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ISTENNEK LEGYEN HALA

"Ma arra szólítanak fel, hogy mondjunk köszönetet Istennek azért
a sok jóért, amelyben életünk során részesülünk, és amelyr6l nem min
dig vesszük észre, hogy lsten mindenkor gondvisel6 és atyai kezéből

ered, akkor is , ha a fáradtság, a szenvedés, a nélkülözés, az elemek és
események ellenségeskedése elrejti eWlünk ezt a kezet. Feleljük szive
sen a felszólftásra: Deo gratias! Hála legyen Istennek! El kell ismer
nünk, hogy minden az 6 ajándéka. "Tout est grace ", minden kegyelem,
mondta valaki. Szép a világ? Köszönjük meg Istennek. Termékeny a
föld? Köszöjünk meg Istennek. Titokzatosság és bizonyosság, a tudás
és a birtoklás öröme, a munka és a gondolkodás jutalma, vigasz a fáj
dalomban és még a halálban is (amelyr6l jól tudjuk, hogy számunkra
nem a véget jelenti) : minden a hála szere tó ihletére kötelez. ~s ha min·
den dolog alapja a gondviselés fölséges törvénye, amely arra vár, hogy
az egész emberiség kikuiassa és alkalmazza. akkor nem kell-e magunk
nak is örömmel és hálásan ,lsten utánzóivá' lennünk, hogy megadjuk
minden embernek a földön lsten kenyerét?"

Vl. Pál pápa egyik vasárnap déli beszédének szavaival (1974.nov.1O.)
indftjuk útnak huszonötödik, jubileumi számunkat. Hat év egy ember
vagy egy kiadványsorozat életében nem nagy idő; de hat év egy a szot
gálathoz hasonló folyóirat életében bizony már nem csekély idő. Mindig
tisztán látni, mit követel meg t6lünk az adott pillanatban a kereszténu
ség örök jelene a Zsinat és a magyarság mai jelenében, és mindig talál
ni elég szfnvonalas és készséges munkatársat az elmondására; olyan
szerkesztésre igyekezni, hogy földrajzilag, müveltségben, fzlésben oly
különböz6 olvasótáborunknak lehetóleg minden tagja találjon minél
több magának valót ; ráadásul megbirkózni a technikai és anyagi ne
hézségek szakadatlan sorával - lsten kegyelme és testvéri segftség nél·
kül mindez nem lett volna lehetséges. Mind a kettőben bőven volt ré
szünk. Ezért jutottunk arra a gondolatra, hogy ezt a számunkat a hála
témájának szenteljük. ~spedig nem a hála mint nemes emberi tulaj
donság lélektanának, hanem a keresztény, a természetfölötti hála nagy
indftékainak.

A keresztény ember hálájának első nagy motfvuma az, hogy lsten
közel van hozzánk, szól hozzánk kinyilatkoztatásában. A döntó, végső

.s zo", amelyet kimondott, az ő Igéje. Zalotay József washingtoni szent
frásprofesszor cikke hálás végiggondolása annak, hogy mit kaptunk
Istent6l az újszövetségben. Babos István keresztény életünk másik nagy
kincsét, az Eucharisztfát taglalja (a név maga is ,,hálaadást" jelent!),
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és megmutatja, hogyan válik az eucharisztikus lelkület "életmisévé".
Lukács László a lirai hangvételű, "személyes teológia" műfajában pró
bál megfelelni arra a nem könnyű kérdésre: hogyan őrizhetjük meg a
hála lelkületét emberileg kinzá és nehéz körülmények között is. Béky
Gellért magvas kis elmélkedése a szolgálat keresztényalapgondolatát
mutatja be úgy, mint az adás és elfogadás hálás, örvendező alázatát. Ide
genből fordított cikkünk, Josef Stierli műve, előző számunkéhoz hason
lóan újból a Jézus Szive jubileumi évhez kapcsolódik, rámutatva e tisz
telet nagy pozitiv, ma is jól kihasználható dogmatikus és lélektani
ér tékei r e. Damian Deveusternek, a lepr ásole apostolának hősi élete 
Löffler Mária foglalja össze - ebben a " környezetben" arra figyelmez
tet, hogy Isten iránti hálánk bizonysága a rászorulók iránti tevékeny
ezeretet.

Múlt karácsonyi számunk a szeretetről szott. Szeretet és hála édes
testvérek. Aki szerei, annak szivéből éltető meleg árad, s ennek nap
sütésében bimbózik ki a másik szivben az örvendező hála. Nem is első

sorban az késztet hálára, amit kapunk - lehet ridegen, kényszeredet
ten , sziv nélkül is adni, úgy, hogy abban, amint mondani szokás,
"n incsen köszönet" - , hanem az ajándékból kisugárzó személyes sze
retet. És mert minden szetetet végső forrása Isten, a "köszönöm" és
a .Juüa Istennek" valójában együtt jár. Az a tengernyi adomány 
létünk maga is az - , amely napról-napra lehetővé és élni érdemessé
teszi életünket, mind Isten személyes ajándéka: Ó szolgál nekünk Igé
jében, Lelkében, Egyházában, embertársainkban. És a hála, amellyel
sziileink, tanítóink, jótevőink felé fordulunk, rajtuk keresztül Neki
szól. De a hálás ember sohasem sajátítja ki csak magának, amit ka 
pott: "bonum est diffusivum sui", a jó tovább akar áradni, és az igaz
ember, az igaz keresztény bekapcsolódik ebbe a nagy körforgásba, a
személyválogatás nélkül adakozó mennyei Atya példájára, aki napját
felkelti , esőjét hullatja, szeretet ét sugározza minden emberre (vö. Mt
6,45). Szeretn énk, ha ez a számunk magunkat is , másokat is hozzá
segftene, hogy - Seent Bernát sz ép kifejezésével élve - ne essünk
"a hálátlanság bűnébe". Munkánkat és jövőnket hálás szivvel tesszük
ma és mindennap Isten gondviselő atyai kezébe. De ugyanúgy kérjük
továbbra is olvasóink imádságos és tevékeny közreműködését, szerete
tük éltető sugárzását, hogy mint .Jsten utánzói" oszthassuk még a
rászorulóknak a lelkiség kenyerét.
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TANULMANYOK

Zalotay József

AZ ÚJSZUVETSt:G MINT A KERESzrt:NV HALA fORRASA

A hála. mint emberi magatartás. általános jellegü és általános érvényü.
Tartalma azonban változik a hálás ember gondolatai és élményei szerint. A
keresztény azért hálás. mert lsten hálára kötelezte; motívuma maga a ke
reszténység, egy történelemre alapuló. teocentrikus és krisztocentrikus val
lás. Hálája tényeken és vallási meggondolásokon alapul. a meggondolások
pedig kinyIlatkoztatásra, amelynek a tények maguk is részei. A kinyilatkoz
tatás lényege az, hogy lsten végtelen bóségü irgalma megjelent Jézus Krisz
tusban, aki megváltotta a világot. Isten magához ölelte az emberiséget Krisz
tus emberségében. és Krisztus istenfiúságának örököstársává tette. Az isteni
testet ölt az emberben. a hív ő és megkeresztelt emberben : nem pusztán
etikájában vagy istentiszteletében, hanem krisztusi életszentségében.

Az Isteni kinyilatkoztatás Krisztus elótti két évezredében ezek az alap
vetó tények fokozatosan jelentek meg, lépésról lépésre formálódtak és vál
tak konkréttá . A kinyilatkoztatás, üdvtörténet emberi eseményekból áll , az
Oszövetség t ört énelm éb ől. Abrahámtól Krisztus idejéig, abból a történelem
ból. amelyet a hit szeme fedez fel az eseményekben. Az ószövetségi hit meg
találta a maga elófeltételeit Abrahám el őtt is , rnlnt ahogya Jézusra követ
kez ő Egyház sem más. mint a kinyilatkoztatás visszavonhatatlan tényéból éló
hívek közössége. azoké. akik hitükkel fedezik fel az események természet
fölötti értelmét. A hála fómotívuma az. hogya kinyilatkoztatás és a meg
váltás visszavonhatatlan.•Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát
és meqhlvását" (Róm 11,29). A hála oka és célpontja lsten mindennél na
gyobb ajándéka : lsten maga Jézusban: . Úgy szerette lsten a világot. hogy
egyszülött Fiát adta oda" (Jn 3.16) .

Már a megtérés is hálaadás. Az lsten igazi szándékát megismeró ember
hálás ember. A keresztségben a hála az isteni szeretetbe kapcsolódik. Az
Oltáriszentségben az isteni szerétet táplálja. Az Új Szövetség szentségi
megújítása abból a hálából meríti erejét. amelyból azt Krisztus alapította
(Mt 26,26-27 p) , aki elóször ismerte meg az lsten igaz szándékát . A keresz
tény lma hálaadás akkor is , amikor csak kér . Kérése isteni ígéreten és aján
dékon alapul (Lk 11.9: Mt 18,19). A keresztény gondolkodás is hálaadáshoz
kell . hogy vezessen, ha elég mélyre ér. Nincs olyan sora az Újszövetségnek.
amelyben a hála érzelme és a hálára kötelezó isteni tett emléke fel ne
Idéz ödnék.
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I.

Az új szövetség első és végleges kinyilatkoztatója az lsten Fia, Jézus.
Mindaz, amit értünk tett: életmódja, tanítása, csodál, egész életének min
den napja, órája és perce - példa, amiért hálásak lehetünk. Nem Ismerjük
földi életének minden percét, de következtethetünk az egészre az evangéliu
mokban leírt minden jelenetböl és szóból. Mi nden jelenetben és szóban
benne van az Isteni egész, a történeti és a történetfeletti Jézus. Nincs isteni
tulajdonságoktól megfosztott, pusztán történeti Jézus. Csak a történeti való
ságban álló , isteni követelményeket támasztó Názáreti Jézus volt. elválaszt
hatatlan attól, amit mondott és tett: elválaszthatatlan attól, amiben ember
nél többnek rnutatkozott a saját maga és tanítványai szemébe n. Azzal, amit
földi életében bizonyíthatóan mondott és tett, az istenhit kiváltója és forrása
lett, és mindenkit a hit döntése elé állít. Ezen át pedig megadja az élet értel
mét. Hálásak vagyunk, mert már nem tapogatózunk sötétben (vö . Mt 4,15-16;
Jn 8,12).

Ennek a történeti Jézusnak, a hősi, bátor, Istenszerető, nyitott szemmel
és Irgalmas szíwel halálba menö, Atyja akaratát cselekvő Messiásnak az
alakját örökítette meg legelőször a ma Q-nak nevezett könyvecske, azután
pedig (ennek és a szent szerzök közvetlen vagy közvetett tapasztalatainak
alapján) a három szinoptikus evangélium, mindegyik a maga módján. Hála
Márkn ak, aki megörökítette Jézus messiási csodáiban felvillámló isteni ha
talmát, lsten Országának szavaiból kivllágító titkát. Hála Máténak, a hegyi
beszéd tudós íródeákjának, aki a régiből is megmentette, ami rnenthető volt,
s az újat sem hallgatta el. Lukács is elvégezte, amire őt lsten rendelte:
nagyszerú példabeszédek és jelenetek során át bemutatta Jézusnak pogányok
hoz és búnösökhöz hajló irgalmas szeretetét, lemondott arról , hogy maga ls
megérje Krisztus visszatértét. elmagyarázta, mit alkot bennünk a Szentlélek.
és beleágyazta az Egyházat a történelembe.

A keresztény legfőképp azért hálás Jézusnak, mert Jézus ismerte fel elő

ször Istenben saját Atyját. Meglátta, hogy lsten mint teremtő, törvényhozó,
legfelső lény j099al követelhet és követel ls, de csak ajándékban, csak
kegyelemben követel. Jézus Istene minket követel. nem cselekedeteinket.
Úgy követel minket magának, hogy magát adja nekünk. Ez az isteni önátadás
Jézus szerlnt először is b ű nbocs á nat A bocsánatban lsten maga éri nti meg
az embert. A bocsánatban részesült ember nem marad egyszerú tabula rasa,
hogy újrakezdje, amit elrontott. Istenhez tért emberré válik, aki azért tér
hetett Istenhez , mert lsten tért hozzá.

