretben szemlél jük, rájövünk, hogy szinte elválaszthatatlan a budd
hizmustól és annak praktikus köve tkezményei től. MI keresztények a leg
szívesebben kikapcsoljuk ezeket az elemeket, de kérdés, hogy a zen tech
nikája azonos-e magával a zennel? Lasalle szerint Igenis lehetséges a zent
magunkévá tenni anélkü l, hogy a lényegét föl áldoznánk, s ugyanakkor mi
keresztények is nyerünk vel e.

Azazenben megedzett ember készebb az imádságra; könnyebben megy
neki a koncentráció; békét ad, test i-lelki egyensúlyra segít ; öröm , harmónia
tölt i el a szívet; igazán otthon érzi magát az ember a természetben, tudja
. élveznl" , ízlel ni a teremtést , ső t a testi közérzet is sokkal kielégítőbb a
zazen után. Igaz ugyan, hogy a zen nem pótolhatja a keresztény imát, viszont
a tapasztalat mutatja, milyen mértékben megkönnyíti az elmélkedést.

A japán kultúra te ljese n a zen jegyében áll: a költészetben, festészetben ,
teaceremón iában, virágdíszítésben, a japán lovagideáiban , egyszóval mindenütt,
ami jellegzetesen japán, ott találjuk a zen alakító hatását. Talán mégis a fes
tészet és a japán vers (haiku ) éreztet i legin kább a zen szellemének jelen
valóságát. Van bennük valam i tú lv ilági könnyedség, szépség , egyszerúség,
szabadságérzés, s ugyanakkor te ljesen a hétköznapi, a tapasztalati, a minden
napi, az én vi lága az igazi termőta l aja. Viszont azt is el kell ismerni, hogy
aránylag csak boldog kevesek képesek az igazi zenre . A szellemi elit komoly
játéka ez. Mi nt egy fiatal japán rendtársam mondta, . nern népies " (mint pl.
Sinr an, a japán Luther) , nem igazán japán. A boldog, vagy mondjuk inkább
így : a bátor keveseké. Nem . népiesen" japán, és mégis a japán léleknek
talán legjapánlbb megnyilvánulása . . .

Az emberi léle k természeténél fogva hajl ik a rnlsztik ára, a lényeglátásra,
az Ingyenes fény, a mindent beragyogó világosság szomjas befogadására.
Csak inger, alka lom, tárgy, ihlet legyen, amely kiv áltsa. felébressze bennünk
ezeket a szunnyadó erőket. Ilyen (tág) értelemben sokakban ott van az
adottság, a lehetőség, csak megleg yen hozzá a megfelelő stimulus és inspi
rációs forr ás. Az már az illetőtől függ, hogy van felkészülve ezekre az ősz

tökékre és hogy reagál rájuk .
A múvés zet , a zene, a szépség világa egyike az ilyen hatalmas stImulu

soknak a lélek rejtett e rőinek felébresztésé re. A buddhizmus, főleg annak
kínai-japán megnyi latkozása, a zen, szintén ilyen gazdag, aktualizáló erő az
élmény fe lkeltésére. A hinduizmusban, jógában , mohamedanizmusban ls kell
lenni hasonló ösztönző erőknek . De mégis minth a maga a hároms ágos lsten
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lenne Jézus Krisztu sban a legautentikusabb és leghatalmasabb l élekrehat ó.
élmé nyki vál tó erő . Ez nem más, mint a misztikusokra ható kegyelemforrás ,
tiszta fény, maga lsten. Az alázatos hit, tiszta szív, meleg emberszeretet, ön
magunk közvetlen kiüresítése és az lsten iránti olthatatlan vágyódás készít
föl ta lán a legjobban az igazi szatorira. Erre viszont lélektanilag is, technikai
lag is nagy segítség lehet a zen gazdag tapasztalata és kipróbált technikája.

Az sem lehetetl en, hogy pl. Loyolai Szent Ignác .applicatio sensuum "-a
(az érzékek alka lmazása, amelyet sokan a misztikus imádság rokonának tar
tanak ) sokkal könnyebbé, gyümölcsözőbbé válik egy sikeresen végzett za
zen után. A zazenben ti sztára mosott, teljesen kiüresített (s így a leg
nagyobb mértékben érzékennyé, befogadóképessé vált) személy egész lénye
gével, szívével, érzelmeivel. és mind az öt érzékével érezni. látni, ízlelni ,
tapintani tudja lsten te remtett világát, a kegyelem egész gazdagságát, sőt

magát a Láthatatlant, Felfoghatatlant: Istent is . S ugyanakkor a minden néven
nevezendő rac ionali zmust , hamis okoskodást, opportunizmust könyörtelenül
kikapcsoló . üress éq-élmény", a .sernrnl", .rneqsernmlsülés" egzisztenciális
élmé nye jobban . rneq értetl" velünk a szenvedés és a kereszt kimondhatatlan
mis ztériumát.

-r -a:

A VALLÁSOS NEVELeS PROBLeMÁI NYUGATNÉM ETORSZÁG BAN

I. Hitoktatás régen és ma

1. A növekvő szekularizáció felveti bennünk a kérdést : talán nem csin ál
tunk minde nt helyesen a vallásos nevelésben. Valamikor a gyermek vallásos
környezetben nőtt fel, a kereszténység népvallás volt, hagyomány , hinni álta
lában nem jele ntett prob lémát. Nem vettük észre, hogy igen sokan, főleg

vidéken, csak szokásból, a környezet hatása és ellenőrzése alatt voltak val
lásosak. Úgy látszott, csak arra van az iskolás gyermeknek szüksége, hogy
eddig magátólértetődően szerzett hite és vallásos szokások mellett az egy·
ház tanítását is megismerje. Oktatás és nem a hitben való nevelés volt a
hlttan fő célja.

Pedig a gyermekek otthon nem egyszer helytelen vagy egyoldalú isten
képet kaptak. Gyakran túlterheltük őket imádsággal, kötelező misével. amit
meg sem értettek. A vallás és hitoktatás gyakran a kényszer és unalom ér
zésével párosult. Hittanórán a fejük felett beszéltünk, meg sem értett mon
datokat kellett megtanulni ok. Vallásos nevelésünk valahogya kettősség jegyét
hordta magán: a gyermek, a serdülő , a felnőtt élte a maga életét és emellett
vallá sos gyakorlatokat is végzett, de a hit nem járta át legbensejét, nem
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irányitotta életét. Az ilyen hitet aztán könnyú a szekularizáció korában el
hagyni és az emberek rögtön más, egyelőre felszabadult életérzést kapnak .

Ha az egyháztörténelmet nézzük, akkor azt látjuk, hogy az egyházatyáktól
kezdve a hitben való nevelés és ennek megvalósítása a szentségekben, va
lamint a h itből való élet volt a katekézis célja . Ez mindenkire kiterjedt: a kis 
gyermekekre, főleg a család vallásos nevelésén keresztül , de nem szúnt meg
a fel nőtt korban sem . Csak a felv ilágosodás korától kezdve szúkült le a hitok
tatás az egyház tanításának tantárgyszerű. iskolai oktatásává és csupán gyer
mekek számára. Századunkban a hitoktatás foga lmi , deduktív. oktató-Intel
lektuális lett. főleg a gimnáziumban, még akkor is . amikor megszúnt az a
vallásos környezet és nagyrészt a vallásos család is , amely ennek a hitok
tatásnak előf eltétele, előtere volt. Változtatások történtek ugyan. de még az
1955-ben megjelent új katekizmus kérügmatikus iránya sem tudta a problé
mát megoldani. Nem vette ugyanis f igyelembe a megváltozott vallási hely
zetet. a modern ember hitbeli nehézségeit. A hangsúly továbbra is a kate
kizmuson volt és miniatúr teológiát nyújtott évekre rendszerben felosztva .
A tanulók tudták a katek izmus mondatalt. de e mögött nem állt élmény.

Ilyen tanítás mellett a hitoktatókban rezignáció lett úrrá a hitoktatás ered
ményességét illetően. A hitoktatással kapcsolatban néha még egyházi sze
mélyek véleménye is az volt, hogyahittan alig játszik szerepet a gyermek
vallásos fejlődésében. A fenti módszerrel nem is lehet többet várni. De ha
a család nem buzgón vallásos és a gyermek nem tagja vallásos egyesületnek,
a hittanórán pedig csak tudást közvet ít ünk. - akkor az ilyen hitoktatással
elmu lasztottuk az egyetlen lehetőséget. hogya gyermekeket Istenhez vezes
sük.

2. új, jobb módszert keresve az ún. biblikus katekézis vál totta fel a 60·as években
az eddigi hitoktatást . Újabban sok v ita után az ameri kai hit oktatási módszerek átvé te
lét tart ják megoldásnak. Nem az egyház tanítá sa a tananyag. nem is a szentí rás az
alap, hanem az, amire a tanu lónak szüksége van. hogy egész ember legyen, hogy
jele n helyzetében adódó konkrét problémáit meg tud ja oldani (s ltu ative Katechese ) .
Nevezik tancélra irányuló tanításnak is (Iernzielorientierter Unterr icht). átvé ve a
német didaktika ugyanilyen Irányú törekvéseit . Egye l őre előmunkák folynak, az ún.
curricul um-ku tat ás, amely megv izsgál ja. hogy melyik kor ban milyen tananyag érdekli
a tanulót. ami önmagában helyeselhető . Széleskörü szociológiai tanulmányokka l kell
fel rnémi a tanulók helyzetét és ahhoz válas ztják ki a megfe l e l ő tananyagot . A tanit ás
egyes egységei ut án meg kell vizsgálni. mennyiben tudták a tanulók azt éle tükben
rneqvalóslta nl . Nyilvánvaló. hogy ahol rn érhet ö eredményeket várnak a hitoktatást ól ,
ot t az csak a felületen mozoghat . Az új óravázlatok [Modellel megáll nak ott , ahol az
igehírdetés nek, az elmélyí té snek kezdődn i e kellene .

A legújabb hitoktatás problémái persze visszautalnak alapvetőbb teológiai
kérdésekre. A zsinat aggiornamentot hirdetett, vagyis, hogy az egyház tan í
tását a mai ember nyelvén kell megfogalmazni. Ez azonban sokaknál ahhoz
vezetett, hogy minden eddigit megkérdőjeleztek. Ennek a teológiai föld
csuszamlásnak tudható be, hogya hitoktatásban sokan azzal az indokolással.
h09Y ezt a modern ember nem tudja elhinni. egyszerúen kihagyják vagy
másképp magyarázzák hltünk egyes részeit.
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Pedig az új hitoktatásnak vannak nagyon jó alapvetó meglátásai, indításai,
módszereI. Legfontosabb az a felismerés , hogy hitet nem lehet oktatni, taní
tani, parancso ln i. A talajt lehet elókészíteni hozzá. Hitet csakis kelteni, gYúj
tani lehet valakib en, élményeken keresztül , egy szeretett személy példáján ,
meggyózódésén keresztül. V a l I á s o s é I m é n y e k e t kell a gyermeknek
közvetfteni, mégpedig mindenhol: a családban, a hittanórán, a liturgiában,
baráti körben. E téren k örtnyű néhány dolgot megváltoztatni.

II. A kisgyermek vallásos nevelése

Újra hangoztatják a családi és iskoláskor elótti vallásos nevelés fontos
ságát. A gyermek vallásos nevelését nem az értelem fejlódésével és az is
kolában kell elkezdeni. Már a csecsemókorban szerzett elsó élmé nyek d önt ő

szerepet játs zanak. A szülói szeretet és gondozás hatására kialakul a gyer
mekben az elég edettség, bizalom érzése és a szeretetre való képesség . Ez a
pozitív életérzet az alapja annak. hogy kés őbb bizalommal és szeretettel tud
jon az emberek és az lsten felé fo rdulni. A kisgyermek apró b ánatal. teljesít
hetetlen kívánságai mellett er ősebbnek kell annak az élménynek lennie. hogy
a szerete t, a boldogság, vagyis a jó er ősebb. mint a fájdalom. a rossz. Ez az
ó s b i z a lom a hit alapja: Az lsten tervei gyóznek a rossz és a szenvedés
fe let t. Ha a szülők imádkoznak a gyermekkel , kialakul lelkében az istenkép:
Istennel éppúgy lehet beszélni. mint a szülókkel. Atéli, hogy az lsten Atya,
anélkül , hogy ezt a kifejezést használnánk. Újabban ugyanis ajánlják. hogy
kise bb gyermekeknél még ne nevezzük Istent mennyei Atyának. Egyrészt
hamis fogalma keletkezik a rnennyr öl. amelyet fenn, a felhókben lokalizál.
Másrészt az lsten fogalma túlságosan azonosul az apáról alkotott képpel és
ez többé-kevésbé tökélet len. Ha pedig a gyermeknek nincs jó kapcsolata az
apjával. a csalódás vagy ellenszenv érzését átvetíti Istenre. (Ez a serdülóknél
még jobban fennál l.)

Szüks éqes, hogy a szül ök a gyermek elótt egymással és a gyermeknek
is b e s z é I j e n e k I s t e n r ó I : lsten szeret, jóságos, hatalmas. Az egy
házi év folyamán lehet Jézusról beszélni. Kisebb gyermeknél elég kelló al
kalommal néhány mondat, 4 éves kortól kezdve lehet a szentírásból néhány
történetet szinesen elbeszélni. Mély nyomot hagy ugyanis a gyermekben.
amit kicsi korától kezdve a szülóktól hallott. Elég csak néhány történetet
akár többször is elmondani, mert a kisgyerek szívesen elmélyed a hallottak
ban. Le ls rajzolhatja, vagy kiformálhat juk neki a szerepióket plasztilinból.
Lehet a teremtésról is beszélni , de a hat nap nélkül és a bűnbeesést is hagy
juk még el. A te remtéstört énetet lassan kell kibontani, term észetélmények
kel kapcsolatban, rámutatva mindezek fontosságára. Karácsonykor beszélünk
először Jézus születéséról és gyermekségéról, majd néhány tett éről, egy-két
csodájáról. Legyünk takarékosak a csodával, nem azért. mintha tagadnánk,
hanem hogya gyermekben ne alakul jon ki helytelen, csodaváró vallásosság:
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Az angyalokat éppen csak érintsük. mert az angyal alakja jobban hat fantá
zl ájára és elterelheti figyelmét Istenről. Jézus haláláról csak akkor beszéljünk
röviden. ha a keresztet látva kérdi. hamarosan elmondva, hogy feltámadt.
Később elmondjuk. hogy visszament Atyjához, de majd újra eljön és minket
is hozzá akar vezetni.

Kezdettől fogva h e I yes f o g a I m a k a t kell a gyermekeknek adni.
Vigyázni kell a sz ülőknek, hogy ne népesítsék be szinte meseszerúen a gyer
mek fantáziáját olyan helytelen fogalmakkal, amelyek később veszélyeztetik
a hitét. Ilyenek pl. a Mikulás a krampusszal, a Jézuska. aki ajándékot hoz
karácsonykor. az a pogánykori húsvéti nyuszi. az angyalok, akik a kis Jézus
útját kellemessé tették az egyiptomi menekülés idején. A jók angyalokká
válnak a mennyben. az ördög azonban - nevelői segédeszközként - hama
rosan a pokolba viszi őket gyerekes rosszasáqokért, sőt ilyenkor még a jó
lsten is haragszik rájuk. .Eddig azt hittem, hogy az lsten rossz" - mondta
az lsten szeretetét hangsúlyozó hittanórák hatására boldogan egy második
elemista. A karácsonyi mese helyett jobban vezetne hitre és szeretetre, ha
kezdettől fogva azt mondanák a szül ök, hogy Jézus születése napján annyira
örülnek. hogy megajándékozzák gyermekeiket. mert Jézus is szeretetre taní
tott bennünket. Mennyország helyett többet mond az lsten országa kifejezés
(Jöjjön el a Te orsz áqodl}. és legjobb arról beszélni. hogy Jézus visszajön .
A meghalt nagymamával kapcsolatban elég annyit mondani, hogy reméljük.
rnost a jó Istennél van és nála nagyon boldog. Ha másoktól hall .a pokol
tüzér ől" , akkor megmagyarázzuk, hogy ilyen t űz nincs; ellenben azok, akik
nem akarnak, nem is kerülnek a jó Istenhez. Akkor azonban igen boldogtala
nok lesznek, mert nem szeretnek senkit és egyedül maradnak.

III. Vallásos élmény a hittanórán

1. Még nem is olyan régen az a nézet uralkodott a hittannal kapcsolat
ban, hogy amit a tanuló értelmével felfogott, az nevelő hatással lesz rá. Pedig
amit az ember rneqtanult, azt még nem integráita egyéniségébe. Csak az a
tudás maradandó. csak az nevelő hatásu, amely a lélek belsőbb rétegeit is
megmozgatta, amelyet é r z e I m i I e g is megragadott; csak ez indíthatja
az akaratot is cselekvésre. Ez nem csupán érzelmes vallásosságot jelent ;
az szintén gyöl<értelen. A helyes érzületre segítő nevelés ma annál fontosabb.
mert napjainkban a gyermek érzelmileg nem fejlődik egészségesen. A szüleí
től nem kap elég szeretetet. Rádió és televízió állandóan új, futó benyomások
kal és felületes érzésekkel halmozza el. Az iskola egyre inkább racionális,
fogalmi, természettudományos és célszerű gondolkodásra szoktat, az alsóbb
osztályoktól kezdve. A szellemtudományok háttérbe szorulnak. Felső gimna
zisták csak azt tekintik tudásnak. amit természettudományosan be lehet
bizonyítani. Ilyen oktatás mellett a városokban felnövő fiatalságban nem fej
lődnek ki a lélek mélyebb rétegei: az intuíció. az érzésvilág és akarat. amely-
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Iyel éppen a vallásos igazságokat kellene megragadniok. Sajnos a vallásosság
csökkenésével. a technika. televízió terjedésével a falusi fiatalságnál is ha
sonló a helyzet. Sok fiatalnak egészen primitív. gyermekes az érzésvilága.
akarata fejletlen. nincs ellenállóképessége.

Pedig a kegyelem a természetre épít. Először tehát emberileg kellene elő

készíteni a gyermekeket az isteni igazságok befogadására. Németországban
. a katekézis előter ének" (Vorfeld der Katechesel nevezik ezt. és egyre szük
ségesebbé válik. hogy ne az emeleten kezdjük az építést. Már a zsinat előtt

hangoztatták hozzáértők: először talán nem is Istenről kellene beszélni, ha
nem emberi értékekről.

A katekézis előterébe tartoznak pl. a csendgyakorlatok. A gyermekeket rávesszük
arra, hogy necsak ne fecsegjenek. hanem olyan vis szafojtott csendben legyenek .
hogy a folyosón a vízcsap csepegését ls hallják : hangból meg tudják ítélni. milyen
tárgyat ejtettünk az ajtó mögött a földre. Ahhoz . hogy Istenhez beszéljen . ugyanilyen
csendre lesz szüksége .

A hitoktatást azzal kezdhetj ük. hogy beszéljen önmagáról . családjáról . Igen sok
hittani témánál is először ember i alapélményekből kell kiindulni (anthropologische
Anslitze der Katechese) . Igy látja : a hittanórán olyasmiről lesz sz ö, ami őt magát
közvetlenül érinti. Alkalmat találunk arra. hogya helyes emberi magatartást meg
beszéljük. A gyerm ek megérti. hogy lsten is hasonló kapcsolatba akar kerüln i vele.
vagy hogy hasonló képekben beszél a Szentír ás is . Hagyjuk . hogy ezeket az élmén yeit
elmesélje. lerajzol ja, társaival megjátssza. hogy mindaz, ami t naponta megél . tuda
toss á váljék benne. hogy erre építhessünk. Ezzel elkerülj ük. hogy vallásgyakorlata
valahol az élete mellett játszódjék le.

A mai gyermek alig csodálkozik. Techniciz ált környezetében (vidéken is) mindent
természete snek vesz és legfeljebb a motort csodálja meg. Ehhez pedig azt hiszi .
nincs szüksége Istenre. Rá kell mutatnl , hogy Istentől kapott képességeinkke l és a
természet felha sználásával vált mindez lehet övé. Hozzá kell segíteni a gyermeket
ahhoz. hogy csod álkozz ék, mert csak így fogja az lsten nagysága csodálatba ejten i .
Figyeljünk meg virágo kat . áll atokat. saját testünk csodás felépítését. Senki sem
parancsolja a szív ének. és az mégis dobog. Használjuk fel a tanulók term észettudo
mányos ismereteit arra . hogy rámutassunk: mindezek mögött egy bölcs . tervezö
Istennek kell állnia. akitől a világ való .

A hitoktatást néha megnehezíti olyan fogalmak megmagyarázása. amelyeket szlm
bolum vagy kép fej ez ki. mert azt szintén meg kell magyaráznunk . Istenről ls szinte
csak szimbolumokban beszélhetünk . Ezek a lélek mélyéből fakadtak. belső szernl élés
sel , ősi élmények során . Ugyanigy a mélyre hatolhatunk a szlmbolumok megért ésére
való neveléssel (Symbolerziehung). Még rnlel ött a szimbolumot a szentfrásl szöveq
ben vagy a liturgiában megbeszél jük . érdemes ezt feldolgozni. Egy kiindulási lehető

ség. amelyen már 8-g éves kortól kezdve örömmel vesznek részt a gyerekek. hogy
csendben elgondolkoznak rajta. majd lassan. egymás után. szüneteket tartva elmond
ják. mit jelent számukra pl. a nap. a fény. a felhő. a t űz , a kereszt stb . Mutassunk
képeket vízről. szikláról. heqyekröl, csillagról. stb .. a gyermekek rajzoljanek. vagy
otthon keress enek Ilyen képeket. mondják el pl. a vízzel kapcsolatos kelleme s vagy
félelemmel teljes emlékeiket. [gy megértik. hogy a víz életet jelenthet . de élet
veszélyt ls ; könnyebb lesz megérteniök a keresztség szertart ás át, a szenteltvíz [elen
tését; jobban megértik . miért élték meg az Izrael it ák halálveszélyben lsten erejét a
Vörös tengernél. többet értenek meg a csipkebokornál a tüzböl, mintha ott valóságos
tüzet tételeznének fel.

2. A tananyaggal kapcsolatban próbáljuk alkalmazni a h i t i g a z s á g o k
h i e r a r c h i á j á n a k elvét: a lényegről beszélünk. de arról részleteseb-
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ben, több oldalról megvilágítva. élménnyé téve. Akiben érdeklödést keltet
tünk, az úgyis továbbké pezi majd magát.

Az egyes hitigazságo kat I a s s a n. a gyerm ek fejlődésének megfelelően

bontakoztatjuk ki. Sok gyermek otthon aIIg hallott Istenről. Nem szabad saját
gyermekkori, vagy főleg mostani hitünket feltételezn i a gyermeknél. A hit a'
kegyelemmel fejlődik. A gyermek egy éven keresztül megismerkedik Isten
nel, Jézussal. a Szentlélekkel. Az első hívek megkeresztelkedése kapcsán
örömmel hall saját keresztségéről. A Szentháromság megismerése után ta
nulja a keresztvetést, amely most már értelmet kapott, belekerült életébe.
Nem tanítjuk rögtön az egész üdvösségtörténetet. Jézust állítjuk a középpont
ba. Kisebbeknél elég. ha azt rnondluk . hogy lsten szeretetből küldte hozzánk
Fiát, hogy hozzá vezessen minket. Ezt a gyermek teljesen átéli. az is meg
döbbenti. hogy voltak, akik Jézussal szembefordultak és halálát okozták. Ké
sőbb, ha a bún problémája már foglalkoztatja a gyermekeket, részletesen
megbeszéljük a való életből történeteken. képeken keres ztül az emberi búnt
és a nyomában fakadó szenved ést, kilátástalanságot. és ekkor mondjuk, hogy
Jézus azért jött. mert annyira szeretett bennünket, hogy meg akart szabadí
tani mindebből. Velünk élt, vállalta sorsunkat, még a halált is. hogy vele
együtt mehessünk Istenhez. Igy megérti, tartalommal telik meg a megváltás
különben elvont fogalma.

Mielőtt b i b I I á t kezdünk rendszeresen tanítani. érdemes eqy-két mesét
felolvasni és megbeszélni a gyermekekkel. hogy a történet ugyan költött, de
van egy valóság-magva. a mese mondanivalója: a jó, az igazság győz. Igy
megértik, hogy az ószövetség egyes történeteinél ne a történelmi húséget
keressék . hanem azt a belső igazságot, amelyet ez a történet, Istenről és az
ő terveiről mondani akar. Jézus is ilyen történetekkel, példabeszédekkel taní
tott. Nagyobbaknál fokozottan rámutatunk az egyes bibliai részek múfajára .
Erdemes néha hittanórán, szentbeszédben csak egy bibliai idézetet meg
beszélni, elmélkedni róla , majd könyvnélkül megtanulni. PI. .Orök szeretettel
szerettelek téged . azért választottalak kl."

3. Kísérletek kimutatták, hogy a tanításban csak 20 % marad meg abból,
amit a tanuló hall. Legmaradandóbb az a tudás. amelyet Induktív módszerrel
a tanuló maga fogalmazott meg.

Ezért egyre jobban átvesszük a világ i tárgyak s z e m I é I t e t ő mód
szerelt, hogya gyermekekben valóban élménnyé tegyük hitünk tanítását.
Mindenekelőtt a bibliát kell élénken. színesen elmondani. esetleg rajzzal
kísérve, hogya gyermek gondolatban szinte ott legyen a többi gyerme k közt
Jézus rnellett , vagy lélekben azonosítsa magát Abrahámmal , akit az Úr hívott.
Alsó fokon c élszer ű a történet mondanivalóját rögtön belesz ént az elbeszélés
be. mert ha utána beszéljük meg, már nem olyan nagy a gyerekek érdeklő

dése. Nagyobbak szívesen veszik bibliában és katekizmusban a csoportos
munkát : minden csoport kap egy kérdést. feladatot. szempontot. amely sze
rint megfigyel ik a szöveqet, vagy összehasonlítják egy megadott másikkal.
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Vagy rögtön a szöveg felolvasása után számolhatnak be észrevételeikrő l ,

vagy először csoportban jegyzetet készítene k. Ilyen feladatnál minden mon
datra kétszeresen fognak figyeln I.

A csoport os munkát haszonnal alkalmazzák ott, ahol különb öz ö korú gyermekek
vesznek részt a hittan órán. Lehet egyes bib liai történeteket csupán kapásból meg
játszanI. Lehet f i l cbői személyek, tárgyak alakják kivágni és ezek zöld filc táblán
könnyen megtapadnak és azon mozgathatók . Ugyanigy papírból ls készülhetnek f igurák,
ezek hátára dörzspapír csíkok kerü lnek, hogy a fi lcen tapadjanak. A Szent föld dom
bormüvü modell jét kl lehet form áln i kis asztalon nedves homokból. agyagból , színes
papírból vagy krétap orból alkotva a tengert , a Jordánt stb, A tanítást érdekessé te
het ik vet ített képek, házilag készült té rképek, gyermekek Iskola i és ottho ni rajzai ,
munkák plaszt ilinból és lombfürésszel. A [ ö Pásztor parabolájához pl. plaszll linból
bárányokat form áinak a gyerek ek. Megértett szimbolumokat színes viaszból klformálva
gyerty ára lehet tapasztanI. Igen jó képes újságból kivágott vagy rajzol t fig urákból
közös munkával nagyalakú fal iképet készIteni. A gyerekek pl. nagyobb alakban lera]
zolják saját magukat és ezeket a f igurákat hosszú papírra ragasztjuk úgy , hogyegy·
más kezét fogják: a fe lebaráti szerete t egyesI t. Késöbb Jézus alakját tesszük középre.
amint a két mellette álló gyermek kezét fogja : így egyesít magával és a többiekkel
a szentáldozásban. Igy alkotja velünk az egyházat , Vele megyünk az Aty ához. Hasonló
f igurákkai lehet Jézus bevonulását Jeruzsálembe, az úrn api körmenetet ábrázolni. A
sz ölötör öl szóló példabeszédnél letépünk néhány levelet egy cserép virágról , egy
fió kba tesszük és egy hét mulva újra megnézzük, ml lett belőle . A keresztség taní
tása, ami aránylag elvont szokott lenni , sokkal érdekesebb lesz, ha a leányok magukkal
hozhatják nagy babáikat fehér ruhában, keresztle velüke t, gyertyájukat és ezeken be
mutat juk és feszült f igyelem mellett rögtön megmagyarázzuk a keresztség szerta rtá
sát és jelentését. Ha Ismeri k már az angyali üdvözletet és Márla látogatását Erzsé
betnél, ennek megjátszása a legjobb kiindulás és gyakorlás az Ddvözlégy rneqtanu
lására.

Ide tartozik az énektanítás is , A szöveget gondosan meg kell magyarázni. A ki
sebbeknél elég egy-két gondolatot kidomborítani, maga az ének, a zene segít az el
mélyedésben, Nemcsak templomi éneket tanítunk, hanem modern vallásos énekeket
is, ezek ma közel áll nak hozzájuk. Az énekeket lehet furuly ával, hangszerrel , tapssal .
pantomim mozdulatok kal, tánccal is kIsérnI.

Nagy jelentősége van a helyes i m a é I m é n y n e k a hittanórán. Ezért
ez ne legyen soha kényszerjellegű: inkább csak akkor imádkozzanak, ha át
tudják élni. Sok helyen a hittanóra keretében tartanak bűnbánati áltatoss áqot ,
keresztutat; ádventben, febr. 2-án. húsvétkor gyertyával ájtatosságot : kellő

leg előkészítve szentmisét, hogy azoknak a gyermekeknek. akik szüleikkel
együtt ritkán vesznek ezen részt, szintén alkalmat nyújtsunk ilyen élmények
re. Ez egyben szemléltető oktatás is.

