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JÉZUS KRISZTUS
Sok an és sokszor elmondták már: a kereszténység nemcsak, nem is
els 6sor ban tanftás, erkölcsi r en dszer , egyházi szervezet , "va llás" . A ker eszt énys ég szíve egy személy: Jézus Krísztus.
Ez a Jézu s hitünk szerint a hozzánk hajló I sten . I st en és em ber egy
szemé lyben. Mert "úgy szerette I sten a világot, hogy egyszülö tt Fiát
adta" (Jn 3,16) nekünk. A Fiú földi élete, mű ködése, szenvedése és halál a I sten hallatlan kitárulása az ember felé: "Sze retett engem és ön magát ad t a értem" (Gal 2,20).
Ez a Názáreti Jézus mint Istenember szemé lyes jelenlétét í gér te az
embernek a történelem egész f ol yam án : "Én veletek vagyok minden nap
a világ végezetéig" (Mt 28,20). Kereszténynek lenni an nyi, min t szem élyes vi szony ban állni Jézus K r i sztussal, aki "ugyanaz t egnap és ma és
min dörökké" (Zsi d 13,8).
A Szol gálat jelenlegi száma ennek elérésében szeretné olvasóinkat
segíteni.
K orunk egyik nagy l elk i embere állapította meg: amikor az 6segyház egy ta gj a, akit mé g személyes élmények fűztek Jézu shoz, vagy
legalábbis közvetlen tanítványaihoz, kimondta: " Jézus az úr" , ez valószí nűleg többet jelentett neki, mint a ma emberének több kötetre val ó
teológia. A tudomány és technika modern világában él6 ember számára
azonb an m ár alig hozzáférhet6 ez az egysze rű és közvetlen út, a betlehemi pásztorok útja. A mi utunk a napkeleti bölcsek kanyarg ós, hosszú,
veszélyes zotuikon át vezet6 ösvénye. Ezzel számolni kell, és Jézus kij elen t ése: "Boldogok, akik nem látnak és hisznek" (Jn 20,29), szen tesí·
t ést és ösztönzést ad er6feszítéseinknek, amelyekkel az em beri l ét homályában keressük ót. Csak az a f on t os, hogy utunk végén valóban
megtaláljuk az igazi Jézus K r iszt ust , az él6 I sten em bert , azt, akir61 az
Irások beszélnek, és aki ma és mindenkor iránytűje szívün k szenvedélyes vágyának.
Jézus Krisztus megközelítésének els6dleges útja ma is, mint mindi g,
a Szerü tr ásc n át visz. Karunk a tudományos szövegelemzés teljes appará t usával igyekszik közelünkbe hozni Krisztus emberi alakját és nyomonkísérni az 6segyház kialakuló te ológiáját. Eb b61 ad ízelít6t Szabó
Ferencnek az Istenemberr61 szól ó cikke. Jacques Loew elmélkedésrészl ete módszertani lag éppen az ellenkez6 utat járja: k özve tlen em ber i
élmények kics or du l ó teli j én át sej tet i meg az em beren túli t. Csányi
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Dániel dallasi szentir áspr otes szor végül r ends zeres exeget i k ai elemzé ssei mutatja be Kri sztus külde tés tudatána k k ia lakulá sát és alapvet6
j ellegét. Tanu lmánya mintapé ldája lehet annak, h ogyan szolgálhatnak
a tudo mányos ku tatás ere dmé nyei hi t ün k és Kri szt us i r ánti szeretetünk
elmé lyítésére ahelyett, hogy me gingatnák azt.
Jézus személyes éle te azon ban nemcsak a f öld egy h el yéhez és idő
pont jához fűzö dö egyszeri t ör ténelmi t ény. Babo s Ist ván na k, a f ordham i egyetem ta nár ának cikke a II. vatikáni zsi nattal kibo nta koz ó egyházfo galm at elemezve r ám u t at : hogyan van jelen Jézus Kris zius az üd vös ség történet ében, és hogyan " folyt atja" öt az Egyház, mint " az em ber i nem szeniséqe". Németh József kollégiu m i igazgató pedig t apasztalatai bó l kiindulva, a lélektani elem zés eszközeiv el próbálja megközelíteni a " t el j esebb embers éq ért" folyó küzdelme t.
Az Is ten em bert öl és Egyházától elválaszthatatlan az, aki a megI gét az ember iség nev ében bef ogadta, vi lágr a h ozta, fölnevelte,
hitével és szeretetével m egváltói műu ének l egszor osabb t ársa lett : az ő
édesan yja. René Voill aume elm él kedő beleél éssel vezet végi g minket
M ária élet én és megmutatja, micsoda egység és egysze rűség uralkodik
I st enn ek r eá vonatkozó el gondolásában, kijelölve ezzel az egészséges
Mária -ti szt elet alappilléreit.
t es tesü lő

Számun k néhány t ováb bi r észlete szok ás szer int egy-egy seintoltot
ad m ég h ozzá az eddigiek ből kialakuló ké phez, az egyházat yák elmélkedő vagy szenvedélye s ta núsá gtételé től a m ai k isember vallomásáig,
Kri szius "plér ómájának " teilhar di el go ndolásától a szeni éo kiengesztelődés i p rogra m jáig és a l egú j abb eucharisztikus gyakor lalig. Mindez
a sokféle megközelítés és kez deményezés lényegében ugyanazt mondja:
hogy " a benn e val ó hit által van r emé nyünk és bizt on ságos u tunk Istenhez" (Ef 3,11). " I sten ugyan i s a hi t által tett igazzá, hogy őt és feltámadásának erejét megismerjem , de a szenvedésben is vállaljam vele a
kö zösséget . . . Nem mint ha már elértem v ol na vagy már célba értem
volna, d e f u tok u t ána , ho gy magamhoz ra gadjam , ahogy Krisztus is
magahoz ragadott en gem" ( Fil 3,10.12).
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TANULMANYOK
Szabó Ferenc
J':ZUS KRISZTUS, AZ ISTENEMBER

Az Evangél iumok központi kér dése ez: Kic soda Jézus Krisztus ? Jézus
maga is fe ltette ezt a kérdést Péternek Fülöp Cezáreájában. Az apostolok
fej ének vallo mása minde n kereszté ny hitvallását fe jezi ki : .Te vagy Krisztus,
az él ő lsten Ha " [Mt 16,16) . A mikor azonban Pét er ezeket a szavakat [az
Atya bels ő sugallatára) kiejtette . még nem mérte fe l horderejüket. Az apost olok csak Jézus f eltámadása után .é rt lk meg" Jézus szavait és személyének
rnlszt érlum át, miután a Lélek . eszükbe j ut t at " rnlndent, amit Jézus mondott
nekik (Jn 14.26). R. Schnackenburg gal hatá rozottan állít hatj uk. hogy "a tanítványok csakis Jézus feltámadása után jutottak el a Mess iásban és az lsten
Fiában való telj es hitre " .' Az evangél iumok ugyanis már az ósegyház hitét
tükrözik; így Máté is a húsvéti események fényébe állítja a Fülöp Cezáreájában lej átszódott epizódo t.
Mivel a ker esztény hit kiindulópont ja Jézus feltámadása. mivel mi ls az
ósegyház tanúvallomása alapján hiszünk és ismerjük meg Jézus misztériumát,
azért a húsvét i misztérium hirdet éséból indulun k ki mostani reflexió inkban is .
1. Jézus Kriszt us az ösegyház igehirdetésében
Mi elótt az evangél ium okat megírt ák volna . az ósegyh áz már hirdette az
Evangéli umot. Jézus megváltó halál át és feltámadását (1Kor 15.1kk). A négy
evangélium már - mindegyik sajátos kat ekétikai és .teológiai" célzattal és
k ülönb öz ő f ejl ő d é s i szinten az ósegyház igehirdet ésének fényében szemléli a húsvé t elótti eseményeket. R. Bultm annal szemben valljuk azt. hogy
folyt onosság van a kérügma ( öst igeh irdetés) Krisztusa és a történeti Jézus
között.' A húsvéti hitnek nem lenne szllárd alapja , ha nem támaszkod nék a
t ört énet i Jézus személ yére. De tén y az. hogy csakis a húsvéti hiten keresztü l
j uthatu nk el a názáreti Jézus történ etéhez .
Az ósi igehi rdetés alapján ezek a Kris ztusban való hit fóbb vonásai: 1)
A f e I t á m a d á s hirdeté se: az Atya feltámasztotta Jézust. felmagasztalta
Fiát és magához vette a dic sóségbe. A názáret i Jézus tehát az Atyaistennel
egy szint en van. jóll ehet személyében különbözik tóle. 2) A Lélek elküldése
után az apostolok és az óskeresztények ú j r a é r t e I m e z i k Jézus föl di
történetét húsvét fé nyében: most már názáreti föld i életében . apostoli küldet ésében. sót szenved ésében és haláláb an is észrev eszik a lefátyolozott isteni
jelenlétet: megértik azt. hogy Jézus sor sa az Istenember sorsa volt. Megértik.
hogyakere sztségtó l kezdve (sót születésétól, megtestesülésétól kezdve)
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egészen felm agasztaltatásáig tulajdonképpen az Atya örök szándékát teljesíti
be mint Küldöttje. A hivők megértik az azonosságot a feltámadt Krisztus és a
názáreti Jézus között, 3) Mindezt csak úgy tehetik meg, hogy Jézus csodáin
túl az ószövetségi í r á s o k r a hivatkoznak [lzaiás, Dániel. Jó él. Zsoltárok),
amelyeket Jézus tanításával és életével beteljesített. Egyéb ként ezt az érvelést már maga Jézus előkészítette földi élete során, hiszen ő maga is gyakran
hivatkozott az Irásokra .
Az ősegyház csak f o k o z a t o s a n méri fel Jézus misztériumának minden dimenzióját és tudatosítja Jézus Krisztu s transzcendens istenfiúságát.
Ez világos az őskeresztény igehirdetés tematikájának elemzéséből. Melyek a
leggyakoribb témák? Sematizálva három nagy témakört jelölhetünk meg: 1J
.Krlsztus a p r Ó f é t a." Ez a cím talán a legősibb elnevezés, amellyel a
jeruzsálemi közösség Jézust jelölte, Mózeshez hasonl ítva Őt [vö . MTörv 18,
15-19 és Csel 3,22; 7,37) . 2) . Krlsztus I s t e n g y e r m e k e vagy s z o Ig á j a." Jézus már földi élete során hivatkozott az izaiási Szenvedő Szolqára, főleg akkor, amikor előre jelezte , hogy szenvednie kell és meg kell
halnia sokak búnel ért. Az első igehirdetésben lépten-nyomon visszatér az
.Ebed Jahve" -ra való hivatkozás [Iz 52-53) . PI. az Apostolok Cselekedeteiben [8,26-40) Fülöp az etióp udvari tisztne k lzai ás 53,7-8-at magyarázza.
[Lásd még az ősk öz össéq Imáját: Csel 4,24-30.) 3) .Jézus a z Ú r [K y r los)".
Az ÚR cím a húsvéti élmény legrövidebb összefoglalása . .Jézus az Úr",
vagy az arám formula : .Maranatha" = Jöjj el Urunk! egyenértékü. Ennél a
témánál gyakran hivatkoznak a 110. zsoltárra. PI. Péter első pünkösdi beszédében: .Dávid nem ment fel az égbe, mégis mondja: Igy szólt az Úr az én
Uramhoz: Olj jobbomra, s ellenségeidet lábad alá zsámolyul alázom. Tudja
meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy lsten azt a Jézust,
akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette" [Csel 2,34-36). Ilyen
és hasonló verseknek az a kicsengésük, hogya feltámadt Úr, az Atya jobbján
dicsőségben élő Krisztus [aki majd a vi lágot megítéli) isteni természetü.
Még határozottabb lesz ez az állítás Szent Pál leveleiben [Róm 1,3-6; Kol 1,
15-20: Fil 2,6-11 . . . ) és természetesen később Szent Jánosnál.
Az ősegyház fokozatos reflexiójának jellemzőit leegyszerüsítve így foglalhatnánk össze: 1) A legrégibb szövegek azt a benyomást keltik , hogya taní tványok mindenekelőtt azt vették észre, hogy az üdvösség kinyilatkoztatása
beteljesedett. Az új Próféta feltárta lsten üdvözítő tervét és ennek az üdvösségnek közvetítője . Nincs másban üdvösség, egyedül csak Jézusban [vö.
Csel 4,12). Jézus az egyetlen isteni megváltó. Az új Izrael Feje. 2) Elég
korán kezd kibontakozni a Krisztus istenségére vonatkozó reflexió : a tanítványok tudatosítják azt, hogy Mesterük megdicsőült és az Istennel egyenlő
rangban van. Továbbá a keresztények hangsúlyozni kezdik hitük eredetiségét
és kezdenek elkülönülni a zsidóktól. (A szigorú monoteizmust valló zsidóknak
természetesen botrányos volt Jézus . Jst enlt és e 'l.l Az ősegyház tehát részben a zsidókkal folytatott polémia hatására - kezdi kibontani a húsvéti
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esemén yekben és Jézus földi életében bennef ogla lt krisztológiai elemeket.
Egyrészt kiemeli azt, hogy a felmagasztalt Úr azonos a keresztrefeszítettel;
másrészt ponto sabban meghatározza lsten és Jézus Krisztus viszonyát. Tudatosítják a Fiú p r a e e x i s t e n t i a - ját: határozottan megvallják. hogy a
Fiú öröktől fogva az Atyánál létez ett és mindig ist eni rangban volt. A Filippie khez írt levé l 2. fejezetén ek Krisztus-himnus za bizonyára már az ősegyház
liturgikus himnusza vo lt : ebben vilá gos Jézus isteni mivoltának állítása. 3)
Az ősi hit utol só vonás a: az újs zövet ség legré gibb szövegei , éppen kateketikai és kul tikus jelleg üknél fogv a, nem tanúskodna k egészen világosan az
említ ett doktrin ális fejl ődés ről. Természete s az. hogy az első keresztény nemzedék inkább éli hitét, semmint a krisztológiai reflexiókra irányítja f igyeImét.
Rövid hitvallási formul ák. im ádságok , liturgikus felkiáltások (az apostoli levelekben sok ilyet t alálunk) az él ő hit kifejezései. de nem tükrözik teljesen
mi ndazt az eszmei teljessé get. amit a rendszeresen kidolgozott reflexiótól
elv árunk.
2. Jézus fokozatosan nyilatkoztatja ki istenfiúságát
Miután röv iden jellemeztük az ősegyház Krisztus-hitét. próbáljuk meg
rekons tru álni a t a n í t v á n yo k h ú s v é t - e I ő t t i h i t é t. Elsősorban a
szinoptikusok t anúságtét elére hivatkozunk. mert ezek (főleg Márk) mutatják
be a názáreti Jézust úgy. ahogy kortársainak megjelenhetett. Természetesen,
ismét eljük, már ezekben is érezhető a húsvéti hit . vlsszahatás a" . Ezzel mindig
számolunk. Máss zóval : módszerünk kicsit hasonlít a történetkritikai módszerhez: de ennél tov ábbmegy , mert nem csupán az exegéta és a történész
szeméve l vizsgálj a Jézus életének k iem elk e d ő eseményeit. hanem már a
húsvét-utáni hit fén yével is számol . amik or a Jézus-miszt ér ium kinyilatkoztatását meg akarja ragadni. A mi kor Jézus történet i alakj ából kiindulva eljutunk
Jézus Kr isztus iste nségé nek telj es fel ism eréséig , nem tess zük zárójelbe a
hitet. de megkiséreljük rekonst ruálni azt a t örténelmi hel yzetet és fo lyamatot.
amelyne k sor án megszüle tett a Jézus iste nségében való hit . Másszóval: tanúl
akarunk lenni a J ézus-míszt éríum f o k o z a t o s k I n y i I a t k o z t a t á s á n a k az apostolokkal együtt. Jézus embersé ge és tö rt énelmi léte az út istenségé hez. Egész miszt érium ának. személyének és küldetésének középpontja
pedig nem más, mint az Atyáho z való viszonya. ezért főleg erre összpontosítjuk figyelmünket.
Rögtön leszögezzük : Ha Jézus valóban az lsten Fia. tehát az Atya egyszülött Fia, egye nlő az Atyával . ahogy ezt a keresztények vallják. akkor ezt
egyed ül Jézus maga tudja kinyilatko ztatni az embereknek ; az ő kinyilatkoztatása nélk ül ezt soha senk i fel nem fede zhetné . . M lndent átadott nekem
Atyám , és senki sem ismeri a Fiút. csak az Atya , senki sem ismeri az Atyát.
csak a Fiú és akinek a Fiú kinyilatkozt atja " (Mt 11,27). Tapasztalatból kell
tudni azt, ki az lsten, hogy ezt mondh assa valaki : . Ez az ember lsten" . I:s
7

egyedül lst en mondhatja: . I:n az lsten Fia vaqyok" (t ranszcendens érte lemben). Ha tehát Jézus nem személyes tapasz talatból beszél, ha nem azt nyi latkoztatja ki, a m i valójában és amit megé l, sohase m tudjuk Igazában meg mondani , kicsoda ő és sohasem hihetünk az lsten Fiában. Ha Jézus nem
s a j á t s z e m é I y é b e n nyilatkoztatja ki nekünk az Istent, akkor csak
egy hozzánk hasonló emberrel találkozunk.
De éppen itt bukkanunk egy alapvető nehézs égre . Ha a szi noptlkus evangéliumokat tanulmán yozzuk , me gl epődve áll apíthatju k meg : Jézus általában
nem mondja meg k ö z vet I e n ü I , hogy kicsoda. A szem élyére vonatkozó
formális kijelentések rendszerint másoktól jönn ek : a kere sztségnél és a szín változásnál az Atya (az égi hang) tesz t anúságot ró la; máskor a gonosz szellemek ; Fülöp Cezáreáj ában Pét er vall ja meg , hogy ő az lsten Fia. A Nagy·
tanács előtt is csak a főpap kérdésér e, közvetve vallja meg kilétét : "Te vagy a
Messiás , az Aldott (I sten) Fia?" - . I:n vagyok : - A Golgotán a százados
jelenti ki: .Ez az ember valóban lsten Fia volt: Most M árk evangelistá ra
hivatkoztunk, aki minden bizo nnyal a legh ívebben t ükrözi a húsvét-előtti eseményeket és nagyon ügyel a Messiás-titok fokozatos ki nyi lat koztat ására. De
az említett megfigyel és áll a másik két szinop t ikusra is.
Ezekre a tényekre megpróbáltak magyarázatot keresn i az exegéták és a
teológusok. A vitákat most nem ismert etjük. De minden jel arra mutat, hogy
az irod almi tények Jézus alapvető magatartását és módszerét tükrözik. Igy
tehát a keresztény kinyilatkoztatás paradoxonával áll unk szemben: egy részt
egyedül Jézus mondhatja meg , kicsoda ő; másrészt Jézus addig nem rnond hat
magáról semm it, amíg az embe rek nem besz élnek és nem mondják meg,
kinek tartják őt. P. J. G u i II e t könyve : .Jézus élete és halála előtt" 3 fe lveti ezt a problémát, majd így vi lágítja meg a paradoxont: . Hogy Jézus
kinyilatkoztassa önmagát, ahhoz nem el égséges az, hogy beszéljen vagy
cselekedjék; szükséges az is , hogy szavát megértsék , hogy igéinek jelentése
legyen hallgatói számára ; sőt mi több : hogy szavai ugyanazt jelentsék hallgatóinak, rnlnt amit neki magának je le ntenek. Kinyilatkoztatni önmagát nem
azt jelenti, hogy kiejt egy formulát és ezt ismét elt et i az emberekkel, ahogyan
a tanító bemagoltat bizonyos formulákat a tanulókkal: ,Mo ndjátok utánam: I:n
vagyok az lsten Fia'. Szükséges tehát az, hogy az ismételt formu lák ugyanazt
jelentsék, mint amit a Kinyil atkoztató szán nekik:
Mindebből megértjük Jézus módszerét: úgy nyilatkoztatt a ki magát, hogy
hall gat ói, beszé lőfelei szava it ismételte, az ő vallomásukból indult ki és azt
fejlesztette tovább. A korabeli zsidók egy meghatározott vallási meggyőződés
sel, messiás-hittel látták Jézus szem élyét, csodálták tetteit, hallgatták szavait; többé-kevésbé azonosították Jézust a próféták által megígért és várvavárt Messiással. Jézus, aki istenfiúi öntudattal lépett az emberek közé , leéreszkedett hozzájuk és csak lassan-lassan tárta fel szem él ye titkát. Egyébként
hallgatói képtelenek lettek voln a megé rteni szavainak igazi jelent ését . Arra
volt szükség, hogy az emberek előzetes élményeik , vall ási ismereteik alapjá n
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nyissanak rá Jézus szavainak értel mére. De másr észt szükség volt fel fogás uk.
hitük továbbf ejl eszt ésére . kiigazítására is , hiszen Jézus istenfi úsága egészen
új volt az ószövetségi kinyilatkoztat áshoz képest; és csak Jézus maga rnondhatta meg, milyen t itokzatos, bensőséges kapcsolat f ű z l az Atyához.
Jézus mint kifejlett férfi , harminc év gazdag tapasztalatával lép f el. hogy
bete lje s ítse rnlndazt , amit az ószöve tségi próféták előre hirdettek, és szavalval , tettei vel kinyilatkoztassa ist enf iúi mi vo ltá t, azt, ami ö röktő l f ogva volt,
azt a tényt. hogy lét ét egés zen az Aty ától kapja és hogy küldetése az Atya
örök tervének bet elj esít ése. Nyilvános múködésének elején a legkiemel·
ked öbb esemény m e g k e r e s z t e I k e d é s e . A tény kétségtelen. A k ű 
lö nböző evangéliumi hagyományok egyaránt beszámolnak róla. M ind a négy
evangé liumban ez a teo f ánia Jézus történetének ragyogó homlokzat át képezi.
A názáret i Jézus közvetlen kapcsol atba kerü l a megnyílt éggel: hall ja az Atya
hangját és befo gadja a Szent lelket . Két ségt elen, hogy ez a bemutatás már a
hi vő kereszté nységtől ered ; az őske reszté nyek Jézus keresztségében már az
egyház álta l kiszolgáltatott keres ztség őstípusát látták. De a tö rténeti esemény nem vonható kétségbe. A teofáni ákra és apoka li pszisekre je llemző
stí lus. ábrázolás mögött észre kell vennü nk a dön tő esemény jelentés ét . Az
esemény f eltét elezné Jézus személyes közl ését , hiszen az evangél iumo k nem
mondják azt. hogy a tanúk is hallották az égi szözatot. Jézus földi élete sor án
t öbbízben f elt árta lelkét övéinek . (Vö. lk 22.15; Mk 14,34.) De az ilyen bizalmas közléseknek jeiét nem látjuk a keresztség epizódjának leírásában. Sem
az égi hang, sem a t artalom nem jelzi azt , hogy mi volt ebben a pill anatban
Jézus b el s ő tapaszta lata és reakciója . Mi tehát a keresztség epizódjának je lenté se az evangelisták szándéka szerint? P. Guillet szeri nt ez Jézus bernut atkozása a hi vők nek . Egy egészen kiváltságos személy kinyilatkoztatá sáról van
szó. A ki nyilatkoztatás csúcspontja az isteni szózat az elbeszélés végén: "Te
vagy az én szeretett Fiam. benned telik kedvem !" (Márk) "Ez az én szerete tt
Fiam . . . " (Máté) Máté itt mind en bizonnyal Izaiásra utal: . Irne az én
Szolgám, akit támogatok . az én választ ottam, kiben kedvem talál om" (Iz 42.1) .
Máté 12.fejezet e kifejezetten idézi Izaiásnak ezt a vers ét . Jézus teh át az a
sze nvedő Szolga, aki az üdvösséget hozza a nép nek. Akár király. akár próféta.
a Szolga mindenképpen messiási alak: Istennek kedve t eli k benne. ő majd
megvalósítja az igazságot a f öldön. Jézus betel jesíti a jö vendölé st ; erre utal
a keresztség j elenet e. A kere sztség epizódja nem anakronizmus. nem az
evangelisták . rnontázsa" , mert nem azt mutatja be , mit élt meg Jézus ebben
a pill anat ban - nem messiási tudatának fe l é b r e d és é ről van szó - , hanem
azt kezdi kinyilatkoztatni , ami öröktő l fogva volt. istenfiúságát, amire emberi
tudatának kibontakozásakor már régebben ráébredt. (Ha Jézus valóban lst en
Fia, és ezt egy napon ki kell nyilatkoztatnia, akkor ezt öntudatra é bredés é tő l
kezdve tudnia kell. M ásrészt : Ha Jézus valóban ember, akkor emberi tud ata
csak lassa n bontakozik ki - amin t ezt Lukács első fejeze tei bő l látjuk - ;
szület ése pill anatában nem fe jlettebb embe ri tu dat a. mint bármelyik cse-
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csem öé.) Egészen pontosan : a z A t Y a m a g a kezdi kinyilatkoztatn i, hogy
ő

küldi Jézust, hogy ő Jézus eredetének és missziój ának forrása .

M egkeresztelkedé se után Jézus hirdetn i kezd i az lsten ors zágát. Tanítja
a köréje se reglő népet - új törvényt ad - , meggyó gyf tja a bete geket. megbocsátja a búnöket. A zok közül, akik közelebbről követik , apost olokat választ
és ezeket egy re j obban beavatja az Istenország titkaiba. Altalában hitet kíván
hallgatói tó l és még azokat is követésére szólítj a f el . akik nem lehetnek vele,
akik a szó szoros értelmében nem s z egő d h e t n e k nyom ába. A Hegyi Beszédben azt tan ítja , hogy m ind annyian az Atya gyerm ekei vagyunk. hogy életünkben a menn yei A ty a t ökéletességét kell ut ánoznunk . Jézus magatartása és
beszéde felke lti, táplálja, meg e rő s í t i hall gatói hitét. De vajon ez a hit Istennek , avagy ő neki magának szél-e? I:rd ekes, hogy aszinoptikusoknál csak
egyetlen egy esetb en mondj a Jézus (M t 18,6): . Ezek a kics ik. akik hisznek
b e n n e m" . Egyébként kife jezetten az Istenben való hitről sem beszél.
Al ta lában csak azokról sz él. akik hi sznek , akiknek hitük van. Ha ennek a hitnak a tárgyát me g akarnánk határozni . tal án így fejezhetnénk ki leqpontosabban a szöve gek tartalmát: . Higg yetek az Evangéliumban!" (Mk 1.14) Vagyis :
Higgyétek azt, hogy most lsten va lami egyedülálló , végérvényes tettet visz
végbe, és ennek Jézus a t anúja és f öszerepl ö]e. Isten , Jézus és az esemény
nem keveredik össze : m indegyiknek megvan a maga sajátos alakja és szerepe.
De ugyanakkor nem is válas zth atók szét. Innen van az, hogya legtöbb esetben a . hl nnl" Igéhez egyaránt hozzátehetjük az .lstenben" . •Jézusban". vagy
. az Eseményb en" (az Ist eno rszág el jöttében) hat ározót. Ez egészen vil ágos
János evangé li umában, amely jobban kibontja a szinoptikusok gondolatát.
Jézus nyilvános múködése során lassan-l assan vezeti övéit személye és
messi ási külde t ése felfedezés ére. A dön tő pillanat kéts égkívül P é t e r va Ilom á s a Fülöp Cezár eájában. Ezt az epi zódot a szinop tikusok úgy mutatják
be. mint fordulópontot Jézus nyilvános múködésében . Kül önösen Márk (8,
27-30) hangsúlyozza a krit ikus pillanatot. .Ett öl fogva arra kezdte oktatni
őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie . a vének. főpapok és írástudók elv et ik és megölik, de harmadnapra föltámad . Egész nyfltan beszélt
mindenről . .. " Jézus kezdi felfedni a messiási titkot. Simon Péter megrém ül , me gbot ránkozik, ami kor Jézus szenvedéséről és haláláról hall. Ebből
és Jézus korholásából világos , hogy nem f ogja f el saját vallomása jelentését.
Nem a te st és a vér jelentette ki nek i Jézus mi sztériu mát , ahogy Máténál
olvassu k (16.17), hanem az Aty a. A Fülöp Cezáreájában történt vallomás
nem egys zerú hitvall ás, t ehát olyan kiáltás, amelyben a hit fejeződik ki.
Péter Jézus kérdé sére válaszol : . Ki vagyok én?" (Kinek tartanak engem az
emb erek?) Tehát a kérdés Jézus személyazonosságára vonatkozik. Jézus
azonosságának nem kellett voln a prob lém át okozn ia, hiszen Názáretben bárk i
megmo ndhatta vo lna : . Ez az ács , M ária fia . Jakab, József, Júdás és Simon
testvére" (Mk 6,3) . I:s mé gis d ön tő kérd és Jézus számára személyazonossága: arra akarj a késztet ni környez etét. hogy állást fogl aljon személyével
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kapcsolatban. Az evangél iumi jelenetekben megfigyelhetjük, hogy Jézus
minden esetben igazo l egy-egy olyan gesztust, amely körn yezetét megbotránkoztatj a. Bizonyos uta lásokk al. szi mb olu mokkal fölfedi természetét. O az
Orvos. aki a bet ege ket meggyóg yítja és a bűnösöket hívja: ő a Jegyes :
társain ak nem kell böjtö lnlök. míg ő velük v an: ő az Emberfia. aki ura a
szornbat nak, hat alm a van a bű n ök megbocsátására. Am ikor Péter ezt mo nd]a:
•Te vagy a M ess l ás" . ez a vallomás ig az és kifejezi Jézus titkát; de ez nem
egysz erű en emberi áll ítá s: Péter a hit indítására mondta ki. I:s ha Jézus a
Messiás t ranszcendens értele mben . ez azt je le nti . hogy nem csak váll alt egy
küldetést, hanem azonos küldeté sé vel: nemcsak tettei révén. hanem lényegénél fo gva is az. aki kife je zi és betölti az emberi reménységet. Más szóval :
Péter hitvallásában burk ol tan benne van a keresztények Istenének. Jézus
Atyjána k megv all ása. hiszen Jézus küldetését Atyjához való viszonya határozza meg.
Péter számára Jézus szava i (Mk 8,31) botrányt és megrendülést okoznak .
M égis , a M es si ás kin yilatkoztatása ill úzió lenne , ha nem értenék meg , hogy
lsten küld ött j ének szenv edni e kell és meg kell haln ia. Jézus a h a I á I f e I é
tart. A szl noptlkusok , fől e g Márk és Lukács azzal emlékeztetik erre olvas óikat.
hogy időnkint megszakít ják elbes zélésüket és megjegyzik : . Az Emberfia az
embe rek kezébe kerül és megölik, de halála után harmadnapra föltámad'
(Mk 9,31) . M árk azt is hozzáfűzi, hogy a tanítványok nem értették ezeket a
szavakat. Az evangelisták bizto s tén yként adják elő azt . hogy Jézus előre
ismerte sorsát és tudta annak jel entését. A mikor Jézus előre érzi sorsát és
megjövendöli szenvedését és halálát . egyszerre biztosra mondja a tényt és
ugyanakkor titokzatosnak mut at ja annak jelentését . Jézus öntudata, magatartá sa a halál elő tt egés zen egyedülálló . A szinopt ikusoknál összesen 19 olyan
hel y van, ahol Jézus szavai a jö vő szenv edésre ut alnak . Ebben az összefüggésben elő s z eretettel használja az Emberfia kifejezést. ame ly - tudjuk - Dániel
7. f ejezeténe k titokzatos . transzcenden s alakjára ut al. Ezek a szövegek úgy
mutat ják be Jézus t. mint ls t en küldöttl ét. aki tudatában van küldetésének.
élete vé gső kifejletének , de nem ismeri a szenvedéstörténet minden részletét.
Minden jel arra vall , hogy Jézus valóságos ember és emberi öntudattal néz
szembe a haláll al. Nem ant icipálhat ja az ismeretlen j övőt. A getszemáni kert
halálos gyötrődése nem megjátszott jelenet. Az evangéliumok nem engedik
meg azt . hogy Jézus magatartása mögött a jövő világos szcenárióját tételezzük föl. Ha csodát képzelnénk el. tehát ha a betlehemi kisded. a názáreti
munkás, vagy a szenv edés felé t artó Mester lelkében ott látn ánk a téve dhetetlen Istent. aki rnind enr előre lát és előre át éli a húsvéti diadalt. ez
annyit je lentene . hogy tagadnánk Jézus igaz emberségét. vagy két Krisztust
téte leznénk f el; vagyis Jézus mis ztériumát feloldan ánk amítoszban .
Az evangéliumok alapján megs ejthetjük az Istenember titkát. aki az abszolút jövővel szemben , az Atyához val ó átmenet előtt. szabadon. szeretetből az
üres nek tűnő halálba vet i magát. az önk iü resítésben ker esi az lst en te lj eslt

ségét. Megfoghatatlan titok előtt áll unk, de a hit valami fényt vet a mIsztériumra . Az a hit. amely hit a Szeretetben. . Nagyobb szeret ete senki nek
sincs . . . •• Mert szerette övéit . . . " . hajtogatj a Szent János. •Úgy szer ette
lsten a világot. hogy egyszülött Fiát adta érte" (Jn 3,16). . Szeret ett engem,
és önmagát adt a értem" , vallja Szent Pál (Gal 2,20). A haláli g rnen ö engedelmesség, amely a szeretet kifejezése , adja meg Jézus vé g s ő gesztusá nak
jelentését. Mindezt persze csak a Lélek érteti meg a hív ökkel. A Lélek erejé ben
lesznek képesek az e l s ő keresztények a vértanúsá gra , arra a . sz ép tanúságtételre" , amelyre Uruk mutatott példát nekik. A Lélek erejében hiszik majd
azt, hogy Jézus az lsten Fia. Jézus fel támadása után a t anítv ányok felismeri k,
hogy az az lsten, akinek a nevében beszélt. akinek Országát hirdette és e lő
készítette , más, mint amilyennek ők elképzelt ék. Jahve , az egyetl en lst en
azonos Jézus Krisztus Atyj ával , és maga Jézus ennek az Aty ának egyszül ött
Fia.
Hogy Jézus a Fiú (Isten Fia), ez azt jel enti, hogy ez a názáreti ember
egészen egyedülálló viszonyban van Istennel. János egész evangéliuma ezt
bizonyítj a. A feltámadással az Aty a véglegesen Igazolta Jézust; amikor Úrrá
tette, tanú ságot tett arról . hogy Jézus végbevitte az üdvösség múvét. M indezt
csak akkor vihette végh ez, ha valóban lst en Fia, tehát öröktől fogva az Aty ánál volt, vel e egy enlő isteni rangban . A fe ltámadá s nyil vánvalóvá t eszi , hogy
az a Jézus, aki a kereszten az Atyának a kezébe ajánlotta lel két. aki missziój át
egészen az önkiüresítésig teljesítette , pontosan az, aki nek elő zőleg állította
magát és amiért meghalt: lsten Fia, a világ Megvált ója .
3. "e s te kinek tartas z engem?"
Jézus Kris ztusban lsten tel jesen kinyilatkoztatta magát .• Istent soha senki
nem látta, az Egyszülött lst en, aki az Atya kebelé n van, ő nyi latk oztatta ki "
(Jn 1,18l. Jézus Krisztus az Aty a szeret etén ek kinyilatkoztat ása és közlése :
tehát tökéletes ember és valóságo s lsten. János evangéli uma ezt világosan
tanúsítja. •Ezt azért írtam, hogy higgyétek, hogy Jézus a M essi ás, az Istennek
Fia, s hit által éle tet ek legyen őbenne" (Jn 20,31 ).
A modern gondolkodás Hegel óta sokat foglalkozott az ember végte len
lehetöségeivel. megistenülésével. A mai ateizmus , amely humanizmus akar
lenni , annyira felm agasztalj a az embert, hogy tagadja Ist ent. Azt gondolja,
hogy csakis lst en t agadásával biztosíthatja az embernek az őt m egi ll ető helyet .
Jézusban legfeljebb csak a tökéletes embert látja, az egyetemes ember prototí pusát. M . Merleau-Ponty ,az agnoszt ikus-ate ista francia fi lozófus írja : . A
kereszt énységnek, mint az lsten halálát hi rd ető vallás nak az újs ága abban
van, hogy visszautasítja a f il ozófusok Ist enét és azt az Iste nt hi rdeti , aki fe lveszi az emberi állapot ot ." Ebben az állításban sok igazság rej li k, de a filozófus arról tanúskodik, hogy félreismeri Jézus titkát. Hasonló képpen nem egy
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mai .kereszt ény" teológu s is annyi ra túl zásba visz i Jézus emberségének
hangoztatását, hogy tagadja istenség ét. Ez a mai .horizontal izmus " kiü resíti
a kereszténységet. Azt mondják, hogy az isteni teljesen az emberibe költözöt t
át, most már nincs szükség istenire, .természet f eletti re". Merleau-Ponty világosan kifejezi ezt az álláspontot: Ha a végső ki g hűséges ek maradunk Jézus
emberségéhez, - teh át halandóság át is elfoga djuk - . csak az ant ropológia
marad számunkra és le kell mondanunk mi ndenfa jta .Isten-tanr öl".
Ezzel szemb en mi hisszük azt . hogy amikor Jézusban az Ige testté lett,
nem veszített e el ist enségét. csak felvett e azt, amit addig nem birtokolt, az
emberi állapotot. Ezt az egyházatyák lépten -nyomon hangoztatj ák a kezd ő dő
eretn ekségekkel szemben. Jézust az Atya feltámasztotta és magához emelte
a dicsős é g b e , hogy mos t már meg di cső ült emberségével is a mi ndenség Ura
legyen . A kalkedoni zsi nat (451-ben) így fogalmazta meg a dogmát: Jézus
Krisz tus valós ágos lst en és valóságos ember ; eg ylényeg ű az Atyáva l és egylé n y e g ű vel ünk emberekkel. A századok során az Egyház elmélyítette ezt a
kimeríthetetlen ti tkot . Az új abb i dőkbe n - egy bizonyos burkolt dokét izmussal szemben - hangsúly ozzuk Jézus valód i emberségét. De vig yáznunk kell
arra. nehogy megcso nkítsuk a dogmát. A Hitt ani Kongreg áció 1972.február
21-én közzétett nyil atkoz at a felh ívt a a figyelmet bizonyos veszélyes e lhajlásokra . A .kalkedoni modell" nem hatá rkő ugyan, de mindig is határozot t kiindulópont és norma marad Jézus Krisztu s ist enemberi mivoltának értelmezésében. Felhasználva a múlt századok kri sztológ iai meglát ásait. el kell mély itenünk és a mai embern ek új ra kell fogalmaznun k a Jézus Krisztusról szóló
szentírási tanítást.
De a ker eszt énys ég elsősorba n nem tan . hanem valóság, nem elméle t.
hanem élet Jézus Kris ztusban. Az e ls ő keresztények mind enekelőtt önt udatára ébredtek annak, hogy Jézus Krisztus él , velük van, bennük él Lelke által.
Erre a megélt valós ágra ref lekt álva fe j lesztették ki . krisztológiájukat", amelynek kezdet i mozzanat ait megjelöltük. Az Újs zövetség fej lettebb kri sztol ógiáját
és az e l s ő századok vi t áit itt nem tárgyaltuk. De az ősegyh áz hitének, ille tve
még előbb a t anítványok hit ének kibo ntakozása példa mai hitü nk számára is .
VI. Pál mondotta 1964.márc .14-én: .Jézus nekün k is pontosa n ugyanazt a kérdést t eszi fel, amelyet annakidej én az apostoloknak: ~s ti kinek tartjátok az
Emberfiát? ~n is ugyanezt a kérdést te szem fel nektek. Az Evangélium s ürge tő
hívását érzitek-e lelketekben? ~ s t i mit mond ot ok Jézusról? Kicsoda
és
milyen a t ermészet e? Az ember önkéntelenül a kat ekizmusra gondol és emlékezik a választa: ,Jézus az emberré lett lst en Fia.' De tudjuk-e igazában,
mit jelentenek e szavak? Továbbá, ha Jézus a megtestesü lt lsten, ami a
csod ák csodája. kicsod a s z á m u n k r a ? M i lyen viszony van közötte és
közöttem? Valóban foglalkoznom kell vele? Valóban ta lálk ozom vele éle tutamon? Sorsom valóban az övéhez van kapcsolva? . .. Kicsod a az Úr? Ki ez a
Jézus, akit évszázadok óta hirdetünk. mivel meg vagyunk győ ződve arró l,
hogy életünknél ls fontosabb , hogy őt hirdessük a lelke knek? Kicsoda J ézus?"
ó
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E kérdések sor sdöntöek minden keresztény számára. Mindenkinek valam iképpen válaszolnia és választan ia kell. ' IOs mivel egyed ül maga Jézus nyilatkoztathatja ki önmagát, mivel egyedü l a Lélek vezet el bennünket Jézus rnlszté riumának élö isme retére, azért imád koznunk kell ezért a kegyel emért :
. Dornlne Jesu. noverim Te .. .• Uram Jézus, add. hogy ismerjelek Téged!
(Szent Agoston)
JEGYZETEK
R. Schnacken burg, . Chri sto logie des Neuen Testaments", in: M ysteri um Salutis
111 /1, 232.
, Ezzel kapcsolatban lásd : Szabó Ferenc: . Viták a történeti J ézus ról": Vigilia 1971/8 .
505 -51L
, J. Guillet SJ. Jésu s deva nt sa v ie et sa mort, A ubier , Paris 1971. 19. o. l ásd az
egész bevezető fejezetet az . lndtrek t kr isztol óqi ár úl" : .Conscie nce de J ésus et fai
des dísc tpl es" .
• l ásd P. Carré érdeke s kö rkérd és ét : Pour vo us qu i est Jésus-Christ ? Cerf, 1971.
for dlt ásban: Ki nekem Jézus Krisztus? Prugg Verlag. Eisenstadt , 1972. Azóta
Heinr ich Spaemann a német kultú rkö rben is végzett hasonló megkérdezést: Wer ist
Jesu s von Nazaret fü r mich? Kösel Verl ag, München 1973.
1

Jacques Loew
EMBER AZ EMBEREK KIJZun
Az ószövetség Krisztus-próféciái ut án szemléljük most az ember Jézust .
az ö oly ember i, oly paradox emberségét . M icsoda alacso nyság akkora nagyság után! Bármennyire meghitt barátunk is az evangéli um. bármennyire rneqszoktuk, hogy újra meg újra elövegyük és olvasgas suk, nem nézhet jük eleget.
milyen emberien él, milyen csodálat osan az emberek hez hasonlóan. A kegyel ·
mek kegyelme Jézust úgy szeretni, mint ahogy egy élö embert szeretünk ,
akinek az életünket szent eltük, egy férfit, vagy egy asszonyt, akivel egyek
vagyunk testben-lélekben . Próbáljuk most meg Urunk Jézust az életében nyomon követni , néhány pillanatig szinte elfeledni, hogy ö maga az lsten, hogy
mint embert l áthassuk.
El ős z ör az túnik szemünkb e, mi lyen öss zeszedett ö és mi lyen nyitott.
Erzékei tágan tárulnak az élet felé . Mond hatni ante nnái vannak, amelyek a
dolgokra, az emberekre vannak beállítva. Nem csukott vagy lesütött szemmel
megy végig az életen : létezik számára a küls ö vil ág. Nem szimbolum nek i,
nem is ill úzió. B e l s ő élete nem tompította el konkrét látá sát . Képeit. hasonlatait közvetlenül a földröl veszi. Amit elm ond nekünk, azok az At yj ában látott
dolgok , de abból kiindulva. amit Názáretb en lát ot t . ami vel az utcán találkozott.
Mit látott ott a mindenek Ura? A madarakat , amint csip eget ik a magot , az
ágak közé rakják fészk üket, elfogják öket és nyársra húzva néhány fillérért
árulják; a játszado zó, civakodó. szájaskodó gyerekeket; a munkát lanokat , akik
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várják. hogy felfogadják őket; a háziasszonyt. ahogy keresi az elvesze tt pénzdarabot. ahogy veszi a kovászt és háro m mérő liszt közé keveri, míg az egész
átkovászosodik (szinte azt mondaná az ember : még a konyhai recep teket is
ismeril) ; a legénybúcsút a menyegző elő tt; az alkalmatlan barátot. aki éjj el
zörget barátja ajtaján ... Mindez csup a élet , duzzadóan emberi.
Beszél a fiatal any ár ól. aki éppen világ rahozta gyerme két : az az ember
benyomása . hogya Názáreti Jézus igazán látta a fiatalasszony mosolyát, aki
.rn ár nem is emlékezik gyötrelmére, mert örül , hogy embe r született a világra" (Jn 16,21). Máig egy férfi jut erről az eszembe a brazíliai Osasko városnak abból a negyedéből , ahol laktunk; az ill e tő egy analfabéta-tanfo lyamon
vett részt. Ez a harmincöt éves Sebestyén nem volt valami tehetséges. Látom
magam el őtt , amint ott áll a tábl ánál és egy e g ys ze rű n é gy b et űs szóra mere d:
. vl la", városnegyed . Ráncokba vonta homlokát, megf eszülve , ugrásra készen
állt ott. mint a rekorddöntésre készülődő ol impiai fut ó, hogy megpró bálja kibetüzni ezt a négy betűt . ezt a két szótagot ! I:s hirt elen, életében e lőszö r.
sikerült neki az olvasás : alig észrevehető suttogással ej t ette ki ez az e rő teljes .
nagydarab ember a szót : .vtla" , azt hihettük voln a, hogy egy gyerek beszél!
Nyomban elernyedt az arca , le írhatatl an mosoly j el ent meg rajt a, és ebben
a percben én is láttam az örömn ek ezt a rnoso ly át, amelyről Jézus beszél.
mert ember született a világ ra! Sebestyén azzal lett emberré, hogy most e lő
ször birkózott meg ennek a négyb etűs, kéts zót agos szónak az elolvasásával.
Jézus meglátta az ilyesmit. sokka l jobban . mint mi. I:s ha hasonlatokban
szól , oly ankor csakugyan a körny ezetéb en tudomá sul vett, látott ténye kből
indul ki. Nekünk is újból meg ke ll találnunk Jézusnak ezt a min dent alapjaiban
látó spontaneitását.
Lelke nyitott a csodálkozásnak is . A csod álat tudvalevőleg az el ső lépés
az imádás felé . A természet beszél hozzá: a lil iomok a m e ző n , a kökörcsinek,
a fű, a rügytől duzzadó ágak. Az az ember benyomása, hogy sohasem szertelen, de mindig vidám. Nem hasonl ít egyes emberekhez - nagy szent ek is
akadnak közöttük - , akik mindig feszült, szinte görcsös benyomást t esznek.
I:s ugyanakkor milyen mél yreh ató a t ekintet e! A legrendkí vül ibb dolgokat ,
a legerőteljesebb gondolatokat oly an meghi tt képbe tudja fogla lni. hogy még
csak el sem bámul unk rajta . ped ig igazán megvol na rá az ok! I:ppen kivá lasztotta a tizen két tanítványt . M indjárt megj övendöl i nekik. hogy üldö zést fognak
Halálra adja t estv ér a testv ért .
szenvedni : .Ovakodjatok az e mbe re k tő l
Ne fél jet ek azoktól. akik a t est et
és apa a gyermeket . . . Ne féljetek
megöl ik. hiszen a lelk et nem tudják megöln i. Inkább fél jetek attól . aki a lelket
is, a testet is el tudja pusztítani a gehennában" (Mt 10.17.21.28-30) . Valóban
kemény beszéd, halálosan komoly hely zet. I:s rnllyen képet választ Jézus?
"Nemde két verebet adnak egy fillérért? " A tan ítv ányoknak szóló inte imét és
vigasztalását egy meghitt, végtelenül e g yszerű hasonlattal teszi szemléletessé : .I:s egy sem esik le a földre Atyátok tudta nélkül. Nektek pedig feje tek
hajszálai is mind meg vannak számlálva ."
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Valamivel később ugyanezt találjuk egy másik helyen: Jézus itéletet mond
amely nem fogadja be őt. Az irástudókkal és farizeusokkal
vitatkozik itt: .Klhez hasonlítsam ezt a - gonosz és házasságtörő - nemzedéket? Hasonló a tereken ülő gyermekekhez, akik a többieknek kiáltoznak
e szavakkal: .Fuvolázt unk nektek és nem táncoltatok, siratót énekeltünk és
nem verté tek melleteket" (Mt 11,16-17). Ezzel megjövendöli az elkövetkező
drámát, de egyben elveszi a légkör feszültségét , hogy ne megzavarja, hanem
gondolkodásra ösztönözze az embereket.
Drámai helyzetek és a legmeghittebb, legegyszerúbb hasonlatok: az igehirdetés szab ályszer ű rendszere áll itt előttünk.
Jézus látja a tolakodó vendégeket, amint az első helyeket keresik az
ünnepi lakomán . Jól ismeri üres kifog ásainkat is , és humoros formában
mondja el: .Gyertek, már minden készen van .. . De azok sorra kezdték
magukat kimenteni " (Lk 14,15-20). ~s olyan szavakat használ , amelyekkel
már mindannyian éltünk valamikor: .F öldet vettem s el kell mennem, hogy
megnézzem. Kérlek, ments ki . . . Ot iga ökröt vettem - ma ez egy Fiat,
egy Opel, vagy egy Volkswagen! - , megyek őket kipróbálni. Kérlek, ments
ki ... Megnősültem, ezért nem mehetek."
Egész eredeti frisseségükben végig kellene vennünk az lsten Országáról
szóló hasonlatokat, erről a legfönségesebb valóságról, amire az ember hivatott, és amit Jézus a legegyszerúbb képes kifejezésekben állit elénk: a vető
mag, a magvető - és Jézus látja munkájának minden lehetséges eredmé nyét
-, a mag, amely egészen egyedül nő meg, anél kül, hogy emberi kéznek hozzá
kellene érn ie; azok számára pedig, akik egy minden részében csodálatos
királyi birodalom ról álmo doznak, ott az egymással elvegyült jó mag és
konkoly képe, egészen a világ végéig . Ha péld ául arról beszélünk, mennyire
összekeveredi k Braziliában a babona a mély hittel, azt is hozzá kellene tennünk, hogy nem szabad a gyommal együtt a búzát is kitépni, egyes dolgokat
túlságos gyorsan megszüntetni (még akkor sem, ha ugyanabban a templomban
két Filoména-szobor van, az egyik 70, a másik 140 centi magas), hogy ne
tegyük tönkre ugyanakkor a meglévő búzát is.
nemzedékéről ,