Hogyan fejezte ki mindezt Jézus? Az lsten Országát hirdette. Amikor ezt
a két szót kimondta, minden hallgatója azonnal azt hitte, megértette Ot.
Az lsten Országa akkoriban az Igazság országát jelentette, az eltiportak, az
éhezők, a lenézettek és a jámborak minden vágyának beteljesülését. Isten
eltiport népe megszabadul az elnyomó Rómától ; az éh ező pária , a kitaszított
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szegény helyet kap a nap alatt; a Törvényéhez hú vallásos zsidó szabadon
szolgálhatja az ószövetség Királyát a mózesi törvény, lsten törvénye szerint;
a jók jól érzik majd magukat, a gonoszok gonoszul gyötródnek. Jézus azon
ban nem erről az lsten Országáról beszélt. hanem arról. amelyet Atyja aka
ratában ismert fel. 10Iete árán nyilatkoztatta ki, hogy az O országa nem ebből

a világból való (Jn 18,36; Lk 17,21) . Azoké ez az Ország, akikre ráillik a nyolc
boldogság. Nem lehet kiérdemelni, nem lehet polgárjogát megvásárolni, nem
lehet az ellenség kIIrtásával amennyból - vagy a filozófia mennyéból 
lehozni a földre. Csak imádkozni lehet érte és a belutásért. csak elfogadni
lehet ingyen ajándékképpen , csak hálásnak lehet lenni érte.

Hálásak lehetünk Jézusnak azért. hogy vágyakozó képzelet helyett Iells
meró szeretetet nyilatkoztatott kl. Nem a csodás jövendót adta emberi ké
pekben, hanem a természetfölötti jelent; istengyermekséget, amely akkor
teljesül be tökéletesen, amikor Szent Pál szavával .isten lesz minden rnln
denben" (lKor 15,28), amikor Jézus személyében a Feltámadás nekünk ls
egyenként osztályrészünk lesz. Hálásak lehetünk Jézusnak azért, hogy a
MIatyánkra tanított minket, hogy az lsten atyaságát a mi gyermekségünkkel
tette egyenlóvé ; hogy isteni tökéletességre hívott: . Legyetek tökéletesek,
mint mennyei Atyátok is t ök életes" (Mt 5,48). Hálásak lehetünk Jézusnak
azért, hogy az igazságosság helyett az irgalmat tette élete legfóbb elvévé.
Ha nem így tett volna, hol lenne az ártatlan Vér ontásával megkötött Új
Szövetség? Aki nem mer következetesen irgalmas lenni, .rnert hiszen hova
jut akkor a vlláq " , az ne feledje: azzal a mértékkel mér az lsten , amivel mi
mérjük embertársunkat (Mt 7,2; Lk 6,38). Biztosak lehetünk abban, hogy
amikor az irgalmat visszautasítjuk, az Irgalmat utasítjuk vissza . De lehet-e
visszautasítani a végsó Irgalmat? lsten nagyobb nálunk.

Hálásak lehetünk Jézusnak , hogy azt az Istent nyilatkoztatta kl, aki na
gyobb mindannyiunknál, akinek semmink sem kell. Nem O szorul ránk, ha
nem mi tágíthatjuk szívünket. hogy O férjen belé. Nem mi szolgáljuk Istent,
hanem O minket (Mk 10,45) , mert tudja, mire van szükségünk (Mt 6,32) .
Ezzel nem utasította vissza a vallásos cselekedeteket, a böjtöt, az önsanyar
gatást, az imát, a szertartásokat, az emberi szervezeteket, hanem kinyilat
koztatta, hogy mindez csak emberi, konkrét megvalósítása az Egy Szükséges
nek.

IOs hála Jézusnak haláláért. Meghalt. hogy Atyja akaratát teljesítse. Halála
megnyitotta az IOlet kapuját. eleget tett lsten igazságosságának, annak az
Igazságosságnak, amelyettól kezdve minket. búnösöket tesz igazzá (Mt 26,28) ,
s melynek mélyebben é rtő neve Irgalom.

II.

Az egyszerú tanítványok, akik Jézus körül éltek, megértették, megtanulták
a Mester szavát, és másokat is megtanítottak rá. A tanítványok esze azon-
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ban gyakorlati volt, a .h ogyan· érdekelte óket, nem a . rnlé rt". Hálásak le
hetünk Szent Pálnak, hogy páratlan elmeéllel meghatározta a kereszténység
lényegét, Krisztus életének és nyomán a mienknek teljes értelmét. A Krisz
tus utáni években ó vetette fel a legfontosabb kérdést: Ha egyedül Jézus
Krisztus a Megváltó, mi az ószövetségi törvény szerepe? O szabadította meg
az új egyházat a félreérthetó múlt téves hatalm ától , s ezzel a múltat Igazán
múlttá és Igazán a mi múltunkká tette. Új szövetségben élünk , de az Ószövet
ség is a miénk , rnlnt Istentói kapott bete ljesedett múl t . Pálnak köszönhetjük,
hogy hálával pillanthatunk lsten gazdag kinyilatkoztatására, amelyet népének
adott: az Ószövetségre. O mutatta meg, hogy magunkban ismerhetjük fel
Abrahám hitét, s hogy Abrah ámot igazán és helyesen atyánknak tarthatjuk.
O óvott meg attól. hogy gnosztikusokká váljun k, hogy magunkból teremtsük
múltunkat és jelenünket. Pál tan ítja . hogy lsten készítette eló Fiának eljöve
telét; .ez volt az ó örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunk
ban megvalós ított" (Ef 3,11) . Amit a választott nép a jövótól várt: a Messiás
eljövetelét, az új kort, az apokaliptikus remények korát, Pál megtalálta ott,
ahol visszavonhatatlanul megvan és marad, Jézus életében. Krisztus meg
váltott minket, s .az igaz ebból a hitból él " (Róm 1,17) o A hit s a szent
ségi keresztség lsten Lelkét hozza ránk . A Lélek adta fényben Istent Atyánk
nak ismerjük rneq. Hálásak lehetünk Pálnak azért, hogy nem tűrte el. hogy a
szabadság féktelenséggé váljék. Megmagyarázta, hogy ahol szabadság van,
ott lsten is ott van (2Kor 3,17) , mert a szabadság az lsten szabadsága. Ahol
pedig az lsten szabadsága van, ott a szabadságot Jézus szabadsága méri és
határozza meg (Gal 4,31). Szent Pál arra tan ít, hogy úgy kell lsten gyerme
keinek lennünk , ahogy Jézus volt és maradt fia Istennek. Csak azokat ismeri
el lsten gyermekeinek, akikben Jézus felismerhető . Világos értelmével min
dig a hit Jézusát nézte , de a tapasztalat való világát sem tévesztette szem
el öl,

A kor intusi rajongóknak megmondta, hogya természetfölöttit nem szabad
varázslatban és fantáziában keresni. A természetfölötti egyedül Krisztusban
és Krisztus Keresztjében van a földön . Reményben élünk , nem álmok csoda
vIlágában. Pál nem engedte meg, hogy kiszökjünk a valós ágból az ábrándba .
Bezárt minke t a való világba, abba. amelyben . semmi sem változott örök
idó óta" , ahol a természet törvényei változatlanul meghatározzák azt , ami
történik és azt, ami nem történhetik. Mégis : ebben a világban semmi sem
ugyanaz, mint volt, mert Kris ztus feltámadása óta az igazi és örök természet
fölötti is benne van Jézussal és megváltott híveivel. Hálásak lehetünk Szent
Pálnak azért , hogya hitet Jézus fényében úgy megértette és olyan mélyen
elemezte, hogy a kereszténynek azóta sohasem kell tényeket tagadnia, és
sohasem szabad mitológiába menekülnie . Hálásak lehetünk neki azért , hogy
ó, aki soha nem látta a történeti Jézust , tökéletesen megértette Megváltón
kat , hogy saját apostoli életében tökéletes tanítványi példát adott, és konkré
ten meghatározta , mi jogos ult és mi jogosulatlan a keresztény erkölcs és hit
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nevére. Nem hiába hívja Pált korunk egyik legnagyobb biblikus teológusa az
Egyház végsó teológiai menedékének minden kor legmélyebb krízisében.

De hálásan szemlélhetjük benne az els ő nagy lelkipászto ri példaképet is .
Bár bóven lett volna alkalma a kisszívű szigorra . a pedáns mindent jobban
tudásra . a tudálékos túlbuzgóságra . mégis. •rnlnt bölcs é p l tő rneste r" (lKor
3.10], mindig és mindenhol csak épített. azt is elt űrve. amit nem látott ugyan
hasznosnak. de nem is tartott bűnnek. Nevén neve zve a gyerm eket. búnnek
mondta a b űnt , s erénynek az erényt. Különbséget tett a maga véleménye
és Krisztus parancsa között (vö . lKor 7.10-12.25) ; megcáfol ta. de nem csú
folta ki az ostobaságot. és soha nem volt türelmetlen vagy hanyag arra .
hogy butát és okosat egyenló szeretettel oktasson .

Hálásak lehetünk neki azért a csorbítatlan szabadságért. ame lynek szelle
mében egyházait vezette és építette; azért. hogy semmi jót el nem tiltott
kényelemszeretetból. semmi rosszat el nem túrt gyávaságból. Eszébe sem
jutott. hogy híveit maga s ne Krisztus köré gyújtse ( .vajon Pált fes zítették
értetek keresztre?" lKor 1.13], s amíg a fanatizmus ki akarta közösítenl .
addig ó mindent megtett, hogy megórizze az Egyház egységét. Krisztus Testét.
Mindez pedig nem Pál múve volt. hanem, mint ó tudta legjobban.•az lsten
kegyelméé ő á l tal a " (1Kor 15.10) . Hálásak lehetünk Szent Pálnak azért a meg
lát ásáért. hogya keresztény dicsekvése csak abból az öleló gesztusból áll ,
amellyel híttérító és hivó egymásra mutat Krisztus színe el őtt , és egymás
üdvösségében, a kegyelem csodájában dicsekszenek. Hálásak lehetünk Krlsz
tus ajándékáért, Szent Pálért.

Végül pedig Pál leveleiben magának a keresztény hálaadásnak is egész
példatárát találhatjuk föl. Rendszerint azzal kezdi, hogy hálát ad Istennek
azoknak a hitéért, akiknek ír (Róm 1,8; 1Kor 1.4; Ef 1.15 stb.l , Az imádságról
írva azt köti hívei lelkére. hogya könyörgés együtt járjon a hálaadással (Fil
4,6). Ugyanaz a szó szerepel itt, mint amit Krisztus áldozatára használunk :
. eukharlsztoi" , legyetek hálaadó emberek, .eukartsztikusak" (vö . Kol 3,16) .
Sót merészen felszólít : . Adjat ok hálát mindenért, mert lsten ezt kívánja
mindnyájatoktól Krisztus Jézusban " (1Tessz 5,18). Az a Pál mondja ezt, akinél
jobban senki sem ismerte az apostoli élet viszontagságait (vö . 2Kor 11) , és
aki tanúja volt az els ő egyházközségek apróbb-nagyobb viszályainak és feszült
ségeinek. Mindenben, mindenképpen adjunk hálát! A bálván yáldozatoknál fel 
használt hús híres vitájában írja: . Aki eszik, nem fontos. az Úrra való tekin
tettel eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki viszont nem eszik, az Úrra való
tekintettel nem eszik. és ó is hálát ad az Istennek" (Róm 14,6) . Az ilyen
apróságoknak nem szabad elhomályosítaniok a hála nagy. mindent átjáró
indítékát: .Orömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benne
teket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban ; kiraga
dott minket a sötétség hatalmából. és áthelyezett szerétett Fia országába"
(Kol 1.12-13).
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III.