IV, A serdülők vallásos problémái

1. Az ifjúsággal kapcsolatban általában azt lehet rnondanl, hogy jó
n a g y o b b s z a b a d s á g o t biztosítani nekik, alkalmat adni személyes
elhatározásokra, döntésekre, Az olyan vallásos meggyőződés. amely Ismételt
személyes döntésen alapul, többet érhet. mint a régi örökölt vallásosság, A
nagyobb szabadság természetesen nem jelenti azt, hogya sz ülök azt mond
ják: csinálhat, amit akar. (Sokan már a kisgyermeknél is így értelmezik a
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.Ielkilsmereti szabadsáqot'") A tiatalnak tudnia kell, hogy mi az álláspontunk.
ezt néha, kell ő alkalommal motiválhatjuk is, de ezt ne azért vegyék át, mert
rnl akarjuk, hanem mert ök is meggyózód tek ró la. Kezeljük ő ket bizalommal
és türelemmel. Egy bizonyos korban megegyezhetünk velük, hogy nem kény
szeritjük semmire, nem is akarjuk, találja meg maga az útját, próbálja meg
maga berendezni vallásos életét. Hagyjuk cselekedni, dönteni, még akkor is,
ha pl. esetleg egy ideig nem megy misére. A megegyezéskor legyen fel téte
lünk, hogy ne lustaság vagyemberfélelem vezesse ebben . De ezeknek a meg
beszéléseknek a gyermek és a szülö között nagyon komolyaknak és felel ős

ségteljeseknek kell lenniök és a fiatal érezze a szeretetet és az aggódást.
Az ilyen szabadság biztosítása természetesen rizikóval jár (az lsten is vál
lalja a riz ikót velünk .. . l, de úgy látszik, hogy ma inkább vezethet ered
ményre , mint a kényszer és kés öbb újra gyakorolja vallás át, esetleg más for
mák között , mint amelyeket mi megszoktunk. Kényszerrel, szemre hányásokka l
- fóleg mások el őtt - ebben a korban a szül ök gyakran az ellenkezójét ért
het ik el. Hiszen a lelkiéletet éppúgy nem lehet kényszeríten i, mint a szerel
met. Megfigyelték, hogy abban a csal ádban, ahol a fiatal szüleivel harmóniá
ban él , vallásos is marad . Számos esetben ugyanis a szülökkel való konflik
tus a vall ással való szembefordulást is magával hozza, jóllehet a fiatal csak
a szüleIvel akart szembefordulni.

2. A hitoktatásnál újra felvethetjük I s t e n I é t é n e k kérdését, mert ez
ebben a korban igen érdekli óket. Kisebbeknél lelkesedéssel beszéltünk, itt
tárgyi lagos hang megfelelóbb , nem jó aggódva meggyózni akarni. A serd ülő k

gyermekkori hitük helyett mást keresnek, egy új alapvetés most igen ked
vezó lehet.

lstenról azonban ma alig beszélhetünk a régi istenérvekkel. Ezért jó mély
emberi kapcsol atokról beszéln i , úgy mint a Szent írás: a barátságról, a szerel
mespár vonzalmáról , a hitvesi szeretetról , nagy emberekról , akik másokért
áldozták életüket, hogy ennek alapján mondhassuk: az lsten is szeret, sót
még jobban. Gyakran az segít, ha ismét Jézus személyéhez vezetj ük öket,
PI. Zakeus történeténél úgy érzik, Jézusban ő k is barátot találnak. Jézus szen
vedése és halála megerósí theti a kételkedók hitét: így szeretett bennünket
lsten, ez történelmi tény! . Nagyobb szeretete senkinek nincs annál , mint
aki életét adja barátaiért:

Hívjuk fel a fi gyelmüket , hogy az atomfizika ugyan megrendítette a klasszi
kus fizika ismeretelméleti opt imizmusát, de még ha vizsgáljuk is az embert
a természettudomány módszereivel , mégsem tudjuk meg, kicsoda valójában.
Egy képról a kémia csak a színek vegyi összetételét állapíthatja meg, a tes tó
mondanivalóját ebból még nem ismerhetjük meg. A mérhetó, elemezhető való
ság mögött van egy mélyebb értelem is és ez gyakran Istenre utal. Vannak
nem mérhetó és nem bizonyítható valóságok is: a szeretet, igazságossá g,
húség, megbocsátás. Ezek léteznek, de másképp , mint a mérhetó való ságok.
Istent sem mérhetjük és mégis létezik, csak másképp .
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Talán segít a racionális gondolkodásra nevelt fiatalságnak, ha rámutatunk
arra, hogy van intuitív gondolkodás is , amely az egészet ragadja meg, amely
beleérez és a mélybe hatol. Sót talán ez találja meg az igazságot ott, ahol
a logikus gondolkodás tévedhet, mert hamis premisszából indult ki. Mutassunk
példákat: aki szeret, többet ismer meg a másikból, mint aki h űv ösen. kívülról
szemléli. Nem lehet logikusan megmagyarázni, miért szerette meg valaki
éppen a kiválasztottját. A múvészek intuitíve látják az élet mélyebb értel
mét . Istent is így élhetjük meg.

Akár kisgyermekról, akár serdülókról van szó, nem tudunk nekik mindent
megmagyarázni, nem tudnak mindent megérteni. Merjük bevallani, hogy van
nak titkok, hogy pl. a szenvedést mi sem értjük. Saját tudatalattinkat sem
ismerjük, a pszichológus sem tudja teljesen felszinre hozni (egyedül az lsten
ismer minket ennyire . . . I. hogyan akarnók akkor Istent emberi agyunkkal
felfogni.

Hozzá lehet segíteni a fiatalokat, hogy m e g é I j é k lsten létét. Rá lehet
mutatni arra, hogy találkozhatunk vele életünkben. Nagyeseményeknél, pl.
boldogság, szerelem, születés, nagy fájdalom, haláleset alkalmával nagyon
sok ember megéli, hogy lsten most vele van. Mindennapi életünkben is át él
hetjük, hogy ó van a dolgok mögött. PI.: Nem tudunk belenyugodni a szen
vedésbe. Keressük az élet értelmét, ha minden értelmetlennek látszik ls. A
végsó felelet a nagy titok, lsten. Felelósséget érzünk másokért és erre nem
kényszerít más. Ez az érzés belülról követel tólünk valamit, magunk sem
értjük, hogyan. Isten akarja tólünk. Más áldozatot hoz köszönet nélkül. Szere
tetból cselekszik lelkesítő érzések nélkül. Ebben a szeretetben, magatartásá
ban Istennel találkozik. Ha valaki lsten szeretetére szeretettel felel, lesz ls
hitéiménye. Istent keresni kell , néha sokáig, de ez megéri a fáradságot.

Figyelmeztetnünk kell azonban a serdülőket arra, hogy vallásos életüket
nem mindig kíséri érzelem, hogya kegyelem nem mindig jelentkezik érez
hető módon és mégis jelen lehet. Ez annál inkább fontos a serd ül őkn él. mert
ha a szentségek, gyónás , áldozás nem jelentenek számukra érezhető seqlt
séget, könnyen felhagynak vele.

3. A fiatalok gyakran az élet problémáira akarnak választ vagy egyszeruen
a z é I e t é r t e I m é t keresik. Rámutathatunk pl. arra , hogya humanizmus
nem jut túl az emberen , szerinte az ember a végső mérték, de bezárva saját
végessége börtönébe. A kereszténység azonban megoldást ad az emberi gyen
geség minden kérdésére . Az ember nemcsak ember, lsten célt és életet nyújt
neki, önmagához emeli.

Ha a hittanóra ebben az irányban halad, akkor látják: a vallás, a személyes
hit, az lsten tud csak választ adni minden kérdésünkre. mindennek köze van
mindennapi életünkhöz. Módszerben a tahulók problémáiból indulunk kl, azt
beszéljük meg és keressük rá hitünk, a Szeritirás válaszát. Nagy segítséget
jelentenek ebben történetek, példák az életből, szemelvények az irodalom
ból. A tapasztalat azt mutatja, hogy jó eredményt ér el az a hitoktató, aki
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alkalmat talál egyéni beszélge tésekre is , akár magán a hittanórán, amíg a
többiek valamit írnak vagy rajzo lnak. Tekintély i alapon ma nem lehet a f iata
lokat meggyőznI. Maguk akarnak meggyőződn i ró la - és ehhez joguk ls van - ,
hogy az értékek és vil ágnézetek mal kaoszában érvé nyes-e, Igaz-e, amit mon
dunk . Nem lehet nekik azzal érvel ni, mi nt régen , hogy ez az lsten parancsa
vagy egyházi rendelkezés. Ma megfelelőbb, ha megmutatjuk, hogy az ember
nek, a közösségnek jó a helyes magatartás, és az ellenkezője, a bún, az
önzés szerencsétlenné tehet. Néha az seg ít , ha visszavezetjük őket egy em
berileg helyes magat artás elfogadására és csak utána a magasabb fokra, a
hivő magatartáshoz, Istenhez. Egy hi toktatónak erkölcstant kellett tanitania.
A hittan Iránt egyál talán nem érdeklődő gimnazisták az első órát szándékosan
zavarták . A hittanár ezután egy hónapig csak filmeket vetített. minden magya
rázat nélkül , amelyekben emberi gonoszság , szenvedés, háború és nyomor
szerepelt. Egyszerre maguk a flúk kérdezték : .Mit kell te nnünk?" Ezután a
legnagyobb érdeklődéssel vettek részt az erkölc stan-örákon.

Biztos, hogya hitre való nevelés ma nehezebb , mint régen , de ta lán egy
meggyőződésebb újabb nemzedéket fog eredményezni. Nem szabad elcsüg
gednünk , bíznunk kell továbbra is lsten kegyelmében. Végeredményben a
missziókban sem dolgoznak keresztény környezetben és nem keresztény
szü lők gyermekeit térítik meg , ha a hasonlat sántít is egy kicsit. Magam
biztatására mind ig a kis Fritzre gondolok, egy szeretet nélkül és vallástalanul
nevelt kisfiúra. Egyszerre csak azt mondta egy hittanórán: . Egészen bold og
talan lennék , ha lsten nem lenne."

Irodalom. Mari eiene Lelst: Erste Erfahrungen mit Gott . Die rellg löse Erziehung des
Klein- und Vorschulk lndes. (Herd er , ' 1972, 128 o.) Klemens Tilmann : Wie spr icht man
heute in der Famil ie von Gott. (Auer , ' 1972, 63 o.) (I stenéimény , gyermek· és serd ül ő 

kor.) - Staunen und Erfahren als Wege zu Gott. (Benziger, 196B, 137 o.) Roman Blel
stei n SJ: Die Jugend von heul e und der Glaube von morgen. Theor ie und Praxis.
(Echter , ' 1970. 154 o.)

Török Jenő

HÁZASTÁRSI LELKIGYAKORLATOK

Tárgyunkat mindenekelőtt a eim ben foglalt mindkét vonatkozásban körül
kell határolnunk. Lelkigyakorlatokon itt nem a szoros értelemben vett szerit
ignáci lelkigyakorlatokat értjük, hanem egészen t á g értelemben vett .lelkí
gyakorlatokat" . Lényeges keretei és tényező i : bizonyos fé lrevonultsá gban.
lelki összeszedettségben, imádságos eszmélődésben átengedni magunkat a
Szentlélek illetéseinek, miközben az Igére, az előadó (l el kigyakorl at-vezető )

gondolataira és a közösségadta indításokra figyelünk. E figyelem indítéka
azonban nem merő ismeretbeli gazdagodás - a lelkigyakorlat nem hitbeli
továbbképző tanfolyam - . hanem eszmények. igazságok megrajzolása, tuda-
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tosítása, elmélyítése; ebb ől kifolyólag magatartások kialakítása vagy revízió
ja; állásfoglalás vagy döntés életünk jelentös pontjain: mit kíván lsten tólünk
itt és most?

A leikigyakorlat vezetójének célkitűzése az, hogy minél több résztvevó
. egzisztencláli s gyújtóindítást" kapjon - feltételezve, hogy erre alkalmasak
- . a keresztény életszentség haladó útján" .' A p álfordul ásszerú megtérés ul.
ritka jelenség, általában a metanoia folyamatos kis lépéseiröl van szó. PI. a
külsóséges áhítatgyakorlatokból az eleven hithez, a bensóségesebb lma élet
hez, a tudatos Krisztus-kapcsolathoz (ennek is vannak állomásai: az Eucha
risztiában , vagy az Igében, vagy a testvérben), vagy a tanúságtételhez, az
aktív apostoli élethez, s.l.t.

Házastársak lelkigyakorlatain itt azokat a speciálls lelkigyakorlatokat ért
jük, amelyeknek különleges célkitűzése: a keresztény házasság eszményének
megrajzolása, a hitvesi lelkiség elmélyítése, a házasság bizonyos szakaiban
fellépó különleges problémák (ifjú házasoké, életük delén állóké, öregeké)
megtárgyalása. A jegyespárok lelkigyakorlatában a keresztény házassági ideál
megrajzolása mellett erós hangsúlyt kap a felelósségvállalás ténye, az erre
való érettségnek és a személyes választásnak végsó eldöntése.

Eszmefuttatásunk menete ezek szerint így alakul : Elórebocsátunk néhány
általános módszeri kérdést (1.), utána fóbb vonalaiban vázolni igyekszünk a
házastársi lelkigyakorlatok ajánlott tematikáját (11.) . Mindez távolról sem lép
het fel sem az illetékesség, sem a teljesség igényével, mindössze tapasz
talatokra támaszkodik - mind sajátjaimra, mind másokéra Ausztriában, Fran
ciaországban, Belgiumban, Németországban - és csupán szerényadalékul
szántuk . A többit kiki rábízhatja a Lélekre, Aki ott fú, ahol akar. Ott ls, ahol
történetesen a lelkigyakorlat ilyen kerete nem lehetséges, csak folyamatos
konferenciák, vagy kis körben való beszélgetések bogozgat ják ugyanezeket a
problémákat.

I. NEHÁNY MODSZERI KERDES

1) Három Irányelvet említhetünk elöljáróba:

a) Az ilyen speciális jellegű és tematikájú lelkigyakorlatnál különös gond·
dal igyekezzünk a r észtvev ők igényeihez és képességeihez igazodnI.

b) A h á z a s p á r (jegyespár) a résztvevö-egység. Nemcsak megengedett,
de elengedhetetlen, hogya hallottakról, azok gyakorlati alkalmazásáról egy·
mással rendszeresen beszélgessenek, anélkül, hogy ezzel másokat zavarnának
és úgy, hogy mégis biztosítsanak egymásnak is önálló csendes elmélyülésre
alkalmat.

c) Az I II e t é k e s s é g kérdését tek intve haladjunk kiegyensúlyozottan
a helyes középúton, egyaránt kerülve az idegen (pl, orvosI) szakterületre
tévedést, és a - fiatalság részéről manapság Ismételten hangoztatott 
. cö llbátusadta illetéktelenséggel" kapcsolatos aggályoskodást. A totális sze-
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retet szolgálatában, papi es prófétai hivatásunk kötelességének és felelős

ségének tudatában járunk el , tanúságot ls téve a házasság és Istennek szen
teit cölibátus egymást kleq észtt ő szerep éröl, értékesftve lelkipásztori szol
gálatun kban, továbbá családi és baráti körben észlelt, házaspárokkal kapcsola
tos tapasztal atainkat.

2) EJókészités

Am enny iben idegen hallg atósággal áll unk szemben , el ső a közösségben
való i s m e r k e d é s , bemutatkozás. Legalább a h ázasévek . gyermekek szá
ma, foglalkozás. eset leg egyházközségi vagy társadalmi elfoglaltság eml ítend ő .

Természetesen mi is bemutatkozunk és rneqernl ítj ük, milyen vonatkozásban
voltunk eddig a családi pasztorác ióval. Lehet az érdeklödést illetőleg egy kis
közvéleményk utatást is megejtenünk .

Kiosztott kérdőlapokra - név nélk ül - felírják , különösen mil yen kérdésekre vár 
nak választ ; val ami különleges alkalomból vagy várakozással [ötte k-e ? Meg lehet k ér
dezni; szektak-e önállóan Szent írást olvasni ; vajon a hit tel kapcsolatban külö nösen
milyen könyv tett rájuk hatást? Az igén yek és hitbeli tájékozottság i ránti tapogatózás
után hasznos a felfogásukat. beáll itottságukat is ki puhatolni. Két kérdés t talál tam Itt
ismételten tanuls áqosnak: .Felfogása szeri nt különbözlk-e. s ha igen, mi ben a h ivő

keres ztény házassága rnások étöl: nehezebb-e, vagy könnyebb? ' Jegyeseknél [gy fogaI·
mazzuk: . Mi ért szándékozik egyházi házasságot kötni? Mil yen gyakorlati követke z
ményeket von le ebből?' A másik kér dés a plural izmus vil ágában indoko lt: . Hogyan
vélek edik a Zsinat e l ői dézte változás okról?' vagy . Mi ben lát ja a Zsi nat utáni egyház
legfontosabb teendö lt?"

Hacsak nem ismerjük a résztvevőket . nem elé g csak a konferenciák .felolvasásra
k ész" anyagát elvinni. Egyébként is. fel fog ásunk szer lnt , merevlt öen, károsan hathat
a kész szöveg felolvasása. Az Igen részle tesen kido lgozott vázlat viszont l ehe tőséget

ad, hogy hallgatóink szeméből olvassuk ki . elfoqadt ák-e mondanivalónkat , és megen
gedi, hogy egy-egy részletn él tovább I dőzzünk szükség szeri nt.

II. HAZASTARSI LELKIGYAKORLATOK TEMATIKAJA

1) A bevezető elmélkedésben - a közös ismerkedés és tájékozódás ezzel
lehet kapcso latos - alkalmas kiindulás Mk 1,15: . Az Idő betelt; közel van
lsten országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség [ őh ír ében ", illetve
valami lyen a hittel kapcsolatos szentirás i részlet, utalással a keresztségük
alkalmával a keresztszülő adta fgéretre. Hány keresztény vállalja ezt felnőtt

korban? 2 Az Egyház ezért szólit fel ismételten megtérésre, . rnetanolá" -ra,
hogy lépés rő l -l épésre tudatosabban és határozottabban haladjunk Krisztus
nyomában. Először a h i t alapvető tényét kell tudatosttanunk. amellyel "az
ember szabadon átadja magát Istennek" .' de ennek előfeltétele a bizalom.
ami új ra csak szereteten alapulhat. A hitvesi szeretet egzisztenciális tényére
és tapasztalatára támaszkodva. ebből kiindulva megértethetjük a hit-remény
szeretet belső összefüggéseit és eljuthatunk a Jézus Krisztushoz kapcsolódó
személyes hithez, bizalomhoz, magát teljesen értünk kiszolgáltató szereteté
nek viszonzását valló elhatározásunkhoz: . Klhez mennénk, Uram?" vagy leg
alább "Hiszek Uram , segfts hitetlenségemen . . . "
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A második elmélkedés Jézus Krisztus imádandó személyét állitsa a részt
vevők lelki szeme elé. - Az első napot befejező. vagyis harmadik elmél
kedésben az istengyermekség nagy ténye, az ebből levezethető szerétet
parancs, a kereszt árán történő és a kereszthordozó Krisztus követésére kész
életben önmagunkra is realizálható megváltottságunk domborodjék ki , s ve
zessen az elhatározáshoz: Krisztust akarjuk követni lsten gyermekeinek sza
badságában, szabadon a Törvény betűj ének. de az ösztönök rabságának szol
gaságától ls. Az esti szentmise keretében meg lehet közösen újítani a
k e r e s z t s é g i f o g a d a I m a t . Az első nap' így kerek egészt alkosson ,
imái, szentmiséje a személyes Krisztus-kapcsolat tényét fejezzék ki. Adha
tunk összefoglaló címet is neki : . Krlsztus Titokzatos Testének tagja vagyok" ,
. Isten népének tagjaként", stb .

Az első nap ilyen tervezés ének komoly valláspedagógiai és dogmat ikai indoka
van. Mivel a házasságban mindkét fél megtart ja saját önálló egyéniségét, [ ó, ha az
e l ső napon kl-ki e l őször saját személyes kapcsolatát vizsgálja Istennel. Másrészt a
házasság szentségének megérté se felé a teológia mal álláspontja szerint logikusan
Krisztus . az . összents éq" IUrsakramentl és az Egyház, az .egyetemes szentség "
IUniversal- . v. Hauptsakramentl útján jutunk el ' .

2) Igy jutunk el a második nap tematikájához : K ö z ö s s é g, vagy Egy
ház, vagy lsten népe. Három kisebb körbe tagolhatjuk közösségi rnondanl
valónkat. Az első elmélkedés a Szentháromság·Egyisten szeretetközösségére
mutat - a Szeretet Lelkének m űk öd és ére, Ez a Szentlélek lett a Krisztust
továbbfolytató, .meghosszabbító" · Egyház éltető lelke: utaljunk az első ke
resztény egyházközségek életére. Ez az Egyház alulról épül : legkisebb építő

egysége az emberpár, a házaspár. •Isten akaratából van így, hogy a férfiú
és nő együttesen váljék lsten képmásává" (VI. Pál)'; a kettó egymás kiegé
szítésére, kiteljesítésére hivatott: kettejük szeretetkapcsolata az a . földl va
lóság' , amely - mint a víz a keresztségben, a kenyér és bor az Eucharisztiá
ban - .természetfölötti rnlsztérlumrn á". titokzatos valósággá emelkedik a
házasság szentségében ' , és képben hivatott mutatni Krisztus önmagát telje
sen odaadó szeretetszövetségét Egyházával, miközben a hivő házaspárnak
juttat is ebból az önzetlen szeretetből. Amikor egy házaspár az Egyház közös
sége - legalább két tanúj a -, valamint a Krisztus megbízta pap jelenlétében
egymásnak kiszolgáltatja ezt a szentséget: ketten egymással felbonthatatlan
szövetséget kötnek, miközben kettejük egybefonódó keze Krisztus kezébe
kapcsolódik, Aki e szeretetszövetségnek így .harmadlk taqj ává " lesz, de a
keresztény számára az e I s ő h e I y e n. Isten előtt immár ketten csakis
egymáshoz kapcsolva jelenhetnek meg, a Krisztustest egy-egy tagjából az
építő alapsejt-pár lesz, amely már magában hordozza a család ígéretét. De
ahogyan egy-egy tagnak a keresztségben elnyert istengyermeksége .adomány
és feladat" egyben, amely csíraszerű adottságából fejlesztendő ki, úgy a
házassági szeretetszövetség is ilyen .adorn ány és feladat", amely az egész
életen át fokozatosan valósul és bontakozik ki. Adottság, hogya hivő ke
resztény házaspár szeretetközössége jelképe Krisztus Egyházával kötött sze-
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retetszövetségének: éle tr eszóló feladat ennek a szeretetnek olyan elmélyí
tése, láthatóvá tétele, hogy az emberek valóban felfigyeljenek, és lsten ere
jére , szeretetére következtessenek. Szomorú volna , ha a képból csak halvány
árnykép, s tragikus, ha torz kép válnék. Tehát .e sküvö és házasélet együtt
alkotja a házasság szentségét" (Christen) , vagyis a házasság szentsége nem
statikusan, hanem dinamikusan fogható csak fel. "maradandó szentség "
(Dauersakrament) , mint a keresztség és az Eucharisztia.

A következ ő elmé lkedést a hitvesi szeretetnek szenteljük. A szeretet
nemcsak parancs tárgya, hanem mélyen benne gyökerezik a reá Irányuló
igény és képesség ösztönvilágunkban. A szerelem elementáris erejü vonzal
mát C. Lewis az autó startgyújtásához hasonlítja, amel y nélkü l nincs Indulás
- de az úton végig nem elég . A meróben ösztö nös. kapni akaró szeretetnek
önzetl en. a d n i a k a r ó szeretetté kell átalaku lnia: ez az adás végered
ményben ö n m a g u n k odaadása, kezdve a jóakaratú gondolattól, a másik
elfogadásától , a feltétlenül kimondott .igen" -töl, úgy amint Ismerjük , emberi
gyengéivel együtt, és fol ytatva azzal. hogy állandóan hallgatunk reá, Idót
szentelünk neki, javát, kibontakozását szolgáljuk, semmi áldozattól vissza nem
riadva. Ez a kölcsönös odaadás, a másik boldogságának akarása és szolgálni
akarása, a hitvesi egyesülésben éri el csúcspontját, végsó kiteljesedését. Rá
kell mutatnunk, hogya hitvesi szeré tet megnyilvánulása egész skáláj ának .
az egymást köszöntő mosolytól a csúcspontig magán kell vise lnie a kr isztusi
szeretetnek lényeges mozzanatait. Emeljük ki P. D' Heilly-vel három alapvető

mozzanatát: e szeretet tot áli s, végleges, húsvétl,"
T o t á I I s , mindenre k iterjedő, kivételt nem isme rő : .Szeretem erényid tiszta

sugárzását , szeretem hibáit napfogyatkozását' (Petóf i) - maradéktalanu l elfoga dja
a másikat olyannak. amilyen. és minden téren és tekintetben kivánja boldogulá sát
szolgálni (pl. nemcsak anyagi javakkal halmozza el , hanem szellemi igényelt is ki
akarja elégíteni). Nem ismer i dőbe li korlátokat: h ű s é g e s . .Akí szerét. az hű

tud lenni , sőt a hűsé g szenvedélye, szive vágya' - írja elmélkedéseiben Prohászka.
Amik or a keresztény házaspár Krisztushoz kapcsolja szeretetszövetségét, az O örök
s ze retetébő l merit nemcsak példát . hanem erőt is. Hogy csalódások lehetősége el
lenére is hűséget tudunk fogadni és tartani, arra lsten minket elfoga dó és soha el
nem hagyó szerete te, örök ké kész megbocsátása a zálog. Naponta ezért imádkozunk
a Miatyánkban . . . Végül ez a szeretet h ú s v é t I: útja a hétköznapok kereszt 
hordoz ásán, eset leg Getszem ánl-szerű elsötétülések és elhagyatottságok útján vezet
- de ha Krisztushoz kötve maradunk : a biztos feltámadáshoz. A hitvesi szeretetben
az esküvő napjátó l benne kell lennie és állandóan meg kell újulnia az . Igen" -nek az
áldozatra, a keresztre is. - ugyanakkor , amikor bennünk kell hogy éljen a bizalom,
hogy az Úr nem próbál bennünket erönkön felül. Nem lesz nehéz az életből és az
irodalomból példákat fe lhozni arra, hogy hitvesi és szülö i áldozatokból milyen mln
denért kárpót ló földi boldogság is fakadhat .

A második nap esti elmélkedését a hitvesi szerelem testi vonatkozásainak
szenteljük. Kiindulásul vehet jük, hogy az emberi szerelem ugyan ösztön ös. de
épp mert emberek vagyunk, nem mer öben az: az ért elem és akarat Irányitás a
alatt áll . A testi gesztusok - akárcsak szavaink - lelkünk kifejezéseI. A hit
vesek testi dialógusa, annak egész széles skáláján, szeretetük kifejezése.
Mindaddig jó és helyes, amIg a szeretetet szolgálja. Itt azonban utalnunk kell
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az igazi szeretet leglényegesebb tulajdonságára : nem a maga javát . örömét.
élvezetét keresi elsősorban . hanem a másét. a másik félhez - igényeihez.
ízlésé hez. ritmusához - igazodik . Nagyon jelentős mozzanat ez. hiszen is
meretes. hogy a férfi és nő lelki emóciói és fiziológiai folyamatai között
jelentős tempó-különbség van. A hitvesi szerelem nagy aszkézise a tapintatos
önuralom, a mérséklés és irányítás. nem pedig az elfojtás. Kiemelendő az
időnként szükséges, közös megegyezéssel elhatározott megtartóztatás jelen
tősége épp a hitvesi szerelem elmélyítése terén; ebben a szemléletben a
testi egyesülés és az önkéntes megtartóztatás ugyanazon szeretet két külön
böz ö megnyilvánulása.

A szerelem testi kifejezése a hitvesek egységét szolgálja abban a mérték
ben, amelyben az igazi szeretet gesztusai. saját élvezetvágyát alárendelve
annak. hogya hitvestárs jusson minél nagyobb kiteljesedéshez. Ha így mind
ketten alávetik magukat a Szeretetnek, eljutnak a teljes egységhez. és a
földön mindig csak relatív és töredékes szereteten keresztül rásejtenek létük
és szerelmük forrására . a végtelen Szeretetre, Istenre.

3) A harmadik nap már gyakorlatibb jellegü. Osszefoglaló cimül kínál 
kozik : K r i s z t u s T e s t é n e k é p í t é s e. - E nap első elmélkedése a
hitvesi szeretet speciálls. legjelentősebb. mert a többit megkoronázó tulaj
donságáról. a termékenységról szóljon . Ennek hármas aszpektusa Molinski 10

nyomán:

a) Első a hitvestársak személyiségének k ö I c s ö n ö s k i t e I j e s e 
d é s e. Előfordul, hogy bizonyos időt vesz igénybe - néha éveket -. amíg
az egymáshoz szokás és egymáshoz alkalmazkodás során beáll az a harmo
nikus egyensúlyi állapot. amely a gyermeknek biztosítja a szükséges szerétet
légkört.

b) A házastársi szeretet megkoronázása - a Zsinat szavával - és ter
mészetes gyümölcse a g y e r m e k. Rá kell mutatnunk, hogya gyermek
mennyire gazdagítja a hitvesek szerelmét, mennyire elmélyíti kapcsolatukat.
de milyen felelősségteljes feladatot is jelent: jövendő boldogsága egyenes
arányban van a szeretetnek azzal az intenzitásával , amelyben részesül. s
amit szüleinél tapasztal - és hogy emberré nevelésében nincs fontosabb .
mint a szül öl ház. Elvi iránymutatás szükséges a felelősségteljes apaság
anyaság vonatkozásában . s itt aprólékosan fejtsük ki a Zsinat tanítását. hogy
milyen mozzanatokra terjed ki a családtervezés felelőssége." Lényegre vi
lágító Reuss J. püspök megállapítása: Az a két ö sszetevő . amelyből a felelős

ségteljes apaság-anyaság ered öle származik . egyfelől az áldozattól vissza nem
riadó n a g y I e I k ü s é g, másfelől a szülök és gyermekek testi-lelki javát
mérlegelő o k o s s á g. Sok közös elmélkedésre, lsten akaratát kutató alá
zatos keresésre van szüks éq, hogy e két erény között az egyensúly ne bll
lenjen meg. s ne váljék az okosságból számító kényelem . de a nagylelküség
ből sem könnyeimüség. A családtervezéssel kapcsolatban maradjunk meg
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elvi s íkon . Böckle pro fesszor jól mondja : .Ha a felelősség megtIltja a házas
társaknak . hogy újabb gyermeknek adjanak életet, akkor a fogamzás meg
akadályozásának kérdése is mindenekelőtt a tapintatos szeretet kérdése. De
éppen ez a hitvestársra tekintettel lévő szeretet tiltja. hogy olyan módot
válasszanak, amely a hitvestár s érzését, személyének jogait és méltóságát
sérti. vagy pedig a hitvesi odaadás telj es értelmével ell enkezik. Ezen alap
vető elvi tételen túl a születé sszabályozás bizonyos módszereiről folytatott
mindenféle vita már másodre ndú [ elentő s é q ú" . '

c) A tágabb értelemben vett termékenység a házaspár. sőt a család kifelé
való megnyílásá ban. a v i I á g s z o I g á I a t ban és a n y r I t c s a I á d ban
rr.utatko zik. Mol inski hangsúlyozza: egymás perszonális t ök életes tt ése termé
szetszerúleg vezet arra , hogya házasfe lek jobban megny ílnak embertársaik.
és raj tuk keresztül lsten felé. Igy az egymással és Istennel átélt partnerség
egyre alkalmasabbá tesz a legtágabb értel emben vett partnerségre: az egye
temes tes tvériségre.