Gondoljunk a gazdag aratásra, a kevés munkásra, az aratókra váró óriási
feladatra, az érőben lévő gabonamezókre. M ind enütt erre a dolgokkal, a természettel, az emberekkel átélt közösség re bukkan unk. Természetesen nem
szabad Jézust pusztán emberré - ha még olyan csodálatos emberré is alacsonyitanunk. De nem az a rendkívüli, hogy az lsten ls ten, hanem az,
hogy lsten emberré lett- és ilyen nagyon emberré!
Szemléljük gyengédségét : megint el kellene olvasni ehhez az egész Márkevangéliumot, az evangelistának Pétertől kapott beszámolóival. Amikor Jézus
meglátja a leprást, részvéttől elfogva kinyújtja a kezét (Mk 1,41). Mikor a
nagy néptömeget látj a, er öt vesz rajta a részvét ezek iránt az emberek irá nt,
.mert olyanok voltak, rnlnr a pásztor nélküli nyáj" (Mk 6,34) . Amikor mi városaink roppant embertömegeit látjuk, nézetem szerint Jézusnak ezt a rész16

vétét kell ene prób álnu nk magunkévá te nni. De részvét e nem marad puszta
érzelem: "Es sok mind enre kezdte t anítan i őket" (M k 6,34) . Részvétet érez
a három napig vele maradó tömeg irá nt is: .Sz ánorn a töm eget, mivel már
harmadnapja mellettem . . . Többen közülük m esszlr ől jöttek" (Mk 8,1-2).
Jézus ism eri a haragot, a csaló dást is : . Kem énysz fvú s éqü kö n elszomorodva haragosan végignézett rajtu k" (M k 3,5). Nemcsa k Márk, a többi evangelista is megeml íti Jézusnak ezt a vonását. A mikor sz űk ebb hazájába, Názáretbe látogat. szabbatnapon taníta ni kezd a zsinagógában. Sokan hallgatták,
elcsodálkoztak és ezt mondták: "Honnét vett e ezt? Honnét tett szert erre a
bölcsességre? . . . Nem az ács ez, Mária fi a?" (M k 6,16) "lO s csod álkozott
hitetlenségükön ." S ami nt csodálk ozik mindazok hit et lenségén, akik látták
életét, éppúgy csupa csodálat. ha elmondhatja: "Bizony mondom nektek,
il yen nagy hitet nem ta láltam senkinél " (Mt 8,10) . Jézus haragra gerjed ,
amikor t anítványai elküldik a gyermekeket. Bosszankodik Péter miatt és
ráripakodik : "EI tőlem, Sátán!"
Jézusban t ehát együtt t alálj uk az erőt és a szelíd séget, a bátorságot és a
részvétet, a keménységet és a gyengé dség et. János az Apokalipszisben (6,17)
"a Bárány haragj áról" beszél. Ez a Jézus szeret. M icsoda különbség Keresztelő Jánoshoz képest ! M ennyivel közelebb van alakja hozzánk . . . Amikor a
gazdag ifjlit látj a, tudja , mi követk ezik, tudja : ez az ember szomorúan elmegy
onnan . De "Jézus ránézett és megszerette " . IOs t alán ma a gazdagok szorulnak rá legjobban szeret ünkre, még ha úgy gondol juk is , hogy nem fogják követni az Úr hívását. IOs ez nemcsak a gazdagokra áll , hanem a más meggyőző
dés űekre. a hitetlenekre és minden emberre. "Jézus ránézett és megszer ette ." IOs mi kor Péter megtagadta, "az Úr megfordult és rátekintett Péterre"
(Lk 22,61). Ninc s sz ö ar ról, milyen volt ez a t eki nt et , de érezzük a benne
kifejeződő mérhetetlen szeretetet. Azt is tudjuk viszont, hogy ez a tekintet
ij es ztő is lehet, például mi kor a gonosz v in c ell é rek ről szóló hasonlat végén
ezt olvassuk : "Végignézett rajtuk (az írástudókon) és fo lytatta . . . " (Lk 20,17)
Jézus annyi ra szeret, hogy minden t eketó ria nélk ül közlik vele: "Uram,
akit szeretsz, beteg " (Jn 11,3) . Mert "Jézus szerette Mártá t , az ő nővérét és
Lázárt". IOs amikor megr endülten ott áll a slrn ál, az emberek ezt mondják:
"Látjátok, mennyire szerette őt?" (Jn 11 ,36) Ha Jézus puszta ember lenne,
akkor mind ez nagyon szép voln a, de kevés. C azonban lst en Igéje, az, akit a
történel em egész folyamán látunk. Ez az Ige jön ennyire közel hozzánk, ilyen
egyszeruen, színig csupa-szerete t emberséggel, il yen "szelí den és alázatos
szfvvel".
Es a gyermekek ! Jézus engedi, hogy hozzá jöjjenek, megöl eli őket, megáldja őket , rájuk teszi kezét. .Klsqyere keket hoztak hozzá, hogy tegye rájuk
kezét. De a tanítványok elut asították őket . Ami kor Jézus észrevette, helytel enítette. Hagyjátok - mondta - a kisdedeket, hogy hozzám jöjjenek. ne
akadályozzátok ő k et ... Azut án ölébe vette és kezét rájuk téve megáldotta
őket" (Mk 10,13-1 6) . A Lukács-evangéli umban ez áll: . Odahívott egy gyere2
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ket . maga mellé állította és így szólt hozzájuk .. . " [Mk 9,47) Vagy : . Aztán
odahivott egy kis gyereket. közéjük áll ít otta, megö lelt e és így szólt hozzájuk . .. " [Mk 9.36)
Mind ig egy város negyedü nk-beli szegény lány jut az eszembe. Assunta
volt a neve. földközitengervidéki szegény családból származott. Ezek az emberek menekültként jöttek Marsell le-be, igazán a szegények legszegényebbjei hez tartoztak és szörnyú nyomorban, szükséglak ásban laktak . A kis lány
egy girh es kiscicára emlékeztetett. A család sor sa olyan nehezre fordult az apa meghalt. az anya beteg volt, a fiútestv éreknek nyoma vesztett - ,
hogy Assuntát árvaházban kellett elhelyezn i. Hét vagy nyolcéves volt akkor.
Azon t épel ődtem . mi lesz vele ebben az intern átusban . miko r megszokta az
utca állandó szabadságát. Fölkerestem a f ő n ökn ő t és elm ondtam neki . kicsoda
Assunta, mennyi szeretetre és gyöngédségre van szüksége. Sose felejtem
el, hogyan lehelt a főnö knő anya, megemlékezve t anácsaimról , Assunt a érkezésekor összec sucsorított ajakkal egy szemérmes csók ot a homlokára . . .
Ha Jézus karj ába vett egy gyereket. akkor , úgy gondolom. bizonyára nem
úgy tette ezt . mint ez a fő nöknő . hanem testestül-lelkestül. egész lény ével.
emberi karjaival . emberi ajkával és emberi arcával, emberi szivével, amelyet
majd a ker eszten átdöfnek és azzal a gyengéd szer étettel. amelyet Máriától.
édesanyjátó l kapott.
[Christusmeditationen 144-151 . Herde r ' 1972)

Csányi Dániel
..AZ EMBERFIA AZ':RT JtJTT, HOGY SZOLGÁLJON"
. Földi életében hangos ki áltással, könnyek között imádkozott. könyörgött
ahhoz. aki meg tudta ment eni a haláltól , és hódolatáért meghallgatásra talált.
Annak ellenére . hogy ő volt a Fiú, a szenved ésb öl engedelmességet tanult.
Múve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak. aki k engedelmeskednek neki, mert az lsten őt tette főpappá, Melkizedek rendje szerlnt" [Zsid
5,7·10).
A Zsidóknak irt levél kr isztológiája, mint ismeretes. fejlettebb és tagol tabb, mint a szinoptikus evangéliumoké. Ann ál jelen t őségteljesebb tehá t,
hogy éppen ebben a levél ben találju k a fenti állítást : Jézus engedelmességet
• t a n u I t" a szenved ésb öl. Hogy ezt a kifej ezést mennyire komolyan kell
vennünk, azt bizonyitja. hogy a szent szerz ö az ö r ö k t Ő I val ó f i ú s á g
t eljes tudatá ban állítja: Jézus szenvedésén keresztül nőtt az engedelmességben.
A tanítás fontosságát mutatja az is. hogy a szerz ő lev elében több más
helyen is visszatér a témára . Igy pl. 2,10·ben ezt olv assuk: . lI lett ugyanis.
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hogy (Isten ) azt, akiért és aki által minden lett, mivel számtalan fiát elve zette
az üdvösségre, az üdvösség szerzóje ként a szenvedésen keresztül t ökéletessé
tegy e" ,' Jézus szenvedése nemcs ak magában a kereszthalál ban áll, hanem
min dabban az elvetettség ben és gyúlöletben , amelyben nyil vános múködése
elejét ól n öve kv ő mértékben rés zesül. A tökélet esülési fol yamat err e az egész
periódu sra kiterj ed. Figyelemreméltó, hogy a sze rz ö (ugyanúgy, min t 5.10-ben)
tudat os ítja az olv asóban a paradox ont : az válik t ökélet essé a szenvedéseken
ker esztül. "akiért és aki által minden lett" (7,28) !
A fenti szövegek tan ítását két mási k idézet egészíti ki :
1) " Fő p a p u nk ugyanis nem ol yan , hogy ne t udna együttér ezni gyöngeségei nkkel,
hanem olya n, aki hozzánk hasonlóan m i n d e n b e n kísér tést szenvedett, a b ű ntöl
azonban ment m aradt" (4 ,15) :
2) "M in thogy pedig a gyermek eknek közös a testük és vér ük, ö is ré szt kapott
bel ő le, hogy hal álával l e g yőz ze azt. aki a halálon ur alkodot t, tudniilli k a sátá nt. és
felszabadí t sa azokat, aki ket a halál tól va ló fé le le m egé sz éle tükre rabszolgává tett .
His zen ne m az angya loka t, hanem A brahám leszárm azottait karo l ta fö l. Ezért m i n d e n t e k i n t e t b e n hasonlóvá kellett vál nia testvérei hez , hogy irgalmas és
Istenhez hű s éges föpap legyen és kien gesztelje a nép bűneit . Igy mivel maga is
kisért ést szeriveden . tud seg íteni azokon, akik a kís értéssel küzde nek " (2,14·18) .

Az idézett négy szöveg t anít ását a kö vetke z ő pont okban összegezhetjük :
1. Jézus kül det ésének ( "nem az angyalokat. hanem Abrahám lesz árrnazottait karolta fö l") lényegéból szükségk éppen következik ( "hasonlóvá k e II e t t
válnia t estv ére ihez" l , hogy az emberi természet nek és az emberi eqzisztenciának m i n d e n mozzanatáb an részes ülj ön a b ű nt kivéve. Ha miss zióját így
fogalmazhatjuk ·meg: azért jött, hogy áth idalja az el eset t ember és az lst en
közötti s zakad éket . akkor a t elj es emberi ben való részesedés nélkül a rnélység mási k partj án maradt volna , s onnan kiá lt otta volna át üdvözító üzenetét,
emberi ajakk al ugyan és embe ri szavakban, de mégis idegenként . akinek sem
tettei nem segí te nek, sem szavai nem hatnak meggyózó eróvel.
2. A teljes emberiben való részesedés általános állításán túl a szent
szerzó kiemeli . mint az ember inek f ont os mozzanatai t, a tanul ást. a t ök életesedési folyamatot, a megkísért etés t . Ezek a f ogalmak mind valam il yen form ában mozq ást , növekedést, fej lódést jelentenek: jel ent ik az iste nféló személy
esetéb en a keres ést , e lm él k ed ő , imádkozó re f lexiót az lsten szaván. a haladást a homályból a vil ágosság felé , a két ségt ól a bizonyosság felé , az áttörést
a kudarc levertségéból a bátor újrakezdéshez.
3. A f enti érte lmezés nem Krisztus iste nségé nek tagadása, hanem emberi
mivoltának átértése annak végsó követ kezményeii g. Ebben a vonatkozásban
utalunk a 3. konstant inápoly i zsin at taní tásá ra, amely a doketisták és monofiz iták elítéléséból levonja a végsó tanuls ágot és tanítja. hogy Jézus Krisztus
emberségének telj ességéhez hozzátart ozik , hogy az iste ni akaraton kívül
valódi ember i akarat a is van.'
Ahho z azonban, hogy az emberi akarat valód i legyen, hogy ne csak mint
egy szép, de soha nem használt ajándék ker ekíts e ki Jézus emberségét, hanem lényeges szerepet ját sszék a megváltó megt estesülés dinamizmusában ,
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ugyanúgy, mint Jézus növekvő, kifáradó, szomjazó, elvérző emberi teste ,
ahhoz szükséges az a dimenzió, amelyben minden valódi akarás, választás és
döntés létrejön: az emberi lét homályossága.
Ezt a Krisztus emberségét a maga teljességében
Zsidóknak írt levél tömören, pregnánsan tanítja.

igenlő

krisztológiát a

Ugyanezt a krisztológi át találjuk meg azonban a szinoptikus evangéliumokban ls, nem ugyan mint t ételesen megfogalmazott tanítást, hanem mint megannyi pillanatképet Jézus életéből.
Ez a krisztológia . közvet ett kr isztológ ia" ';
hogy az A t Yá t nyilatkoztassa ki (Mt 11 ,27) .
Fia, nem annyira szavaiból, mint halál ig való
tanítványai (és a római százados [l], vö. Mk

Jézus miss ziója elsősorban az,
Azt, hogy ő maga az Atyaisten
e n gedelmességéből ismerik fel
15,39).

Ez a tökéletesítő és halálig tökéletesedő engedelmesség, az .lstenhez
húséges főpap" engedelmessége nem csupán egyetlen döntő pillanatban való
elfogadása az Atya akaratának, hanem egy egész élet következetes húsége
az Atya fokozatosan megvilágosuló akaratához. Azért nem színjátszás, hanem
valódi ez az engedelmesség , mert Jézus kora ifjúságától küzd, keresi hivatásának irányvonalait. Egyrészt lelke mélyén él a meggy őződés, hogy egyedülállóan .egy" az Atyával. s hogy az Atya akaratát kell hogy közvetítse ernbertársai felé . Másrészt azonban hogy ez az egység hogyan fejezendő ki emberi
fogalmakban, és hogy az Atya akaratának kinyilatkoztatása milyen életutat fog
kiszabni számára, s milyen áldozatot követel meg tőle , azt csak lépésről
lépésre .tanulja meg", fedezi fel, amint .gyarapod ik bölcsességben, korban ,
s lsten és emberek előtti kedvességben" (Lk 2,52). Ez a .gyarapodás bölcsességben" abban áll , hogy figyeli a körülötte zaj ló él etet. a szociális, politikai
és vallásos áramlatokat mint küldetésének színterét. és felméri mindezt az
lsten kinyilatkoztatott üdvösség-tervének, a Szentí rásnak a fényében, az
Atyával való állandó imádságos dialógusban.
Az Oszövetség tanításából és képeiből egyre világosabban emelkedik ki
Jézus előtt az . úr Szolgájának" (héberül 'Ebed Jahveh) alakja : rnint az az
ideál, amellyel legjobban tudja azonosítani saját hivatás-élményét.
Hogy an írja le l zaiás könyve ezt a szemé ly t ?
Szolgáját az Úr be n sőséges és szem ély es viszonyba vonja önmagá val a kezdet
kezdeté t ől fogva (49. ll. Ist en lel ke árad ki rá, hogy hivatását h ű s é g e s e n betöl tse
(42,11. s .az Úr akarata az ő keze álta l teljesü ljön" (53 ,10). Ez a kül detés abban áll.
hogy összegyűjtse és ú] életre keltse Izrae l szetszé rt fia it (49.5) . hogy üdvösséget
hozzon a vi lág népe inek (42 ,3; 49 ,6), s hogy így m úvében megd i c s ő lts e Ist ent (49 ,3) .
Küld eté sét a Szolga Igaz tani tv ányként tölti be (50,4-5) . Ember t ársaíval b é k e s zeret ő
és türel mes (50 .5; 42 ,2-3) , az lst en akaratá ból ráhalmozott megpróbáltatásoknak ped ig
ell enszegülé s és zokszó nélkül vet i magá t alá (53 ,6) . me rt az a hit er öslt t, hogy ere je
Istenben van , aki nem hagyj a Szol gáj át megszégyenülni (49 ,4-5; 50,7-8). Ebben a
tudatban engedelme s mara d mi ndhaláli g (53 ,7 ) . akkor ls, amiko r szenvedése érte lme
fel ől két ely gyötri (49,4) . Halál a azonban e ngeszte lő áldozatnak bizonyul min dnyáju nk
bűn e i é rt, s "nemze dékek hosszú sor a" számára biztosit életet. Tánt oríthatatla n hű s é g e
jutalmaké nt vég ül ls ten t itokzatos mődon megd icsőiti (53 ,10· 12) .
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Ennek az ideális alaknak sok vonása tükrözi az Ószövet ség nagy prófétáinak hivatását. rendíthetetlen h ű s ég ét és meghu rc oltatását. Mint a Szolga, úgy
a történeti próféták is lsten különleges választottjai (Am 7,1 5; lz 6; Jer 1,5;
Ez 2-3; Lk 1,11-18; 76-79). Ök is a megvetés , ármá nykodás, hamis vádak áldozatai , őket se veszik semmibe a hatalmasok, őket is sokszor megk ínozzák;
sokan közülük életükkel fizet ek merész kiállásukért. Ugyanakkor őket ls
emészti belső kétely, de bizalmukat az Úrba vetve nem tánto rodnak meg. Az
Úr új ra és újra segitségükre jön : hol csen dben veszi őke t véd őszárn ya alá,
hol látvá nyosan száll síkra szolgái mell ett. Ez a nehéz pr óféta-sors vil ágosan
kö ve thető például Illés, Mikeás. Amo sz, Uriás és Jer emiás, valam int Jézus
kortársa, Keresztelő Szent János életében.'
Az evangéliumok fi gyelmes olvasásából azt a tanulságot kell levonnunk,
hogy az im ént vázolt prófétai ideál, elsősorba n az Úr szolgájá nak alakja ,
nyújtja Jézusnak azt a hűségeszményt, amelynek segitségével - hogy a Zsldókhoz írt levé l kifejezését idézzük . engedelmességet tanult" és "tökéletesedett" ti tok zat os és egyedülálló hivat ás ának egyre mélye bb át ért ésében
és elfogadásáb an. Tanulmányu nk h á t ra l evő részében e b ből a szempontból
fog juk az evangéliu mokat vizsgálni. Kronológiai sorr endben (amennyiben ez
rekonst ruálható) elsősor ba n a szi nopti kusokból mer itünk, minthogy ezek
Jánoshoz viszonyítv a keveseb b kibon t akozott teológiát tartalmaznak, s Igy
közvet lenebb képet nyújt anak a tö rté neti Jézusról.
A ti zenkétéves Jézus (Lk 2,41-52)
A ser dülő Jézus felelete anyja szemrehányó kérdésére a követk e ző ké p p e n
é rtel m e z h e tő : . A p á m keresett? De hiszen igazában nincs más Aty ám, csak
az, akinek a házában vagyok! Nem annak vagyok a fia , aki szornorúan keres,
hanem annak, akivel boldogan egy vagyok , s akinek a ,dolgában kell fáradoznom' : Az evangelista megjegyzése az 51. versben , amely szeri nt Jézus t ovábbra ls engedelm esen aláveti magát Józsefnek és Máriának, elhárit minden
fé lreértést. Jézus felelete nem egy kamaszkori fello bbanás József és Márla
ell en, hanem kinyilat koztatása az Atyához való egyedülá lló személyes viszonyánek. E viszony következtében kötelessége , küldetése az, hogy e n n e k az
Atyán ak a .dolgában fára dozzék" . Ebben a jelenet ben tehát a .közvetett krl sztológ iának" egy jó példájával találkozunk: az Istenfiúság tu data Jézus meq lepő magaviseletében és rejtélyes fele letében jut kifejezésre .
Ugyanakkor bepillantást nyerünk az emberi természetbő l folyó t anulási
folyamatba ls: a fiatal Jézus eped, hogy az lst en szavát minél tökéletesebben
megismerje : a tanítókat . hall gat ja és kérdez i" a templomban.
Jézus megkeresztelkedése (Mt 3.13-17; Mk 1.9-11; Lk 3,21-22)
A megdöbbe nt Ke re s zte l ő szabadkozására Jézus igy fele l: "Úgy illi k hozzánk, hogy t e I j e s í t s ü n k m I n d e n t , a m i e I ő v an í r va " (gör. :
ple rószai paszan dlk aloszün én) , Ezt a mondato t W.F. A lbrlght és C.S. Mann
így magyarázza: .Dlkaloszün é-n Ist ennek népét érintő terve a maga teljes21

ségében értendő , nem csupán egy erkölcsi jellemvonás . . . A 119. zsoltár
gyakran mondja lsten parancsait és rendeléseit .dlkalosz" -nak, Ugyanez az
értelem rejlik Jézus feleletében is . Igy a ,teljesíteni mindent. ami elő van
írva' mondat nemcsak a néppel szemben támasztott isteni követelményeknek
való elégtételt jelent. hanem beteljesítését annak az Irásnak a maga sokrétű
gazdagságában (a Törvény, a Próféták, a Szent Irományok) , amelyben (többek
között) ezek a követelmények is le vannak fektetve" ,'
Igy tehát Jézus szavaiban nem egyszerúen alázatosságának egy épületes
bizonyítékát kell látnunk, hanem húségnyilatkozatát Istennek az Irásban kinyIlatkoztatott üdvözítő tervéhez . üdvözítő .akarat ának tltk ához" (Ef 1,9). Mi vel
pedig a Keresztelő búnbánatra hívó préd ikációja ebben az isteni tervben egy
fontos állomás, Jézus megpecsételi szavát azzal. hogy aláveti magát János
keresztségének. Ebben a gesztusban Jézus tudatosan a búnbánó, lsten akaratát kereső Izrael megtestesítője .
A megkeresztelkedést követő teofánia értelmezésében a szövegmagyarázók véleményei eltérőek.' Márk szövegváltozatát követve (aki szerint csak
Jézus részesül a kinyilatkoztatásban) arra hajlunk, hogy ebben az eseményben Jézus hivatástudata fejlődésének egy fontos fordulópontját lássuk .
Máté, Márk és János (vö. 1,32-34) leírása szerint az Atya szava burkoltan
utal .az Úr Szolqájáról" szóló első ének bevezető versére. (Iz 42,1) Ezt a tényt
össze kell vetnünk a fentemlített ténnyel: Jézus mint az lsten akaratát kereső, az Urat s z o I g á I n i akaró Izrael veti magát alá János keresztségének. Lukács kiemeli, hogy Jézus imában elmélyedve éli át ezt a pillanatot.
Úgy hisszük , hogy ebben az ima-élményben világosul meg számára , hogy az
Úr szolgájáról szóló prófétai ideálban hívatása t itkának kulcsát tárja fel előtte
mennyei Atyja.
Jézus megkísértése (M t 4,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1·13)
Ennek az epizódnak eredetét Jacques Dupont tanulmányozta behatóan. '
Múvében kimutatja, hogy a kísértés-történet lényeges elemeiben Jézustól
magától ered , nem az ősegyház teologizáló közösségétől. Míg ugyanis Jézus
életében a .világi messlanizrnus" kísértése teljesen reális volt, az ősegyház
életében ez a probléma már időszerúségét vesztette . Jézus valóban sokszorosan átélt történésről számol be, bár képes beszédben, hogy hallgatóságára
mélyebb benyomást tegyen . Lukács leírása, amely szerint a sátán . egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden orszáqát",
szintén arra mutat, hogy Jézus belső, nem fizikai történésről számolt be
tanítványainak.
Mi ennek a belső történésnek a lényege?
A szövegünkben található ószövetségi idézetek azt a tanítást illusztrálják,
hogy Jézus földi élete folyamán a történeti Izrael nagy kísértéseihez hasonló
választások elé volt állítva. Izrael népe ínséget szenvedett a pusztaságban, Jézus sem lesz mentes a testtel járó szükségek szorongattatásaitól (vö . pl.
Jn 4,6; 19,28, stb .). Izrael. amely lsten fiának tudta magát (Kiv 4,22), tör22

t énelme folyamán újra és új ra vakm eróen visszaélt ezzel az elójoggal és megkísértette Istene türelmét. Izraelt állandóan vonzotta a földi hatalom és dicsöség délibábja . - ez is ott fog t áncolni Jézus szeme el őtt a tömegek hlzelgéséb en . szalmaláng lel kesedésében, a pozícióért vetélkedó tanítv ányok többé-kev ésb é palástolt unszolásában (v ö. Mt 27.43-44; Mk 11,10 ; Lk 19,11; Jn
6.15 ; Csel 1,6. stb .) .
Míg azonban a t örténeti Izrael engedett kísértéseinek, Jézus számára
mindezek a kísé rté sek az engedelmességben való tökéletesedés megannyi
l épcs őfok án ak bizonyul t ak. A sátánnak adott utolsó felelet; " Irva van: Uradat,
Istenedet imádjad és csak neki szolq ál]", tökéletesen összefoglalja Jézus magat artá sának lényegét és gyózelméne k titkát : ó az Úr Szolgája .

+
Ha Jézus si kerét a nyomában tolongó tömegek nagyságán mérnénk, akkor
azt kell ene mondanun k. hogy nyilvános múködésének els ő szakaszában munkája ige n eredmén yes volt (Mk 1.28.37.45 ; 2.2; 3.7, stb .) . Az el vetés. ellene
való áskálodás még szórványos: csak rokons ága és az írást udók úsznak az ár
ell en (Mk 2.6.16.24 ; 3,21.22-27. stb .l. Amikor fö ldijei is elvetik (Mk 6.1-6),
Jézus vál asza mut atja , hog y ebben saját pró féta -sorsa beteljesedését látja.
Noha val amilyen fo rmába n már ekkor sejti a rá váró végzetet (vö . Mk 2,19).
leltűn ő a különbs ég küld etésének ezen a ponton való megfogalmazása és a
szenved ését közvetl enül megelózó meg fogalm azás között. Most ezt mondja :
..M enjünk m áshov á. a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az
evangéli umot. hisz en a z é r t j ö t t e m ki" (Mk 1.37). Késóbb pedig: "Az
Emberfia . . . a z é r t j ö t t . . . hogy szolgáljon és életét adja váltságul
sokakért" (Mt 20,28) .
A fordulópont (Mk 6,30-46; Mt 14,13-23; Lk 9,10-17)
Döntó vált ozást a keny érszaporítást k övet ő események hoznak magukkal. '
Márk és Máté verziójában a csoda leírását váratlanul ez a mond at követi :
"Ezut án azonnal k é n y s z e r í t e t t e a t anítványokat. hogy szálljanak a
bárkába és keljenek át a túl só partra, Betsz aidába , addig ó hazaküldi a tömeget. Aztá n búcsút vett t ől ük és fölm ent a hegyre im ádkozn i: Hogy miért
kellett a t aní tv ányokat a bárkába "kényszer ít eni" , azt János befejezó mondata teszi vilá go sabbá: . Ml kor pedig az emberek látták a csodajelet. amelyet
Jézus rn üvelt, azt mondogattá k: .Bizonyára ez az a Próféta . akinek el kell Jönnie
a világra!' Jézus azonban észrevette. hogy körül akarják öt venni és erő
szakkal ki rállyá kiált ani , újra visszament a hegyre . ó egyedül" (Jn 6.14-15) .
Ebben a tö megj elenetb en megismétJódik a "világi messlanizmus" kisértése : . Mí nden hata lma t és dicsóséget neked adok .. . " (Lk 4 .6) Jézus ismét
az Atya akaratá t választj a és az imádságba menekül. Tudja . hogy az Úr Szolgájának. aki "nem kiáltozik" , aki nek "senki sem hallja az utcán a hangját" .
ninc s keresnivalója a ki ráJyv álasztó nép sokaság mámoros tülekedésében . Ez
a "vo x popull" nem lehet a "vox Dei " : az Atyaisten majd a hegytetó némaságában fog Jézushoz szóln i.
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Ugyanakkor felismeri, hogy az irán y, amit eddig követett, az lst en országa
érkeztének és mivoltának hirdetése a tömegek előtt, nem vezetett eredményre. A már kivála szto tt kisebb csoport életét kell behatóbban, állandóbban befolyásoln ia, hogy legalább ök átlássák küldetése természetét. Az apostolok sem tudják azonban magukat kivo nni a tömeghipnózis mámoros befo lyása alól. Igy Jézusnak kell öket erönek erejével kiszakítani a mámoros
tömegböl. Csak a tó viha rával való küszködés józanítja majd ki öket .
Hogy t ehát Jézus valóságos ember, az ebben az epizódban nemcsak megkísértetésében nyilvánul meg ismét. hanem abban is , hogy a kudarc felismerés e után .stratégi át "v álto ztat. M int Guill et találóan megjegyzi: . Úgy
tervez ö is, mint mi , s úgy látja terve it ö is füstbe menni , mint rnl" .'0
A Messiás küldetése (Mk 8,31·33; Mt 16,21·22; Lk 9,22)
Jézusnak erre a mondására, amel yröl nem sokkal a t ömegekkel való szakítás után számolnak be az evangel ist ák, hagyományosan úgy utalnak, mint .a
szenvedés els ő megjövendölésére" . A szöveg jelentösége azonban első sorban
abban áll, hogy a Mes sl ás kül detésének természetét ti sztázza." A szövegösszefüggés szer int a kiábrándult tömegekkel szemben Péter, az apostolok nevében is, tanús ágot tett arról , hogy hiszi , hogy Jézus a Messiás. Jézus ezután
megparancsolja , hogy err ől a nyilvánosság elött ne beszéljenek, nehogy a
tömegek Ismét a maguk száj afze szerint magyarázzák ezt a tényt. Ut ána
pedig megkfsérell , hogy megtisztftsa az apostolok Messiás-fogalmát. M fg ök
egy föld i paradicsom megteremtéséröl álmodoznak , Jézus sok szenvedésről
és elvettet ésröl beszél , - olyan kifej ezések, amelyek ismét lzaiás 53. fejezetét, a sz e n ve d ő , .sernm lbevett" Szolga alakját idézik fel. Ez az lsten útja,
az ö gondolkod ása, nem az emberé (vö. Iz 55,10).
Annak tehát, hogy Jézus váratlan keménységgel korho lja Pét ert ," aki nem
tudja elfogadni Jézus tanítását. ez a háttere. Jézus nem egyszerűe n a helyzet
természet es ésszel való hi ggadt felmérése alapján számol a szenvedés klkerülh etetlenségével, hanem abban lsten szent tervének k özeled ő d öntő felvonását látja, s mindaz, aki bármilyen formában e terv beteljes ítésének útjában áll , a sátán ci nkosa. Azé a sátáné, aki már a si vatagi látomásban az
. összkomfort os" messianizmust ajánlotta fel Jézusnak, hogy azt válassza a
szolgáló Messiás útja helyett. Ezen az úton próbált a lsten üdvözítö tervét
meghiúsftanJ.
Jézus nyil vános működésének ebben a szakaszában t ehát már világosan
tudatában van annak, hogy milyen sors vár rá, hogy missziójának teljesítése,
az Igazság megalkuvásnélkülI hirdetése életébe fog kerülnL" Ez a tudat sokszor úgy mutatkozik meg, hogy párhuzamba állftja saját sorsát és a próféták
sorsát.
Ill és és Jézus (Mk 9,9-13)
Azt, hogy milyen sors vár arra, aki lst en akarata mell ett megalkuvás nélkül tanús ágot tesz , legmegrázóbban t alán K e resztel ő János sorsa tárta fel
Jézus elött . János meghurcol tatásában és halálában (vö. Mk 6,17-29) Jézus a
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maga szenvedésének el ő k é p é t látta. A színe változását követő párbeszéd folyamán párhuzamba állítja a két esemé nyt : .Irva van az Emberf iáról. hogy sokat
kell szenvednie és megvetésben lesz része: - • . . . ahogy meglrták Illésrő l . kényük-kedvük szer int bántak vele . . . ' .lIlésen " ebben a szövegben
nyilvánvalóan Jánost érti Jézus.
Jeruzsálem, a próf éták végzete (Lk 13.31·35; Mt 23,37-39)
Jézus azoknak. akik f igyelmezteti k. hogy Heródes (Galileában) tőrbe
akarja csaln i. így válaszo l : •. . . ördögöt úzök és gyógyítok ma és holnap.
csak harmadnap leszek készen. Mégis ma. holnap és holnap után folytatnom
kell utam at. mert nem lehe t . hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el:
A mondás rejtélyes. hom ályos . Ennek ellenére kihalIható belőle az a rneqgyóződés. hogy Jézus végzetes küldetésének előképét látja a Jeruzsál emben
tanús ágot tevő és meggyil kolt próféták történetében.
Szavában tr agikus irón ia is rej lik . Jeruzsálem ebben az összefüggésben
szimbóluma II zsi dó vallásos elitnek : a papoknak . a hamis prófétáknak. a klrályi udvarnak - egyszóv al annak a vezetőréteg nek. amelyet az angol .rellgious esta bli shment" -nek nevez. A prófétai megaláztatás. kiüresedés mélypontját éppen abban éri el. hogy ezek a cinikus vezetők I s t e n n e v é b e n
istenkáromlással vádolják meg. s lst en ellen ségeiként áll ít ják pelle ngérre
azokat. akike t lsten igaz szolgáiként küldött közéjü k. Igy az. hogy Jeruzsálemben adják halálra. szinte pró bája a próféta valódiságának. Ezért mondja Jézus.
hogy n e m I e h e t. hogy próféta Jeruz sálemen kívül vesszen el. Szavainak
tragikus bizonyítéka nemcsak Uriás és Jeremiás sorsa a múltban (vö. Jer 26) .
hanem István (Csel 7.48·60) és Pál (Csel 21.27-23 .11) törvény elé állítása ls.
A te mpl om megtiszt ítása (Mt 21,12-13; Lk 19,45-46)
Jézus t etteiben is prófétai hagyományt követ. Annakidején Jeremiás nyelvével ost orozt a kortársait. akik lsten jelenlétét a Templomban büntetlen garázdálkod ásuk védőpajzsán a k tek intett ék. s ezáltal a Templomból ténylegesen
.zs iványt anyát" cs ináltak (vö. Jer 7.1·11). Jézus új Jeremiásként korbáccsal
veri ki azokat . akik lsten jel enlét ével v isszaélnek nyerészkedés céljából . s
ezált al lsten házát rablóbar langgá teszik.
A szolgák és a sző l ősgazda fi a (Mk 12,1-1 2; Mt 21,33-46; Lk 20,9-19)
Utalhatunk még a gyilkos szőlőmúvesekről szóló példabeszédre. A fiú
meggyilkolásában csúcspontját ér i el a szőlőmúvesek elvetemültsége; ezt
megelőzi az előtte küldött szolgák megkínzatása és halála . Ez az allegó ria tehát
ismét mutatja: Jézus tudatában van annak. hogy kül deté se beteljesítéseként
meg kell halnia . Amennyiben a szolg ák a parabolában az ószövetségi prófétákkal azonosttandók." annyiban itt Jézus új fonnában adja kifejezését annak
a tudatnak. hogy elkövetkező halála az Atya akaratának megnyilvánulása:
annak az akarat nak, amelyet már szolq álnak. a prófétáknak a sorsában az
Irásban kinyilatkoztatott. Csak végig kell vezet ni a párhuzamot. A történések
szí ntere azonos: Jeruzsálem. Az ül dözők azonosak: a gő gös . képmutató. clnikus fő papok. A vádak azonos kérdések körü l összpontos ulnak: lsten küldött-
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je-e a vád lott. vagy csaló? mi az igaz istentisztelet? mi az Irás igazi értelme?
kinek a tanítását erö sí ti meg lsten je lekkel? ki h iv atott arra, hogy "hata lommal" tanítson?
A végkifejlet? Lehet-e más, rnlnt azonos: megaláztat ás, megkínoztatás,
halál? A párhuzamo t végig kell élni. A . kely het" ki kell inni az uto lsó cseppig .

+
Míg a fenti szövegek elsösorban azt rnut att ák, hogy Jézus egyre vil ágosabban lát ja az utat, amelyet még be kell járn ia, a szenv edés közeledtével a
hangsúly szinte észrevétlenül az út f e I i s m e r é s é r ö I az út e I f o g a d á s á r a tolódik át. Az engedelmességben való tökél etesedés döntö szakaszáról tesznek a szövegek t anúságot .
Útban Jeruzsálem felé
. Amikor már közeledtek szenvedésének és megdlcsöülésének napjai , elhatározta , hogy Jeruzsálembe megy" (Lk 9,51) . .Elhatározta" benyomásunk
szerint nem fejezi ki teljes en az erede t i szöveg mondanivalóját. A görögben
egy szemitizmust t alálunk: .prosz öpon esztérlszen" . Betú szerint: . arc át megkeményítette" . Szándékának rendíth etetlensége, elt ökélts ége világos a kifejezésböl. A magyarban használatos szé képek közül ezek jutnak eszünkbe :
. emelt fövel" . se jobbra, se balra nem nézve " megy célpontja felé .
A görög kifej ezés azonban ezenkivül az Úr Szolgája magatartását ls felidézi. lzaiás 50,7-ben ezt olv assu k: . pana] kahalla mi s", "arcom (olyan kemény) ,
mi nt a kovak ő" , A prófét a a szenved éssel való rend ít het et len szemben ézést ,
annak f érf ias elfo gadását írja itt le.
Márk Jézusnak ugyanezt a szinte türe lmet len elhatározottságát még job ban hangsúlyozza azzal, hogy elle ntétbe állítja a tanítványok kényte len-ke ll etlen magatartásával. . ú ton voltak Jeruzsálem fe lé. Jézus elöl ment, a tan ít ványok pedig megdö bbent en, rémülten próbáltak vel e lépést tartani" (Mk
10,32; vö . Jn 11,7-10) . Ezekból a so rokból szinte kihallatszik a szemtanú ,
Péter (akinek a futás amúgyi s gyengéje volt. vö . Jn 20,4) zihálása .
Legjobban talá n Lukács közvetíti Jézus belsó vil ágát ezekben a napokban .
•Azért jöttem - mondja Jézus - , hogy tüzet gyújtsak a földön . MI mást
szer etn ék, mint hogy láng ra lobbanjon? De még föl kell vennem egy keresztséget. An nyira szenvedek, míg be nem te ljesed ik " (Lk 12,49-50) . A . keresztség", alámerítés nyilván uta lás Jézus halálára, amikor a szenvedés hullámai
összecs apnak a feje fe lett (vö. Zsolt 124[hb],4-5) . Ezt a pillanatot emészt ő
epedéssel várja . Nem azért, hogy agóniája meg rövidüljön , hogy . rnl nél hamarabb túlessen " a szenve dés borz alm ain. Nem a saját javát nézi; tekintete az
Atya akaratára van szögezve. Arra az akarat ra. amely szerint fel k e II
vennie a halál ker eszts égét. amelynek beteljesedéséig nincs nyugta . Nemcsak elfogadja te hát az Atya akaratát : keresi azt, sietteti azt.
Ugyanezt a belső magatartást fedi f el elöttünk a Heródesnek küld ött
üzenet is (vö . Lk 13,32-33) . Ab ban is arról beszé l , hogy . harmadnap les z
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készen", fogja elérni a kitűz ött célt. I e s z •t e I j e s" , és hogy ezért útját
folytatni .kell " Jeruzsálem felé.
A türelmetlenség és tántoríthatatlanság , amellyel Jézus ez elé a .harrnadnap" elé siet, nem szabad hogyelfelejtesse velünk azt a tényt: az a Jézus,
akit látszólag vonz a halál órája , ugyanúgy iszonyodik a kínszenvedéstól.
mint embertestvérei. A kudarc gondolata , az a tudat. hogy félbe kell hagynia
a tanítás , a gyógyítás m üvét, ugyanúgy a hiábavalóság érzésével tölti el.
mint embert estvéreit . Erről t anúskodik János evangelista . Miután Jézus elmondta a hasonlatot a halálon keresztül termékeny búzasz emr ől . miután
beszélt az Emberfia küszöbön áll ó meqdlcs öül ésér öl. ezt mondja: . Most megrendült a lelkem. Mit mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De
hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám. dicsőítsd meg nevedet!" (Jn
12,27-28)
Megdöbbentő , de egyben mélyen tanulságos ennek a két tudattartalomnak
e g y i d e j ű jele nlét e Jézusban." Az imádság által megvilágosítva és mege rő s í tve , az Irás értelmében . meg van győződve. hogy az élő lsten kezében
tartja sor sát mind annak, aki . éle t ét elveszti" érte . De ez a meggyőződés nem
csökkent i benne azt az iszonyatot és azt az ösztönszerű menekvésvágyat.
amely minden élől ényb en felszínre tör. amikor szembesítik a kérlelhetetlen
halállal. .Föp apunk h o z z á n k h a s o n I ó a n mindenben kísértést szenvedett" (Zsid 4 ,15) . Jézus megkísértettségének emberi valóságát még aláhúzza, hogy ami János le írásában még csak kérdésként merül fel . az az agónia
órájában könyörq éssé , .könnyek közötti hangos klált ássá" fog válni (vö .
Zsid 5,7). Hűsége azonban a legnagyobb próbában is rendíthetetlennek bizonyul (vö . Lk 22,40-42) .
Igy rendíthetetlenségében Jézus hű maradt szavaihoz ," amelyekben kinyi latkoztatta, hogy ő az Úr szolgája: . Hlsz az Emberfia nem azért jött, hogy
kiszolgáltassa magát . hanem hogy szolgáljon , és életét adja váltságul sokakért " (M k 10.45 ; vö . Iz 53 .11-12; Jn 13,4-5) .
Az Úr szol gája küldetésének lényegére még egyszer emlékezteti tan ítványait Jézus, ami kor a kelyhet nyújtja nekik az utolsó vacsora folyamán:
. Ez a vérem , a szövetségé . amely s o k a k é r t kiontatik." Azt akarja , hogy
valahányszor tanítványai összejönnek a keny értörésre (vö. Csel 2,42) . úgy
emlékezzenek rá, mint az Úr Szolgájára , aki . az ért jött. hogy szolgáljon , és
életét adja váltságul sokakért."

+
Szavát a tanítványok megfogadták. A legősibb krisztológia rendszeresen
alkalmazza a . palsz" címet Jézusra (vö. Csel 3,13-16.26; 4 ,27-30l. A LXX
. paisz th eú" -val ford ítja a héber .'Ebed Jahve" kifejezést. M ivel a görög szó
egyaránt jelenthet . szolq át " vagy . fl út", az ősi hi thi rdetők gyakorlata egyetlen szóban tökéletesen összefoglalja a szinoptikusokban megtalál ható . közvetett krisztológiát" : Jézus küldetése abban áll, hogy kinyilatkoztassa számunk-
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ra az Atya lényegét és akaratát; ezt a feladatot az igaz s z o I g a hűségével
telj esíti : haláli g való engedelmességében kinyilvánul. hogy ó az Atya egyet·
len szerelmes F i a . A feladatot Jézus t e I j e s í t i , a velejáró szenvedések
folytán t ö k é I e t e s s é v á I i k , az Irást b e t e I j e s í t I, Atyja pedig
feltá masztja és m e g d i c s ó í t i . A szinoptikus krisztológia gazdagságára
j elle mző, hogy ezt a négy jelentést a megvizsgált szövegekben ugyanazzal a
szóval fejezi ki : tele ioó.