Szent János evangéliumában és leveleiben a Föltámadt Jézus beszél hoz
zánk földi é l etéből. Ha ez paradoxnak hangzik . annál hálásabbaknak kell len
nünk. hogya Szentlélek sugalmazására ilyen örök emléket kaptunk magától
Jézustól . aki evangelistája. szeretett tanítványa szívén át beszél hozzánk.
Nekünk mondja : . Boldoqok, akik nem látn ak. de mégis hisznek" (Jn 20,29) .
Evezredekre szóló áldás ez. mindannyiunkra vonatkozik. Egyikünk sem látta
Jézust . és mégis mindegyikünk látja és hallj a János Jézusát. Mást látni és
hallan i nem kell , de nem is lehet. Ak i Ot látja . az az Atyát látja (Jn 14.9) .
Az Atyát látni pedig annyit jelent. mint az örök életet élni itt a jelenben, a
kegyelem hitben átélt valóságában . Azért vagyunk hálásak , mert már Itt
mindaz a rnlénk, ami az örökkévalóságban vár ránk : .Isten gyermekeinek
neveznek , és azok is vagyunk " (lJn 3,1 -2). Isten természetében részesültünk,
Istenben vagyunk, amint O mibennünk. Ez az lsten maga a szeretet . Egy
szülött Fiát adta , hogy hihessünk benne. és hQ9Y hitünkben örök életünk
legyen . Szent Jánosnak köszönhetjük. hogy Jézus életének értelmét és isteni
személyének misztériumait elmondta emberi nyelven. Van-e bátors águnk.
hogy Szent Jánost szaván fog juk. és Krisztust akkorának és olyan jónak
értsük, hogy eltörp ítse a legjobbat is, aki nem 01 A törpe. akit óriásnak
néznek, ártatlanul is azt teszi, amit búnösen a tolvaj: csöppségével vesz el
az lsten nagyságából. A keres ztény is, különösen a keresztény tanító. tolvajjá
lehet. ha Jézusa, akiről beszél, nem olya n Fény, hogy nincs benne árnyék;
nem olyan Elet. hogy nincs benne ártalom: nem olyan Forrásvíz, hogy nem
hagy szemját maga után: nem olyan Kenyér. aki az égből szállt le a fö ldre ,
és az eget adja a földön; nem olyan Barát. aki szolga helyett barátot lát
teremtő látással hívében : nem olyan Jézus. aki a kereszten tün dököl fel
magasztalva; akinek oldalából e g y Egyház fakad: akinek minden tanítványa
Szeretett Tanítvány Jézus keblén . az Aty a lakásában. Ha tö rpét hirde tünk.
tolvajok vagyunk. Ha t örp ében. ernberben hiszünk, sötétben járunk. nem a
Fényben. A sötétség pedig. azért. mert nem Fény. a halál órája. nem az
életé. Csak az Emberfia kezében van biztonság. Csak a Jó Pásztor váll án
és léptei nyomán van biztonságban, igazságban és életben az, akit az Atya
adott a Fiúnak (Jn 6,44) .

Aki lélekben és igazságban imádja Istent. az úgy imádja Ot . hogy Krisztus
ball keresztény kegyelemmel éli azt az isteni életet. amelyet az Atya él a
Fiúban. s a Fiú az Atyában. Más imádásra lsten nem szorul, mást nem kíván.
csak azt. amit Fia végez. Fia pedig az égból szállott Kenyérrel táplálja test
vére it, az utolsó vacsora eucharisztikus órájában megmossa tanítványai lá
bát. s ezzel példát ad. önmagát adja. Ebben is megdicsőíti az Atyát . Az Atya
dicsősége a kereszten meghaló Fiú. akitől senki sem .vehetí el" életét. ha
nem ő maga adja oda (Jn 10,181. Azért adja. hogy halálában fö lragyogjon a
Feltámadás és a Megváltás, és létrejöjjön a megváltott világ . Hogy .é letü k
legyen. és bővebben legyen" (Jn 10.10) .
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A keresztény, aki úgy áll a kereszt alatt. mint Szent János és Szűz Márla.
ugyanazt látja. amit ők : Jézust a kereszten. Megnyitott oldalából vér és víz ,
isteni kinyilatkoztatás és megváltó szeretet fakad (Jn 19,34; 1Jn 5.6-7). .Be
teljesedett" . mondja Jézus, és azóta a teljes lsten az emberekben van, és
az emberek Istenben. Vigasztalót is adott (Jn 14-16) , hogy az idó folyama
ne sodorjon minket sötétségből sötétségbe, hanem mindig tudjuk, honnan
jövünk és hová megyünk: onnan és oda, ahonnan Jézus jött. és ahová ő

ment. A honnan és a hová között az Atya házának . lak ásatban" (Jn 14,2)
élünk. Ahol Jézus van , ott van az Atya. ahol keresztények vannak. ott van
Jézus . és ott vannak az Atya . Iakásal" menn yben és földön: bennünk lakik.
és mi óbenne (14.23]. Szent Pál ezt úgy mondta, hogya Szentlélek a záloga,
az elsó . darabkája" jövendó feltámadásunknak (2Kor 1.22) . János látta és
tudja . hogy . nern mértékkel mérve adja lsten a Lelket" (Jn 3,34) . Az é lő

víz folyama csak úgy árad Jézus szívéből , s a Vigasztaló tudatunkba idézi
mindazt, amit Jézus mondott nekünk (15.26). Amit pedig Jézus mond, az az
Atya szava, amellyel magához vonja a világot, az emberiséget. a kereszten
felmagasztalt Jézusban .

Köszönjük meg Szent Jánosnak azt is, hogy megtanított. hogy a tökéletes
szeretet kirekeszti, kiveti a félelmet (1Jn 5.18]. nemcsak szívünkból. de
sorsunkból is . Istenben nincs árnyék. Sötétség és félelem csak bűnben van,
csak gyűlöletben . Az lsten szeretet. jóakarat, irgalom. Nem veti el azt, aki
hozzá jön . A jövetel. az Út már Krisztus . Csak az önzésnek túl keskeny ez
az út, túl szűk ez a kapu . Az egész világ egyszerre beléphet rajta . ha felis
meri. hogy lsten gyenneke. és arra a szeretetre vágyik. amely életét adja
azért, hogy mások is élhessenek.

IV

A szinoptikusok Krisztus-képe. Pál tanítása. János teológiája per sze még
korántsem az Újszövetség egésze, és ezekból is csak néhány szempontot
emelhettünk ki. Hálás szíwel kellene említenünk az Újs zövetség minden so
rát. Az Apostolok cselekedeteinek könyvét. ahol Szent Lukács megtanított
arra, hogyan kell a múltat a jelenból és a jelent a múltból megérteni, s
hogyan nyilatkozik meg a Szentlélek a jelenben, a múltban és a [övében .
Már arra is rájött, hogy azok. akik Jézusban meg találták az lsten Ország át.
az Egyházban egyesülve. a Szentlélek által megszentelve, isteni kegyelem
mel és eróvel máris ebben az Országban élnek. már az ítélet napja . Krisztus
visszatérte elótt. Szólnunk kellene a pasztorális levelek bölcsességéról és
alázat áról. amelyekben megtaláljuk az Egyház fejlódó szervezet ét, az ebben
működ ő sugalmazó gondviselést; a Zsidókhoz írt levél p átosz ár ól . lelkese
d és ér ől. bátorságáról. kultúrájáról; Szent Jakab töprengésbe nem bocsátkozó
józan eszéról és szigoráról ; a Jelenések könyvének költóiségükben igaznál
igazabb látomásairól. ~s nagy okunk van hálára az újszövetségi Egyház alá
zatáért és okos értelmé ért. amellyel az egész kinyilatkoztatást hamlsitat-

11



lanul megórizte. és a Szentírásban felénk nyújtja, a gazdag változatok feszüló
mély egységében. Most már csak arra van szükség , hogy lsten népének
minden tagja éljen is vele . Mert .minden Irás. amit az lsten sugalmazott.
jól használható a tanításra. az érvelésre, a feddésre. az igaz életre való
nevelésre. hogy az lsten embere tökéletes legyen , és minden jóra hajoljon"
(2Tim 3.15-17l. Hisz . mindig csak a Szentlélektól sugalmazva beszéltek az
lsten megbízottaiként a szent emberek. Jól teszitek , ha figyeltek rájuk, mint
sötétben világító lámpásra , amíg a nappal fel nem virrad. és a hajnalcsillag
a szívetekben fel nem ragyog " (2Pét 2,21.19l. .H ála legyen Istennek az ó
kimondhatatlan ajándékáért!" (2Kor 9,15)

Babos István

EUCHARISZTIA = HÁLAADÁS

A liturgikus konstitúció elókészító bizottsága els ő tervezetében azt aján
lotta , hogya hívek igyekezzenek megérteni a liturgikus szövegeket és cselek
ményeket, remélve , hogy a megértés átformálja öket egyszeru szemlélókból
cselekv ő résztvevókké. Bea bíborosnak nem tetszett ez a szövegezés és a
mögötte meghúzódó gondolat, vagyis hogy a fó cél a megértés.' Szerinte az
imák és cselekmények megértése fontos, de a fó cél az, hogy ezek a
MISZTI:RIUM , a közöttünk é l ő Krisztus megismeréséhez vezessenek a szó
bibliai értelmében , ahol megismerni annyit jelent, mint meqtapasztalnl, ahol
az ismeret és szeretet karöltve jár . Ez a kis esemény egyrészt kiemeli, milyen
fontos az egyensúly az ismeret és a gyakorlat között. A túlzott szellemi ér
deklódés szellemi tornává, az értelmi érdeklódés elhanyagolása babonás gya
korlattá teheti vallásos életünket. Másrészt arra ís figyelmeztet a történet,
hogy a téves ismeret téves gyakorlathoz és így zsákutcába vezethet.

Célunk itt, hogy az Eucharisztia mint hálaadás fogalmát - ami annyira
fontos helyet foglal el az újszövetségben és az ósegyházban , és annyira vi
tatott kérdés vo lt a reformáció idején - közelebbról megvizsgáljuk, és
életünkre alkalmazzuk .

Egyszerú modell, sokoldalú valóság

A modellépítés egyformán segédeszköze az építómérnöknek és a teoló
gusnak is. A mérnök helyzete könnyebb, mert leklcsinyítve hűséges mását
adja az elképzelt épületnek, A teológiában nem azonosságra, hanem hasonló
ságra (analógia) épül a modell , Az elvont fogalom , vallásos élmény vagy
szent írási tanítás és az érzékelhetó valóság között h a s o n I ó s á g o t
fedez fel az értelem, és az elóbb ieket az utóbbi segítségével érthetóbbé
teszi. A veszély ott van, hogy mivel az értelem egyszerűségre, érthetóségre .
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átlátszó világosságra törekszik, el felejti , hogy csak hasonlóságról van szó
és nem azonosságról.

Aldozat vagy hálaadás az Eucharisztia?' - Luther teológ iájában a törvény
és a hit szemben áll egymással. Az embernek vagy a törvény által van kap
csolata Istennel, ahol az ember a cselekvő és a parancsok megtartása által
igyekszik kiérdemelni lsten jóindulatát - ez volt az ószövetségi helyzet -,
vagy a kegyelem útján, ez jellemzi az újszövetséget. Isten jóindulatának oka
Krisztus áldozata, amivel egyszer s mindenkorra megváltást szerzett. Ezért a
keresztény istenimádás hálaadás, hálaáldozat a megváltás ajándékáért.•Ezt
cselekedjétek az én eml ékezetemre" annyit jelent, hogy hálás szívvel gon
dolunk Krisztus értünk felajánlott áldozatára (Erinnerung), nem pedig a
bibliai értelmú megemlékezés (Gedachtnis) , amely az üdvösségtörténeti ese
ményt egyben jelenvalóvá is teszi. Más szóval az ember nem válthatja meg
magát, ez az lsten múve . Luther a katolikus tanítást és gyakorlatot úgy
értelmezte, hogy aszerint az emberi jótett üdvösséget szerez , ami terrn é
szetesen félreértés.

A trentói zsinat szerint az eucharisztia ünneplése nemcsak d icsérő áldo
zat vagy hálaadás - az is -, nemcsak egyszerü megemlékezés - az ls -,
hanem valódi áldozat: propitiatorium, engesztelő áldozat (DS 1753). A zsinat
nem fejtette ki a keresztáldozat és az Eucharisztia között kapcsolat módját.
Utána a teológia olyan nagy lelkesedéssel védte az Eucharisztia áldozati jel·
legét, hogya többi szempontot szinte elfelejtette. A szentmiseáldozat szinte
külön áldozattá vált, amely a keresztáldozat .megújításából " nyeri hatékony
ságát. Ez így természetesen nem szabatos, mert ami egyszer megtörtént,
azt nem lehet megismételni.