Ide tartozik a keresztényeknek az a vi lágszolgálata, amelye t a Zsi nat hangsúl yoz
(Gaudium et Spes). s ami épp a vil ági híveket arra ösztönzi, hogy fel el ősséget vál
laljanak a v ilágban. a társada lomba n. hazájukban. Külön k ieme l e ndő mozzanat itt az
egyház építése. amely nem szorítk ozhatik a sz ük családra. Különösen f iatal házaspárok
szoruln ak tapasztal atcserére, egymás szelle mi. erkö lcsi és anyagi támogatására (ut ób.
bin nem pénzbeli segítést értü nk . hanem kölcsönös kisegítést háztartásban, gyerme
kekr e felügyelésben, stb .) , Nem utolsó sorban je lentős az erkö lcsi szempont: egy a
felszínes. szabados erkölcsiség et képvise lő közvéleménnyel szemben való kölcsönös
e rős ítés . a kovász-tudat közös ébrentart ása: az egyházközség liturgikus . nagyobb kö
zösségében szeros abb. kisebb közösségek (pl. szomszédság) alakítása, amelyek an
nak összetartó i , tevékeny té nyezői.

A közösség építésének legjel entősebb te rmészetes mozzanata: a dialógus.
Nem is jöhet létre perszonális én-te közösség dialógus nélk ül ."

A dia lógus az az aranyfonál. amely az első jegyes i tal álkék csevegésein
kezdve végig kell hogy vonuljon az egész h ázas életen. az öreg nagyszülők

beszélgetéséig az . üres" otthonban. Erre mind ig i d ő t szakítan i tudn i 
egyik t itka a jó házasságnak, de az igazi szeretetnek a jele is. A dialógus
e l őfe l tétele a partner m e g h a I I g a t á s a , a nyitottság az elfogadásra.
Prohászka felejthetet len utolsó konfere nciá jában a lelk i szegénységet jel
lemezte így: . facultas caplen dl" , képesség a befogad ásra. Ezt a dialógust a
gye rmeke ktől, nevelés i problémáiktól függetlenül is kell folytatni , mert eljön
az idő , amik or kiürül a ház - és akkor a házaspár nem tud dialógust kezdeni.
A hitvesi dialóg us n e m c s u p á n b e s z é d . Természetesen hozzátartoz
nak a f igyelemnek és gyöngédségnek megnyilvánulása i. Kezdve a feleségnek
hozott virággal. vagy a hazatérő férjet derűs érdeklődéssel fogadással. házi
gondok s panaszok helyett (még ha nagyon foj togatók is) - egészen a qyön
gédség testi jele iig, amelye knek végig kell kísérni életüket. a [eqyess éqt ől ,

amiko r m é g - a késő öregkorig, amikor m á r nem érhet ik el a .sk ála"
legvégső pontját , és ideértve az ún. meq tart ózta tásl i dőke t is . sőt épp akkor
igen fontosak. Dialógus során kell tudni vitákat és nézeteltéréseket is el-
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viseln i. sót pozitív mego ldáshoz juttatni. Dialógus során történik a szerepek
szükséges megosztása és összeegyeztetése.

A dialógus vonalába esik nem utolsó sorban - s ez már átvezet a ter
mészetfölötti eszközökhöz - a k ö z ö s i m á d s á g, még ha csendesen is,
de egymás mellett; legalább egy közös esti Miatyánk, hangsúlyozva a .rnl
képpen mi is megbocs átunk "-at , s ezzel biztosítva, hogy az est ne szállj on le
haragjuk fölött .. . A döntó súlyú dialógus keresztény házastársak számára
a közös S z e n t í r á s - o I vas á s , a közös eszmélődés az Igén: vajon Itt
és most mi az lsten akarata a számukra? (Ehhez jó egy-két példát bemutat
ni, vagy közösen megpróbáln i.)

Epp ez a közös eszmélód és lsten akaratával kapcsolatban, az élet konkrét
problémái során , lesz a leghatható sabb ell enszere annak az egészségtelen
kettősségnek , amely sajnos oly sokakra jell emzó: hogy ti. két külön , egymás
tól független síkon foly ik az ún. természetes és az ún. lelki élet. Az ilyenek
nyomasztó . köteless éqnek" érzik a meghatározott napi lmaadag elvégzését ;
derék, elfoglalt édesanyák panaszkodn ak, hogy .elhanyaqolt ák" Istent , mert
kevés idő jut az imára, s mikor ju t , családi gondjaik miatt .szórakozottak" .
Caffarel abbé, a házassági lelkiség avatott tollú írója biztatja az Ilyen édes
anyát: .Tegye nyugodtan imája tárgyává elszórakozásának t árqyátl Ezért
állandóan hangoztassuk, hogy a h itbő l fakadó ima már válasz lsten szün
telenül hozzánk intézett szavára, ihletó je Krisztus Lelke. Akivel együtt imád
kozunk, és ha lsten állandó jelenlétének tudatában élünk, készségünket állan
dóan kifejezzük, akkor lassan egész életü nk imádsággá váli k. Ebben a tekin
tetben sokat jel ent a házaspár, a család rendszeres részvétele a s z e n t 
m i s e á I d o z a t o n . A lelk igyakorl aton naponta gyakoroljuk az ebbe való
aktív bekapcsolódást, a liturg ia eszmei tart almának klakn ázás át, a világe gy
ház nagy gondja iért való imádságot . s a kovász-szerepre vállalkozó kis kö
zösség-adta összes lehetóségeket . P. d' Heill y hívja fel a hitvesek figyeimét
a felajánlás bensöséges átél ésére : . Urarn, mindazt , amit elvársz tő lem hit
vesem igazi igényein, szükségein keresztü l. és amit elvársz mindkettönktól
mások szolgálatában, íme, segítség eddel meg akarjuk tenni: Ez a szentmise
felajánlásában hétről-hétre megúj íto tt IGEN lsten fe lé, Aki elfoga dja ezt a
felajánlást és kegyelme eszközévé teszi, amint elfogad ja a pap kezéből a
kenyeret és bort, hogy Kris ztus testévé tegye.

Szépen kiaknázható a lelkigyakorl aton a közösen végzett k e r e s z t ú t ls . külö
nösen ha alapgondolataként az vonul végig. hogy Krisztust követve sorsában is osz
tozunk az Egyházban továbbélő Úr tagjaiként . Egy-egy állomás általános, de é l etsze rű

alkal mazását. annak alaphangját ml ütjük meg, s a tovább i egyéni alkalmazást egy-egy
résztvevőre bízzuk. (PI. a IV. stác iónál Már ia bátorító. megtartó szeretetére utalunk
és felhangzik a kérdés: Vajon mi hősiességre nevelj ük-e gyermekeink et? A XI. stáci ó
nál utalunk a . mozdulatlans áq kínjaira', s az ennek ellené re .rníndenklt magához
vonz ásra" - és nagy gyermekeikkel problémázó szülök megkérdik: vajon valóban
tehete t lenek vagyunk gyermekeinkkel szemben. ha .c sak" imádkozunk értük? s.l .t.)

Végül még egy fontos mozzanatra szeretnénk rámutatn i . amit talán nem
önálló témaként , de a megfelelő alkalmakkor rámutatva. ismételten alá kell
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húznunk. Amikor arról beszélünk, hogy az egész házasélet dinamikus folya
mat, állandó fejlódés, annak van egy állandóan visszatérő követelménye:
átlépni a fejlődés , az élet egyik szakából a másikba, s ezzel kapcsolatban
e I s z a k a d n i valamitől , valakitől, valakiktől - ami a múlté. Amint a há
zasélet előtt ls végigmentünk a gyermekkor, serdülőkor, Ifjúkor fokozatos
ldöszakaln, s elhagytunk szok ásokat, barátokat: úgy a házasság folyamán ls
Ismételten sor kerül erre. Ilyen az elszakadás a szülői háztól és családtól, a
házas-kor előtti szórakozásoktól, barátokt ól. A kettesben való életbe is válto
zást hoz, sok örömet, de bizonyos áldozatokat is kíván a gyermek, akit eleinte
igen szorosan magunkhoz kapcsolunk - de akitől nevelésünk folyamán terv
szerúen és fokozatosan el kell távolodnunk olyan értelemben, hogya maga
lábán járjon. Új életszakot jelent, amikor a családi fészekből klröppenő gyer
mekek alapitanak családot - és igy tovább, a legszomoníbb elszakadásig,
amikor a hitvestársat kísért valaki sirjához . .. De minden elszakadás a már
Idézett húsvéti szeretet jegyében magában kell. hogy hordja a feltámadás
biztos reményét.

Ezek a gondolatok talán hozzátartoznak ahhoz, hogy klalakitsák, vagy
tudatositsák és elmélyitsék azt a keresztény házassági lelkiséget, amely az
egész életet o s z t a t I a n e g y s é g n e k tekintve tudatosan lebontja a
mesterséges válaszfalakat és egységre törekszik lsten- és emberszeretetben,
a házasélet hétköznapjain és ünnepnapjain, testi és lelki szerétetben. a szű

kebb család és a nagyobb közösség szolgálatában. - Csak ezen alapvetés
után, a következő lelkigyakorlatok tárgyává tehetjük a házasélet bizonyos Idő

szakainak spect álls problémáit, amelyek taglalása egy másik tanulmány anya
gául kivánkozik.

Módszeri gondolatokat bocsátottunk előre, és egy utolsó ilyennel zárjuk.
Az érintett témák különbözö jellegét látva érthető, hogy elmélkedéseink
különbözöen alakulhatnak. Igya bevezető, vagy a szerétetról szóló elmélkedés
lehet összefüggő előadás, utána következő csendes elmélkedéssel, legföljebb
a fölmerülő problémák esti megbeszélésével. Más, gyakorlati témák rneq
kívánják, hogy kis csoportokban (3-4 házaspár) megbeszéljék, aztán közös
vita következik. Bizzunk abban, hogya Léleknek a házastársak útján ls van
mondanivalója.
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AZ EGYHÁZ SZAVA

A SZENTATYA BEJELENTI A SZENTÉVET
1973. május 9.

Ma olyasmiről akarunk hírt adni nektek, ami - azt hisszük - jelentős az
Egyház lelki életére nézve. Es ez a következő: Imádság és meggondolás
után úgy döntöttünk, hogy a küszöbön álló 1975-ben szentévet ünnepel ünk.
aszerint a huszonötéves ritmus szerint, amelyet elődünk, II. Pál, .Ineffabllls
Providentia' kezdetű, 1470. ápr. 17-1 bullájában meghatározott. A szentév 
egyházi nyelven: jubileum - az Oszövetség bibliai hagyományában olyan
esztendő volt, amely különleges életmóddal járt az országban: nem végezték
a szokásos munkát, visszaállították a f öldbirtoktulajdon eredeti elosztását.
elengedték a még vissza nem fizetett kölcsönöket és felszabadították a zsidó
rabszolgákat (vö. Lev 25,8kk) . Az Egyház történetében, mint tudjuk, VIII. Bo
nifác létesítette a jubileumot.1300-ban, de tisztán lelki célzattal: bűnbánó

zarándoklatból állt ez Péter és Pál apostol sírjához. Dante is résztvett benne,
és leírja, micsoda tömeg fordult meg ekkor Rómában (vö.lnferno 18,28-33).
Majd az 1500-as jubileum alkalmával hozzájárult ehhez a szent kapuk meg
nyitása a meglátogatandó bazilIkákban, nemcsak azért, hogy megkönnyftsék
a bűnbánó zarándokok bejutását, hanem azért is, hogy ezzel jelképezzék: a
jubileumi búcsú megszerzése hozzáférhetőbbé teszi az utat az isteni irgalom
hoz.

Azt kérdeztük magunktól : megérdemli-e ez a hagyomány, hogy korunkban
is fenntartsuk? A mai idők nagyon különböznek az elmúltaktól, és korunkat
egyrészt erősen befolyásolja az a vallásos stílus, amelyet a közelmúlt Zsinat
nyomott rá az egyházi életre, másrészt pedig a modern világ nagyrészének
gyakorlati érdektelensége más századok rituális megnyilvánulásai Iránt. De
nyomban Igenlő meggyőződésre jutottunk. Mert a Szentév megünneplése
nemcsak hogy szervesen belefonódhat a Zsinat lelki vonalába - és ennek
hűséges továbbfejlesztése a szívünkön fekszik -, hanem ugyanúgy klválóan
hozzájárulhat az Egyháznak korunk erkölcsi szükségei érdekében kifejtett,
fáradhatatlan és szeretö eröfeszít éséhez . ahhoz a fáradozáshoz, amellyel mély
vágyait értelmezi, és ahhoz a becsületes alkalmazkodáshoz, amellyel el
fogadja kedvelt k üls ő kifejezéseinek bizonyos formáit.

Ennek a sokféle célnak az érdekében világossá kell tenni a Szentév lénye
ges elgondolását, és ez az ember b e n s ő m e g ú j u I á s a. A gondolkodó
emberé, aki gondolkodása közben elhibázta az Igazság biztos útját. A dolgozó
emberé, aki munkája közben rájön: annyira kifelé fordult, hogy nincs már
elég ideje személyes párbeszédre Istennel. Az élvező és szórakozó emberé,
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aki annyira halmozza a vidám élményeket izgató eszközök segítségével, hogy
hamarosan beleún és csalódottnak érzi magát. Belülről kell újjáalkotni az
embert. Ezt hívja az Evangélium megtérésnek, bűnbánatnak, metanoiának.
Onmagunk újjászületésének folyamata ez, egyszerú, mint a világos és bátor
lelkiismeret ténye, és bonyolult, mint az újjáalakító hosszú pedagógiai neve
lés. A kegyelem pillanata, amelyet rendszerint csak lehajtott fejjel lehet
elérni. Azt gondoljuk, nem tévedünk, amikor a mai emberben mélységes
elégedetlenséget fedezünk fel, nélkülözéssel párosult csömört, boldogtalan.
ságot, amelyet még keserúbbé tesz a hamis boldogságreceptek mérgező ha
tása, és bámulatot, hogy nem tud örülni annak az ezer élvezetnek, amelyet
a civilizáció bőségesen kínál neki. Vagyis szüksége van benső megújulásra.
úgy, ahogyan a Zsinat óhajtotta.

Már most a Szentév pontosan erre a személyes, belső és ebből kifolyólag
bizonyos megnyilvánulásaiban egyúttal küls ő megújulásra törekszik. Könnyú
és ugyanakkor rendkívüli gyógymód, amelynek minden ember egyéni lelki
ismerete számára, s következésképpen legalábbis bizonyos mértékben a tár
sadalom egésze számára is meg kellene hoznia a lelki boldogságot. Ez a most
következő Szentév általános eszméje. Egy másik középpontí, és már gyakor
lati eszmével kifejezve: a k i e n g e s z t e I ő d é s .

A .klenqesztel ődés" kífejezése az ellentétes fogalmat idézi gondolatunk
ba, a szakadásét. Milyen szakadást kell rendbehoznunk, hogy elérjük azt a
kiengesztelődést, amely az óhajtott jubileumi megújulás föltétele? Milyen
szakadást? De hát nem elég kimondanunk így programszerúen a kiengesz
telődés szavát, hogy máris észrevegyük: életünket mennyi szakadás, mennyí
diszharmónia, mennyi rendetlenség zavarja meg? Ezért nem tudjuk élvezni a
személyes és közösségi élet ajándékait úgy , mint eszményi céljukból folynék.

Mindenekelőtt arra van szükségünk, hogy hiteles, életalakító és boldog
kapcsolatot állítsunk helyre Istennel, alázatban és szeretetben Ovele enqesz
telődj ünk ki, hogy aztán ebből a legelső, alapvető harmóniából merítve egész
élményvilágunk kifejezze a kiengesztelődés igényét és megszerezze annak
erejét embertársaink iránt, szeretetben és igazságban. Ezzel újra elismerjük
őket testvérnek, és így őket is megújítjuk. ~s így tovább: a kiengesztelődés

más, nagykiterjedésú és teljesen valóságos síkokon is megmutatkozik: maga
az egyházi közösség, a társadalom, a politika, az ökumenizmus, a béke . . .
A Szentévnek - ha lsten megengedi, hogy megünnepeljük - sok mondani
valója lesz nekünk rnlnderr öl .

Most csak arra szorítkozunk, hogy előre jelezzük a következő Szentév
szerkezetének egy fontos vonását. Százados szokás szarint a Szentév gyújtó
pontja Róma. Az lesz most is, de egy újsággal . Ezúttal a különleges lelk}
gyümölcsök megszerzésére előírt feltételeket már előre megadjuk a helyi
egyházaknak, hogy az egész földön szétszórt Egyház máris kezdhesse élvezni
a megújulásnak és kiengesztelődésnek ezt a nagy alkalmát. Igy jobban elő

tud készülni a tetőpontra , a bezár ás ra, amel yet 1975-ben Rómában fogunk
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megünnepelni, és az apostolok sírjához történő hagyományos zarándoklással
biztosítja a szokásos ünnepl jelentőséget azoknak, akik végre tudják és végre
akarják hajtan i. Ez a fontos és üdvösséges lelki és vezeklő folyamat, amely
az egész Egyházat érdekli, különleges búcsúk engedélyezésének kíséreté
ben Pünkösd közeledő ünnepén , jún ius to- én fog megkezdődn i. Az előző

Szentévekben a kite rjesztés a római ünnepségek után következett; most
viszont meg fogja előzn i ezeket . Mindenki megértheti: ebben az újításban az
a szándék vezetett, hogy még nyilvánvalóbb és hatékonyabb közösség köte
lékével t iszteljük meg a helyi egyházakat. Kr isztus egyetlen és egyetemes
Egyházának elev en tagja it .

Egyelőre elég ennyi. Ha lsten is úgy akarja, lesz még erről sok más
mondanivalónk . Legyen mindnyájatokkal apostoli áldásunk.

Lapunk e számának megje lenése Idején ünnepeljük VI. Pál pápaságának ti zedik év
fordulóját. Isten sok kegyelmét kívánjuk és kérjük egyházkormányzó nehéz munkájá
hoz.

A HOLLAND POSPUKI KA R PASZTORLEVELE SZÜZ MARIAROL

Ha ebben a pásztorlevélben úgy szólunk hozzátok. mint fivéreinkhez és
nővéreinkhez a hitben, akkor ezeknek a szavaknak talán más jelentősége és
csengés e van, mint az elmúlt időkben. A változás. az átmenet korát éljük.
Sokak számára a hit nem nyugodt birtoklás , egyértelmű biztonság többé. Hi
tünk támadásoknak van kitéve és hűségünk kemény próbának alávetve.

Martin Buber zsidó filozófus. ez a mélyen hivő ember korunkat az Istenre
vonat kozó sötétség korának jellemezte. A kifejezés a napfogyatkozás, a ho
mály képét idézi föl bennünk . Mint keresztényeknek talán a Szentírás szava
is eszünkbe jut: .A hatodik órától pedig sötétség támadt a földön egészen
a kilenced ik óráig , mert a nap elv eszítette fény ét " (Lk 23,44) . Igy írja le az
evangelista Krisztus halálának óráj át. Az apostolok és a tanítványok elme ne
külte k. Cserben hagyták haldokló Urukat . Sőt egyikük háromszor megtag adta .
Ezekben az órákban az emberiség mélységes elhagyatottság és ziláltság áldo
zata lett. Az Úr meghalt. A kicsiny nyáj szerteszóródott. elveszítette bátor
ságát. Kéts ég és bizonytalanság kergette haza a csüggedt tanítványokat.

Mária hite

E g y ember szívében maradt mindenkor eleven és rendíthetetlen a hit:
Máriáéban. Néhány asszonnyal és a hűséges Jánossal ott állt a kereszt alatt.
Hite megerős ítette a többiekét. Hiszen az áll Irva róla : . minden szót megőr

zött sz lv ében " .
Ebben a legnehezebb megpróbáltatásban, ezen a lélekjárással teli, de

egyben üres szombatéjszakán Mária rendíthetetlen hitben tartott ki. Ezt a
csendes szombatot ma nagyszombatnak nevezzük . Már húsvét sugárzásába
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tartozik. De akkor lényegében mégis csak sivár és szornorú . üres és vigasz
talan nap volt. Mária leghosszabb napja: állhatatos virrasztás a tökéletes
üreaséqben. Obenne kel lett ébren maradnia és kitartania Izrael várakozásának.
De Abrahám e lánya számára ez a reménység minden remény ellenére való
volt.

Hitében Abrahám, a hivók atyja méltó lányának bizonyult. Szeretete erő

sebb volt, mint a halál. Jó tehát, ha Máriáról szóló elmélkedésünket hitének
méltatásával kezdjük .

Senkisem közeledhet hit nélkü l Istenhez. Es Ó, aki minden embernél kö
zelebb állt Hozzá. hitében is sokkal nagyobb volt és nagyobb ma is minden
kinél.

Gondoljunk csak arra a másik pillanatra, amikor hitével személyes t itok
gyanánt egészen egyedül állt. Mindenestül bensóséges szívbeli élmény volt
ez, kettejük közt i t itok - az Isteni üzenetnek az a pillanata, amikor kimon
dotta : . Leqyen". Nem értett meg teljesen mindent, de teret adott Istennek,
hogy lsten módjára cselekedhessék - és ez a hit.

Azután következtek a hete k, a hónapok , amikor lsten Fiát a szive alatt
hordotta. Akkor is egyedül volt és méhében ott ő rl zte lsten Igéjét, aki őbenne
és őá ltala lett testté, s megtestesülése után az ó méhe és az ő hite gyü
mölcseként növekedett. Egyedül Istentói foganta az ígéret gyermekét, nem
emberi termékenység adott létet neki.

Mária - az Egyház képe

A Második Vatikáni Zsinat felszólít bennünket, hogy igy hatol jun k be Má
ria egyén iségébe: . Iste n Anyja az Egyház típusa a hitben, a szeretetben és
a Krisztussal való tökéletes eqyséqben" (Konstitúció az Egyházról 63) .

Emberi egyház után vágyakozunk, olyan egyház után, amely immár ne mint
társas ág, mint intézmény lépjen fel. Olyan egyház után , amely lényegében
mindazok közössége számunkra , akik a hitben Krisztushoz kapcsolódnak. Ezért
nem hagyhat érdektelenü l (vagyis mindannyiunk ügye), ha a II. Vatikáni Zsi
nat az Egyházról szóló fejtegetéseiben Máriáról beszél. Ruusbroec (nagy
holland miszt ikus . 1293-1381) azt mondta Mári áról : . ö az egyetlen ember i
tevékenységre vissza nem vezethető vallás szívében a legbensóbb, a szelíd ,
a n öies és a meleg von ás" . Eppen így t iszteljü k benne a szilárd erőt és a
húséget is. Igy példája annak, amit mi is megkapunk Istentói kegyelmi aján
dék gyanánt, de egyben élethossziglan i, szil árd húség et megköveteló feladat
ként. Ezért Mária a zarándokútját járó lsten népe számára a remény és a
vigasztalás é l ő jele .

Mária-tisztelet

A II. Vatikán i Zsinat ezért megerósítette, hogy Máriát . joggal t iszteli az
Egyház egészen sajátos természetú kultusszal" (Egyházkonstitúció 66). Két
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veszélytől óv: mind a túlhajtott és túlzott tisztelettől, mind a hideg vonakodás
tói, hogy személyesen találkozzunk lsten Anyjával.

Tisztelete tartsa magát az egészséges tanítás határaihoz: .Emlékezzenek
meg a hivők, hogy az igazi áhítat sem nem terméketlen. múló érzelmekben,
sem nem valamiféle könnyenhivésben áll, hanem az igaz hitből származik:
az visz bennünket az Istenanya fönségének elismerésére, az ösztönöz anyánk
Iránti gyermeki szeretetre és erényeinek követés ére" (Egyházkonstitúció 67).

Boldognak mondjuk Máriát, mert nagy dolgokat cselekedett vele a Hatal
mas. Mindazt. ami, és mindazt, amit számunkra jelent, az isteni kegyelem
túláradó hatalmának köszönheti. De lsten Fiával - mint ahogyan a régi ka
rácsonyi énekben énekeljük: . coorn van also Hooghe. van also veer" , olyan
magasról jön, olyan távolból - úgy áll szemben, mint az. aki a mi nevünkben
foganta őt, és akiben mi befogadtuk őt. Mária term észetszerűen az emberi
teremtmény oldalán áll. és ott az isteni kegyelem bőségét kapta érettünk.
Mária kegyelemben részesült, s ezzel egyben megváltásban is. Lege l ső a
kegyelemben, azért legelső a megváltásban is. A hivők minde nkor tudták ,
hogy Mária nem esik kívül a megváltás rendjén , tehát Adám b űnös nemzedé
kén sem. A hivő tudja . hogy ó is benne állt ebben a rendben . De hiszi, hogy
életének első pillanatától Krisztus átfogó é rte lm ű megváltásában részesült.
Mária megváltása nem utólagos tisztulással történt. ő szeplótelen foganta
tásában minden búntől ment maradt.

Igya hivő Egyház Mária test szerinti mennybevételében egyben els ő

gyümölcsét, biztosítékát és zálogát látja annak, ami majd elkövetkezik: egész
embervoltunk megváltásának a feltámadás által az Úr második eljövetelekor.

Fogantatásától feltámadásáig Mária különleges módon részesült a meg
v áltásban . Erről tanúskodik az Egyház a szep lőtelen fogantatás és Mária test
szerinti mennybevétele dogmájában.

Máriát a kegyelem közvetítésében is különös szerep illeti meg. Minden
embernek osztályrésze lehet a kegyelem, amennyiben hisz Krisztusban. De
Mária az. akiben valamikor befogadtuk Krisztust. Neki is fogannia kellett,
mlel ött szült. Igy ő .az Egyház ösk épe" is.

Mária és az ökuméné

Nekünk katolikusoknak ez is egyik meghatározója annak, ahogyan az Egy
házat látjuk. Az Egyház nem csupán a püspökök kollégiuma. amely hivatalból
és az Úr megbízásából minden népfaj közül összehozza és lsten országa felé
vlvö útján vezeti lsten népét. Az Egyház Mária szelíd tevékenysége ls. amint
ez láthatóvá válik Krisztussal, az ő Fiával és a mi testvérünkkel való sze
mélyes találkozásunkban. Meg vagyunk győződve. hogy az Egyháznak nap
jainkban szüksége van Máriára, mert benne a jósággal és szelídséggel talál
kozunk. Hiszen az Egyház több. mint csak hivatalos intézmény. Annak is teret
kell biztosítania, hogy emberek lehessünk és ehhez méltón élhessünk.•De
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Mária anyai feladata az emberek iránt semmiképpen sem homályosítja el
vagy csökkenti Krisztus egyedüli közvetítói mlvolt át" . sót inkább kiemeli ha
tásosságát (Egyházkonst. 60). Mária mint éló személy éló feleletet kér. Az
ökuménének ebben az idejében nem kell-e inkább összehoznla. mint elv álasz
tania bennünket - neki. a hív ő Izrael élcsapatá nak. neki. a szűkölködó .Jahve
szeq ény ének" . aki mögött a hív ők atyja . Abrahám tűnik föl . - neki . aki meg
tanított bennünket .rnaqasztaln í az Urat, mert nagy dolgokat cselekedett
szolqál óleányával" ?

Egymás között és a reformáció tanait valló fivéreinkkel és nóvéreinkkel
még többet kell gondolkodnunk ezen. Az igazi máriás jámborság ténylegesen
önmaga fölé nö, Krisztushoz vezetó úttá és a keresztény élet megújulásának
forrásává v állk. A kánai szolgákhoz Mária így szólt: .Teqy étek meg mindazt,
amit nektek mond" (Jn 2.5) . Krisztusra mutatott, az Úrra.

Most is ő rá mutat, ő hozzá utal a hit engedelmességében. .Mlnden Krlsz
tus-h ív ő bensóségesen könyörögjön lsten Anyjához és az emberek Anyjához.
hogy ó, aki az Egyház kezdetén imáival olda lán állott, rnost ls . . . minden
szenttel együtt járjon közben Fiánál , míg csak a népek, minden családja 
akár keresztény néwel dicsekedhetnek, akár még nem ismerik Megváltójukat,
békében és egyetértésben összegyűlve lsten egyetlen boldog népévé válik a
szent és oszthatatlan Szenth áromság tiszteletére."

Ezekkel a szavakkal végzódik az egyházkonstitúció és egyben a Míasz
szonyunkról szóló fejezet. Istennek az a szándéka , hogy minden embert egyet·
len nagy családban hoz össze, amelyben mindenki testvérként éljen együtt
az élet és a szeretet nagy közösségében. Ennek a családnak édesanyát is
akart adni : Azt az asszonyt. akit el őször és mindenekelótt Fia anyjává tett.
választotta ki lsten új népének anyjáui is . A hagyomány szívesen gondol Itt
arra a szóra, amelyet a haldokló Krisztus a hűségesen ki tartó Jánoshoz, és
egyb en minden k övet őj éhez és tanítványához intézett: . Asszony, íme a te
fiad - Ime a te anyád" Krisztus ettól a földtól voltaképpen csak azt kívánta.
amije a legszegényebb embernek is van : édesanyát. De még ezt az egyedülit
sem akarta magának tartani, amije e földról volt , hanem szolgálatkész szere
tetének nagyszeru jeleként ezt is nekünk adta . Ezért Máriának egyedülálló
és változhatatlan helyzete és küldetése van az Egyházban. tS illik mindig
hálásnak maradnunk lsten iránt azért, ami nagyot Máriában cselekedett. és
az Egyházban - amelynek Mária a képe és példaképe - folyvást hatékonyan
folytat.

A Mária.tisztelet megnyilvánulásai

Cornelis Broere már több mint száz éve megállapította, hogy sokan . t lsz
telik' Máriát, de - amint ez a teológus megfogalmazza - ez egészen más .
mint .szeretni Máriát' .

Úgy gondoljuk, igen sok katolikus érzi ezt a szeretetet az lsten anyjához
való személyes viszonyában. akkor is, ha a szeretet kifejezése megváltozott.
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Ezért kicsit vonakodunk attól, hogy pontosabba n megnevezzük az egyes meg
nyil vánulásokat. Ez a változás nem egyedülálló . Az anyáknak gyermekeikkel
való bánásmódjában is a korább ihoz képest tekintélyes hangsúlyeltolódást
figyelhetünk meg.