+
A szinopti kuso k Jézusa, a hivatása t ökéletes megismeréséért, az elszenvedett kudarcok és k özel ed ő kínhalála mélyebb értelmének megértéséért, a
felis mert hivatá s teljes ítéséé rt küszködó Jézus, az őt k örülvev ő homály és
fojtogató fé lele m elle nére hűsé g e s Jézus test-vérünk a szó leg igazabb értélmében. Ha ezt a képet, az ő példáját követv e, imádságban gyakran szemléljük ,
segíteni fog minket, hogy te st amentu mához napről-napra hűségesebbé váljunk :
• . . . ha valaki közületek els ő akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája .
Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy kiszolgáltassa magát , hanem hogy
szolgáljon és életét adja váltságul sokakért .. . Ez a vérem, a szövetségé ,
amelyet sokaké rt kio nta nak ... Ezt tegyétek az én emlékezetemre ."
JEGYZETEK
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Fordí tásom elté r az 1968-ban kiadott új szövet ségi szentf rásfordftást ól , hogya goro g
szöveg et ( . to n archégon tész szót ér iasz autón di a path ématón tele lószal" ) ponto sabban viss zaadja . Igy t alálj uk a modern idegennyelvü fordításokban . pl. a Bibl e
de J érusalem-ben ls .
. Et duas naturales volu ntates ln eo . et duas natu rales operat lones (gör . •energei asz") Indiv ise . Inconve rtl bil iter . inseparab lliter . Inconfus e . . . prae dicam us"
(DB 291) . Figyel em remél tó , hogy e mondat e lőtt a szövegösszefüggé sben a zsi nati
atyák Zsid 4.15-öt Idézik , mint azt a szentí rási tanítást , amelynek alapjá n a monotheletizmu s tévta nftás nak bizonyu l.
A . közve tett krt sztcló qla" kifejezé st ere det il eg Hans Conzelmann kezdte használni
az újszövetségi teo lógiáról írt müvelben. MI közvetleniiI Jacques Guillet kiváló
rnüv éb öl kölcs önözt ük (angol fo rdftá sban: The Consc lousn ess of Jesus. New York,
New man 1972) .
Az Úr Szolgájáról szóló t an ít ást . M ásodlk lzaiás" könyv ében találjuk négy énekben : 42,1-9: 49,1-6; 50,4-11: 52,13-53 ,12.
A következő szemelvénye k bőségese n megvilágftják a közös pr ófé ta-sorsot: 3Kir
18,20-46: 19.1-18: 22,24-28: Jer 11,18-23: 15,10-21 : 20,7-18: 26: 36,21-26: 37,11-21 ;
38,1-13: Jn 1,31 ; Lk 3,2-20: Mt 11,2-5 p; Mk 6,14-29: Lk 9.7.
W.F.Albright - C.S. Mann , Matthew (The An chor Bible, 26.k.) Garden City , N.Y.
Doubl eday , 1971. 31-32.0.
Vö. ehhez a kérdéshez Szabó Ferenc tanul mányát ugyanebben a számban .
J. Dupont OSB, Les te ntations de Jésus au désert (Col l.Studia Neotestamentica.
Studia IV.) Par ls-Bru ges, Descl ée de Brouwer . 1968.
J.Guill et (I.m .19.0.) f elhívj a f igyelmünket arr a. hogy a kenyé rszaporít ás és az azt
követő ese mények leír ásában, s abban . hogy ezt a pont ot adják meg, mint Jézus
müködésének forduiópo ntját, a szlnopt lkus ős a jánosi tradíció közel i párhuzamban
áll , s ebben a beszámolók lényeges tört énet iségének egyik ért ékes bizonyftéká t lát ja.
Vö. Guill et I.m. 146.0.
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Vö . Jerome Bibl ical Comm entary 42. §, 52.sz. (E.R.Mally)
., Az, hogy Pétert ez az eplz öd.ros sz f ényben" mutatja be. kö zvetve is mét a je lenet
történetiségét támasztja alá : az ő segy h á z nem talált voln a ki oly an történetet ,
amely tiszteletlennek tünhetne az egyh áz (ej ével szemben.
l ] Vö.
a tanulmányozott szövegeken kív ü l : Mk 10.38: . Tudt ok-e in ni a kehel yb ő l ,
amelyből majd iszom . . .• A kehely mi nt az emberre ki szabott sors szimbolu ma
már az ókánaáni ugarit nyelvben has zn álatos . a Zsoltárok könyvében sokszor e l ő 
fordul (11.6 ; 16.5; 75,81. Vö. W .F.A lb ri ght - C .S.M ann Matthew. 242.0 .
" Vö . Joachim Jeremias, The Parablas of Jesus (New York , Scrlbner 's. 1963) 70-77.
és Jerome Bibl lc al Co mmentary , 42. §, ro.se. (E.R.M all y )
" Bruce Vawter megjegyzi: le het séges , hogy az erős ellentét a 26. és 27, vers köz ött
azért van , mert Jézus két különb özö al kalom mal mo ndta el az id ézett szavakat és
csak Jáno s állitotta őket egymás m ellé. De ez vé g ső fokon nem je lent különbséget.
VÖ, Jero me Biblical Comment ary , 63. §, 132.sz .
I. Több szövegm agyarázó v it atja enne k a szövegn ek, mint Jézus által mondott szavaknak tö rt éneti hitel ess égét , Ezekkel szem ben fogl al állást A . Feuillet tanulm ányában :
. Le logion su r la rancon " : Revue de s sc ience s phl losophiques et th éologiques , 51
(1967) , 365·402.0.
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Babos István
AZ EGYHÁZ: KRISZTUS SZENTSeGE

A második vatikáni zsinat egyedülálló az egyház történelmében . A régebbi
zsinatokat egy-egy tévedés helyesbítésére. vagy valami részletkérdés meqol dására hívták össze . Ezzel szemben a második vat ikáni zsinat lsten jóh írét a
maga teljességében akarta a világ szeme elé t árni . Jóleső érzés t ölti el az
embert, mikor az egyházról szóló konstitúció nagy távlatokban gondolkodó
bevezető sorait olvassa. De ez a lelkesedés hamarosan alábbhagy. mikor a
hét szentséghez szokott fülünknek idegen tanítást hallunk. Azt mondja ugyanis
a zsinati okmány. hogy ,az Egyház Krisztusban min tegy szentsége . vagyis
jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésn ek és az egész ernberi nem egységének' .' Idegennek és újnak hangzik a mondat. Miféle szentség az egyház? Erre a kérdésre szeretnénk válaszolni úgy. hogy közelebbről
megvizsgáljuk a második vatikáni zsinat után kialakult szentségfogalmat.
A zsinat nem hozott teljesen új tanftást a szents éqekr öl. hanem mint
.házlqazda. aki k incseiből újat és régit hoz elő ' (Mt 13.52). összegezte és
mal formában kifejezte az egyház életében észlelhető áramlat okat. Louis
Villette a szentségekről szóló összefoglaló munká jában három áramlatot emlí t .
amelyek a szentségek terén nagyon éreztették hatásukat és azok mélyebb
megértéséhez vezettek!
1, A Szentírás mélyebb ismerete. A régebbi elméletek szerint lsten szavát.
a kinyilatkoztatást majdnem úgy kezel ték. mint tételes tanítást, Az önmagát
kinyilatkoztató lsten állt az érdeklődés középpontjában . Az újabb régészeti.
irodalmi. történelmi és antropológiai kutatások segítettek abban. hogy jobban
megismerjük magának a Szentfrásnak a term észetét. irodalmi rn űfajalt , gondolkodásmódját és ennek következtében mondanivalóját. Isten kinyllatkozta-
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tása nem villámszerú ismeretközlés, hanem a történelemben kibontakozó
folyamat: üdvösségtörténet. Ma a cselekvő , minket embereket üdvözítő lsten
az érdeklődés középpontja. aki már évezredekkel az írásban megrögzített
kiny il atkoztatás kezdete előtt belenyúlt a történelembe, hogy az embert mint
barátját magához ölelje.
2. Az egyház fogalmának megértése is mélyült az előbbi pont hatására
Végre megszabadult az egyh áz a földi ors zág birtoklásától - amit oly fontosnak t artott a középkorban függetlensége és a lelki ek biztos ítás ára - , hogy
teljesen hivatásának élhessen. Az egyh áz nem megkövesedett társadalmi
rendszer , hanem elsősorban életközösség Kr isztusban. Ezt t áplálja és erősíti,
s úgy szolgálja az emberiséget, hogy Krisztus ra mutat. Az Egyház: lsten népe,
zarándokútja utolsó szakaszán az üdvösség felé.
3. A liturgikus mozgalom megerősöd é s e, ami az el ő ző századok individualista és sokszor önmagát kereső jámborságával szemben egyre inkább
hangsúlyozta a közösség fontosságát és Krisztus jelenlétét és imádását az
egyház liturgiájában.
Nagy előnye volt a zsinatnak, hogyegrészt az előbbi áramlatok egyre
jobban éreztették hatásukat az egyházban, másrészt nem kellett tévedésekkel
foglalkoznia , hanem kiegyensúlyozottan fej th ette ki tanítását az egyes pontokban . Az előző zsinatok azzal, hogy elítéltek egy·egy tévedést, megáll ítot·
ták azoknak bomlasztó hatását. Ugyanakkor, akaratuk ellen ére igen sokszor
az ellenkező végletbe, vagy legalábbis egyold alús ágba szorították a zsinatot
követő kor teológiáját. A legutóbbi zsinatnak, t ekintve előbb említett előnyös
helyzetét, sikerült több ilyen túlkapást és egyoldalúságot kijavítania.
A szentségekkel foglal kozó több újabb tanulmány sajnálattal említi, hogy
Krlsztus megdicsőült embersége, amely az ősegyház liturg iájának és lelkiéletének a magva volt, majdnem teljesen kiszorult a li turg iából és a hívek
lelkiéletéből a későbbi századokban.' Jungm ann szerint ennek fő oka az
arianizmus (4. századi eretnekség, amely tagadja Jézus Krisztus istenségétl
elleni küzdelem volt. Az egyház annyira hangsúlyozta, hogy lsten van jelen az
Oltáriszentségben, hogy Krisztus megdicsőült embersége szinte teljesen eltúnt a köztudatból. Ennek következtében a szent lsten és a b űn ös ember közötti
szakadék szinte áthidalhatatlanná vált (pedig Krisztus ezt áthidalta). A kegyelem új és nem egészen szerencsés értelmezést kapott: segítő kegyeIemmé vált, ami szükséges ahhoz, hogya parancs okat megtartsuk, nem pedig a
feltámadt Krisztus életében való örömteli részesedés gyanánt tekintették,
amit az Egyház elérhetővé tesz számunkra a szentségekben és főleg az
Eucharisztiában . A lelkiélet a búnnel való küzdelemmé vált.
Ezzel szemben az ősegyház lelkiéletében a feltámadt és megdicsőült Krlsztus a központ . Talán ezt akarja hangsúlyozni az újszövetségi írásokban a
109. zsoltár gyakori idézése (vö . Mk 12,36; Csel 2,34; 7,55; Róm 8,34; Et 1,20;
Kol 3,1). M it mond pl. a kolosszei levél? .Krlsztussal feltámadt atok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az lsten jobbján . Ami ott fönt van, arra
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legyen gondotok. ne a földiekre " (3.1-2) . A zsinat előtti lelki írók a föld tő l
és a földiektől el. az égben levő Istenre fordították a hívek f igyelmét. De
amint a további szövegből látszik. Szent Pál nem így akarta a hívek f igyeimé t
az ég felé fordítani. Szerinte a Krisztussal való találkozás olyan gyökeres
változás a hívek életében itt a földön. hogy feltá madásnak nevezi. A régi
(földi) és az új (égi . vagy lélek szerinti) ember itt él a földön . itt érinti őt
Krisztus feltám adása. A régi ben harag. gyúlölköd és. rosszind ulat él; az újban
egység. megértés . szere te t , Krisztus békéje és tanítása (Kol 3.1 4) . Ennek az
életnek a csíráját kapják a hívek a szents égekben. éppen ezért a feltámadás
fiai . és ennek az életnek kell növekednie bennük a bet elj esülésig, ami kor látn i
fogjuk Krisztust d icsőségében .
Egy másik tú lkapás. aminek a hatását még jobban ére zzük, a refo rmáció
idej ére vezethető viss za. A t rentói zsin at hat ását az egyház szent ségta nára
még nem írták meg olyan alapossággal . mint Jungmann az arianizmus ell eni
küzdelem hatás át az Oltárisz entség tis ztele t ére. A mai nagy ér de k l ő dés a
szentségek teológi ája iránt. az új és mélyebb felfogások annak j ele . hogya
trentói zsinat nem adott teljes képet a szent s ége k r ől. Ez nem is vol t a szándéka. Egyszerúen felsorolta és elítélte a szentsé gekkel kapcsolatos tévedéseket a megigazulásról szóló fejezet után (DS 1601) . anél kül. hogy egy b ev e ze tő
és általánosan irányt muta tó fejeze t et csatolt vol na eléje. Ezt a té vedések
ellen szegezett sz űkszav ú tan ít ást és a néhány szentségről szóló kissé b ő
vebb magyarázatot úgy kezelt e a zsinat utá ni teológia. mi nt az egyház teljes
tanítását a s zentségekről.
Az újítók nem vetették el a szent ségeket te ljesen. Elis merték. hogy fő leg
az újszövetségben világos an említett keresztsé g és úrvacsora a hit és kegyelem jele. de szerintük nem hat ékony jel. Ezzel szemben a zsinat a szent ségek
hatékonyságát hangsúlyozta. Vagaggini szer int Szent Tamásnál . de méginká bb
a 16. század óta a szents égtanban a jel f ogalma annyira hanyatl óban vol t .
hogy szinte teljesen eltúnt.' A második vat ikáni zsinat újra középpont ba helyezte a feltámadt Krlsztust, és álla ndóan hangsú lyozta a jel fogalmát. Természetesen hatékony jeiről van szó.
A "jel" kifejezés a trentói zsinat után megmaradt a meghatároz ásban:
"Az újszöve tségi szentség : . . . termés zetf elett i javaknak Krisztu s rendelte
hatékony jel e" .' De az é rd ek l ődés főleg a hatékonys ágra és a kegyelemre
irányult ; utóbbi a hívek elgondolásában sokszor valami mennyi séget jelentett. Maga a meghatározás hel yes és a hét szentségre pontosan alkalmazható.
Fogyatékossága az. hogy csak az újs zövetség et tartja szem e lőtt. és nem
világos belőle . hogya fe ltámadt Krisz t us múköd ik itt és most a szentsége kben.
Egy újabb és ma általában elfogadott meghat ározás szeri nt a szentség
.lsten megváltói múködés ének kinyilvánítása (j e I e) a történelemben" (azaz
emberileg látható . fogható módon) .· Ez a meghatározás sokka l tágabb értelernben fogja föl a szentség fogalmát anélkül . hogy bárm i módon is csökkentené
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az újszövetségi hét szentség fontosságát. Az érdeklődés középpontja, a meghatározás vezérgondolata lsten megváltói müködése, ami legfoghatóbban Jézus Krisztusban tárul szemünk elé, és nem hagyja figyelmen kívül lsten megváltói müködését az idők kezdetétől az idők teljességéig, amikor .Krisztusban, mint főben újra egyesit mindent, ami mennyben és a földön van" (Ef
1,10; vö. lKor 15,28) .
Ez a meghatározás sok nehézséget okozhat azoknak, akik a második vatikáni zsinat előtti teológián nevelkedtek fel. Mi a kapcsolat a szentségi jel
és az általa közvetített kegyelem között? Mi a szentségi kegyelem és hogyan
különbözik a megszentelő kegyelemtől? MI a lényegi különbség az ú} és
ószövetség szentségei között? és hasonló problémák. Célunk nem az,
hogy ezeket megoldjuk. Mindössze azt szeretnénk vázolni, hogy az előbb
emlitett három teológiai áramlatra épitett szentségtan hogyan igyekszik az
emlitett két történelmi hibát klküszöb ölnt, A szentségek az Atya Krisztus
által kinyilatkoztatott és a Szentlélekben reánk kiárasztott szeretetének jelel.
(Ugyanakkor az ember elfogadó viszontszeretetének is a jelei - ami szintén
kegyelem . De ezzel a témával nem szándékozunk foglalkozni.) Az ősegyház
értelmezése szerint a szentségek: misztériumok. Ha ezt a felfogást és magyarázatot követjük, a fenti nehézségek jórésze megszünik és Krisztusban
való életünk új erőre kap.
A jel fogalma

Schillebeeckx szerint a régi teológia sokszor figyelmen kívül hagyta a
különbséget a tárgyak fizikai (Vorhandensein) és a személyek élő (Dasein)
jelenléte és létezése (Existenz) köz ött .' A tárgyi jelenlét önmagában véve
semleges . Az ismeret a szemlélőben van. A személyes jelenlét - még ha
tudatosan semlegességre törekszik is - mindig cselekvő. Anélkül, hogy teljességre törekednénk, csak összehasonlitás céljából vizsgáljunk meg néhány
jelet.
1. A természetes Jeinél az értelem kapcsolja össze a füstöt és a mögötte
levő tüzet. A megismerő személy olvassa ki a jel értelmét.
2. Mesterséges vagy szociális jel: egy társadalmi csoportosulás szellemi
és kulturális hagyományain alapszik a jel értelme és jelentősége. A költő
verset ír, a festő képet fest, a muzsikus dallamot szerez. Minden rnűvész
valami belső élményt akar megörökíteni alkotásában . Mivel mások is hasonlóan gondolkodnak és éreznek, a müalkotások felidézik az alkotó hangulatát,
gondolatait és érzéseit. A müvészi élmény visszaidézése azért lehetséges ,
mert hasonló módon gondolkodunk.
3. Szimbolum vagy jelkép. A nap melege, a tavaszi eső termékenységre
utal. A forrásvíz, vagy egy darab kenyér életet jelent. A túz erőt és fiatalságot, a pusztító orkán és a sötét éjszaka az elmúlást, vagy a gonosz hatalmát hozza eszünkbe. A lakoma közösségbe való befoga dást és barátságot
jelent. A jel és a jelzett dolog között tehát valami természetes hasonlóság ,
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kapcso lat van, ami a vonatkoz tatás alapj a. A szimbolumokban az ember fölfe dezi a hasonlóságot a látható és a láthatatl an vilá g között és a láth ató által
kifej ezi a láthatatlan értelmét." Legújabban az összehasonl ít ó vall ástudomány
és tóle függetl enül a pszichológia bizonyítja , hogy a fent említett és hasonló szimbolumok az emberiség közös tulajdon a, és a vall ásos élet terén közkézen forgó szimbolumok lsten (a t ermészet es dolgok mögött rej ló eró vagy
szell em) és az ember kapcsolatáról beszélnek :
4. Személyes szimbolum . (A név kissé mesterkélt; jobb lenne . önkifej e-

z és t" használni.) Az emb er bánatában sír, örömében dalol. Van, aki ezt titokban teszi, mert nem akarja megosztan i érzéseit mások kal. Ismét mások dalolni kezdenek, vagy sírnak jóbaráto k vagy idegenek jelenlétében is, nemcsak
azért, hogy belsó vil águkat kifeje zzék, hanem azért is, mert remél ik, hogy a
szemlélókkel megosztják örö müket vagy bánatukat. A kifejezó aktus célja
kettós. Egyrészt a belsót tükrözi, másrészt a szemlélóben igyekszik visszhangot kelteni. Azt talán nem is érde kli az egész, és igyeks zik bezárni a szemét
és a fülét. Ennek ellenére a cselekvó (s író vagy nevetó) személy újra és
újra megismétli a gesztust, addig .h ízeleq " . míg végre a szemléló beadja a
derekát és megosztja bánatát vagy örömét.
Persze két ségtelen, hogy minden emberi gesztussal vissza lehet élni (rossz
értelemben vett színészkedés). Ez nem jelent i azt, hogy minden ember i
gesztus hazug. Sót legtö bbször az ell enkezój e az igaz. Gondoljunk az édesanya
és kisfia közötti kapcsolat ra. A kis t eremt és a leg nagyobb ószinteséggel a
világ tudtára adja, ha éhes, vagy fázik , vagy valam i bántja . Ha jól éni magát,
kis arcán meghúzódnak az izmok és fogatl an ínyét mutogatja. Erre mondja
az édes anya, hogy milyen édesen mosolyoq , Ezt az arckifejezést akarja látni
állandóan. Eteti, melegen tartja és duru zsol neki nem is annyira é rth ető,
inkább melegséget sugánó szavakat. Majd örömében a magasba emeli és
gügyögó szavakkal írja le a jövój ét . .. Járn i fog , rep ülni fog a kisfiú . Szinte
élete minden mozdul atát elóvételezi. Nap mint nap megismétli ezt a szertartást és várv a várja, hogy a mosoly kiszélesedjék csemetéjének most már
fogakkal díszített ajkain. Onnep lesz az a nap, amikor az elsó sz ót - . marna"
- kimondja. Az édesanya . je lei" visszhangra találta k.
Ha az elóbbi példák at összehasonlítjuk, látjuk, hogy a jel és a jelzett
dolog közötti különbség a fizikai világban egészen határozott, majd a szimbolumoknál és a személyes szimbolumoknál eltünik. Itt a jel és a jelzett
dolog egybeesik . A gesztus nem a személy t ól f üggetlen és hozzá vezető Jel,
hanem a személy dinam ikus megjel enési módja. Az emberi természet (natura) nem eszköze, hanem kifejezése , megj ele nés i form ája a szern élynek."
Az édesanya csókja nemcsak szeretetének je le, hanem szeretetének kifejezése .
A légzés nemcsak életjel, hanem maga az életfolyamat . A jel magába zárja,
és a jelzés folyamatában megjeleníti a valóság ot . Vedd el a jelet, és megszünik a valóság. Vedd el a valóságot és megs zünik a jel. Ezért a személyes
szimbolumok h a t é k o n y j e I e k .
3
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A szentség fogalma
A szentségek lsten megváltói működésének jele i a történelemben. Az
példákból világos, hogya személyes szimbolum (személyes jel) nemcsak ismeretet közöl, hanem hatékony, A jel közli a valóságot. (Ex opere
operato néven ismerős ez az elv a teológiában.) Am ikor a názáreti Jézus
megjelent. azok, akik vele találkoztak , Istennel találkoztak . Benne lsten szeretete jelent meg emberi formában . Ezért mondjuk Kris ztu st az Atya szentségének. De a Krisztus előtti, meg a feltámadása és mennybemenetele ut áni
időkben is szólt hozzánk lsten, akkor is számunkra érth et ő módon adta tud tunkra megváltói szeretetét. Ez a szentségfogalom lény ege: földi , evilági,
történelmi esemény, ami által és amiben lsten üdvö zítő terve elénk tárul és
ezzel megvalósul. Isten ilyen irányú munkássá gát nevezték az ősegyházban
misztériumnak, amit a második századtól kezdve sacramentumnak fordítottak
a latinok. A kifejezés elsősorban struktúrát jelent : láth atatlan kegyelem megjelenése látható módon (vö. DS 1639), és csak másodsorban alkalmazták az
üdvtörténet egyes mozzanataira . A 2.sz. végén , a 3. elején a következő üdvtörténeti eseményekre alkalmazták a misztérium szót" :
1. Jelentette lsten öröktől fogva létező és egy ideig az emberek számára
ismeretlen tervét (Him 3,16; Róm 16,25).
2. Ez a titokzatos terv számunkra láthatóvá lett Jézus Krisztusban , az Atya
misztériumában (Tit 2,11; Kol 2,2).
3. Antióhiai Sz. Ignác. Szent Jusztin, Szárdeszi Meliton nemcsak Krisztus
személyére. hanem életének egyes mozzanatai ra is használta a kifejezést,
mive l Jézus születése, halála és feltámadása jelenítette meg előttünk lsten
szeretetét és megváltói működését.
4. A fenti atyák a Krisztus életére mutató . t ípusokat" . vagyis bibliai elő
képeket (Izsák feláldozása , áldozati bárány . Egyiptomból való kivonulás)
szintén misztériumnak nevezték, rnert ezekben lsten megváltói t ervei szemünk elé tárultak .
5. A 3.század elején az egyházra alkalmazták a misztérium sz ót, Az lsten
és ember közötti szövetség, ami Krisztusban tökéletesen megva lósult és a
Krisztust követő közösség által az egész világra kiterjed. szintén misztérium ,
az egység jele. A szövetség teljes. de még nem bontakozott ki teljesen az
egész világban . •Isten fiainak hívnak és azok is vagyunk . . . de hogy mik
leszünk, az még nem nyilvánval ó" (1Jn 3,2).
6. Logikus volt a fejlődés . aminek első jeiét Tertullianusnál látjuk a nyugati
egyházban. hogy az egyház fő kegyelmi megnyilvánulásait : a keresztséget és
az Eucharisztiát, valamint a többi kegyelmet megjelenítő . forrnát " rnisztériumnak ill. sacramentumnak nevezték. Tertullianus elsősorban a keresztséget
értette rajta. ugyanakkor nem zárta ki , sőt belefoglalta az előbb felsorolt értelmezéseket is . A láthatatlan kegyelem úgy lett láthatóvá a keresztségben,
hogy nemcsak lsten népének tagjává tette a szertartás a h ivőt - ezt megtette a körülmetélés is -, hanem bűnbocsánatot eszközölt és ú j é I e t r e
előbbi
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támasztotta Krisztusban a Szentlélek által az élő lst en üdvözítő akarata .
•Benne lakik testi formában az istenség egész te lje ssége , benne lettetek
ennek a teljességnek részes ei ... Benne t emetkeztet ek el a keresztségben
és benne támadtatok fel .. . " (Kol 2,9-12) Részesévé lesz a hívek közösségének, az Eucharisztiában Krisztus teste és vére táplálj a (lKor 10,16],
talán azt is mondhatnánk, hogy azonosul az isteni tervvel, rnint Szent Márk
sejteti : .beavatottla í" (4,11), belső munkatársai, megvalós itói , megjelenítói,
és nemcsak egyszerűen tudó i lsten titkainak .
Az egyház Krisztusnak, az .ősszentségnek " (Ursakrament) gyökér-, vagy
törzsszentsége (Wurzelsakrament) " , az egyes szentségek pedig annak életmegnyilvánu lásaI. Igy értelmezték Krisztus és az egyház, valam int az egyház
és a szentségek egymáshoz való viszony át a 4-5. sz.-ban, amikor az egyház
liturgiája határozott formát öltött, - bár talán más szavakkal fejezték ki, és
nagy vita dúlt arról, hogy hány életmegnyilvánulása van az egyháznak. Misz térium vagy sacramentum ugyanazt jelentette, és az üdvtörténet azon mozzanataira alkalmazták, amelyekben a láthatatlan kegyelem láthatóvá lett. A
középkorban szűkitették le a sacramentum kifejezést a hét szentségre. A
.rniszt érlurn" háttérbe szorult és legtöbbnyire az egyház tanításának titokzatos jellegére utal t. A második vat ikáni zsinat az e lső századokban elfogadott
széleskörű és struktúrára ut aló értelemben használja újra a sacramentum
kifejezést. Köznapi nyelven talán így írhatnánk le a szentség fogalmát: a
szentség (misztérium) lsten örök szeretetének megnyilvánulása (jel e) emberileg fogható módon, amint az emberrel személyes kapcso latot (communio)
keres. A szentségek tehát a személyes lsten .é letj eleí". (Antropomorfikus
kifejezés, amellyel nem tételezünk fel változást az örök Istenben.) Mielótt
az egyházra alkalmaznánk a kifej ezést. lássuk röv iden , hogyan alkalmazható
a meghatározás az üdvtörténetben?
Négy egymást

követő

szent ségi fogalom

1. Az ember ősid őkt ől fogva . Ismer te" Ist ent mú v e i bő l (Róm 1.20). Ez az
ismeret nem jelentett szüksé gképpen személyes kapcsolatot. Erre a személyes
kapcsolatra csak akkor lett képes az ember . amikor lsten kinyilatkoztatta
magát, mint .az élő lsten" , aki szereti az embert. Mielótt Istennek ez a
kinyilatkoztatása ismertté vált volna az ember e l őtt . akkor is tudatában volt,
hogy valami vagy valaki vonzza, hívja öt egy magasabb életre . A villámlás.
vihar, t űz . tavaszi eső, melegen sütó nap mögött sejtette a VALAKIT, akive l
kapcsolatot akart teremteni , mert így látta biztosítva boldogságát. A hívás
lsten hívása, kegyelem volt. A lelkiismeret szer int i gerinces élet erre a kegyelemre válaszolt. Mindkettőnek kif ejezésmódja a teremtett világra korlátozódott, és mivel közvetlen (személyes) kinyilatkoztatás nem létezett, nehéz
ezekben a szertartásokban megkülönböztetni az igazit és a hamisat. Ennek
ellenére a teremtett világ nemcsak mes t erről és múről beszélt megl étével
(Vo rhandensein) , hanem mélyebb értelmet kapott. Az ember - ha homályo-
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san és sokszor tévedésekkel tű z d e l v e is - észrevette és érezte. hogya M ester az ő mestere, é l ő M est er, és kapcsolatuk több . rn élyebb, rnlnt a mű és
alkotója között lehetséges. Ennek a kapc solatnak a kifejezése a pogány vil ág
. szent séqeiben" történt.
2. Isten hívása határozottabb formát öltött és vil ágosabb lett. mikor kiválasztott a Abrahámot és ivadékait. A lazán egy más hoz tartozó törzseke t
szorosan egymáshoz fűzte . a népet nemzetté, saját nép évé választotta. hogy
hor dozói legyenek nevének a pogányok k öz őrt. Igy lett Izrael lsten népévé.
ls ten kiválasztása folytán . A Szövet séget lsten röv ide n igy fogalmazta meg :
. Népemmé lesztek és én leszek a t i Istenet ek " . Izrael le lkesen válaszo lt a
hívásra a slnal szövetségkötés alka lmával. De ez a lelkesedés hamarosan
alábbhagyott és elégedetlenkedni kezdt ek a szövetségge l. Isten ü dvözítő
akaratát Izrael nagyrésze f élreismerte. sok esetb en egye nesen elutasította .
Ennek ellenére lsten hű mar adt a szöve tséghez. és üdvö zítő t erveit tová bbszötte, - szeretetének jele soha nem szűn t meg . A fogs ág utá n, ami szinte
megsemmisítette a .jelet" (Is ten népét) . kia lakult a . rnarad ék" teológiája .
A szinte teljesen elpusztított nép rom jaiból kiemel kedik a hűséges Szolga
alakja. Úgy nő fel, mi nt a sás a réten . Se szépség e, se ereje nincsen, de
szegényen is h ű s é g e s marad lsten akar atához . Ké s őbb az Emberfia alakja
jelenik meg. ami szintén kiemeli lsten hűségét a szövetséghez. Végül is az
egész üdvtörténet összesűrűsödik egy személybe, a názáreti Jézusba, akiben
az Atyának kedve telt (Lk 3,22). A z eredeti terv: népemmé lesztek és én
leszek a ti Ist enet ek - megv alósul t . mikor Jézus Krisztus ig ent mondott az
Aty ának. • . . . Nézd, jö vök. Ist enem. hogy teljesí tsem akaratodat" (Zsid
10,7). Krisztus eljöveteléig az egész nép t örténete őhozzá vezetett és lsten
ü dvözítő szeretetének megjelenése volt. Azok , akik elfogadt ák ls ten hívását,
áte ngedték magu kat az üdvözítő lsten kegyelmén ek. Ezért Izrael története,
szertartásai, törvénye mind lsten üdvözítő akara tának hatékony jelei. Izrael
lsten szentsége , az ls t en és emb er közötti tal álkozás megjelenrtése 8 történelemben .
3. A régi je let magáévá té ve mélyebb és igaz. végső t arta lommal tö ltötte
meg Jézus Kr isztus . Nem eltörölni , hanem beteljesíteni jött a törvényt (Mt
6.17). Az lsten és ember közötti szövetség el érte csúcspontját Jézus Krisztusban. és ennek a szövet ség nek az él tető eleme a szeretet: • . . . szere ssétek
egymást; am int én szerettel ek titeket, úgy szeressétek egymást ti is" (Jn
13.34). Megmaradt a tö rv ény. a szövetség , a szertartások nagyrésze - de
mind új. mé lyebb és v é g s ő tartalmat kapott.• Azelőtt az lsten töb b alkalommal és töb bféle módon s zólt őse inkh ez . Ebben a v égs ő korszakba n Fián
kere sztül beszélt hozzánk. aki lényegének képmása" (Zsid 1,1·2) . Benne az
ü dvözítő lsten jósága és emberszeretete (Tit 3.4) láthatóvá lett. Jézus Kriszt us az lsten szentsége . Ist en belső vIlágán ak szemünk elé tárása azért. hogy
magához vezessen bennünket. .Ezt lsten vis zi végbe , aki t Krisztus kiengesztelt ir ántunk. Isten ugyanis Krisztu sban kiengesztelődött a világgal" (2Kor
36

5.19-201. A te rv megvolt az id ők kezde te ót a. Fiában a maga egészében .
teljes fé nyességében és tök életességében szemün k elé táru lt. . Sze retetb ől
eleve arra rendelt bennü nke t. hogy Jézus Krisztus által - akarata szer int gyermekei legyü nk" (Ef 1.5) . Ist en kegyel me nem más. rnlnt irá ntun k tanüsttort, teljesen önzetlen és általunk meg nem érdemel t szer etete. Ez a szereter
kísérte és hívta az embert ő sl dő ktö l fogv a különbözó form ákban. míg végre
Krisztusban személyesen megjelent. és minden kéts éget kizáróan tudtunkra
adta. hogy lsten úgy szeret minket. mi nt gye rmekeit. Ez az igazi ért elme
a régi ígéretnek: "népemmé leszt ek és én lesze k a t i Istenetek" .
A megváltást sokszor úgy képzeljük el. mlnr saját bő rü n k megmentését.
va{l Y min t valami kétségbeesett mentőakciót a hajótörés után . amikor az
lst en mentl, ami menthető. Pedig az lst en részé rő l a megváltás és az ember
részéről ennek megfelelő üdvösség nem más. mint lsten t erv ének megvalósltása. Az embe r ellenszegült Ist ennek. de lst en enn ek ellenér e megvalósítja
te rvét. M egmenti és vis szaszerzi rnlndazt, ami az övé." Ez magába foglal ja
nemc sak az embert. hanem az egész t ere mtett vilá got. Kr isztusban az ernberi t ermészet elérte célját és tökéletességét. Személyes egységbe került
az Ist enne!. Hasonló módon a teremtett vil ág az emberben és az emberen
keresztül éri el célját. személyes egységbe kerü l az emberrel ." A teremtett
vil ágot az ember szenteli meg . az em bert Kr is ztus úgy. hogy Istenhez vezeti " .
•a mula ndóság szolgai álla potából majd f elsza badu l az ls t en fiainak dlcs öséges szabadságára" (Róm 8.21) . Kr isztusban ez a fol yamat beteljesült.
Benne a teremtés első zsen géje érett gyüm öl ccsé lett. ég és föld. Isten és
ember szere tő öl elésben találkozott. Az e l ső Adámba n a . Nern" valósult meg
- Jézus Krisztusban az . Igen" lett valós ággá (2Kor 1.201. Benne a szövetség
tök életes visszhangr a ta lált. Benn e szemünk elé t árult lsten nagy szeretete
irá nt unk. ugyanakkor az is. hogy mit jelent embe rnek le nni lste n te rvel
szerint . (Gondoljunk a feltámadásra .)

4. M egdicsóül ése ut án Krisztus elküldte Lelké t (lJn 7,40) . míg ó a föl d rő l
eltávozva belépett dicsőségébe. ahová mi nden t magához vonz (Jn 12.32) .
Amint az egyházról szóló konstitúció mondj a: . Amld ön f öl t ámadt halottaiból .
elküldt e tanítványaira éltető Lelk ét . és általa az üdvösség egyetemes szeritségévé tette önnön Testét. az Egyházat. M ost az Atyának jo bbjá n ül. és folyt onosan munká lkodik a világban. hogy elvezesse az ember eket az Egyházba,
általa szorosabban magához kösse őket, saját t estével-vérével táplálja, és
részeseivé tegye a saj át megdi csőü lt éle t ének" (48) . A Kr isztus ált al szerzett
üdvösség az egyház révén éri el az embert . Az egy ház Krisztus szentsége .
Két gondolatot szeretnénk kiemeln i a konst it úció els ő két f ejezetébő l.
a) Krisztus múködik az egy házban. hogy az embe reket üdvözitse. Az els ő
fejezet különbözö bibliai kép ek seg itségével írja le az egyház természetét
(6) . Akol, ahol Kris ztus a pászt or . Szántóföld. amely et Krisztus gondoz. Szőlő,
amit O rnetsz , sz ölötö, amelyben az O él et e csörgedezi k. Isten háza. amelyet
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Krisztus épít és ahol lsten népe lakik. Az egyházban és az egyház útján
Krisztus m űködése tárul testi és lel ki szemünk elé .
b) Az egyház Krisztus misztikus teste . A bibli ai szóhasználat ban a . tes t"
a személy (ember) érezhetó , t apasztalható megjelen ési formája. Mindazok,
akik Krisztus Lelkét kapt ák, tagjai ennek a közösségnek (14). Ezt a Szentlélekben össze gyűj tött közösséget tet t e ..tes t évé" . Ezzel közli megdicsóült
életét a szentségek álta l (7).
Krisztus emberi t ermészete személyes egys éget alkotott az isteni Igével.
Itt azonosságról van szó lsten és az emberi t ermés zet között (persze olyan
azonosságról, amely a különbség et nem zárja ki). Pont osan ugyanilyen egység nem állít ható Kri sztusról és az egyházról. Mégis igen szoros egység ról
van szó. Az Egyház Kris ztus te st e. Krisztus jegye se; az lsten és embe r közötti egység, az emberek egymásk özötti egységének [ele." Az égi és a fö ldi,
a szociáli s struktúra és Krisztus t este ,e gyet len összetett valóságot alkotnak :
olyat , amely emberi és isteni elemből áll" (8) . Krisztus és az egyház életközösséget alkot, anélkül, hogy akár az isteni, akár az emberi elem elves zítené
je lentőségét. A konstitúció az egyházat .a megváltás eszközének"
(9)
mondja . De mint tudjuk , a tes t az embernek nem eszköze, hanem megje lenési
formája .
A teológia Szent Agoston t és Tamást követve kidolgozta a szent ségek
látható egyházközösség i eredményeiről szóló elméletet." Eszerint minden
érvényesen kiszolg áltatott és felvett szentség a láth ató egyházhoz csatolja
a hlv öt, és ez a szociális "jel" a kapott kegyelem jele. A tá rsadalomban egy
közösségbe való fölvétel, ami t rendszerint eskü vagy ígéret kísé r, két dol got
jelent: a) a jelöltet alkalmasnak minósítették és elfogadták mint teljes jogú
tagot, b) ugyanakko r megbízást is kap, hogy új beosztás ában működjé k .
Az egyházi közösség Krisztus megváltói művének folytatója , ami királyi,
prófétai és papi müköd és t ölel magába. Ebben a természetfölötti adományban részesülünk és ennek gyakorl ására kapunk meghívást életfeladatunknak
me gf el elően . . Hlvatalunkat" elfoglalva az a f eladatunk , hogy Krisztushoz, az
Aty a akarat át kereső, az emberiség javá n dolgozó és a gonoszság ellen küzdö
Me gváltóhoz hasonuljunk. ~Ietünknek ez az új Iránya új életet jelent és a
feltámadáshoz vezet. Minél tökéletesebb ez a hasonlóság. annál élesebben és
élén kebben tükrözi majd éle tünk Istent a vil ág felé: . Jst en az ő életükben
eleven módon kinyilvánítja jelenlétét és arcát az embereknek. Bennük O szól
hozzánk, és jelt ád nekünk országáról, amely felé erősen vonzód unk , ha a
tanúknak s ür ü felhője (vö . Zsid 12,1) és az evangélium igazságának ily nagy
tanúsítása vesz körül bennün ket" - mondj a az egyházkonstitúció (50) . Az
egyház te hát nem üres jel, hanem élő eszköze Krisztu snak, aki a történelem
mai korszakában az egyház életmegnyilvánulásai (szentségei) útján adja az
emberiség tudtára megváltói tevékenységét. Mindeneket magához vonz dicső 
ségébe. Hozzá csatlakozva résztves zünk megv áltói tevék enységében és ezzel
biztos ítjuk saját üdvösségünket , s ugyanakkor egyházhoz hű életünk jel íszent,
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ség) lesz a világ számára. A szentségeket kiszolgáltató egyház útjá n jel zi
Krisztus. hogy felajánlja kegyelmét. kinyú jtja felé nk barát i kezét.
A probléma teo lógia i megoldása nem egyszerű. A Krisztu shoz való csatlakozás részesedés életében és megv áltó i m úköd és ében, nem pedig eg y sz e rű
felis merés részün kről. és ennek következtében csatlakozás hozzá a hitb en.
A kül ö nb öz ő mego ldásokról részletes és egybe n világos összehasonlítást
olvashatunk Jean Gaillard toll ából." Még egy-két következményt szeretnék
befejezésül említ eni.
1. A jel azonoss ága és a jelzett kegye lem különböző s ége . Aldozatb emutat ás, alámerítés vagy ví zzel való leöntés. hatalo mátadás kézfö lt ét elle l. fölkenés . mind ősid őktő l l é te ző jelek. Krisztus kegyelme mi ndennél kiválóbb.
Nem kellene-e a jelnek is különbnek lennie? H.J. Kraus kim utatta. hogy Izrael
minden ünnepe. szertartása a régi pogány népek szertartásai n és ünnepein
alapul." Az újs zövet ség szertartásai szintén az ószöve tsé qen." A természetes
és te rmészetfölötti világ közötti kü lönbsége t hangsúlyozva nem szabad a
kettőt elválasztanunk. esetleg egymássa l szembehel yeznünk. Nem szabad úgy
elképzel nünk a természetfeletti világot. mi nt a természete set és azt gondoln i.
hogya magasabb kiszorítja az alacsonyabbat. Nem e rről van szó. Evil ági.
földi lények leszn ek részesei az új életnek. amihez ni ncs jogcímük. ingyen es
ajándékk ént kapják . Ez az új élet a természetes életbe ereszti gyöke reit. azt
összefog lalva kiteljes ít i és soha nem remélt virágzá sba hozza. A régit az új
tökélete ssé teszi. anélkül . hogy lerombol ná. Isten embe rré lett és emberi
módon szólt hozzánk. Evil ági. emberi értéke inket tiszteletben tartva és azokat
fe lhasználva vezet magasabb célhoz. A kegyel em az embert testt-lelki . kult ur álls-szellernl, egyéni és szociális valóság ában érinti. Ebben a világba n alkalmazott formákat használt föl az lsten. hogy magához vezesse n. Lakoma. szövetség. Eucharisztia . Isten életé ben való részesedés . Istennel való örökkétartó
élet: mind egy közös vonást hord magában. Ezt a szimbolumot töltötte meg
egyr e mélyebb érte lemmel a magát kinyil atkoztató és bennünket üdv ö zí tő
lsten. A szertartá si mozdul at vagy gesztus lehet ugyanaz. de a szavak lst en kiny ilatkoztató szavai - egyre mélyebb és világosabb értel met adnak a
cse lekménynek.
2. Mi a kül önbség az ó- és újs zövetség . szent s éqei" között? Az ószövet ség
az új végleges jell egű . " Az ószövetségben a párbeszéd kimene t ele
lst en és ember között mind ig bizonytalan volt. Az újs zövetségben a válasz az
ember r észé rő l határo zott Igenné vált Jézus Kriszt usban. Jézus Krisztus változhata tla nul a vil ágba. az emberi nembe eresztette gyökereit. Iste n kegyelmének ő és az általa alapított egyház a látha tó jele. Az újszövetség alapítá sával
a rég i jel elveszt et te j e l en t őséq ét, üressé vált. ennek ell enére még megvan.
Ez lehet etlen az újszövetségi szertartásoknáL Krisztus rende lése szeri nt az
egyház a világ végéig a kegyelem jele . Hatékony jel. mert mi ndig lst en megváltóí és magához hívogató kegyelmét közli.
e l ők és z í tő .
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3. Mi a különbség a megszenteló és szent ségi kegyelem között? A barát ság soha nem választható el a szemé lyt ől . A jó barát mi ndig figye lembe ves zi
barátjának szükségét. Ha örül. osztozi k benne. ha letört. vigasztalja. ha szükséget szenved, segítségére van. Ugyanaz a barátság a jóbarát helyzeté nek
megfelelően közli magát. Igy vagyunk lsten barátságával ls. Szükségeinke t
figyelembe véve ugyanaz a barátság (megszen telő kegyelem) ér el bennünket
az egyes szentségekben. Az egész embert (a hetes szám a töké letesség
szimboluma) egész élete minden fontos mozzanatában éri nti a kegyelem.
4. A kr isztusi alapítás az egész szentségtan sarkköve. Mint az egész üdvtörténet. a szentség tan is - amely a üdvtörténet szemünk elé tárá sa Krisztusban éri el csúcspontját. Tóle függ. az ő életében és erejében osztozik
a múlt és a jövő . Maga az a tény. hogy Krisztus elfogadta az ószövetséget és
úgy jelent meg a történelemben. mint a régi folytatója és megújítója. muta tja.
hogy az lsten által alapított szentségi rendet elfogadta és ezzel tökéletessé
tette. Emellett tudatosan felhívta tanítványai figyeimét álland óan velü nk élő
Lelkére és megbízást adott nekik. hogy müvének folytatói legyenek az ő
szellemében és példája szerint. Hogy pontosan milyen form ában történ t ez a
megbízás és hogy hogyan határozta meg j ö vő b e li feladatukat. annak vizsgálata
túl messze vinne célunktól. Valószlnü , hogy nem tételes t anít ást adott nekik ,
hanem Lelkét közölte velük. Ez a Lélek a vil ág végéig velünk marad és általa
a feltámadt Kris ztus jelen van és müködik az egyházban.
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Németh József

AZ EMBERI

TELJE S S ~ G FEL~

M indig voltak embe ri egyéniségek , akik hathatósan befolyásolták az életet,
új irányt mut attak a f ejlődésben. Egészen m ásodrendú , hogy ezek a kiváló
személyiségek kortársak voltak-e . vagy pedig a világtörténelem kimagasló
nagyságai, akik alkotásaik rév én élnek tovább az emberi köztudatban . Az eszményi emberben mind en id őb en és mindenütt testet öltenek az örök emberi
vágyak. t etteiben megvalósít ásra találnak az emberi szív elképzelései és törekvései. Embernek lenni annyi . mint - a fejlődés dinamizmusának sodrásában
- állandóan menni, fejlődni . haladni a teljesség felé.
Az eszményképek segíthetnek, de árthatnak is . Gyorsan lesz az ideálból
. Id öl" . bálvány , amely láthata tlan mágneskörébe vonja és állandó függésben
tartja tisztelőit.
Az ifjúság egyes ré tegei új eszménykép ének , vagy talán idóljának a nyugat i
félteke nem egy országában (gondoljunk a Jesus-peoplerel Jézus a neve.
Alakja. egyénisége egyre inkább szuggerálja őket. Nevét gyakrabban lehet
ma hallani a rádióban. mint a t emplomokban. A hasis és a morfiumos pincék
vol t vendégei. a hippi -barlangok lakói meghatva beszélnek arról. hogy Jézus
mut atta meg nekik az ut at a sötétségből a világosságra. - Hogyan jutottak
ide? Lehet az evangéli umok Jézusából szupe rszt árt cs inálni? Nem lesz az új
szubkultúra követk ezménye kiábrándulás és rothad ás? A fejlődés irányáról
nagyon nehéz még ítél etet mondani. Annyi azonban biztos . hogy nem a hivat alos egyházak körében játszódik le ez a folyamat. de mégis hatással van az
egyházak magatartására.
Jellegzetes vonások
Minden kor f iatal ságának vannak csak reá érvényes jellegzetességei. Lehete tl en az ilyen tulajdonságokat. értékeléseket. célkitúzéseket. megvalósltásl
módozatokat egy más korba átültetni. De ugyanakk or beszélhetünk általános
ifjúsági vonásokról is anélkül. hogy ezzel az absztra kcióval eltávolodnánk az
é l e tt ől. Mind en kor és minden idő ifjúságára áll . hogy testi-lelki növekv ésben.
fej l őd é s b e n . mindenirányú kibontakozásban van. amelynek távoli célpontja az
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emberi teljes ség. A nyelv filozófiája is magáévá teszi ezt a gondolkodásmódot.
amikor érési folyama t ról beszél. A fiatalember minden ütt a nyitott, ki nem
taposott utak tömkelege előtt áll. A jövő arra ösztönzi, hogy kipróbálja lehető
ségeit és kielégí tse a bensejébe n lobo gó váll alkozó szellemet. A f iata lnak
nem kell még a múltat fe ldolgo zni és megemészteni. O el őre néz és keresi
önmaga megva lósítását. De miv el születésénél fo gva benne él az emberi
közösségben és napról-nap ra tapaszta lnia kell. hogy embertá rsai, a felnőttek ,
erősebbek , tapaszt alt abbak, megfonto ltabbak, kialakul benne az önfenntartás
ösztönéből és alkotási vágya konk rét megvalósi t ásra tö rő parancssz avából az
eszményképek igénye . Az ifjú ember környezete, kora és társadalm a megjelenési, értékelési és célkit űzé s! formái n t ájékozódik , használj a nyelvét. él
fogalmaival. De ugyanakkor vala mi külö nlegeset is akar t enni. Számára a
jelen ugródeszka az élet sodró folyamába, mert végere dményben ki akar váln i
a családból, ki akar tűnn i környezet éb ól . önáll ó akar lenni ; rnlel őtt azonban
végképp elhagyná e szilárd és biztos támas zpontot. ki akarja próbálni sajátmaga lehetőségei n e k határait , korlá tait.
A mai kor ifjúságának feltűnő jellegzet essége, hogy nem csup án egy
bizonyos életszakaszt. hanem társada lmi réte get jelent az idősebbek mellett .
A kettő között állandó megnemértés , elle nté t van. A fiatalok szünte len lázadnak az ellen . ami nem új. Sokszor minden megfontol ás nélkül utasitják vissza
azt, ami nem az ő közvetlenü l megél t életko ruk ban keletkezett. Az elm arasztaló kriti kát akkor is hangoztatják, ha nem tu dnak a réginél jobb at felmutatn i.
A fe l nőttek szer int ez az elutasi tás a felelőss é g tu dat hi ányából szárm azik ;
ugyancsak ebbő l a forrásból fakad az indi vi duali st a szabadosság és élvezethajhászás is . Emögött viszont a fö l nem ismert félel em rejtőzik , a jövő miatt i
aggódó bizonytalanság . Tudat alatt izzanak ezek a té nyezők, indi tó okok, és
sokszor elemi erővel lobba nnak lángra a valóság előli menek vésben, amikor
kábítószerekkel új , eszmei vil ágot var ázsolnak maguk elé. vagy pedig kihivó
magatartásukban, amikor arroganciával leplezik gyengeségüket, az életre való
felkészületlenségüket, mi nt ha már képzelt világ uk t elje sjogú polgárai lennének.
Az érem másik oldala? Ott a fiatalok vetik az id ősebbek szemére , hogy
életfe lfogásuk. értékelésük idejétmúlta, t ársad almi berendezéseik , intézményeik egy korh adó kor maradványai vá váltak. Az ör egebbek magatart ása szerintük hamis , megtévesztő, hazug és képmuta tó ; te ki ntélyi érvei k mögött
nincs más. rnlnt a komoly számonkéré s előli kitérés , menekvés, jól leplezett
félele m, a saját egzisztencia üress ége és tarta lmatl ansága előtti be nem vallott borzalom , undo r és kétségbeesés.
A fiatalok és öreg ebbek között t viszony ilye n megítélése ma egész álta lánosan elfogadott. Tárgyilagosságra törekedve mégis úgy t űn lk , hogy a dolgokat jobban meg kell különb öztet ni. Már Shakespeare is időtlen érvényességgel adta Téli regéjében az öreg juhász szájába: . Bárcsak ne lenne a ti zedik és a huszonharmadik életév közötti életkor, vagy legalább aludnák át a
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fiatalok ezt az időt! Mert e két életév között nem történ ik más . mint hogya
f iat al embe rek t eherbe ej tik a nőket. bosszantják az öregebbeket. lopnak és
ver ekedne k." Az 1967 és 69 közöttí franc ia. német és amerikai diáklázadások
bebizon y ít ották. hogy a 10. és 23. év közötti kor mind en hosszabban tartó
bé keidőben megoldha tatl an problémát okozott az öregebbeknek. Hogya mai
idősebb generáció oly an kem ényen ít él az ifjúságról. annak az az egyik fő oka.
. áta ludta" saját ifjúkorában a háború
hogy - Shakespeare szava szerint és az azt követő kem ény felé pítő munk a alatt ezt a kényes és kritikus idő
szakot. - Még az ant ik vil ág pater famil ias-a sem tudta gyermekeihez való
vis zonyát problémamentesen megoldani. A két korosztály közötti viszonyt
így jell emzi Carc opino a császárs ágról szóló történelmi leírásában : .Az apák
lemo ndanak ar ról . hogy vezessé k gyermekeiket; engedik . hogy ők uralkodjanak föl öttük. és elhit et ik maguk kal . hogy teljesítették kötelességüket. ha
ut olsó cs epp vérüket is fe láldo zzák a fiatalok kény eiméért. tetszéséért." Jóval a római világ e l őtt Platón így feste tte meg az áll am szétesését : . Az
apa hozzászokik ahhoz . hogy hasomlóvá legyen a gyerekhez. és fél a gyerektől. A fi ú az apával egyenrangú lesz. és nem ismer többé figyelmet. tiszteletet
szü lei e l őtt . .. A ta nít ó fél t anítványaitól és hízeleg nekik; a diákok nem
respektálj ák többé tanárai kat és nevelőiket . A fiatalabbak egyenrangúak lesznek az öregebbe kkel. és utánozzák szavaikat. tetteiket. Az öregebbek lealacsonyodnak a f iat alokhoz . bolondoznak . mókáznak velük; úgy viselkednek.
mint a fiatalok . hogy ne keltsék azt a benyomást. mintha mogorvák vagy
tekintélyt hajhás zó úrhatnámkodók lennének" (Politeia . 8. könyv) .
A tö rté nelem azt mutat]a , hogy mi nden hosszab ban tartó békés. építő kor ban ugyanúgy lázon gott az ifjúság az öregebbek ellen . mint napj ainkban. Az
ifjú embernek sok szor törésr e kell vinni e a dolgot környezetével. hogy elismertethesse. jóváhagyat hassa önm agát. A természetes kötelékeket és kapcsolatokat ugyan is önkén ye s sorsnak tekinti . amely kényszer alatt tartja . A
szakítással önmaga újdo nságát és eredetiségét akarja bebizonyítani. Felfedezi
önma gát és nem óhajt környe zetéhez hasonlítani . A törésnek és szakításnak
aztán az önmagához való fordulás a következménye . Nem Jézus szavai válnak-e
itt való ra? . Ne gon dol j átok . hogy azért jöttem a fö ldre . hogy békét hozzak.
Nem azért jöttem . hog y békét hozzak. hanem hogy kardot. Azért jöttem . hogy
szembeállítsam az embert atyjával. a leányt anyjával és a menyet anyósával.
Saját házanépe lesz az ember ellensége" (Mt 10.34-36) .
A fi at al ember mindig fiatal ember marad. minden korban és időben . nem
jell egzetességei újak. hanem jellegzetességeinek egy adott összesítése és
csoportosul ása. bizon yos tulajdonságok intenzlt ása. mások mellőzése . S mivel
minden fi atal egy bizonyos kor gye rmeke . lázadás a válasz az illető kor égető
problémáira. A mai ifjúság szolidáris egymással . mert a felnőttek társadalma
ö n ző magánosok egym ás elleni tülekedése lett. A mai fiatalok futnak az ideálok után . mert ma az öregebbek nem tartják magukat rnéltónak, hogy eszményképként áll janak az ifjúság elé . A mai fiatalság különféle elmélkedési
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formákban kutat valódi élmények után . mert az idősebbek elveszítették a
transzcendenci a iránti fogékonyságot.
Egyedüllét és szolidaritás
Az egyedüllét. az elhagyato ttság az új kor irodalm i témája lett. Klassz lkusan fogalmazt a meg az emberi egyedüll ét et Hermann Hess e .K őd" c. költeményében. (Meg fe l elő ford ítás híján eredeti ben közöljük :)
Im Nebel
Selts am. im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein.
Kein Baum sie ht den andern.
Jeder ist all ein.