Amint látjuk, a kérdés fölvetése a fenti formában helytelen, a . vagy
vagy· modell zsákutcába vezet. Látható ez abból. hogy az idő múlásával
mindkét fél egyre jobban megmerevedett a maga álláspontját védve. A ki
vezető út abban rejlik , hogy egyrészt újra felfedezzük az egységet, még
pedig két síkon: a szentmise és Oltáriszentség (áldozat és áldozás) meg
Krisztus és az Egyház áldozata között , Másrészt követnünk kell az ősegyház

hitét, amely elsősorban nem imádás tárgyát látta az Eucharisztiában, hanem
Krisztus cselekvő jelenlétét. A szentségi jelenlét valóságos, ugyanakkor
(számunkra még) nem teljes , még nem szlnr öl színre való találkozás az élő

Krlsztussal, aki a mi Odvözítőnk és Megváltónk, Akinek megváltói múködése
kihat minden időre.' Szépen foglalja össze mindezt az úrnapi zsolozsmában
Szent Tamás antifonája: .Ó szent vendégség, amelyben Krisztust vesszük;
szenvedésére emlékezve kegyelemmel telik meg a lelkünk, és a jövő dicsö
ség zálogát kapjuk: A múlt (szenvedés), jelen (kegyelem) és jövő (dicsö
ség) mind cselekvő jelenlétre utal. A II. vatikáni zsinat körüli teológia egye
lőre még kissé szokatlannak ható új szavai (transsignificatio, transflnallsa
tíol , anélkül , hogya régi hitet bármiképpen is feladnák, ezt a dlnamizmust
akarják hangsúlyozni."
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Még csak ennyit jegyeznénk meg az egyoldalúság magyarázatára: Bünre
hajló természetünk és a bennünket körülvevő szenvedés, amitől annyira
szeretnénk szabadulni , talán hozzájárult, hogy inkább a szenvedő Krisztusra
fordítsuk figyelmünket, akinek áldozatát ünnepeljük az Eucharisztiában, és
valahogy észrevétlenül háttérbe szorult képzeletvilágunkban a megdicsőült

Krisztus alakja. Pedig hitünk tárgya az, hogya lehetetlennek látszó heIyzetbő I
is van kiút. Az élet nem a halálba, hanem azon keresztül több életbe vezet,
amint Krisztus példája rnutat]a. Hltünk tárgya a megdicsőült Krisztus, és a
róla való megemlékezés nem annyira a magunk javának hangoztatása, hanem
lsten dicsőítése nagy tetteiért.

Hálaadás, felajánlás, megemlékezés

Az összehasonlító vallástudomány kimutatta, hogy az egymást követő

korok a régi formákat új tartalommal töltötték meg. Ez az elv érvényes az
üdvösségtörténetre is, amely a Szentírásból elénk tárul.' Az Eucharisztia
ünneplése az utolsó vacsora eseményeiról való megemlékezés. Igy jogos a
kérdés : Mi volt a régi keret és ml volt az új tartalom Jézus és tanítványai
ünneplésében?

A régi keret az asztali áldás és hálaadás . Ez a zsidóknál minden közösségi
étkezés alkalmával így volt, a liturgikus (vallásos) étkezéseken, főleg a pász
kavacsorán is. Az étkezés elótt az asztalfőn ülő személy üdvözölte az egybe
gyülteket: .Az Úr legyen veletek" , erre azok a szokásos, ma is ismert köszön
téssel válaszoltak. Majd áldást mondott a kenyér fölött: . Aldott vagy, Urunk,
mindenség Istene, mert a te bőkezüségedből kaptuk a kenyeret".' Ezután
szétosztotta a jelenlevőknek. Ez után a szent cselekmény után kezdődött az
étkezés . A végén a bor fölött mondott áldást: .Aldott vagy, Urunk, minden
ség Istene, rnert a te bőkezüségedből kaptuk a bort: A szöveg nemcsak a
föld javairól emlékezett meg, hanem rneqernlltette lsten nagy tetteit népe
érdekében , a szövetséget, amellyel megajándékozta őket. Miután ittak a bor
ból, könyörgés zárta be az ünneplést vagy az egyszerü étkezést. Hálás szívvel
emlékeztek meg lsten nagy tertelről. azaz magasztalták őt jóságáért, ami a
teremtésben és a szövetségben tárult eléjük, és kérték, részesltse ezekben
az áldásokban a vacsora résztvevőit. Berakha néven volt ismert az Ilyen
magasztaló hálaadás." Az asztalra tett kenyér, a pohár bor, az együtt elköltött
vacsora, az egyiptomi fogságból való kiszabadulás, az Úrtól kapott törvény
mind lsten jóságának irántuk tanúsított jele volt, és ezért az ember egyetlen
helyes magatartása a hálaadás és magasztaló istendicséret. Fontos szem
előtt tartani a következőt: Az ószövetségi és általában a vallásos ember nem
úgy gondol a hálára, hogy lsten ad valamit, és ezt az ember Igyekszik ha
sonló é rté kű ajándékkal viszonozni . A vallásos ember szerint minden Istentől

van, minden neki köszönhető , és amikor az ajándék forrására, az ajándékozóra
mutat, dicsőító magasztalásba kezd, mert lsten érdemtelensége ellenére is
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kedves volt hozzá. Az aj ánd ékad ás . fe lajánlás nem lsten kegyét igyekszik
blztos ltanl . hanem a dolgok igazi rendjét nyilvánítja ki.

A . rneqernlékez és" a bibl iában szintén sajátos é rtelmű . Számunkra a
megemlékezés a múltba való lel ki visszatérést jelenti. De van úgy is. hogy
a múltat hozzuk mintegy a jelenbe. hogy ahhoz csatl akozzunk. vagy hatását
érezzük . Például megállunk egy percre. hogy valami fontos évfordulóról meg
emlékezzünk. és a múltban megindul t fol yamatot továbbvigyük. Az ószövet
ségi megemlékezés a múlt at hozta a jelenbe azért. hogy a megemlékezők

csatl akozzanak az lsten és ember között i szövetséghez. A régi kere t teh át
annyit jelentett. hogy hálás szívvel emlékeztek meg lsten ajándékairól és
nagy tetteiről . megjelölve a dolgok igazi rendjé t. hogy lsten minden jó
forrása. és könyörögtek. hogy it t és most részesít se őket áldásaiban. és
tegye őket részeseivé a szövetségnek.

Az új tartalom. az új szövetsé g. Isten legnagyobb tette : megváltásunk
Jézus Kris ztusban . Mind a négy leírás az utolsó vacsoráról (Mt 26.26-29.
Mk 14.22-25. Lk 22.15-20, 1Kor 11.23-26) megemlí t i. hogy Jézus. rn le l ő tt átadt a
volna magát a szenvedésre. mlel ött az új szövetséget megpecsételte voln a.
áldást mondott. Istennek ajánlotta magát a Vacsora alatt. nem helyettünk.
hogy fölmentsen az lsten szolgálata alól. hanem a mi nevünkban, hogy lehető

vé tegye. hogy Istent helyesen szolgálju k. ~s ezt a fe laján lást másnap a leg
mostohább körülmények között be is teljesítette. Iste n felé fordult és hű

maradt lsten akaratához. azt tette. amit természetünkból kifolyólag nekünk
kellett volna tenni : engedelmeskedett lsten akaratának. Vért anúhalála .a
sokaságért' hitvallás. a dolgok igazi rendjén ek kinyilvánítása. amelyben a
hála és az áldozatfelajánlás gondola ta egyformán jelen van. Az Istennek há
lát adó ember a kapott jó forrására, Istenre rnutat , a kitő l minde n jó szárma
zik. Az önmagát Istennek ajánló személy belső magatart ását fe lajánlással.
ajándékkal fejezi ki úgy. hogy az ajándékot és önmagát a Te remtőnek adja,
akit Jézus tanításából úgy ismerünk, mint ~desatyánkat,

Hála és felajánlás két egymást á tö l e lő foga lom. Hálatelt szlvb öl fakadó
fölajánlással tesz hitvallást az ember a dolgok igazi rendje mell ett. Ezzel Ie
jezi ki lsten mindenekfölötti hatalmát és saját Istenhez tartozását.' Ebből

következik, hogy az ember egyetlen helyes magatartás a lsten , Teremtője és
Megváltója előtt a hálatelt szívből fakadó istend icső ítés és önmagának
Istenhez rendelése (felajánlás) . Ové mint te remtmény, de övé akar lenni
úgy is, mint Atyját szerető gyermek. Ez a dolg ok igazi rendje , és ennek ered
ménye a feltámadás , amint ez Jézus életéből nyilvánvaló. Benne az emberi
ség feje és általa az egész emberiség igent mondott Istennek, ezért lsten
felmagasztalta őt. Az Eucharisztiát megülve ezt az .á ta lakulás t" ünnepeljük.
Krisztus .á t menete lét " a halálból az életre. Ennek az .á ta lakulás na k" első

gyümölcse, a feltámadt Krlsztus, jelenik meg a kenyér és bor színe alatt,
hogy ezt az új életet közölje velünk, és mi ahhoz csatlakozzunk.
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Az utolsó vacsorán elhangzott parancsa: .Ezt cselekedjétek az én emlé
kezetemre' . nemcsak a rituális ismétlésre vonatkozik. hanem egyúttal igéret
is. hogya kenyér és bor színe alatt jelen lesz saját maga és hálaadó-önfel
áldozó áldozati lelkülete. és ehhez csatlakozva részesedünk benne. Jézus
Krisztus hálaad6-önfeláldozó igenje. amit a Vacsorán kifejezett és a kereszt
fán beteljesített. időfeletti és örökérvényú. Ez az igen. ez a hálaadó felaján
lás lesz érzékelhetővé. emberileg foghatóvá az Eucharisztiában. Nincs tehát
két áldozat . Krisztusé és az Egyházé. nincs két cselekmény: a múltban Krisz
tus é. a jelenben az Egyházé. Csak egy áldozat. egy cselekmény van: Krisz
tusé. Ez az örök értékú áldozat lesz lárhat óvá, hogy csatlakozzék hozzá az
Egyház. Igy lesz az Egyház imádsága és felajánlása Krisztus imádságává és
felajánlásává.

Hálaáldozat az Egyházban: a dolgok igazi rendjének feltárása és megvalósítása

Az Atyák irásaiból kitúnik: a megemlékezés célja. hogy Krisztus áldozatá
nak emlékét őrizzük és annak hatásaiban részesüljünk. A keleti liturgiákban
a hála gondolata jobban kidomborodik. mint a nyugati. római liturgiában"
Maga a név : Eucharisztia. a görög eredetiben hálaadást jelent. és az első

századokban különös é rtelmű egyházi tartalommal töltötték meg: utalt ma
gára az asztali áldásra a vacsorán. a megemlékezésre .a Vacsorár öl" • ahol
Jézus felajánlotta magát. és végül az átváltoztatott kenyérre és borra . ahol
jelen van a felajánlás eredménye : az Istennel egyesült ember. a Megváltó.

Nyugaton a kánont bevezető prefáció előtti párbeszédben domborodik ki
erősen a hála gondolata. A pap üdvözli a híveket. majd arra buzditja őket.

hogy imádságos lélekkel emeljék szívüket Istenhez. Ezután indítványt tesz :
.Adjunk hálát Urunknak Istenünknek: .Méltó és lqazsáqos" - felelik a
hívek. Ezután a prefációban és az azt követő kánonban (amit a 9. század
előtt nem szakított ketté a Sanctus) a közösség vezetője megemlékezik
mindarról . ami hálaadó felajánlásra buzdítja a híveket. főleg pedig a meg
váltásról. . Méltó és igazságos · görög eredet ű kifejezés. Amikor a törvény
hozásra összegyúlt polgárok közül valaki. főleg a vezető. törvényjavaslatot
terjesztett elő. és az tetszett az egybegyúlteknek. ezzel a felkiáltással
tették magukévá.•Adjunk hálát Urunknak. istenünknek". indítványozza a kö
zösség vezetője . - és ezt jelzi a máris oltárra helyezett kenyér és bor .
amellyel életünket is Krisztussal Istennek ajánljuk. .Méltó és lqazsáqoa"
meggyőződéssel teli felkiáltással fogadják el a közösség vezetőjének indit
ványát a hivek. így csatlakoznak a hálaadó felajánláshoz.

Hogyan kapcsolódik az Eucharisztia ünneplése hétköznapi életünkhöz?

.Az Egyház nem más. mint Eucharisztia (hálaadó felajánlás) térben és
időben . Az Euchariszt ia pedig az Egyház összesúrítése egy pontra és egy
bizonyos id őben" .'0 A meghatározás tömör. de próbáljuk értelmét kissé kl
hámozni.
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Krisztus áldozatáról beszélve kimutattuk, hogy az hálaadó felajánlás volt,
s mindkét mozzanatban, a hálában és felajánlásban is minden jó forrására,
Istenre mutatott. Más szóval: úgy élt. mint nekünk kellett volna éln i, és fel
tárta a dolgok Igazi rendjét és értelmét. Ezt ünnepeljük a szentmisében,
ehhez csatlakozunk, és ezt igyekszünk megvalósítani életünkben. Ezért az
Egyház, a hívek élete állandó Istent dicsőítő hálaadó felajánlás a hétköz
napokban, az Eucharisztia ünneplése viszont ennek a magatartásnak hivatalos
és ünnepélyes kifejezése úgy, hogy Krisztus hálaadó felajánlásához csatla
kozunk.