A gyermekek mások. szabadabbak. önáll óbbek. és az ő ezeretetük ls más
képpen nyilván ul meg. Valószinüleg így kell látnunk a M árta-ttszteletben ta
pasztalható eltolódásokat is . Napnál vil ágosabb. hogy t iszteletében általában
vált ozások állapíthatók meg.

Ahelyett hogy azon panaszkódn ánk. hogy meghitt gyakorlatok nem hasz
nálatosak többé. Inkább vele tek együtt új formákat keresünk : a hitről beszél
getve egyben Mária hi tére is gondolunk és önmagunk at az ő hitének tükrében
szemlél jük; az Euchariszt ia ünneplésekor közbenjárását kérjük; gyermekeink
nek az ő nevét adjuk. Ezt akkor is megtehetjük. ha ünnepeit talán nem üljük
már meg ünnepnapokként. mert a jelenlegi társadalm i életben ez Idegen
elemm é v álhatna . hanem ezeken a napokon esténként jövünk csak össze,
hogy az Úr szerete t lakomáját megünnepeljük.

A zarándoklatokat is ugyanebben a megvilágításban láthatjuk. Régi formá
jukban valószínüleg sokunkra nem hatnak már . világtól Idegen érzelgősségük

miatt. De aki megtanult úgy nézni az Egyházra. mint lsten úton levő népére .
Istennek e vil ágon keresztü l zarándokló népére . az csak hálás lehet Istennek
azokért a pusztai o ázisok ért. azokért az elmélkedésre hívogató helyek ért. ahol
útközben jó les ik megpihennünk. ahol az Úr Anyjának közbenjárására elcsltftja
a fájdalmakat és erőt ad továbbmenn i. Aki ilyen érzülettel indul búcs új árásra.
az valószín üleg megtapasztal sajátmagán valamit abból , hogy mi az Egyház:
közösség szerete tben és szenvedésben. olyan közösség. amelynek közepén
ott él az Úr és a kegyel em csodáit viszi végbe.

Záradék

Befejezésül hadd mondjuk el : egész levelünkben egy személy Iránti maga
tartá sunkat kíséreltük meg kife jteni. Nem elvont teológiai tételről van szó,
nem teológiai megkülönböztetésekről, hanem inkább eleven találkozásról ,
vagyelfordulásról.

Mária mint élő személy élő felelete t vár el a kereszt ényekt ő l . egészen
személyes fe leletet. ésszel és szíwel adott feleletet.

196B.okt .5.

SZENT IGNÁC LEVELEIBÖL

A coimbrai kollégium kispapjainak 1547.máj .7.

Ha megismeri tek lsten Iránt tartozó kötelességtek et és vágyakoztok dicső

ségének gyarapítására szánni életeteket: bizony olyan I d őben éltek. amikor
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szükség van rá, hogy vágyatokat cselekedetekkel mutassátok meg, Nézzetek
körül. Hol tisztelik ma az isteni Fölséget? hol hódolnak végtelen nagyságá
nak? hol ismerik igazán bölcsességét, végtelen jóságát? hol engedelmesked
nek legszentebb akaratának? Sőt inkább szemléljétek nagy lelki fájdalommal :
mennyire nem ismerik, megvetik, káromolják mindenütt az Ő szent Nevét ,
hogyan utasítják el Jézus Krisztus tanítását, merül feledésbe példája, hogyan
tesszük a magunk részéről valamiképpen hiábavalóvá drága vérét, a meg
váltás árát , mert olyan kevesen használják föl.

Nézzétek embertársaitokat is , mint a legfölségesebb Szentháromság kép
másait, akik képesek osztozni az egész világ Kormányzójának dicsőségében;

nézzétek őket, mint Jézus Krisztus tagjait, akiket annyi fájdalommal, gyalá
zattal, vére ontásával váltott meg. Nézzétek csak , micsoda nyomorúságban
sínylődnek, a tudatlanság milyen mélységes sötétjében, a kapzsi kfvánkozás.
fölösleges aggodalmak és más szenvedélyek mekkora viharában; nézzétek,
mennyi - látható és láthatatlan - ellenség tépi és sodorja veszélybe őket:

nem abba a veszélybe, hogya gazdagságot , vagy az ideigtartó életet veszítik
el, hanem az lsten országát , az örök boldogságot, és az örök tűz elviselhetet
len kínjai közé jutnak.

Hogy tehát röviden összefoglaljam, rn ir ől van szó: ha figyelmesen átelmél
keditek , mennyire kötel ességetek előmozdítani Jézus Krisztus dicsőségét és
felebaráta itok üdvösségét, akkor bizonyára belátjátok, milyen igazságos min
den munkát készséges szorgalommal vállalni. hogy az isteni kegyelemnek
alkalmas eszközei legyetek erre a célra . Annál is inkább, mert oly kevés ma
az igaz munkás, aki nem a magáét keres i , hanem Jézus Krisztusét. Ezért an
nál jobban kell törekednetek, hogy pótoljátok azt , ami másokban hiányzik,
hiszen nektek lsten hivatásotokban és szent szándékaitokban egészen külön
leges kegyelmet ad.

Emmanuel Mionának 1536.nov.16. (Portugál pap, az alcalai egyetemen és
Párizsban Ignác gyóntatója. 1544-ben belépett a Jézustársaságba.)

Krisztus Urunk kegyelme és szeretete áldjon és segítsen bennünket rnln
denkor.

Nagyon vágyakoztam megtudni, mi van Onnel. Ez nem fogja meglepni.
Annyira le vagyok kötelezve Onnek lelkiekben, mint gyermek lelkének atyja
iránt, Méltányos, hogy viszonozzam azt a szeretetet és jóakaratot, amelyet
állandóan rám pazarolt és cselekedeteivel tanúsított Irántam. Ami engem
illet, nem látok ebben az életben más eszközt tartozásom egy kicsi részének
lerovására, mint hogy rábeszélem: végezzen egyhónapos lelk igyakorlatot an
nak a személynek a vezetése alatt, akit megneveztem Onnek. Egyébként
sajátmaga ajánlotta föl, hogy elvégzi. Kérem tehát Istennek, a mi Urunknak
szolgálatáért: ha már megtapasztalta és bensőleg megízlelte ezeket a gyakor
latokat, írja meg nekem. Ha még nem történt meg, akkor az O szeretetére
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és értünk szenvedett kegyet len és kese rves halálára kérem, fogjon bele . Ha
megbánja, mérjen reám bármilyen büntetést és én elfogadom; ráadásul pedig
tartson olyasvalakinek, aki gúnyt úz olyan lelki szem élyekből. akiknek mln
denével tartozik.

Amikor egynek írtam, mindan nyiuknak írtam , ezért mosta náig nem fordul
tam személyesen Onhöz. Favre tájékoztathatja arról, amit énrólam tudni óhajt;
neki írt levelemból megláthatja. De másodszor is, harmads zor is, annyiszor,
ahányszor csak képes vagyok , kérem Istennek, a mi Urunknak szolgálatáért :
tegye meg, amit mondottam. Nem szeretném, hogy az isteni Fölség végül
is számonkérje rajtam, miért nem ösztökéltem minden eröm mel erre. A lelki
gyakorlatok minden bizonny al a legjobb dolog, amit ebben az életben el tudok
képzeln i, megismerni és megérteni , mind egy ember személyes el öhaladás ára.
mind azoknak a gyümölcsöknek, segítségn ek és haszonnak a tek intetében,
amit sok másnak szerezhet. Ha nem érzi szükségét sajátmaga miatt, meg
fogja látni, milyen fölbecsülhetetlen és fölmérhetetlen szolgálatot tesz majd
Onnek másokat illetőleg.

Végezetül könyörögve kérem Istennek, a mi Urunknak véghetetlen kegyes
ségét: adja nekünk kegyelmét, hogy megérezzü k, mi az ő legszentebb aka
rata, és azt tökéletesen teljesítsük a kire-kire bízott talentumok szerint. De
legalábbis ne mondja nekünk : gonosz szolga, hisz tudtad . . .

Egészen az Oné az Úrban
Inigo

Vasmisék

Kardos Agoston váci megyés ny. plébános febr. 16-án a székesfehérvári papi
otthon kápolnájában.

Potyondy Imre nagyprépost márc. 24-én Máriaremetén. Shvoy Lajos halála
után mint káptalani helynök 1969.jan.25-ig ő kormányozta az egyház
megyét. Ma ls jó egészségnek örvend és fáradhatatlan buzgósággal
dolgozik.
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ESZMÉK ÉS ESEM ÉNYEK

KRISZTUS KUVET~SE

(Lelkigyakorlatos lma)

Urunk Jézus Krlsztus, az élö lsten Fia, valóságos lsten és valóságos em
ber egy személyben. - lsten öröktól fogva. emberré testesült emberi ldönk
ben, amelyben velünk vagy mindennap az idók végéig: imádunk Téged.

Mindent megosztottál velünk . Te, az Atya dicsóséges fénye és lényegének
képmása. a mi életünket élted. Ismered ezt az életet, megtapasztaltad. klürí
tetted poharát. Tudod. milyen. Nem mondhatjuk. hogy nem tudnád. mi az:
embernek lenni , hogy nem éreznéd át. mit jelent a földnek való kiszolgálta
tottság. Magadon tapasztaltad. mi nekünk a test, a bún és a halál húsa; mit
tesz véges voltunkban e világ hatalmai közé zárva lenni : éhség, halál. pol i
tika, tudatlanság. nyomorúság, származás, sorsunkat Intéz ő törvények, a
megélhetés kényszere. olyan környezet és életkörülmények rabsága. amelye
ket nem magunk választunk magunknak . Ember voltál. Igy hát bizonyosan ér
telmes . szép és boldogító embernek lenni. Neked és a Te életednek elhisszük
ezt.

Azt is megosztottad velünk. amit magaddal hoztál e földre : Atyád szere
tet ét, dicsóségét. isteni életét, igazságát. minden igazság igazi magvát.
Mindent nekünk adtál. amit az Atya neked adott: az isteni természetben való
részesed ést. a gyermekséget, a SzentIeiket. az örök életet. Elfogadjuk mind
ezt. Készen állunk arra , hogy végtelenül többek legyünk puszta embernél:
az örökk éval ös áq fia i . Isten gyermekei. az ígéret örökösei, testvéreid . Lelked
temploma i, kir ályi papok, akik dicsóítik Atyádat és a világot dicsóító ének
ként visz ik vissza Teremt őj éhez, sz öl öd munk ásal. igazságod tanúi. lélekben
imádók, a világosság hirdet ő l . akik apostolod szava szerint csillagként sugá
roznak a gonosz és romlott nemzedék közepett (Fil 2.15) .

Elj tehát miben nünk. Tiéd az életünk és a halálunk. A te élettörvényednek
vetjük alá magunkat. Rendelkezzél velü nk. Nem akarunk csodálkozni azon.
ha folytatod bennünk életedet, a hétköznapi. a mindennapi, a keserú életet.
hanem mindenkor beleegyezünk. Az az élet ez, amelynek eledele Atyád aka
rata. Követni akarunk Téged.

Folytatni akarjuk imádságodat, örök F őpapunk, minden koron át. mindaddig .
míg a világ rázendíthet az örökkévalóság dicsóító imájára. az örök Arnen-re
mindazért, amit lsten cselekedett. Imádkozni akarunk a mindennapokban
éppúgy, mint életünk nagy pillanataiban, a kísértés mélyén. olajfákhegyi
óráink tehetetlenségében, szívünk végsó magányának óráiban . Azt a kegyel 
met kérjük t őled . hogy mindenkor imádkozzunk és bele ne fáradjunk. Szerit-
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lelke dért könyörgünk hozzád, hogyaszentháromságos életból hozott isteni
beszédének szárnyain vigye magával szegény szavainkat e világból a semm i
szakadéka fö lött az örök lsten végtelenségébe. Hisszük . h09Y sohasem imád
kozunk egyedül, hanem Te között ünk. sót Szentlelkedben bennünk vagy és
velünk könyörögsz . akár szent néped gyülekezetében , akár magányos kam
ránkban imádkozunk. Te lé lekben és igazságban imádod Atyádat: imádkozzál
bennünk . velünk életünk minden napján.

Tanúid és apostolaid akarunk lenni. Igazságod és szereteted tan út, külde
tésed küldöttjei a vil ág üdvösségé re. Am int az Atya küldött Téged. úgy kül
desz Tc mindnyájunkat. Küldetésed kemény és nehéz. I:s mi gyöngék vagyunk,
gyávák és kedvetlenek , nyakasok és ügyet lenek. Elég nekünk már önmagunk
terhe is. Még is menni akarunk. M indig újrakezdeni. Ismét és ismét kereket
akarunk majd oldani . fáradtan, nyugalom után kívá nkozva. Ne hagyj nyugton
bennünket. Rázz föl újra meg újra. Taníts meg, hogy csak mások üdvösségé
vel t ör ődve munkál hatjuk a magunk üdvösségét. Adj éleslátást és fürgeséget
az Országodért való munka alkal maiban. Adj reménységet a remény ellenére.
ajándékozd meg eródde l tehete t lenségünket. Adj önzetlen és türelmes. biza
kodó és húséges szeretetet. Ne engedd. hogy apostoli munkánkban éppen
a hozzánk legközelebb állókat tévesszük szem elóI.

Ha Lelked ott él bennünk és ösztökél . akkor követünk Téged. Akkor ben
nünk lakozol. és továbbm ondod bennünk szavadat . a könyörület szavát. a
megváltás múvét, a vilá g üdvözí tését . Ha Lelked erej ében követünk téged ,
akkor eljön egy darabka Országodbó l. Most még hitben és viszontagságok
között , kereszted árnyékába n. De éppen így jön el aztán a Te igazi országod ,
az igazság és az élet. a szentség és a kegyelem . az igazságosság. szeretet
és béke országa. Add kegyel medet. hogy húségesen kövessünk Téged. Amen .

Karl Rahner (A . Gebete der Einkehr" c. kötetb öll

A MELBOU RNEI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

.Arnlkor föléled közöttük Kri sztus valóságos jelenlétének tisztelete . éled
jen föl bennük a nemeslelkúség. a h ős les er őfesz ít és is . hogy fölfedezzék
Krisztust a szegények . a sz ük ölködök. a bevándorlók, a betegek. a haldoklók
arcán és szenvedéseiben, és egy szíwel szolgáljanak neki bennük." Igy
kommentálta a Szentatya az 1973.febr.18-25-ig tartott melbournel kongresszus
jelszavát : .Szeressétek egymást, amint én szerettelek t iteket."

Az eucharisztikus kongr esszusok Intézményét Marie Tamisier franc ia
laikusnak köszönhetjük. A sok polit ika i. orvosi , tudományos kongresszus
láttán eszébe jutott: mié rt ne tarthatnának ilyen összejöveteleket a keresz
tény élet középpontja. az Oltáriszen tség tiszteletére? 1881-ben Lille-ben két
püspök 500 hív ővel tar totta az e l ső t. Most a 40. nemzetközi eucharisztikus
kongresszus befejezó ünnepségén a melbournei sportpályán (ez volt az
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olimpia stadlonja is) több mint 120 OOO ember vett részt. 18 bíboros és
200 püspök jelenlétében.

A kongresszus lefolyásáról az egyes országok sajtója (a magyar is)
részletes tudósításokat hozott. Mi most két olyan jellegzetességét szerét
nénk kiemelni, amely magadta saját arcát. Az egyik: az eddig páratlanul álló
komoly és alapos e I ő k é s z ü I e t . 1969.dec.3-án jelölték ki Melbournet a
következő kongresszus színhelyéül; 1970 tavaszán már minden vasárnap k ül őn

előkészítő beszédek hangzottak el. 1972 egészében . a megújulás éve' volt.
Családi megbeszéléseken - egy-egy e célra kladott könyv alapján - három
nagy témakört vitattak meg : a keresztények a közösségben (nagyböjtben) ,
munka a világ fejlódéséért (júliusban) , Eucharisztia és élet (okt-nov.I. Közel
200 OOO ember kapcsolódott bele ebbe a modern népmisszióba. Nemcsak ka
tolikusok: t íz keresztény egyház képviselete közös megállapodást kötött. A
főegyházmegye határain túl az egész kontinensre átterjedt a mozgalom . A
féléves program fénypontja nov.26-án, Krisztus Király ünnepén a családok
közös áldozása volt. James Knox melbournei bíboros a legnagyobb megelége
dés és elismerés hangján emlékezett meg ennek a lelki előkészületnek a
sikeréről, sokezer hivő őszinte jóakaratáról és aktív részvételéről.

A kongresszus másik jellegzetessége egyedülállóan ö k u m e n i k u s [el
lege volt. Az ökuménét itt nemcsak az egyes vallások közötti összemúködésre
értjük, hanem - a már Idézett jelszó értelmében - a tudatos szociális k ő 

zösségvállalás minden ágára. A rendezésben, minden szln és élénkség mellett,
gondosan kerülték a fényúzést. Annál bátrabban fordultak az általános emberi
és különlegesen ausztráliai problémák felé. Ausztráliába a 2. világháború óta
kb. 2800 OOO ember vándorult be, a földnek szinte minden népéből. Az ide
genek 16 káplánja tevékenyen bekapcsolta híveit már az előkészületekbe ls .
18-án minden nemzetiségi csoport saját nyelvén. összesen 24 nyelven rnon
dott megnyitó istentiszteletet. 26-án pedig a krikettpályán közös rnlséjűk volt.
(Ottani levélből értesülünk, hogy az utóbbin a magyar hívek a felajánlási
körmenetben kenyeret és bort ajánlottak föl. mint a magyar föld két leq
jellegzetesebb termékét.)

Itt átadjuk a szót P. Takács János taiwani misszionáriusnak, aki ott járt
a Kongresszuson :

. Melbourne-ben van kb. 30 OOO magyar. majdnem mind katolikus . A rnaqya
rok kongresszusi miséje a Sz. Tamás-templomban volt délben 12 órakor. A
templom előtt találkeztam néhány percig a magyar csoportokkal. Mikor be
jutottunk, leültem gyóntatni. Milyen más a magyarok gyónása. mint a kínai 
akél A magyarok őszinték, alázatosak és csakugyan érzik az isteni rneq
bocsátás szükségét; a kínai katolikusok is ilyenek voltak, de nem a taiwaniak .

A misét koncelebráltuk P. Varga Zolt ánnal. Nagyon meghatott a magyar
rnlseének, amelyet az egész templom énekelt. Tizenkét mlnlstráns hosszú
fehér ruhában, azon meg sárgaszínú skapuláré (mint a bencéseké); 12 leány ,
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akik az ostyakat hozták fel az oltárhoz. Az oltár két oldalán a magyar kengre
gáció, cserkészet és plébánia zászlótart ól. - P. Varga a prédikáció el őtt

néhány szóval bemutatott a közösségnek. Aztán prédikáltam. El ősz ör életem
ben magyarul templomban. A nyelv egész könnyedén ment. Mindenki rnozdu
latla n volt, minde n szem rámszögezve. Ketten áldoztattunk. Szentmise befe
jeztével letérdeltünk az oltár elé, a zászlók meghajoltak, s az egész templom
imádkozott Magyarországért és az otthon i magyarokért . A szeretet igazán
összekötött bennünket az egész magyarság gal. A llv a énekeltük a magyar
himnuszt:

A 30 OOO bennszülött miséje is sokkal több volt néprajzi érdekességnél
vagy liturgikus újdo nságnál, - a mögötte áll ó komoly szándékot mutatja a
második napon tarto tt .be nnszülöttek konqresszusa", e nemben az első . ahol
sajátos problémáikat beszél ték meg egymás között.

Kiemelkedó . tett" volt azonban a kongr esszus kifejezetten ökumenikus
téren is . Az egyházak viktóriai tanácsa már elózóleg különbizottságot alak í
tott, hogy útbaigazításokat adjon az ökumeni kus szervezésben , és felszólt
totta 11 tagegy házát, imádkozzanak a kongresszus sikeréért. A különféle bl
zottságokban nemkatolik usok is közremű ködtek. Sokan, valláskülönbségre való
tekintet nélkül. felajánlották vendégszeretetüket a kongresszusra é rkező kne k.

Willebrands bíboros Woods angli kán pr ímás személyes vendége volt, és
ottartózkodása alatt az anglikán Sz. Pál-katedrálisban beszédet is mondott
(ez volt a második alkalom, hogy katolik us pap beszélt ott: különben ezt a
székesegyh ázat is elózéke nyen átengedték egyes kongresszusi rendezvények
nek) . Az . Eucharlszt ia. ökumenizmus és közösség" témájával foglalkozó 3 na
pos ökumenikus kongresszusnak 250 résztvevój e volt. elóadói : Willebrands,
lukas Vischer, Jürgen Moltmann , Woods prímás és mások. Egy másik meg
beszélésen 12 katolikus püspök, pap és laikus az egyházak tanácsának 12 tag
jával tárgyalt az együttműködés lehetósé geiról. Minden jel arra mutat, hogy
az ötödik kontinens nagyon komo lyan vette a Kongresszus kegyelmi idejét és
útmutatásait.

lékai püspök írta a kongresszussal foglalkozó pásztorlevelében : •... mi
keresztények is rnll yen sokszor a kereszténység szíwerése nélkül nézzük
közeli és távoli testvéreink sorsát: A melbo urne i ünneppel kapcsolatban ez
hálistennek nem mondható el: Magyarország szlve . hallhatöan" együtt dob
bant a távoli testvérekkel. Ennek apró bizonyságául idézzük egy gyóri kispap
beszámolóját : . Cs ütört ökön meghitt és szép ünnepünk volt. SzemInáriumunk
ban ezen a napon emlé keztünk meg az Eucharisztikus Kongresszusról. Min 
den évfolyam vállalt egy óra szentségimádást eqy-eqy felkért tanár vezetésé
vel, de a programot mi áll itottuk össze. Délután 5-6-ig az egyházmegye i pap
ság hódolt kápolnánkba n a kitett Oltáriszents ég elótt. Ezt is meghallgattuk
egypáran és nem bántuk meg. Mindennapi munkájuk nehézségeit ismertük
meg benne, de nem kétségbeesett verg ódés volt ez, hanem derűs optimiz
mus. Az egész nap csúcspontja az örök áldozat közösségi megújítása. Püspök
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Atya vezetésével tíz pap koncelebrált. A szentmisén két szín alatt áldoztunk .
A székesegyház a vasárnap délelőtti szentségimádásban emlékezett a kong
resszusr ól."

A kongresszus lefolyása és a világszerte megmutatkozó testvéri szelldari
tás - reméljük - Shehan pápai legátus szavait igazolja : . Nagy életerő jele
ez. és azt mutatja. hogy az egyház messze áll a hanyatlástó\, inkább képes
elindulni az új fejlódés útján. hogy megbirkózzék korunk sajátos szükség
letelvel ."

VISINSZKIJ BlBOROS NYILATKOZATA A LENGYEL EGYHÁZRÓL

Rádióriporter: A lengyel katolikus egyház az utóbb i években sok történelmi
eseményt élt át. amelyek nagy visszhangot keltettek az egész világegy
házban. On csaknem 25 év óta szolgálja a lengyel egyházat mint Gnyezno
és Varsó metropolita érseke és Lengyelország prímása : mit gondol a
lengyel egyház jelenlegi helyzetéről?

Visinszkij : Szent János evangéliumában Jézus azt mondj a Pilátusnak: .Az én
országom nem e földről való: Krisztusnak ezt a kijelentését szem előtt

kell tartanunk. amikor az Egyház helyzetéről beszélünk. Nem határoz
hatjuk meg küls ö kategóriák alapján . •Minden dicsősége belül van: Sok
jel igazolja a lengyel egyház életerejét és fejl öd és ét. Megerősítik ezt
az odalátogató idegenek beszámolói. A papok és szerzetesn ők száma
állandóan növekszik nálunk . Az idén 500 új papot szenteltünk. Az egyház
megyei nagyszemináriumokban 2981 növendékünk van. a szerzetesiek
ben pedig 1073. 20 OOO papunk nagyon sokat dolgozik. mégsem tudnak
megfelel ni a hívek minden igényének. nem tudnak eleget tenni minden
lelkipásztori és kateketikai kötelességüknek. Egy plébániai lelkésznek
átlag heti 20 hittanórája van. A papok igen nagy segítséget találnak a
nővérekben és a katolikus világiakban. A plébánosok folyvást új káplá
nokat, szerzeteseket és laikus hitoktatókat kérnek . Ugyanakkor az új la
k6negyedek kialakulásával növekvő szükség van új templomokra. papokra
és szerzetesnókre is .

R.: Bíboros úr . egyesek bizonyos lassúság ot vetnek a lengyel püspöki kar
szemére a zsinati irányelvek megvalósításában . különösen a liturgikus
reform terén. Mit gondol erről?

V.: Ezek a kritikus hangok mindenekelőtt azt bizonyítják. hogya hivők az
egyház kebelében szólásszabadságot élveznek. Elégtétellel. de ugyan
akkor bizonyos fenntartással fogadjuk őket. A Zsinat mindenekelótt azt
a célt t űzte ki. hogy előmozdítsa a hit elmélyülését és a hívek fokozatos
nevelését. A zsinat szelleméhez való húség tehát azt kívánja. hogy Irány-
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elveinek végrehajtását úgy végezzük, hogy közben ne romboljuk le azo
kat a hagyományokat, amelyek még értéket jelentenek az Egyház életé
ben. Ezt próbáljuk megvalósítani Lengyelországban. A liturgikus konsti 
túcióval az volt a zsinati atyák szándéka, hogy lehet övé tegyék a hivők

nagyobb részvételét az üdvösség misztériumaiban . A Szentszék kívánta
li turgikus reformokat a lengyel katolikusok nagyon kedvezően fogadták.
E reformok segítették őket, hogy mélyebben megértsék az üdvösség tit
kait és jobban beléjük hatoljanak. Maga Msgr. Bugnini érsek, az isten
tiszteleti kongregáció titkára is elismerte ezt lengyelországi látogatása
kor, miután különböző templomokban résztvett a húsvéti szertartásokon .
A lengyel egyház él és fejlődik, fokozatosan , de okosan valösltqatva a
zsinati irányelveket, és mindenkinek a figyeimét állandóan arra a benső

kötelékre irányítja, amely lsten népét egyesíti Krisztusban. valamint az
egyházi közösség természetfölötti jellegére.

R.: Eminenc iád szerint ml a lengyel egyház feladata az egyetemes egy
házban?

V.: A múlt évben Rómában lefolyt nemzetközi kateketikai kongresszuson egy
lengyel püspök némi Irigységgel mondta egy nyugateurópai papnak, a
hitoktatási könyvek és segédeszközök gazdag klállít ás át járva: .Csod á
latosak azok a könyvek és az a hitoktat ást anyag, amivel rendelkeztek:
A pap így felelt neki: . Igen - nálatok viszont a gyerekek és fiatalok
járnak ahittanórákra! " A lengyel egyháznak talán az az egyik feladata,
hogy megértesse önmagával is, meg a többiekkel is : a vallásos élet
nem az eszközök bőségével arányosan növekszik, hanem sokszor éppen
fordítva. A lengyel katolikusok imádkoznak. tudnak áldozatot hozni lsten
ügyéért , minden bizalmukat az Egyház Anyjába . Lengyelország KIrály
nőjébe, az üdvösség titkának társába vetik. mert hisznek abban. hogy
. n épünk védelmére" adatott. A nem könnyü hitnek és a szenvedésnek
ez a tanúságtétele, s egyszersmind Krisztus Anyjába vetett teljes bizal
munk, a világegyház sorsának letétele az ő kezébe: talán ez a mi leg
főbb feladatunk az egyetemes egyházban. Imánkkal is törekszünk segí
teni. mindenekelőtt a Szentatya szándékai szerint, valamint azzal. hogy
mind ig több misszionáriust és nővért küldünk Afrika , Ázsia , Latinamerika
országaiba. Mindazonáltal nem feledjük. hogy lsten országa nem e föld
ről való : ez az Ország a hívek szívében és lelkében él.

lA Vatikáni Rádió bulletinje 1972.dec.29.)

Az árvai esperesi kerü l etbő l (Lengyelország) ír ja Buron József pl ébános : Május
8·án a krakkói egyházmegyé ben 50 diákonust ezenteltek . ebb öl öt az árvai részről

való . Máj us 20·án 29 papszente lés le sz. ebből kettő árvai. Itt Lipnlc án ls lesz pr imi
eia. Kerületünkben 19 360 lélek van. Szaporodás 20 %. Lipn icán 27 %. Gyermekeink
mind járnak hito kt atásra. Aug . 20-án , mint mindiq . az idén is nagy ünnepélyességgel
tartjuk meg a Szent lstv án-búcs út.
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KEU FOL ÉS JÁRJ!

1942·ben a franciaországi Verdunben néhány bet eg elhatározta, hogy föl
keresi a város más betegeit, rokkantjai t. A tenniva ló oly soknak bizonyult.
hogya kis csopo rt együtt maradt és közösen kereste azokat a lehetóségeket,
amelyek betegtársaik testi, lelki és szellemi javát. kibon takozását szolgál ják.
Ez volt a .betegek testv érület ének" (Fraternité Cathol ique des malades et
handicapés, Fraternitiit der Kranken und Behinderten) a kezdete . Az elmúlt
három évtized csodálatos kibontakozást eredm ényezett : a mozgalom eljutott
Belgiumba, Svájcba , Spanyolországba , Németországba , Ausztriába, tengeren
túion Madagaszkárra, Kanadába és Peruba. Születóben van Holl andiában, Por
tugáliában, Angliában és Latinamerikában . Ezekben az országokban már az
ökumenizmus jegyeit is magán viseli. Több százezer már az egymással test
véri kapcsolatban lév ő betegek és rokkantak , testihibások száma. Stat isztik á
val nem szolgálhatunk, ugyanis legfóbb jellemzóje , hogy teljes szabadságon
alapul, nem igényel semmiféle hivatalos formát, az egybetartozásnak semmi
féle adminisztratív dokumentálását. 1972 áprili sában a római Domus Mariae 
ben nagy nemzetközi összejövetelt tartottak : min tegy négyszázan. A verdun i
kerületet egy háromgyermekes családapa képviselte, aki két balesetben el
vesztette mindkét lábát: a testvéri közösségek nemzetközi felel óse egy
svájci gépírónó, titkára egy gerincsorvadásban szenvedó franc ia lány. A
Szentatya különkihallgatáson fogadta öket és több nyelven szólt hozzájuk a
szenvedés értelméról és é rté ké r ő l ,

Henri Francels atya, a közösség nemzetközi lel késze és a mozgalom szel
lemi Ihlet ője (fiatalkorában maga is igen sokat vol t beteg) a következ ökben
foglalja össze c élkltűz ésüket :

.Ismerik egy beteg vagy rokkant életének nehézségeit ? Ha gyermekkorá·
tól beteg , már annak a tudatában n őtt fe l. hogy ó más, mint a többiek. És
menny it szenved ettól a tudattól . . . Ha felnótt korban érte utol a betegsé g.
méginkább csökkent értékűnek érzi magát, mint akit már félretettek az útbó l.
Fájdalmas problémákba botlik minden lépése. Ha van is hite , mindez óriási
megpróbáltatás a számára. Nagyon gyakran az történik , hogy elkezd k étel
kedni lsten jóságában . Az egészségese k ápolják, többé-kevésbé mellette áll
nak. de nem tudnak elhatolni a beteg. vagy a megrokkant igazi egzisztenciá
jáig. Igya beteg egyedül marad. Az élet margójára kerül. - Úgy gondolom .
az tud igazán segíteni testvérének. aki maga is hasonló cipóben jár. Az meg
még jobb. mikor egymást is segíteni tudj ák. Nagyszerű a testvéri szerete t
hatalma . Mikor az egyik beteg szeretetével a másik felé fo rdul. kölcsönösen
felfedezik képességeiket. Az ilyen ember újra rájön , mennyi szép élményt
tartogat számára az élet, menny i nagyszerű dolgot tu d véghezvinni. Visszatér
a bátorsága. megújul az életkedve. Megtanul örülni. Hite rneqerös ödlk. Hálá
val tudatosítja, mennyi mindent akar lsten éppen ő á l ta l a megvalósítani! Igen
sok beteggel találkoztunk már, akinek megingott a hite , vagy már el is vesz-
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tette. Eppen ezekben az esetekben mutatkozik meg a legeröteljesebben és
legcsodálatosabban a testvéri szeretet hatalma. Szeretetet, életet adnak egy
másnak, együttesen haladnak lsten felé.