Wahrlich . keiner Ist we ise.
Der nicht das Dunkel kennt ,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.

Voll von Freunden war mir die Welt.
Al s noch meln Leben IIcht wa r :
Nun. da der Nebel fállt.
Ist keln er mehr siehtbar.

Beltsam . im Nebel zu wandern!
Leben Ist Elnsamsein .
Kein Mensch kennt den andern .
Jeder Ist alleln .

(De furcsa ködben vándoroln i! Magányos minden bokor és kő , Egy fa sem
látja a másikat : egyedül van mindegyik . - Barátokkal volt tele a világ. amíg
még világos volt életem; rnost , hogya köd leszáll. egyet sem lehet látni már .
- Bizony senkisem bölcs . ha nem ismer i azt a sötétséget. amely csendesDe furcsa ködben vándorolni!
kikerülhete t lenül elválasztja mindenkitől. Az élet: egyedüllét. Egy ember sem Ismer i a másikat: egyedül van rnlnd egyik.)
Napilapok. folyóiratok. képesújságok fogl alkoznak ez egyedüllét problémáival.
Egy fra nkfurti képesla p Ily en címmel ír: A mai kor bete gsége - egyedül vagyok. Meg döb bentő vallomásokat lehet az újságokban olvasni : . M lndig emberek között vagyok . de mintha állandóan egyedül. egy fal előtt állnék."
. Nagyvárosba vet ett a sors . de itt tapaszraltam meg Igazán. milyen egyedül
vagyok."
A társas lény nem tud il yen áll apot ot elviselni . A mai fiatal sem bírja az
egyedüll étet. Elemi erővel tör fel benne a vágy Jézus után - és ezzel egyút·
tal til tak ozik . lázong és tüntet az öregebbek. a t eoló guso k ell en. lOveken keresztül írtak Jézus-könyveket . vitatták Jézus történetiségét. vagy tanulmányozták az lsten halála-t eol ógiát. A mai fiatal nem olvasta ezeket a könyveket. de
olvassa a szentí rást. A hipp ik Jézusban egy csodálatos embert láttak. a fele baráti szerete t és testvériség márt irj át . A .Jézus-f latalok" számára a názáret i
ács fia az lsten Krisztusa. Hagyják. hadd vitatkozzanak egymással az egy·
házak. a t eoló gusok . az egyetemek Krisztus létéről. csodáiról. feltámadásáról.
eucharis zti kus érte lmezéséről. Ok egyszerüen megvallják hitüket a Ielfoqhatatlan Jézus Krl sztusban, aki kétez er évve l eze lőtt . ugyanolyan ember volt .
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mi nt rni " (Fil 2,7), de még ma is tovább él, ma is működik , mint az emberek
megvált ój a és bírája.
Ez a vallomás auten tikus hit, ker esztény hit, mert a hit töb b. mint az
abszolút létező el ismerése. Isten aut entikus neve számunkra .Emmánuel" ,
lsten-velünk. vel ünk élő lsten. Senki sem fo galmazta meg ve l ő s ebb en a keresztény hit tartal m át. mint az el ső század dere kának római hivata lnoka a
maga j ózan eszéve l. Mikor Feszt usz, Paleszti na prokurátora . Agrippa király
elé vezeti az elfog ott Pál apost olt. rövi den így adja elő ügyét: . A vádlók elő
áll t ak. de nem hozakodta k elő ell ene olyan gonoszság vádjával. mint én gondoltam volna. hanem vallá sukkal kapcsolatban volt vitás kérdésük vele. meg
valami meghalt Jézust illetőe n . akiről Pál azt erősítgette . hogy él" (Csel 25.
18-1 9). A római hivataln ok éppúgy fo gta a kereszténység lényeg ét ezzel a
lelr ással. mint a mai kor .egyszerű sítői ·, Nem szabad a fiataloktól zokon
venni. hogy sok mindent elhagynak. hogy nem akarnak a hit gazdagságáról
hall ani . hanem egyenesen a lényegre mennek. Fel lehet nekik róni . hogy bet ű
ről -betűre veszik Pál apostol szavait? .Ha száddal vallod. hogy Jézus az Úr,
és szívedben hiszed. hogy lst en föltámasztotta őt halottaiból. üdv özülsz"
(Róm 10.9). M indnyáju nknak meg kell őrizni egész életünkön keresztül a hit t en való e g ys zerű s é g e t. - A hit nem más. mint szövetség. hűség Kri sztus
és mikö ztünk, a ma is é lő Kri sztus között és köztünk. A fogalmazás megtéves ztő e n eg ys ze r ű. de lényeget tarta lmaz. Egyes teológusok megértették
ma ezt az igényt . és dol goznak a hit rövid megfogalmazásán . írnak rövid hítvallá s-f ormulákat.
Ha eli smerern Krisztu st , mint Urat. abból azonban az is következik. hogy
fellebb ezhet ek az emberek igazságtala n íté lkezésével szemben . Nem azért
menek ülnek hozzá. hogy mente gessék magukat . hanem mert nála találnak
megértésre és megbocsát ásra. Az ő elismerése szabaddá tesz mások ítéletével szemben. függet ienné a felnőttek v é l e m é n y é tő l. - Nem az élettől való
félel emnek finom . szubtil is formája rej t ő z i k itt? Lehetséges. Nagyon könnyen
lesz az egys zerű hi tből a mi ndennapi munka követe lmé nyei elő l való rnenekvés. De má sré sz rő l csak ezen az út on tud ják megta pasztalni azt a szabadságot. amely et Krisztus hozott nekünk . és amely a galatákh oz írt levé l fő
t émája. Ebben a szabadságban pedig az emberi teljesség egyik fő ö s s z etev ő 
jét fe dezik fe l és élik meg.
Eri ch Fromm szerint korunk legsúlyosabb betegsége. hogy az élet súlypont ját nem a létb e. hanem a dolgok és szemé lyek birtoklásába és használat ába hel yeztük . A mai ember célj a az eszközök fin omítása. tökéletesítése.
pedig a kultúra évezredes hagyománya szeri nt az emberi élet célja az e m b e r t ökélete ssége. teljessége. A mai ember nem szenved többé a szexuális
öszt ön elfojtása alatt. de annál inkább gyötri más ösztönök frusztráltsága: az
él et célta lansága. a szabadság és a szeretet hiánya. Ha az élő Jézushoz fordul. akkor ezeknek az ösztönöknek a ki elégí t ését várja tőle: meg akarja tapaszta lni az élő Jézusban az embereket szerető, megszabadító és megváltó
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Jézust. - Nagyon lényeges tényező ebben a várakozásban és reményben ,
hogya mai fiatal a saját maga számára kív ánt segí tséget, szolgálatot csak
akkor fogadja el, akkor érzi hitelesnek, ha összekapcsolódik a másoknak való
segítséggel és szolgálattal. Belátta, hogy csak akkor tud önmagán igazán
segíteni, ha ugyanakkor másoknak is segít, vagy pedig a közösség maga
tapasztalja , éli meg a segítséget és szolgálatot. Más szóval megéli - anélkül, hogy számot tudna adni róla - , hogya lét nem magános, önző, hanem
együttes, társas lét. Teológus-nyelven ez így hangzik: az emberben, az emberi lényegben benne van mint összetevő a Szenth áromság ist eni személyeit
egymáshoz rendelő , alkotó lényegreláció, rel at io subsistens. ~pp ezért az
embernek a második isteni személyben, az Emmánuelben , a velünk élő Istenben kell keresnie telj ességét, tökél etességét és boldogulását, min t mintaképben .
Eszmények

csődje

és eszményk eresés

A .rnlntak ép" szóval érintjük a mai feln őttek fura magatartását: nem
akarnak az ifjús ág e lőtt példaképként álln i.
A szerény ség nagyon kedves, utánz ásr a méltó vonás. De a mai felnőttek
vonakod ása nem szerénységből , hanem bizonyt alanságból ered. Bizony talan ságot és li atározatlanságot sohasem lehetett az ifjúság előtt ideálként magasztalni. Ha ma nagyon sokszor heves kitörésekhez és összec sapásokhoz vezet a
fiatalok és az öregek közöttl, önmagában véve szükséges, aktivitás ra ösztön ző fesz ültség , az a sz ül ők és nevelők , minde nekel őtt pedig az apák gyermekeikkel szembeni behódolásának, hízelg ő magatartá sának, ir ánytalanságának, bizonytalanságának a köv etkezménye .
Art ur Troppmann, a német lírikus így ír egy til t akozó köl tem ényben : . A
gépekkel hosszab ban vagyok együtt, mint a feleségemmel; a szersz ámokat
tovább tartom kezemben , mint gyermekeimet; a fémekről többet tudok, mint
az emberekrő l: Ez a hiány e lőbb-utóbb kihatá ssal lesz az egés z társadalomra .
A fiúknak szükségük van apára, mert rajta keresztül tanu lják meg a fel elős
ségtudatot, a munka örömét, az egészség es krltik át, az akt ivit ást , az önállóságot, a másik nemhez való pozitív viszonyt; szüks égük van mintaképre,
akivel azonosíthatják magukat, hogy egys zer igazi f érf iak lehessenek. Az apai
elis merés hiánya a lányokban kisebbségi ér zéseket kelt, és ezek nagyon
sokszor az érvényesülési vágy hisztérikus ki t ör éseib en jelentkezn ek. Az ifjúságnak joga van arra , hogy necsak az idős ebbekkel való feszültségből és
konfliktusokból tanuljon , hanem különféle élő modelleken, példaképeken tájékozódjék . A fiatalok a köteles szere tet mellett elvárh atj ák sz üle íkt öl. hogy
olyan partnerek legyenek, akik en lemérhetik és kipróbálhatják sajátmaguk
erejét, képességeit. Csak az a társadalom tudja a fiatalok és az öregebbek
közöttl feszültséget teremtő energiává változtatn i, amely gondoskod ik arr ól,
hogy az ifjúság a szoc iális szerepek főbb képv isel öibe n, a sz ü l őkben , a tanítókban olyan példaképet láthasson , amellyel büs zkén azonos ít hatj a önmagát.
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Az egyh ázak igehi rdetöinek is lelk iism eretvizsgálatot kellene tartani arró l.
hogy mit érte nek az ember lsten képér e és hasonlatosságára való teremtésén
és a szent ek példaképe in. Konrad Lorenz. a Nobel-díjas természettudós. így
ír erre vonatkozó lag . Az úgynevezett rossz" c. könyvében: "Ha nekem az
embert lsten véglegesen bef ej ezett képmásának kellene tartanom. két ségb eesnék." Es már 300 évvel ezel ő tt írta Pascal: .Nagyon veszélyes az, ha hangsúlyozzuk az embernek az állatokkal való hasonlóságát anél kül. hogy eléj e
állítanánk nagys ágát . Még veszélyesebb az, ha érez te tj ük az emberrel nagyságát anélkü l. hogy megmutatnánk neki kicsiség ét. De a legve szélyesebb az,
ha az embert mindkét dologról tudatl anságban hagyjuk." Embernek lenni
annyi, mint állandóan fejlödésben lenni. M a ismerj ük t alán a kezd ő p o n to t az
evol úci éban. de ki ismeri a célt. a végpontot, a te lje sséget , az igazán emberi
embert? .Most lste n fiai vagyunk. de hogy mik leszünk , az még nem nyi lvánvaló . Tudju k azonban, hogy megjelenésekor hason lók leszünk hozzá, mert
lát ni fogj uk öt úgy, ahogy van" (1Jn 3,2). Kr isztusba n látju k, hogy mit tervezett lst en az emberre l. O az igazi mintakép és az emb eri te ljesség. A f eléje
vezet ő hosszú úton felnött és ifjú ember egyenrangú útitárs , partner. Az er ő
sebbnek, az izmosa bbnak segítenie kell a gyengét. a még tapasztalatlant.
úgy, hogy közben arra mutat, aki mindegy ikük közös célja ; a gyengének , a
fi atalna k pedig hálásnak kell lennie azért. hogy nincs egyedül. nincs a véletlen nek kiszolg áltatva.
Aki hi sz, az fölfedezt e . Krisztus fölfoghatatlan gazdagságát " (Ef 3,8) . Neki
is az impo nál. ami Jézus kortársait is megra gadt a: .Ember még így nem
beszélt" (Jn 7,47). Mi lyen máskép p je lenik meg a ma anny ira kétségbevont
t eki ntély. mikor Jézus egye t len sz óval új irán yt mutat az em ber i életnek :
. Látta, hogy egy Máté nevú embe r ül a vámnál. Kövess engem! - szólította
meg . Az fölke lt és követ t e" (Mt 9,9) . S a hatás nem maradt el. . A nép álmél kodott tanításán. mert úgy tan ított. mi nt akinek hatalma van. és nem úgy,
mint az írá sudók és farizeusok" (Mt 7.29). Szava törvén yeröv el bíró, világos
beszéd, min den köntö rfalazás nélk ül: . Hallott át ck a régie knek szóló parancsot . .. En pedi g azt mondom nektek .. . " (Mt 5,21kk) Ma il yen példaképet
akar magának az ifjú ság, aki egés zen más. mint a hétköznapok klt ér ő válaszokat adó fel nöttje. A mai f iat al kb. ilyen szavakk al .besz él" ideáljához: .J ézus.
te egészen más vagy. Te kiállsz a házasságtörö asszony rnellett, mikor rnlndenki ellene van. Te vendégségbe mész egy vámoshoz , akit mindenki bojkottál. Te magadhoz hívod a gyermekeket, mikor mindenki elk ergeti öket. Te
megbocsátasz Pét ern ek, mik or ö saját magát kárh ozt atj a. Te dícséred az
adakozó özvegyet . rnlkor senki sem akar tudni ról a. Te meghívod Pált apostolnak. miko r mind enk i retteg az üld öz ést ól. Te szereted a szegényeket. mikor
mi ndenki gazdagság ut án eped. Te meggyógyít od a betegek et. mikor mind enki
rég lemondott ró luk . Te hall gat sz. mik or mi ndenki vádol . gúnyol és ostoroz.
Te magadra veszed a b ű n ö k e t . mikor mindenki kezét mossa . Te feltámadsz a
sírból. miko r mind enki azt hiszi. hogy vége van mindennek. Jézus. köszönöm
neke d, hogy Te más vagy ! Tégy enge m is más emberré! Tégy a Te másoddá !"

47

A kételkedók száma természetesen most is túlsúlyban van. Siegfried Lenz,
a különféle német gimnáziumok ifjúságával vi tatkozó író . .A rnlntak ép" c.
regényében így adja tudtul véleményét: .Röviddel elutazásom előtt sikerült
megtalálni a ma valóban időszerű példaképet: egy még jó karban lévő szélmalmot, amely kellő légáramlás esetén mindenki számára láthatóan négy
karjával csapdos maga körül: Ha az irodalomban szélmalmokról olvasunk ,
akkor Don Ouijote-val asszociáljuk a képet. Ha Lenz a szélmalom-motívummal fejezi be a példaképek keresését. akkor ez csak azt jelentheti, hogy az
író minden példakép-keresést hiábavalónak , meddőnek tart. Az író szerint
egyetlen példaképnek sincs jogosultsága, illetékessége ahhoz, hogy ajánlhassa magát .
Az ifjúság azonban egészen másképp gondolko zik ma, mint a kételkedók .
Megélte, megtapasztalta reménytelen esetekben is (gond oljunk csak a káblt ószerek rabjalral Jézus szabadító erejét, seg ítségét, fölemelését, vagy - ne
féljünk igazi nevén nevezni ezt a kapcsolatot - kegyelmét.
Animus és Anima
Utoljára h3gytuk a reakciót az idősebb generáció divatos magatartására :
a transzcendencia iránti fogékonyság elvesztésére. Az újabb irodalomban
Samuel Beckett festette meg legtalálóbban ezt a t ipikus gondolkodásmódot
.Godöra várva" c. művében (Godot = az angol God, lsten szó kicsinyített
formája). Wladlmir és Estraqon, a mű hősei beismerik: Godó egyszerűen
cserben hagyott bennünket. Hiába volt megbeszélve, hogy pontosan megérkezik. Nem jön. Ami az életből. az egzis ztenciából megmaradt. az siralmasan kevés és üres . Minden attól függ számukra, hogy Godó jön-e . vagy az
Ej. Valészln ű, hogy csak az Ej következik. De mégis várakoznak, mert úgy
volt megbeszélve Godóval. Az emberi lét minden attribútumától. időtól és
tértől, történelemtől és karaktertől megfosztva. egy kopár mező csupasz fája
alatt képviseli a két csavargó az ember mezí telenségét, kifosztottságát. Ok
még csak várnak. God óra. vagy pedig az Ejre, - a Semmire.
A mai ifjúság nem tud karbatett kezekkel várni, hanem kapcsolatba akar
lépni .GodÓval". számon akarja kérni. Amit a tömegtájékoztatási eszközök
nap-nap után szolgáltatnak, az a felszínes benyomás ok rendetlen halmaza
marad, amelyet nem tud feldolgozni és megemészteni. Epp ezért vágyik valódi, mélyreható élmények után , amelyeket a meditáció és a kontempláció
útján óhajt elérni.
Az európai szellemtörténetben mindig harc folyt egyrészről az ész, az
értelem, az értelem uralma alatt meghúzódó ösztönök, m ásrészről a tudatalattlnak, a természetes-vitális rétegeknek való passzív átadás ideálja között , A
nyugati kultúra jellemzője az apollói elem uralma a dionüzoszi felett. Ezzel
pedig összekapcsolód ik a vitális rétegek elhanyagolása . vagy rabszolgasága.
A fejlődés első fázisában az ifjúság az ázsiai vallásoknál kereste az új élményeket. Ez magyarázza meg Hermann Hesse hihetetlen népszerűséqét .
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.Steppenwolf" c. könyvéből csak a múlt év áprilisában 360 OOO példányt adtak el.
A mai nyugati embernél a súlypont a mélyből eltolódott fölfelé, a fej felé.
A mélységgel, a lélekkel való kapcsolat megszakadt. Paul Claudel egy allegóriája szerint minden munkát az .anlrnus" végez, míg az . aníma" hallgatásra
van ítélve. Azok a rétegek. amelyekben a nyugalom, összeszedettség, benső
ség, a természetfölötti és a titok előtti nyitottság lakozik, kikapcsolódtak és
parlagon hevernek. A keleti elmélkedési formák célja: leszállni ebbe a mélys éqbe, ahova a személynek, az Ennek uralma nem ér el, és belemerülni ebbe
a minden lényt összekötő őstengerbe. ahol elengedjük és vitetjük önmagunkat. pihenünk és feloldódunk. A kelet felfogása szerint ezen az úton talál az
ember szabadulást minden lét-köteléktől és kötöttségtől, ez a megváltás igazi
megélése. Ennek az alaptannak a talaján nőttek a különféle elmélkedési formák: a jóga, a zen, a transzcendentális meditáció. A formák ismerete azonban nem tudja létrehozni a kívánt hatást annál, aki nem érzi és nem tudja
magáévá tenni az alapvetést. Igya nyugati ésszel gondolkodó már eleve
sikertelenségre van ítélve.
A keleti elmélkedési formák tanulmányozása azonban megtermékenyítette
és öntudatosította a nyugat lelki gazdagságát . Újra korszerű lett a szentignáci .érz ékek alkalmazása ". A sensitivity training-ben és a psychodrámában
nem a tudatalatti racionalizálása, az értelem test feletti uralmának a kitágítása
a cél, hanem a k ül önböz ő érzékek gyakorlása : érintés. szaglás, simogatás, a
reakciók és emóciók spontán kifejezése. az öröm és a bosszú élménye, a
vitális rétegbe való belemerül és tapasztalata. A mai nyugati ember . I elfedezte' a testet. a test és lélek egységét. a testnek a lélekre való hatását .
Klemens Tilmann így ír: .Az ember egy egész, az egész ember elmélkedik.
Hagyjuk tehát a testet is rés ztvenni a gyakorlatokban. A test ne zavarjon,
hanem ellenkezőleg: szolgáljon az elmélkedésben . Ezt érjük el a helyes testtartás (a súlypont süllyesztése), a lélegzés és alkalmas szavak ismétlése
által:
Az autogén-training gyakorló i a testi-lelki-szellemi képességek fokozását
tekintik céljuknak . A gyakorlatok ve zetője azon van. hogy tanítványai levezessék a bennük fe lgyülemlett feszültséget , lazítsák az öss zehúzott izmokat,
szabadon vegyenek lélegzetet és autoszuggesztión keresztül megéljék a nyugalmat. amelyben felfr issülnek a testi-lelki-szellemi e rő k és nagyobb teljesítményre kapnak ösztönzést.
Különféle kurzusokon , szemináriumokon gyakorolják a kép-meditációt.
amely a középkorban és a barokk templomokban volt közkedvelt. Tájképek, a
mindennapi életből ellesett szimp atikus pillanatok vetődnek itt a résztvevők
elé . • Meditálni annyi, mint egy tartalmat úgy felvenni magunkba. hogy az
életvalóságként hatoljon be a lélek organikus és tudatalatti folyamataiba,
hogy leszálljon a lélek minden mélységébe. átjárja minden porcikáját; a meditáció tartalma ne legyen többé tárgy , amelyen elgondolkodunk, hanem lel4
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künk szerv es része, amely közvetlenül hat : - Az olva sónak , keresztútnak
ugyanez a cé lja .
Az if júság medit ációs lelkesedése - egyszer át kellene élni az öregebbeknek egy taizéi meditációs éjszakát a f iat alsággal - úgy jel enik meg előttünk ,
mint az ember érés i folyamatának egyik le ghath atós abb ös ztö nzéje . amely
meggát olja. hogy az emberi lényeg elsenyvedj en és elhaljo n. A meditáció
annak kibontá sa és élménye, ami az ember legbensejében szunnyad . Az általános vall ási megújhodásra való kihatása ige n nagy lehet. mert .ha valaki
nem ismeri az ist enarcot elm élked ésb ől. akkor nem fo gja megismerni al.
aktiv it ásban még akkor sem , ha a szenv edő k és a megalázott ak arc án ragyognak fel körvonalai " (Urs von Balthasar) .
Az anti k anekdota szerint Diogen ész egy v e r őfé n y e s napon égő lámpával
futk ározott Athén utcáin és a polg árok arcáb a vil ágítva ezt kiáltotta: Keresem
az embert! Sokan kere sték már a szelle mtörténet fo lya mán az igazi embert.
al. emberi embert , az emberi teljess éget . de nem talá ltá k. A mai fia tals ág is
ennek keres ésér e indult . Nehézségei nagyok. mert hidat kell vern ie al. évezredek szakadékán ker esztül ahhoz, aki t Róma helytartó ja igy mutatott be a
népnek: Ime az ember! A tét. a kockázat nagy, mint mi nden hídép ítésnél.
De a munka elkezdődött :

Ara ny-hidat verek hi tb ő l, r em én yből , s z er ete tb ől,
Az elm úlás erecskéi , cserm elye i, folyói felett ,
tavaszok, eszmék . filozófiák felett,
emberek, Nap, Hold , csillagrendszerek fel ett.
az elmúlás tengere felett ,
arany-hidat verek Ahhoz ,
aki nem jött és nem megy,
aki nem volt és nem lesz,
aki Van!
Ak i velünk van mint é lő péld akép , és akive l szivünk legnemesebb vágyainak
telje síté s é ről beszélgethetünk: Jézushoz!

René Voillaume

szoz

MÁRI A

Mérhet etl enül jelentős dolog, hogyan gondolkodunk Szúz Máriához való
viszonyunkról és hogyan alkalmazzuk ezt életünkre. His zen a Szent Szúz
egyedülá ll ó helyet fo glal el lsten t erv ében, akár a megv áltás beteljesülését.
akár az Egyház útjá t és a magunk me gsze n te l őd ését tek intjük . Pedig nem is
gondoln ánk, mil yen ritka keresztény, s őt szer zetes rendelkezik t eljesen helyes
fogalmakkal Jézus anyjá nak ti szte l e té rő l. Nem az-e az embe r benyom ása néha ,
hogy eltorzít juk a Szent Szúz alakját , mert agyondí szít jük?
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Van valam i olyan szépség lsten dolgaiban, amely egyszerű s é g b e n és alázatosságban feje ződi k ki, és vala hányszor saját képzeletünk szintjére pr óbáljuk süllyeszteni , ezzel el is csúfítju k. Hogy a Szent S z ű z iránti tiszteletünk
tiszta, i g a z i legyen, az annál is fontosabb , mert kultuszának természete
az egyházak egységtörekvéseib en is f e l v etődő problém a. Fontos , hogy jól
meghat ározzuk Jézus Anyjának szerepét , különben az a veszély fenyeget ,
hogy eltorzítjuk a Mi sztikus Testet alkotó ért ékek hi erarch iáját , vagy ellenkező le g , nem adjuk meg a Szent Sz ű znek az őt megil lető hely et .
Szándékom az, hogy egys zerűe n végigelmél kedj em önökkel a Szent Sz űz
élet ének három oldalát, úgy , hogy bizonyos ért elemben az élettörténetét
adom. El ős zör látni fogju k, mil yen volt Mária egys zer ű földi élete: azután
hogy mil yen volt a viszony - amennyit tudhatun k ról a - Mária és Jézus
között; végül hogy milyen Már ia jelen legi helyzete , rnl a miss ziója az Egyházban és mind egyikünk irányában személyesen .

I. MARIA EGYSZERÜ MI NDENNAPI

~LETE

A Szent S z ú z r ő l alkot ott fogalmunk egyrészt elké p z e l é sei n k b ő l ered ,
másrészt a liturg ikus ünnepek f ény éb ől . vagy a világon szét szórt sok-sok
kegyhelyén talál ható ábrázolásokból, a hívek zarándoklataiból és abból a
számtalan invo kációból, amely agyondíszített palástk ént súlyosod ik vállá ra.
Ilyenformán sokszor nehéz hely esen elg ondolnunk , milyen is volt a valóságban a Szúzanya élete a föl dön. Mária egész nagysága be lső, lelki , és földi
élete idején mindenestül rejtett marad . Hiba lenne azt hinni , hogya Názáreti
Máriát életében annak ismert ék az emberek, aki vol t : lsten Anyjának, és hogy
ennek következtében olyan hely et foglalt el. ami a kor szokásai szerint nem
járt ki egy közönséges izraeli asszonynak. Ezért azon kell kezdenünk , hogy
átt ekintjük a Szent Sz űz nagy kiváltságainak valódi természetét.
S zepl ő telen fogan tatás
Az első a szepl őtel en foganta tás. Nem gondolom, hogy ennek a hasonlíthatat lan ért ékű valós ágnak a Szent Szúz idelen n igazán tu datában lett volna .
A kegyelem rendjén ek iste ni valóságáról van szö, a lél ek olyan s íkján, ahová
a tud at nem hatol be. Nem tudok róla, hogy angyal , vagy közvetlen kinyilatkoztatás megism ertette voln a vele ezt az egyedülál ló kegyelmet, vagy azt,
hogy ő nem olyan, mint a t öbbi n ő . A kegyelem e titká nak kifejezett megismerése és kim ondása hosszú el mélkedés eredménye vol t az Egyházban a
kinyil atkoz t atás alapján, és egyszerr e végt elenül e g yszerű és tisztán lelk i
természet ű valóság. Máriában nem volt meg a ross zra való hajlam, de ó
nem tud ta ezt . Nem gondolom , hogy másnak hitte volna magát, mint a többiek . Ami más vol t benne, az az ist eni kegy elem egyedülá lló kibontakozása
volt lelkében, és tök életes hajlékonyság a a Szentl élek megvil ágosításai iránt.
Ennélfogva Szúz Máriában szokat lan fokban megvolt a Krisztusra és a Messiá sra vonat kozó ószövets égi helyek addig legnagyobb és legmélyebb ismerete. Tehát nagy v ilágoss ág uralkod ott benne, de ez - mint a legnagyobb
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dolgok általában - roppant egyszerü volt. Ne feledjük : minél jobban közeledünk Istenhez, annál egyszerübbek a dolgok.
Bemutatás a templomban
A hagyomány - főleg a keleti - úgy tartja, hogy Szüz Már iát felajánlották Istennek a templomban. és ott kicsi kora óta Istennek szentelt életet
folytatott. A tény történetiségéről nem tudunk semm it. De ez a hagyomány a
templomi bemutatás külsö eseményének hitén át pontosan kifejezi a kereszténységnek azt a meglátását, hogy Máriát benső lel kiállapota valóban
Istennek szentelt személlyé tette. De még ha tudom ása is volt erről a kivételes Istenhez tartoz ásról. akkor sem tudta még, hová fogja ez vezetni,
vagy milyen alakot ölt az elkövetkező években .
Angyali üdvözlet
Mária életstilusában az a meglepő, hogy nem kezdeményez, hagyja, hogy
lsten cselekedjék vele . Az angyali üdvözlet eseményének kellő megértéséhez
el kell gondolnunk, mi lehetett minden izraeli asszony vágya és helyzete a
Megváltó eljövetelével kapcso latban. Tisztában kell vele lennünk . hogy menynyire ott élt ez a várako zás a jámbor zsidók lelkéb en. hogyaMegváltó eljövetelére történő legkisebb célzást is felfogták, és hogy különösen az izraelita nőkben mennyire megvolt az a dagadó rem énny el teli bizonyosság,
hogy egyikük egy napon a Messiás anyja lesz. Igen , egy izraeli asszony egy
napon a Messiás anyja lesz, a királyi fényben tündöklő Messiásé, amilyennek
a nép túlnyomó része elképzelte.
Nem kell ezt részleteznem, hisz még az apostolok sem voltak mentek az
evilági Messiás-elképzelés kísértésétól : olyan Messiásra gondoltak. aki ugyan
a megváltó lelki küldetését tölti be, de meg kell alapítania lsten egyetemes
királyságát Izrael függetlensége és birodalmának a népek köztí helyreállitása
révén . Bizonyos, hogy Szüz Mária nem esett ebbe a hibába az eljövendő
Messiás elképzelése terén. bár az is kétségtelen, hogy nem volt világos és
konkrét elgondolása arról: milyen lesz. Merr a szemlélődés kegyelme és
lsten megvilágositásai egészen más rendhez tartoznak, mint a mi gondolataink, és gyakran teljességgel kifejezhetetlenek. Szüz Mária tehát nem volt
tévedésben a Mess iást illetőleg, mert ez benne tökéletlenség lett volna, és
a megvilágosítás hiánya az Irás igazi értelmére vonat kozóan. Hála az Irás e
tökéletes és természetfölötti ismeretének, nem volt szüksége rendkívüli
kinyilatkoztatásra . hogy megtudja, milyen lesz a Messiás. Elég volt számára,
hogy az Irás szavai lelkébe hatoljanak isten i világosságukkal és elmondják
neki mindazt, amit lsten ezekkel e szavakkal igazából ki akart fejezni. Lehetetlen p éld ául elgondolnunk. hogya Szent Szüz tudatában ne lett volna
mélyen benne lzaiás passzusa lsten szenved ö Szolgájáról, a fájdalmak Emberéről.

Az angyali üdvözlet nagyon rövid esemény volt a Szüz életében; mintegy
hirtelen felvillanó fény, egyszerüen föltett kérdés, amely tökéletesen világos
volt számára az angyal hozta üzenet kifejezéseiből. Elfogadja-e. hogy a Messiás anyja legyen? Nem kell it t képzeletben kiszíneznünk azt. amit emberfia
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soha nem tudh atott és meg nem tudhat: mit ismert Mária ettől a pillanattól
kezdve pontosan a M essi ás és a saját jövendő sorsából? De ha figyelünk az
Evangéli um egyé b szavaira. azt kell gondolnunk. hogy bár a Szent Szűz biztosan tudta . hogy fi a a Me ssiá s és lsten fia . még sok mindent nem tudott
konkr ét sorsá ról. Az Evangélium mutatja. hogy M ár ia lass an-lassan. nagy
ti szte lette l és szívé ben fontolg atva f edezi fel azt . amit az események lsten
te rve i b ő l kinyilvánítan ak neki. Nagys ágának egy részétől fosztanánk meg. ha
megtagadnánk tő l e a h i tből táplálkozó életet és ennek következményét: a
bizakodó. vak ráhagyat kozást Istenre . Azt merem mond ani: ez ellenkeznék a
megtest esülés m isztér ium ának legmélyebb értelmével. Hiszen ha a megt e st e s ü l ő Ige a maga teljes mivoltában vette föl az emberi természetet.
akkor hogy akarha tta vo lna . hogy anyja az emberi állapot fölé emelkedjék.
ne ped ig egy legye n közül ünk? Mária a hitben élt. a hitben szanvedett. a hit
ráhagyatkozásán ak sötét ségében és nehézségei között remélt.
Másrészt ne képzeljük az angyali üdvözletet valami kápráztató eseménynek. Nem . minden a legtökéletesebb diszkrécióval történik. akkor. amikor
M áriát már nemc sak hogy házasságra szánták. hanem el is jegyezték. Ez a
helyzete az angyali üdvözlet idején kics it megzavar bennünket és mutatja.
me nnyire ugyanúgy viselked ett. min t népének többi lánya. Hagyta. hogy szülei
rendelkezzenek ve le. a környezet szokása szerlnt, azok ped ig eljegyezték egy
József n ev ű emb er rel . !:s a házasság megtörtént.
A szűzi foganás után
De még jo bban me gdöbb ent bennün ket az a teljességgel félszeg helyze t.
amelybe Má ri a a szű zi foganás ut án kerül, M ivel tudja igazo lni ezt? Egy szót
sem szól Józse fne k ar ról, ami t örté nt. Megérezt e-e. hogy az elkövetkezendő
ese mény nagys ága túlnő rajta . és továbbra is Ist enre kell bíznia a kezdeményezést? Túls ágos an kicsi volt ő ahhoz . hogy bele merészkedjék avatkozn i
egy olya n te rv kialaku lásába. ame lyet lsten. az A tya állapított meg Fia sz ámára . Hogyan szolgá ltathatta volna ki ezt a t itkot . amel yet az arkangyal lsten
nevében bízott rá. ha O nem adott rá engedei met ? A Jézus anyjává lett Márla
nem önmagáé t öbbé . Igy aztá n itt áll e l őttü nk az az epizód. amelyet jól meg
kell érte nünk a maga - mondhatn ám brutá li s - valós ágában : József nem
tudja elker ülni a gyanu árnyékát jegyesét illetően . M ária pedig hallgatásba
zárkózik. Egy szót sem mond. hog y elos zlassa József gyanuj át. mert lsten
ti tka nem az övé . Arra volt szüks éq. hogy lsten dis zkréten . álombeli fel·
v il ágosít ással áll ítsa helyre József bi zalmát. Ez azt a gondolatot kelti bennünk. hogy M ária nem sokat bes zélhetett Józsefnek lsten titkairól. Ez pedig
ell enk ezik a Szent családr ól alkot ott felfogásunkkal, mert ml az Intim családi
t ű zhely modern eszméjét ve títjük rá vissza . ami biztosan nem felel meg a
tö rténet i va lóság nak.
Egyet ne felejts ünk el, és ez legyen a vezérf onalunk. ha meg akarjuk
érte ni a Szent S zű z élet ét : M ária mint József hitvese . mint Jézus anyja úgy
élte le egész életét Názáre tb en. hogy egy etl en ember. még legközelebbi
rokonai . legk íváncsibb szoms zédai sem fedezhettek föl abban soha semmi
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rendklvülit vagy a szokásos tól elt érót. Mária szent ségét mintegy elre jt ette .
eltakarta az, hogy teljesen úgy viselkedett, mi nt bárm ely városbel i asszony.
Es az is helytelen elgo ndolás lenne, hogy ez a családi és t ársadalm i magatartás csak a kívülállóknak szólt. Nem , Mária egyszerübb és igazabb volt
annál, mint hogy kifelé olyannak látsszék, amil yen belül nem vo lt.
Ez zavarba ejt bennünket, és jól megmutatja a megtestesü lés teljes valódiságát : amikor Jézus belép egy emberi családba, nem változtatja meg annak
normális viselkedését , és az életszentségnek nem volt ott szüksége arra,
hogya kor zsidó él etétól eltéró módon nyilvánuljon meg . Ok nem re ndelkeztek a mai civiliz ációval; és ugyancsak őr izk edn ünk kell attól, hogy az anyagi
és társa dalmi téren fejlettebb élet módnak olyan erkölcsi értéket tu laj donítsunk , amely nincs meg benne . Prim itiv szokások összeférnek a legmagasabb
életszentséggel, föltéve , hogy igazak és természetesek . Ebből az a ta nulság,
hogy ne higgyük fölényben magunkat a kevésbé civilizáltn ak nevezett népekkel szemben . A Szentcs alád olyan civilizáció környezetében élt, amelynek
szokásai és erkö lcsei nagyon közel álltak a mai vil ág legszegényebbjeiéhez 3
fejlődésb en elmaradt országo k területén. Ez alázatosabb á kell hogy t egyen
bennünk et , meg kell hogy tanítson: ne büszkélkedjünk civ ili zált állapotunkkal.
hiszen csak anyagi civilizációról van szó. Ez csak zárój ele s megjegyzés , de
jól meg kell tanu lnunk úgy nézni a Szent Szüz életét. amil yen a valóságban
volt.
Mihelyt elmúlt az angyali üdvözl et feledhetetlen pi llanata, Szüz Mária
hitének világosság ára maradt, abban az értelemben, hogya követk ező események sor án nem mutatkozott több é isteni beavatkozás; lst en csendbe
burkolózott vele szemben .
Betlehemi születés
Tudjuk, milyen körü lmények között folyt le a születés Bet lehemben. Ne
gondoljunk arra, hogy lsten legalább kevésbé kény elmetlen körü lményekről
gondoskodhatott volna Mess iásának születéséhez: nem egy népszámlálás idején, amely miatt az embe reknek el kel lett hagyniok otthonuka t és kit enniök
magukat a hajléktalanság veszélyének. Azt sem kell valami rendkívüli dolognak látnunk, hogy József és Mária nem talált szállást Betlehemben , minth a
ez a gyermek üldözését je lentené , minth a Betle hem lakói szándékosan uta sították volna vissza befogad ását. Nem , a palesz tinai nép vendégs zeretóbb
ennél! Barlang pedig ugyancsak bőven akad Betlehemben; ez a talaj te rmészetével függ össze . Ezek a barlangok a pásztorok természetes szállá sai voltak, egyeseket közülük istállónak használtak. Semmi különös nem vo lt abban,
hogya Betlehembe összegyül t tömeg ezeket a hajlékokat használta a száll ásul. Mindez tehát valóban közönséges , nem pedig rendkívüli dolog volt! Ez
is azt mutatja nekün k, hogy lsten szemében az élet anyagi kereteinek alapjában véve nincs sok jelentősé ge . A szentség és lsten vezeté se a minden napi
eseményekból érz ődik ki ; ebb ől a szempontból a Szent Szüz egészen közel
van hozzánk és teljességgel utánozható. Mikor je lenleg i dicsóségében szemléljük , végül is nagyon távol gondolj uk magunkat tőle , pedig ez helytelen.
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A pásztorok jelenése
Ford íts uk most f iq ye lrn űnket a pásztor ok angya li és iste ni jelenésére ,
erre a villám szerü en rövid és ragyo gó megnyi latkozás ra. Hát mégi s csak volt
egy megnyil at kozása az égnek, hogy a pásztorokat rendkívüli módon vezesse
el ebbe az istállóba! A z a va rba ej t ő ebben az, hogy lst en adott ugyan felt űn ő
jelet, de csak igen kevésszámú embe rn ek tartotta ezt fönn . Az angyalok nagy
örömet hirdet nek az egész népn ek , de a nép valójában mitsem tud róla! A
pásztorok vo lt ak egy edüli t anúi: szegény , egyszerü emberek kicsiny csoportja , amelyet mennek keresn i a Gyermeket, barlangról-barlang ra talán,
mindadd íg, amíg meg nem találj ák a megígért jel et. vagyis egy pólyába takart és a jószág taka rmányos jászi ába helyezett újszülöttet: ez a jel! Valószínü, hogy azon az éjje len Betlehem környé kén csak egyet len gyermek volt
ebben a hel yzetb en, bár bizonyá ra sok új szülött akadt ezidóben ott az
odagyül t nagy tö meg ben . I:s a Szent Szüz részesedett ebben a megnyilatkozásban. Vékony ka fénysu gár ez életében, megerós íté se annak, hogy lsten
mindig mell ette áll ennek a most szü lete tt gye rme kne k. Isten itt van, Ó
ir ányítja a dol gok at és az ember eket , bár ennek látható nyoma nincs, és mit
sem tett azért. hogy megkímélje Mári át és Józsefet a f árads áqt öl, vagy rneqszakítsa az élet rendes menetét.
Az Evangélium töb b alka lomma l mondja nekünk, hogy Szüz Mária megórizte
ezeket az eml ékeket és elmélkedet t rajtuk szívéb en. Ez pontosan mutatja ,
hogy az isteni vezet ésból so k mind ent tanult, és amínt lsten t erve lassacskán
ki bont akozott, ez megvil ágosít ás volt számára . Nem tudta el ő re az adódó eseményeket. De Ist enn ek min dez a cseleked ete , ezek a ropp ant dis zkrét külsó
megn yila t kozások mintegy bel efonódtak a lel kében hordott b el s ő vil ágosságba, ame ly - mint mondottam - nem kül önl eges ki nyil atko ztatásokon alapult.
hanem az istení kinyil at kozt atá s t ökéletes ism er et én és az Ist entói kapott
világosságon és bel át áson . De ez a belá tá s oly an egy szerü maradt, hogy
semmiben sem zavarta meg mindennapi életének vis zonyát az emberekkel,
nem változtatta meg szokott modor át : visel kedése kül sóle g nem különbözött
Izrael más asszó nyalétó l.
Jézus bemutatása
Következik Jézus bemu tatása a Templomban. Ezt az eseményt néhány
re ndkívüli dolog fémjelzi , de úgy látszik , akár a pásztorok esetében, ennek
a megn yi lat kozásnak sem vo lt vissz hangja . Talán M ár ia és József volt az
egyedüli t anúja? A Biblia nem mondja, hogy töm eg lett volna az agg Simeo n,
vagy Ann a prófét aasszony körül a templomban . Mindaz, ami ekkor történt.
csak megerós ít i azt, amit a Szüz már tudott: az ó fia a Messiás. De kül detésének ú] old al ait emeli ki : . Ell ent mondás jele lesz , és a te lelkedet a fáj dalom
tóre fogja átjárn i" (Lk 2,34-35) . Nem gondolom , hogy Sz űz Már ia abban a
pillanatban részletei ben ismerte ezeknek a jövendöléseknek konkrét jelentését. Különben is évek során át minden a legtökéletesebb sötétségbe és csendbe rner ül.
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Menekülés Egyiptomba
Sötétség és csend? Még annál is több: bizonyos érthetetlen események
mintha egyenesen arra vallanának. hogy lsten mindent abbahagyott! Képzeljék
magukat a Szent Szüz és Szent József helyébe a betlehemi gyermekgyilkosság idején. Hát Istennek nem volt eszköze egy ilyen esemény megakadályozására? Mikor rágondolunk. bizony minket is megkísért a gondolat: lsten
azért kissé túlsá gosan messzire ment, amikor megengedte , hogy egy király
féltékenysége, az emberi gonoszság ilyen vérfürdót rendezzen kicsi gyermekek között Jézus születése miatt, a mágusok naív oktalansága mlatt, akik nem
sejthették, mi lesz abból. hogy ök megtalálták a Kisdedet! Mit gondoltak
volna önök a Szent Szüz helyében. mikor József fölkeltette és egyszerűen
közölte vele , hogy menekülni kell . úgy ahogy tudnak: eló a szamarat. szedni
a cókmókot és útnak indulni éjnek idején? ~s lsten semmi magyarázatot nem
ad. Ezek az órák minden bizonnyal Szűz Mária életének egyik legfájdalmasabb
próbatétele voltak: próbája hitének. annak a bizalomnak. amellyel az isteni
akaratra hagyatkozott. Mi lesz hát fiából?
Es aztán a feledés homálya : legalább egy tucatnyi év . amely teljesen eseménytelenül telik. legalábbis minden olyan esemény nélkül. amelyet az
evangelisták ránkhagytak volna. Ebből föl kell tételeznünk. hogy amikor a
Szent Sz űz kés öbb bizalmasan elmondta az apostoloknak Jézus gyermekségét.
ezekről az évekről nem volt semmi különös megjegyeznivalója .
Bizalmas viszony Józseffel
Mikor halt meg József? Nem tudjuk. Jó ezt megjegyezni. mert nem gondolunk eléggé arra. hogy Józsefet rendszerint fehérszakállú öregnek ábrázolják! .. . Miért nem merik fiatalnak képzelni. úgy mint Máriát? A kor szokásait tekintve lehetetlennek tartom. hogy József. Mária hitvese. fehérszakállú
öregember lett volna! Nem azért van-e ez, hogy leegyszerűsítsük a problémát,
hogy kikerüljük a szűzesség nagy misztériumának teljes világosságában való
fölvetését? József szerette Máriát. Szerette úgy . ahogya férj a feleségét,
de mindazzal a tisztelettel. amely egy lsternek szentelt lénynek kijár. Valami
nagyon nagy rejlik ebben a családi otthonban . olyan jól eldugva. hogy Názáretb en senki emberfia nem gyaníthatta ezt a titkot. •Nemde ez Jézus. József
fia?· (lk 4.22) Mindhármuk viselkedése mindennapi volt, lakásuk közönséges .
életük és családi kapcsolatuk szintén. Valószínünek tartjuk. hogy József Jézus
gyermeksége idején halt meg. de azért még nem kell azt hinnünk. hogy végelgyengülésben! Nem elmélkedtünk eleget a szűzességnek azon a rendkívüli
erényén. amely Józsefet er őssé tette. - hát még ha meggondoljuk. hogy ő
nem volt ment az eredeti bűntól! Azt hiszem, ha meg akarju k ta lálni, vagy
megújítani Szent József hiteles tiszteletét. akkor ezt az erőt , ezt a tísztasáqot,
ennek a szeretetnek a nagyságát kell megértenünk. [me egy ember. aki szerette a Szent Szüzet, nagy szerétettel. tündöklően tiszta szűzességgel. és
Istentói kapott kegyelme éppen az, hogy képessé teszi arra a kltüntet ö megbízatásra. amelyben részesíti . mikor rábízza a Szent Szűzet, Jézus anyját.
Nagy titok ez. kevés ember hajlandó hinni benne: teljes meghittség kettejük
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között, éveken át , együttlakva , a mindennapi családi
telje s szű zességben!