A pogány világ éles határt húzott és majdnem áthidalhatatlan szakadékot
teremtett lsten és ember, szent és profán világ és egyes embercsoportok
között. Ez a válaszfal nem a dolgok igazi rendje szerinti, és nem az lsten
akaratából, hanem az ember engedetlenségéből származott. Ezt rombolta le
Krisztus lsten és ember között: .Az Ige testté (emberré) lett, s miköztünk
lakozott" (Jn 1,14). a világ és a szentély között: • . .. eljön az óra. amikor
sem ezen a helyen, sem Jeruzsálemben nem fogtok imádkozni az Atyához
. . . az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Aty át" (Jn 4,21-24).
az imádság és az élet között: .Akár esztek, akár isztok, akár más valamit
tesztek, mindent lsten dicsőségére tegyetek" (1Kor 10,31). zsidó és pogány
között: .Mint békeszerző, a két népet magában eggyé , új emberré teremtette.
és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel" (Ef 2,15-16).

Jézus Krisztusban a dolgok igazi . Isten terve szerinti rendje megjelent és
megvalósult. Ez az lsten műve, aki eredetileg ls így tervezte, és az ember
bűne után ls végbevitte tervét, - magához vonja az embert, és az ember
által az egész teremtett világot (1Kor 15,23-28). A .transltus" a romlandó
ságból a romolhatatlanságba, amely Krisztusban befejeződött, tovább foly
tatódik a világban, ezen dolgozik az Egyház a mindennapi életben, amikor az
emberszeretetet azonosítja az lstenszeretettel. és ennek ad kifejezést az
Eucharisztia ünneplésében.

A családért, embertársainkért végzett becsületes munka, a kemény ki
állás főleg az elnyomottak és szegények mellett, a melegséget sugárzó ked
ves sz ó, az enyhülést adó simogatás. a felelősségvállalás a közjó érdekében:
mind a dolgok igazi rendje, lsten akarata szer int van. Amikor valaki követel 
hetné jussát, de nem szól a békesség kedvéért, vagy visszafojtja keserű

ségét, hogy panaszkodása ne legyen környezete kárára és kedvetlensége ne
fertőzze a többi hangulatát, amikor valaki, aki igazán lehetne rátarti, sze
rénységből nem sz öl, hisz lsten adta a tehetséget, hogya többiek Javára
fordítsuk (lk 17,10). amikor valaki őszintén megbocsát, nem felsőbbrendű

ségét éreztetve a .b ünössel". hanem elfelejtve a sértést. hiszen annyi a
tennivaló, és mindnyájan botJ'.lí1k - mindez a dolgok Igazi rendjének építése,
lsten akaratának teljesítese. H á I a a d ó f e I a j á n I á s t e t t e k b e n .
Aki így él, az - még ha nem is tud a keresztények Istenéről - a dolgok
igazi rendje szerint éli életét: hálát ad. és felajánlja az egész teremtést és

2 17



önmagát Istennek azáltal. hogy helyesen él. Ez a lelkület és ez a magatartás
él tudatosan a Krisztust követ ökben. Ennek adnak kifejezést és ehhez csatla
koznak, amikor megemlékeznek Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról :
arról az első történelmi pillanatról . amikor lsten és ember őszinte szerétet
ben találkozott. amikor a dolgok rendje először valósult meg lsten terve
szerint. Az Eucharisztiában a teremtés és megváltás zsengéje, a feltámadt
Istenember megjelenik a kenyér és bor színe alatt. és vételében Krisztussal
találkozunk valóságosan, ha még nem is színről színre. Az életünkben gyako
rolt hálaadó felajánlás viszont alapja az Eucharisztiában történő felajánlás
nak. Ha életünk nem a dolgok igazi rendjének a vetülete . nem lsten akarata
szerint berendezett élet. akkor ünneplésünk olyan lesz. mint J údásé. Ott
állunk Krisztus rnellett, de nem osztozunk lelkületében . és nem csatla
kozunk felajánl ásához.

Az Eucharisztiában tárul elénk az élet értelme és végső kimenetele . ( .Ha
lalodat hirdetjük, Urunk _ .. amíg el nem j össz.") Ennek hirdetőivé és 1009
valósítóivá leszünk életünkben. Ez annyit jelent. hogy küzdünk minden ellen,
ami hátráltatja lsten országának eljövetelét: a gyúlölet. a megosz lás. a ki
zsákmányolás, a széthúzás ellen. és felkaroljuk rnlndazt, ami elősegíti ezt.
más szóval megtesszük lsten akaratát. Sokszor nehéz ezt meqtalálnl, nehéz
világosan látni. De ahol az emberi közösség és egység. békesség és meg
értés munkálás át. a szegények és elnyomottak felkarolását és segítését
látjuk, biztosak lehetünk. hogy ott épül az lsten országa. aminek kifejezést
adtunk az Eucharisztia ünneplésében. és amit meg kell valósítanunk a hét
köznapokban.

A világ és az üdvösség története, ugyanígy az egyén hétköznapi és
vallásos élete nem egymástól elválasztott külön sínpáron fut. Az üdvösség
történet a világtörténet vetülete. ugyanígy a vallásos élet az ember életének
vetülete . Ez szabja meg az egésznek a célját és irányát. Ez a cél az ember
és általa a teremtés visszavezetése Istenhez. amint ez Krisztusban betele
zödött, Láttuk. hogy ez nem más. mint hálás szívből fakadó istendicséret és
felajánlás. A Krisztust követő ember ehhez csatlakozik az Eucharisztia ünnep
lésében. és ezt igyekszik megvalósítani hétköznapi életében. úgy, hogy belép
a világba. és ott felismerve annak rendeltetését. helyesen használja a dol 
gokat. testvérének tartja és testvérként szereti embertársait. akik mindnyá
jan az egy Mennyei Atya gyermekei. A világ üdvösségéért könyörög. fela
jánlja a világot. hálát ad a teremtésért és a megváltásért. Ezzel felhívja a
világ figyeimét erre a kötelességére. a dolgok igazi rendjére. és az egész
világot bevonja a .transítus" rnlel őbbl megvalósulásába, összekapcsolja Krisz
tus hálaadó felaj ánlás ával. Az ember egyetlen helyes magatartása lsten előtt

a hálaadó felajánlás - ezt ismeri föl Krlsztusban, ezt éli életében, ennek ad
kifejezést az Eucharisztia ünneplésében.

A hit élteti az Egyházat. és nem a siker. Az Úr halálát és feltámadását
hirdeti, amíg el nem jön . Minden sikertelenség mögött ott az örök élet csf-
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rája, amely egy nap virágba fog szökkenni. A fő dolog a húség, a tanúskodás
lsten tervéről. Ez a te rv Jézus Krisztusban jelenlevövé lett és megvaló sult,
és majd egyszer az egész teremtést illetöen megvalósul.
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Lukács László

HALA A SZENVEDÉSBEN

I.

Nemigen van más tény, amelyet annyira egységesen elítélne minden
embe r, mint a rossza t s a nyomán bennünk keletkező szenvedést .
Auschwitz, Hirosima, va gy akár csak egy ártatlan gyermek halála: elég
egyetlen példá t emlit eni, s lesújt r ánk a rossznak fájdalma - elbor
zaszt, felháborit, elkeserít, Konok, düh ödt harcba szállunk ellene, hogy
kiirtsuk végre, vagy legalábbis visszaszoritsuk a lehetőség határáig.
Lehetne-e valaha is belenyugodnunk?

De az ember nemcsak harcol a sze nvedés ellen a gondolat és a
cselekvés minden eszközével. Mindig újra nekirugaszkodik annak is,
hogy feltárja a szenvedés értelmét vagy értelmetlenségét. A nemhivö
ember Isten ne mlétének csattanós biw nyitékát lát ja benne (Brückn er
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szerint "a szenvedés az ateizmus szíkl áj a" ). A hivő pedig a jogos Iel
háborodás elkerülésére megpróbálja összebékíteni a szenvedés tényét
és a gondviselő Isten létét (theodicea: Isten igazolása - a szót ugyan
Leibniz honosítja meg 17l0-ben megjelent könyvében, de a feladat Pla
tón óta megoldására sarkall minden bölcseleti rendszert).

A theodiceák sokmindent tisztáztak: a világ végess égének. tökélet
lenségének kérdését, a rossz mibenlétét, a szabadakaratú ember bűnre

képességét. A bölcselők és az írók feltárták mély emberi tapasztalatun
kat is: a szenvedés érleli is az embert, elmélyíti szeretetét, új világokat
tár föl benne. Nemcsak az öröm, hanem a fájdalom is növelhet ben
nünket. Sárközi György szavával: "Minden szenvedés arra volt jó, hogy
önmagamból fölrepítsen." A szenvedés piheként elfújja a szubjektíve
nagyra tartott, csalóka örömöket, s így feltárhatja amaradandóbb,
sőt az örök értékek világát. Juhász Gyula szerínt: "A kínok kínja, mely
vérig sebez, / Segit túllátni a szűk életen."

Harcolunk a rossz ellen. Ami megmarad belőle, azt bölcs-egykedvűen

eltűrjük. sőt, amennyire lehet, megpróbálunk mégis hasznot húzni be
lőle. - De hálát adni érte? Egészséges lelkületű ember örülhet-e a sze n
vedésnek? Nem ferdelelkű rajongás vagy üres prédikációs frázis-e há
lát emlegetni a szenvedésben? ö színte, egészséges, "embernyi" embe
rek-e azok, akiknek eszükbe jut hálaimát m ondani ilyenkor? Ho gyan
írhatta le Baudelaire: "Légy áldott, Istenem, ki a fájdalmat adtad", és
,.A Fájdalom az egyetlen nemesség, amelyet sem Pokol , sem Föld nem
marhat el"? Hogyan énekelhetett Te Deumot Szent Erzsébet, amikor
kicsi gyermekeivel együtt elűzték otthonából? öszintén rnondhatta-e
Helen Keller, századunknak ez a nagyszerű süketnéma vak embere:
,,Köszönöm Istennek fogyatékosságomat, mert általa találtam meg ma
gamat, munkámat, Istenemet"?

Az emberi személy nem egyszerre és magától értetődően kész - fo
kozatosan válik személlyé, felismeréseitől, szabad döntéseitől, elköte
lezettségeitől függően, s végül a személyességnek valamilyen fokán éli
át (és végig) az életét. Jaspers gondolata ma már pedagógiai közhely:
,,Az ember-l ét: emberré válás." A személyességnek különböző fokain
máshogyan ismerjük meg a világot, máshogyan éljük meg önmagun
kat, mások az örömeink és a fájdalmaink. Ami egy alacsonyabb sze
mélyességi szinten gondtalan öröm, az magasabb szempontból létünket
fenyegető veszély, sőt pusztító kár lehet. Ami viszont egy személy
telenebb szemléletben ellentmondás és zűrzavar, az egy magasabb
szempontú szintézisben harmóniává rendeződik . Az ember élete során
egyre személyesebbé válhat: egyre bonyolultabb , egyre lényegeseb b ,
egyre egyszerűbb szintézisek során fejlődhet, átlényegülhet. Ez az
igazi , az embert önmagává nemesítő, s önmagán túl a transzeendenciá
ba emelő ontogenezis. MegszületésUnk az örök életre.
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A személytelen vegetálás életformájában a hála élménye ismeretlen.
A fájdalom is csak biológiai rossz közérzetként, a testi összkomfort
érzés hiányaként jelentkezik. "Lelki" fájdalmakról (pl. szeretethiány,
bűntudat stb.) is csak akkor vesz tudomást, ha azok már testi követ
kezménnyel (pszichés zavarok, szorongás, gyomorfekély stb.) is jár
nak. Korunk irodalmában talán Fejes Endre rajzolta meg legplaszti
kusabban ezt a létmódot a Hábetler család életében (Rozsdatemet ö c.
regényében): "Éltek, ugyanúgy, mint a hörcsögök. Dzsessz, tánc, hajrá
Fradi. Csak zabáltok, tömitek magatokat túrós csuszával, rántott hal
lal, böfögtök és ágyba bújtok!"

A tárgyak világának is megvannak a maga örömei és fájdalmai . ön
magában mégis embertelen.