Mi társadalmi hovatartozásra és vallási meggyözödésre való tekintet nél
kül a testvéri szeretetet építjük a betegek között. Ennek során fedezik fel saját
gazdagságukat, az adni-tudás mérhetetlen örömét. Újra beilleszkednek az
életbe, valójában új életet kezdenek.

Felel ős vezetöi k családapák, édesanyák, fiatalok, öregek, magányosok:
ezek mindnyájan felelösséget akarnak vállalni a környékükön található be
tegekért. A helybeli plébános vagy káplán vállalja, hogy segíti öket, hogy az
evangélium szellemében tölthessék be missziójukat.

Sokszor ámulva látom, hogy ezek a fizikai er ö tekintetében valóban sze
gény emberek milyen önfeláldozóan szolgálnak másokat. Ismerek fiatal lányo
kat - van közöttük vak, nyomorék, béna -, akik egy otthonban élve, életü
ket egészen ennek a betegek között megépítendö testvéri szeretetnek szen
telik.

A személyes találkozások után mindig felmerül az igény a szélesebb kör ű

ismeretség iránt. Egy-egy város vagy területegység betegei lassan-lassan
megismerik egymást, közösen kirándulnak, szórakoznak, megrendezik a bar át
ság napját, s őt közös lelkigyakorlatot tartanak. A tapasztalat azt bizonyítja,
hogy szeretetük kimeríthetetlenül leleményes. Annak a veszélye sem forog
fenn, hogyelszigetelödnek az egészségesektóL, gettóba zárkóznak . Testv éri
ségüknek éppen az az egyik legfontosabb jellemzöje, hogy visszairányítja a
betegeket a t e I j e s emberi életbe, megadja nekik a bátorságot, hogy elin
duljanak a másik felé, mindenki felé. Tevékenységük valóban bámulatra
méltó , akár lelkipásztori, akár szociális , akár kulturá lis munkáról legyen is
szó."

A testvéri közösségek szellemét nemzetközi felelósük, Jacqueline Lateltin
néhány mondatával jellemezzük (az eml ített összejövetel megnyitó beszédé
ból) : . A jelenlevókkel és a távollevókkel együtt ünnepeljük azt az örömet,
amit Jézus kért számunkra az Atyától. A mi hivatásunk az örömre szól.
Köszönjük azt az örömet, hogy nemcsak teremtmények vagyunk, hanem lsten
gyermekei is . Köszönjük azt az örömet, hogy a szenvedó és feltámadott
Krisztus testvérei lehetünk. Köszönjük, hogya Szentlélek öröme fút minket.
Eletünk kimondhatatlan örömforrása, hogy lsten bennünk él, ha mi igazán
befogadjuk Ot. Köszönjük azt az örömet, hogy megismerhettük az evangé
Hurnot. Krisztus örömhírét. Köszönjük az életünk minden pillanatában felénk
áradó kegyelmet , energiát. Köszönjük azt az örömet, hogy megtanulhattuk,
hogyan ismerhetjük fel lsten hívását a jelen pillanatban, a jelen körülmények
között és a minket körülvevő emberekben . Köszönjük a barátság klmerit
hetetlen gazdagságának örömét, hogy egymást segíthetjük, hogy el őmozdít

hatjuk egymás kibontakozását. Krisztus szeretetét szeretnénk nyilvánvalóvá
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tenni a világ számára: ez mindnyájunk k özös misszi ója. Kongresszusunk
Krisztust akarja ünnepelni és valamennyiünk testvéri barátságát:

Msgr. Henri Francels címe: F-55 Verdun, 49, rue Saint-Sauveur. Bécsi
felelősük : Martha Paster, A·1200 W ien , Jáqerstr. 62/1/11.

Magyar Erzsébet

GONDOK, URUMUK, IGÉNYEK
a külföldi magyar lelkipásztorkodásban

A közelmúltban széleskörű véleménykutatást végeztem ezzel a témával
kapcsolatban. Ennek eredményéből veszem az alábbiakat.

I. A lelkipásztor helyzete

X: (fiatal magyar pap, akinek hívei három megyényi területen élnek sz ét
szórva) : .K önny ü a nyuqatiaknak" - mondják azok, akik nem ismerik az
itteni viszonyokat. Pedig ha tudnák , milyen nehéz két úrnak szolgálni, más
képp vélekednének. Ki ez a két úr? Nem azok. akikről a bibliában van szó,
hanem a magyar pasztoráció és a . bennszülött" pasztoráció. Egyre több
itteni egyházmegye csak abban az esetben alkalmaz magyar papot , mint
a magyar hívek lelkészét, ha egyidejúleg a helybeliek lelkigondozásá
ban is vállal munkát. Es jön a jó magyar tisztelendő és vállalja mindkettőt.

Lakásról maga gondoskodik jó embereknél, akik nemcsak hogy nem kér
nek lakbért, de még olykor enni is adnak a maguk módján . A helybeli plé
bános kiosztja tennivalóját. Jól be van fogva, éppúgy, mint a többi káplán .
De neki mégis sokkalta nehezebb. mert nem az anyanyelvén kell beszéln ie
és prédikálnia, mint a többieknek. Ebből mindjárt kialakul a következő

nehézség: az elszigetelődés. Közvetlen elöljárói, bár barátságosak, de nem
igen kedvelik, mert idegen, mert nem lehet vele rendelkezni. Másszóval:
szívességből végez mindent. Kap egy kis fizetést - úgy, mint a többiek .
De mi ez neki, mikor mindent újonnan kell beszereznie. Minthogy más
problémái vannak, nem is szólva a nyelvi nehézségekről, kollégái nem
veszik be egészen a maguk társaságába.
Ezek után következik különleges elfoglaltságom: 2000 magyar lelki gondo
zása négy, egymástól 30-50 km távolságra levő városban . A helybeli püs
pök magára vállalta egy szép •VW 1303 S" vételárának kifizetését. A
fogyasztott benzin árát is megtérítik. De az utazásra fordított időt nem
lehet megtéríteni.
Nem sokáig bírtam magányomat. Igen sokat szenvedtem kollégá im rneq
nemértése miatt. Ok ugyanazt a munkát várták tőlem, mint amit ők végez
nek, és nem látták be, hogy más dolgom is van, nem csekély feladat. Ha
80 km megtétele után hazatértem, esőben , hóban, síkos úton egy beteg-
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től , nem tudok rögtön beállni a sorba. Ezért társaságban sem tudok velük
összemelegedn l. Szörnyű az egyedüllét ...

(Ugyanez a pap néhány év múlva :)
Már nem vagyok magányos. Sok ide-oda vetődés után rájöttem arra , hogy
nem vagyok egyedül. Amit mindenki megtanult a katekizmusból, azt érzem
én is. A jó lsten az egyetlen barátom. O jelen van mindenütt. Segft ne
kem, de alaposan . Vele társalgok csaknem állandóan: munka közben, séta
közben. autóvezetés közben. Másokat is csak hozzá utasítottam, gyóntatá
székben, a hétköznapi életben . Boldoggá tudtam ten ni őket fgy - hisz
látom ennyi idő után .
De van még egy másik oldal a az én különleg es helyzetemnek. Ugyanis
hozzám nemcs ak a magyar hívek jönnek ügyes-bajos dolgaikka l, hanem a
.bennszülöttek" is olyan kérdésekkel, amibe - bármi okból - nem akarják
a helybeli papokat beavatni. Nemcsak a gyóntatószékbe, hanem a szent
gyónáson kívül is. Hozzám forduk a probl ematizáló helybe li fiatalság egy
része is , az ún. hippik. Nem egyszerű lelk ivilágukat megérteni és észre
nem venni mosatlan, piszkos. hosszú hajukat . De mégis csak sikerül ben
nük találni jót, vagy jó szándékot, és azzal meg lehet őket fogni.
A magyar ifjúság? Altalában igen tehetséges és törekvő . E lőrejutásu kna k

gyakor lati elófeltétele részben az itteniekkel való kapcsolat. Tehát iskolá
ban, társaságban és templomban is többnyire velük vannak együtt. Temp
lomban is. mert magyar szentmise nincs minden héten minden egyes
helyen . Es ha van. nem tetszik nekik együtt lenni azzal a sok jó öreg
nénivel és bácsival, akik mindig csak a régi jó időkrő l mesé lnek. Elszi
geteltségről szó sem lehet. Itt is, meg ott is halla ni , hogy kitüntetéssel
vizsgázott a Pali is, meg a Peti is. Nem magyar. hanem helybe li lányoknak
udvarolnak és ha jó álláshoz jut valam ely ik, megnősül. Paliról mondotta
professzora, hogy szeretné, ha utóda lenne a tanszéken. Azt nem mon
dotta, de a je lek szerint úgy látszik gondolta, hogy szeretné, ha elvenn é
valamelyik leányát. Tehát bekebelezné a csal ádjába. Nagy elis merés ez,
bár végeredményben olyan. mint egy halálos ölelés. De tény. hogy nem
néznek le minket. hanem egyenrangú félként értéke lnek.

Y: A több csoportban, de méginkább a csoporton kív ül é lő hívek képezik leg
főbb gondomat. A legtöbb, amire képes vagyok , a kétszeri szentmise egy
hónapban. Sajnos nincs i dőm rá. vagy csak egészen ritkán. hogy csalá
dokat látogathatok és azokkal foglalkozhatom. Még ritkábban az egyes
korcsoportokkal. Hogy valam it ezen a téren mégis sikerül elérni , kizár ólag
önkéntes munkatársaimnak köszönhető. Nagy az aratás - kevés az arató
munkás. Az Úr hív is , meg küld is aratókat, de azok nem jön nek. Elkallód 
nak. Elmennek a szép és mutatós eredm ényekkel kecsegtető . bennszü
l őtt " lelkipásztorkodásba, ahol már minden t berendeztek a papnak és nem
neki kell berendezkedn ie. Aho l kiszolgálják és nem kell bevásárolnia és a
mindennapit megfőznie . Ahol elismerik és megd ícsérik eredmé nyeit. nem
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úgy mint nálunk, ahol ha valamit hlb áztarn. rögtön rámkoppintanak. De
évek eredményes rnunkáját nem veszik észre . Magától értetődőnek tekin 
tik. - Mennyi magyar pap van külföldön itteni egyházmegyék szolgálatá
ban! Vehetnék a fáradságot és beállhatnának sorainkba. Ha nem tévedek ,
őket is elsősorban a magyar hívek lelkigondozására szentelték fel . Jól
tennék, ha ezt nem felednék!

II. Mit vár a hivő papjától?

A: Magyar papi lelkületet. Igen, ez kell nekünk. Ez az, ami hiányzik némelyik
hazánkfia papban. Vagyis legyen egyházias és hazafias, barátságos és
szolgálatkész. Egyházias minden pap tud lenni , nemcsak a magyar, de
hazafias, pontosabban: nagyrabecsüléssel lenni a magyar haza Iránt és azt
szívb ől szeretni, arra csak jellemes magyar pap képes. A barátságosság,
magyarosan - lovagiasan, szintén hazánkfiainak speciális tulajdonsága.
Ebben benne van már a szolgálatkészség . Tehát ma a lelkületen van a
hangsúly. A lélek az, ami áttör a kulisszákon.

B: Várjuk, hogya pap kiszolgáltassa a szentségeket, ami magátólértetődőnek

látszik, pedig nem az. Ha későn érkezik meg a templomba, képtelen lesz
gyóntatni, mert már várnak rá a hívek, várják a szentmise kezdetét. Kü
l őn ösen fontos, hogy ami specifikusan magyar, azt ápolja az istentiszte
leteken : szentjeink tisztelete, róluk való templomi (és templomon kívüli)
beszéd, gyönyörü egyházi énekeinknek szerves beépítése a szentmise
liturgiájába. Hisz ezt akarja Róma is.

e: A pap legyen az, akihez tanácsért lehet fordulni. Ez (a már említetteken
felül) tudást, tapasztalatot és bölcsességet feltételez. Tudáson jó általános
müveltség értendő.

D: Nyújtson szellemi és lelk i müveltséget. Ne úgy , mintha ő találta volna
fel Kolumbusz tojását, hanem tankol jon fel időnkint. Van folyóirat elég az
egyetemi könyvtárban.

E: (többgyermekes családapa) : Foglalkozzon a gyerekekkel, hisz mi alig érünk
rá erre. Gyüjtse őket össze, tanítsa magyarra és hittanra. Úgyis alig tanul
nak valamit az iskolában. Van az atyának szembat-vas árnap ideje erre
elegendő . Ha elmarad egy kártyapartiról vagy másról , tartsa magától érte
tődőnek.

F: Legyen a pap értékes jellem, akire fel lehet nézni , akit nem vagyunk
kénytelenek lenézni.

G: Valahol egy pap visszaélésének voltam szem- és fültanúja. Feljelentettük
és még csak választ sem kaptunk rá. Akkor mire való az egyházi hatóság?

H: Legyen összekötő a helybeli egyházi és világi hatóságok felé . Ha szük
séges , járjon közbe és tolmácsolja azt, amit mi mondani akarunk.

I: Specializálja magát az öregekre. Hisz az emigráció megvénült.
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J: Ne legyen hírharang. aki mindenáron új hírekkel akarja magát érdekessé
tenni.

K: Imádkozzék értünk. Mielótt meghalnánk, kell , hogy valaki kiengesztelje
Istent. hogy bevezessen az új honba.

L: Els ősorban jó példát várunk a paptól és személyes er öt, Ez utóbbi a ke
resztény bölcsesség egy der ivátuma. A karitat ív beáll ítottság ma már
csak igen másodlagos.

M: Toleranciát várok t öle. Ne élezze ki az ellentéteket sohasem. Kerülje az
elszigeteltséget. Legyen megtalálható, ha szükség van rá. akár telefonon,
akár személyesen keresók részére. Legyen kedve és ideje magyar hívek
kel fogl alkozni, ne csak úgy f élk ézr ől. Akceptálja a fiatalság újszerú
szokásait és felfogását.

N: Nem helyes az, ha a pap elhagyja .b ünös" hívei zömét és jámbor asz
szonyokat szelidíteni elvonul egy lelkigyakorlatos házba. ahelyett, hogy
kötelességét teljes ítené állomáshelyén . - Az Úr Jézus nem a tévelygó
bárányokat hagyta ott az akolban lev ők miatt.

O: A mi papunk is magyar ember és elvárom , hogy mintaszerú életet éljen ,
mint az lsten és sokat szenvedett hazánk képviselóje , hogy felnézhessen
rá az ember. Lássam, hogy alázatos . hogy nem foglalkozása a papság,
hanem hivatása . Fogja össze a híveket p ártt ól . vallástól és fajtól függet
lenül: az ökuméné szellemében. Legyen tanácsadó jogi, szociális és ki
vándorlá si kérdésekben. Követeljen jogokat magyarjainak, de ne hirdessen
szupremáciát más nemzetekhez tartozókkal szemben . A kis magyarság
mind enkor rá lesz utalva a szomszédaival való együttmúködésre a keresz
tény szeretet jegyében.

P: Ha egy papnak van papi lelkülete, hamarosan megtalálja, hogy mi a dolga .
Természetesen hibázik is. de épp papi lelkülete álta l legyen elég alázatos.
hogy tanuljon bel őle és jóvátegye. Ne szólja le kollégá it úgy, mintha ó
jobb lenne . Ha elöljáróit leszó lja . azzal saját magának árt legjobban .

Dr. Gróh Béla

OROSZ LÁSZLÖ LEVELE PARAGUAVBÖL

A nagy magyar jezsuita mis szionárius halálának 200. évfordulójá n megem lékezésü l
közöljük ezt az érdekes levelét . A levél címzett je J.B.Urbani gráci föiskol ai te ológia 
tanár. Korabel i német kiadásból ford íto ttuk .

T i sztelendő Atyá m Kri sztusban! P.C.
Annál nagyobb okom van megkös zönni Tiszt elendöségednek az európai újságokkal

hozzám Jutt atott levelét. mert ez a l egelső . amit Európából kaptam. Úgy tetszett Iste n
nek, hogy még szorosabban leköt elezzen annak, akinek már úgyis annyi jóval adósa
vagyok . Most néhány magamra és Paraguay-ra vonatkozó hírrel viszonzom az európaia 
kat . amelyekke l megörv endeztetett , Ami engem ill et , Tucuman tartomá ny Corduba
nevú városá nak fökollégiumában lakom, és szégyenemre be kell ismern em. hogy
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(kéts ég nélkül lsten sújtó v épz és éböl. aki ezzel bünte t i büneimet) a f ilozóf ia elő

adására vagyok kárhoztatva . Hát érdemes volt ezer életve szély között átkelni a ten
geren, azzal a reménnyel , hogy megkapom a márt írok koronáját, azzal a vággyal . hogy
hirdessem az evangéliumot a pogányokn ak és azzal a kívánsággal, hogy a szent
apost olokat kövessem életükben és halálukban - azért, hogy itt Krisztus helyett
Aristotelest hirdessem az iskolában? Elképzel em, hogy Tisztelendőséged nevet ezen;
én vi szont sírok . Mégis újból földerül a kedélyem, ha megfontolom. hogy egyfelől

semmi vel sem lehetek jobban ő szent Felségének tetszésér e, mint az enqedelrnes
séggel , másfelől pedig filozófiatan itásom mell ett nem mulasztom el az alkalmat az
apostoli buzgóságra és o feleba rát lelki üdvösségének müvelésére.

Út it ársaimat Guaran ia ország népeihez küld ték , és olyan hamar megtanulták az
ottani nyelv et, hogy m áris tanítják ezeket a népeket ker esztény tanitással és pr édl
kációval , gyóntatnak is, és kiszolgáltatják a szents égeket, Jobb dolguk van , mint a
legtöbb más misszionáriusn ak, mert a nép nagyon hajl andó hozzájuk, gyengéden
szeret i őket és mindenben engedelmeskedik nekik , s nemcs ak minden szükségükről

gondoskodik, de még - amennyire lehetséges - kényelmükről is. Kevés gyermeket
lehet találn i , aki oly telj es engedelmességgel, szere tettel és t isztelettel lenne szüle i
ir ánt , mint ezek a! indiá nok a mi papjaink iránt. All andóan keményen dolgoznak , de
amellett olyan szé p rendet tartanak dolg aikb an, hogy sohasem unatkoznak, hanem 
akárc sak a noviciusoknak - nagyon is gyorsan telik az idej ük. Minden népnél k ét
két misszion árius él, és ha az egyi k pár nincs nagyon messzire a más iktól, i dőnként

megl átogatj ák egymást . Mi helyt Európából vagy máshonn ét valami újság híre Jön,
sietve közölj ük innen velük,

A chiqui ták ezidőszerint vi gasz és segitség nélkül élnek, mert Cordubától, a para
guayi provi ncia sziv ét öl túlságosan távol esnek. és országuk minden évben a folyó
áradása miatt hot hónapig víz alatt áll, úgyhogy e nyomorúságos viszonyok miatt nem
tud misszionárius odaju tni. De P. Cast annares Rafael, akinek fáradhatatlan buzgalma
nem ismer korl átokat , most te ljes erejébő l azon fáradozik, hogy a szívükből megtért
szamukákat o ke l l ő rendbe hozza, utána pedig az uguarániakat fog ja teljesen eligazí
tani a kereszténys égben, és ezzel a két nép területén át biztos utat nyit a délfelé
e l terülő pusztaságba, ahol többek között a ch iqu iták is tartózkodnak.

Hogy rövid en összefoglol jam: papjaink mindenfelé serényen Igyekszenek a pogányok
megvilágosí tás ára, külön ösen a Picolmajo folyó két partján, ahol a vad tsákok laknak.
Ha ez a terv megvalósul , misszió ik bizonyára semm iben sem maradnának a guaranal
keresztények mögö tt .

Egy hosszantart ó nátha úgy megtompitotta a toll amat és az eszemet . hogy most
fe lgyógyulásom után alig van i dőm , és a jelen levéln él sem i dőzhetem tovább , mert
közben munkám igen fels zaporodott . Ú, mennyire szégyell em a . rnlsszlonárl us" dtcs ö
séges eim ét, ami kor a volóságban nem apostol vagyok, hanem f iloz ófus! Emlékezzék
meg rólam Tiszte len d ős éqed szünet nélkül a legszentebb ol táráldozatban és imájában,
hogy ne j jtsszom el i~ hivatásomat és ne szenvedjek kárt üdvösségemben. Maradok
T I sztelendőségednek szolg ája Kr isztusban
Corduba, Tucuma n, 1730.nov .17.

Ladislaus Oros

OKUMENIKUS TALALKOZAS

Egyedülálló ünneps égen vehettünk részt közvetlenül karácsony e lőtt. Ti. itt Eich
grabenben von három református nővérnek egy kis háza szép kápoln ával. Néhány év
óta elj önnek hozzánk az imanyolcad egyi k napján a kápolnába a szentségi áldásra .
Utána együtt vacsoráztunk . Ot ismeretségben vannak P. Foucauld . kls n öv éreível" .
Most értesí tet tek minket, hogy ádvent utolsó vasárnapján 6 órako r azok eljönnek az
ő kápolnájukba ádventi ájtatosságot tartan i, amire minket is meghivnak. Elmentünk
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nyol can a rni kis "Volkswagenunkkal" . Plébániánk káplán ja is elj ött. a plébános úr
beteg lévén. Nagy szIvélyességge l fogadott mink et a nyolc . kls nővér" és a három
protestáns n őv ér az ő papjukkal együtt.

Kedves kis kápolnájukban az oltár előtt feküdt egy kis jászolban a Kisj ézus.
Egyik oldalán egy égő gyertya áll t . a másikon hat kisnővé r tel epedett le a földre . a
másik kettő pedig gyönyörű vetíte tt képeket mutatott : a próféták jóslatait és Sz. Pál
leveleiben azok bete ljesülését. azután pedig a jelen időkre vonatkozását. A kápolna
tömve volt. úgyszi ntén a nagy kórus is . A megkezdés e lőtt a re formátus lelkész mon
dott néhány üdvözlő szót a gyülekeze tnek. Ezután a kis nővé re k kic si t halk an. de
nagy lelkesedéssel megkezdték a képeket k is é r ő éneket . Bámulatos biztonsággal
énekeltek egészen különbözö nyelveken: német . f rancia. angol . olasz. spanyol. görög
és egy szláv nyelven is, amelyet nem ismerek. Volt vagy öt furuly ájuk, egy kis dob
ós egy cimbal om a kísére thez. Minth ogy a pásztor megkérte a jelenlevőket. hogy az
ismert énekeket énekeljük együtt a k órussal . a többinek pedig a refr énjét . ezt lelkesen
megcsináltu k. Igazi vall ási élmény volt. de nagy müvészi érté kkel. Am ikor véget ért .
a lelkész megkérte a ml káplánunkat. hogy mondjon néhány befejező szót. Ezután a
lelkész adta az áldást a gyülekeze tnek. ugyanazokkal a szavakkal és gesztussal. mint
a katolikusoknál.

Amikor a gyülekezet az éto sz lott . a református nővérek meghívt ak minket az ő

kis ebédl ő l ü kbe . amely egyben dolgozószobájuk ls . Természetesen nagyon szüken
voltunk: húsz nővér és a lelk ész a fe leségével . de a szeretet kicsi vé csi nált minket.
A nővérek megható szeretettel kiszo lgáltak mink et teával és egy nagy tá l finom
szendviccse l és kl tünő süteménnyel. amit ők maguk csi nálta k ez alkalomra. Igazi
agapé volt , és olyan Jól éreztü k magunkat együtt. Bárcsak úgy lenne a különbözö
egyházakkal. amin t mi együtt voltunk!

Nagyon épültünk a kis nővérek egyszerü és szerény életén. Egyszer ü. sötét mo
s öruhájuk volt bőrövvel és nagy kereszttel a mell ükön. úgy mint P. Foucauld-nak, a
hideg elle n egy nagy. nehéz gall ér kapucnival. Volt köztük 3 német. egy osztrák.
két francia. egy belga és egy olasz nővér. Ez a tr ubad úr-csoport két hónapot utazgat
kü lönböző országokban. Kis vándorkocsi jukban járnak (amil yen a cigányoknak van)
ós néha ott is alszanak. ha nincs más helyük : bizonyára nem valami kénye lmesen.
hiszen a hangszerükke l együtt üln i is alig tudn ak benne. Egy jó órát együtt marad
tunk. Nyolck or a ki s nővérek vi sszautaztak Bécsbe.

Lépes Marietta f .m.m.

MAGYAR NOVI:REK A NAGYVILAGBAN

Trappista növór, (gny (Franciaország):

Az igazat megvall va. a ml életü nket könnyebb élni . mint beszélni róla. A kon
templáló é letrő l sokat beszéltek. színesen vázol ják a v ázolhat ókat . mert csak küls ö
ke re tekről írnak. néha hajmeresztő históriákat . Hát hogyne találnának ki regéket ! A
kontemplál ó élet nem küls öséq, minden szépsége .be lül van" .

19 éve léptem be a Trappe-ba. Egy tanító re ndből léptem át. Csak hálával tudok
gondolni a Rendre. amely ben első szerzetesi kiképzésemet kaptam . "Vagy fent. vagy
lent. élön, vagy holt ra-váltan. Jaj, csak ne felemásan, felemásan!" (Reménylk S.)
Amikor az ember Istennek szenteli magát. csak két út van: vaqy-vaqy. A hivatás ez:
találkozni Vele. beleszeretn i és Rajta kivül semmit . senki t nem kivánni. Természet e
sen a kontempláló szerzetesi életet csak hivatással lehet élni. Másoknak ez vagy
csodálatos. érthetet len valami . vagy bolondság. hasznot nem hajt ó életpazarolás .
Alapja a H I t . Találkoztunk valakivel . akit JI:ZUSnak. az ist en egyszülött Fiának
neveznek - és követtük oda. "ahol lakik " . ami végső fokon annyit jelent. hogy az
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Atya kebelébe . Nálunk vagy szent lesz, vagyis J ézussa válik az ember . vagy jámbor
.v énklsasszony" lesz be l ő l e . Jézussá válni : ez annyit jel ent, hogy teljesen kl üresed
jen. vagyis hagyja magát kiür esíte ni az lsten akarata álta l, az ö elgondolása szerint
- és az ő gondolata nem a mi gondolat unk, az ö útjai nem a mi útjaink .

Külsö éle tf ormánk egyhangú. Mun ka és ima tö lti be a napot . Valójába n életünk
álla ndó imádság. Mert lsten je lenlétében élve mi nden dicséret és imádás. Tehát akár
rnunkak öpenyben, gumicsizmába n szánt juk a kertet, akár trágyát hányunk szét , vagy
a sait üzr.rnbcn. cukorkaüzemben dolgozunk , vagy a konyhában az éhes népnek k észít
jük a meleg ételt, vagy a kórusban zsolozsmázunk, vagy lelkiolvasmányt végzünk:
mind nem más, mi nt az a .jelen pillanat " . amelyben a Barát barát jára vár. Csak a
küls ö diszl et vál tozik, a lényeg, hogy ne rnulas szuk el a találkát.

A szegénységet e l őször is úgy gyakoroljuk, hogy a magunk kezemunkájával keres 
sük meg betevő falatun kat . továbbá segit jük a rászorulókat. Advent és nagybőjt alatt
a böjt öl ésse l megtakaritott pénzt nek ik juttatjuk. Végzünk tö bble tm unkát és annak
órab éréból ls a rászorulók veszik ki részüket, Az ap átn ő névnapjára (Jan.12) pl. sokan
dolgoztak szabadidejük alatt : horgoltak, kötöttek a szegényeknek . M indent, ami t nél
külözni tudu nk, Pier re atya .Emmausz' társulatának küldünk el, ök a lakástalanok,
hontalan csavargók fölseg ítés én dolgoznak, . t S szívünkben nótát fakaszt az Úr:
Egy szemlélödő szerzetesn ö az Úr szerelmese és . megváltó' , Megválló Jegye sével
együtt. Az él etünk nem önző, magunkkal törődő tépelődés.•Bennünket az Úr ragadott
magához" és Vele , Alta la, Benne átöle lj ük a világot . élve, szenve dve mi nden pillana
tot, szerétetből az ö nagyobb dicsőségére és a lelkek üdvösségére . Annak ellenére,
hogy a világtó l távo l élünk, magunkévá tesszük embertársaink örömét, bánatát , erö
feszí tés oit, mert imá dkozunk - nem helyettük, hanem velük és min denkit szívünkbe
z árunk. Az igazi istensze retet szükségképpen egyben emberszeretet is. (A fordított ja
nem mindig igaz.l Minden officium végén , vagyis hétszer napjában imádkozu nk rnln
den emberért, a t ávollev ökért. az elhú nytakért. A szentmisében ismét csak értük és
magunkért. b únös ök ért kérjük az ege k Urát .