életben , és mindez

II, MA RIA ÉS JÉZUS VISZONYA
Most egy mási k kérdés merü l föl bennünk . Nagyon szeretnénk tudni, mi
tö rt ént Jézus és Mária között a názáret i években, Jézus növekedése idején .
Mit mondh at ot t anyjának? Azt hiszem sohasem fogjuk tudni, legföl/ebb talán
a mennyben, ha a Szent Sz űz meg akarj a majd mondani! De azért a teológia
segít het az elmélkedésben , annak fölfedezésében , milyen volt valójában a
meghi tt názáreti élet.
Az Evangéli um egy eseményt elmond belóle : Jézus elmaradását tizenkétéve s kor ában a jeruzsál emi út alkalmából. Ne lepjen meg bennünket ez a
kir uccanás, a Gyermeknek ez az önáll ó vállalkozása, mert egyszeruen csak
arra eml ékeztet. hogy Jézus úgy v iselkedett, mint a hasonlókorú fiúk , vagyis
azzal a függetlenségge l, amely kelete n a fiúk sajátossága , fóleg anyjukkal
szemben. Azt kell mondanunk, hogy ha József és Mária több mint egy napig
nem nyugt alankodtak amiatt, hogy a Gyermek nincs velük, akkor természetesnek tarto tt ák, hogy más emberekkel vagy fi úkk al van az útitársaságban. Szülei
magától értet ödé ne k t alált ák ezt .
Biztosan sok kérdé s vetódik fel bennünk e tárggyal kapcsolatban. Hogyan
viselkedett a gyerme k Jézus? Ját szott- e a többi gyerekke l? Az Egyház úgy
hatá rozza meg a megtestesülés titkát , hogy Krisztusnak valóságos emberi
t ermészet e volt , emberi te rm észet annak mind en következményével, beleért ve az ember növekedését és fejlódését is: el ősz ör picike csecsemő, azután
gyermek , aki nek értelme foko zatosan fej lódi k ki , a látható valóságokkal való
kapcsol at bizony os t anoncid eje alatt. képekből és fogalmakból kiindulva .
M indennek a gyermek Jézusban is meg kell ett történnie , mint minden emberben, külö nben nem lett vo lna valósá gos ember.
Ezért növekedhetett a gyermek Jézus valós ágosan - mint az Evangélium
mondja - .böl csessé gben és kedv esség ben lsten és emberek el őtt" (Lk 2,
52) . Másszóval : a gyer mek Jézus igazán embe rként viselkedett és téves
lenne azt mondani, hogy az ember Jézusban megvolt a tel jes isteni tudat,
hisz en akkor .sz imul álni a" kell ett volna : gyermekként viselkednie anélkül ,
hogy igazán az lett volna, ez pedig elgondol hatat lan. Nem tudunk elképzelni
hasonló hamiss ágot Krisztusban! Biztos, hogy nagy mIsztérium rejlett a gyermek Ist enben, de v al ó s á g o s gyermek volt.
Készen kapott ismerete
Ime ezért t örténik t izenkétéves kora körül a ráébredés arra , hogy . Aty ja
dolgaiban kell lenni e" (Lk 2,49) . Emberi belátásában ez a tud at csak akkor
öl tött alakot, akko r tudta önmagának kife jezni, amikor elérte az érte lem használatá nak kor át . Akkor ki tudta mondani magában, emberi értelmében , hogy
tudja: ó a Messiás , tudj a: ő lsten fia . Akk or sokkal többet tudott err ől. mint
anyj a, mind enekfölött pedig egészen más módon . Ismerte az Irást. és ezt az
ismeret et még jobban megvilágos ltotta mindaz a beléöntött Ismeret, amelyet
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Atyjától kapott, úgyhogy tök életesen tudta, merre tart és mit kell tenn ie ,
vagyis hogya kere szt felé t art, a kereszt en kell meghalnia .
Nem tud om. lesz-e alka lmuk látni egy kele t i ikont. amel y a gyerm ek Jézust ábrázolja anyja karján . A kép fe l ső rész én bal ra egy angyal tart egy
ker esztet. M e glepő , hogya Gyermek ugyan anyja karján ül, de küls eje a kisfiúé. nem a kisd edé. Fejét a kereszt fel é for dítj a és azt nézi. Egyik lába a
levegőb en van, a szandál lelóg róla és csak egy szfj tartja . Amit ez a kép
mondani akar. az a k öv e t k e ző: Amikor a gyermek Jézus elérkezett értelmének használatáig . egyszerre tudatára ébred: az a sorsa . hogy a kereszten
haljon meg. Akkor f él . anyjához szalad. hozzábújik . és ebben a hirt el en mozdulatb an lees ik a szandál ja. Milyen mélyen teológiai ez és mil yen mély en
igaz!
Mit mondhat ott anyjának?
Jézus tehát . földi útját j ár ó" ember volt. utasern ber. min t mi. Szüksé ges
volt szabatosan meghatározn i mind ezt . hogy megértsük. milyen lehet ett a
vi szony Má ria és fia között. Ha a Gyermek bizonyos dolgokat beöntött tudománnyal tudott. a színről-színre lát ás többé -kevésbé tu dat os és kiterje dt sugárzása. v isszaverődése folytán . mit mondhat ott e rrő l anyj ának? Gondo lhatju k-e. hogy diszkrét, kicsit távo li. mintegy függetl en maradt? Ismerv e anyjának szent ségét és nagyságát. talán meg volt benne az a diszkréció , hogy
hagyta járn i útjá t hitének teljes alázatában? Nem tudjuk. Csak annyit tu dunk.
hogy tizenkét éves korában alaposan meglepi szül eit, mintha azok nem is
sej t en ék. mi történt fiuk lel kében. Eb b ő l arra gondolhatu nk, hogy Jézus akkor
még nem beszélt világosan anyjá nak arról, mi vár rá a j övő b e n. mil yen lesz
pontosan az élete , a szenvedése. messiási és megvált ói küldetése . Az Evangélium szószerint azt mondja: szülei . nem értették meg azt. amit mondott
nekik" (Lk 2.48) . ped ig Jézus világosan beszél és szi nte megütközik , hogy
szülei nem tudjá k azt. ami neki már olyan magát ól értetődő : . Nem tud t atok-e.
hogy Atyám dol gaiban kell lennem?" Szülei csak annyit tudnak monda ni neki.
hogy nagyon nyu gtalanok voltak és hogy szenve dést okozott nekik. •Aggódva
kerestü nk."
Tudjuk , hogy semmi emlftésremélt ó nem történik a názáreti családban
egészen Jézus nyilv ános éle tének kezdet éig. De cs aknem bizonyos tekintve azt a meghitt viszonyt . amelyben Jézusnak lenni e kell ett anyjával - ,
hogy a templ om i epizódtól a kánai csodáig lefolyt kb. 15 év alatt Mária sokat
t anult. Telje s megismeréssel, igazán a Messiás . a Megváltó anyjává lett .
Hogy te lj esen a Megváltó anyja legyen
Jézus elmen t a pusztába . találkozott Ke resztelő Jánossal és maga köré
gyüjt ött e első tanítványait. Megkezdte nyi lvá nos életét, de csodát még nem
tett .
Tudják. hogy an történik Jézusnak ez az els ő . íele " Kánában. Nin cs több
bor. Mi megy végbe a Szent Szüz szívében? Azt hiszem elm ondhatjuk: abban
a pilla natban nemcsak hogy mind ent tud ott Fiáról. hanem azt is tudta: eljött
az idő . hogy megkezdje misszióját . M eg kellett adnia ennek e l s ő jeiét és be-
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bizo nyíta nia. hogy ó a M essiás. Szüz Má ria t ökélet esen tu dta mindezt . Ismerik Jézus felelet ét anyjána k: . Semmi közünk hozzá. még nem jött el az
én órám" (Jn 2,4). Ez vil ágosan azt jelent i : még nem jött el számomra annak
pillanata. hogy végbevig yem a küldetésemet t anúsító e l s ő jel et . De anyja
unszo lja. hogy tegye meg ezt a jel et. hozza elóbb re óráját. mi nt ha ezzel azt
akarná erósíteni: nemcsak hogy megé rtette Fia külde tését. hanem - t ávol
att ól. hogy ellenkeznék még ó unszolja. hogy nyil at kozt assa ki magát .
Mert Jézus anyja ösztönzésére valóba n elóbb vitte végb e az els ő jelet. Az
Evangélium ki fe jezetten mondja: . Ett öl fogva hitt ek ben ne tanítv ányai" (Jn 2.1 1).
Nagyon szép és nagyon nagy dolog ez Má ria r é s z ér ő l , A Szent Szüz igazi
rendkívüli nagysága az az egyedüláll ó valóság. hogy ó Jézusnak , a Messiásnak. a Megváltónak anyja. Mi nden más kiválts ága emia tt van. Tökéletes sége.
valam int az Egyházban betöltött most ani küldetése mínd szoros kapcsolatban
áll istenanyaságával. Tökéletessége az. hogy tö kélet es anya.
De a keresztrefeszített Messiás anyja . Tudják. milyen hiba fe nyeget rninden anyát? Az, hogy tú lságosan anyai lag tapadnak gye rmek eikhez. úgyhogy
néha nem adják meg a n öv e kv ő gyermeknek a szüks éges függ et lenséget.
hogy érvény esítse egyé niségét és igazán f elserd ülj ön. A kánai csoda mintha
azt mutatná meg nekünk : Szüz M ária nemcsak hogy nem szegült ellene
Jézus e függetlenségének. nemcsak hogy nem si ránkozott azért. hogy olyan
anya. aki nek gyermekére kereszthalál vár. hanem még unszol ja is : lépj en rá
erre az útra, bátorítja : tegye meg az e l ső lépést .
Kánától kezdve , éppen f ia misszi óját I l le t ő magatart ásának term észetszerü következmén yeként . Szüz Mária alakja tel jese n elmosódik . Ráhagyja
fiát küldetésére. és ha me rhetem így mondani: nem t öbb az elkövetkezó
események sorá n, mint nagyon dis zkrét szolgáló . Követi f iát , de egyszerüen
a többi asszonnyal. közéjük vegyülve. Még azt is tudjuk. hogy egy alkalommal. amik or látni szeretn é. hogy mondjon neki valamit. Jézusnak egy csaknem megdöbbentó megjegyzését váltj a ki, annyira igyekszik . eltü nt etnl" anyját. elfordítani ró la az ott l é v ők figyel mét : . Ki az én anyám. kik az én fi véreim
és n őv é re i m? " (Mt 12,48). Jézus két ségtelenül parabola-szerü en mondj a ezt.
és az Evangéli um nem állítja, hogy nem fogadta anyját. De látj ák. mennyire
a helyén marad Szüz Má ria! Nagyon szeré ny izraeli asszony maradt . Megmaradt anyának . egészen fia neve lésé nek szente lte magát . de igen nagy
diszkrécióval. A zt hiszem elmondhatj uk, hogya Szent Szüz egyik j ellemző
vonása a cse ndesség és a disz kréci ó. l átták. milyen messzir e ment az angyali
üdvözlet alka lmával ebben a diszkrécióban; a mi véleményünk szerint túlságosa n is messzire! M i biztosa n szóltunk volna! Védekeztünk vol na. igazoltuk volna magunk at . lega lábbis magunk között Józseff el. cl nem tett e meg!
A mél yen bízó hit élete
A Szent Szüz élete valóban a mélyen bízó hit élete . Hiba lenne azt gondolni , hogy mivel ott volt mellett e Jézus. fel volt mentv e a hit alól. Nagy
hiba lenne! E lőszö r is Jézusnak csak emberi term észetét látt a. I::s nem
gondo lják. hogy id őr ól -i d őre sok kérdés ve tódött föl benne. ami válasz nélkül
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maradt? Az a tén y. hogy közelről volt része Jézus emberi természetében .
nem könnyítette meg az Istenségébe vetett hitet.
Azt kell mondanunk : egy izraelitának egészen rendkívüli és szinte képtel en dolog volt. hogy egy embert Istennek mondjonl Maga lsten századokon
át nagy erővel vést e Izrael tudatába az isteni transzcendenciát ; elképzelhet etl en volt. hogy akárcs ak érz é ke l h e tő jellel is ábrázolják a mindenható és
láthata tl an Ist ent. Meg kell érte nünk. micsoda szokatlan és látszólag szents égtörő kérdés sel kerü lte k szembe Krisztus bírái. Onök hogyan ítélkeztek
voln a a Szanhedr in birái helyén? Ime egy ember. aki azt állítja magáról. hogy
ő lsten! Mit gondolta k voln a? Káromló . vagy bolond? A zsidó felfogás számára elgondo lhatatlan volt a transz cendens Istennek egy emberrel való tár sítása. Elmondhat juk. hogy ez a probl éma a Szent Szűz számára is létezett.
és nem volt mind en oly an nagyon egy s z e rű neki!
M i annyira hozzászoktunk ker esztény hitünk meghatározásaihoz. hogy nem
vagyunk vele eléggé tisztában. milyen lehetett Izrael népében ennek az elképzelhete t len eseménynek az első fölfedezése: egy ember. aki lsten. a
te stté lett Ige. Pedig ez a való ság nagy titokként volt ott Jézus és Márla
egész vi szonyában. Gyermeke volt. de olyan gyermek. akit nem tudott fel fognI. Viszonyuk minden meghittsége ellenére ez a titok a maga teljességében megmaradt és a gyermekkel együtt növekedett. Mária érezte. hogy
gyer mekében mi sztérium lakik. Ezért kellett a Szűzanyának élete éveinek
során lassanként behatolnia f ia titkába és sors ába. Ez magyarázza meg . miért
kell ett arra ls rájönnie . hogy fiának titka felülmúlja őt. Fia az egész emberiségé volt. minden emberé volt: lsten volt.
Egyenesen állva a kereszt alatt
Ezért állt ott egész természetesség gel egyenesen a Kereszt lábánál. Belső
erejének tel jes kiáradásában. fia küldetése Ismeret ének teljes világosságában. M indazok között. akik Jézus nyilvános életének három éve alatt hallották
szavalt. befo gadták tanítását. Ő . az anyja értett meg a legjobban mindent.
Hit ével és b ens ő vi lágosságával gyökeréig hatolt ennek a tanításnak: mindent
megérzett előre. mindent kitalált a Szentlélek teljes megvilágosftásában.
Ezért ebben a pill anat ban. a Passlö végső beteljesedésekor tökéletesen Ismerte Fiának isten i miv oltát . megváltól tisztét. Ha növekedett benne a hit.
akkor a keresztr efes zítés Idején tökéletes Ismeretében és tudatában volt
annak. ami t ört ént. ti. az emberek megváltásának. Ez tette lehet övé, hogy
f iával együtt akarja ezt a szenvedést . társuljon hozzá és teljes mértékben
társme gváltóvá váljék. Nemcsak azért volt ez. mert a test és vér köteléke
fűzte össze fiá val és testében együtt szenvedett vele . hanem azért ls. mert
tökéletes lel ki és ismeret i közösség volt köztük.
Elérkezi k a feltámadás Ideje . Ne gondoljunk semmi többre . mint amit az
Evangél ium elmond . Jézusnak sokk al magasabb felfogása volt anyja éle tsz e n tség é rő l. minthogy megfosztotta voln a a hit jótéteményétől; mert Mária
hitt a felt ámadásban. De ez nem akadályozt a meg azt . hogy szenvedjen a
passi ótól.

60

Az Egyház anyja
De mi lesz vele fia mennybemenet ele utá n? Nin cs már a földön, otthagyta
öt. Itt egyrészt meg kell jegyeznünk, hogy a kereszten haldokló Jézus szoros
kapcso lat ot hozott létre Szüz Mária és egyik apostola között. A hagyom ány
szerint Szent János ez, az evangélium ui . csak így nevezi: .a tanítvány, akit
Jézus szeretett" (Jn 19,26) . Ettől a perct öl fogva Jézus anyja Jézus tan itványai ra van bízva . Ebben az elj árásban Jézus egészen t ermészetes törőd é s ét
kell látnunk. hogy ne hagyja anyját egyed ül, rnert valószí nül eg nem volt
Jer uzsálemben közeli ismerőse.
De M ári át Kr isztus akara ta azért is az apostolokra bízza. mert kell ett .
hogy az Egyh ázra legyen bízva és me glegyen benne a helye . Ezért van ott az
apostolokkal . ve lü k van a pünk ösd órájában is . De nincs semmiféle hel ye a
hierarch iában; nem vo lt pap. nem vo lt jog hatósága az Egyház fölött . Ninc sen
c íme az Egyházban, mert több vo lt az Egyháznál. Szerepe egyedül álló , saj át os.
ő a M egváltó anyja, Krisztus anyja . Követ kezés képpe n az Egyház A nyja is,
mer t az Egyház: Krisztus . A kegy elem Any ja is. A kegyelem mint egy vi szonyban van M ár iával, mert forrása Jézus embersége. az pedig Má ri a öl én formálódott. Már ia a minden keresztény lelkében élö kegyelem A nyja is. Tehát
az a mérhetetlen te rmészetfölötti val óság. amel yet Kri szt us te remtett meg ,
bizony os módon M ár iára van bízv a. M integy Jézus-anyaságának kiterjesztése
ez mi nden kere szté nyr e. M eg kell értenünk ezt . hogy meg érth essük azt, ami
azutá n történik.
Fia ninc s már a földön. Ezért a menn ybemenetelt követő évek elöször is
a várako zás évei. de az Egyházban való jelen lét é is: nagyon szar ény. nagyon
rejt et t jelenl été. M ár ia most is csak egy szegény asszony. aki halni készül.
várja a halált. De az apost olok számára Jézus konkrét és eleven eml éke.
Képzel j ék el. milyen je l en t őség re t ett szert Jézus anyja az apostolok el ő tt ,
miutá n Jézus eltávozott és az ö érte lmük pünkösdkor megvilágosodott. Má ria
hasonlított Jézushoz. az anyj a volt. Emlékeket t udott elbes zél ni nekik. amelyek
mos t fontossá váltak . míg azelött senk is em gondolt arra. hog y ké rd ezős
ködjék Jézus gye rmekkorán ak eseményei fe lől. Tudják. hogy van ez. Mária
most jelen tőssé válik , mert Jézus már nincs it t és nem alkothat e ll enzőt
előtte. E ll e n k ezől e g: rnosr ő az, aki t it kokat közöl róla bizalmasa iv al.
Hogy Jézusnak mindig legyen anyja
Es ekkor történt meg Mária mennybevétele. hal ála pillanatában , vagy
azutá n. az Egyház ezt nem mondja meg; a hagyomány sem nagyon vil ágos az
esem ény t ermészetére vonatkozólag. Hogyan t örtént ez? Amit most már
tudunk, azzal az örömmel és békével . amit az Egyház definíciója ad meg mert bizonyos biztosítékra van szükségünk, hogy hinni merjük ezt a nehezen
e lk é p zel h ető tényt - , az a k övetke z ő : M ária te ste jel enleg együtt van a
dl c ső s é g b e n Fiával. és az egész emberiségből egy edül nek i van meg ez a
kiv áltsága. A Gondvi selés t erv ében benne vo lt , hogy Jézusnak legyen anyja és
ez az anyasá g átala kulva. fölemelve tovább fo lyt atód jék a kereszté nyek. Jézus
"testvérei " iránt.
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III. MARIA JELENLEGI HELYZETE
Es most íme szembekerültünk Máriának az Egyházban elfoglalt helyével.
Képzeljünk el egy olyan szívvel , olyan érte lemmel, olyan k üls övel rendelkez ő
nói lényt, mint Ó, emberi és halhatatlan életének egész valóságával. a felt ámadott Krisztu s világában . Ugyanaz a mi sztérium ez, mint Jézusé . Jézus
világában tartózkodik, a természetfölötti világban . Bejárh atjuk sorra az egész
látható világot, minden létrehozható rakétával, akkor sem találju k meg sem
Jézust, sem Máriát. Ok egy másik világban vannak, amely teljesen más, mint
az idelenti. bár megvan a testük. Titok ez, jól jegyezzük meg, olyasmi , amit
értelmünk szempontjából nehéz jól elhelyezn i.
Mária a mi anyánk
Mária életében és küldetésében tehát nagy egysé g és egyszerüség uralkodik: egyszerüen továbbra is az, aki volt. Ninc s szükség arra , hogy új szerepet tulajdonítsunk neki; magánál annál a ténynél fogv a. hogy Jézus anyja.
természetes módon, azt mondanám: anyasága jogán , anyja mindannak, ami
Jézustól született, Jézus minden természetfölötti . meghosszabbodásának" :
az Egyháznak és tagjainak , mindegyikünknek . Akármilyen címeket adjunk is a
Szent Szüznek, valójában mindegyik egyetlenegyre vezethet ő vissza: .Jézus
anyja" , a görögök kifejezésével: "Theotokosz": lsten anyja. Minden más eim ének ezzel kell összhangban lennie. anélkül. hogyelhomályosítaná ennek naqy ságát és egyszerüségét.
Ezt az egyszerüséget nem fátyolozza el. ha azt mondjuk: Mária a mi
anyánk, mert Jézus anyja. Ez a rendkívüli szerep arra képesíti a Szent Szüzet,
hogy minden embert ismerjen, aki az Egyház tagja , Fiának tagja. Ez nyilvánvalóan meghaladja felfogóképességünket! Nem tudjuk , hogyan megy végbe
ez a megismerés . De annyi bizonyos és egybehangzó a Szent Szüz küldetésével. hogy figyelemmel tudja kísérni egész kegyelmi életünket . Tehát hallja ,
ha kérjük; tudja, mi jó vagy rossz megy végbe bennünk; megvan a hatalma
- nem arra, hogy közvetlenül beavatkozzék, hanem hogy anyai hatalmával
befolyásolja Fiát, és Fia elfogadja ezt, híszen ó akarta így. Azt akarta, hogy
Mária közbenjárása, jelenléte együttmüködés legyen, tehát nekünk az ó anyai
pártfogása és befolyása alá kell helyeznünk lelkiéletünket; nem vonhatjuk ki
magunkat ez alól, rnert lsten így akarta.
Hogyan képzeljü k el őt
Ezért a Szent Szüz nem a szentek legnagyobbika: ó más rendhez tartozik,
a megváltás tervének és az Egyház szervezetének része. Ez nekünk latinoknak nem nagyon világos. A mi fogalmunk az "égról" könnyen lesz rendezetlenné. Meg kell nézni, hogyan rakják tele templomainkat szobrokkal és képekkel. és máris meggyózódünk erről. Az ember elvész a szentek különbözö
méretü képmásainak összevissza tömkelegében! Egy szinten áll valamennyi,
és az uralkodó szobor a templom védószentjéé. Ennek megvannak a következményei a keresztények vallásosságára nézve.
Ezen a ponton tanulhatunk a Kelettól. Egy keleti templom elgondolása
szigorú szabályoknak engedelmeskedik, ez határozza meg a templom belső
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díszitését és az ikonok rendjét a képfalon. Az égi hierarchiát mind.ig t iszte letben tartják . Elöszö r is ott van Krisztus képe. ml nt az Egyház fejéé. a
M egváltóé, Istené. aki mint az összes tago k Feje az apszis közepén tróno l.
uralkodva az egész földön. Azután rend re következ ik az Egyház a ti zenkét
apost oll al; r endesen ök vannak az ik onosztá z felsö sorában. Hol látható a
Szent Szüz? Nem az apostolok szintj én. hanem val amiv el Kr isztus alatt, de
külön a többi szenttöl. A liturgiában ped ig mind ig Kr isztus után van a hel ye .
Végül a képfalon hagyományosan soh asem ábrázolják a Szüzet a karjában
tartott Gyermek nélkül . hogy hangsúlyozzák egyedü lálló. legfö bb szerepét :
azt . hogya Gyermek anyja . Jézus anyj a. Isten any ja . A kele ti vall ásos ság
term észetes iránya nem torzítja el a Szent Szúze t, hanem mindenütt és
mindig rneqt al álja, rög tön fia után. Ezért van az, hogy a bizánc i szertartású
misében a Szüzanyát szinte minden percben em li t ik . és nyomban az átváltozás után, énekelve és tömjénezés közb en , ün nepélyesen megemlékeznek az
lstenanyáról.
Bel ölünk itt nyug aton csakn em te ljesen hiá nyzik ez az erö te ljes és igazi
áhi tat. M árla-tisztel et ünk inkább min den fé le ájtatossá gban és zará ndoklatokban fejezöd ik ki. Hogyan találn á jól ebben magát egy logikai beáll ít ottságú
ember ? A Szent Szüz tiszteletét túlságosan szentimentál is és nem mindig
az igazságnak megfele lö módon mutatjuk be . E téren fe le lös séget hordun k:
úg y kell elgo ndolnunk, bem utatnunk és élnünk a Szent Szüz t is ztele t ét . hog y
az igaz legyen. Igy majd jobban meg tudjuk értetni a protestánsokkal is , aki ket
eljárá sunk most megbotránkoztat, és nem is mindig ok nélkül.
Mária is jelen van
Ime tehát néhány elmélkedö gondolat a Szent Szüzröl. Befejezésül azt
lehetne mondani , hogy lelkünkben a kegyelem fo lyományaképpen szentháromságos élet lakik, és a kegyelemnek ebb öl az állapotá ból köv etkezöen Jézus
jelen van életünkben . Jézusn ak, az Istennek. Embern ek. Me gváltónak, a szentségek forrásának ez a jel enléte az egész lel ki éle t szíve : Jézu s egé sz életü nkben jel en van. De jelen van benn e a Szent Szüz is , ettöl k ül önb öző, sajátos
rn ódon. amely nem azonos a szen tek jel enlétével se m. Saját os jele nlét ez:
az anyai cs elekvésé , a kegye lem An yjáé. Ez a c ím jelentös égben az lst enanyaságé ut án köve tkezik . Ö a kegye lem An yja, és ezen a címen t alálju k
meg életünkben ; je len van ott . mert ö a kegyelmek Szerzöjének anyja . Szüz
M ária t iszteletének cs úcsa az. ha eljutunk M ár ia je len létének ér zékéig. úgy
min t J ézus éiq, Es azt hiszem : abban a lél ekben , amely elju tott Jézus jelenlét ének megérzéséig , megvan Anyja jelenlét éne k érzéke is. - fö lt éve, hogy
Mária misztériumába vetett hit ét igazán annak a nagy valóságnak a v ll áqos sága alakította ki, ami a Názáreti M ár iának . Jézus any jának élettört énete
volt. és ami az ö igazi hi vatása.
Relations interpersonnelles avec Dieu
Conférence Religieuse Canadienne . 1967. 119-144.
(kissé rövidítve)
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AZ EGY HÁZ SZAVA

nA Bt:KE TOLED 15 FOGG"
A béke erköl csi és lelki feltéte lei
..Külső ségess é váltunk .. . nagyon is gazdag a k ü l s ő életü nk, azért olyan
szegény a be l ső " (VI.Pál az 1972.dec.27-i ált .ki hallgatáson).
Az el ső lépés te hát : be nsős é g . ..A modern ember lelkiségének egyi k j ellemzője; az ismert dol gokat úgy fontolgatja , hogy azokat saját szelle me b el ső
tükrében tudj a szemlélni " (Eccles iam suam) .
Sürgető szükség van az elmélkedésre , a sz e m l é l ő d é s re. Tudato s személl yé
kell váln i. A béke minden ekfölött szellemi építmény , példátl an lát omás : .Ú jfajta módon kell elgondoln i az embert . . . az emberek közös életét, a történe lem útja it és a világ sorsát" (VI . Pál beszéde az Egyesül t Nemzete k
ül és éri 1965.okt.4-én) .
A) A béke benne d: a megbékélt ember
De -

és ez a második lépés -

"túl kell jutn i a lelki ismeret szubjektív i-

t ás án" és a lélekt ani bezárts ágon. EI kell ju tni az ember erk ölcs i öntudatáig.
Nem azért , hogy egyre több és több parancsot és tilalmat írjun k elő , hanem
hogy - hiszen ez az értékek erkölcstanának l e gfőbb célja - végrehajtsuk
magunkban a kopern ikusz i fordulatot:
. Be lülröl kell újjáalakítani az embert. Ezt hívja az Evangélium megtérésnek, bűnbánatn ak, metanoiának. Az önmagunknál ke zd őd ő újj ászüle tés folyamata ez . .. " (1973.máj .9-i ált.k ihallgatás)
Igen jelentős dolog , hogya Szentévnek ez a központi témája egybeh angzó
VI. Pálnak az Egyesült Nemzetek székhel yén mondott szavaival, meg az
1974-es békevil ágnap t émájával. Ez kido mborí tj a, mi lye n álla ndóan szem előtt
tartja az egyházi tanítóhivatal ennek az ügynek e l s ő dleges fontosság át. "Modern életünk irányító tén yezőjéről van itt szó most , a XX . század végén.
Egész gondolkodás- és életmódunkra vonatko zik" (1973.máj.16-i ált .kihallgatás) .
Ez a megújult etika két dime nzióban bontakoz ik ki : bel ső béke - életünkkel megvalósított béke .
"Az igazi béke forrása a szívekben van; mindenk inek sajátm agában kell
újj át eremt enie a békét, hogy másokkal is hely reállíth assa ... " (VI. Pál
1973.jan.24-én)
A kapcsolat vil ágos: ahhoz, hogy bé k eszerzők leg yünk , megbékélt embereknek kell lennünk. Lélek szerint kell élnün k. A békének uralomra kell jutnia
bennünk : derültsé gben, szelíd ségben, az öszt önökön való ural kodásban, fel64

szabadult, az elIdegenedésból kigyóg yult szívv el. A személyiség egységét.
önmagára találását és szilárdságát jelenti ez. Agresszív ösztöneink szubllrnálásáto Mindez, ha lsten és az emberek szere tete ihlet i és irányítja, a .b ékességes ember" elsódleges értéke és boldogságnak fó ténye zője (vö. Mt 5.9) .
•Az igazi béke a szereteten alapul" (VI.Pál. 1973.jan.24).
A világnap t émáj a felhívás széleskörú és szabatoss ágra tö rekvő meq beszélésekre és meggondolásokra : mennyire el s őd leg e s és milyen mérhetet·
lenül hatékony a szeretet, mint . a történelm i haladás forr ása" ( .Az lqazságosság a világban " szinodus i dokum entum 111.17.; vö . Pacem in terris enclkllka; Gaudium et spes 78,82.92).
Az igazat megvallva ezt a szemlé letmódot ma sokan elutasítják. számos
keresztény ls . Ezért ahhoz. hogy a béke hiteles tan úivá, megteremtőivé
váljunk. fontos ennek a neuralgikus pontn ak a megv ilágítása. Itt csak néhány
egyszerú utalásra szorítkozunk.
Pedagógia
Kötelességünk az üt köz ések felismerése és pontos meghatározása.
Kötelességünk. hogy keressük az összes békés megoldásokat és . rnítosztalanítsuk" a konfliktusokat.
Soha. még a legélesebb küzdelmek vagy ellentétek közepett sem szabad
gyúl öle tnek ébredn ie bennünk, még kevés bé válhat ez cselekvésünk szab álya,
vá. A különvélem ény joga semmiképpen sem adja meg a sértődött nehézt elés jogát; ez utóbbinak lélektani forrásai nem mindig az embertárs önzetlen
s ze re te té b ő l fakadnak.
Békességgel éljünk az igazságban. Hite les életet. Makacsul Igyekezzünk
összeegyeztetni szavainkat cselekedeteinkke l.
Tapasztaljuk meg magunkb an Krisztus békéjének három elemét: a szenvedést (a rossz visszautasítását) , a halált (az önmegtagadást) , a feltámadást
(a Jézus Krisztusban való új él et et ). Ezek békénk alkotóelemei.
B) A béke általad: a

békeszerző

ember

Szükség van rád, hogy a többi ember béké re találjon . A belső béke a
világbékéhez viszonyítva se nem kitérés , se nem alibi. Ellenkezől eg : a szív
békéje a békesség szíve . Közvetlenül és k ie m e l k ed ő e n tevékeny jellegú .
Ez a béke ragályos. Ime a tanús ágt étel je lentősége: nemzedékünk számára
csak azok a szavak hlhet ők , amelyeket cse lekedetek kísérnek. Különösen a
fiatal okra áll ez. De az egész társadalomban j elen tős az ut ánzás törvénye.
A gyorsított tempójú ípari társadalmakban mind erősebben vonz a csend .
a természethez való visszatérés, a lázas tevékenys égek csökkentése vagy
las a ltá sa . stb .. . . Kutatnak olyan profán vagy lelki módszerek után. amelyek
kedveznek az egyéni és közösségi bens ös éqnek , derült nyugalomnak.
A menny iségi civilizációb61 (növekedés , tökéletesítés) el kell jutnunk a
min őség i életig (a mérséklet. a józanság kollektív erénye) .
5
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E lsődleges felada t a békére, az igazságosságra és a fejlő désre való ta rt ós
nevelés előmozdítása, gyermek kortól az ör egségig.
Megannyi alkalom adódi k igy , hogya béke tev ékeny alanyai legyünk és
hatást fejtsü nk ki másokr a, hogy őket is err e segí ts ük.
Igen, a béke alanyai; de nem elsz iget elt en. Az emberi személy a közösségbe testesült; az táplá lja , védelmez i, neveli . Ebben az életkörnyezet ben és
ezen keresztü l kell mindenki nek bebizonyít ania és t evékenyen kife jtenie eredeti egyéniségét és fel e lő s s é g ét .
Igaz ez a polgári tá rsadalomról, de a keresz tény számára ugyanúgy igaz
az egyházi közösségről. C az Egyházban a béke alanya, abban kell ennek
lennie , mint Krisztus Teste, lst en népe sej tjének.
Elgondolásának, szavának, cselekvésének nem szabad anarchiába fúln ia,
hanem az Egyházzal kell összeköttetésben állniok , még kontesztá lásában is
(vö. erre vonatkozólag a Il.vat ikáni zsinatot és az Octogesimo Adven iens
körlevel et, fől eg 4,36,51), valamint a felelős keresztényekre gyakorolt befolyásába n.

Jelleg és magatartás

A . b éke alanya' egyéni, lelki és erkölcsi fe ltételei nek skálája mérhetetlen,
akár az ember szelleme és szíve . Mégis mi ntha kiem elke dnék néhány uralkodó vonás .
A . b ékess éqes" - megbékélt és béke s zerző - ember leg yen :
- az önmagára találás, az áll hatatosság, a szilárd ság ember e;
- a jövő embere : vigye sikerre a haladást önmagában (áll andó megújul ás,
aggiornamento) és a vil ágban;
- a történelem embere: ezekben a döntő átmeneti években az a fel adat a,
hogy saját korlátolt lehetőségéhez mérten hozzájáruljon az emberisé g sike res
megváltozásához . Ezért font os, hogy meglegyen benne:
a jelen iránti érzék (l egyen igazán korabe l i) , a jövő érzéke (tervaivel ,
előrelátásával már a jövőbe n élje n) , és a múlt é ( élő fol yt onosság, áthagy ományozott örökség: feltétele i a múlt meghaladás ának) ;
az esemén yek iránti érzék, akko r is, ha azok váratlanok, megdöbbentőe k ,
gyakran újat hoznak ( . az id ők jel ei") ;
- legyen elkötelezett ember a békéért folytatott politikai , társadalm i és
kulturális tevékenység sokféle fe ladatának és lehető s égé nek te rén.
Legyen meg benne az érzék a gondviselés ir ánt : a béke lst en, mint az
Első Ok teremtő akt usának eredményeként jön létre. A felelőssé g le lkisége ez, mert lst en a békét az ő kezébe tette; ő maga is .go ndvise léssé"
válik saját környezete és alkotásai számára (j og, ci vilizációk, stb. l .
I:rzék a bún ir ánt. hogy belaszámítsa annak tényét minden diagnózisába
és prog n őzi sá ba .
Erzék a kegyelem iránt : problémavil ágába legmagasabb értékként ezt
kell beleve nnie.
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Bátorság , bizalom és öröm forrása lesz a hit (a történelemlátás terén), a
remény (a béke egyszerre .rn ár" és .még nem" valóság) és a szeretet
(mint elsődleges elv) teológiai lelkisége.
lsten békéjének szüksége van az emberek békéjére .
Az emberek békéjének szüksége van lsten békéjére .
(A Justitia et Pax pápai bizottságnak az 1974-es
békevilágnapra szóló összeállításából)

A BELGA POSPUKI KAR PÁSZTORLEVELE A SZENT~V KEZDET~RE
Testvérek! A Szentlélek minden pünkösd ünnepén felhívást intéz hozzánk.
Ebben az évben hangja még sürgetőbbé vált. Amint a televízióból , sajtóból
és rádióból tudjátok, az Egyház éppen ma nyitja meg a kegyelem egy évét, a
lelki megújulás évét: egy .szent évet".
Szentév? Mit jelentsen ez? ~s miért éppen ma? Nem egyformán [ ó-e
minden nap, nem egyformán arra val ö-e minden év Istennek, hogy szeressen
minket és nekünk, hogy válaszoljunk szeretetére?
Minden bizonnyal! De mi gyakran kerülünk abba a kísértésbe , hogy megfeledkezzünk erról és ellankadjunk Buzgóságunkat meg kell erősíteni, sőt
újra felszítani. Erre valók egyes különleges alkalmak, például nagy évfordulók.
A családban a szül ök szívesen ülik meg ezüst- vagy aranylakodalmukat.
Közösségek és intézmények ragaszkodnak ahhoz, hogy megünnepeljék alaplt ásuk emléknapját. Nagy napok ezek. Mintha az idő rohanása egy pillanatnyi
nyugalmat és boldogságot engedne . Valami nagy vágy ösztönzésére sok időt
ford ítottunk arra , hogy egy szép tervet megvalósítsunk. Kötelezettségeket
vállaltunk és helytálltunk bennük . Büszkék vagyunk rá, boldogok vagyunk
miatta. De ez a pillantás a múltba arra is sürget, hogy vizsgáljuk felül magatartásunkat és ismerjük be: húségün k még teljesebb és következetesebb Iehetett volna. Tehát megígérjük, hogy folytatjuk tovább, de nagyon igyekszünk
jobban csinálni. Az évforduló nem végpont. Sokkal Inkább az "újjászületés"
előhírnöke, a jövő ígérete.
Az Egyház - amely emberekből áll és az emberekért él - több mint
hatszáz év óta átvette ezt a szokást. Minden huszonöt évben megünnepli alapításának évfordulóját, mint valami új pünkösdöt. Szentévet hirdet. Azon
igyekszik , hogy .a szentek közösségében " felkínálja nekünk mindazt a kegyelmi erőt és lelki energiát, ami az Úrtól beléje árad. ~s szíves szeretettel meghív bennünket, hogy erősödjünk meg újra az Evangélium örömében és erejében. Igy még hitelesebb tanúságot teszünk majd emberszolgálatunkban Jézus
Krisztusról.
A kor, amelyben élünk, nagyon is igazolja ezt a felhívást. Tíz év előtt az
Egyház a második vatikáni zsinat megnyitásával rendkívüli közös erőfeszítés
be fogott , hogy újból időszeruvé tegye az evangéliumot. Onértefmezése sze-
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rint az Egyház mi nden ember egységének és közösségének .szentséqe" , föld i
jele és eszköze, hogy egy népbe gyűjtse őket össze Krisztus köré . I:s nyomatékosan emlékeztet bennünket, hogy mindegyikünknek és mindannyIunknak együtt akt ív szerepet kell vállalnunk lsten e tervének megvalós itásában.
Hogy áll unk ezen a téren? Bizonyos: még sokat kell te nnünk, hogy a
zsinat t anít ásait magunkba fog adjuk és tetté váltsuk. De - amint ezt mIndennap alkalmunk van átéln i - az a közös akaratunk, hogy Urunk szándékait
hat ékonyabban megvalósít suk, nem mentesít vitáktól és f e s z ü l ts é g e ktő l, pártoskodástól és s ért őd ésekt ől .
Maga Jézus utalt erre és imádkozott ezért: az embereknek szükségük van
a keresztények kölcsönös szeretetének tanús ágára.
Mi ndenütt azt hall j uk, hogy új világ , ember ibb, testvéri világ van keletk e ző ben - olyan vil ág, amelyben az ember mindinkább átveszi a felelősséget
tö rt énelmé ért, a kivét el nélk üli gondoskodást minden testvéréről, és biztosítja
jogos részesedé süket a boldogulásban. Ez nagy és nemes t erv . A kereszténytől hite megkívánja, hogy öröm mel oszt ozzék ebben a közös fe ladatban, rnéqpedig a l eg e l s ő sorban . De ugyanígy látjuk nap mi nt nap, hogy ez az új vi lág
szenvedésben, könnyek között jön lét re. Az igazi társadalmi igazságosság jogos igényei n tú l az önzés tov ábbra is rejtett, elkesered ett harcokra vezet
egyesek, csopo rtok és népek között. A gazdag népek és a töb bi ek közötti
szakadék mind ig tátongóbb. A háború t ovább foly ik és nem sikerül megáll ítani a pusztí t ásokat. Ezt a vil ágot valóban új léle kkel kell telíteni , hogy
megújulj on. Az embernek t isztába kell jönn ie azzal, hogya technikai uralom
szeretet nélk ül nem vezeth et messzire. Korunk - még ha nem ls akarja észrevenni és nyíltan el is ut asítj a - közösségre éhezik és szomj azik: közösségre istennel. közösségre minden emberrel.
Testv érek , mi hiszünk lsten ígéret eiben. Szil árdan hiszünk abban, hogy
az egyházban és a vil ágban fennálló minden nehézség ellenére a Szentlélek
áll andóan az emberek egyes ítésén fáradozik. De neki k maguknak is készen
kell lenniök arra, hogy közeledj enek egymás felé .
Ezért indítványozza nekünk az Egyház, hogy ezt a szentévet a kiengesztelődés jegyében, annak nag yl e l k ű és áll hatatos akarásával éljük át .
E n g es zt e l ődj ünk ki m ind enekelőtt Istenne l. Térjünk vissza hozzá. Az Isten nel való baráts ág nélkül nem leszünk testvéreink számára a béke emberel.
En g es zte l ő dj ü nk ki egymással. ml , akik szeretjük Krisztust és neki akarunk szolgálnI. A megbocsát ásra és megértésre való készségünk legyen nyilvánvaló minden ember előtt. Isten bocsánatát sem kapjuk meg , ha mi embertársunk tól megtagadjuk a bocsánatot. A keresztény hivatásánál fogva olyan
ember, aki megbocsát.
Engedelmeskedj ünk a Szentléleknek. Gondolatainkban és ítéletünkben próbálj unk mi ndig mi ndent jóakarattal magyaráznI. Gondolkodásunk és cselekvésünk a családi körben, hivatásunk terén és szociális működésünkben rnozdítsa e l ő elvsze rűen a szükséges n agyle lkű egyetértést az ember méltóság
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tiszteletében és a valódi igazságosság fejlesztésében. Az Egyházon belül
akarjuk még jobban szeretni egymást. Lehetőségeinkhez mérten imádkozzunk
és dolgozzunk minden olyan közösség egyesüléséért. amelyek az Úr Jézus
Krisztusra hivatkoznak. Helyeseljünk, bátorítsunk és készséges részvétellel
támogassunk minden igazi kezdeményezést a népek közötti megértés, egyenlőség és béke előmozdítására.
Folyamatosan közölni fogjuk veletek azokat a terveket és akciókat. amelyeket a felelős helyek indítv ányoznak, hogya szentév valóban meghozza az
ígért megújulást. De emlékezzünk arra. hogya kiengesztelődés mindannyiunk
feladata. Személyes bevetésteket és kezdeményezésteket kívánja. Pünkösd
mai ünnepén hadd mondjuk nektek újból: Ne féljetek rábízni magatokat a
Lélekjárásra.