A tárgyak világa néma. Szótlan a vegetáló ember is. Elemezheti és
leírhatja a művészet és a tudomány. De szóra bírni csak a vallomás
képes.

Első vallomás: a tárgyak boldogtalan öröme

,,Amig gyermek voltam, úgy beszéltem, úgy gondolkodtam, mint a
gyermek" (lKor 13,11).

Örültünk a tavaszi langyos levegőnek, az első hópelyheknek télen,
egy kirándulásnak, egy mosolynak, elismerő sz önak.

Természetes volt minden öröm,
természetellenes minden fájdalom.

Örültünk minden örömnek:
természetes volt, hogy gondoskodnak rólunk,

elhalmoznak ajándékokkal.
Haragudtunk mínden fájdalomért:

megdermedtünk a félelemtől, vagy segítségért toporzékoltunk.
Gyermekkorunkban megtanítottak arra, hogyan kell kémi és meg

köszönni. De a szö illemforma volt, értelmetlen "köszönömszépen".
Hálásak nem vol tunk, csak örültünk vagy háborogtunk.

A külső hatásoknak kiszolgáltatva éltünk,
mint egy kőszikla melegszik és lehűl a hőmérséklet változására.

Boldogtalanok voltunk a tárgyak örömei között,
csupa szeretettel körülvetten mégis magányosak.

Fölfedeztük, hogy a világ gyönyörű, teli a tárgyak örömével.
Fölfedeztük, hogy ezeket az örömöket megkaparinthatjuk magunk is ,

pénzzel, munkával, ügyeskedéssel.
És harcba indultunk függetlenségünkért:

boldog az, aki szabad - gondoltuk -,
aki tetszés szerint szerezheti be örömeit.

Nem törődtünk senki mással:
tárgynak néztük az embereket is,
kivánatos, hasznos, kedves,
vagy utálatos, ijesztő, káros tárgyaknak.
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Boldogságunk esz közének véltük az embereket -
nem személynek. boldogságunk céljának, vágyunk végállomásának.

Aztán megláttuk, hogya földön mindenki a boldogságot keresi.
Megborzadtunk, hogy a világon mennyi a rossz, a bűn, a szenvedés.
És ádáz, konok harcba indultunk ellene,

immár nemcsak önmagunkért . hanem mindenkiért :
irtsuk ki a fájdalmat, töltsük meg örömmel az életet.

Sokan közülünk ké tségbeestek,
s feladták a reménytelennek bizonyuló küzdelmet.

Mások megpróbáltak fölébe emelkedni jónak és rossznak,
sztoíkus bölcs módjára, akár Hamlet,
"férfiként, ki a sors öklözését vagy jutalmait egyképpen fogadta" .

A tárgyak világába illesztettük bele Istent is,
a teremtés és a gondviselés címén.

Nem az emberek voltak fontosak, hanem tulajdonaik 
Istenből is csupán a gondviselése érdekelt.

úgy tanultuk: a gondviselés kiment a bajból.
Úgy tanultuk: Iste n terített asztala mindnyájunkat vendégül vár.
úgy tanultuk: örül, hogy szerethet minket.

Elkényeztetett mafla gyerekként fürösztgettük magunkat
gondoskodása langyosvizében,
gondatlanságán méltatlankodva, ha val ami baj ért.

Azt hittük: hiszünk Istenben.
Pedig csak a természetben, a tárgyakban hittünk.

Azt hittük: szeretjük Istent .
Pedig csak a tárgyakat szerettük, önmagunkat.

Észrevétlenül életfogytig tartó rabságra itéltük magunkat
önmagunk és a tárgyak börtönében.

II.

Az ember lét: emberré válás. Emberré pedig csak együtt válhatunk,
másoktól és másokat szeretve. Emberré csak a szeretetben válhatunk,
ÉN-né csak egy TE-vel kapcsolatban (mint Martin Buber, Karl Jaspers,
Martin Heidegger, Romano Guardini, Erich Fromm és annyian mások,
egzisztencialisták és pszichiáterek, filozófusok és te ológusok, mindnyá
jan egyöntetűen mondják) , A személy korrelációs fogalom , csak má
sokkal kapcsolatban születhet meg és maradhat fönn, azaz teljesül
het be.

Létünk fenntartó eleme, beteljesülése a sze retet. Hányszor elmond
ták ezt már! Mégis mindannyiszor bajba kerülünk, valahányszor be
szélni kezdünk róla. Hiszen valamiféle élménye a szeretetről minden
kinek van, s mindenki már azt a keveset is szeretetnek mondja, amit
belőle megélt, holott ezeknek az élményeknek többnyire alig van közük
a szeretethez. tgy aztán bárki, akár Krisztus (tehát maga a Szeretet)
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beszél a szeretetről, hallgatói könnyen vállat vonnak a jól ismert, sőt

talán közhelyként únt szöveg hallatára - pedig "átkozottul zárt éle
tük" valójában sohasem nyilt meg a szeretetben.

A következő sorok tehát veszélyesek, mert félreérthetőek. Olvasva
mit sem mondanak. Csak párbeszéd lenne alkalmas helyükre ültetni
őket. A személyes világ, tehát önmagunk feltárására is csak a két em
bert egymásba nyitó párbeszéd képes.

A szeretet közegében megszületik a hála, és átértékelődik a fáj ·
dalom.

A tudatosult szeretet érleli meg a hálát. A szeretet első élménye az
emberben: a szüleitől és Istentől reá irányuló szeretet. A személyes
szeretetnek ez a bennünket körülfogó horizontja alapozza meg az em
bernek életre szóló bizalmát, szeretetképességét, egyszóval: boldogságát.
De igazán éltetni akkor kezd bennünket, ha már nemcsak minket sze
retnek, hanem mi kezdünk el szeretni másokat. (Innen érthető, hogy
kamaszgyerekek néhány hetes-hónapos kis barátságokat, diákszarelme
ket gyakran nagyobb élménynek éreznek, mint szüleiknek mindent ne
kik adó szeretetét és gondoskodását.)

A bennünk támadt szeretetben válik tudatossá a ránk sugárzó is .
Biztonságos, mégis mindig váratlan ajándékká. Lenyügözö örömmé,
szeretetélménnyé, amelyet "viszonozni" egész lényükkel nem tudunk.
"Csak" - és ez mindenünknél több - hálásak lehetünk érte.

Új lesz a fájdalom is . A hábetlerek csak az őket érő rosszat érzik
fájdalomnak. A szeretetben élő ember fájdalomköre kitágul. Aki mást
is szeret, az másért is aggódik, más fájdalmát is sajátjaként éli meg
- s az őt érő rossznál is gyötrőbb lehet a szeretteit sújtó. De a szeretet
fájdalma nemcsak tágasabb, hanem mélyebb is : új fájdalmakkal ismer
kedünk meg, amelyeket már nem a tárgyak okoznak, nem a testünk
érez át. A testnél kinzóbb fájdalom a léleké: a legnagyobb fájdalmat
azok okozhatják, akiket a legjobban szeretünk. Minél jobban szeretünk
valakit, hibái, elégtelensége, tőlünk való távolsága annál nagyobb fá j
dalmat okoz. Mégis, ha igazán szerétj ük egymást, akkor az aggódás, sőt

az elutasittatás fájdalma is szeretetbe fordul át, s ez fontosabb öröm
nél és fájdalomnál. A legtöbb ember azért szerencsétlen és azért kép
telen a szeretetre, mert csak az örömöt tudja szeretetként megélni, a
fájdalmat nem. Pedig az élet öröm és fájdalom. Csak az fog egészen
szeretni, akiben mindkettő szeretetté izzik. A kőszikla úgy tüzesedik át,
ahogy a napsugarak érik. A tűz maga határozza meg hőfokát - "ahogy
meleg, úgy melenget" . Fa, papír és kőszén egy lánggá lobbanhat össze
a tűzben - ahogy öröm és fájdalom a szeretetben.

A szeretetről kevés egy ember vallomása. Igazán csak Én és Te köl 
csönös feltárulkozásában szólalhat meg.
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Mdsodik vallomás: a szeretet ör öme-fájda lma

M i: A tárgyak világa feltárult előttünk.

A tudósok a világ végéig kutathatják az anyag rej telmeit .
lényeges titka nincs többé előttünk.

De ha az egész világot megszerezzük is ,
boldogtalanul boldog felnőttek:

mind csak tárgy, személytelen.
S egész lényünk arra sóvárog,

hogy valamit ne mi szerezzünk meg,
hanem megkapjuk, szeretetből.

Te: Én tőled.

Én : Tőled én.
Te: A világ átváltozik a szeretetben.

A tárgyak többek lesznek önmagukn ál .
ajándékká válnak, szeretetünk jelévé.

De kevesebbé is : mindegyik eltörpül hozzád képest.
Tőled már nem az a fontos, hogy m akkora ajándékot kapok,
hanem hogy mekkora szeretettel adod.

Én: A tárgyak értéke véges, a sze retet határtalan.
A tárgyak világában lehetett "egészen" örtilni,

a szeretet míndíg többre sóvárog.
A szeretet öröm és fájdalom egyszerre.
Minél jobban szeretünk, annál nagyobb az örömünk,

és a fájdalmunk. is.
A szeretet öröme a találkozás, a kö zeledés, a vallomás,

a beléfelejtkező önátadás, az egyesülés.
A szeretet fájdalm a a távolság, a töredékesség, az aggódás,

halálig k ínzó kielégliletlenségünk és beteljesületlenségünk.
A szeretet öröme felülmúlja a tárgyakét 

a tárgyak öröme megsokszorozódik ,
ha ajándékként a szeretet követeivé vá lhatnak.

A szeretet fá jdalma felülmúlja a tárgyakét -
a veszteség, ha a tiéd, sokszorosan fájdalmas nekem.

öröm és fájdalom is egyesítő erövé válhat a szeretetben.

Te: Eddig eszköze voltál a boldogságomnak.
Én voltam a kezdet és a vég .

Most Te lettél célommá.
Nálad kezdődik és végződik mindenem.

A szerete t boldogsága nagyobb örömnél és fájdalomnál.
Atsüt a közelség örömén és a távolság fájdalmán is.

Érted szivesen viselem el a fájdalmat is,
ha általa közelebb jutok hozzád.

Amióta szeretlek, csupán egyetlen fájdalom tól rettegek:
hogy elveszíthetsz, hogy elveszíthetlek.

Én : A szeretet váratlan ajándék,
mindig meglepő, mindig ingyenes, ki nem számítható.

Viszonzására mindig kevésnek érezzük a magunk szerétet ét.
Amióta szeretsz, betölt a hála,
amióta szeretlek, reményben élek.
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A hála nem viszonzása a szeretetnek , még csak köszönete sem.
Megnyit a szeretet befogadására.
Atformálja lényünket, mely a szeretetből él, és be nne beteljesül.

A remény vigasztal a távolság fá jdalmában,
töredékességünk ellenére b ízik a betel jesülésben .
A remény túllát téren és időn,

elmúláson és halálon, öröm ön és fájdalmon.

Mi: A tárgyak világában Istennek nincs neve.
A szeretetben: Atyánk.
A szeretetben értettük meg egymást . A világot . Az Atyát .

Ez a világ a hi tben: otthonunk.
Az Atya a jándéka nekünk, gyermekeinek.

A "túlvilág" pedig a magát nekü nk ajándékozó Szeretet.
A végtelen Közelség és a végtelen Távolság.
A végtelen öröm. És a végtelen fájdalom .

III.

Századunk gondolkod6i közül talán Gabriel Marcel és Martin Buber
gondolta végig a legkövetkezetesebben a föltétlen és teljes szeretetre
vágy6dó ember helyzetét. Az ember csak mással egyesülő létében, vagyis
a szeretetben válhat egészen emberré, tehát boldoggá. Egy véges ern
berrel, véges idő alatt azonban képtelen beteljesülni végtelen szeretet
vágyunk. "Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen" - s óhajt föl Nemes
Nagy Agnes beteljesült szerelm ének mégis többre sóvárgó fá jdalmas
boldogságában. Teljes öná ta dást a csak a végtelen Szeret ettel , "az ab 
szolút Te-vel" , Istennel kapcsolatban vagyunk kép esek. Csak Ő az , aki
Fiában egészen eggyé: emberré lett velünk. Végtelen szerete tvágyunk
csak így teljesülhet be, nem a saját müvünkben, hiszen mi magunk
csak végeset tudunk elérni - hanem Őbenne: a Végtelen befogadhatja
feltárulkoző énünket, halálunkon át, a feltámadásban.