Aszkézisünk a modern ember aszkézise : szelíden úrrá lenni a .cse lekvési' lázon,
hogy .Jenn l" tudjunk. tini a je len pillanatot, kellemetlensé geivel. kötelezettségeivel
együtt. a t ől ünk telhet ő legnagyobb szeretettel, a Lélek vezetésére hagyatkozva,
Csen dünk nem üresség, hanem a - külsö és belső - haszontalan lárma elhall qat
tatása. hogy jobba n halljuk az Ö szavát. Magányunk ? Egyedüllét az Egyedül /vel, aki
azt mondta : .Én nem vagyok soha egyedül, mert az Atya mi ndig velem van:

M ind ez nem könnyü az ember i természetn ek. De gyümölcs csak akkor terem , ha
a fö ldbevetett mag be leegyezik a meqhal ásba . tljük - igyekszünk él ni - az Evan
géli umo t 100 %·ig. És ez boldog , örvendező élet. Közös. testvéri szere tetben való
éle t. Természetesen mi nden közös élet nek megvannak a nehézségei, próbakövei : de
. ubl amatur , non laboratu r" (a szere tetnek semmi sem nehéz - Sz. Agoston) .

Ferences misszionárius n őv ér , Les Chiitelets (Franc iaország):

A múlt évben a Szolgálatból tudtam meg, hogy Pannonhalmá n hatvan éves papi
jubileumát ünnepelte az én gyermekkoromtóli lelktveze t örn. aki hivatásomban lrányí
tott . Nem tudtam ról a, mióta eljöttem otthonról Auszt r iába 1929·ben mi nt szerzetes
nö. KIjelöltek a mis szl óba. de beteg lettem. 1933·ban jöttem Franciaországba, Berek
be h átqeri ncsorvadá ssal . hogy meggyógyuljak. 19 évet töl tö ttem ott. majd itt Bre
tagne-ban 20 évet. Mindig beteg vagyok , ez az én misszióm. Ez a jó lsten szent
akar ata : bele vagyok nyugodva. A jó lsten irántam való szere tetét látom mindenben .
A kápolnába mindig el tudok menni a szentmisére , szentáldozásra és a legfölségesebb
Oltár iszentség imádására, amel y ki van téve mi ndenn ap a szentmise után este 5 óráig,
akkor van az áldás. Mi ndig imádkozn i kötel ességemnek tartom mind en sz ánd ékaik ért.
szükségletei kért .
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Szociá li s testvér , Kanada:

A jó lsten készs éges eszközei kivánunk lenn i. Az nagy e lőny, hogy a jó lsten
megengedte, hogy ml is átmehettünk a kezdet és az átü lteté s nehézségein. Ez oly an
tudást ad, amit könyvből nem lehet megtanulnl , vi szont megad ja a kulcsot az emberek
szív éhez. - ami nek megértés a neve .

Orsolyita nővér, India :

Odile rendtársunk, aki itt a missziónkban öt évig vezette még az álla mi kórházat
is Ranch iban, most meg az egy ik kórházunkat vezette , engedé lyt kért, hogy bel ép
hessen az újo nnan épített sztqor ú kármelIta rendh ázba. Ez az akt iv missziós élete is
már olyan tart alm as vo lt . M ind ent el köve tett a szegény betegekért. Igen n épszerű.

és a hindu orvosok mindig készséggel teljesít ették irányít ását a bete gek ügyében.
Odil e nővér mindent kit alált és megtan ította a hindu orvosokat ingyen, szerétetből

szolgá lni a szegény bete geket . Nem hiába hívták a betegek édesanyj ának. Mindenki
siratja, hogy elvonul és tö bbé nem fogják látn i. Csendb en, enge szteléssel akarja be
fejezni a missziós életét, pedig már 65 éves , Az érs ekünk megadta neki az engedélyt ,
az általános f őn ö kn énk is . Ha esetleg nem bírná ki, az egyes ségünk az, hogy min dig
vissz ajöhet közén k. Igazán csodálatos a hivatás rniszt ériurna.

Ranchiban szeminár ium volt . Egy jezsuita és egy szerzetesnő tartotta . Témánk
most ez vo lt: , Egy jobb vil ágért' . Kiemelték, hogya papok és szerzetesek az Egyház
hörn érö]e, és a szere tetszolgálat életünk ideálja , Az ima és a párbeszéd által sok
probl érnát megoldhatnánk. A főnöknő is akkor boldogulhat rendtársai között, amikor
az alázatos Krisztust követi az Evangélium szer lnt .

A jezsult ák megkezdté k vidékünkön a . rnozlapo sto ls éqot" . Teljesen fel vannak
szere lve . vetí tőgéppel, nagyon szép f ilmekkel és egyik missz iótói a más iki g mennek .
Ez igen szép nevelő hatással van a lelkekre, Il yen elmaradott vidéken, ahol még
vi llanyt scm ism ernek, egy moz i el őadás kész csod a. Igy minden vallásút vonz. Nálun k
a rózsafüzér t itka it mu tatták . 3 órái g tartott , közben mindannyian mondtuk a rózsa 
füzért. Rengeteg nép jött öss ze. Csak gyakrabban lenne ilyen film a missziókban .
Egy kis életet hoz nekünk az őserdők mellett.

Nagyböjt alatt szokás szer int a missziós atyák látogat ják a falva kat és elvégzik
a paszt orá li s munkát. 1·2 napot töltenek a falva kban. Ellátják a híveket szentségekkel
és a nép megbeszélhetí velük gondjait. Ez a kapcsolat nagyon jelentős, A nem
keresztény családok is elvárják, hogya missziós aty a őket is meglátogassa és meg
áldja kis lakásukat és gyermekeiket. Készülünk húsvét ra. M int karácsonykor is, a
húsv éti sze rtart ások az indus liturgia szerint a sok résztvevő miatt a szabad ég alatt
lesznek, persze éjje l. Nem ritkaság, hogy ilye nko r 1·2 ezer ember vesz rész t a szent
misén és áldozik. A liturgia hindi nyelven van,

Ismét éh inség előtt állnak India milliói , különösen a Maharashtra tartományban .
5 mill ió ember el hagyta lakóhelyét és vándorol él elem után . A szárazság miatt már
3 éve nem vol t termés . Még Ivóv izük sincs. Az élelmiszert külföldről szállítják be az
állami támogatáshoz. Nálunk sem volt jó termés. Sok családban már csak egyszer
jut riz s napjában szegényeknek . Az új termés csak november -decemberben van.
IN .B. Bécsben az ezévi farsa ngi operabálon egy páholy ára 32 OOO schill ing, egy
üveg pezsgő 400 sch illi ng vo lt , Zsúfolt teremben ! Szerk .)

Ferencr endi missz ionárius növér, Sidney, Ausztrália:

A Szolgálat, meg a többi folyóirat , amit kapok , tartja bennem a kis magyaru l
tudást . Már 36 éve, hogy elhagytam Magyarországot. E l őbb Ceylonban volt am 27 évíg
és ott egyáltalán nem hall ott am magya r szót . De itt Auszt rál iában minden nagyob b
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városban van magyar közösség. Brisbane-ban Miklós István tiszt. atya vezetésével
van egy szép kis magyar közösség vasárnapi szentmisével és magyar szentbeszéddel.
Orömet szerez az itteni idősebb magyaroknak. akik nem tudják az angol nyelvet el 
sajátitani. Engem most helyeztek át Sidneybe . Itt van egy otthon az öregek részére .
meg egy kórház-r ész, és rnost én itt ápol om a betegeket. Kb. 300 öreg nénike van
ilt. 75-en a kórházban feküsznek . Nem messze innen van egy magyar Szent Erzsébet
otthon a magyar öregek részére . Ezt az otthont tisztelendő Fazokas atya vezeti és
egy magyar nővér segit a gondozásban . 25-30 kis öreg van elhelyezve itt és ők

igazán örülnek, mert mindennap van magyar szentmiséjük , magyar koszt és magyar
beszéd . P. Fazokas tartja össze a magyar közösséget is, kint a városban különbözö
helyeken mond magyar rnis ét vasárnaponként. cl domonkosrendi és nagyon szívén
hordja a lelkek gondozását. Sajnos az Itteni rendházunkban csak én egyedül vagyok
magyar, pedig sok a tennivaló a magyarok között. I:s nincs sok remény a jövőben

sem , mert a hivatás nagyon szegény mindenütt . De azért ráhagyatkozunk az Isteni
Gondviselésre . Bécsben is van zárdánk, Kloster St . Leopold Engelsplatz 24, ott több
magyar nővér dolgozik .

F, D. C. növér, Bécs :

A mi kongregác iónkból egyedül vagyok Ausztriában . Itt eb édlös vagyok. Ez a
munka nem nehéz, de időt kiván. A k özbees ő kis szabad időt jól fel kell haszn álnom.
hogy imára, írásra, varr ásta ls jusson, Mindent megbeszélek reggel az Úr Jézussal.
hogy aznap mit tegyek, igy az cl irányitásával és szent áld ásával jól megy minden.
Szívesen apostoikodom, az én tehetségemnek és körülményeirnnek megfelelően. Úgy
kérem mindig az Úr Jézust. ne engedjen ellustulnl. Mindennap kérem az aratás Urát,
hogy áldja, védje meg munkásait és küldjön újakat. A napi teljes rózsafúzéremből a
fájdalmas olvasőt mindig a papságért imádkozom.

Magyarország:

A jelen idők mást diktálnak és kívánnak az embertöl. Bár az é l e tb ő l nem sok lehet
számunkra, mert az idő rohan . Kibontakozik egy teljesen új világ. Isten keze lerom
bolta a régit, hogy úlat , megújhodottat építsen fel. A nagy igazságok új köntösben,
új forrn ában jelentkeznek számunkra . Ha nem is vagyunk fiatalok , mégis nagyon
szíves en vesszük .
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Jacquos l oew : C h r i s t u s m e d i t a t i o n e n . Herder ' 1973. 212 o. (Eredet i: Ce
Jésus qu' on apelle Chr ist . Fayard. Páriz s 1970.)

Különös figye lemmel vess zük kézbe ezt a lel kig yako rlatos előadássorozatot szer
zöje , meg hall gatósága miatt is . Jacques loew fiata lk orában hitetlen . 24 évve l meg
tér. belép n domon kosokhoz. majd 13 évig munkáspap: dokkmunkás MarseilIe-ben.
1955-ben megal apítja a .P éter és Pál rnunk ásrnisszl öt" . amelyet tíz év múlva Róma
jóváhagyott . 1969-ben René v oll laume-mal . a kistestvérek vezetőjével a svájci Fri
bourq-ban .evanqellzáct ös iskolát' hoz létre . ahol szerzetesek és laikusok a .harrna
dik vi lág' és a szegények közötti múködésre készülhetnek . Itt éri 1970 januárjában a
pápa meghívása. hogy tartsa meg nagyböjtb en a Vat ikán évi lelk igyakorl atát. Könyvé
ben mind en változtatás né lkü l , még a sajátos .a d hoc' utalásokat is megh agyva adta
ki előadásai szöveg ét . Ez rn áris friss közvetlenséget biztosít.

A témá t a pápa személyesen adt a meg: Krisztus és az egyház. P. Loew tel épít és é
ben az .és" el túnt . (Zsen iál isnak kellene mondanunk ezt az ötletet, ha nem lenne
ol yan végtel enül természetes .) A lelkigyakorlat egyet len témája: Krisztus , a maga
mi ndent átfogó hármas . dfmenzlöjában". Az első az ószövetség, amely előkészíti :

Abrahámtól és Izsáktól Mózesig. a pászkabáránytól a szenvedő Szolgáig, ,aki egy-
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szerre a száműzött Izrael . a Názáre ti Jézus . és az Egyház : Jézus ma" • •a prófétákban
és az Ir ásokban" (Lk 24,27) mi ndenütt O van már jelen . A ker eszténységet ettől az
.el ötört énet ét öl" megfosztani Loew szerint annyi. mint vérszegénnyé és fe lszínessé
tenn i. A másod ik Jézus földi élete. mi nt a Szúz f iáé. mi nt emberé az emberek között ,
mindv éqiq-v al ó szaretet ével. a szenvedés mé lyébe való fölfoghatatl an lemerül és ével .
halálával és feltámadásával. És mos t a lineár is di menzióból átlépünk a globá lis kíter
jedésbe : ez az a . tí tok" . amelyrö l Pál olyan szívesen beszél : a Tito kzatos Test . a
. Jé zus-Eqyház" , az istenségében és emberségében közöttünk , bennünk továbbélő

Krisztus . Loew nem idea li sta. Látj a és bőrén érzi az egyh áztörténelem és a je len
minden emberi gyöngéjét , b úri ét. nehézség ét. De mert hisz . tudja, hogy . csak az
Egyház elég nagy . hogy nyomorúsága ellenére hordozni tudja a maga naqys áqát" és
nekünk adja a csorbítatlan evangéliumot ; nélküle .remetepatkány lennék kontempl á
cl ö-sajtomban, vagy szüntelenül hajszolt ny úl" . - De ezzel a gondolatmenettel a
le lkigyakorl atnak nemcsak hossz-, hanem kereszt rnetszet ét is megadtuk . Szin te nincs
olyan lap. ahol ne szerepelne mind a három .dlmenzt ö": az első kettő egy mi nden
lélegzetv ételével a Szentírásból élő ember állandó eqybe l átásával, önkénte len asszo 
ci ác ióival (és itt mutatkoz ik meg iga zán. men nyi re egyetlen igazi táp láléka. e lrnél
kedés i anyaga, . lehet öséqe" a kereszténynek a könyvek Könyve!) , a harm adik pedig
egy nyitott szemme l végigjárt hosszú élet érett alázatba n. imádságos meggondolás·
ban fe ldolgozott változatos tap asztalatai alapján, fö ld rajzilag Braziliától Ma rsei ll e-ig
és Varsó ig . szell emil eg a szociológ iától a teol öqiáiq, lelkileg az ate izmustól Krisztusig .
Egy péld a: . Sem Jósi ás, sem a II. Vat ikáni Zsi nat esetében nem szabad a békés
aggiorname nt o lehetőségében hinnünk . Jósiás agglornamentója a száműzet é sset vég
ződött, de a szolga szenvedé se ál tal valami olyat valósíto tt meg, ami tová bb vitt
minden e l őre látha tó aggiornamentó nál . . . Iste n mindig messzebb megy nálun k . ha
el indulunk ve le , és az ő útja a keresztút. Ezért olyan fontos ma nekünk. hogy az
Egyház aggiorname nt óját a szenvedő Szolga. Jézus v ilágosságánáJ nézzük. A rr a hív .
hogy necsak a szol ga szolgálatát osszuk meg. hanem szenvedését is . Nem szabad
felednünk : az aggio rnamento nem a liturgiába. vagy a tanulmányi reformba, a fejlődő

népek segitésébe vagy társadalmi változásokba torkoll ik. hanem elsősorban Jézussal
a kereszt be, és maj d csak azután az ő meqd ícs öül és ébe" (131!.

Hogy ez a kiegyensúl yozott hit és ez a szentírási légkör mennyi re igénye ma az
embereknek, azt a köny v sorsa igazolja : hazájá ban egy év alatt 45 OOO pél dányban
fogyott el. a német for ditás ugyanennyi idő óta 4 kiadást ért. leforditották olaszra ,
sp anyolra . port ugá lra, ango lra , holl andra (és bár minél előbb magyarul is üdvözöl
hetnénkJ.

. Nem úgy kell megis mern ünk Kr isztust, hogy tudjuk azt . amit a könyvek és a
kommentátorok ír t ak ról a, hanem abban az élő megi smerésben. amely mi nden ismere
tet meg halad. ha nem is becsüli le a könyve kbő l meritett tud ást" (154) , .A kegyelmek
kegyel me: úgy szere tni Jézust , ahogya n egy é lő embert szeretünk , aki nek az életünket
szenteltük , ahogyan egy férfit vagy egy asszo nyt szerotünk . akivel testest öl -l elkest ől

összetart ozunk' (144) . P. Loew könyve ennek a kegyelemnek hathatós eszköze lehet
a jóakaratú lelkekben.

S.M .

Dörnye i Is tván, Gergye GyőzŐ és Csőgl János: S z e n t m i s e á I d o z a t é s O I .
t á r i s z e n t s é g . Budapest, Szent István Társulat . 1971, 296 o.

•Ez a kis írás Jézus jegyajándékáról kivá n el mélkedni. Arról az ajándékról, ame lye t
az örökre szóló elj egyzés vacsoráján adott át az isteni Vőlegény menyass zonyának ,
az Egyháznak , mint a köztük levő egység je ié t . zálogát. valósítóját és t ök élet es ít öj ét" .
A könyv első két mo ndatát idé ztük, hogy té májá t, alapfelfogását meg jelöljük és
stílusát is érz ékeltessük . Amit a bevezető fejezet végén [22·23) olvasunk . az még
inkább alkalmas a könyv jellemzésére . . A következő lapok nem tud ományos isme r
teté st akarnak adn i. Inkább igeh irdetés szeretnének lenni. Ahhoz Igyekeznek segit·
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séget nyujtani lsten népének, hogy mindaz , ami t az Egyház jelenleg tud az eukariszti á
ró l és a szentmiséről. mi ndennapi életté váljék. A Jézusba szerelmes sziv kiv áncal
ságát óhaj t juk felkelteni . hogy az itt felhozott gondolatok alapján ki-kl minél továb b
jusson a szent titkok megism erésében és helyes gyak orlásáb an. Ar ra fel kell készül
nünk , hogy roppant gazdag vil ágba lépünk. Könnyü benne eltévedni vagy egyoldalúvá
válnI. Különösen nagy a veszély akkor, ha nagyon megtetszik egyik vagy másik gon·
dolat . és anny ir a megt etsz ik , hogy mást nem is akarun k látni. Súlyos hiba lenne! A
hivő lél ek kell, hogy mindig a telj ességre törekedjék . Egy val ami nek a túlhangsúlyozása
a teljes valóság rovására megy, megh amisftja a tant is , a gyakorlatot is ". A könyv
teh át gazdagságot. változ atosságot, kiegyensúlyozott ságot ígér, és ígéretét meg is
tartja.

Ami a módszert Ill et i , e lmélkedő és kérügmat ikus teol ógiát ad. Ehhez a ponthoz
kapcsolódi k egy olv asás közben tett észrevéte lünk. A könyv et nem lehet gyors an ol 
vasni , és mint valam i regé nyt, vagy akár szakteológiai munkát is , rövid idő leforgása
alatt (egy-két nap alatt) végigvenni , mert i lyen m ódszerü olvasással fárasztóvá és
egyhangúvá vál ik . A könyv elmélkedve iródott, és úgy is kel l olvasni.

Első négy fej ezete az eucharisztia dogmat ikáját bontakoztatja ki, koncent rik us kö
r ökben. egyszerü alapszerkezettel és igen sok részle tgazdagsággal. A négy fejezet
címe: . ünneplö eml ékezé s", . jelenbe hozó emlékez és". . ön átad ö eml ékez és" , "g yü
mölcsöző eml ékez és" . A három utolsó fe jezet az eucharisztikus élet és le lkipásztor
kodás kérdéseit tá rgyalj a: a megü nneplés liturgiáját, a szents égimádást, és három
lelkipásztori feladatot .

Az euchariszti kus Kri sztus .emlékezésre alkal mas jelenlé tét" magyarázva a könyv,
úgy látszik , nem fogalmaz el ég ponto san, és nem határolja el magát egy lehetséges
tévedéstől vagy I élre ért ést öl. . A megdicsőült Jézus egész élete örökké vált, m éq
pedig azért. mert Jézus mind en tette a Fiú isten cselekedete, hiszen Jézus egyet len
személy, a Fiú isten : így Jézus mi nden cse leke dete rész esül az is te ni örök mostba n.
Tehát ha jelen van Jézus, benne örö k mostban jelen van az egész éle te. Mégpedig
nemcsak elmúlt élete . hanem a jövő is , mert az isteni örök mostban nincs jele n,
múlt és jövő , csak örök jelen , örök most van" (89) . Ezt a magyaráza to t csak úgy
lehet helyesen ért eni, hogy Jézus emb erség ének örök mostja nem az lsten örök
most jával azonos, hanem a benne való legmagasabb rendü teremtményi részesedés
(elgondolhatatlanul magasabb rendü pl. az örök éle te t élvező angyalok és emberek
örök mostjánál) .

A könyv három szerz ö nevét visel i. Felépí tése és stílusa azonban teljesen egy·
séges ; az embernek az a benyomása támad, hogy majdn em 300 lapja szinte egyetlen
lélegz etre (persze többéves lél egzetre) ir ódott . Az a szerz ö, aki a könyvet írta vagy
legal ábbi s az összegyüjtött anyagot végső fo rmába öntötte, kétségtelenül a leg·
nagyobb magyar teológusok közé tartozik . Naggyá teszi anyagi smerete , szint ézis
alkotó képessége, mély hite , e l mé l kedő lelkülete, t iszta és szép fogalmazása. A
könyv mögött ott áll, egészen közel hozzánk és mégis névtelenségbe bur kolva magát,
egy markáns nagy hi ttudós . Az olvasót j ól eső érzé ssel tölti el az a bizton ság és a
biztonsággal csod álatos an párosuló szerénység , amel lye l a mysterium f idei-t, hltünk
szent titkát feltárja . _A könyv olvasásakor úgy éreztem - vall ja be az előszóban

Cserháti József püspö k - , iróinak si kerü lt val amit v isszahozniok a kereszt ény ös
közösség és a patrisz ti kus kor teo lógiájából, ugyanakkor a mai igényeknek megfele lő

könyvet írta k" .
Nagy Ferenc

Gál Ferenc: J é z u s K r i s z t u s , a M e g v á I t Ó . Szent Istv án Társulat , Budapest.
1972. 228 o.

Az ismert magyar teológus itt fo lyt at ja azt a váll alkozást , amelynek két e lőző

áll omását az . tstenröl beszélünk- (1969) és . A te remtett és megv áltott ember" (1970)
c . munk ái jelzik. Legújabb köt ete Kr isztust, az Istenembert és a megváltás müvét
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mutatja be. Módsze re lényegében azonos: tenge lyét az üdvöss égtörténet adja; a mai
exegézis legjobb eredményeit elfoga dja (nem mélyed el exegét ikal problémákba) és
a bibli kus teológiából kiindulva fejt i ki az egyház mai tantt ás át. Vitás kérdésekben
jelzi az egyes teo lógusok vagy irányzatok e l té rő véleményeit.

A kriszto lógia el ső része (A Jézus Krisztusba vetett hi t megalapozása) foglal.
kozik apologet ikai és módszerta ni probl émákka l ; nevezetesen rövi d átt ekin tést nyújt
a . tö rté netl Jézus - a hit Kr isztusa" térnak örröl. valamint a kr isztol óglákban követ 
hető szempontok ró l (már az újszövetségben ls többféle kr isztológiát ta lálhatunk: más
a szinoptikusok, más Sz. Pál és Sz. János krisztológiája . .. ) Gál új könyvének
törzsét - a II. és III. részt - Jézus életének miszté ri umai képezik . Nem J ézus
életrajzról van sz ö te rmészetesen. hanem a megváltás múvének és az Istenember
személyének teológiai bemutatásáról. Ebben a könyv ében is sokat merít a Felner
M.Löhrer által szerkesz tett , Myster ium salutis' monog ráfiáibó l : annak III /2 kötetében
jelentős helyet fogl al el Jézus életmisztéri umainak teológiai elemzése. Egyesek vl 
tatják ezt a módszert. Mások. mint pl. a f rancia domonkos Ch. Dequoc , kombinálják
ezt a szemléletet és azt a másikat. amely Krisztus címeit elemzi (vö. pl. Cullmann,
Christologie des N.Testaments) . Gál hel yesen jegyzi meg [52.0.). hogy a teljesebb
kép kedvéért jobb az egyes módszerek együttes alka lmazása. kombinálása. Részben
ezt követ i ő maga. ami kor az életmi sztériumok kapcsán foglalja ÖSSze a klasszi kus
kr isztológia bizonyos téte lei t (pl. Jézus lstenemberi öntudata) . Egységet ad az egész
munkának az. hogy mindig szemmel tartja és megvilágítja a Szentháromság belső

életének és a megváltás múvének kapcsolatát. tehát a Fiú küldetését; továbbá Jézus
fö ldi életének mozzanatait is húsvét fényében szemléli , ami nt czt az evangéli umok
és az ősegyház ís tették. (Egyébként az ujabb exegéták és teológusok. pl. Schnacken 
burg, Pannenberg . hangsúlyozzák, hogy húsvét misztériuma a kii ndulópont és a t árn
pont a krisztológiában.) Idézzük magát Gált: , (Az apostoloknál ) az igehird etés tárgya
nem a Szent lélek eljövetele . hanem Krisztus feltámadása. A fordulópontot eddig is
húsvét jele ntette. A nagypénteken szétszó ródot t csoportot a megjelenések gyújtik
újra össze. Kialaku l egy közöss éq, amely az lsten új népének tudja magát. Meg van
győződve, hogy a Jézus nevében fe lvett keresztség megt isztítja a bűnt ő l, s hogy jog a
van a Szentl élek ajá nd ékalhoz. Krisztusban úgy hisznek, mint lsten Fiában. aki vál
lal ta a Megváltó szerepét. Az aposto li igehirdetés ebbő l a h itbő l tek int viss za Jézus
nyilvá nos m üköd és ére" [53.0.1. Ez tehát a történet i kii ndulás . Gál ezt a szempontot
mindig figyelembe veszi Jézus életmisztéri umainak elemzésénél. Exegézise kieqyen
súlyozottnak tú nik. Csak örülh etünk annak. hogy a mai katolikus exegézis . rnérsékel
ten haladó' szárnyának véleményét Magyaror szágon is megismertette . és hogy krlsz
tológiájában bemut atta az újabb tendenciákat : Krisztus küldetésé t elemezve a Fiú
személyére összpontosítja a figye lme t, a megtestesü lést úgy érte lmezi, mint a belső

szentháromsági élet külsö megnyilv ánulását ; érzékel teti a kenózis állapotát és Krlsz 
tusnak az embere kke l való szolida r itá sát új fénybe állitja, stb. (Ezek rő l egyébként
külön is tárgyal az uto lsó, IV . részben.) Igy kiegésziti a klasszikus kri sztol ógia el 
vontan semat ikus értelmezéseit. beépitve az üdvtörténeti szeml élete t és a funkci onális
krisz tológia elfogadható eredményei t . anélkül . hogy azokhoz a téves elhaj lásokhoz
csat lakoznék, amelyek teljesen elvetik a kalkedoni modellt és végül tagadják Krisztus
istenségét . Kalke don nem határkő. hanem kii ndulópont . Helyese n írja Gál : ,A kalke
doni dogma Krisztus létét világította meg. De hozzá kel l tennünk, hogy Krisztus
nemcsak létével . hanem e lsősorban emberi viselkedésén keres ztül akarta az lsten
dicsőségét , hatalmát. szentségét . irgalmát és szere tetét kinyilatkoztatn i. Tehát mindIg
szem elő tt kell tartanunk az életében megnyilvánuló dinamizmust. Ezzel pedig szoro
san összefügg a történet i struktúra. Am it Krisztus hoz, azt emberi életén keresztül
juttatja kif ejezésre . i:lete igazi tö rténés : fejlődés és kibontakozás' (197.0.) . Egyszóval
Gál Ferenc új könyve szerencsésen kidomborítja Jézus Krisztus igazi embersé gét. és
egyszersmind rávi lágít a Fiú. az örök Ige isteni életé nek misztériumára is .

Szabó Ferenc
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F.-J. Steinmetz - J. Sudbrack - F. Wulf: V e r a n t w o r t e t e r G I a u b e (Fe lelős

hit) . Medlt at lonen zum christlichen Bekenntnis. Echter Verlag Wünburg. 1971. 126 o.
A .Geist und Leben" c . ismert lelkiéleti folyói rat sze rkesztőcsopo rtj a ezt az elmél 

kedés-sorozatot rádióbeszédek formájában készítette el : innen a kiszabott időre szánt
arányos terj edelem . Kilenc alapvető elmélkedésben iparkodtak a mai ember nyelvén
elmondani. megválto zott körülményei nek meg fel e l ő módon .meq testesltent" , azaz
modern tapasztalat i keretben eléjük elmélkedni azokat a kérdéseket és két ségeket ,
azokat a reménységeket és alapigazságokat. amelyek elsősorban foglalko ztatják .
gyötrik vagy bizta tják a híveket is . A három sze rzö plural izmusába egységet hoz a
Kri sztus-kérdés központi szerepe és az Egyház, mi nt hitünk és szeretetünk tárgya.

A tárgyalás nyelve mindig élénk és érthető . De nem hiányz ik az alaposság , a
komoly mélységekbe hatolás sem; nem kapunk üres beszédet.

Hogyan beszéljünk ma az Isten ről, hogy necsak szavakat mondju nk, hanem adjunk
ls valamit? J:s ha a régi istenérvek nem hatnak a modern emberre, mil yen utakon
módoko n találkozhat ik Istennel, Aki számára is alap és cél, a lét központja. és leg
mélyebb igényei re válasz? (1. és 2. elmélkedés.)

A Biblia , lsten Igéje, hogyan lesz újra és újra erős ítő tápl álék, ha helyesen és
hitt el olvass uk, s hogyan találhatj a meg ott mindenki - a változatos Krisztu s-képek
ben - a nekivalót. hogy Vele személyes kapcsolatba léphessen? (3. és 4.)

A különbözö egyházképekben megtaláln i a h ivő k közösség ét és még jogos kritlká
val is mi ndig építeni és szeretni , megvalósítva benne az egység és a sokféleség ma
annyi t hangoztatot t követe lményét éppen a közös Lakoma, az .egység kapcsa" által:
íme a n agyszerű 5. és 6. fejezet.

A remény döntő szerep ér öl és ott a gyarló, legjobb töre kvése ell enére is cset l ő

botl ó embert megértő , védő , támogató pap szereper ól beszél Steinmetz a 7. és 8. el
mélk edésben.

Az egész könyv koro nája kétségtelenül az uto lsó elmélkedés , ahol Wulf a szerete t
I stené ről beszél. Oszintén fe ltárja, milyen nehéz a modern embernek sokszor az
lsten szere te tében hinn i. Mil yen döntő itt az életünkbe belépő, sorsunkat váll aló
Krisztus szerepe és mennyire egyet len hiteles tanús ágtétel legtöb b modern ember
számára, amik or látj a hozzá hasonló gyarló emberekbe n a szolgáló és önzet len szere
tetet .