ÚJABB EUCHARISZTIKUS INT~ZKED~SEK

Az Istentiszteleti Kongr egáció június 21-i keltezéssel . De Sacra communione et de Cultu Mysterii Eucharistici extra missam" címmel egy dokumentumot adott ki. amelyet októberben tettek közzé. Rendkívüli újításokat
nem tartalmaz, csupán a liturgikus reform egy évtizedes tapasztalatait gyü·
mölcsözteti és a közben megjelent szentszéki dokumentumokat összegezi,
hogy s zabályozza . az Eucharisztia szentmisén kivüli kultuszát, Ezek az intézkedések elő akarják segíteni a hívek tevékenyebb részvételét.
A dekrétum bevezetésből és négy fejezetből áll. A bevezetés az elvi tudnivalókat szögezi le: Krisztus szentségi jelenléte az Egyház egész életének központja és forrás a. Ez a jelenlét a szentmiseáldozat gyümölcse, de azon kívül
is folytatódik . Biztosítani kell az Oltáriszentség méltó őrzését templornalnkban és az imád ságos összeszedettségnek kedvező légkört.
Az első két f ejezet a misén kívüli áldozt at ás Irányelveit és szertartását
adja meg. Aldo zat és áldozás szerv es kapcsolatban van egymással. tehát a
mi sén kívüli áldo zást csak a részvétel komoly akadálya teszi indokolttá. A
szent ségi böjt egy óra. beteqekn él, őreqeknél, vagy az őket gondozóknál
azonban csak negyedóra . Szükség esetén (lásd .lmmensae Caritatis" k. Instrukció . január 29) a helyi ordin árius világi férfiaknak vagy nőknek enqedélyt adhat, hogy elvigyék az Oltáriszentséget betegeknek vagy haldoklóknak.
A 3. fejezet az Oltáriszentség kultuszának különböző formáival: a szentségimádással. szentségi körmenetekkel és eucharisztikus kongresszusokkal
foglalkozik . Pap vagy diá konus a hiányában a közösség egy tagja (férfi vagy
nő egyaránt) is kiteheti imádásra az Oltáriszentséget, áldást azonban nem
adhat vele . A körmenetekben hangolják össze a liturgikus előírásokat a helyi
szokásokkal ; lehetőleg kapcsolódjanak a szentmiséhez. A kongresszusok
programjában kerüljék el rnlndazt. ami nincs közvetlen kapcsolatban az Eueharisztiával.
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Az utolsó fejezet kül ö nb öz ő euchariszt ikus szövegeket közöl: 51 bibliai
olvasmányt, himnuszokat, könyörgéseket. Ezeket lehet használn i latinul , vagy
majd a jóváh agyott hivatalos fordításba n.
Szabó Ferenc

EGYHAZATY AK KRISZTUSRÖL
Jeruzsále mi Szent Cirill

(t 386) katekéziseiból

A hitet ugyanazon a néven hívju k, de két fajtára oszlik . Egyik fajtája az,
amely a hitigazságokra tartozik és a lélek fölemelkedését és helyeslését
foglalj a magában valami iránt. Ez hasznára válik a léleknek. Az Úr szava
szerint : . Aki hallja az én igémet és hisz abban, aki küldött engem , annak
örök élete van és nem kerü l íté let re " - és : . Ak l hisz a Fiúban, az nem
ítéltetik meg, hanem átment a halálból az életre:
Mekk ora lsten jósága az emberek iránt! Mert az igazak sok eszten d ő
fáradságos igyekezet ével találták meg lsten tetszését. De amit ők azzal értek
el, hogy lsten szolgálatába állva sok éven át vitézkedtek , azt Jézus egyetlen
óra alatt megadja neked . Mert ha hiszed, hogy Jézus Krisz tus Úr, és hogy
lsten feltámasztotta őt halotta iból, akko r üdvözülsz és a paradicsomba vis z
az, aki a latrot bevezette oda. Ne kételkedj : lehetséges-e ez, mert ugyanaz,
aki a latro t egyetlen ór ai hit után a Golgota szerit hegyén üdvözítette, téged
is üdvözít, ha hiszel.
A hit másik fajtája az, amelyet Krisztus valamilyen kegyelem gyanánt ad
meg. . Mert egyesek a Lélek által a bölcsesség beszédét kapják , mások a
tudomány beszédét ugyanazon Lélek álta l; mások hitet ugyanabban a Lélekben, mások pedig a gyógyítás adományát:
Ez a hit tehát, amelyet a Lélek kegye lem gyanánt ad, nem csupán elv i,
hanem az emberi e rőt meghaladó dolgokat hoz létre. Mert akibe n megvan ez
a hit és azt mondja ennek a hegynek: .Menj át innen oda" - átmegy. Ha valaki hittel mondja ezt és hiszi , hogy meg lesz , s nem kételkedik sztvében.
akkor megkapja a kegye lmet.
Legyen meg tehát benned az a hit, amely tő led függ és Krisztusra vonatkozik, hogy tőle is megkapd azt, amely emberi erőt meghala dó dol gokat visz
végbe.
(Cat. 5,10-11; PG 33,518-519)
Szent Bernát

(t

1153) : Sermo de Aqu aductu

. Kezdetben csak önmagában.
fényben lakozott.
gondol om, nem a
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mondja az Irás - volt az Ige." Már árad a forrás, de még
. I:s az Ige Isten nél volt" , mindenestül megközelithetetlen
Isten kezdettől fogva azt mondta : . I:n a béke gondolatait
s anyarqatá sét." De gondolatod benned rejtőzik , és mi nem

tudjuk . mit gondolsz; his zen ki ismerte meg az Úr szándéká t. vagy ki volt
az ő tanácsadója?
Leszáll t hát a béke gon dolata a béke múvébe : . Az Ige testté lett és közöttünk lakozo tt." Bizony a hit által már ott lakik szí vünkben, ott lakik emlé kezetü nkben, ott lakik gondolatunkban , és egés zen kép zele t ünkig száll alá.
M ert mit is gondol t vo lna azel őtt az ember Istenrő l. hacsak bálványokat nem
alkotott szívében? Felfoghat atlan vo lt ő és megközelíthetetlen , láthatatlan
és teljességg el elgondol hata t lan; most azonban úgy akarta , hogy megértsük.
meglássuk , elgondoljuk.
Azt kérded . miképpen? Úgy , am int a jászolban fekszik , sz ű zi ölben nyugszik. a hegyen prédi kál. éjen át im ádkozva virraszt; vagy úgy. amint a kereszt en fü gg, halálba sápad. a halottak közt szabadon jár és az alvilágban paranc sol ; úgy is . ami nt harm adnapr a f el támad és az apost oloknak megmutatja
a szögek helyét. győzelmének tanújelét. végül pedig előttük felszáll a magas
mennybe.
Nem igaz . nem jámbor, nem szent gondolat·e mind ez? Akármelyikre gondolok . Istenre gondol ok. és mindegyikben ő az én Istenem. Azt mondom tehát : az a bölcsesség , ha ezen elmé lkedünk. az az okosság . ha ezek édességes emlékezetében gyönyörködünk.
(Opera omnia . Edit. Cisterc . 5 [1968] . 282-283)
Antióhiai Szent Ignácnak

(t 110 u.) a rómaiakhoz írt leveléból

Azt ker esem. aki értü nk meghalt; azt akar om . aki értünk feltámadt. A
szület és el őtt állok . Bocsássatok meg nekem , t estvé rek. Ne akadályozzátok
meg . hogy éljek , ne akarj átok, hogy meghaljak ; vágyv a-vágyam Istené lenni,
ne adjat ok hát át a vi lágn ak, ne csáb íts atok el az anyaggal ; hagyj átok, hadd
hat olok be a t iszta fén ybe; ha oda elj utok. akkor leszek emb er. Engedjétek
Ist enem szenv edését utá noznom . Ak iben ő lakik , értse meg , mit akarok és
legy en rés zvétt el iránt am . tudva. mi szorongat.
Elve írok nekt ek. de a halá lt k ívánva. Az én szer el mern megfeszíttetett. s
nin cs bennem sem mi. ami a t ű z eleméhez vonz ódna: hanem é lő és beszélő
v íz csörg edezi k benne. s ezt mondja b ensőmben: . Jöjj az Aty ához ". Nem
te lik élve zetem rom landó eledelben . sem e világ gyönyörúségeiben . Isten
kenyerét akarom . vagyis Jézus Kris ztus te st ét, aki Dávid magvából származik.
it alul pedig az ő vé rét k ívánom . aki a romolhat at lan szeretet.
(Funk 1,217·223)

Ezúton jelezzük kedves olvasóinknak, hogy jövő évi számain k az isten i erényekről: a hitről. reményről és szarete tr ől szólnak.
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E5ZMI:K 1:5 E5EMI:NYEK

SiK SÁNDOR, A LELKIVEZETO •

Tíz éve már, hogy - 1963.szept.2B-án - elköltözött közülünk századunk
magyar katolicizmusának egyik legnagyobb alakja. Nehéz eldönteni: mit markoljunk kl életének, munkásságának valósággal zavarbaejtően sokoldalú bősé
géből. Ebben a kis megemlékezésben talán próbáljuk magunk elé Idézni
lelkivezetői egyéniségét és gyakorlatát.
Hogy itt is a legnagyobbak és a legszélesebb hatókörűek egyike volt,
annak Igazolására elég ádventl és nagyböjti konferenciabeszédeinek majd
húsz éven át tartó sorozatára gondolnunk. Kezdettől kényesen vigyázott ezeknek a beszédeknek a műfajára: nem . pr éd tk ált ". hanem tanított bennük és
velük. Igy aztán valóban egy kicsit az egész főváros . sőt - a kézről-kézre
adott lejegyzéseken és egynéh ány (sajnos, mindmáig Igen kevés) nyomtatásban közzétett darabon' át - az egész ország lelkivezetőjévé vált. Izgatóan
érdekes feladat lenne ezekből a beszédekből gyűjteni össze lelkivezetői
egyéniségének alapvonásait, hozzávéve még két Imádságos könyvét', bennük
a magaszerkesztette Imákat és főleg a keresztény életről, jellemról adott
tanttásokat. Mi azonban most egy IntImebb jellegű és egyszerűbb utat választunk: személyes benyomásokból , jóismerőselnek, lelkigyermekeinek emlékezése iből próbáljuk lelkivezetői arculatát megrajzolni.
A legelsó , ami a vele kapcsolatba kerülőt megigézte , természetesen a
n a g y e g y é n i s é g ereje, varázsa volt. .l:letem legnagyobb élménye volt
- vallja róla valaki. - Olyan roppant nagy egyéniség, hogy annak, aki közelébe került, nem egyszeru ismeretet jelent, hanem elsősorban élményt." A
másik : . M int lelkivezetőben én azt éreztem , hogyalényével és a Jelenlétével hat." I:s a harmadik: .Miért ls jelentettek olyan nagy élményt ezek a
beszélgetések? Talán úgy lehetne a legjobban megfogalmazni, hogy az Atya
sugárzó egyénisége miatt. Az ember utána úgy érezte, mintha egész nap
szebben sütne a nap, mélyebb, teljesebb értelmet nyert volna az élet."
Es itt nyomban egy érdekes ellentmondásra bukkanunk. Ez a nagy lelkivezető első benyomásra mintha egyáltalán nem is lenne Ideális lelkivezetól
egyéniség. Legalábbis semmiképpen sem olyan, amilyennek az Idevágó .sablont" sokan elképzelik. Mindenekelőtt volt benne valami nehezen meqközellthető jelleg, valami nem éppen bátorító distancia. Valaki így fogalmazta meg
első személyes benyomását róla egy beszéd után : •Vonultunk kifelé a bel•
• Ezt a megemlékez ést Sik Sándor egy külföldön élő volt tanítv ánya küldte el aVatl ·
káni Magyar Rádíónak, amelynek adásában 1973.szept .4-én és 8-án hangzott el.
Szíves engedélyükkel közöljük.
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városi templomból a sekrestyén át ; ó ott állt és fesztelenül beszélgetett.
Egészen kedves volt és közvetlen, ugyanakkor távolságot parancsoló, akit
egyáltalán nem lehet ,csak úgy' megszólítani .. . ' .Altalában havonta
egyszer kerestem fel - mondja egy lelki gyermeke. - Ez nem rajta múlt.
hanem rajtam. Többször nem mertem igénybevenni drága Idejét." - Valaki ,
aki több mint 9 évig volt gyónója , egyenesen így vall róla: . Úgy éreztem ,
óriási önmegtagadásába ker ül a velem való foglalkozás ." Bizony , semmi sem
állt messzebb egyéniségétól, mint holm i .olvataq" kedvesség, nem lehetett
vele úgy .feloldödnl". mint ahogyan fóleg érzékenylelkú hölgyek a lelkivezetést sokszor elgondolják . . . . 0 nem volt szentimentális a vezetésben, az
már igaz!' - jelentette ki kategorikusan valaki , aki jó 40 évet töltött Iránytt ása alatt.
M ásrészt viszont - hagyjuk csak meg csorbítatlanul a látszólagos ellentmondásokat - egészen meglepóen, egyes .széplelkekre" szinte kiábrándítóan
hatott közel ról roppan t természetessége, fesztelensége , közvetlensége . Semmi sem vo lt benne a koturnusos . pap" magatartásából (mai szóval: nem
volt .klerlkálls" . . . ) Már kor a ifjúságában sem , amikor ped ig ez Magyarországon egyáltalán nem volt közönséges dolog . .Mlvel hódította meg az
embereket?' - kérdeztük egyik jó ismerójétől. .Azzal a kimondhatatlan eqyszerúségével. O volt az els ő , akivel valahogyan embermódon lehetett érlntkezni; neki minden természetes volt és minden magától é rt e t ő dő volt."
Végül még egy , egészen mély lélektani nehézség: A papi hivatás nagyon
sokoldalú: egyik ebben , másik abban a feladatában túnik ki jobban . Nos, Sik
Sándor egyáltalán nem az a fajta pap volt, aki az egyéni lelkivezetésben
.kléll" magát, akinek ez . vág· . Ellenkezóleg, kitúnó pedagógus létére
szinte húzódozott tóle. O maga mondta egyszer: a Gondviselés nyilván tudta ,
mit tesz, ami kor nem közve tlen papi , lelkipásztori , hanem inkább irodalmi és
pedagógiai munkára szánta. Mert annyira t iszteli az emberí lelket, hogy valósággal visszariad attól , hogy irányítóan belenyúljon , ami a lelklvezetónek sokszor kötelessége. Pedig hát alapj ában véve nagyon értett az ilyen Ir ányításhoz. De mindíg valósággal ki kellett provokáln l bel őle , Persze, fogékony lelkek
számára ez éppen nem rossz pedagógia . Szivesen és többször fölemlitette
nagy tanítványa, Radnóti Míklós esetét. Fényesen sikerült doktorátusa napján
állitott be hozzá azzal; a kéréssel, hogy keresztelje meg . A professzor elképedt: . Hlszen semmi i1yesmiröl soha nem beszéltünk" - .lOppen azért!' volt a válasz.
Természetesen a diszkréciónak és az egyéniségtiszteletnek ezen a szokatlan mértékú adományán túl közrejátszhatott húzódozásában roppant emberi
becsületessége és húsége is. Hiszen minden új lélek egy életre szóló
feladatot és terhet jelentett amúgyis zsúfolt napirendjében és roskasztó lelki
elkötelezettségében. IOs ó húséges volt ahhoz, amit elvállalt, mindvégig, rnlndenestül. Most megint mintha az ellenkezőjét mondanánk az elóbbinek. de
kétségtelenül tisztában volt azzal, hogya lelkivezetés bizonyos mértékig
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konkrét. személyes viszonyt jelent. Vállalta ezt. minden felelősségével és
következményével. Nemcsak tanácsadója. irányitója. hanem személyes jóbarátja is volt a r áblzottaknak. . A barátaim" - mutatta be egyszer egymásnak egész természetességgel két összetalálkozó lelkigyermekét. "Problémáit hordom" - mondta valakinek. mikor az először tárta föl neki lelkét. s ez
a két szó egy életre szóló kapcsolat megalapozása lett. Nagy bajban . válságos helyz etben fok ozottabban rendelkezésére állt gyermekének . de önmagát
is jobb an bevet ette érte lsten előtt. Ahogyan egys zer egyiküknek írta:
. Együtt-kinlódást. imát. rnis ét, áldást folytatom : Tehet-e ember többet.
termékenyebbet a r áb ízottak ért? I:s hányszor marad ez az egyetlen tartó- és
ha tó e rő !

Amikor egyszer egyik vezetettje messze készült tőle . ezzel vigasztalta :
"Maga ott is hallan i fogja a hangomat: - . Imaközöss égben maradunk" búcsúzott egy másiktól halála előtt . Es mikor egyikük nehéz döntés előtt állt.
felsorolta neki a lehetőségeket és ezzel zárt a: "I:n mindhárom esetben atyja
maradok és maga mellett állok :
De vállalta azt a hallatlanul nehéz és kényes feladatot is. hogy - tIsztéhez hiven megszabja ennek a kapcsolatnak jellegét és határait. Isten
szándéka szeri nt . . Meg tudta érezt etni és el tudta fog adtatni az emberrel.
hogy majd ő megszabja azt . amedd ig menni lehet. ő tud elég tárgyilagos
lenni:
Lelkigyermekei egyértelmüen kiemelik abszolút k é s z s é g é t minden kinek minden ügye Iránt. Ez különben közismert jellemzője volt más téren
is. . Nern lehetett másként elképzelni sem. mint teljes odaadással. Nem adhatott elő az ember semmi olyan kis saját ügyet. hogy ne érezte volna. hogy
most te ljes fi gyelme az övé . minden más megszün ik . ez a nagy ember most
csak vele f oglalkozik : - "Isten hozta - mindig igy köszöntött. pedig sokszor mentem - t udat lanságból - alkalmatlan időben hozzá: - Egy rendtársa mondja: . A legnagyobb készséggel folyton rendelkezésre állt. Nem
volt olyan időpont . akár dolgozott. akár más egyéb elfoglaltsága volt, hogy
ilyenfajta kérdésekkel ne lehetett volna hozzá bejutni: Valakinek életreszóló
élménye maradt egy találkozás a rendházban. halála előtt egy éwel. Eppen
egyemelettel följ ebb lakó beteg rendtársánál járt és szemmelláthatólag holtfáradtan ball agott lef elé a lépcsőn . de mikor látogatóját meglátta. egész
te rmészet ességgel csak enny it mondott: .Parancsoljon velem!"
Nézzük már most: ebből a meglehetősen bonyolult egyéni alapvetésből
hogyan alakul ki. a Szentlélek Úrist en segítségével . egy kristályosan átteki n t hető lelkivezetői gyakorlat.
Aki ennyire t iszteli az egyéniséget. hogyne tisztelné mint lelkiatya is!
Sík Sándor lelkiségével kapcsolatban gyakran emlegették Szalézi Szent Ferencet. akinek irán yát nagyon szerette : ez a diszkréció ls igazi szalezlánus
vonás. amit azonban neki nem kellett Szent Feren ctől "tanulni" . Idevágó
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megnyilatkozások : . A legnagyobb s z a b a d s á g o t hagyta nekem: . Soha nem akart betörni valakinek a lelkébe. rákényszeríteni dolgokat. erő
szakkal téríteni akár a leghelyesebb irányba is . Mindig mindenkiben mélységesen tisztelte a .rnást'. az ,egyént' ". - A döntés előtt állót nem befolyásolta el őre (.sohasem ült rá". mondta jellegzetesen valaki), csak megvilágította a helyzetet. megmutatta a lehetóségeket. azután elküldte. hogy néhány
napig imádkozzék - ó vele együtt imádkozik _ . gondolkozzék. és térjen
vissza elhatározásával. Valaki konverziója elótti forrongó korszakában hItbeli problémáival fordult hozzá. Nem adott gyakorlati megoldást. hanem a
Szentlélek Úristenhez utasította : tartson hozzá kilencedet világosságért.
Csak mikor az illetó kitartott és visszatért. akkor bocsátkozott részletekbe.
- Igazi nagykorú keresztényekhez illó vezetés volt az övé . Er ős . önálló . függetl en lelkeket nevelt. Egészen abban a zsinatutáni szellemben . amely felé
most olyan eróteljesen haladunk , vagy legalább kell ene haladnunk. Olyanokat.
akik lelkük gazdagságában szuverénül függetlenek tudtak lenni sajátmaguktól. és - minden szeretetük, l szteletük. hálájuk mellett - tóle is .
A másik jellegzetes alapvon ás : . Eqész vezetésére talán legjellemzóbb a
I e I k i e g y s z e r ű s é g volt. " Amikor valaki egyszer fölkérte vezetójének,
elvállalta. de mindjárt megj egyezte . hogy . n öt komplikációk" Iránt nincs érzéke . . . Adomas zerűen kedves , hogy lelkigyermekeinek elsó gárdája Karinthy Frigyesnek egy akkoriban divatos krokija nyomán - így emlegette :
. Egy ember, akinek abszolút semmi érzéke a szimbolizmushoz" (értsd : a
csináltsághoz, a mesterkélt problémákhoz). Magát a .problérna" szót sem
nagyon szerette.•Ez nem probléma , csak nehézség . Nincs más. mint elviselni: Ez a kifinomultan intelligens és művelt ember szívból szerette és
méltányolta az egyszerű lelkeket. Varr ón ők, munkások keresték fel leveleIkkel. Amikor val aki panaszkodott neki . hogy nagyon butának érzi magát doktorátusra k ész ülő társai között . azt felelte: .Orüljön, hogy olyan egyszerü . azoké
a mennyek országa! "
Egyáltalán nem . bes z élte agyon " a rábízottakat, ami pedig közelálló kísértés és veszély lett volna a szó adományát oly bóségesen bíró papnak. Igen
kevés szóval irányított - kevés . egyszerű . de telített. kiforrott. kegyelmies
szóval. . Hlsz tőle a kevés is igen mélyre ment. Olyan mélyre. hogya legtöbb
még ma is eleven forrás maradt bennem . amiból bármikor meríteni tudok:
. Meghall gat ott. Ez a meghallgatás. és a rákövetkez ő rövid gyónás után
mondott néhány rnondat elég volt ahhoz. hogy fölemeljen , erót és világos ságot adjon a k övetkez ő lépésekhez: Igen. művésze volt a meghallgatásnak .
•Neki nem is kellett beszélni, neki csak ott kellett ülni és fölvenni. amit az
ember mondott, az tökéletesen elég volt" - a fájdalom lecslllapult, a kínzó
probléma nem egyszer már meg is oldódott. •Nálánál megértóbb és egyűttér
zöbb gyóntatóval még nem igen tal álkoztam" - mondta egy paptársa . J:s
valaki más: . M lnt lelkivezetó szigorú volt. de annyira megértó. hogy talán az
ember maga sem érti önmagát annyira . mint ahogy ó megértette. Többször
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is volt, mikor gyónás után kijöttem tőle. hogy azt gondoltam: milyen jó lehet
az lst en, ha ember ilyen jó tud lenni! De ezt nemcsak gondoltam , hanem
reálisa n éreztem . mint ha megc sapott voln a az ls ten őrajta keresztül."
Vezet ésének tov ábbi jellegzetessége volt : nagy r e a II z m u s , gyakorlatias ság, józanság. Konferen ci abeszédeiben is . a hétköznapi kereszténységet" tan ít otta, aprópénzre váltva , a kisember életviszonyaiba beáll ítva a
krisztusi ta nít ás t , vagy egy nagy szent életének ta nulságát. Ugyanezt tapasztalták egyénileg lelkigyermekei. . A l e h ető leggyako rlati bb lelkive zető volt.
Nagy tudással. tapasztalatta l, mélységes lelkiis meret ess éggel átteki ntette a
gyónás anyagát, osztá ly ozta: ,ewel ne tö rődj ön . ez fonto s, erre t artson' . és
utána tudott egy olyan l e n d í t ő uta sítást adnl, hogy az ember awal kelt fel :
ha századszor is, de megint megpróbálom új rakezdeni és sikerül ni fo g."
Nagyon fontosnak tart otta az ún.•természet es erényeket". Hogy akarjon keresztény lenni valaki . ha emb ernek se jó? A pontosság ra pl. saját pél dájával
nevelt: percn yi pontossággal je lent meg II megbeszélt I dőpontba n. Amikor
egyszer a bejelentett késett egy·k ét percet, u: elég volt ahhoz, hogy megjegyezze: . Már azt hittem , hogy nem jön." Soha többé nem késett el az
illető . . . Ragaszkodott a józan értékrendhez. . A különleges lmagyakorlat
nem kötelesség , az alvás igen! Első a kötelesség, aztán a t öbbi ." Valakinek
a beszámolójára . aki az évek során nem eléggé természetes Irányban Iejl ödött , ezzel a ragyogó képpel reagált: . Nern Iste nes a rózsának tölgyfa mödra .
vagy a tölgyfának rózsa módra fejlődni." Min denfajta túlzást egészségtelen
lelküle t jeiének tartott. . Hogy nincsenek radikális megol dások. az lsten
gondolata." . Majd ha lsten többe t akar magától . érthetően meg fogja
mondani." - Nagyon szerette. kultivá lt a, ajánlotta a lelkiélet . e lle n örel k ént"
a négy sarkalatos erényt. Egyszer egy pedagógus-vezete ttje téved ésből ros zszabb osztályzatot frt be egy blzony ftv ányba és azzal védekezett: most már
úgysem segfthet rajta .• M lért ne? - volt a fel elet . - Az igazságos osztályozás mindennél fontosabb . Velem egysze r egy Igazgat óm egy egész bizony ftv ányt átira tott egy osztályzat miatt." Kedve lt mondása vo lt, ami kor el bocsátott valakit. a homlokára Irt keresztjei mellé : .Legyen okos és jó ' " KOIönkülön még csak hogy ján . . . de együtt bizony nagy müvészet . O nem érte
be kevesebbel .
Realizmusának fontos oldala volt. hogy sohasem akart Istennél t öbbet
követel ni a l é l e k tő l. . A Szent lél ek Úristen nemcsak ott fú , ahol akar. hanem
olyan t empóban is fú, ahogy akar, és nincs módomban előfrni neki , hogy
gyorsabban fújjon." Tudott bölcsen várni . mfg a dolgok klérlelődnek. I:s főleg
- eléggé aIIg becs ülh ető tulajdonsá g - végtelenü! megértő vo lt a szenvedö ,
megpróbál t, megkf sért ett lelkek, s ugyanúgy a .peremen állók" és • tável állök" irá nt. I:s a maga gazdag emberi tarta lékából józan logikával és egyszeru szeretettel olykor életreszóló út ravaló t tudott adni nek ik . Valaki, mikor
családjával együtt igen keserves helyzetben volt. keser űen kérdezte: mit
vétettek , hogy lsten Ilyen kegyetlen ül bünteti ő ket? O "nem szisszent föl
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erre", hanem azt mondta, hogy teljesen megérti a panaszkodót - de azért
az lsten a szenvedéseken keresztül nevel bennünket, és nem ad többet, mint
amennyit elbírunk. •En azt feleltem : bizony nekem sokszor volt olyan érzésem , hogy sokka l több súly van rajtam , mint amennyit elbírok. Es akkor azt
mondta a Tanár Úr - soha senki, egy le lk ivezető sem mondott ilyet: ,Ugye
ilyenkor azt a fohászt kell elmondan i, amikor az ember már csak hangosan
mondja azt, amit nem hisz és amit nem érez: Istenem, hiszek tebenned ,
remélek tebenned, szeretlek téged , bár e pillanatban se nem hiszek benned,
se nem remélek benned, se nem szeretlek téged .' Es ez engem akkor olyan
teljesen meghatott." - Máskor egy volt ta nítv ánya, aki elég messze állt a
gyakorló vallásosságtól , elmondta neki : életének egy nagyon nehéz pill anatában eszébe jutott, hogy imádkoznia kellene , de azt gondo lt a: aljassá g lenne
most fordulni az Istenhez, és nem tette. M ire Sík Sándor : .D e hiszen maga
akkor imádkozott. A maga lelki beállitottságával csak így imádkozhatott."
Mélységesen pozitív lelkületével minden szlkr át fel tudott fedezni a lélekben
és tudta, hogy ami jó van benne , az mind az Is tentő l való .
Lássunk most valam it ennek a vezetésnek a m ó d s z e r é b ó I . Nem
az aprólékos analizálás embere volt. •Ugye az elvekk el t isztában van?" Ezt
úgy tudta kérdezni, hogy az illető azonnal t isztában vol t vel ük. Egyenesen
ingerelte, ha valaki kicsinyes apróságokkal fordult hozzá, vagy a formalizmusnak csak árnyékát is tapasztalta valahol. Példájával, bánásmódjával is
szuverén függetlenségre nevelt minden formas ágtól. Gyónta t ásának k ü ls ő
formája is messzemenően "szabad " volt. Sokszor a beszámolót már gyónásnak minősítette és megadta rá a feloldozást. Máskor zsúfolt templomban ,
üres gyóntatószék hij án, az oltár el őtt térdelt le gyónójával és igy gyóntatta
meg. Jó érzékkel állapította meg az érdekelt: "Valahogy azt az emléket vlttem magammal. hogy nem kell olyan nagy ,eset et' csináln i egy gyónásból . ...
Sohasem adott sablonos elégtételt. Szívesen tűzö tt ki valami lelkiolvasmányt
(pl. a Filotea egy fejezetét!), a gyónó lelkiállapo tához, vagy a liturg ikus I dő
szakhoz Illő imádságot saját lmak önyv éb ől . esetl eg szent séglát ogatást, önmegtagadást, vagy szeretetszolgálatot. Amikor egyik lelkilánya férjének elvesztése után ment hozzá gyónni , tudott vele együtt sí rni , mert fiaként
szerette az illetőt , - de elégtételül a Te Deumot adta föl , hálából, hogy ez
a nagyszerű ember az övé vo lt . Egyik pap-gyónój át élet reszólóa n megrendít ette
az a páratlanul álló szokása, hogy többször megmondta neki: a feladott elégtétel t, pl. önmegtagadást, segítségképpen ő maga is elvégzi vele együtt.
"Megalázni " a ráb ízott lelket szántszándék kal sohasem akarta , ez
teljesen összeférhetetlen lett volna egyéniségével. De persze - mondják
lelkigyerniekei - ettől a nagyembertól elég volt csak egy szó (pl.: . Ugye
tudja, hogy ez hallatlan önzés?"), vagy talán csak egy elégedetlenséget kif ej e ző kézmondulat, hogy az ember átérezze saját semmiségét. Különben ha
azt tapasztalta, hogy nem fogadják meg utasitásait és látta, hogy ennek nem
önfejűség , hanem emberi gyöngeség az oka, inkább szomorú volt. mint ha-
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ragos.•Negyven éve mondom magának ezt , és még mi ndig nem csinálja! "
Az alázat alapvető erényére főleg a . ne legyek fontos magamnak ' szellemében nevelt.•Az Úristen nek nincs szüksége a maga munkájára. cl maga nélkül
is megtehet mindent. Az engedelmességére és az áldozatai ra van sz üks éqe."
Es szok ás szerint átlendül a pozitívumba: . Ha látja az ember, mennyire
seholsem tart, sőt el se kezdte még , annak egy nagyszerú következése van :
el kell kezdeni valahol !'
Aminthogy sohasem tudott úgy figyelm eztetn i, hogy egyúttal ne emeljen
is. . Mi nden beszélgetés után úgy éreztem , hogy n ő ttem egy cseppet." Egyik rendtár sa vallja: . Az ember többnek és különbnek érezte magát a
közelében. Az ő jelenléte , mosolya, reagá lása az em be rb ől kihozott olyan
dolgokat, amelyek legfe ljebb csak csírában voltak meg, de abban a napsütésben , amit ő jelentett, ki tudtak bontakozni : Tudatos an irányította is a
fogékony lelke t a nagylel kúségre, mint az ist enszolgálat egyet len méltó rn ödjára: . A ki a nagy dolgokban helytáll, ahhoz méltatlan lenne, hogy kicsiségek
elhomályosítsák benne azt az arcot, amelyn ek Krisztust kell tükröznie." Egyik gyónója egysze r azt t alált a mondani valam ire , hogy nem bírja. .Ez
pontosan annyit jel ent , hogy nem akarja. Különben is, a ,nem bírom' erkölcstelen kifejezés egy keresztény ajkán :
A vallásgyakorlatokban a szolidságot és a . rnln ös éql" jelleget hangsúlyozta.
Ha kellett, vaskövetkezetességg el behajtotta pl. a napi félórás lel kio lvasást,
hogy egy gazdag képességekkel megáldott lelket megóvjon a szétszó ródástói; de jobb an szerette hangsúlyozni, hogy nem az im a i d ő ta rta m a, hanem
milyensége a fontos . •M inden nap szánjon rá legalább egy percet arra, hogy
egészen bekapcsolódjék az iste ni áramk örbe. De akkor aztán egészen húzza
le a függöny t !" A lelk iélet egyetlen ir ánytűje - t aníto tta - : lsten akarata .
Hogy ezt teljesíthessük, sokszor a legszentebb dolgok tól is függetleníteni
kell magunkat, . elhagyni az Istent az Isten ért" . Egyik lelkigyermekének egy·
szer hosszabb ideig nélkülöznie kellett az Oltáriszentséget és nagyon fájlalta
ezt. Azzal válaszolt, hogy szítsa fel a hitét. •Olyan mindegy, hogy egy ajtó,
vagy a szent ségi színek takarják-e el elől em Krisztust! " Az a fontos, hogy
gondolj ak rá, hogy életem körülötte for ogjon. Jobban át kell éln i azt, hogy
egyet len szentmise és szentáldozás is végt el en é rt é k ű , - és a kegyelmi
jelenlétet.
Talán furcsállja valak i, hogy a s z e r e t e t ről mindedd ig nem esett szó.
A középpont ez volt. a hangsúly mindig ezen volt, de nem úgy, hogy sokat
beszélt volna róla , hanem mint irányít ó szemponton és következetesen végig vitt gyakorlaton. .J ötelt étele a szeretet? - kérdi meg lepődve . - De hiszen
az nem egy jófeltétel! Az .a' [ófelt étel!" - M ikor valaki hosszabb beszámolót
irt neki a szeretettel kapcsolatos nehézségeiről, ezzel a zseniális f élrnondattal int ézt e el : • . . . mind igazak és becsületes elemz ések, de tán elég is
az e le mz é sb ő l. menjünk a gyakorlatban: ci rcu mi re benef actendo
• 1:5 az
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istenszeretet természetesen konkretizálódik a teremtett világ szeretetében .
meg az emberek szolgálatában. A világ megvetése - mondja - kivételes
út, a rendes út a megtestesült Igéé: a világon át szolgálni Istent. Ez a szeretet, mint világnézeti alap, mindenestül nyitott, pozitiv beállítottságot ad. Hogy
a katolikum kiteljesedé st, befog adást , igazán .egyetemességet· jelent, nem
pedig bezárkózást vagy elzárkózást, azt kézzelfoghatóan élt e a rábízottak elé
- és ez sem volt egészen k özkelet ű az ó idejében .
Egy pedagógusnak igy foglalta össze a gyerekekkel való boldogulás titkát :
. Nagyon kell öket szeretni, és leleményesnek kell lenni!" Máskor : .Sohasem
tudtam olyan gyereknél célt érni, akivel nem tudtam magamat megszerettetni ." . Szeret ik magát ott?" - tette föl egyszer a kérdés t valakinek
munkahelyével kapcsolatban . Egy lelkigyerme ke, maga is elö ljáró , kijelent ette:
az ó irányitása ébresztette rá, milyen óriási hatalom a sz e r éte t . ve zet őnek
nem lehet ennél nagyobb , hatásosabb eszközt a kezébe adni. - Mindennél
jobban sürgette a szeretet konkrét, apró szolgálatait, akár napsütésben, akár
borús ég alatt, elvszerú, fegyelmezett következetességg el, nem szétfolyó
érzelmességból. S hogy az igénytelenségnél fontosabb a szeretet, arra igy
tanított meg valakit : .Inkább meginnám egy kád feke tek ávét , mint hogy
szomorúságot okozzak annak, aki szeretetból késziti és kínálj a: Hogya te rmészetes mic soda magátólértetódéssel lendül át nála a te rm észetfölöttibe, arra
csak egy kis levélrészlet legyen példa . Arról van szó, hogy szünidei programja még bizonytalan . •Ami azonban biztos : hogy a jó lsten ezeret bennünket,
és hogy mi is szer étj ük a jó Ist ent , és ezért nagyon bízunk :
Hatóerejének t itka kétségtelenül egyéniségében rejl ett. De nemcsa k.
ebben igen kevesen
nem ls els ősorban nagy természeti adottságaiban tudnák utánozni - , hanem természetfölötti kiforrottságában . Egyik legnagyszer űbb, nemrég elhúnyt neveltje és lelki társa mondt a róla : . Sokszor gondolkoztam róla, és nem tudom megmagyarázni. mi vol t az ó nevel ésében az a
csodálatos képesség, az a bels ő hat óer ő , hogy amit ó rnondott, abban az ember föltétlenül hitt, azt nyugodtan megcsinálta , az biztosan úgy volt jó , ahogyan
ó mondta . Nem tudom, hogy ennek mi volt a titka. Nyil ván az ó bels ő elren dezettsége: Egy másik igy fogalmazza ugyanezt: . 0 és az elvei annyira
egyek voltak , hogy avval kormányozta az embert: I:s egy harmadik : . Bezon álunk. Miért? Mert az, aki az evangéliumot a szószékról ugyanúgy , mint onnan
lelépve a sekrestyebeli diskurzustól a gyóntatószékig és a szerzetesi komoly. dolgos. kemény, egys zerú hétközn apokig elénk éli : egész ember és
ugyanakkor Istentói ihletett, egészen krisztusi szern élyls éq."
Csoda-e. ha az ilyen jellegú kapcsolat a halállal inkább kiteljesedik. mint
megszakad? . Elórement azon az úton , amelyen engem is vezete tt, az Isten hez vezet ő , magasba nyúló gyönyörúséges úton . O már elérte a célt, ebben
biztos vagyok . S én kezemet kezébe téve , most is. teljes bizalommal követ em: 3
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JEGYZETEK
Min denekelött: A kettős végtelen. Sik Sándor válogatott munk ái II. Bp. Ecclesia
1969. Továbbá a Vigilia c. folyói rat lapjain.
D icsőség! Békesség!
, Imádságoskönyv . Schütz Antallal . Bp.Szent István 1913. Bp.Szent István 1940 és 1944, Buenos Air es 1957.
3 A cikkb en sze repl ö idézetek szószerint iek. Lelkigyermek ei nek halála után összegyüjtött nyilatkozataibül származnak és megtalálhat6k a még f el nem dolgozott
hagyatékban. A neveket , amel yek különben sem font osak, term észetesen rnell öztük .
1

M IKOR IGAZI EGVSIOG AZ EGVSeG?

Joseph Ratzinger, a neves német teológus, az idei egység-imanyolcadra
néhány gondolatot szolg áltatott , Helyi ökurnén é" címm el. Gondolatmenetét
az alábbiakban fog lalhatjuk össze :
A hely i ökum éné jelentősége egyre nagyobb . Párhuzamos ez a ,helyi egyházak' fogalmán ak előté rbe lépésével. Már nem csupán k ivitelező szervei ,
módszert ani megvalós ító i a . c s úcs-ökumé n ének" . hanem úgy túnlk önáll ó, erede ti tényezők és az egys ég teol ógiájának kiindu lópontjai .
Az ökumenizmus a katollkus egyházban világosan alulról ke z d ő dö tt : karizmatiku s egyéniségek és kis közössége k egyengették útját (pl. Couturler,
Y.Congar, Jaeger érsek, stb .) . A zsi nattal és az egységt itk árság megsze rvezésével kiterj edt az egész egyházra és hivat alossá vált , - annyira, hogy a
hivatalos kijelentések m eg el őzt é k az élő valós ágot , és az a benyom ás keletkezet t. mintha az egység ügyét felülrőloldan á k meg. Ez - e l s ő s o r ba n az
ort odoxok és protestánsok között - alu lról jövő ell enállást váltott ki. Az
interkommúnióval kapcsola tban fö lmerü lt a kérdés: melyek az egység elengedhete tlen alapelemei , mikor valóság és mikor csup án üres, tartalmatlan
fi kció? Igy a felső szerv ek kezdet i gyors haladása egy határba ütközött, és
az egyházi hivatal ismét a vizsgálódás és fék ezés szerep ét kezdt e betölteni.
Ez szükségképpen csalódást keltett mindazokban, akik már-már azt hitték:
nincs enek t öbbé megoldhatat lan probl émák, mi nden csupá n jóakarat vagy
egyházpoli t ikai tap intat kérdése. A nnál erő se bben merült föl a hel yi egyh ázakban az az igény , hogy útr ör ök módj ára kikísérlet ezzék a megold ásokat az
egyetemes egyház használatára .
Az új helyz et biztató oldal ai és veszedel mei azonban csak úgy válnak
világossá , ha a gyakorlatot elm élet ile g, teo lógi aila g is megalapozzuk. Ratzin ger szerint fó leg három indí t ék dolgoz ik itt a háttér ben:
1) Az e l ső az . alepk özösséqeken" nyugvó szerk ezer gondolat a. Egyre
fokozó dik a bizalmat lanság az intézm ény es ökum enizmus iránt , és Igy az
ökumeni kus mozgalom lassan összef onódi k a kontesztál ás vil ágszerte észlel -

80

het ö jelenségével. Lengsfeld pl . egyenesen azt állítja , hogy az intézményes
egyesülés a közeljövőben csak a hatalmon l evőknek kedvezne , a .haladö"
erőket pedig megfojtaná . Nem elvi intézmény-ellenességnek látszik ez (hiszen
ezen az erők maguk is intézményességre törekszenek). hanem az adott hlvatalos szerveket tartják gátló erőknek. és ezeknek . f elü lrö !" jövő ökurnenlzmusával szembeállítják a .b ázls" . az alapközösségek .alulr öl" származó gyakorlatát.
Itt persze minden azon fordul: mennyire képviselik ezek a közösségek
nemcsak saját öntudatukban, hanem a valóságban is a bázist, az Egyház alapját? Sajnos szemmellátható , hogy magát a SZÓt is kétértelmúen alkalmazzák:
hol az egyház alapegységét. tehát a helyi egyházat jelenti. hol önállóan kialakult kis csoportokat, amelyek elsősorban a jelenlegi hamisnak tartott egyházi
struktúrák megváltoztatására törekednek. Igya hangsúly az egyetemes egy·
ház és a helyi egyházak viszonyáról áttolód ik a hagyomány egyháza és az
eljövendő egyházat kialakító, haladó jellegú bázisközösségek ellentétére. Ez
azután egy további hasadást vált ki az ökuméné terén: a .rnantpulálhatö"
egyházat szembeállítják a Szentlélek egyházával. Az egyháztörténelem során
először ismerik ma föl tömegek. hogya hit alapvetésében egyek, s ehhez
viszonyítva a felekezeti különbségek másodrangúnak túnnek számukra. A
Credo mint .b ázls " közvetlenül ökuménét teremt. A helyzetben azonban
éppen az a paradox. hogy ezek a Credójukkal az egyházközösség élményében
gyökerező rétegek is szkeptikusak az intézmények iránt, többnyire távo Itartják magukat és hall gatnak, így nincs hatásuk a hivatalos ökumenizmus terén.
Szembenállunk itt az ökuméné mai állapotának lényeges nehézségé vel és
egyben reménységével is. A Credo magvába n rejlő egységnek ki kell fejezödnie. formát kell öltenie. Azok, akik ezt főlfede zték. vegyék maguknak a
bátorságot. hogy legyőzzék az intézmények iránti bizalmatlanságukat és
bátran éljenek a felülről felajánlott lehetőségekkel. Csak így lehet megakadályozni, hogy az ökuméné magunkcsinálta egységekké. ellenségesen szembenálló .ökumentzmusokká" hulljon szét, amelyek nem rendelkeznek többé a
hit elégséges fedezetével. Az intézmények valóban rá vannak utalva az egy·
házközségek élő egységeinek erejére, különben üres formalizmusba süllyednek. Feladatuk nem az, hogy rendelkezéssel hozzanak létre valami újat, inkább
az, hogya bárhol felbukkanó jót észrevegyék. továbbadják. alkalmasságát
megítéljék és hozzáférhetővé tegyék az egész egyház számára. Szerepük az
ösztönzés, a megkülönböztetés, a megtisztítás és közvetítés. A vonakodókat
segítsék, hogy vegyék igénybe a már meglévő eszközöket, az elhamarkodottakat viszont emlékeztessék felelősségükre. és így szolgáljanak mindenben az
egységnek. De természetesen a helyi tényezőknek meg nyitva kell állnlok e
közvetités felé. Nem kell tevékenységükben felső rendelkezésekre várniok.
- de mlndent, amit tesznek. az egész iránti felelősségtudattal és nyitottsággal kell tenniök. és nem szabad a helyi egységért kockáztatni ok az egésznek
az egységét.
6
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Ratzinger példa gyanánt Taiz é karizmatikus ökumenikus életét hozza fel.
Az ima közösségében élnek . Tudják. hogy amit kérnek. azt csak lsten adhatja
meg. és nem elóvételezik önhatalmúlag a meghallgatást - azaz tudatosan
lemondanak az áldozati közösség ról -. de nem vesztik el bizalmukat. hogy
meghallgatást nyernek. Origenész egyhelyütt csodálatosan magyarázza Jézusnak Mk 14,25-ben szerepló szavait: az Úr nem ihat egyedül abból a kehelyb ől,
amelyet csak összes tanítványaival együtt akar inni . Az ünnepi kehelynek
csak akkor jön el az ideje. ha mindannyiukkal ihatja. Jézusnak ezzel a lemondásával kapcsolódhatnak össze a különvált kere sztények . és igy . a remény
Eucharisztiáját" ünnepelhetik együit, vezekl ő egyesülésben Jézus vezeklésével. Talán a búnbánat liturgiájában kellene megtanulnunk egyesülni, mielótt a
kiengesztelódés lakomáját igazán megülhetnénk. Minden ellenkezó látszat
ellenére a helyi egyházak mintha ma a könnyebb utat választanák, és a keresztény szenvedélyból és fantáziából fakadó felelósségteljes kísérletezés
helyett mindjárt .egyetemes eqyh ázat" akarnának játszani. Ez pedig mind
helyi, mind egyetemes szempontból helytelen .
2) Ezzel elérkeztünk a második hatótényezóhöz: a hangsúly az egyetemes
egyházról mindinkább a helyi egyházra tolódik át. Ez a zsinat irányának felel
meg, de mind inkább új egyoldalúsággá fejlódik . Ismeretes a történelmi háttér:
a középkortól a római egyház vezetó helyzete háttérbe szorítja a helyi eqyházak szerepét, a reformáció meghozza az ellenkező áramlatot, de az ekkor
alakuló gyülekezetek (mind kialakulásuk esetlegessége, mind Luther teológiája folytán) már nem részei az egyetemes egyház közösségének. A II. Vaticanum újra visszatért a sokféleség és egység összefüggéséhez. Meghatározásában a .helyi eqyház" (Ortskirche) nem els ősorban a földrajzi helyet
jelzi, hanem patrisztikus-teológiai értelmezésben a püspök fóségéból indul
ki. De ez az értelmezés a köztudattól - fóleg a reformációtól erősen befolyásolt országokban - meglehetósen idegen maradt, és a szöt önkéntelenül
is a nyelvi-nemzeti jellegú . Landeskl rche" , vagy a gyülekezet (Gemeinde)
önként kínálkozó képzetvilágába állitják bele . Eközben egyre gyakoribb az
eltolódás a helyitól a .bázis" -közösség eszmei értelmezése felé. A zsinati
elgondolásnak ez az átformálódása és más hagyománytípusokkal való keresztezódése azután visszahat az Egyháznak önmagáról alkotott képére is. Két
példa: a miseszövegek jelenlegi német fordításában szinte teljesen eltúnt a
.Klrche" sz ö. mindenütt . Gemeinde" szerepel. nemcsak a latin .ecclesla".
de még más kifejezések, pl. a .farnllla" fordítása gyanánt is. A keresztelés
szövegében pedig az amúgyis elég halvány ..communitas christiana" kifejezést
így fordították : .Die christliche Gemeinde (vagy: die Pfarrgemeinde) nlmmt
euch auf : Hol maradt itt a kapcsolat az egyetemes Egyházzal?
Az arányok helyes látására kell tehát törekedni . Mindenekelótt pontosabban tisztázni kellene a . he lyí egyház" fog almát. Amint láttuk, ezt senkisem
földrajzi értelemben veszi, hanem a zsinat a püspök oldaláról , a reformáción
alapuló irány politikai , nyelvi vagy társadalmi értelemben , a modernek pedig
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eszmei közösség gyanánt . Fö l t ehe tően mi nd a három érte lmezés hozzátartoz ik
a fogalom tart almához , csak az a kérdés, hogyan lehet őket egym ással viszony ba hozni, hogy kölcsönösen megtermékenyíts ék egym ást . A döntő itt az
elemek helyes adagolása és összeegyeztetése , mert egyoldalú függetlenedés ük vagy ellentétbe kerülésük ler ombolja az . ecclesia locall s r -t . M indenképpen szükség van, ma jobban , mint valaha, a hit á té l hető n a g yságrendű közösségeire . De ezeknek .katoltkusoknak" kell lenni ök a sz ö egyetemességet
jelentő értelmében, vagyis alapve t ő elvük legyen az egészb ő l táplálkozó és
az egész felé táruló élet. A . katoli kus" jell eg így helyes értelmezésben már
megkivánja az . ökumenlkus" jelleget is , és minden helyi egyháznak ilyen
módon kell élnie hitét. Nem küszöbölheti ki azokat a problémákat. amelyeket
csak egyetemes egyházi szinten lehet megoldani , vis zont annál inkább be
kell töltenie azokat a fel adatokat, amelyek éppen a helyi egyházakra várnak .
H itből fakadó tapasztalataikk al, türelmükk el és teremtő fantáziájukkal kell
megtermékeny íteniök az egyetemes egyházat, annak pedig irányító szerveiben
készséggel és örömmel kell ezt fogadn ia, az egész közösséget szem előtt
tartv a a szükséges mértékben megtisztítan ia, elmélyí t enie és így továbbadnia .
3) Végül óvatosnak kell lennünk az elmélet és gyakorlat viszonyának felfogásában mut atk ozó mai ir ányzat ir ánt. Eszerint a gyakorlat ereje teremti
meg az igazságo t, valósággá t éve a l ehetőségek birod almát. A tényeknek mondják - (pl. az int erkommúnió eset ében) meg kell el öznlök az elméleti
tisztázást, és ez a tevékenység nem szárm azhatik f e lül rő l , csak a . bázls" -tól.
Ezzel szemben rá kell mutatni, hogy ma mind többen érzik szükségét a roppant tempóban változó világ újraért elmezésének, hogy újból értelmesen élhessünk benne. Logosz és etosz elv álaszth atatlan ul összetartozik. Ak i nem
cselekszik és nem szenved , az nem is ism er meg semmit. Viszont aki nem
gondolkodik és nem ismer meg, az nem tud értelmes tényeket létrehozni.
Az olyan tevékenység, amely mene kül a gondolkodástól, nem teremhet Jó
gyümölcsöt,
A . helyi eqyh áz" teh át valóban a tapaszta lat szerzésnek és a szenvedésnek , s egyben az ebb ől kikristályosodó megism erése knek a helye . Valósz ín ű
leg abba a szakaszba jutottunk , ahol a csúc sökuménének egyidőre meg kell
állapodnia , mert ami eddig kiforrt , azt már keresztü lvitték, új lépésekhez
pedig hiányz ik a helyi kipróbáltság fedezete. Szükség van tehát a helyi egyházak úttörő szerep ére, - csakhogy ez nem abban áll, hogy az ember egyszerűen mást csinál , mint eddig , hanem hogy azt teszi, ami értelmes és
helyes . Es ez nem lehetséges az egyetemes egyházzal való bensőséges
összetartozás nélkül. Ratzinger professzor végső szava a reményé: reméljük,
hogy akadnak ilyen útrör ök. (Nyilvánvalóan enne k kegyelmi megalapozását
akarta létrehozni azóta a Szentatya a szentévnek a helyi egyházakra való
épltésével.)