Hála és szenvedés, mint minden más ténye az éle tnek , csak az em
beren is túlm utató, teljesen megélt emberségben, az abszolút személyes
lé tb en tárja fel értelmét, és szelídül harmóniává.

Kölcsönös hálánk az Atya iránti hálában teljesedik be.
A valódi hála nem fakad kiszolgáltatottságb61 vagy kötelező

előírásból, de még elegáns logikájú gondolatmenetből sem. Csak
szeretetből. S ez az érzés nem megaláz, hanem föl emel, nem el
idegenít önmagamt öl, hanem elsegft önmagamhoz, nem "sziszegve szol
gál aljas, nyomorít6 hatalmakat", hanem minden kiszolgáltatottságnál
föltétlenebbül, önfeledt boldogan átadja önmagát a szeretetben.

Az ember az üdvösségtörténet nagy tényéből és életének sok-sok
apr6 jeiéből ráeszmél arra, hogy a természet és a történelem mögött
egy teremtő-gondviselö-szabadító Szeretet áll. Az ószövetség hálaénekei
is a megtísztult, a bajból megmenekült ember boldog köszönetét zengik
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Istennek, de ezek az imák inkább konkrét bajokból szabadulásért
hálálkodnak: inkább megkönnyebbült köszönetek, mint a megtapasz
talt jóság nyomán felgyulladt szeretet vallomásai.

Az Újszövetségből , elsősorban Szent János és Szent Pál írásaiból a
megváltott ember hálája fakad fel. "Megismertük Isten szeretetét, és
hittünk benne" (lJn 4,16>' Örömmel adjatok hálát az Atyának . .. Ö

kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia
országába" (Kol 1,12-14>' Számukra a szabadulásori érzett örömnél is
fontosabb , hogy megtapasztalták Isten szeretetét. Ehhez viszonyítva
eltörpülnek a jelen szenvedések, sőt Pál "örömmel szenved", és "tes té·
ben egészíti ki azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből".

A hitben nemcsak a hála, de a fájdalom is a végtelenbe tágul, mély
ségében is, tágasságában is . Tágasságában: most m ár nemcsak a ma
gam fájdalma gyötör, sőt nemcsak azoké, akikkel szerétjük egymást,
hanem minden emberé: minden ember szenvedése, Krisztusban. És
mélységében: hiszen az embert fenyegető veszélyek lehetősége végtelen
re nőtt . Minél nagyobb jótól esik el az ember, annál nagyobb a veszte
sége. A hivő ember tudja igazán, milyen jó és milyen rossz között vá
laszthat az ember: egyesülhet a végtelen szeretettel, vagy elzárközhat
tőle az egyedüllét örök boldogtalans ágában.

Amíg van ember a földön , harcol a szenvedés ellen. A nemkeresztény
humanizmusoknak és a keresztény hitnek egyaránt legnagyobb erő

próbája, hogy milyen sikerrel vívja meg ezt a harcot. A szenvedés
folyam forrása kiapadhatatlannak látszik. A nemkeresztény humanista
vagy kétségbeesik a reménytelen, bár hősies harcban, vagy csak a jelen
nel törődik, nem gondolkozva azon, hogy a mindig szebb holnapokból
összeállhat-e maradéktalanul szép jövő. A keresztény ember reménye
nem evilágra irányul - "egyetlen reménye": a feltámadt Krisztus ke
resztje. A szenvedésfolyam forrását Krisztus sem apasztja ki , hanem
áte nged i magán az egészet. Elfogadja. Nem mazochizmusból, nem h ösí
mutatványként. Hanem szeretetből. Emberektől elhagyottsága, halálra
kínzatása Isten teljes távollétének iszonyatos tudatában válik számára
végső gyötrelemmé: teljesen egyedül hagyja az , akinek közelségére
mindent föltett . A szenvedésnek ez a felülmúlhatatlan borzalma a föl
támadásban nyer értelmet. Ekkor látszik meg, hogy halála mégsem
volt megsemmisülés: hogy Isten, aki a világ nyilvánossága előtt, életé
nek legnehezebb órájában látszólag teljesen magára hagyta, valójában
mindvégig jelen maradt benne, és életben tartotta a halálban is .

A szeretet és a szenvedés végső értelme így tárul föl Krisztus halá
lában. A szeretet teljes egyesülése. a másiknak mindenestül átadott
sága földi életünkben csak akkor valósulhat meg, ha valóban utolsó
porcikánkig, tehát halálunkig átadtuk magunkat. Ennek a föltétlen
szeretetnek azonban csak a vágyát hordozzuk magunkban. A valóság-
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ban mi csak darabkákat adhatunk magunkból. Már ezekkel a rnorzs ák
kal is boldoggá tesszük egymást - de a megkapott boldogságnál mín
dig nagyobb marad a csak megsóvárgott teljesség hiánya. A fájdalom
mégsem nyom ja el az örömet, ha eleven bennünk a remény, hogy sze.
retetünk egyszer valóban beteljesülhet az egységben. Reményünk rorr é
sa Isten , aki egészen nekünk adta magát, és egészen befogad bennün
ket. A teljes elhagyottság benne így válhat te ljes egyesüléssé, önmagunk
elvesztése megszül etésünkké, a halál os fáj dalom végtelen örömmé.

A fájdalom csak a szeretetben győzhető le: ha elfogadjuk, és át
úszunk kimeríthetetlen forrású áram án. mint valami földalatti patak
barlang-szífonján. Miért van ez így? Talán me rt különben hajlamosak
lennénk arra, hogy őrizgessünk valamit magunkból. Mert csak halá
lunkban vagyunk kép esek az örök életre. "Ha tehát meghaltunk Krisz
tussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk" (Róm 6,8).

Simone Weil gyönyörű gondolata szerint a szeretetnek kétféle meg
valós ulási fo rmája van: az egyesülés szeretete az örömben, és a t ávol
ságból is összetartozásé a fá jdalo mban. A kereszténységnek ez a két
pólusa: a Szentháromság a tökéletes egyesülés - és a kereszt a töké
letes fájdalom. A kereszt sze retetét megélve jutunk el a Szenthárom
ság szeretetéig - m ondja Weil.

Istenről nem beszélhetünk úgy , mint valami tárgyról, fogalomról ,
- csak szélhatunk hozzá. Hálás örömmel felelhetünk neki, aki meg
szó lított mi nket .

Harmadik vallomás: a megszabadftottak hálaéneke

Hálát adunk neked, Atyánk, mínden ért.
Köszönjük, hogy vagy, hogy lehetünk mi is .
Köszönjük, hogy kipusztíthatatlan vágyat oltottál belénk

a szeretetre és a boldogságra.
Köszönjük, hogy törvényeid a boldogságra köteleznek.

hogy életünk és boldogságunk a szeretet.
Köszönjük, hogy reménykedhetünk a szeretet végső teljességében .
Köszönjük, hogy benned leoml anak v álaszfalaink.

hogy végül tökéletesen egyek legyünk a szeretetbe n
egymással és veled.

Köszönjük, ho gy önmagunkkal megajándékozhatjuk egym ást,
hogy semmiségünkben is magadénak fogadsz minket.

Köszönjük, Atyánk, a szenvedést,
mert megnyitott, tágított, tisztított ,
mert benne is megláthattuk szereteted et ,
mert közelebb vitt minket hozzád ,
aki nekünk a Fájdalom és az Öröm vagy.

Köszönjük, ho gy magunkra eszmélhettünk a szenvedésben,
hogy ott tudhatunk minden fá jda lomban ,
hogy megélhetjük a telj es valóságot ,
amely most szenvedés és öröm ,
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amely majd egység és boldogság.
Amely mindig szeretet.

Köszönjük, Atyánk, hogy szerethetünk az öröm ben .
hogy benned teljessé lesz minden örömtöredék.

Köszönjük, hogy szerethetünk a fáj dalomban,
hogy a remény ho zzád emel a kétségbeesésből.

Egész életünk vajúdás - hogy önmagunkat megszüljük.
Egész életünk haldoklás - hogy Te megszüle thess bennünk.

Valaha így könyörögtünk hozzád:
Urunk, add nekünk magadat.

Most egyre kevesebbnek tartjuk m agunkat,
méltatlanságunk megsemmisítő terhe alatt.

Végül egyetlen porcikánk sem marad már a miénk 
boldogan vagy fájdalmasan - mind a tiéd lett.

Elfogy6 életünkből semmi sem marad végül,
s ezt a semmit mégis odaajándékozhatjuk neked.

Ma nem tudunk már könyörögni ,
csak megköszönni.

Csak hála van bennünk, Atyánk , hogy elfogadtál a m agadénak .
Hála és öröm és fájdalom egybeolvad szeretetedben.

Hála, hogy halálunkban teljessé válhat önátadásunk.
Hála, hogy letörölsz szemünkről minden könnyet.
Hála, hogy megszabadítasz minket önmagunkt61.
Hála, mely eggyé válik szereteteddel.
Hála, mert nincs többé én-rní-ö, csak Te va gy Atyánk

minden mi ndenben.
A szeretet minden mi ndenben .

Hála, béke, öröm.
Hála.

Béky Gellért

A SZOLGÁLAT HÁROM FOKA

Az első a j ó k e d v Ú . n a g y I e I k Ú. h á I á s s z o I g á I a t . Ami nk
van. amit a jó Istentől kaptunk (test i erő. egészség, ügyesség. szellemi ké·
pességek. tehetség és egyéb [ ótulajdon s áqok) , mások javára, boldogítására,
segítésére akarjuk használni. Mert az erő, a hatalom. a képességek legjobb
használata a szolgálat. Meró pazarlás, önző fényúzés lenne. szegényes kor
látoltságra vallana, ha mindezt egyedül a magunk javára akarnánk fel hasz
nálni. Sok mai f iatal látja ma így a szolgá latot. Számukra se nem puszta kö
telesség. még kevésbé kínos áldozat . amit másokért meg kell hozni, hanem
valami magától é rtető dő dolog, amit természetes jókedwel, fiatalos öröm
mel , szívünkre hallg atva nagylelküen felajánlunk . S nemcsak hogy nem .ad-
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juk a nagyot" szolgálatunkkal. nemcsak hogy nem várjuk el a másiktó l. hogy
hálálkódjék. hanem még mi köszönjük meg. hogy mások . embertársaink. a
k özöss éq, a társadalom alkalmat ad a szolq álatra, lehetővé t eszi számunkra .
Mint a szentmisében imádkozzuk : . h álát adunk. mert arra mélta ttál minket ,
hogy színed előtt állhatunk. és szolgálhatunk Néked " . (A második eucharlsz
tikus imádság ból.)

A szolgálat lényege ebben áll : nem azért vagyunk a világon. hogy kiszol
gáltassuk magunkat, hanem hogy mi szolgáljunk Istennek és ernbertestv é
reinknek.

Am bármennyire nemes és szent dolog is az ilyen szolq álat, még nem
tökéletes. EI kell jutnia a második fokra is annak. aki tökéletes akar lenn i a
szolgálatban. Ez pedig nem más. mint a s z i val á z a t o s s á g a . Ke
resztelő Szent János mutatta erre a legszebb példát. Nem azt mondta: én
csak arra vagyok rnéltó, hogy az Úr (Jézus) saruszíját megoldjam. hanem:
még arra sem vagyok rnélt ö, hogy saruhordozója lehessek! A szolgálat ui.
olyan szent és nagy dolog. hogy emberben nem igen akad olyan . aki t ök é
letesen méltó lenne erre a magasztos feladatra. Az első fokon hálát mondunk
a szolgálat nagy kegyelméért; ezen a második fokon semm iségünket. rnéltat
lanságunkat. elégtelenségünket Ismerjük el nagy alázatosan. Kell ez a máso
dik fok. mert ha netalán nem volna meg bennünk, könnyen öntetszelgés .
önelégültség veszélyébe sodorhatna bennünket a szolgálat. a másokért való
tevékenykedés. szorgoskodás .szenved élye". Sőt az a veszély is meqvan,
hogy nem sokat kérdezzük. kell-e másoknak a szolgálatunk? Ráerőszakoljuk

magunkat a szeretet és a szolgálat jel szavával a felebarátra , s ahelyett. hogy
jót tennénk neki. terhére leszünk . Könnyen beleringathatjuk magunkat abba
a boldogító tudatba. hogy .jótevők" vagyunk. mások megmentői; nélkülünk
ők tehetetlenek. semmire sem mennének stb . Ha azonban megvan bennünk
a második fok alázatossága. csakugyan szolgálat lesz a szolgálatunk.