Csak a témák felso rolása is bizonyí tja, mily en aktu ális , mindenki t érdeklő kérdések
képezik a 9 elmé lkedés anyagát. A három sze rzö gyakor lott konferenciázó, lelki 
gyakorlat -adó és szer keszt ö. ezért oldják meg olyan sike rrel feladatukat. Nekünk
beszélnek, mai embereknek, a ml nyelvü nkön. Elmélked ési anyagnak. lelkiolvasmány
nak haszonnal forg athatjuk, nyugodtan adhatjuk intell igens hivők és főleg fiatalok
kezébe. A könyv végén fej ezetenként megadott további irodalom ls továbbsegíthet
érté kes elmélkedési , olvas ási anyag tekintetében.

Békési István

P..A. Liégé: K r i s z t u s i é I e t (Vivre en chrétien) . Wien OMC 1973. 125 o. For
dította: Bernáth Ferenc.

Az OMC kiadó rövid időn belü l már a második müvet teszi közzé magyarul Pier re
André L1 égé francia domonkos, kateketikai pro fesszor , zsinati teológus szakértő tollá
ból. (Az el ső vol t 1970-ben a Tanúim lesz tek c.) Szerencsés választás. Ezeket a ki
egyensúlyozott világnézetű írásokat fő le g két okból vesszük sziv esen kézbe. Az egyik :
Liégé ki tű nó en ért az érdekes , lendülete s írás müv észet éhez. A legjobb fra ncia
hagyományok folytatój a ebben. A nem egy szenőné l olyan sajnálatosan száraznak
ható val lási igazságok nála mindenestül beépülnek az éle tbe - az emberi és az
isteni életb e - , és ezzel személyesen jelentőssé , ízgalmassá válnak . A magyar for
dítás az épen tolm ácsolja a stílusnak ezt az elevenségét. A másik ok: írásainak egész
séges opt im izmusa. Reál is keresztény optlrn izrnust értün k ezen, amely nem húny

95



szemet a nehézségek elől. hanem éppen azokból nő ki. Mind a két érintett sajátság
különösképpen fiatalok számára teheti rokonszenvessé lIégé atya könyvei t .

Ez a rn üve tulajdonképpen modern erkö lcstan. Már legelső lapján a keresztény
erkö lcs szívébe vezet: .Krlsztus élt. Húsvét és Pünkösd eseményei megtö rténtek .. .
Kereszténynek lenni annyi, mint egész életünkkel beleálln i ebbe az árarnlásba, enged·
ni , hogy erői ránktal áljanak és vezessenek, hogy dinamizmusa érv ényesül jön ben
nünk ." Miután két fejezetben (A keresztény egzisztencia pere; Lehet lsten nélkül ls
keresztény módon élni?) eloszlat ja a keresztény erkölccsel kapcsolatos leggyakoribb
nehézségeket és félreértéseket, elvezet a keresztény egzisztencia forrásához: Isten 
hez, pontosabban ahhoz az Istenhez, akit Jézus Kri sztus nyilatkoztatott ki nekünk . A
leghosszabb fejezet a keresztény élet döntő mozzanatának: a megtérésnek alapos és
é letsze rű taglalása. Ezután sorraveszi a Kriaztus-k övet és nagy tényeit : enqedelrnes
ség a parancsoknak. Imádság, aszkézis. Beszél a b űn r ól . a keresztény felelősségről , a
vi lággal való viszonyunkról. végül pedig az Egyházról, mint a keresztény szentség
é l e t te r é r ő l .

A könyvhöz a kiadó szerenes és ötletéből a magyar Gánóczy Sándor, Liégé volt
tanártársa irt magvas ajánlást. Igy jellemzi benne a szerzöt és múvét: .Azt az Ideált.
amelyet ebben a könyvben lelr , elsősorban maga éli . .. Nem a rntndent-jobban-tud ö
tanár je lenik meg e l őttünk . hanem a minden emberié rt érdeklődő, táglátókörú sze l
lern . .. Aki ezt a könyvet írt a, olyan tudós , aki ismerője és szolgája a valóságos,
modern éle tnek . Ezért szavahihető , amikor a keresz tény hit gyakorl ati követelményei
ről fr ."

S.M.

H. Schwendenwein: P r i e s t e r b i I d u n g i ru U m b r u c h d e s K I r c h e n .
r e c h t e s . (Papképzés az alakuló egyházjog Idején.) Die .I nst itutio Sacerdotal ts "
in der vom II. Vatikanum gepriig ten Rechtslage. Herder, Wien 1970. XXII +256 o.

A sze rz ö 1966 óta jogtanácsosa az osztrák szerzeteselöljárók konferenciájának,
Grácban a Pasztorált eol. Int ézet asszisztense . Könyvével 1969·ben habil itált eqyh áz
jogból , doktorátusát Rómában az Angelicuman szerezte. A munka a Kirche und Recht
sorozat 9. kötete ként jel ent meg.

Talán Garron e biboro s fejezte ki legtömörebben 1969-ben, miért van a sok vita .
eszmecsere, cikkezés és tárgyalás a papságról , napilapok ban és a püspöki zsinatokon
is: .A papság kérdé se ma elmélet i kérdés . Nem azt kérd ezzük, mit kell a papnak
tennie, mi a feladata. hanem: ki a pap, miben áll a papság lényege."

A szerzö könyve ebben a zsinat utáni bizonytalanságb an akar ép í tő szándékkal
beleszólni a vit ákba. Lényegileg sokkal többet ad, mint amit a cim után várnánk.
Minden sza kszer üséqe mell ett a gyakorlati megoldások felé akar segíteni. Több, mint
az Optatam Totíus dokumentum kommentárja, bár ebben a nagyon rövid , mégis alapos
és forradalmi aktában tisztán látja Jogi felfogásunk változás át : a sztatikus jogi gondol .
kod ás helyet kell hogy adjon egy dinamikus iránynak.

Azok a fejezetek, amely ek a Kúr ia döntéseinek és a püspökkar i konferenc iák
hatásköré nek kérdésével foglalkoznak, ahol a kisszemináriumok tekintetében érv énye
sülö új zsinat i felfogásról beszél , majd az újfajta szemináriumi Irányítás (.die Mit ·
bestimmung der Alumnen" ) kérd ését , a nagyobb szemin árium i közösségek helyett a
kisebb csoportok ügyét m érleqeli , a nem szakemberek f igyeim ét is felkeltik . Nem
mindennapi erudició és korszeruség a szerz ö sajátos érdeme , és könyve nyereség
ennek az égetően fontos és annyi szenvedéllyel tárgyalt kérdésnek higgadt felmérésé·
hez és építő továbbvi teléhez.

A könyv megje lenéséig el érhető anyagat húségesen regisztrálja, bír álja . A mai
meggyorsult életi ramban persze sokszor már messze túljutottunk próbálkozásban a
szerzö anyagán és tanácsai n. De megalapozott, komoly szempontjaít igen hasznos
lesz a jövőben is új ra meg újra elővenn i és megfontolni.

Békési István
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Adenauar, Paul (kiadó) : E h e u II d Fam i I i e (Házasság és családJ. Ein pastorales
Werkbuch . Matthlas-Grünewald-V. Mainz, 1972, 376 o.

A család i lelkipásztorkodás nélkülözhetetlen kézikönyve ez a 34 tanulmányt és
részletes irodalmi tájékoztatót ta rtalmazó vaskos kötet. A mú két fóbb részre oszlik .
Az első lész a családi lelkipásztorkodás e I v i kérdéseivel foglalkozik, éspedig két
kérdéscsoportban : l) Házasság és család az új mai életkörülmények között (szo
cl álls, orvost-antropol öqlal. pszichológiai és pasztorális szempontú tanulmányok!. A
sze-z ök közül kiemeljük J. Köhne és G. Scherer nevét. - 2) Házasság és család a
zsinat után . D. Arenhoevel a Szentirás idevonatkozó kijelentéseit foglalja össze, F.
Böckle a normák történeti fejlődésével, A. Müller a házasélet mai értékeivel és nor
máival foglalkozik, M. Dirks tanulmánya a családot az egyház megjelenítöjeként
jellemzi a világban. - E rész zárótanulmánya (W. Lohff) a házasság és család evan
géllkus szeml életét tárja elénk .

A mú második része a házassági és családi lelkipásztorkodás p r a k t i k u s
útjait mutatja be, öt tanu lmánycsoportban: 1) Házasság és család a lelktp ásztor
kodás különféle (városi, falu si , stb .) struktúráiban . 2) Házastársak és sz ülök mint
lelkipásztorok. Ebben a k ülönösen kiemelendö csoportban G. Scherer által ában a
házassági lelkiségről ir, A. Becker a család imaéletéről. M. Dirks a családban folyó
hivő párbesz édr ől . végül a Strátllnq -házaspár a sz ülökröl. mint lelkipásztorokról. 
3) A családi lelkipásztorkodás speciállsan papi feladatai kérdéscsoportjában L.M.
Weber, H. Fleckenstein, J. Bemmar és M. Jilesen tanulmányait találjuk a pap k é
pesítéséről e feladatokra, az igehirdetés lehetőségeiröl és a liturgia alakításáról
tekintettel a családra, végül a házasságkötés és keresztség kapcsán való p árbesz éd
ről. 4) A pap mint partn er az egyházi családrnunkában. E tanulmányok részben ugyan a
sajátos német helyzetre vonatkoznak , mégis mindenütt érv ényes emberí szempontokat
is tartalmaznak. 5) Újra külön érdeklödésünkre tarthat számot a különleges csoportok
lelkipásztorkodásáról szóló tanulmánysorozat. (R. Rüberg a fiatalkori és R. Lawetzki
a diákházasságokróI. P. Adenauer a vegyes vallású házasságokról, H. Kremer az
érvénytelen és E. Blunschy-Stein er a gyermektelen házasságokról közöl érdekes
tanulmányt.) A függelékben N. Bosbach a házasság teológiájáról sz ölö újabb ircdal
rnat közli . - A felsoroláshoz önként kinálkozik a standard-mű nyomatékos ajánlása
szemináriumok könyvtársai és papi továbbképző kurzusok rendezői számára.

Török Jenö

Dr. Eugen Kovács: G e d a n k e n z umM a r k u s . E van g e I i um . Hernillen 
Betrachtungen . Szerz ö kiadása: A·4300 St .valentin-Erla . Wien 1973, 284 o.

Elismeréssel üdvözöljük a szorgalmas szerzö újabb beszédsorozatát. A vasárnapi
szakaszokat feldolgozó négy kötete után ez az ötödik az év minden vasárnapjára és
ünnepére ad beszédet, jó elmélkedési anyagot (és pontos utalást ott. ahol a témát
már feldolgozta el özö köteteiben) . Lukácsról és Mátéról tervez még két kötetet, de
úgy, hogy a hét kötet egységet alkosson . A lelkiélet ápolásában akar segíteni, világ ·
nézetünket formálni . Jézus szavai alapján, nem pedig - mint mondja - . a racionallz
mustól inspirált. vagy terroriz ált" szakemberek szerint. - A homíliákhoz két keresz
telési, két esketési és temetési beszéd és a termésbetakarítás utáni hálaadó elm ét
kedés csatlakozik .

Erdeklödök forduljanak közvetlenül a szerzöhöz a fenti címen.

B.1.
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HALOTTAINK

Gyenge Gergely ferences testvér 1972.dec.13-án Körösbányán
Dr. György M . Antal egyházgellei plébános 1973.jan.31-én (59,34)
Vissi Gyula esperes, ny.plébános febr. 23-án Budapesten (84,61)
Dr. Bodor Sándor pápai kamarás , harkácsi plébános márc . 5-én. Ipolybolykon

temették (70,42)
Dr. Papp Antal nyJószentszéki jegyzó, p. tanácsos, csanádegyházmegyei , márc.

8-án Esztergomban. Türelemmel viselt súlyos szenvedését mi ndkét
egyházmegyéjéért felajánlotta. Els ő kápláni helyén, Nagykamaráson
te mették márc . 12·én.

Miklósi László ny.esperes, fóegyházm. tanácsos márc .8-án Balassagyarmaton
(63,39)

Troli József ny.plébános, fóegyházm. tanácsos márc .l0-én ugyanott (61,35)
Kocsis László pécsi olvasókanonok, költó márc .9-én (82,57)
Lakossy Kálmán ny. hitoktató márc.14-én váratlanul elhúnyt (63,39)
Medve Károly bánhorváti plébános márc.18-án (64,34)
Veress Ernó pápai prelátus, ny.teol.tanár márc.16-án. Székelyudvarhelyen te

mették (82)
Dr. Hites Ignác budai c. prépost , ny.Bp.-erzsébetvárosi plébános márc.17-én

(79,55)
Dr. Oszvald Arisztid Ferenc jászóvári premontrei kanonok márc.17-én Pannon

halmán . Gödöllón temették (83,63.58)
Dr. Zemplén György Zoltán arénai c. püspök, az esztergomi fóegyházmegye

segédpüspöke, a budapesti Központi Szeminárium rektora márc .2O-én
a Széher-úti kórházba n (68,44,5)

Szives Béla áldozópap. Pusztadoboson temették (70)
Kohányi István áldozópap. Mátészalkán te mették (74)
Kulcsár László ny. lel kész Kóspall agon (65,40)
Kukoda Miklós taranyi espe resplébános ápr.l-én Zircen (62.38)
Belley Béla tarnamérai plébános ápr.3-án (56,33)
Bognár Zénó espe res, nyúli plébános ápr.5-én a gyóri kór házban (59,35)
Faddy József fóegyházmegyei tanácsos , uszód i plébános ápr.6-án hivatása

teljesítése közben a templomban (54,28)
Pataki Ferenc Tarzicius ferences ápr.6-án Lupcsán (Szlovákia) (62,38)
Vajay József c. prépost, balatonkereszturi plébános ápr .7-én a kaposvári kór

házban (71,47)
Dr. Brückner József aposto protonot árlus. kanonok, nagypréposthely ettes gáz

mérgezésben. Apr .13-án temették a szentgyörgymezói temetóben (79,54)
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Kisznyér Kálmán ny.plébános. püspök i tanácsos Kisku nfélegyházán, ahol 20
eszten deje vakon szolgálta az óplébánia híveit, különösen a gyóntató
székben. Ugyanaznap: ápr.zü-án, nagypénteken húnyt el Franciska test
vére, aki gondot v iselt rá. Apr .25-én teme tt ék öket 58 pap és többezer
hivö jelenlétében (87)

Szentmihályi Ferenc c.apát , ny.plébános Székesfeh érvárott ápr.27-én (76,52)
Dr. Hóka Imre érseki tanácsos, plébános máj. l-én Budapesten . Rákospalotán

temették (72,48)
Dr. Ohmacht Nándor aranymisés piarista máj.3-án Budapesten (82.63,58)
Tóth Péter p. tanácsos, ny.pléb ános Tiszaszigeten (88)
Horváth Arpád ny.plébános Balatonszemesen (64)
Hegedús László ny.pléb ános. Székesfehérvárott temették (80)
Simon Imre plébános máj. 9-én. Egerben temették (60)
Bagaméri József SJ volt gimn .tanár . mezönagym ihályl lelkész máj. 3D-án

Miskolcon (71,47,40)
Longauer Imre c.prépost , püspöki tanácsos, ker . espere s, ajkai plébános

máj .20-án. Pestlörin cen tem ették (68,45)

Elhúnyt papjainkat foglaljuk mementóinkba!

+

ZEM PLI~N GYORGY püspök

(Sajnos az álla ndó olasz postasz trájk miatt a rendtársától kért megemléke zés
még nem érkezett meg. Karácsonyi számunkra marad.)

HASZ ISTVAN surai t it . püspök
(1884 - 1973)

Kisbéren született 1884.szept . 22-én. A győ ri bencés gimnáziumban érettségizett
ki tüntetéssel, majd a győr i teológ ián készül papi hiv atására. Gr. Széchenyi Miklós
püspök azonban innen hamarosan a bécsi Pázmáneumba küldi a tehetséges kispapot.
1908.júI.14-én szentel ik pappá. A k ir álvqy űr űs f iatal pap egy évig szanyi káplán. utána
Győrbe kerül teo lógiai tanárnak. 1929-ben tábo r i püsp ökke nevezik ki és ápr. 28-án
megtö rténik a püspökszente lés. A háború vihara öt is kisodorja az országból , s ettő l

kezdve csendes visszavonultságban élt a svájci Untera egeriben.
Gyerm eki lelkületével , örökké mosol ygó arcával a kis helységben olyan közked

veltté lett. hogy díszpolgárukká választo tt ák. Szinte sohasem lehetett lehangoltan,
elkes eredetten látni. Orö k optimizmus sugárzott be l ő l e . Az okozott neki legtöbb
örömet, ha a basel i püspök egyszer-egyszer felkért e bérmá lásra, vagy a közeli Ein
siedelnben az apát meghívta, hogy szerzet eseit ó szent elje pappá. Kis könyvtárá ban
szívesen mélye dt el a klasszikusokban, rnert a történele m és irodalom igen érdekelte.
27 éven át az ingenbohll keresz tes n ő v é re k gondozták , nemcsak az egészség és deru
napjaiban, hanem kétéves kórházi tartózkod ása alatt ls.

1973.Jan.27-én reggel Ih 7-kor halt meg, és febr. l-én teme tt ék. Az unterae gerlek
díszpolgáruknak a temető legszebb helyén, a nagy kókereszt tövében adtak sírhelye t.
Amikor templo mba rnennek, ott haladnak el mellette .

M.l.
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EGY MAGYAR PAP HA LALA

Gyula bácsi - Eber Alán Gyula. a kánto rkodásból korán nyuga lomba vonult cisz
terei ; így sz ölitottuk, jóllehet még csak 55 éves volt - nyáron Balatonfenyvesen
tartózkodo tt kis vil l ájában, ahová nyaralókat is befoqadott, Egy öreg papn ak ls qond
ját v iselte . aki testileq-le lk íleq nagyo n elesett vo lt . Meg is halt szépen és Gyula
bácsi a s irjá t ls hüsége sen gondozta. Neki magá nak is sokféle baja vo lt. pl. gyermek·
paralízisból kifolyólag az egyik lábá n visszamaradt valami. úgyh ogy azon ortopéd
cl p öt hordott. De fóleg súlyos szívbaja adott okot komoly aggodalomra. Másoknak .
Mert Gyula bácsi soh a nem kímé lte magá t . ha arról volt sz ó, hogy segithet valam i
ben .

1971.aug .29-én este búcsúztatás volt. mert egy ott nyaraló f iatal házaspá r másnap
utazott cl. Ú egy kics it k és öbb jött. rnert kocsijával még körüljárt és értesitett né
hány ht v őt , hogy másnap reggel mikor jöjjenek a miséjére . (Mindennap rnls ézett. bár
nem ugyanabban az ór ában .) Ezen a napon - hétfó vo lt - 36 éves szerzetesi [ubl
leum át ünnepelte. A búcsúesten igen jól érezte magát. még énekelgetet t is ; egy kis
bort hoztok. abból is iszo gatott pár kortyot. Német vend égek is énekeltek. aztán a
magyarok. külön-külön. Ú indítványozta. hogy veg yünk sorra egy balatoni nót át is :
Széles a Balaton vize . .. Igy este k ésőn feküdtünk le. és regg el egy kicsit tovább
aludt. De el őzőleg délután még a temetőben is kint jártunk . a már említett öreg pap
s irjánál Imádkoz tu nk . A fiata lasszony könnyezett . mert az édes anyja temetésén volt
utoljá ra temetőben . Ak kor én vigasztalásul idéztem nek i Sík Sándor verset:

A halál is csak ennyi :
- Ne félj elébe menni
Ede sa p ád az lsten .
Röpül eléd . ölel ni. (Ne félj)

Nagyon tetszett ez Gyula bácsinak. Elmondatta töb bször is . rnert panaszkodott .
hogy egy kicsit nehezen fog a feje . Még este is elmondtam neki egynéhányszor és
megigértem. hogy majd el küldöm nek i az egész verset .

Más nap reggel szépen megmisézett . ut ána jóizüen megreggelizett. Inditványomra
tojást evett (me rt mint afféle magányos. nem sok gondja volt a saját ell átására és
elég egyhangú kos zton élt) . Ebéd elótt megvarrta a szobámba n egy széken állva a
leszakadt függöny hevederét. IOn meg közben mon dogat tam nek i: . Atv a, így nem
lehet élni ilyen beteg sziwel. ilyen keveset pihenni. ennyit szaladgálni. nem enni
rendesen ... His z megtette . hogy egy pokróccal a kocs ijá ban aludt. mert valakit
hajnalban a vasúthoz kellett v innie. és már este odament : Ú ezt csendesen elha lt 
gatta és azt mondta rá. hogy igen . igazam van.

Délben leme nt a vizre a cs ónakj ával . Engem is hivott . de mondtam, hogy majd
k ésöbb megyek . A háznál nyaraló nyolcéves kis lány pedig már bent lubickolt a víz
ben. igy azt sem vi tt e. ped ig máskor gyakran ve le szokott lenni. Aztán le is me ntem.
de Gyula bácsit sehol sem láttam . Délután egyre nyugtalanabb lettem. hogy m éq
sem jön. Dc a f iatalok v igasztallak : mon dta, hogy ne vár ják ebéd re. lehet . hogy nem
jön haza. kicsit egyedül akar lenni az Istenn el. M égse m tetszett neke m. hogy a
csendes vi zen sehol sem lehetett látni a szép nagy német gyártmányü cs ónaket . A
fiatalok messze bementek a vlzre, de nem talál ták . Egymásra néztünk Gyula bácsi
nővérével : . Ha eddig nem jött haza. akkor most már nem is jön: - . De akkor
gyönyörü halála vo lt :

Estefelé mentünk a re n dő rsé g re beje lenteni. Sötétedett . vihar is ígérke zett. Kezd
ték ker esni. de éj je l a vihar rnlatt nem tudták. Regge l a tanácst it kár jött jel enteni .
hogy megtalálták a csónakot : nem volt más benne . csak a két evez ö, a napka lapja .
a szemüvege, a brev iáriuma és két törülköző. Tudtuk . hogy a nádas körü l szokott
egy kicsit mosakodn i. Csak csü tö rtökön talá lták meg ott a te stét . Nyil vánvalóan
szívgörcsöt kapott abban a pillanatban. amikor kilépett a csó nakbó l. hogy meqrnosd
jék. Mind ig attól t éltettük. hogy a volán mellett kap görcsöt és baleset éri. Ehel yett
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i lyen szép halált adott neki a jó l sten: itt a csendes vizen lépett eléje , hogy magá
hoz öle lje,

Egy nyaralója

Dr . PAMMER ODI LÖ OSB
(1891 - 1972)

Győröt t születe tt 1891.febr.20-án hatgyermekes korcsmáros csa ládból. Ott is
ére ttségi zett már mint novícius. 1910-15-ig az innsbrucki egyetemen végezte a teol ö
gi át. ugyanitt doktorá lt 1917-ben. 1915-19-ig hit tanár vol t a soproni bencés gim názium
ban, majd 9 évi g plébános Havazdon. Ezután kezdődik hitt anári és teológiai tanári
pályafutás a. felváltva Győrött és Pannonhalm án, közben különbözö rendi hivatalokat
is vis el t. 1959-ben nyugalom ba vonult és átkö ltözött a Szociál is Ott honba. 1972.dec.
lS-én halt meg: Győrött a bencés templom szenté lye alatt i kript ába n temettük el.

Hagyatékában van egy kéziratos Curriculum vitae. s ennek mellékleteként az az
Eletrend, amelyet magiszt erének, Ruzicska Au rélnak tanácsára készített és évenkint
lelk igyakorl atkor végigmeditált, hogy ellenőrizze . hü maradt-e jó fe lté te lei megvalósí
t ás ában. E két dokumentum alapján azok is hiteles képet nyerhetnek róla. akik sze
mélyes en nem ismerték. I:s egy nagyon vonzó je lle mü embert , szerzet est. papot , lelki
pásztort és lelk iatyát ismernek meg benne.

A hivatásához szükséges lelkül etet csa ládjának mé lyen vall ásos légköre alakította
ki. . Apám mély é rzé s ű. kevés be s z é d ű , hall gatag ember volt: anyám élénk. prakt ikus
é rz é k ű , kitünő gazda." A s zülök sohasem mentek ki a hálószobából anélkül . hogy az
ott féltve őrzött Szentcsalád kápol nácska előtt ne imádkoztak vol na. Anyja nagyon
szerette a szegényeket, fia is örök ölte a kisemberekhez való vonzódását. A családnál
40 évig dolgozó öreg szolgát magával vitt e ravazdi plébá niájára , ott is halt meg nála.

A kocsmai környezet nem hat rá károsa n, inkább a részvét érzését ébreszti fel
benne a magukról megfeledkező felnőttek irá nt: szelíden figyelme zteti a káromkodó
kat, hazavezet i a megnyerő külsejü ki sfiúnak készségesen engedelmeskedő részege
ket. Buzgó ministráns . Szent Benedek szellemét főleg osztályfő n ök ének. Tell Anasz
táznak személyén és Saly Brunó exhortációi n keres ztül szere ti meg . Az előbbinek
bátorítására fo lyamodik Pannonhalm ára is felvételért . Magiszter e. tanárai meg van
nak vele elége dve. társai szere tlk, boldognak érzi magát a közösségben. Nem hit
tudós kíván lenni . hanem lelkipásztor . Az innsb ruck i Canisianumban tö ltött te rmé
keny évek során a szentig náci lelk igyakorl atok élet reszóló kegyelmi indításai edzik
kész férfiúvá .

Müködése kezdettől fogva áldásos. Mint hittanár a tekintélyi elv egyeduralma
helyett a bizalom alapjá n kerül közel a diákok szívéhez; sokat gyóntat, exhortációi
hatásosak. Tupasztalatokban. embe rismeretbe n gazdagodva kezdi meg Ravazdon plé
bánosi müködését . Szüleivel együt t jön ide. Az édesanya. aki t még most is .nagy
asszony" -k ént emlegetnek - mindenki nek mi ndene volt. Szülei mentesítik a gazdál
kodás gondjait ól. pannonhalm i rendtársai szívesen segí tik az ünnepek e lőtt egyre
nagyobb arányú gyóntatásokban és élvezi k édesanyjátó l irányított vendégszeretetét .
Mint aszerü , élénk Már ia-kongregációt alapít és vezet : az egyk ori tagok, mint nagy
mamák ma is nagy szeretette l emleget ik . A templo m fazsi ndelyét cseréptetőre [av ít
tatja, új harangot vesz . a plébániát renováltat ja. Sőt korát megelőzve napközi ott
hont hoz lét re a nyári i dőben , s erre a célra átadja a plébániakert szép árnyas, patak
tól átszelt te rületé t . Fogyasztás i szövetkezetet szervez, minden vonat kozásban kor 
szerü pasztoráci ót végez. Kapcsolata Ravazddal egészen halál ig megmarad , ha tehet te ,
évenként többször is ellá togatott ide .

Mi nt gim náziumi és főisko lai tanárt egyaránt a liturgia személy es. bensőséges

átélésére való nevelés jellemezte. ami t személyiségének vonzó példája hiteles ített.
és mint fáradhatatl an gyóntató is elősegftett . Nagy része van abban. hogy a győr i

bencés templom híveinek száma jelentősen megnöv ekedett . Főapát i ti tká rsága. majd
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későbbi hivatali ti sztsége I inkább terhet jelentettek számára, mi ntse m ör ömet: el
vonták Igazi munkaterétő l és nem egyszer lelki fájd alm ak okozóivá lettek , mert
szinte túlf lnomultan érzékeny léle k volt, és mélyen megsebezte mi nden félreértés.
Szerénységétől távol állt bármiféle érvényesülési ösztön. mindennemű anyagiasság ,
. Fil lus Del det nobis sensum , ut cognoscamus ver um Deum" ( Isten Fia adja meg
nekünk az érzéke t az igaz lsten megismerésére) - szokta kérn i a brevlárlurnrnal.
Mert ak iből ez az érzék hiányzik , azon nem segít a tudomány . Csodálatosan megvolt
benne ez a minden s z ép és jó iránt i fogékonyság . Ezt lehetett megé rezni lelkigyakor
latai n, l i turgikus és egyéb tárgyú elóadásain, cikkeiben és szentbe szédeiben.

Fogadalmai szellemében é l ő, igénytelen. alázatos, engedelmes szerze tes vo l t.
Finom, udvaria s, előzékeny rnodora a Szociális Otthonban , és krisztocentrikus kereszt
v isel éssel váll alt betegsége alatt is példás hatással volt a közösségre.•Bona facere
et maia pati ", jót tenn i és a rosszat elviselni - volt egyik jeligéJ e. Szent Benedek,
Szent Bernát és loyol a Szent Ignác lelkiségéből ötvöződött szerencsés egységbe
szeret etremél tó egyé nisége. Mi nt hi tta nár és lelkipásztor: v ilágított és mel egített .

Dr , Bánhegyi Jób - Borbély Ignác

lORINCZ ZOLTAN SJ
(1917 - 1973)

Stilusosabb jelmondatot nemigen olvastunk még gyászjelentése n. mi nt az övén :
.A buzgóság emészte t t el házadért " (Jn 2,171. Ez volt a gyászmisén ta rt ot t és a
temetési beszéd mottója is ,

1917,jan .14-én született Nagyváradon, régvárt elsőszülöttként. Apja vi llanysze re lő ,

majd Püspökl adányban (ahová vagon lakókként kerültek) mozdonyvezető lett, végül
ped ig , 50 éves kora után leérettséglzve, MAV műszaki föe llenö r. Négyen voltak test
vérek, egy ikük korán meghalt. Testvére inek mentora vo lt . kissé felcseperedve szülei
mellett t ámaszként . t ársként állott. Vidám . készséges volt mindig . Egyet emi st a korá
han is seg íte tt édes anyjának a piaci áruk hazaszállításában: akkor inkább letette az
egyet emi sapkát . Szülei harmonikus csal ádi életet éltek, tőlük és nagyszüle itől csak
jóságot tanulh atott és tanult ls . 1927.aug.1·én apját Pécsre helyez ték . Igy kerü lt
Zoltán a Plua-qlmn áziumba . ott érett ségizett is .

14 éves korában szólt e lőször. hogy pap kíván lenni, Apja premontreinek szerette
volna. Erett ségi után viszont nem jelentkezett. hanem beiratkozott Jogra. Közben
végleg megérlelődött benne a gondolat. hogya Jézus társaságba lép. . Halálálg izig
vér ig hősként élt hivatásának és íoqadalmának" - írja egyik testv ére. Pedig már az
elején sem volt könnyu dolga: egyik filozófiatanára olyan kemé nyen bánt a kisebb
képességűekkel , hogy távozásukat kivánta. 1937.aug.14-én lépett be. Fil ozóf iát Kassán,
teológ iát Szegeden végzett. 1946,júI.26·án szentelték. 3. próbaévé t a M anré zában
végezte . A következő két évet Kaposv árott töltötte P, Kerkai mell ett mint gondnok ,
templomi lel kipásztor , szerte a megyében mint népm issziós .