(J. Ratzinger nyomán)
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HOGYAN LÁTJÁK GYERMEKEINK A CSALÁDOT?

Az én anyukám a legjobb a világon . Szívesen megmondaná m neki, de nem
vagyok képes! Minden igyekezetem hiábavaló, és aztán éppen elle nkez öleq,
olyat csi nálok , amitől szorno r ú. Este fekszem az ágyban és ezen gondol·
kozom. Hirtelen kinyílik az ajtó és anyuk a nézi , alszom-e. I:s én gyor san
becsukom a szemem. A kkor megcsókol és én azt gondolom , talán mégis
tudja. mennyire szeretem. (Susanne, 6 éves, Németország)
Edesanyának sok arca és sok keze van egyetlen nap alatt ! Köszönöm
szépen! (Jo Anne, 6 é. USA)
Az én anyukám nem dolgozik , de szere tném , ha dolgozni menne! Akkor
ide kell neki adni a kulcsokat és magam tudn ám kinyi tni az ajtót. (A ndrj usa,
5 é. Szovjetun ió)
Az Iskolába kulccsal a nyakamban megy ek, a gyerekkönyvtárba kulccsa l a
nyakamban megyek . Megmondom a könyvtárosnőne k , küldjön el 5 órakor,
mert föl kell tennem a krum plit. Szégyellern magam, hogy kulcs os gyerek
vagyok, de a szüleim mindaketten dolgoznak és a báty ám is. Ilyennek nem
szabadna lenni , de mit csináljak . Mikor hazajönnek , mind enki éhes. (Beatrice ,
11 é. Belgium)
Apa kereskedő . Opel-garázsa van. Agarázsban 50 ember dolgozi k, hét
munkás dolgozik az iro dában, a többi múhelyben dol gozik. Apámnak mlndennap dolgozni kell. Egész évben csak 14 napig jöh et velünk vakáci óznl. Külön ben dolgozn i kell neki! Este néha csak negyed nyolckor jön haza. Ha apa
beteg lesz, akkor is dolgozni akar. Anya olyankor mind ig aggódik. Szombat
délután a legszebb nap a héten, akko r apa itthon van. Akkor van ideje nekem is , akkor nem kell neki dolgozni! (Frank, 8 é. Svájc)
A fel n őtteknek sokka l t öbbet kellene a gyerekeikkel törődni. Játszani kellene velük, vagy fölol vasni nekik. I:s ha valamit kérde znek, fe leljenek ls rá.
Nem kelle ne mi nket gyerekeket ol yan sokat egyed ül hagyniok. Valami komoly dologról is kellene egy kicsit beszélni vel ünk, nem pedig mi ndig azt
mondani , hogy kicsik vagyunk . (Svájci, 8 é.)
Nem szeretnék egyetlen gyerek lenni, pedig akkor mi nden az enyém
lenne. De az nem jó , ha az embernek nincsenek fivé rei vagy nővérei , akikkel
mindent megosszon. Ez ves zekedni is kell és birkózni és mindent bizalmasan
elmondani egym ásnak . A világ minden kincséért oda nem adnám a testvérei met. Belehalnék az egyedüllétbe! (Peter , 7 é. Németo rszág)
Egyetl en gyerek vagyok, de azért mégis van egy testvérem. Négy lába
van és szürke bundája . Négy éves és a balszemére vak . Orökbefogadtam.
KI lehet ez?
Azt hiszem kitaláltátok - a kutyám. (Robbie, 9 é. USA)
1/4 7-kor kel tenek. Sose vagyok kialudva, de ki kell bújnom a dunna alól.
Alo mitt asan öltözk ödöm és felh ajtom a kávét . Iskol ába menet j ut aztán
eszembe, ml mindent felejtettem el.
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Ebéd után megcsinálom a lecke egy részét, beat-kísérettel. Anya dolgozik,
kevés ideje jut nekem. Sokszor elmegyek a barátnőmhöz. vagy tovább hallgatom a beatet. Anyám ugyan ilyenkor ki akar bújni a bőréből , de nem érdekel.
Este, ha apám hazajön, az se nagyon beszédes, dolgozik a házban meg a
kertben. Igy aztán megint csak egyedül vagyok és tévézek vagy beatet hallgatok a rádióban. A szüleimnek nincs idejük rám, később meg, ha le akarnak
ereszkedni hozzám, már én nem akarom. (Karin, 12 é. Németország)
Hallom susogni a fákat,
Dorombolni a macskát,
Ugatni a kutyát,
Hát hogy aludjak?
Hallom, papa mérges ,

Apró darabokra szaggat
Egy pap írlapot.
Anyám meg ül
Es sir.
Hát hogy aludjak?
(Susan, 8 é. Anglia)

A szül öknek okvetlenül játszani kellene a gyerekeikkel. Aki nem tud játszani, az dolgozni se tud jól (11. é. fiú, Svájc)
Ha apa este fáradtan hazajön , rögtön bekapcsolják a tévét - még vacsoránál is! Ha az ember megmukkan, lehordják. Egyes szülök azt gondolják,
hogyagyerekeik már nem akarnak játszani! Miért volt ez azelőtt mind olyan
másképp? Biztosan jót akarnak a szülök a gyerekeiknek, de .. . (12 é. lány ,
Svájc)
Mielőtt fölpofoznak , szeretnék biztos lenni benne, hogy hibás vagyok!
(Alessandro, 11 é. Olaszország)
Miért kínoz ' annyit az anyám? Akkor én is csak kínozom! Erre ő megint
kínoz és büntet. Ennek így sose lesz vége! (Giovanni. 8 é. olasz vendégmunkás-gyermek, Svájc)
A büntetés hozzátartozik a neveléshez. De ne legyen testi fenylték!
Utána meg kellene bocsátani a gyereknek és kimutatni neki, hogy nem haragszanak rá. (Hans, 9 é. Németország)
En egész helyesnek találom. hogyagyerekeket megbüntetik és megtanltják megkülönböztetni jót és rosszat . Akkor is, ha sokszor egy kicsit fáj.
(Debby, 10 é. Ausztrália)
Anya az iskolai feladatot csinálta velem és hirtelen megkérdezett: •Tudod
te tulajdonképpen , hogy lesznek a gyerekek?" En ezt borzasztónak találtam,
igazán nem olyan téma , amit egy fiú az anyjával megbeszélhet! Azt mondtam
neki. vegyen magának egy könyvet, ha ő még nem tudja , én nem magyarázhatom meg neki! (Richard, 9 é. Anglia)
Szexuális felvilágosltás, ez nehéz kérdés! Azt hiszem, az apa világosltsa
fel a fiait, az anya meg a lányokat. Tegyék meg a szűlők, mielőtt agyerekeket
az utcán világosítják föl! Talán úgy tízéves korukban. En sokat tudtam, de
mindent csak félig . Es miért szégyellnék a szülök elmondani agyerekeknek,
hogyan rendezte be ezt az egészet a természet? Talán azt gondolják, hogy
még a gólyában hiszünk, vagy abban, hogy egyenesen az égből pottyanunk a
szobájukba? Egész egyszeruen a szülők egyik feladata , hogya gyerekeiket
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felvilágosíts ák. Nekünk is meg kell csinálnunk a rnl feladatainkat . . . (Toni.
10 é. Németország)
En azt hiszem. ez így van: a fi úk a legtöbb et egym ástól tanu lj ák. a lányo k
meg úgyis min dent tudn ak! [Geo ffrey, 5 é. USA)
A nagyok mindig azt mondj ák nekünk . ne veszekedj ünk. viselkedjünk szé pen. Este fekszem az ágyamban és a szüleim veszek ednek. civakodnak, hogy
mi nden fal on áthallik . Szit kokat mondanak egymásna k - csupa olyat. amit
nekünk megt iltanak.
Legszívesebben kiu granék az ágyból és odakia bálnék: . Hagyját ok abba! "
De nem vagyok képes, mln t ha megbénultam vo lna.
Hát hogyan ism erje ki magát az ember a vil ágon ? (Hansjörg . 11 é.
Au sztria)
Tegnap a Jóisten haragudott és apa azt hiszi. én vagyok az oka! Leejtettem a leveses tá lat és eltörött. Eppen akkor kezdett dörögn i-vill áml ani. Apa
azt mondta, tu lajdo nképpen el kéne hogy verje n. de hiszen már az lsten megbüntet vill ámmal, menny dörgéssel ! Egyszerű en nem tu dom elhinni. hogy azért
vill ámli k és dörög a világon. rnert én ele jtem a levesestálat . (Marie-Luise .
9 é. Ausztria)
Sohasem ismert em az apámat. de édesanyám azt rnondta. nekem is van
apám ! Akkor nagyon boldog vol tam! (Mildred . 6 é. Kanada)
Úgy tal álom. meg lehet lenni apa nélk ül . de ez a gyerekeknek nagyon
szornorú. Ha az embernek nincs apja , az anyának kell dolgo zni, és akkor
nincs ideje a gyereke k számára. Es vasárnap rosszul esik az embernek . ha
apa nélkül kell templomb a menni. [11 é. fiú , Svájc)
Szerin t em alig van ros szabb a gyereke knek. mint ha a szülók elválnak!
Elótte veszekedés és könnyek és sz örn y ű je lene te k. és a gyerekek nem tudj ák. melyikkel tartsan ak. Végr e is apjukat és anyj ukat is szeretik. Legalábbis
a legtöbbször!
Ha a gyerekek az apánál maradnak . akkor kínozza óket a vágy az anyjuk
ut án. és ha az anyjukn ál. akkor megfordítva. A szülóknek nagyon meg kellene
gondo lni , hogy elv álnak-e, de ma így divat . .. (Paul , 11 é. Franciaország)
(Jella Lepmann: Kinder sehen unsere Welt)
LIBANONI LEVI:L
Ugye már ideje van a jelentkezésnek, és legalábbis egy köszön ö lev élnek a mi ndig
és örömmel várt Szolgálat sz ámokért. Valójába n hármunk nevében
íro k. ök is igen élv ezik és érték elik ezt a tartalmas és gazdag lelk it áplál ékot. magyar
terítésben . Házainkban nem sz ükölködünk lelki olvasm ányban. modern , mai id ők könyveiben, folyói rataiban . s mégis mennyi sok az épet. hasznosat, újat a Szol gálat út ján
tudunk meg.
Egypár sort magunkról. I:n már 4 éve elhagytam m űköd és i helyemet, Kartala községet, Libanon magas hegye i között , és Belr ut közelé ben (9 km ) , Kahhaléban levő
tartomá nyi házunkban vagyok, ahol a középkel eti tartományunk noviciátusa és aspi rantúrája van az arab nyelvű hivatások számára . Nem nagy a számunk : 4 nov ícia és
B aspiráns , és Itt vannak a Bei rut ban tovább ta nuló f iata l n őv é re in k is. Együtt vagyok
hűségese n é rk e z ő
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az eddig Damaszkuszban volt Csernák Etelka nővérrel; már mi ndkett en id ösek vagyunk - 73 - régi osztálytársak , má r . hazafelé" ta rt unk és készülünk , de míg a j ó
lsten er őt ad, szivesen teszü nk még . szoíqálatot " , ahol tu dunk . Ebben az évben meg
vis szake rül t Egyiptomból Papp Jul iann a f iat alabb n őv érünk, m int az al eppói kórház
fő n ö k nőj e , vel e is összetalálkozunk. O többszö r öss zejön magyar csa ládokkal. akik
Szír iában va nnak , s akik örömmel találnak nála me g ért ő hazai szót. sőt segítsé get is.
Az itteni házunkba n a noviciátuso n kívü l má r néhány éve a pápai m i sszió szer étetm űve is működik . A szeretetadományok csomagjait óriási . ba ll ák" - mi bontj uk
föl és os zt juk szét a li st ák szeri nt, s inn ét az ENSz nagy kamionjai továbbítj ák a paleszt in ai menekü ltek táboraiba . Nagy és álla ndó m unk a ez, amely biztosít j a az adomá nyok célhoz juttatását a szeg ények számára. Enny it mag unkról.
De azt is meg akarom em li te ni , hogya múlt évbe n si kerül t hazamenn em 36 évi
távoll ét után egy hónapra, ami t Pesten és v idéken tö ltöttem rokon aimmal .
Koll árovits Margit
Segítő Szűz Leánya
M egjegyzés. Szere tnénk to vábbra is bemutatni a különb öz ö v il ágr észekben müköd ö
magyar m isszi onár iusokat , nő vé re k e t és te vé kenységüket. S ze rk e sztőség ünk több aty át
megkért, számo lja nak be magukról és munkájuk ról , de sajnos vá lasz nem érkezett
tőlük. Szer etet tel kérjük . tart sák a kapcso latot lapunkkal és azon ke resztü l egymással.
Vár juk level eik et !

LEVELESLA DANK BÖL
A vá ros egyik végéből j árok a másikba, a plébá niára, me rt nem ott lakom, ott
ni ncs szoba. O tth on lakom szüleimnél, ennek m inden e lő nyéve l és hátrányával . ..
Mi nde nesetre tapasztal om az . nszketí kus" szé t szórt ságot b ősége se n és tal án így
jobban me gért em a modern kor metropoli sa lnak embe rei t, öröm e it , gondj ai t . fárad tságát és lelkesedését , tompultságát a lelkiek irá nt és mégis csen d- és Isten-sóvárgó
vágyait . .. tS nem utolsó sor ban ha ta lán cs ek élyebb módo n is , de rés ztveszek éle táldo zatukba n így is , utánozva Jó Mesterünket, aki még gya log tett e meg a jóv al
ho sszabb ut akat a lelkekért . Ez amo lya n belföl di mi ssz ió.
Am ikor az ember látj a az értékek dev alválódását, a múlt szenr hagyom ányainak
figye lembe nem vétel ét és fokoz ato s elsü llyedését a feledés és közö ny homályában,
hopyne érezn énk a s ür gető f e l e l ő s s é g é t annak , hogy átmentsük azt, ami igazi ért ék!
Kü lönös , hog y aze lő tt nem tapasztal tam magamba n átlago n-túli érde k lődést ilyen
. htstorlkus" dol gokban, s mo st egész kifej ezetten tudatosul ben nem , amit Illés próféta is áté lt - de nem lefeküdni, aludn i-meghalni, hane m .csatorna" lenni a jövő be,
ame lyen az igazi értéke k továbbcsordulnak , hogy .lsten nagy tettei t elmondják a
jö ven d ő nemz edékne k is' és .ö k is dícsérjék az Ur at ', ahogy a zsol tárokban oly
gyakran mondják. Enélkül a tu datos továbbadás né lkü l leh etet len megérteni az ő sz ö v e t
ségi Izr ael mé ly hit ét, Istenbe vetett bízalm át. vall ási ér tékeihez va ló ragaszkod ását.
S ebben elóz mény és pé lda az új szövetség nek! t n . hiszek a Szentl él ekb en, Urunkban
és é ltetőnkbe n', aki lelkünk legmélyé n cs odá lat osa n él , .lélegzik' (Lélek -zik), imá dko zik, igazságra t anít, em lékezte t m indenr e és m e g erős í t. A be l s ő tap asztal ás erejével mondom és áll ítom ezt, amell yel megs egített neh éz helyzeteimben , vagy akár a
szürke ell anyhulás idejé n.

+
Tegnap szente lt ék fel Mezótárkány 200 éve s te m plomá nak jubileuma alk almából
s ze mbe mis éző m árv ány-olt árunkat , Nagy ünnepü nk vol t . A község apra j a-naqy la ot t
szorong ot t il zsúFolt t emplomban és körül ötte. Sokfe lő l jöttek ve ndégek . az öreg falu
távo lb a szakadt szülöttei. A Pápa áldásá t kül dte , Mé száros érseki kápt alani helynök
főpászt o r i kös zöntését az ünnep lö népn ek . Dr. Bel on Gell ért apát. jánoshalmi plébános aki gyermekkorát itt töl tötte a mezőtá rká nyi plébán ián nagybátyjá nál, mint
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hadiárva szent elte fel a második világháború 98 hősi halottjának emlékére a
nevüket arany betükkel jelző olt árt , amelynek előré szén Kir ály Róbert szobrászművész
fehér márv ányból farago tt Piet ájának d omborműve van. Tíz pap koncel ebrált az oltár szente lési misé n és sokan mások is résztv ett ek rajt a. A márványol tár ban a község
minden házából - amel yet ez alkalommal megszenteltem - egy kis kavicsot és a
temető minden sírjáról egy kevés földet helyeztü nk el, a vértanúk ere klyéi közelében .
tlő k és holtak oltára lett , A szent elt oltár tüzéről a hívek valamennyien meggyújtott
gyertyával mondták el a hitv all ást , a ké pviselő tes tü le t tagj ai pedig megújftották
esküjü ket . ~ s valamennyien szentá ldozáshoz járul t ak. Má jus s-a örök emlékünk lett !

+

Meglátogattuk az urammal egy kis barát unkat , akit nemrég lalcizáltak , Egyházilag
rendezve van mi nden, szents égekhez járuln ak. Sok mind ent lehetett volna mondan i ,
de semmi érte lme nem volt, hogy megingassa az ember. Persze mi azt gondoljuk, az
az igaz, hogy az Egyház - ahogy a történe lemben megjeleni k és az Id őb en éli Jézus
titokzatos éle tét - éppe n olyan sz ük ruhája az isteni Igének, mi nt akár a t est, az
ember teste az embe ri léle knek . Ahogy Jézus váll alt a, hogy alászállj on emberi testébe ,
amely ki volt téve minde n szenvedésnek és káros odásnak, éppen úgy, mint másé,
úgy azt is vállalta, hogy Tit okzatos Testé ben is , meg legyen köt özve', gúzsba legyen
kötv e. Hányan és hányszor nem érzik ezt a megkö tözöttséget, de éppen itt van a
nagy titok és a punct um sali ens! Az , aki nek ilyen mély egysé ge van Krisztussal.
a z B e n n e h a g y j a m a g á t m e g k ö t ö z n i . . . Ez az egység Krisztussal,
ez az, ami el kell hogy döntse az ember viszonyu lását minden más dol oghoz, Rá
lehet er re neveln i valak it, valakike t? t S ez a papnevelés felad ata? Nem , erre nem
lehet nevelni. Szóval legalábbis nem. Lehet átadn i tanitá st, lehet szoktatni és nevelni
erkölcsi leg mag asa bb re n dű magat artá sra . lehet bemutatni ennek példáját, és ez még
mind nem elég , Il yen élet csak olya nok é l e tébő l kaphat ösztönzést, aki kben ez a
Jézussal való egység megvan . Nagyon valódi, álla ndó, nagyon intenziv J ézus-kapcsolat , és nagyon sok ima, kegyelmi befektetés kell - és persze, lsten személyes
hivá sa. Egészen alapj aiban kellen e új ra kezdeni a gondolko dást a pa pnevelésről, az
nagyon jó lenne. Kár, hogy a teológusok és a nagy papok olyan nagyon okosak ,
M icsoda gát lás ez, rnekko ra fal. amit le kell ene rombolni, és ott van a gyönyörű,
egészséges perspekt íva , .
(Persze k önnv ü ezt mondan i a ki cs iknek, akik nem látunk tov ább az orrunknál !)

+

Igyekszem dolgozni az Anyasze ntegy ház szolgálat ában, örömmel , odaadással.
érezve a maoarn gyengeségét . Hála a jó Ist ennek, szeretem az Anyaszentegyházat,
különös e n is a Szentaty át , az lst en Népét , és kérem az Urat , ne tekintse az én vétkeim et , hanem Anyaszentegyháza hit ét . .. Hála a jó Ist ennek , nincsenek hitbeli
kétel yeim. Am ik voltak az Egyházat illetőe n , m ár s zépe n föloldódtak abban a rnért ékben, amelyben itteni püspök urun k mind jobban Igénybevette szolgálatomat egyházmegyénkben . Lelk emben nagy öröm és béke él. Utazásaim közben szi nte álla ndóan
imádkozgatok, de sose tudtam kimon dani öt foly tatól agos mondatot .. . A jó lsten
sok szeretetet öntö tt a szfvembe az emberek Iránt és ezt a szeretete t hordo zom
mind enfel é, Ok is szeret nek. Sose sze rét né k innen másfelé ker üln i.
A jövő februárban szeret nénk egy al a pvető szentírás kurzust rendezni Ouit óban.
Ecuador gyönyörű fővá ros áb an , amely három hét ig fog tar t ani , a ml egyházmegyénk·
b ől való tanárok számára . Szeretn énk 60 vagy 80 t anárt , ta ná tnő t. mint jó világ i
keresztényeket kiképezni. A püspök úr már lel kesen melle ttü nk áll. Ezekben a hetek ben is mindazt az i dőt, amit a kollégi umi munka szabadon hagy , utazásokr a fordftom ,
hogy személy es kapcsolatok révé n megis mer je m a legjobb lel kületü és képességű
tanárokat . Ez az a munka, ami lelkesít és ami élet emnek érte lm et ad. Ugyanakkor
rendházunkban a most szokásba jött . de llbe ratlo cornmunltarla" -kban éljük meg Iga·
zán, hogy egy olyan barát i csoport vagyunk , aki knek az életében van egy misztérium :
Krisztu s meghívo tt bennünket . Közösen keressük a jó lsten akaratát . . .
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+
E soro k író ja 49 éves. négy gyermekes apa. iskolai végzettsége 8 általános .
20 éves korában elkapta-felkapta a háború vih ara. 21 éves volt. amikor fogs ágba esett .
megbetegedett - tüd ő-tbc - . azóta 40 valahány hónapot töl tött kórházb an-szanató·
ri umban . 22 éves vo lt. amikor megismerke dett az Újszövet ség Szerz őj ével és a Róla
szölö . Től e való tanítással. vagyis az újszövetségi szentírá ssal . amely azóta a vezérlő
könyve lett az élet min den te rü leté n. Azót a tud ja. ml a hit. a rem ény . a Szeretet.
ami nem rni , hanem .Kí" . ki az Anyaszentegyház. mi a cs alád úgy . ahogyan azt a
Te re m tő gondolta és akarja . mi az ember. ki az ember és mivé kell lennie. mit kell
tennie. mi t nem kell tenn ie . Azóta tanult meg látn i . hall ani . ért eni. Azóta tud érezni .
együttérezni .
Ma. ebben a forrongó vil ágban. min dent alapjai ban renditen ek meg. mindent meg
mindent az e m b e r h e z
akarnak új ítani. reform álnl, át rendezni . újra értékelni akarnak szabni . m érnl , még lsten terve it. gondolatait. út jait is maguk akarj ák kijelölni .
meghat ározni . irányíta ni. és nem az embert akarják átf ormálni . Is tenhez hasonlóv á
tenn i . átalakítani Jézus példája . tanítása szeri nt. Nos. amíg e rrő l a szándékról le nem
te szünk. amig az ezen való erő lködéssel fel nem hagyunk. addig ne várj unk hatható s
támogatást. segítséget Jézusunktó l és az igazságra v ezető S zent l é l ektől .
A Pünkösdi Lélek ma újra belenyúlt az ember vil ágába. Látt a. hogy szüks éqes,
itt az idő. hát megkezdte a helyreállitást. a hely reigazítást. a bels ő t isztogatást . az
egybeg yűjtést. az újbóli újjászületést. Soha nem volt még annyira szüks ég az Imádságra. mi nt napjai nkban . De nemcsak a szóbeli imádságra . hanem az ,egész'. a
.teljes" ember im ádságára. Imádkozzon az ért elem. a száj. a szlv. a kéz. a láb.
Imádság legyen az egész életünk. Szóbeli imánk legyen kérés . köszönet. hálaadás.
cseleke detei nk pedig : iste ndicsőités! Gondolataink . elmélkedései nk az Atya gondo·
latainak. útjainak keresése. f ürk ész ése, sz e m l é l ődésü nk pedi g: az Úr megf igyelése .
megis merése. hozzáslmul ésunk, szeret etünk f elé -fordu lása; pihenésünk : fe jünk ölébe
hajtá sa. szór akozásunk: örök g yermekségü nk b ő l fakadó örömü nk megnyilvánul ása.
Egyben igazolása a világ fel é annak. hogy a mi Ist enünk Aty a. aki nemcsak munkát.
fe ladatot vár el övéitő l . nemcsa k nehéz terhet rak v állunkra. hanem játé kot. kikapcsolódást . üdülést és mindenféle ti szta. nemes szórakozást is biztos it gyermeke i
számára . amelyekben velük együtt örül O ls .
Jézus tanítása nem egyesekhez. nem kis csop ort oknak sz ól , hanem széles r éteqeknek. egyszerű emberek nek ugyanúgy . mi nt a tudósoknak. a vezet öknek. Az Igazság
az. hogy a tudományok fejlesztése és a hitél etben való haladás nem függ össze egymással. A hib a talán abból eredt. hogya hitből .tudománvt" csi nálta k a tudósok. még·
pedig olyant . hogy az egyszerű nép. ha akarta . sem tudta megérteni. Mi ntha csak
úgy és csak akkor lehetne Kr isztus k öve tője . ha elsajátítaná a hittudományok rnérhet et len anyagát . . . I:s nem vették észre a . tanlt ök" . hogy ő k maguk emeltek válaszfalakat , akadályokat az egysze rű. t iszta. er ös hi t áramlása útjába a szivek felé .
Bár a szándék jó. igaz volt. de a módszer. a ,hogyan'. az mi nden. csak evangéliumi
nem. Azaz meqbocs ájt ó, türel mes. e l néző. szeretet reméltó. Az a sok erőszak . amit
Jézus nevében. evangé liumának érdekében elkövette k. az a sok vissza élés. az anyagi·
asság. a szegénysé g elha nyago lása . st b. - gondol j uk csak végig a 2000 év t ört énet ét.
és megértjük. hogy miért volt halaszthatatla n szükség a II . Vat ikáni Zsinatra l Ak ik
még mindi g kétel kednek és akadékosko dnak a szükségessé gében és a me pval ösít ásban. azaz a megújhodásban. azok még mind ig nem értik Meste rüket . akit pedig
követn i akarnak.
Ki·ki saj át életével te gyen tanúságo t Jézus mell ett . O nemcsak jó és szelíd volt.
hanem bátor. szókimondó . a hamist lelep l ező. az igazságot nyílta n. egyé rte l m ű e n
tanít ó. nem népszerús égr e tö rő. nem anyagiakra menö, nem kényelmet kere s ő. nem
visszahúzódó. ha nehéz I dő k járták. és fől e g nem volt önnön magát féltő . sajnáló ső t eleve tudta. ml vár reá. és eléjement a jövőnek . a sorsnak. I:s mi? és én? Pedig
már vettük a Szentlelke t , az er ösít öt. a b áto rtt ót. az igazságra e m l é k e zte tőt . a még
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h átralev ökre való tan ftót! Szóval van bő ven te nnivalónk , kivül-be lül. Sok-sok élő
temp lom dül edezik, romos, elha nyag olt, k ivülről is láth ató an, hát még belülről mll ye nek leh etn ek? Egy dolog bizto s. Saját te mplomunkat isme rn ünk ke ll , látnunk kell
belülről , kív ü lről . , . bizt os, hogy van abban is, azon is ten nivalónk b őven . Avagy már
teljesen magun kra öltöttük Kr iszt ust ?
IOs itt nem áll hato m meg, hogy egy gondo latot fel ne vess ek . M ind edd ig előté rbe
vol t állítva a nevel ésünkben a haláltól való félelem, az erőse n hangsúl yozott gyá sz,
szornorús áq. levertség, ami kor meglátogatott ben nünket a halá l és elv itte egy szer éttünket, bar átunkat , ve z e tőnket . Igen kevés helyet, teret kapott éle tünkbe n, szfvü nkben az ö r öm ! Ugy érze m, ezen is változtatni kellene. Per sze ez megi nt hit dolga .
Tehát im ádságunknak egyi k középponti kér ése legyen a hitért való könyörgés , de
nemcsak magunk részére , hanem t estv éreink számár a is . Mert ha igaz, hogy .hltböl
él az igaz· (és ez igaz) , akkor bizony szomorúan állunk hi t dolgában, mert életü nk
nem hit ről tanúsk odik. Tehát Itt van a f ő -ba] forrása .
A lelkeket rá kell irányita ni a rnis ére . mint hitéletünk forrására , ce ntrumára.
csúcsára . Krisztus ker esztáldoz atár a és annak végtel en áll andósltására, em lé kezetére ,
fo lyto noss ágára.
(Levélíró nk ezután két konk rét kérd ést vet föl : til ta kozik a mis est ipend ium ok ellen
és ké ri a két szín alatti áldoz ás ált alános sá tételét. Csak röv iden je lezzük: az el ső
kérdés meg fe l e l ő rendezése m agas egyh ázi körö ket is fogl alkozt at . De világos , hogy
a misemondatáskor fe lajánlott össz egnek semmi köze az Ald ozathoz : nem a (v éqtele n érté kü !) szentmisét akar ják . meq fizetni" ve le , hanem a - sok szor bi zony nehéz
kö r űl mé nyek között él ő papot támog atj ák. Ha bibliai .p árhuzamot" akarunk keres ni hozzá, akko r nem Júdás pénzér e kell gondolnunk , hanem arra , hogy a jámb or
asszonyok . vagyonukból szol gáltak' az Úr nak, és ő nyugodtan elf ogadta ezt . Vigyáz·
nun k kell , hogy buzgóságunktó l sodorva ne hagyjuk el a valós ág tal aját: ez nem lenn e
keresztény magatartás. A .rn ísep énz" különben oly an szeré ny, je lképes ös szeg , ami
(a gyakorlat mutatja) a szegényeket sem t artja távol. IOs biztos , hogy egyet le n pap
sem erről az olda lró l nézi a szen tmisét. De ha egységesen m egf elelőbb megol dást
si kerül találni, annak csak ör ülhet ünk. A ddig ped ig jó lenne , ha a lelkip ászt orok jobban megm agya ráznák a hiveknek, hogyahalottaiké rt mondat ott szent mi sék a szép
napi miseszövegekkel ugyanannyit . érnek". mint feketében - meg hogy nemcsak a
halottakért és saját lel kiüd vük ért lehet misé t mond atni , hanem hálaadásu l. lsten
di cs őség é re. az Any aszent egyh áz, a vil ág nagy ügyeiért is! A Szent Vér tekintetében a liturgikus refo rm állá spontja egyérte lmüe n pozitív , a nehézségek csa k tec hni ·
kai ak. Ne fe ledjük : türelemme l. vágyaink és keresztje ink fel ajánlásáva l segíthetjük
e lő sok szor a legj obban az Egyház fejl öd ését . Am int levélfró nk a bef ej ezésben szépen
mondja :)
Mivel nagy horderej ü dolgok , kérdések várna k választa, megoldásra. klv ltelez ésre,
sokat kell imádkoznunk. kérni az igazsá gra ve zető Szentl elk et , ne hagy jon magunkra,
fogja meg kezünket , irányitsa lépése inket, gyújtson vílá gosság ot értelmünkben. e rő 
sítsen a hitben, töké letesi tsen a szeré tet ben. hogy ezált al mind jobb an és Jobban
meg ismerhessük Men nyei A ty ánk akarat át és minden erőnkből. tudásu nkka l Iparkedjunk azt megv alós itani , hogy min él ham arabb el érkezhessen az lste n országa minden
ember szívébe és az egész fö ldre is. A Szentlél ek Úr ist en áldjon meg mind en től e
származ ó gondo latot, hogy éle tté váljon .

PAPI JUBILEUMOK
Vasm isék
Fetzer József c, apát . pápai kamarás jún. 28·án mondta vasm iséjét Szar-

vason, amelynek 1915-től nyugalomba vonulásáig plébánosa volt, 89 évével
ma is készségesen segít a lelkipásztorkodásban az egész endrődi kerületben,
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amelynek 25 éven át volt esperese. Sok papi hivatás, szép hitélet hirdeti
eredményes múködését. Dr. Udvardy József püspök volt kézvezetője és Dr.
Dankó László. a Központi Szeminárium spirituálisa a szónoka. A hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot és a protestáns lelkészek is szeretettel üdvö-

zölt ék.
Tóth János esperes, ny. lelkész márc . 25-én tartotta vasmiséjét a budai
görögkatolikus templomban.
Gyémántm isék
Dr. Bárdos Istv án pápai kamarás, a hittanárok volt érseki biztosa jún . 22-én
az óbudai Segító Szúz kápolnájában mondta gyémántmiséjét nagyszámú volt
tanítványa és paptársa jelenlétében. Vajai István ált.helynök átnyújtotta a
Szentatya áldását közvetítő okmányt és Kisberk Imre püspök ü dv ö z l ő soralt.
majd Meszlényi Antal nagypréposthelyettes szólt a 84 éves ünnepelthez.
Húsvéth József ny. esperesplébános Balinkán . Kézvezetóje egykori tanára.
Potyondy Imre nagyprépost volt. A jubileumra a hívek rendbehozták a tem plom belsejét.
Mol nár Ernó a budapesti Szent Rita kápolnában . A 82 éves jubi láns kézvezetóje volt tanára. a 92 éves Beöthy István veszprémi nagyprépost volt. ó
olvasta fel a Szentatya üzenetét is . A jubiláns a Képzómúvészeti Fóiskolának
is tanára volt. de l egfőképp mint jó papot. mindmáig buzgó gyóntatót rnéltatta szönoka, Huchhausen Lajos veszpré mi helynök.
P. Horváth Szilveszter okt. lS-én Nagyváradon. 38 pap és kb. ezer hivő
ünnepelte a Váradhoz annyira hozz án őtt - úgyszól ván egész életét itt töltötte - és mindenki által szeretett kapucinus atyát. 1907-ben lépett a rendbe .
Mint líceumi hittanár ó nevelte a váradi magyar intelligenciát. Még ma is
keresett gyóntató. Kézvezetóje Hosszú László püspöki helynök volt. szónoka
Dr. Dászkál plébános . Levelében ezt írja: . ké t éve nem voltam az utcán. de
a Gondviselés mégis megengedte megérnem felszentelésem hatvanadik év·
fordulóját.•
Aranymisék
Hatt András ölbői plébánoshelyettes jún . 17-én; szónoka Winkler József
püspök. kézvezetóje Sághy Elek kanonok volt.
Dr. Bátori József piarista jún. 17-én a washingtoni domonkosok templomában. Utána a templom nagytermében családias ünnepségen köszöntötték az
egy életen át papi és nevelói hivatásának éló kitűn ő szerzetestanárt.
Gyeginszky Ferenc ny. esperesplébános (szombathelyi egyházmegyés)
jún . zt-én Rómában, a Szent Péter templomban .
Dr. Rózsa Jenó gyulai apátplébános a Nádi Boldogasszony búcsúja napján
a kegykép elótt. El őző este Kartal József piarista egyházzenei hangversenyt
rendezett a püspök részvételével. Pataky Kornél szegedi nagyprépost mondta
az ünnepi beszédet.
Rónai János ny. plébános Székesfehérvárott a Szent Imre temp lomban
júl. 8-án.
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KÖNYVSZEMLE

TEILHARD LELKI OZENETE
P. Rezek Román tavaly ötöd ik Teilhard-könyvét jelentette meg nyomtatásban: a
T u d o m á n y é s K r i s z t u s ford ítá s át ."] Több rnlnt egy évtizede annak. hogy
még Pári zsban hozzáfogott a nagy tud ós és gondolkodó múvelnek fordításához. An nakidej én tanúja volta m. mil yen nagy gonddal készít ette el ö . Az isteni ml ll ö" kiad ását .
A for dítás már 1962 decembe rében elkészült . P. Rezek több ünknek megmutatta a
szöveget, ill. kölc sönadta a szalagot. amelyre a ford ítást ráolvasta. Barátain ak észrevéte leit fe lhasználta a szöveg vég leg es átsim ltásakor. . Az ember i Jelenség" fo rd ítását ls alaposan átné ztük. mondatró l-mondat ra ellen őrlzve. megvit atv a a felmerüló
problémákat. P. Rezek azóta - most már BrazIl Iában - fár adhatat lanul folytatja Teil hard múvei nek fordí tásá t és komm ent álását . Elkészltette Teilhard nem szaktudományos
írásainak te lj es fo rdítását. Ezzel párhu zamosan készü l "Sodródó világ" c. komment ársorozata ' Teilh ard nagy tém áinak fe ldol gozása. a Tel iherd-ral kapcsolatos Irodalom
fe lmérése és kiért ékelése . P. Rezek sokszorosl tásait megküldi a szakembereknek és
barátai nak. (Clme: C.P. 9112. Sao Paulo, Brazilia.)
A Tudomány és Kris ztus, Teilh ard múveinek 9. kötete főleg vallási probl émákkal
fog lalkoz ó t anulm ányokat t esz közz é. Jól kiegészlt ik ezek az esszék . Az Isteni rnlllö"
lel ki üzenetét; különösen az 1924-ból való •VIl ágmind enségem" . amelyet mindjárt
részletesebben Ismertetünk.
Amiko r most újra vé gigolvastam P. Rezek remek fordításában az Oeuvres 9. köte tét , még jobban megeró södtem meggyózódésemben : Teil hard egész élete során az
elsö világh áború alatti , f iatalkori Intu íclóit igyekezett jobba n kibon tani , megvllágltan i ;
eszmevIlágának genezisében meqlep ö folytonosságot tapaszta lunk. Elég pl. összehasonlftanunk a . Kozmi kus élet " (1916) és a . Le Christi que" (.A kri sztusi " , 1955)
vi ziójá t, hogy megáll apfts uk : Teilhard vall ásos eszmevIl ágának középpontjában a Meg testesül és misztériuma áll . minde n . klte rje désével" (be leértve a M egtest esül és
kozmikus elókészületel t és euchariszti kus . meghosszabbftásalt " ) , erkölcsi és rnlszt ikus következményeive l .
A Tudomány és Krisz tus tanulmányai átfog ják Teilhard egész irodalmi múködését:
az elsö ( .Mlból áll az emberi test?") 191 9-ból való . az utol só ( .Kutatás, munka .
imádás" . lásd Szolgálat 1972/2 , 49-53) 1955-ból. P. Rezek maga már bemutatta a Szolgálat olvasó lnak Teilhard szintéz isét (.Az Eucharisztia Teil hard szintézi sében" , Szolgálat 1969/4 , 59-70) . Nem szándékozu nk tehát itt teljes képet adni a te llhard -l vizióróI.
Csupán a •VIlágmindenségem" néhány gondolatát ragadjuk kl. De ez annyi ra fontos
tanulmány , hogy igy lényegében összef oglalj uk Teilhard lelki üzenetét.
" I Teilh ard de Chardin: Tudomány és Kri sztus. Inst itut o Social Mo rumbl. Sao Paulo,
1972, 293 o. A francia eredeti elme : Science et Christ. Oeuvr es IX. SeuII , Paris .
P. Rezek eddig k ö n y v al a k b a n megjelent Teilh ard-ford ításai még a következ ők : 11 Benne élünk (Az Ist eni rnll l ő}, Múvek 4, Ahogy Lehet , Párizs-Bécs, 1965.
(Ehhez én magam írtam egy kis külön füzetben bevezetót: Teilhard de Chard in ,
Ahogy Lehet , Pártzs-B écs. 1965; újra kiadtam .Távlatok" c. tanulmá nykötetemben .1
21 Az emberi jele nség, Múvek l , Occidental Press, Washington, 1968. 3) A mi ndenség himnusza. Szövegv álog atás. Ahogy Lehet, Sao Paulo, 1970. 4) Az emberi
energia. Múvek 6. Ahogy Lehet , Sao Paulo, 1971. A többi fordítás és a Sodród é.
világ cimet viseló , eddig 22 kötet ból áll ó kommentár-sorozat sokszorosftott füzetek ben je lent meg. A részl etes bib liográf ia 5 oldalt tölt meg e könyv végén. - P.
Rezek könyv ei kiadóhivatal unkb an nem kaph atök . ~r dek lód ö k fordul janak közvet lenül a szerz öhöz.
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A beve zető jól je lzi nemcsak azt, milyen . rn ű faj ú " az essz é, hanem kezünkbe adja
Teilhard egész .rnlss zt öj ának " kulcsá t. .Mivel engem a sors a Világnak olyan kiv áltságos út k ere sztezö j ér e áliftott, ahol pap i és tu dományos kutatói mi nőségben rend kívül kltágitóan és változatos fo kon éreztem magam on átáramlani az emberi és az
ist eni erők kettős fol yamát; mert ilyen szerenes és helyzetben, két v il ág határán, rendki v üli barátokra t al áltam, akik megnyi tották szellememet, és hosszú alka lom ls adódott, hogy vIlágképem megérjen és megszil árduljon : ezért azt gond olom , hogy h ű t l e n 
séget követnék el az IOlettel szemben és azok iránt is , aki k rászoru lnak segít ségemr e
(mi nt ahogy nekem is szükségem vo lt mások segitség ér e) , ha nem kísérelném meg
közö lni vel ük annak a nagy szerú Vil ágképnek vonala it , ame l y huszo nötéve s eszmél ő 
dés és sok-sokfajta tapas zta lat sorá n tárult elém ' (61.0.) .
Teilhard v ízt öl ának filozóf iai alapja a . te re mtö eqyes üt é sr ől" szóló elgondolása.
A . Vil ágmi nde nségem" I. része azokat az alapelveket fogl al ja össz e , ame lyekre erkölcsi és vallási (kriszto lógiaI) gondolatvilága épül. Ezek az el vek: a tudat elsös éqe.
hit az éle tben , hit az abszolútban , az egész els ösége. Jegyezzük meg , hogy ezek az
elvek (h a úgy tetszik . poszt ulát urnok" ) irányítj ák az Ember i Jel enség fenomenológi á·
ját , ill. . h űpe rflz ik áj át" ls , tehát a világ és az ember genezisé nek szemlél etét. Erre
az alapra épü l tehát vallásos eszmevilága , amel ynek lénye gét az . e g y e t e m e s
K r I s z t u s" esz méje süriti össze , Erről szól a II. rész, ame ly mi nket most közele b b rő l ér dekel. .Eb ben a fejezetben arra szeretn ék rámu tatn i , hogy a ke resz té nység
annyi ra megkapja te ljes értékét a teremtő Egyesül és eszméi nek ker et ében , hogy a
teremtő Egyesül és elméletét már nem olyan filozófi ának kell tek intenünk, amelyet
megerőslte nek és fe lvá ltanak a kereszt ény szempontok , hanem inkább azt érdeml i
meg, hogy a M egt est esülés hitének filozóf iai kiterj esztések ént te kint sük' (78-79) .
Akik Teilh ard sajátos módszerét ta nulm ányozták , rámutattak arra, hogy milyen fonto s
nála a . kohere ncla" : a minket kö rü l vevő (fej lődő) vil ág mai értelmezése és a kereszté nység közötti h a r m o n i k u s ö s s z e f ü g g é s . E koh er encla, a vi lág
tá rgyi lagos és t eljes elemzése és az újraértelm ezett keresztény ség konve rgenc iája,
ill. harmóniája szüli a , lát ást '. Hel yesen jegyz i meg N.M .Wil diers a Tudomány és
Krisztus elő szavában : , Az a harm ónia, amely a ke re szt énység alap v ető strukt úr áf a
és az összpontosuló fejlődés követel ményei között megvan , Teilhard-nál olyan Jelentő s , hogy hite egy ik é ssze r ű igazol ási alapja (pl. az 1934·es ,Hogyan his zek' c . ír ás ában) . Egyébként is az össz hang az igazság jellemvonása' (16J.
Teilh ard az egyetemes vi lágfejl ődést a szellem növek edésé nek te ki nti: .m onté e
de conscience" , az Emberi jelenség egyik alcíme szerint. A te re mtő egysége sülés
kozmikus vég pontj a az . ómeqa" . Mondanival ój a lényegét ő maga igy fog lalja össze :
, A ) A ki nyilatkoztatott Kr iszt us nem más , mint az óm ega. B) Kr isztus ómegaként
mutatk ozlk minden dologban, megtapinthatónak és kikerülhetetlennek . C) M ivel Krls ztu s ómega lett , ezért Megtestesülésének küzdelmes munkája ré vén Reá hárul az a
fe ladat, hogy meghó di tsa és lél ekkel járj a át a Vil ágegyetemet ' (79) . A következökben ezeke t a t ételeket fe jti ki , főleg Szent Pál kozmikus kr is ztológ iájá ra hivatkozva .
(Gyakr an idézett helyek: Kol 1,15-20; 2,10; 3,11; Ef 1,10; 4,9; Fil 3.21; lKor 15,28) .
Ezenkív ül utal Szent János prológusára .
Nincs itt s z ö önkényes konkordlzmusról, vagyis a kinyilatkoztatás és a modern
vi lágkép erő ltetett összeegyezt etéséről. Természetesen az evolúció a modern kor
felf edezése , De ma már a teremtést nem képze lhetjük el statikusan , tehát min tha a
v ilág lsten teremtő aktusára egycsapásra készen jel ent volna meg. Ha a világot állandó teremté snek fogjuk fel , egyá lta lán nem kerü lünk elle nté tbe a teremtés hitével ,
hisze n a t eremtett lény álla ndóan, lété ben füg g a teremtő A kt ustól. Erre annakidején
P. Sert ill anges nagyon jól rámutatott a te remt és es z méjé ről Irt könyvében, amelyet
Tei lhard ls örömm el üdv özöl t. Nos , ha lsten mindent Krisztusban és Krisztusért te remtett és min den Krisz tusban áll fe nn, ahogy Kol 1 Kr ísztus-h trnnu sza tan it ja, akkor
azt mondh at ju k , hogy a fej lődő világegyetem Ú megája nem más, mint Krisztus ; a
te lje s Kr isztu s , aki Test ében - az Egyh ázban és annak kiszé lesedésében - növek szik
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a Plérómá ig, a végső bet elj esedés ig, Il yen ér telem ben beszé lhe tünk . kri sztoqenezis r öl", amely - Teilhard szerin t - az antropogen ezi s folytat ása más szlnt en , természet feletti slkon . M ive l pedi g az Euchar is zti a a Me gtestesü lt Ige je lenléte között ünk. a
megh alt és fel támadt Kr isztu s misztéri umán ak megjelenitése, és m ive l f ől e g által a
.é pül ki" Kri sztus Teste , az egé sz vil ágfolya mat ot úgy tekinthetjük, m int a te rem t ett
világ k észülőd é s é t i ll , elö k észít és ét a kons zekr ácl óra. Az Euchar iszt ia . kiszélesi téséről " ezeket írj a Teilhard : . A mikor elhangzanak a szentségi szavak : .Hoc est Corpu s
meum': ez az én Testem , ak kor a .Hoc' elsős o rb a n a ken yer et j el enti. De másod lagos an, a te rmészet második f ázisában , a szent ség anyaga maga a Vi lág, ame ly ben
szétá rad az Egyetem es Kr isztus embe rfö lötti jelenléte , hog y betel jes ítse ezt a Vil ágot ,
A Világ az a végleges és valós ágos Ostya, ahová lassacsk án leszáll Kr l sztu s: s ezt
O .saj át termetén ek' bet eljes ít éséig folytatja , O rök től fogva egyet len szó és egye t le n
müködés tölti be a dolgok egyetemes ségét: .Hoc est Corpus rneurn': ez az én Testem . M inden csak azért dolgozik a teremtésben , hogy közelről vagy távolról a Világegyetem konszekrációját segí t se elő b b re jutni" (93) .
Teilhard . pankrtsztusl" ta nában nem kell bur kol t pan teizm ust ker esnünk . O maga
vi gyázott arr a, nehogy il yes mi t vélj enek fel fedezni nál a. . Egyetemes Kr lsztusa" nem
valami . gnózls· sz ülötte . hanem a Názár etb en szüle tett , a Ker eszt en megh alt. majd
feltámad t történeti Kri sztus fo lytatása , . kíterjeszt ése ", ahogy ő mond j a. Tehát arról
van sz ó, hogy Teilhard teljes következetesség gel - a hit merész szárnya lásával kitágítja látókörün ket : megmutatja annak a Panto krátorn ak kozm ikus és felmérhetet len hatása i t. akiért m ind en lett, akiben mi nden fe nnáll , és ak i majd vi sszav iszi a
mind enséget az At yához, hogy .Isten legyen m ind en ml nden (e k ) ben." Azoknak, ak ik
azt gondolnák , hog y a történ eti Jézus alakjá t elhomá ly osít ja vagy profanizá lja, Teil hard ezeket a m egrend itően szép sorok at írj a, mély, őszi n te Jézus-áhít atáról t anús kodva : . Krtsztus először ls saját magáb an tapasztal ta meg az e g y é n i ember i
szívet, azt , amely kínjainknak és boldogságunkn ak for rása. De Benne nem csak egy
ember volt , hanem az Ember : nemc sak a tö kél et es , az ideá li s ember, hanem a totá lis
Ember : az, aki saját tuda ta mél yén minden embe r tudatát egye sítette, Ezért az egye·
temest kell et t megtapasztalni a. Próbáljuk csak egyetle n óceánb a g yűjteni m inda zt a
reng et eg szenvedést, rem én yt , félel me t, küszk öd és t , bol dogságot. am ine k m inden
egyes ember csak egy ki s cse ppje . Ebbe a határt ala n teng erbe merü lt Kr isztus és
minden pórusán át az egé szet szivta mag ába. Hat al mas Szívébe ezt a háborgó te nge rt
hagyta özönleni, s aztán saját éle tének r itmusához mé rten fogta igába szilaj habj ait és
árja it . - Im e ez a jó ságo s és imádkozó Kr isztus szer étt ő l izzó életének értel me . Ez az
O agóniájának megfejthet etl en titka . S ez kereszthal ál ának mindent fölülmúló érdeme
l s" (89) .
M ilyen erk öl csi és sp irituáli s i ránye lvek következnek az Egyeteme s Kr isztus láto másából? Teilhard ezeket fogl alj a öss ze a . Vllágm inde nsége m" III. részében . •Ann ak
a kereszténynek szemében, aki arra szenteli magát. hogya világot Kr lsztusban egyesltse. az erkölcsi és m isztikus b enső élet rnun k á]a te ljes egés zébe n vi s sza vezethető
két lényeges , egymást kiegész itő mo zzanatra : me ghó díta ni a Vil ágot , és a Vil ág föl é
emelke dni . Ez a k ettős mo zgás te r m és ze ts z e rű en születik egymásbó l, s ugyanann ak
'l tör ekv ésnek két, egymásba fon ódó fo rm áját jelenti. Ez az egye t leneg y szándék
íl edl g: Istenhez kapcsolódn i a Világon át" (94) , Ezutá n kif ejti a kibontakozás és a
kisebbedés két egymásbafonódó mo zzanatát (v ö. az Isteni Mili ö két első rész ével).
Egy bizonyos morál is felfogás sal szem ben, amel y fő le g a szánd ékot hanqs úlvozta,
Teilhard kiemelte a létrehozot t mű ( .ocus Ips um, et non tantu m ope ratl o" ) fontosságát abban a világegyetemb en, ahol m in den a szellemért, v é g s ő sor on ped ig Kr is ztusért valósul meg . Minden tettünkkel. e rőfe sz itésü nkke l (hétköznapi mun ka és tud oho hiszünk és szer etünk - , hogy
mányos kut at ás. stb.) hozzáj árul unk ahhoz kialakuljon a teljes Krisztus .
De a vil ág meghódítása, o fejlődés elősegítése csak úgy lehet gyümölcsöző, ha
fokozatosan elszak adunk a vi lágtól, fö lébe ker ekedünk . Nem a kö zépkori .fuga sae-
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cul í" ez, hanem a növekedésben szüksé ges . passzivit ások". ki sebbedések , végsó
soro n a halál elfogadása , Minden erőfeszí t é s küszködéssel jár ; a bel s ő kibont akozás
és a vil ág igazi haladása (a nagyobb szel lem iség , a lelki energ iák felszab adít ása)
feltételezi azt, hogy . kiszakit juk magunkat önmagunkból, önm agunkon t úll épünk. el veszítjük saját énünket' .. . . Fölfelé ta rtani ilyen szüntelen megfosztódásban : ez
már a Kereszt útja' (98), .A növeked ésnek vé geredményben csak annyiban van
értelme és célja , amennyiben lehet övé tesz i , hogy tágasabb hely ajánikozzék az
is teni érintkezés számára' (100) .
Ez a növekedés és kisebbedés csak Kr iszt us erejé ve l lehets éqes. O alakít ja át a
világot és önző szívünket . M iu tán már küzdöt tünk a viláqban lévő rossz (a bajo k, a
szenvedés, a halál) ellen - és ebben a küzdelemben lsten áll mell ettünk! - , mi után
eljutott unk erőfes zítésünk maximumáig , akkor átadj uk magunkat az isteni akaratnak
azzal a tudattal. hogy min den jav ukra szolgál azoknak , akik hisznek és sze r étnek. De
ennek a feltét ele az, hogy valóban h i g g y ü n k ! . Csak abban a mértékben szül et ik
meg lsten, amennyi ben his szük , hogy ezt az egyensúlyt (az aktivitás és a passzivitás
egyensúlyát ) O teremti meg: ,Dili genti bus omn ia conve rtu ntur in bonum' (Róm 8.28) ,
akik szer etnek , azoknak válik javuk ra mi nden. De ha egysze r eleget tettünk ennek a
két föltételnek (bec sül et esen küzdünk, és bizalmunk teljes) . akkor a Világ legsöté te bb és legs zörnyűb b régi ój a is mindennél ragyogóbbá és istenibbé válik . A Világ
számt alan szolg asága és csaló dása mö gött fe lvilla n Kri sztu s mindent átgyúró (plazmatikus) hatalma, átformál minke t és hely ünkb e lép ' (102), Erdekes megf igyelnün k:
Teilh ard a most idézett szövegben spontánul egymá ss al helyettesi ti a hit, a szeret et
és a remény ség term észetf el et ti aktusait, anny ira szerve sen lát ja a kereszté ny élet
hárm as-egy aktusát.
Nincs tehát igazuk azoknak , akik azt vél ik , hogy Teilh ard szinte automa t ikusnak
fogta fel a haladást, vagy nem kül önböztette meg a természetes t a természetfe letti től. Mennyire hangsúlyozza azt, hogy a vil ág áta lak ulása Kr isztus rn üve és csak is
. mi n ő sé gi ugrás' révén köv etke zhet be a v ég s ő metamorfózis! .A Világ csak akkor
érhet el Istenhez Jézus Krisztusban , ha telj es újraönt ésen esik át , amelynek sor án
I á t S z ó I a g teljes egés zében, mind en (fö ld i é rté k ű ) rneqtapasztalhat ó kárpótlás
nélkül sü ll yed el . .. Csel ekvé s, sz e nvedő le g es magatart ás : életünknek ez a két
fele , természetünknek ez a két légzési r itmu sa, átalakult és kibontakozott a teremtő
egyesülés sugaraiban . Bárm it teszünk , Kr isz tu st épít jük. S bárm it szenve dünk el ,
Krisztus cs elekszik bennünk ' (102-103) .
Ossz efoglalva a keresz t ény lelk iség lényegét, ezeket írja Teilhard : . A h ivő
szemében nagy Testként tárul fel a Világmind enség , , . A miszt lkus látás mód csak
föltárja , a misztlkus tevékenység pedig csak e lőmozdi tja a Világ egyetemes és szent ségi konszekr ácí ólát. - Ezért tehát a ker eszt ény számára a lelki élet végeredményben a következőre v e zethető vissza: megszent elni (kons zekrálni) a Vil ágot olyan
teljes hittel , amel y a má sodrend ű okok vég nélküli hálózatában Krisztus szerv es befolyását t árja fel ; és egyesülni a Vil ággal oly hű s ég es en , hogy min den alkalmat megragad a növek edés érd ekében és elfog ad minden t , ami tusz kolja a halál felé (= meghalásra ösztönzi)' (107) ,
A Tudomány és Kr iszt us megl átásokb an Igen gazdag esszé jét elemezv e és komment álva bemutattuk Teilh ard lelki üzenet ének lényegér. A kötetb en lévő többi tanulmányezeket a szempontokat vari álla. világítja meg más-más n é zőpont bó l. Utol só
írása , a .Kutat ás, mun ka, imádás' (1955 márciu s), harminc év után is ugyanazokat a
gondolatokat ism étl i , mint az 1924-es . Világmi ndenségem· : .A Föld beteljesítésével
kell eljutnunk az ~gbe :
A magyar közönség hál ás lehet P. Rezeknek , hogy ihletett for dításban közzétette
Teilha rd vallási -lelki írása inak gyűjtem ényét, amely ek (1919-től 1955-ig) hosszmetszete t
adnak lelki fejlődéséről. Ezekn ek az írásokn ak id ősz erűs é ge vita t hat atla n, A Második
Vat ikáni Zsina t is bőv en mer itett bel ő lük , elsősorban a . Gaudium et Spes' konstl túci ó megalapozásában ,
Szabó Ferenc
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G e i s t I i e h e S e h r i f t I e s u n g. Patmos Verl ag. Düsseldorf.
Három újszövetsé gi exegéta (W. Trlll ing. K.H. Sehelkle. H. Sehürmann) szerkesztésében több mint t tz éve indult meg ez a k l t űn ö könyvsorozat . A kiadást és terleszt ést az ismert Patmos Verlag vállalta. Az új szövets égi rész ol yan jól s iker ült . hogy
három évvel ezelőtt megkezdt ék az ószövetségi kommentárok kiadását ls.
Amint a elm ls jelzi . a sorozat első sorban a Szent írás lelk i komme ntárja akar lenni ;
a modern exegézis legelfogadott abb eredményeit alapul véve. Ist en igéj ének Imádkozó. meditáló-kontempl áló elm ély ítésé hez akar hozzásegit eni. Az újszövets ég 23 kötete (a kettős kötete kkel együtt tu lajdonképpen 28) a két János-köte t kivéte lével
készen van. A négy evangél ium és az Ap ostolok Cselekedetei 2·2 kötet et kapott.
viszont a kisebb leveleket összevonták egy kötetbe . Az egyes kommentárok. mi nt
minden sorozatn ál. Itt is kül önb őz ö é rté kű e k , Néhányán még érezni . hogy sz erzőj e
erosen a kat edra világ ában él. De a tö bbség kétségtelenü l eltal áita a kiadók szándékát : a tudományos kut atás és lelkiség szlntézls ét nyújtja. Legért ékesebbek azok a
kötetek. amelyekért s ze rzőjü k mély hite és lelkisége szavatol. Komol y erő ke t kértek
fel munkat ársakul , összesen huszat . A három szerkesztő- s zerző n kivül elég néhány
márkás névre hivatkoznun k: Sehnaekenburg (Mkl , Zerwie k (Ef) , Gnllka (Fil) és
Mussner (Kol.) A legnagyobb si kert azok a m üvek aratt ák. amelyeknek s z erzője az
apost oll munkában ls rnüködlk. Il yenek a St . Pölte n-í segédpüspök, Dr . A . Stöger (Lk,
2Pét. Júd és Filem) köt etei. Több köt et már öt-ha t kiadást is megért. Terjed elmük igen
különbözö: a Titusz-lev él 72 oldalátó l Lk!1 378 old aláig. Ennek me gfel el ően az ár is
8-15 rn árka között vált akozik .
Hézagpótló munka volt : ezért a nagy vilá gnyelveken kívül néhány missz iós ors zág
nyelvé re is lef ord ito tt ák már . Remélj ük. hogy egyi k·máslk köt ete hamarosan magyarul
is megszólalhat . A lelkészkedő papság homfliájához kap benne szolid anyanot. de a
Szentfrás iránt komoly an érd eklődő világi ak is nagy lel ki haszonnal fo rgathat ják egyéni
vagy k özöss éqí olva s ásnál. Igy könnyebben lesz az lst en igéj e az Imádság és az élet
iskolájává.
Öry M iklós

René Voillaume: R e t r a I t e a u V at i e a n
Paris 1969. 277 o.

(Vat ikáni

lelkigyakorl atok) . Fayard.

Frere Volll aurne. Charles Foueauld lelki örököse. 19GB-ban tarto tta a Vatik án szok ásos évi lelk igyakor latát a Szent atya je lenlété ben. Az el ő ad á s o k lényegét abba a jel ·
legzetes két szóba súr lth etnénk össze. amely már eímel kben is egyre szerepel: . avee
J ésus" , Jézussal együtt. Voill aume látása és útm utatása teljesen Krisztuson ihl etődik.
Természetesen az Ist enember kimeríthet et len alakját százféleképpen lehet rneqk özel íteni. Roppant tanuls ágos összevetn i ezt a lelk igyakorlatot pl. Loew aty ának hasonló
előad ás a l v al . M ig Loew széles bibl ikus -történe!mi alapra helyezkedik és bőven hoz
személy es tapasztalatból vett példákat. addig Voillaume elmél kedése l élektanl-mor álls
kiln dulású: az ember bel ső vilá gát és életét állítja párhuzamba Jézuséval . hogy ahhoz
igazodj unk. Hinn i Jézussal - együtt Imádkozni Jézussal - vele szeretn i t estvéreinket - részt venni munkájában és szenvedésében - tanúja lenni fel támadásának osztozni szegénységében - vel e forduln i az Aty a felé : ilye n és hasonló tém ák merülnek föl az elmélkedésekben. Külön szól a papi fel adato król és Jézus Anyjáról.
Maga a beszélő szint e személytelenné válik: együtt gondolko di k. együtt keres hall
gatóságával. Kérdésfö lve tései vil ágosak és élese k; benne él a mai ember probl émavIlágában és nem riad vissza attól . hogy könyört elenül meg ls formulázza ezeket,
att ól sem. hogy megvallj a: nines kész megoldása rájuk. Ennél többet ad: gazdag
tapasztalatból és sze ml élödö el m é lye d ésből fakadó jel zéseket. ösztönző útmu tatásokat .
az átélt, szllárd hit megnyugtató alapján. Érdekes, hasznos. lelket melegítő könyv.

S.

96

Bánk József: F e g y e I e m é s k e g y e I e m. Szent István Társulat , Budapest 1973,
606

o.

Dr. Bánk József váci me gyés püsp ök vaskos és tarta lmas könyvet ad a kato likus
szül ök és n evel ők kezébe. . A köny vc lm egyben program is - ol vassuk a bevezet ő 
ben . - Nem te k inth ető ezért e gyszerű . Id ézetek t ár ának" , hanem irá ny tű kíván lenni ,
amely el ö-el öszedve alkalmas arra, hogy eligazit áshoz segitsen életutunk bizony tal anságaiban . Tehát nem anny ira megoldás, mint inkább megoldá shoz segit: A kötet
5000 mondást, idézetet tartalmaz , amelyeket a szerz ö két nagy c ikl usba csoportosít.
Az első rész az élet sodrában küszködő knek ad eli gazítás t ; a fegy elm ezés és a fegyel .
mezettség alapelveit tükröző é l e t bö l c ses s é g bő l kin ál f el egy csokorra valót. A keqyelem a természetre épít , de csak a fegyelmezett , önmaga belsö harmóniájáért napr ólnapra szabadságharcot folytató emberben hoz gyüm ölcsöt. Ezt az igazságot olvashatjuk ki a gyűj te mény másod ik részéb ől : Kegyelem a világ zajában . Azt i ll usztrálja,
hogyan szólal meg lsten hívó vagy intő szava mindennapi élet ünk eseményeiben,
kisértéseiben , a szenvedésben és testvére ink által; ugyanakkor rámutat azokra a v éqtelen távlatokra, amel yek a ke gy e le m bő l élő ember előtt megnyíln ak . - Bánk József
egyforma otthonossággal mozog az egyházatyá k , az ant ik, a klassz ikus és a modern
szerz ök írásai között, hozzáértő kézzel válogat a lelki és szépirodalomban . arányosan
idéz a magyar és más népek l e szűrte életb ölc sess éq-Irodalc mb öl. Nem fe ledkezik el
a zsinati dokum entumokról és a legújabb teológiai alkotá sokról sem . Sajnos , sok
helyütt hi ába ker estük egy·egy mondás szerzőjét , III. a forrás megjelölését. Ezt a
hiányt azonban feledteti a tematika gazdagsága , a válogatás sokold alúsága . Úgy
érezzük : a szerzőn ek az a szándéka, hogy további refl ex ióra , elgondolkozásra k észtessen azok élettapasztalata nyom án, akik már megharcol ták a maguk szabadságharcát.
- Az értékes gyűjtem ényt Dr. Biró Bertalan : A közmond ások irodalma c. tanulmánya ,
valamint n év- és tárgymutató egészíti ki.
M .E.
K é z e n f o g va.
1971, 352 o .

Imakönyv papjalnk ért . Osszeállította

Lukács Klára. Detti, Róma

A hivők imáj a egyik főtámasza a hivatásoknak , a kitartásnak, a szép papi életnek .
Egyéni buzgóságból , de sokszor közösségi formában is sokfelé él ez a tudat és virul
a gyakorlat: imádkoznak a hívek pa pja ik ért . Nagy segít séget jelentett ehhez annakidején P. Hunya Dániel kis füzete: . A nyáj a p ásztorért ." Ennek hagyom ányát fo lytatja,
de zstnat -ut áni lelkiséggel. az új imakön yv . Akár magán imára , akár közös templomi
vagy családi ájtatosságokra bő anyagot ad.
A tanltó , med it áclós részek a Szentlrásból , az Egyház hiv atalos tanltásából (pápai
megnyilatkozásokból , zsinat i dokumentumokból) , szentek, nagy emberek rneqnyllv ánulásaiból vannak össze állítva . Ezeket még rnl papok is haszonnal forgathatjuk, amikor
hivatásunkról elmélkedünk , vagy beszéln i készülünk róla . A hiv őkn ek pedig kész kíncsesbánya, maguk okulására, mások felvilágosltására, hiszen ezek a kérdések igen
gyakran szőnyegre kerülnek , tanult és egyszerű körökben egyaránt.
Az Imádságos részben majd minden körülményre és szükségle tre , a l egkülönbözőbb
lelkialkatú emberek ig ényének megfelelő formában, bőséges választékot találnak azok,
akik akár alkalomszerűen , akár rendszeresen Imádkoznak papjaikért. Szentírási imádságok váltakoznak ismert nagy imádkozók és névtelenek szövegeivel.
A teljes oda áldoz ás. felajánlás - erről a könyvecske utolsó részében van szó nem mindenki hivatása . De annyit mindenki megtehet és meg is kell tennie . amennyire
a kegyelem indítja.
Adjuk híveink, az imádságos lelkek , papsz ül ök és rokonok kezébe . Vegyük kezünkbe ml magunk. papok és imádkozzunk magunkért, imádkozzunk egymásért. Mert
lsten kegyelme mindent megtehet. De azt kérni kell .
Békési István
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Lestár István c. prépost ; márc. 8-án t emették ó v árott (Szlovákia) (74.51)
Szigeti Endre vác i egyházmegyés. a montreal i St.Augustine templom és Oueen
Elizabeth kórh áz volt lelkész e hosszú, sú lyos betegség ut án márc . ll-én
Montrealban (44.21)
Lantos Kiss Antal püspöki tan ácsos , író , a sop ron i bencés templom volt igazgatój a ápr. 21-én (64,31)
Fútó János György ferences testvér. máj . 10-én te mették Mezőkövesden (68)
Kiss János Gábor káplán máj. 28-án. Rákospalotán temette Vajda József
püspök (62,35)
Faragó Ferenc gyulafehérvári nagyprépost, teol.tanár jún. l -én. 40 évig volt
a szentírástu domány ta nára. Jún. 4-én temették a gyulafehérv ári székesegyházban (69,46)
Dr, Scheidl Antal Venánc ny.gimn .tanár jún . 16-án Budapesten . Szennay főapát
temette a fark asr éti temetőben (73.57,50)
Csányi György csesztvei pl ébáno s a balass agyarmati kórházban jún . 28-án.
Csesztvén temették (45.21)
Dr. Szivós Bálint Donát OSB jún . 28-án Pannonhalmán (78,58,51)
Káptalan József tb. esperesplébános jún . 29-én t:rtényben (62,37)
Nagy József váci kanonok . Cegl éden temette Vajda püspök (53,28)
Szólás Ambrus OFM. az ei senstadt i (kismartoni) ferences kolostor gvárdiánja
júl. l-én (61,43,35)
Gályász László ny.esperesplébános júl. 2-án Miskolcon (61,37)
Dr. Orkényi János piarista , fóisk .tanár, spirituális júl. 3-án Budapesten. Júl.
12-én temették Rákoskereszturon (51.32,27)
Nagy Miklós pápai kamarás, ny . únyi plébános, papköltő júl. 9-én a BudapestSzéher úti kórházban . únyon tem ették (79.50)
Fenesz Mátyás Alkuin aranym isés júl. ts-án Kirchstettenben (Ausztria)
(76,57.51)
Kovács István mitterpullendorfi (középpulyai) plébános júl. 16-án (65,41)
Dr. Mertán János apost .protonotárius, örkanonok, az egyházmegye vasmisés
szeniorj a aug. l-én ; 6-án t emették az esztergomi bazilika kriptájába (90)
Takács Dénes c. esp .. ny.újkigyósi plébános . a váradi egyházmegye volt egyházzenei igazgatója aug. 5-én Gyulán . Udvardy püspök temette (79.56)
Károly szervita testvér. a csatkai kegyh ely kápolnaőre aug. 7-én
Nagy Sándor aranymisés szalézi aug. 2D-án Pannonhalmán (89,58.54)
Jankó Imre Miklós iskolatestvér Budapesten aug. 22-én (68,47)
Bobovniczky Gyula tb . kanonok , esperes. sajószögedi pléb ános aug. 23-án.
Sajószö geden temetté k (71,47)
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Pezenhoffer Antal érsek i tanácso s, ny .könyvtáros aug. 24-én Esztergomban
(80,57)
Pataki Kálm án Antal ciszterci gyém ántm isés szept, l-én . Pannonhalmán temették (88,68,64)
Halmo s G. Ottó ny.plébános szept , 3-an Miskolcon (67)
Hársligethy-Vinkovits István Viktor OFM szept. 4-én. Az esztergomi ferences
templom kriptájába temették (93,75,70)
Potoc zky János tb . kanonok, c. prépost, a Budapest-józsefvárosi plébánia
vezet óje szept . 6-án. Szüló falujában , Girinczen temették l5-én (62,39)
Dr. Bereszt óczy Miklós c. prépost, t emplomi gazgat ó, az országgyűlés alel nöke
szept . ll-én Budapesten (68,45)
Bukovich Im re ny . plébános Székesfehérvárott
Dr . Ki ss Arpád lazarista , kántor-káplán autóbaleset következtében szept. 24-én.
Nógrádmegyeren t emették (62,36)
Hunn Ernó volt tábori esperes szept, 26-án Debrecenben (80,55)
Kovács József tb . fóesperes , letenyei pléb ános Nagykanizsán (60,36)
Hor vát h József c. esperes kiskunfélegyházi plébán os okt. 5-én (63)
Dr. Pataki Vidor János volt ciszterci gimn. tanár okt. 5-én Budapesten. Működési helyén , Egerben temették (73,57,50)
May er Feren c tb .kanonok, volt székesegyházi karnagy okt. 6-án Pécsett (74,51)
Chapó Alb ert tb. esperes , ny.plébános Keszthelyen okt. 1O-én (89,65)
Oarvasy Mi hály, a budapesti piarista gimnázium igazgatója, okt. ll-én. 20-án
temették 'a rákos ker eszturi új k öztemet őben (57,39,32)
Hin n Ferenc Oamaszcén ny .tanár, plébános okt. ll-én Komáromban (73,53,45)
Csernus Mihály c. apát. volt derecskei plébános a székesfehérvári papi otthonban okt. l8·án. Szülófal ujában , Csanádapácán tem ették (85)
Rozsáli M enyhért c. apát , a budap esti Szent Margit plébán ia igazgatója okt.
29-én (57,33)
Elhúnyt papj ainkat fogla lju k mementóinkba !

+
Dr . ZEMPLI,N GYDRGY ZOLTAN
eszte rgomi segédpüspö k
(1905 - 1973)
1905.aug.l -én született a Hannover mel lett i Mü ndenben. Középiskolá it a ci szterci eknél végezte Budapest en és Egerb en, s 1921-ben bel épett a elszt ere l rendbe. Filozóf iai doktor árusat a római San An selm o kollégiumban szerezte, a teol ógiait ugyancsak Rómában, a Coll egium A ngelicumban. 1929.jún ius 30-án szentelték pappá. Ezután
1931-ben teológiai tanár lett Zirce n, rendj ének fő is ko lá já n , 1946-ban pedig a budapest i Be rnardi n u m -főis kol a igazgatója. Ugyanebben az évben egyete mi docens, 1947tő l pedig pro fessz or a Pázmány Pét er Tudományegyetem hittudom ányi karán. 1950/51 ben és 1955/56-ban a teológi ai kar dékánja .
1964 végé n a Szentszék a római Pápai Magyar Inté zet rektorává nevezte ki. Az
új rektor 1965.febr. l -én érkezett Rómába; két hét múlva az Int ézet hat Magyarország-
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ról j ött ösztöndíj as pappal megkezdte m üködését . Három évig vezette az inté zetet .
majd 1968·ban a budapes ti Központ i Szeminárium rektor a lett. 1969. jan . 23·án a
Szentatya ar énal címzete s p üsp ökké és eszt ergomi segédpüsp ökk é tette . Püspök szentelése febru ár 12-én volt a Szent István bazilikában három tár sával . Kacz iba
József győ ri . Udvardy József csa nádi apos to li korm ányzóva l és Vajda József váci segédpüspökk el együtt. A négy új pü spöknek VI. Pál pápa pás ztorgyürüt és me ll keresztet küldött ajándékba . Zempl én György püspökk é szente lé se ut án is a szem inári um
rektora és pro fesszora maradt egé szen hal ál áig .
Múlt év december 29-én Rómába rnent, hogy résztv egyen az Aquinói Szent Tam ás
Társasá g munk aül ésein . A j anuár 16-áról 17-ére virradó éjjel rosszu l lett. Regg el
beszállltották a Salvator M undi klinlk ára , ahol tü d ő ödé m á t áll apítottak meg. Am ikor
állapota kissé javult . hazaszállitották . de már halál os betegen. Hoss zú szenvedését
türelemm el vi selte . M ár ciu s 29-én reggel húnyt el. V é g s ő akara ta az volt. hog y a
zirc i apát sági tem plom krlpt áj ában . csend ben helyezzék ör ök nyugalomra . Előtte
áprili s 6·án az egyetemi te mp lomba n Ijjas József kalocsai érsek veze té séve l négy
püspök koncel ebrálta a szent m isét érte: a gyászbeszédet Fábián Arp ád püspök . szorn bathe lyi apostoli kor má nyzó mo ndta .
Tudós cs aládból szárm azott - éde sapj a fizi kus volt . Eötvö s loránd egyik legjobb
tan ítv ánya. az egyi k hidrodin am ikai té telt róla nevezték el - . s ehhe z híven pedaq öglai müköd ése me llett egész életén át tudom ányos téren is te vék eny kedett . Aquinói
Szent Tamás tanu lmányo zását összekötötte a modern mélylélektan i smeret ével.
.Sors és jellem " c . karakte rológiai könyve mell ett számo s ta nul má nyt írt hazai és
kül földi lapokba és elk észíte tte böl cseleti és erkö lcs ta ni egyetemi el ő a dá sai n a k jegyzet eit.
Jelmondat a volt : . M agis prodesse . quam praeesse." Negyv en éves neve lő munk ájáv al ennek igy ek ezett megfel eln I. t le tébe n ped ig - m in t Fábián püspö k mondotta
róla - maga is me g akarta val östtan í azt az eszm ényt. am it tan itott .

R.
Dr . SZIVOS DONAT OSB
[1898 - 1973)
1915·ben lépett a bencés rendbe. 1922-ben szen te lték pap pá. M int tanár rn üködött
Kom áromban. a pannonh almi tan árk épzó fő iskol án. 1929-tól Budapesten [közben két
évi g há zf ő nök és ig azgató Eszt er gomba n ) . 1948·tól kezdve le lki pás ztor i munkát vég ez
a józsefváros i pl ébánián. Súlyos betegségének. a Par klnson-k órnak jel ei ekk or már
mutatkoznak. 1952-ben Pannonhalmára meqy. ahol áll apot a egyre rom li k . t iete utolsó
12 évét magate hete t len beteak ént . áll andóan ágyhoz szegezve tölti . cs ak a Szociális
Otthon ápoló nővérei nek odaadó gondo ssága tudja va lame nnyire e lv i s e l hetővé tenn i
napjait . 1973.jún.28- án h únyt el.
. Finis cor on at opu s" : Sziv ós Don át szép m unká sságát meg kor onázta az Istentói adott még szebb sőt a hit merészségével mond va: sze nt vég . tletmű v e az
. actío catholica" jegyében állt. élete végén megkapt a a .p assl o cat holt ca" kegyelmét.
Résztv ehet ett cs odálatos türelmével Krisztus szenv ed ésében . s így lehetett - rem él jük - része sévé Kr isztus dicsőség ének .
tletmüvének volt egy rejtett . csak rend társ ai e l őtt ismert része . Ez pedi g p éldaadó szerzeteséle te. a kötel es ség hűség es te lje síté se. Ak ik együtt éltek vele. lát hatták. hogy nem csak a közös im áds ágok on volt m ind ig je len . hanem reggeli m iséje
után a kápolnában m indennap legal ább félórás elmélke dés t végzett. Elm élked éselb öl,
imádságaiból mer íthette azt a sok s z ép és mély gondo lat o t . amelyet beszédei és
Irásal hird ettek .
Már több en tanitványainak százai - vo lt ak tanúi ped agógiai bölcses ségé nek .
M egism er hették alapo s tu dását. ame lye t f ők ént a lat in órákon áru lt el. Az or szág
legjobb lati n tanárai közé tartozott . alap os szaktudása a jó tanító di daktikai ügy ességével párosult . A ta nít ásnál azonba n még fo ntosabbnak tartotta a neve lést . Tan ít-

100

ványainak nemcsak osztályfőnöke, hanem aty ja volt . Hálásaknak is bizonyultak , mert
betegeskedése idejé n új ra és újra csoportosan felkeresték. De jártak hozzá múködése idejé n mint gyóntatójukhoz és lelkiatyjukhoz a többi diákok is. Lelk igyakor.
latok idején pedi g még a késői órákig is várakoztak , mig sorra kerülhette k.
M ég nagyobb, igazán ors zágos hl rt szerzet t mint szónok. Hat ása felejthetet len
maradt, éve kkel ké sőbb is idézték beszédeinek a szivekben őrzött szavait. Szület ett
.r étor" volt a szó klasszikus értel mében, mert nemcsak mondanivalója , hanem el ő
adásmódja is mély hatást gyakorolt.
Beszédeit kiadott könyvei is megőr izték számunkra. E l s ő beszédeibe n, a . Haec
loq uere " c . kötetben még erősen moral izál , első sorban az erkö lcsi élet gyakorlat i
követelményeiról szól. A gyakorlatiasság és megvalóslt hatós ág melletr jellemzi őt ,
hogy mindig a .rn ában" élt, a . rnának" szólt. Egyik legy akrabban használt szava a
. rna" . If júsági beszédeit is ezzel a clmmel adja közre : .A ma di ákja' (2 kiadás) .
További köt etei : . Vil ágáramlatok sodrába n' , , M agyar vagyo k' , azt mut atj ák, hogy
tudta a vil ágot katolikus , azaz egyetemes szemmel nézni , de ugyanakkor t udott a
magyar népet szerető , annak lelki , szellemi fejlődésén fáradozó lelk ipásztor lenni.
Hangsúlyozott problémája volt . a nemi élet et ikája és pedagógiáj a' . Sokat beszél t
erről, nemcs ak az ifjúságnak , hanem a fe lnőttekn ek is . (Itt em lí tjük meg két kiadásban megjelent könyvét: . Szerelrnes vagy?' , val amint ut ol só megjelent m üvét: . Szű lő k
- ta nárok négyszemközt' .1
Eleté nek emelkedő pályája lsten akar atából megsz akadt . De ez csak a látszat, a
valóság az, hogya szenved ésben lett igazán teljes ez a s z ép é letm ű . Tevékenységét
érték kritikák . Főleg a .r étorl " adottságokat nem i s me rő k gondolták elő adásm ód ját
. szlnészkedé snek" . Szenvedése megmutatta, hogy nem volt . szrn ész", hanem az Úr
szolgája . Azt a türelmet. az a megnyugvást , azt a Kr isztu ssal való együttszenvedést
két évtizeden át nem lehet megjátszani , hanem csak a lél ek m él yéb ől áté lni. Hisszük ,
hogy számára a földről való távoz ás pillanata szárny al ás lehet ett az őt váró Krisztu s
karjaiba, akit oly hűségesen szolg ált mi nt szerzetes , taná r, n evel ő , szónok , iró és mint szenved ö.
Con fr at er
BROCKNER JÓZSEF eszt ergomi kanonok
(1894 - 19731
Brückn er atyára valóban alkalmazható a szentp áli vallom ás: számomra az élet
Kr iszt us volt, ezért lett a halál nyereség (vö . Fil 1,21) .
Eletének küls ö kerete sosem volt kirakatos, hanem egysze rű. 1894. aug. 6-án született Budapesten, 1916. dec . 23·án szentelték pappá. Szint e azt lehetn e rnondanl . hogy
lsten karácsonyi ajándékna k szánta papt estvéreinek , az embereknek, különösen a
szegények nek és betegeknek .
Elete küls ö keretét úgy fogadta , a legk isebb válog atás nélkül . ahogy az égi Akarat
kiszabta . Igy lett 1916-19 közt a nagyszombat i (Trn ava) k issz emin árium pref ektusa ,
majd budapest i hitt anár , 13 évi kateketi kai nevelés és okt atás után pedig 1932·39
között az itteni Központi Szeminárium vicerektora . Felcs ill ant az esztergomi szeminaristák szem e, amikor 1939-ben megkapták előbb spiritu álisu knak, teoló giai tanáruk nak ,
s rá két évre rektoruknak . Emellett egym ásut án jöttek a különböző munkat öbbletek ,
mint a zsinati birói t isztség, a vi zsgázt atá s többféle megblzatása , majd az érseki Föszentsz ék h. elnöksége , végül Mátrai kanonok halála után . 1972 elején a nagypréposti
helyettesi munkakö r. Mindezzel együtt jártak kül önböző megtiszteló kitüntetések is ,
amelyeket nem keresett. ezért nem is beszélt soha róluk .
Sajátos jellemzője volt. hogy a jó szolgálatra sosem tudott nemet mondani, fő 
képpen ha azzal az lsten ügyét és a lelkek javát tudta előmozditan i. Gyöntatásban,
beteglátogatásban, szegények. rászorulök keresésében és patron álásában fáradhatatlan volt. Mi ndenkit meglepett. hogy nem valam i erős fizikuma hogyan bírja a te rhe ket ,
az utazgatásokat, a gyűj tése ket . S az is sajátos . br ücknerl" vonás vo lt benne , hogy
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mindent kedvesen és jókedvvel végzett . Rosszkedvűn ek nem igen lehetett látn i , leg feljebb szornorún ak. mikor a bűn burj ánzásába ütk özött . M ert lsten bánt ása az ő
szIvét ls mélyen les újtotta , de sajá t szem ély ének bántását b é k et űrés s el viselte el.
Egyik lel kigyermeke írja ról a: . Amíg dr ága Lelk i v e zetőm mellettem volt. m i n .
d e n b e n melle tt em volt ! Olyan egyéniség volt Ő . aki Szent Pál szerint .mlndenk inek
min dene lett' . O maga kopott. rongyos rever end ában. orm ótl an c i pőben járt . de keze
min dig áldást és simogatást adott . szavai egysze rű e k . t is zták és ért he tőek voltak , két
kopott akta t áskáj á csak úgy ontott a a gyerekeknek a cukr ot . cs oko ládét, képeket ,
könyve ket. kis ruhákat . ci pőt. pulóvert. A mit kapott . mindenét elosztoga tta . kevé s
nyul;díjá t . stlpendiurnait , egésze n az uto lsó f ill érig . A szív e é l ő . égő. l ü ktető szer ete t
volt. Onm agát sose kí mélte . éjje l-nappal úton volt és vi tte a legszentebbet a bet egeknek. Ez volt legkedvese bb fogl alk ozása. M indenk ihez vol t egy kedves hal k szava:
.Imádkozzékl Kérj e a mind enkor seg í tő Szent Sz üzet !' .Szere ssé t ek egymá st !' Es
mi ndenben ö adta a példát mindenki nek ."
Lelkigyermekeit legtöb bször ő kísérte el uto lsó út jukra. A hal ál is hiv atása te ljesltése közben, beteg látogatássa l kapcso lat ban érte . márc iu s 25·én. a S z ű za n y a ünnepén.
aki t annyira szeretett.
Nagyon szere tt e Ist ent és mi ndenki mást Erett e. Pedig nem volt könnv ü életsors a. De mi nt Krisztus papját meg próbá ltat ásaiban segft ette soha fel nem adott hit e.
törhe te tlen remény e és a megin gathAtat lan ist enszeret et. Hiszem , hogy hallhatta Ur átó l a viga szta ló szavakat : amit a legk isebb tes tv éreim közül eggyel is tettetek , neke m
te ttétek (Mt 25,40) .
Meszl ényi Antal kanonoktársa

KOVACS ISTVAN
(1908 - 1973)
Középpul yának, ennek a nagy töb bségében magyar bur genl andi falun ak volt éveken
keresztü l lelk es pásztora. 1908.jan.l ·én született Légréden. a Bánátban . 1932·ben szen.
telté k pappá Zágrább an. 16 éven át több helyen m ű ködött Jugoszl áviában, majd Magyaro rszágo n. 1948-ban jött Burgenlandba és 1956 óta Középpuly án gondozta a híveket .
Renovál tatta a templomot és a plébániát . Az ő elgondolása szerint újftották meg a
hősök e m lé k m ű vét is .
A magyar Irodalomért és m üvészet ért szfvb öl le lkese dett. Kis plébániájá n az írókat .
művés z e ke t , színészeket min di g örö mme l látt a vendégü I. Igaz szere tett el hívta mindig
paptes tvéreit is. A magyar papi lel kigyakorl atok , rekoll ekc iók , zarándoklato k elmaradhatat lan. buzgó résztvevője volt.
Temetésén P_ Galambos Iren eusz OSB oberschüt zeni hittanár és P. Nyers János
SDB gráci magya r lel kész együtt v égezte a szertartást Elias Hanifi régebbi esperesével.
Dr. László István eise nstadti püs pök nem t udott jelen lenn i váratlanul elhúnyt papjának végtisztességén. M sgr. Pet schovit sch olvasta fel a főpásztor magyar nyelvO
levelét. A püspök kérte a pulyaia kat . ne fel edjé k a t e m etőj ükben nyugvó buzgó lelktp ásztoruk at . és mindenkor járjanak azon az úton . amelyet ő példájáv al és szavaival
mutatott .
Az auszt ri ai magyar paptes tvére k szív ében nagy úrt hagyott a jó Kovács Pista
távo zása. hisz mind ig üresen marad ezután egy hel y . mik or összejö nnek. Az olt ártestvérek imádságos szeretete nem fogj a feledn i őt .
M .L.
Dr . SZALAY GYULA JANOS OP
(1891 - 1973)
1891 , júl. 3-án született Szombath el yen . A domonko sok osztr ák-rnaqyar rendta rt ománytnak gráci konventjében n ev előd ött igazi , egyedü l ls ten d ic s ős ég é t és a lelk ek
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üdvösségét ke reső szerzetespap pá és tett fogadal mat 1909.aug.22-én. Krisztus papjává, néhai Badalik Bert alan k é s őbb i veszprémi püspökke l együtt, Dr. Leopold Schuste r
gráci püspö k szente lte 1914. júl. 19-én a gráci dómban. Első budapest i müködése
alatt az egyeteme n bölcsészet i doktorát ust szerzett. Majd kil enc éven át (1926-19351
a sopron i rendház fő n ö k e . A közelmú ltba n elhúnyt nőv é r-mun ka t ársnóje vallotta , hogy
szeretete a szegények iránt egészen rendkívüli volt és rengeteget dol gozott a keresztény karitá sz szellemében. Ebben az időbe n épitette fel a soproni diákkonvlktust , a
rend magyar [u ven átus át. és szervezte meg a nagyszámú soproni férf i Credo egyesületet. Szociális tevék enyséqét a korm ány kitünteté ssel honor álta, a város diszpolgárává választott a. Onzet lenségére, lel eményességére [ellemzö. hogya t iszteletére ter vezett ban kett r é szánt összeget egyszerúen elkérte, mivel ő . ezt sokkal okosabban
tudná fel használni" . A bankett ugyan lefolyt , de asztalánál nem a város előkelői ,
hanem szegényei magaszta lták a maguk módján a jó per jel atyai szivét.
Hivatalának letelt e után - úgy mondjá k - kissé nehezen ta lált a fel magát a történelemt anár a kic sinyek katekizmusá nál. Viszont Vasvárra kerül ve öszt önözték szellem ét
a rendház ódon falai , amelyek között most csak kevés szerzetes [ árt-kelt, Hétszáz
évrő l , törté nelmi nagy i dő k rő l, fé nyrő l és á rny rő l. dicsőség rő l és megalázott ságról ,
szentek é rdemeirő l és emberi gyengeség rő l beszélt ek neki. Ekkor írt a meg a vasvári
rendház t ört énetét eredeti k útf ök alapján, amely nyomtatásban is megjel ent . 1938·ban
a szombathe lyi rendház 300 éves jubileuma alkalmával megírt a és kiadta a ház tört énetét. 1939 augusztusátó l a budapest Thököly úti Rózsafüzér Királyn éja plébánia
vezetője 1950 szeptemberéig . Szoclálls -kat itat iv tevékenységének folytatása mellett
nagy gondja volt a liturgiára . Szerette a zenét, e lső re n dű énekkarról gondoskodott.
A szell em igényeire ls gondolt: kultúrházra, rendszeres mo z g ófilm-elő ad ásokra . A
plébánia átadása után a kántor he lv ét töltötte be. majd mint válla lati segédmunkás
dol gozott és ment nyugdfjba . A hubautcai kármelita te mplomban misézett naponta.
Lakásában vi sszavonultan élt . de a tanácsot kereső k mindi g megtalálták. Egy súlyosan
megbetegedett nővért, akinek lel kivezet ését elválla lt a, a vidéki ott honban ls hajlandó
volt havonta felkeresni. Ez év januárjába n tüd őg y u lla dássa l került a Széher-úti kórházba Már lábbadozott , amikor szívgyengeség lépett fe l. Január 20-án halt meg. Temetése 30·án vol t a rákoskeres zturi temetőbe n , ahová - mint neszto ruk - annyi rendtársát kísérte el utolsó útjára. Most ott pihen közöttük .
Temel M . Amat a

JANKÓ IMRE MIK LÓS iskolat estvér
(1905 - 19731
Iskolá it sz ülöhelv én. a Bakonyban levő Magyarszombathelye n kezdte: miut án 1926·
ban a szolnokmegyei Homokon bel épett a rend nov lcl átu s ába, Szegeden és Budapeste n folyt at ta. Mint polgári iskolai t anár 1948·ig müködött a szerzet budai Szent
József f iúnevelői ntézetében . Elsőre n dü pedagógus volt. Tanítv ányai az iskolában és
később az életben is nagyon szer étt ék. tisztelték és becsült ék, jóllehet szigorú fegyel met tartott hittanórán éppúgy, mint to rna- vagy kézimunkaórán.
1948-tól 1950·ig a homoki Benlczky-Il úotthon menhely i intézetét vezette mint igaz·
gatóhelye ttes . Ezután egy volt budapesti t.mltv ányának szüleinél talált otthont. Rövid
ideig mint k ö rn űves-seq édm unk ás dolgozott , k és őbb pedig az őt befogadó család kls üzemében mi nt szakmunkás. Nyugdíját nem sokáig élv ezhett e békében, mert hamarosan súlyos betegségbe eset t, ami élete utol só három évében mozgásképtelenül ágyhoz kötötte. Volt tanítvá nya és a kedves szül ök hős ies keresztény szeretettel ápolták,
gondozták egészen utolsó pillanatáig .
Temetésén aug. 22·én, a farkasr éti tem e tőben nagy számban vettek részt bar átal.
ismerősei, vol t tanítványai, néhány külföldi rendtársa is .
Nagy I. Kolos
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KOCSIS LASZLÚ
( 1691 - 1973)
Kocsis László pécsi olvasokanonok. a Szent István Akadémia tagja. a magyar katoli kus költők neszto ra 82 éves korába n Pécsett márc . s-én el húnyt.
Sz öce községben született 1891.okt.20-á n kántortanltó családból. Középiskolai tanul mányai t Szombat helyen. a teológiát Pécsett végezte. ahol 1916·ban szentelték pappá.
Tehát 57 évet töl tött papi szol gálatba n.
E sorok írój át a költő höz több mi nt négy évtizedes mel eg barátság fúzte . E baráti
közelségben m e g é rl el ődött benne az a m e g g y ő ződ é s . hogy Kocsis László maga vol t
a szelíds ég. a gyengédség. a halksza vúság . Verse inek egyéni színe. finomsága . könynyedsége. mond hatni légiessége jól ábrázolja ezt .
Vasi föld s zülötte, ott élte gyermek· és ifjúkorát. s egész életében odakívá nkozott.
Idézzük Vasi táj c . versének első és utolsó néhány szakaszát . hogy érezzük ezt a
csendes noszt algiá t.
Vasi táj. zöld Rábament én
Ki s gyerekre rám leheltél.
IOkes képed eleve n lett
S napjaimba bevezete tt.
Messze fordult utam cé lja.
Mégsem engedsz: arany cé rna .
Járt am más táj dom bjatt .
Városo knak dóm ja hítt.

Rám ragy ogta gyöngy egét .
Mind kevés volt . nem elég .

Ú vasi táj. te zöld d e rű .
vagy és egysze rű .

Egyszínű

M int füvö n a napleme nte ..
Köszöntlek . földem . Rábamente .

Korán kezdett verselgetni. E l s ő versesköt ete Rőzsel ángok eimmel 1909-ben je lent
meg Szombathel yen. Ezután 1942·ig nyol c vers- és egy elbeszéléskötete je lent meg
a term ékeny kö ltőnek .
IOlet ében nem találunk semmi rendkívüliséget. semmi n a g y s til ű s é g e t . semmi nagyhangúságot. Az élet színpadán nem jutott neki parádés szereposztás. sem kivéte les
sl ker görögtüze . Szerényen szol gálta népét , mint káplán hat. mint pl ébános két
helyen. Költői működé sére elég kés ő n. napl ementekor sugárzott a kitü ntetés fénye .
De verseit ol vasgatva eszünkbe juthatnak 1925·ben irt sorai :
Testvé r szemléld sorsomat :
lsten képes könyve .
Angya lí kéz rajzolgat
Ebbe a szép könyvb e .
Vedd kezedbe. Iapozd végig!
Végén rád ls mennybol t kék lik .
Uhl Ant al
A CSATKA I REMETE: KAROLY TESTVIOR
A kegyelem szinte rendkívül i módon érintette lelkét. Otthagyta a szépnek Igérk ező
színészi pályát és a fé nyes pesti n ő i sza b ászatot , és bel épett a szervita rendbe . Itt
mint szakács . sekrest v és és a konvi ktu s gondozój a működött. Megírta saját élet történetét és ö ss zegyűjtötte a régi remeték életrajzát.
Augusztus 7·én halt meg. 18 évet tö ltött a kegykápolna és a S zű zan ya szolgá lat ában. tü-én temette Csete József piliscsabai pléb ános . Póka János plébános a temetésen
felolvasta Károly testvér búcsúszavait: . Drága jó S z ű za n y á rn , jó voltál hozzám. Fogadj
el gyermekednek . Sz e rető szívvel szolq álta lak, most arra kérlek . mutass be Szent
Fiadnak. Jézus Krísztusnak , hogy imádhassam , d ic s őíth essem örökkön-ör ökk é."

M .L.
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