Elénk, lelkes egyéniségével lelke volt a kommuni tásnak, életet. derűt. vidám
ságot önt ött társaiba, mindam ellett szerény és Imádságos volt. Mi ndenki hez volt
kedves szava, és akik ingadoztak hivatásukban . azokban újra fel tudta szítani a
kedvet.

1950 után a kábelfektető vállalatnál helyezkedett el min t rakt áros és munk ás.
Szentmiséit gyakran éjsz aka mondta egy szerszámos-kuck óban. Nemsokára meghfvást
kapott , hogy Bonyhádon vállalja a sekrestyés munkáját. I tt bontakozott kl festőkész

sége Azóta is hires volt arról. hogy igen ügyes plakátokat készített hitoktatáshoz,
Iallúls áqhoz. fáradságot nem kímél ve, akkor is, ha tudta, hogy csak öte n látj ák, Jézus
Szíve és a Szűzanya ünnepe in ő diszítette szebralkat. képeiket drapérlákkal. rajzok
kal , festése kkel. Volt a Balaton mellettl sz élökben kapás is.

Hamvas Endre püspö k egyházmegyéjébe hívt a . E l ső állomása kápl áni beosztás vo lt
Derecskén. Kemény Iskola. Sok elődjének a bicskája beletörött már. l.örlncz atya
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kedves egyéniségével itt is boldogult. Néhány év rnúlva főpásztora kihelyezte az
egyházmegye újonnan szervezett lelkészségére. a hajduk hajdani fővárosába. most
azonban az egyik legelhanyagoltabb határmenti közséqbe , Kismarjára (régi nevén
Kism ária) . Nyomorult parasztházban lakott. csak meghajolva lehetett s zeb ájába be
lépni ; kápoln ája egy másik parasztház volt . Hívei több községben és településen
voltak sz éts z örva, de azok sem sokan: a vidék református . Kápolnáját remekü l íöl
szere tte . sőt az egyik fi lláb an kápolnát is létesített . Ekkor átkerült Kórósszigetre .
vagyis a Körösö k hajdani szigetére. Rendezettebb település volt ez. és emberségesebb
körülmények között élhetett . De nagy távolság választotta el papt ársatt ól . az anya
községtől (Csökmő) . A maroknyi kis hely a fel tételes buszmegállótól még kilométer
nyi gyalo gút. Több elődje innen valósággal megsz ökött, Lő rincz atya azonban szlvösan
és buzgón gondozta kislé tszámú hívei t. A Zsinat idején kétsze r hetenként miséjévei
kapcsolatban zsinati beszámolót tartott nekik. amire a reformátusok is szívesen [öt
tek. Egyik isme rőse évek múlva is megindultan emlegette nála tett látogatását: s uq ár
zott belőle az öröm és a hála. hogy le lkek pásztora lehet . látszott. hogy egyáltalán
nem a .rnennyls éqre" néz.

A volt csökmői református lelkész írja részvétlevelében: . Mély megrendü léssel
vettük a hírt. hogy Lőrlncz Zol tán kedves Barátunk és Testvérünk eltávozott az élők

föl d j éről. Újévre kaptu nk tőle üdvözlő lapot. amelyben nagyon boldog újévet kívánt .
En Zolt án-napra k észü ltern. hogy írok neki egy köszöntő levelet. De ez már nem
lehetség es. mert O már elment. M int kórósszigeti plébános Csökmőn a református
gyülekezeti te rembe n tartotta minden vasárnap a mls ét, az ottani néhány szem
/ volt úgy . hogy csak egy néni ! / kato lik us atyafinak megszégyenitő hüséggel. Jött
motoron. szekeren. kerékpáron. gyalog . tél ben. hóban és sárban. hogya szolgálatot
ell ássa:

Hogy rneleq , di namikus természetével mennyit szenvedhetett ebben a szinte her
meti kus lelki és szellemi magányban . annak csak lsten volt a tari úja. Nyári vakáclói
kárpótolták egy kicsi t : ilyenkor jár ta az országot keresztü l-kasul. és . tankolt" . Egyszer
egy dunántúl i ismerőshöz vetődött be a sz ülök távollétében. Pár perc alatt a földön
körülötte ült mind az öt gyerek. és hallgatták . •Ez az atya a munkájáról beszélt. nem
saját magáról" - számolt be aztán élesszemüen az egyik anyjának. Hüséges. racasz
kodó szeretett el vo lt mi ndvégig barátai. s főleg rendtársai iránt. Egyikük gyémánt·
miséje után írta : .Azz al jött em haza: érdemes szeretni az Úr Jézus Szivét. meg a
Szüz Anya sz ívé t. mert már Itt a földön is milyen jó azokkal e g y lenni. akik ő k e t
szereti k."

Igen jól. lendületesen. színesen beszél t. azért sok lelkigyakorlatra hívták meg.
•Min denki t szentté szerete tt volna tenni. Sokat dolgozott és sokat imádkozott" 
i rja rólo valaki. Sohasem kímélt e magát . fáradságot nem ismert. Lelkigyako rlatai
gyújtottak. bár néha tú lsokat követelt és kissé erőszakosan. De mindenki érezte.
hogy amit ajánl . azt ő is csiná lja . tS amilyen hajlíthatatlan volt az igazság hlrdet és é
ben. ugyanolyan megértő tudott lenni oz emberi gyöngeségekkel szemben. A szere
tete t nem egyszer hősi fokban gyakorolta. Húga Irja róla : .Sokszor lángolt. de soha
sem égetett. Túlfüt ött sége néha fáras ztó volt és tudott lenni a környezetére. de
elég volt egyet len őszin te . tapi ntatos hang. és tudta. hogy határvonalhoz ért. Akik
megértették és akikke l hangot talált . azok fe lismerték komoly. mélyreható értékeit.
Tovább tudott adni . és vonzani tudott embereket egy szebb. tisztább. nemesebb cél
érdekében. Tanito tt és tanult rnindlq. mindenütt és mindenkitől. ha lehetett és érde
mesnek tartotta:

Két évve l ezelőtt is sok lelkigyakorl atot vállalt. A sok munka felóröl te erejét és
nagyhétr e. amikor a főpásztor Gádorosra nevezte ki plébánosnak. megrokkant. Belsőleg

sokat küszködve, de végü l is türelmesen viselte sorsát. megtörtségét. kime rültségét .
Oszint e. mély hite és engedelm essége segItett e ebben. P.Orosz halála után fáradtan.
csendese n váll alta Ve rőcén a nővé re k között a szerény munkát. Hálás volt áll apotának
minden kis javul ás áért . sietett közölni ezt barátaival . s közben készséggel el fogadta
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lsten kezéből elméjének esetleges telj es elboru/ását is . Az Úr beérte a felajánlás sal.
Senkisem gondolt arra. hogy lényegében szivé vel van baj . Utolsó het ében igen rnoz
galmas életet élt. de febr. 3-án. szombaton mi ntha kicserél ték volna, nagyon meg
higgadt. kedvesen . elle nt mondás nélkül elbeszélgetett . bocsánatot kért hibáiért. _
és éjszaka 4 óra körül szívinfark tusban meghalt. Reggel hiába várták misére . lró
gépében ott volt elkezd ve beszédének szövege : . Anna és Simeon szava nekünk ls
figyelmeztetés : ,Nyugodtan halok meg. mert látt am a Mes sl ást.' Ennek a verőce i

Ott honnak is egyetlen célja erre a találkozásra készülnI. Ok imával készültek. tegyük
meg ml is." - A szöveg nem folytatód ik . De Ist enhez készülő lel ke utolsó sóhajtását
megőrizte az a papirlap. amelyre végső erejével. már a halál é r i ntésétő l eltorzuló
vonásokkal ezt írta : •t ! Köszönök mindent ! Fől eg a J.T.-nak. Utolsó óhajom: Pannon
halmán temessenek el. Isten vel ükI Mindenk itő l bocsánatot kérek. lőrincz Z. SJ" .

Nyolcan koncelebrált ak érte. A temetést Pataky Korné l csanádi nagyprépost véqez
te a főpászto r képvise le tében. Hivei messzi vidékrő l sereglettek össze.

•Tüzet jöttem hozni a föld re" - mondta a Mester. P .lőrin cz ezt a tü zet vette át
és vált benne egészen elégő áldozattá Istenért és a lelkekért. Egyetl en nagy aggodal ·
ma volt. hogy áldozata hibát lan legyen .

(Több i smerős adatai nyomá n: a szerkesztőség )

MIKlOSI lASZlO és TROll JOZSEF

Március tS-én a balassagyarmati temetőben egyszerre két paptestvér koporsóját
állták körül az eszte rgomi egyházmegye papjai Kisberk Imr e püspökkel élükön, közel
ezer hivővel együtt. I:rdekes, hogy mi ndkettő ugyanabbő l a fal uból . Fe l sőgallá ról (ma
Tatabánya) indult is el. két esztendő külö nbséggel . a papi élet útj ára . Haláluk idejé
ben is csak egy nap különbség volt a gyarmat i kórh ázban. A két sok áldozatta l tel i
papi életút itt tal álkozott újra. Nemcsak az oltár áldozatát mutatták be. hanem saj át ,
egyéni életá ldozatukat ls. hiszen mindketten magukban hordozták a betegséget külön
böz ö formában. Ez tette s z épp é, igazivá papi életüket . amely remélj ük most elnyerte
koronáját az Irgalmas Istennél - mondotta beszédében a főpásztor.

Miklósl l ászló 39 éves papi szolgálata alatt volt kápl án Budapesten. vidéken .
majd plébános l eányváron . Dörnös ön, aztán a pal ócföldön. Karancsságon. l egutolsó
áll omáshelye szü lőfö l djéhez közel a komáromm egyei Tarján volt. innen ment nyug 
díjba . Pihenésének éveit rokonsága körében. Balassagyarmaton kivánta elt ölte nl, de
az isteni Gondviselés ezt az időt nagyon rövidre szabta számára. Papi rnunkálkod ás á
nak helyei n mi ndig a kltart ö. csendes tevékenység embere volt. Nyugodt és kiegyen
súlyozott ter mészete így hozta magával , de betegsége is megkívánta. A f iatal abb pap
testvérekhez megértő. kedves volt és sohasem éreztette az idősebbet megi llető tisz
tel et igényét. Talán éppen ezért adta meg mindenki neki a tiszte le te t és szeretetet.

Troli József 35 éves szolgálatot tel jesített Kr isztus papságában. Az a fajta papi
egyéniség volt. aki válogatás nélk ül tud kedves lenni mindenkihez. Természetességé
ért becsülték minden müköd ésí helyén papok. hívek. egyará nt. Nem volt haragosa.
Működésének színhelye a háború elótt főleg a Felvidék vol t . utána pedig . négy évet
leszámítva , a Palócföld. Ezért is kisérték utolsó út ján annyia n e rrő l a vidékről. Sok
paptársa választotta szivesen gyóntató jának. Betegsége 60 éves korára már nyugd ij ba
kényszerítette , de még egy év sem telt bele . el ís vi tte. Betegen sem akart távol
maradni a papi közöss éat öl: mi nden ker ónán. rekollekción , lelkigyakorl aton . stb .
igyekezett ott lennI. ha tehette.

Amikor a körny ék legfiatalabb hat káplánja vállára vette e l őször az egyik . majd
a másik paptestvér koporsó ját . lé lekben mindanny ian azért imád koztunk: Adj. Uram.
sok fiata l . erős és bátor papot Egyházadnak. aki k majd ugyanúgy tudják a papi élet
és az egyéni áldozat kereszt jét viselni egészen a sl rl q, ahogyan ők ketten viselték

Dr . Elzer Ferenc
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Dr. KERKAI JÓZSEF piarista
[1895 - 1972)

A kolozsvár i és budapest i egyete men végezte tanulm ányait latin-q őr ö q szakon.
Gyorsí rástanítói és kántor i okl evolet ls szerzett. Lévárt . Szegeden. Nagykanlzsán .
Kecskeméten és Kolozsvárott tanitott rendjének gimnáziumaiban.

Szuggesztí v hat ásu, nem átlagos tan ár-eqy énis éq volt . A mennyiség helyett mln ö
ségre törekedett. M indenhez kedvet tudott kelteni nevel tjeiben . Saj átos. impulz fv és
sodró karakterén kívül egyéni módszere ivel . rögtönzéseivel kötötte le . sőt b űv ölte el
tanítványa it . Sokat és gyors an dolgozott. Rendkívül sokold alú volt . Zeneileg is nagyon
képzett . Enekkart. zenekart vezetett , maga is játszott gordonkán és hegedűn. gyors 
írást tanított. Az emberekkel való éri ntkezésben - akár diákok. akár felnőttek voltak
azok - mindig friss . talpr aesett. vonzó és szelle mes tudott lenn i.

Nagykanizsán egy évig a Notre Dame leánylfceum igazgatója is volt a harmincas
évek közepén. Ekkor fordult élete és tevékenységének iránya befelé . Az eucharisztikus
bensőség kiművelése önmagában és sugárzása ki felé lett minden ambiciója . Sodró.
szenvedélyes egyénisége ettől kezdve lett fényforrás sokak számára - egészen élete
végéig .

A negyven es évek elején Nagykárolyban találju k mint gimnáziumi igazgatót. 1945
után röv id ideig k iseg ftő a Kada-utca i lelkészségen. majd önáll ó lelkész Becsvölgyén.
A következő két évben a rendtartomány vezetőségének tagja. 1947/ 48-ban a váci gim·
náziurn Igazgatója .

1948-tól egymásután: segéd le lkész a tr ipo li szi [külső Váci-úti) pl ébánián, kántor
Szak áldon. Moharán, Kisoro sziban. 1952/ 53-ban Galgagyörk ön, majd Kistarcs án tartóz
kodik . Utána ismét kántor Kista rcsán , Hod ászon, Mérkvállajon és Tápiógyörgyén.
majd Nóg rádverőcén kántor . sekrestv és és ki s egítő. Hat évig [1958-1964) a budapesti
Szent Béla pl éb ánl án kántor. 1964-től halál áig a budapesti rendházban élt mint nyug
díjas.

Nagy pasztorációs munkát végzett és sok lelkigyakorlatot vezetett Budapesten is.
vi déken is. Mindenütt nagy hatással volt az emberekr e. lelki gyerm ekei .nyugalmi"
éveiben is gyakran felk eresték - egészen a kórházakig és a sfr ig . A természet
fölöttivel áti tatott különös és szenvedél yes nyugtalansága. belső zelus-a tovább élt
a piaris ta kápoln ában kif ej tet t sajátos pasztorác iójában. Korán kelt és reggel öt órai
mi s éj én éveken át mindennap prédikált .

Sok elmélkedést. aszketikai utasít ást irt lelki gyerme kei és - f iókja számára.
Oiegkorában még a héber nyelvbe is belekóstolt . A nagy belső tüzet . életet és
lendül etet csak lassanként tudta meghódítani a halál. De megnyugodva és szent
vágyakozással lépt e át annak kapuj át .

Kincs lajos

Dr. SZABÓ JANOS
[ 1906 - 1972)

1972.dec.28-án ternert ék Nagyszalontán, ahol esperes plébánosként m üködött , Per
járnoson született 1906.márc.6-án. Mint váradi kisp apot főpásztora a bécsi Pázmáneum
ba küld te. Az egyetemen az akkor i ószövetségi prof esszorn ak, Döiler Jánosnak ked
velt növendéke lett. Doktor i értekezését is ő fogadta el dícsérettel. A bécsi Szent
Istv án-dómban szentelték pappá 1929.jún.29-én. Elsó állomá shely e a b ékéscsaba-bel
város i plébánia vo lt ; innen 1931-ben Gyul ára került át a józsefvárosi templomba .
ahol báró Apor Vilmos mallett mint német káplán m üködött. 1936-ban f öpásztora
lIndenberge r János ap. kormányzó mellé rendelte Debrecenbe, és megbízta a Svet it s
Int ézeti leánygimnáziumban ahittan tanít ás ával. Iroda lmi munkásságot is fejtett ki ;
kis hitbuzg alm i kiadv ányaival szép sikert ért el. Majd ugyanott a Katolikus Figyelő

szerkesztője lett. 1942-ben kerül t a későbbi Bánáss püspök közvetlen utódaként
Arany János szü lőhelyére , s csakhamar átvette a tenkei esperesi kerület vezetését
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is. Elete végéig megszakítás nélkül vezette a nagyszalon tai pl ébáni át . A vége felé
megrokkant egészségg el. de töretlen . mosolygós papi lel külett el teljesítette lelk i
pásztori szo lgála tát. 1971. márciu sában történt nyugd ijaztat ása után ls tov ább műk ö

dött , egészen haláláig .

GYENGE GERGELY fe ren ces laikus te stvér

Szerény l e l k ű, jó testvér volt , éveken át sekrestv és. kántor. mindenes a p lébánlá n.
Legut óbb Angi Csaba OFM sza l árdl, majd zsibói plébános me llé kerü l t Zs ibón . Aldásos
munkásságát megakasztotta súlyos vese baja. Egy ideig Körösbányán pih ent a testvér i
közöss éeben . Jobban is lett. visszament Zsi bóra - de olyan legyengülten . hogy már
nem tudott tovább do lgoz ni. Visszatért Körösb ányára és ott is halt meg 1972.dec .
13·án. Már november végén érezte közeledn i a Halál nővé rt. és megható an szép,
komoly le lk isé get sugárzó levélben vett búcsút szeretett egy házmegyéjé tól. ahol öt
évet és öt hónap ot töltött . Imádkozzunk hozzá hason ló h ű s é pes. igaz lelkú segitókér t
a papok számá ra - nagy szükség lenne rájuk !

(Megyés papt es tv ér)

VERESS ERNO pápai pre látus
[1891 - 1973)

Márc . l G-án az erdély i magya r kato likus egyház egyi k vezető egyé nisége távozott
az élők sorából. M int az erdélyi papt estvérek írják: meg halt az egyházme gye szentje.
Evtlze dekig vol t a dlocezis lelke . mi nt lapszerkeszt ö, sp irituális . teológiai tanár és
plébános .

Cstkszentirnr én született 1891-ben sokgyermekes földmúv es családból. Tanul 
mányai t Csíksomlyón . majd Gyulaf ehérvárott vége zte . Brass óban . Gyu laf ehérv árott .
Kolozsv árott múködött. Szerkesztet te az erdélyi katolikusok múv el ódésügyi folyóiratát.
a Közmúvelódést. majd a Brassói Tudós tt ót . amely később Erdél yi Tudósító cím en
az erdélyi katol ikus éle t fontos lapja let t. O adta ki 1933-ban az Erdély i Tudósitó
Almanachját . Allandó munkatá rsa volt az Erdélyi Iskol ának, a Vasárn apnak. a Pásztor
t űznek és a Hírnöknek . Több ször kia dták sz ép rnúv ét. az Erdély i Im ádságos Könyvet
és a Praeorato r szertartáskönyv ét.

Temetéséhez hasonlót még nem igen látott az erdél yi egyházmegye . Székel yud var 
helye n te mették márc . 20-án. Ott vol t az egyházmeg ye mi ndké t püspöke és kb. 150
pap .

Mély le lkisége . csendes humora mindenkit lenyúgözött. Aki vel csak valaha is
összeho zta a sors . jó emlékkel van róla. Utolsó éveit paraj di magá nyában töltötte.

M .L.

Dr . OSZVALD ARISZTID FERENC O.Praem
(1890 -1973)

O volt a nagyváradi premontrei gimn ázium ígazgatója. mikor mint fi atal pap az
egyházmegye Szent József F i ú n evel ő Int ézet ében prefe ktu sként múködte m. Nem gyóz
tem csodálni azt a végtelen szeretete t és türelmet. amellyel az ifj úságga l fo glal 
kozott . A gyeng éket nem engedte lernorzsol ödnl . hanem dé lutánonké nt ber endelv e
külö n foglalkozott vel ük . A latin miatt nem is ige n mara dt ki a gimnáziumbó l senki.
Annyi év után visszagondolva rá azt mondhatom: az élet ben nem igen találkoztam
tanárral . aki annyira hivatásának magas latán áll ott. mi nt ó. M eg ls lát szott ez gödöl 
lói temet és én. mert márc . 26-án koporsója köré sereglettek messze fö ldról is t anít 
ványai, munkatá rsai.

1890.jan .24-én született Bándon [V as m.) . 1910·ben lépett a rendb e. 1915 jún ius á
ban tette le az ünnepé lyes fogadalmat és szente lté k pappá, Kass án, Nagyv áradon .
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Gödöllőn tanárkodik . Majd 1940·44·ig Nagyváradon gimn. igazgató és házfőnök . Azután
1960·ig levéltár i kutatóként működi k . 33 éves pedagógiai működés és 60 éves t ör
ténet i kutatás él etén ek kerete . A magyar köz épkor feltárása és rendjének történet e
volt a munkater ülete, Egykori tanitv ánya, Fábián Árpád püspök , szombathelyi apostoli
kormányzó te mette . A tö rté nész munk atársak nevében dr. Mez ey Lászl ó professzor
búcs úztatta, hangsúlyozva, hogy történeti munkálkodása az egyház· és rendtörténet
melle tt a magyar művelődéstörtén etnek is nagy szolgálatot tett . . Oui doctl fueri nt ,
fulgebunt quasi spl endor flrrnarnent t, et qui ad iusti tia m erud íunt mul tos . quasi
ste llae in perpetuas aeterníta tes" (Dan 12,3) .

M .L.

SZELECZ ARNOLD OSB
(1900-1972]

Pér községbe n ( Győ r 01.] született szegény zsel lércsaládból. A középiskola pad 
jai ból hivták be kato nának az olasz frontra. A háború után 1920·ban belépett a pan
nonhalm i bencésekhez. 1931 márciusában érke zett Sao Pauloba (Brazütaj , min t az itt
élő magyarok el ső hivatalo s lelkipásztora. Papi. szerzet esi munkáját mindig nagy lel 
kesedésse l. sok szor szinte túlzott energ iapazarlássa l végezte. Nem volt órája a nap
nak, hogy ne keresztelt , vagy ne fogadott vol na valakit . Nála nem volt hivatalos óra.
Igy szét fo rgácsol ódott ideje . egészsége, idegei. Hihetet len munkát vég zett: össze
gyűjtötte híveit. megtanította őket közösen imádkozni és éneke lni. Regge l tő l késő

est ig járta a különbözö v árosr észeket . évente többszö r meglátogatta az itteni rnaqya
roka t : ker esztelt . mls ézett, pr édikált, tanttort. t emet ett , gyűjtötte össze templomn ak,
nemzetnek a magyarságot. Ujságot szerke sztett. könyv eket adott ki, iskolában tanitot t .
Hogy mi itte ni magyarok tudunk ma még közöse n imádkoz ni és énekelni magyaru l.
neki köszönhet jük.

1938·ban, több rendtársa segitségével . fe lépült Vii a Anast áción a rendi sz ékház.
egy kis kápolna. majd k és öbb ennek helyén a mai templom . Ett6 1 az ldöt öl fogva
hiv atalosan már nem 6 a magyarok lel kipásztora, hanem Viia Anastáció plébá nosa .
de honfi társai azért mindi g sz ámíthatnak rá : segit lelk i leq -anyaqi laq, tanácsot ad,
irányi t, állást szerez . ..

1951·t61 kezdve lelkesen és nagy fölkészül tséggel végzi tanári mun káját a rendtársai
alapította Szent Imre kollégiumban . 15 évig tanított itt. hete nként töb bször téve meg
a hosszú utat az iskoláig . Soha nem mulasz tott, el nem késett egyetlen órájáró l sem.

Itt én vagyok az, aki a legré gibb i dő óta ismertem : 1929.aug.l ·én ő fogadott Pan
nonhalmán, mint l ee ndő prefektusom . Azonkívül tanárom volt a gimnázium két utolsó
osztályában addi g a pillanatig , amíg ideutazott. Később pedig itt találkoztunk és dol
goztunk egyideig együtt. M int pre fektus maga vol t a megtestesült aszkézis , els ö
sorba n önmagával szemben, de ve lünk is . Ki rándulása ink alkalmával egész közvet
lenü l tudott társa logni. de egy óra múl va domb ról le . dombra fel úgy megfu ttatott,
hogy lógott a nyelvünk, s a végén még dalolva kellett masíroznunk, mint a katonáknak.

Utolsó utazása a buenos-alresl euch . kong resszus alkalmával volt. Kértük. menjen
el vak ácl óra, hely et tes it jük. Nem, nem . .. Jöj jön le ten gerpa rti házunkba egy kicsit
pi henni. Nem, nem .. . Esténk ént Anastáción (ezt egy kis magyar falucskának k ép
zeljük el. ahol azonban még vagy 14 nemzet iség él. jóval többen , mint a magyarok )
egy öreg magyar családhoz ment el beszél getni . te levíziót nézni. De legkésőbb 10 órá
ra otthon vo lt. Reggel 6-kor vo lt az első rnls éle, akkor is , ha ket ten voltak csak ott .
De néhányan mun kába menés el őtt még áldozn i akartak. ezért meetette. Haszonta lan
emigránsok gyakran visszaél tek jó szivével. Sosem volt szi nte egy fillérje sem .

Az újabb teológiai irodalom is érdekelte : egy·két órával ope ráció ja e lőtt még egy
éppen megjel ent teológ iai könyvről kérdezősködött , Nagyon szerett e a szépirodalmat:
6 maga is íroqatott . Halála után én raktam össze hagyatékát . amelyet 6rzünk .

1972. márciusától nyugalomba vonult a moru mbii kolo storba . Ez nem tudta telj esen
kie légíte ni: dolgo zni akart, úgy . mint egész életé ben tet te. Boldog vol t . ha valamit
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kértek tőle . Szent István ünnepére a perjel kíváns áqára elkészített e a breviár ium i
olvasmányt. A lekcióból konferenc ia lett a havi rekollekción. Aug . 27-én olvasta fel
rendtársai nak: egész lelkét adta az el őad ásba . mikor pléb ániája védőszentj éről beszélt .
Két nap m úlva , aug. 29-én szállították be a helybeli kórházba . Egyik orvosa . Iskolánk
régi diákja akkor szerzett tudomást egy megdöbbentő méretekben k ifejlődött sérvrő l.

ami járását is láthatóan meg nehezl te t te az utóbbi évek ben. 15·16 évvel ezelőtt szeréz
hette a te mplom res taurálá sakor. Megoperál ták. Nehéz mütét volt. de úgy látszott .
WI van a veszélye n. Mégi s komp llkációk léptek fö l. Halála e lőtt i napon is voltam
nála, beszélgettem vele , nyugtatgattam. S ekkor látom. hogy keresi a kezemet. Azt
hittem, kezet akar fogni velem . Megfo gom a kezét . ő az enyé met, s hirtelen meg
csó kol ta. Nem tudtam megakadályozni. A nővér mondta másnap : így búcsúzott el
főtisztelendő úrtól. Halála előtt lázasan, em lékezetből elmondott még egy mls ét, még
kedves énekét is el énekelte olyan erős hangon . hogya nővér inte tt e: nem tudn ak a
szomsz éd szobában pihen ni a betegek . A vég én el énekelte a Salve Reginát . után a
agonizáini kezdett , s egy óra múlva meghalt.

Érdekes, de igaz papi egyé niség volt .
Ker ényi Olaf OSB

MARKÖ GYULA
[1892-1972)

1972.dec .21-én húnyt el a budapesti Ferenc-kórházban.
1892-ben született a sopronmegyei Röjtökmuzsaj községben. Pozsonyb an szentel ték

áldozópappá s szü l ő fa l ujában mondotta el e l ső szentm is éjét. Talán mondhatnám azt
is róla. hogy . papterrn ö" vidéken szüle te tt , és rgy könnyen ráébredt hivatására .
Nagyon sok papot adtak onnan a hazának. Az onnan szárm azókat a mai napig is
valami érdekes erő tartja össze.

Igazi magyaros , vendégsze rető pap volt . Pénzt , vagy ont soha nem gyüjtött és
mégis mi ndig tudott adni és sohasem kére getett . Nagyon szerették hívei. Meg
mutatkozott ez akkor is, amik or 80. születésnapjá t ünnepelte . Víg volt . de már szlnte
készült a halálára. Sokat vo l tam a közelében és láttam hit ét, amint búcsúzott az őt

köszönt ökröt. Mikor én eljutotta m a szemináriumba. azt mondta: . Most már nyuqod
tan halok meg . mert állitottam valakit a nyomdokomba: M ind ig tudott reménykedni
Istenben és nem esett kétségbe . amíkor nyugdrjazták. pedig még legalább 9-ID évig
tudott volna tevékenyen szolgá lni lst en sz élej ében . Jött a vált ás , és ő átadta helyét.
Ettől kezdv e Te Deumot zengett házi kápoln ájában. holtakat és él őket im áiba foglalva .

Barna kámzsába n kezdte pál yaf utásá t, de ha azt fel is cseré lte feketére, a vidám
szent ferenci lelkületet nem vet ette le, az v éqiqkls érte életét .

A nagyvárosok emb ere , papja vol t. Szomb ath elyen . Nagykanizsán, Sz ékesfeh ér
várott és CsepeIen müködött . Itt a semmiből alapította meg a Csep el II. ker ületi lel
készséget. Három évig egy szegényes óvod ában dolgozott . míg fel építette templomát .
Annak fe lszentelésekor lett püspöki tanácsos.

Pályáját Nagyté té nyben fej ezte be. 1935-ben került ide és 1963-íg . nyugdíjazásáig
itt élt . Egy kivándorló tó l szoba-konyhás lakást kapo tt. Ide elkísérte házvezetőnője is ,
Gizike . Nagy szorgalommal látta el a háztartást és haláláig ápolta plébánosát. (Erde 
kes, hogy ő is sopronmegyei , Vi tnyéd rő l való .) lsten áldja meg hüség éért és I á
radozásáér tl

Itt sem tudott pihenni. Felépítette a plébániá t. ami ma is áll .
Temetése 1973.jan.3-án Budafokon volt. Klsber k Imre püspök végezte . A konceleb

rációs szentmls ét az ő vezetésével 14 paptestvér mu tatt a be Nagytétényben .
Gyula bácsi egysze r így jellemezte magát: . Szememben tű z lángol és valóban

nyugtalan ember vagy ok . A kisemberek dolgát szol gáltam. ebben a munkában telt
legigazibb örömöm. Mi ndig tevékenyk edtem , mert csak a munka boldogít:

Igazi pap volt. megérdemelte ezt a szép kort . Bárc sak mi is tudnánk úgy élni.
ahogy ő élt! Köszönjü k példádat l

M .F.
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