De még ez a második fok sem jelenti a teljességet. Nem kevés azoknak
a száma. akik szlvesen. örömmel, alázattal szolgálnak Istennek. felebarátnak.
viszont nem fogadják el készségesen . hálával . igazi örömmel a m á s o k
s z o I g á I a t á t . .K ösz önörn. ne erőltesd magad. én egyedül is meg tu
dom tenni; nincs szükségem a te segítségedre. szeretetszolgálatodra: Va
lami rejtett önhittség. függetlenségi vágy vagy csak egyszerüen a tapintat és
alázatosság hiánya mondatja ezt velünk. Félünk. hogya másik . aki nekünk
szolqál. fölénk kerekedik nagylelküségben . megelőz bennünket szeretetszol
gálatával. Vagy csak egyszeruen unjuk. lebecsülj ük a másoktól jövő szolgála
tot. Vagy nincs helyes fogalmunk a szeretetröl, annak kölcsönösségéről.

Az édesanya akkor is örül gyermeke ügyetlen. többet zavaró. mint hasz
náló , segítségének' . aprö-cseprő ajándékalnak. ha semmi haszna sincs belóle ;
ha a gyerek mindenféle felszedett holmival akarja öt megörvendeztetni; ha
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a segítség után rendbe kell hozni a szobát , amit a gyerek teljes erejéből föl
akart söpörni. Nem az eredményt nézi, hanem a gyermekszív odaadását, a
szándékot, és szívből örül a legkisebb .szolq álatnak" is .

Mi lenne, ha a jó lsten elutasítaná a mi szolgálatunkat, mondván, hogy
neki nincs erre szüksége (s ebben tökéletesen igaza volna); hogy elég O
önmagának (ez is színigazság) ; ha nagy fölényesen, ellentmondást nem
tűrő "nagy l e l kűségge l " tudtunkra adná: "ne törjétek magatokat, se parancsot
ne tartsatok, se erénygyakorlatokkal ne bibelődjetek , úgyis hiába, ez mind
értéktelen énelőttem. Én és egyedüi én üdvözítelek titeket, ingyen ." Teoló
giail ag nézve a kegyelem is, az üdvösség is Ingyenes, semmiképpen sem
függ se akaratunktól, se cselekedeteinktől , még csak a bűnbánatunktól sem.
S mégis: lsten, a nagy lsten, az ingyen is üdvözítő lsten nemcsak hogy el
tűri nagy kegyesen ügyetlen, tökéletlen szolgálatunkat (ha ugyan egyáltalán
annak lehet nevezni), hanem elismeri, elfogadja, örül neki, hálás érte. Sőt 
nem hihetetlen ez? - ő maga kéri szolgálatunkat ; szeretetünkre, nagylelkű

ségünkre, szabad akaratból fakadó önmegajánlásunkra apellál!

A szent lsten, a dicsőség Istene maga az alázatosság, az alázatos szol
gálat. Isten a . szolqálat Istene". Szolgál nekünk a természet erőiben, amelyek
éltetnek, fenntartanak bennünket; szolgál nekünk a gondviselésben; az em
berek által. az eseményekben, az Egyházban, Jézus Krisztusban, a Szentlélek
által. Istenben is megvan, sót a legtökéletesebb mértékben megvan a szol
gálat első és második foka: az örvendező , magától értetődő, alázatos szol
gálat szelleme. Es megvan benne a harmadik fok is: mert jó szívvel. öröm
mel , szeretettel, kedvesen , hálásan - és csodálatos dolog az lsten hálája! 
elfogadja a mi gyarló, de szívből jövő szolgálatunkat is. Erre csak az képes ,
aki igazán alázatos és igazán szeret. Isten pedig maga a Szeretet.

Ha nem így volna, senki sem lehetne lsten .rnunkatársa", akivel maga a
nagy lsten "együttműködik" az üdvösség munkálásában (Mk 16,20) ; akkor
senki sem tudná kiegészíteni azt. ami hiányzik még a Krisztus szenvedésé
bő l (Kol 1,24). Akkor senkinek sem lenne szabad papnak lennie; akkor hallat
lan vakmerőség volna a fogadalmas életideál, vagy egyáltalán önmagunknak
az lsten országára való nagylelkű fel- és megajánlása.

De ha lsten a Szolgálat Istene, egészen a harmadik fokig (azaz ha
csakugyan a Szeretet Istene), akkor a mi szolgálatunk is lehetséges, elfoga
dott , érvényes, százszor megáldott. boldog szolgálat!

S ha lsten elfogadja a ml hitvány szolgálatunkat, nekünk is mindig készen
kell lennünk egymás szolgálatának igaz szívvel való elfogadására. még akkor
is , ha nem mindig van a "test i ember" ízlése és vágya szerint.

Sok család , sok közösség lenne emberibb, csal ádlasabb. Istenibb, ha
megértenénk és megvalósftanánk a szolgálatnak ezt a három fokát, ami nem
egyéb, mint alázatos, hálás szeretet.
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Josef Stierll

A Jt:ZUS SZIVE·TISZTELET DOGMATIKAI ss VALLÁSOS t:RTt:KEI

Tanulmányunk célja : röviden megmutatni, mennyi erő duzzad a Jézus
Szíve-tiszteletben a dogmatikus oldalról a gyakorlati vallásos élet felé ha
ladva, s hogyan valósulnak meg benne az igazi vallásosság nagy és mellőz

hetetlen követelményei.

Jézus Szíve mint a hitigazságok középpontja

Nem szabad. hogy az ember vallásos magatartását csupán szubjektív el
határozása alapozza meg; inkább az igazság és az értékek objektív világából
kell kinőnie. Más szóval : vallásosságunk legyen dogmatikailag megalapozott,
alakuljon ki a hitből és a kinyilatkoztatásból. Minél mélyebben gyökere:lik a
vallásos élet a hitigazságokban , minél inkább ott a köz éppontja . annál termé
kenyebben tud kibontakozni a fejlődés általános törvényei szerint.

Vessük fel tehát először is a kérdést: melyek az egyházi Jézus Szíve
tisztelet dogmatikus értékei. Persze nyomban el kell ismernünk, hogy a
szokásos Jézus Szíve-tisztelet gyakorlói egyáltalán nincsenek teljes tudatában
ennek a gazdagságnak, sőt éppen ezen a területen a jámbor gyakorlat sok
szor nagyon is messze távolodott a teológiától. Ezt a tényt azonban nem sza
bad az igazi Jézus Szíve-t isztelet terhére írnunk . t:rtsük inkább nyomatékos
sürgetésként, és tárjuk fel. engedjük hatni lelkipásztorkodásunkban az eddigi 
nél sokkal jobban a dogmatikus alapokat és összefüggéseket. A következők

ben megmutatjuk a .J ézus Szíve-teológia" központi helyét. Nyílt lehetőség

marad. hogy más vezérgondolatból kiindulva is felépíthetjük az igazságok
rendszerét, s arra is épp oly termékeny vallásos életet alapozhatunk. Mégis
fölvethetjük azt a kérdést. nem vezet-e el Jézus Szíve titkának dogmatikus
szemlélete a hitigazságok magvába .

Az egész világtörténelemnek, az emberiség történetének koord ín átatenqelye.
lsten és ember kegyelmi találkozásának legbensőbb helye ugyanis Krisztus
keresztje; ugyanakkor az ember lsten iránti vallásos odaadásának a helye is.
t:s ennek a keresztnek a legközepe az Úr átvert szíve . Ha ezt a titkot teljes
tágasságában és mélységében szemlétjük. összefut benne a katolikus hitigaz
ságok minden fő sugárvonala. A szentséges Szív titkával összekapcsolódik
a Szentháromság és az üdvösség titkának minden nagy igazsága.

A szeretet háromegy Istenének megnyilvánulása

A kereszt függőleges vonala túlmutat magán. bele a háromegy lsten, a
végtelen Szeretet legbensőbb titkába. Az átvert szívü , megfeszített Krisztus
történelmi megjelenésében úgy tárult fel előttünk. hogy lsten a szeretet,
ahogyan puszta szó nem adhatja tudtul, - még lsten kinyilatkoztató szava
sem. Mert ez a keresztre fölemelt Krisztus, akinek szívéből minden csepp
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vér kifolyt, .a láthatatlan lsten k épmása" . •Aki engem látott. látta az Atyát:
Az átvert , kl üresed ö szív szimbolumában, a végső odaadásnak ebben a jeIé
ben mint egy kapun át megismerjük az önmagát odaajándékozó isteni szere
tetet. Ez a szeretet jeiéül átdöfött szív egyszerre középpontja a golgotai
Krlsztus-aíaknak. és szimbóluma annak, hogy az önzet len, ajándékozó szeretet
lsten titkának a lényege. Ez Jézus Szívének első dogmatikus üzenete : lsten
a végt elen szeretet! Szeretet önmagában és szeretet minekünk!

De a végtel en szerete tnek ez az Istene éppen szerétetének t itkában háro
mas: Aty a, Fiú és Szent lélek. Az átvert, vérző szívú Megfeszítettben a leq
föls égesebb Szentháromság legmegragadóbb kiny ilatkoztatását is szemlél
hetjük.

Próbáljuk ezt az igazságot kissé megmagyarázni :
Az átvert, vérző Szív képében az Atya ajándékozó szeretete még jobban

megnyIlvánul. mint a megtestesülés csodájában ; ez annak következetes
folytatása és beteljesedése. •Úgy szerette lsten a vll áqot" , - nemcsak úgy,
hogy . nern kímélte egyszülött Flát", hanem hogy emberi szívet vétetett fö l
vele , és engedte, hogy ez az emberi szlv, amely egyúttal lsten szíve, el
vérezzék értünk. Ez volt atyai szeretetének bizonysága a bű n ös ember iránt.
Még mélyebbre hatolva: az, hogy az Atya kereszthalálra adja Fiát és engedi
elfolyni szíve vérét, a látható eseményen túl jelz i, mekkora utat tett meg a
Fiú az istenség belsejéből. az Atyától befelé a világba . Elment egéSzen .a
kapukon kívülre" és szíve kiüresítéséigl

De láthatóvá válik Itt a Fiúnak az Aty a szeretetére felelő odaadása is.
Ebben az esti áldozatban beteljesedik a Megtestesült reggeli imája : . Irne
jövök , hogy megtegyem akaratodat. Törvényed szívem legbensejében él:
Jézus egész életének következetes engedelmessége .mindhalálig engedel ·
mes" szívében gyökerezik, és megint nem más, mint annak az isteni oda
adásnak meghosszabbítása a világba, amellyel a Fiú Atyja felé fordul. Az
Atya akarata szívének szerelme, szívének szenvedélye.

Ezért az átvert Szívben mindenekelőtt az ember Jézus szívbeli odaadása
nyilvánul meg valóságosan a mennyei Atya iránt. De még mélyebben nézve
az örök Fiú végső odaadásának jele a mennyei Atya iránt a Szentháromság
titkában . Mert a Fiú mindig sztvb öl. azaz lénye legbensejéből és ezért a
legtisztább szeretetből adja magát az Atyának: a történe lmi időben a ke
reszten , és a Szentháromság történelem feletti életében mindörökké.

Atya és Fiú szeret ö egymáshoz hajlásá ból származik a háromságos élet
t itkában , örökös . gyümölcsként" és .adorn ányként" a Szent lélek. Ha tehát
igaz, hogy Atya és Fiú lényeg i, isteni viszonya jelképesen és valóságosan ls
láthatóvá lesz a Keresztrefeszített átvert sziv ében. akkor ennek a titoknak
a Szentieiket ls ki kell nyilatkoztatnia. Akk or ő a gyümölcse annak, hogy az
Atya kiszolgáltatja Fiát , és a Fiú odaadja magát Atyjának.

Valóban: a Jézus halálra adott szívéből kifolyó vér és víz a Szenti eiket
jelképezi , mint a megváltás minden javának teljességét és foglalatát. Már az
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ószövetségi jövendölések a forrás felbu zgó vizében szemlélték a messiási
üdvösség javait. Maga Jézus is alkalmazta ezt a képet, erról beszélt a szen
vedése elótti utolsó sátoros ünnepen a jelképes, prófétai é rte lmű vízmerító
körmenet alkalmával. . Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék , aki hisz
bennem!" ~s János magyarázóan hozz áfűzi: . Ezt arról a Lélekról mondotta,
amelyet a benne hivók kapnak meg. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert
Jézus nem dicsóült még meg" (Jn 7,37-39) ' . A megdicsóülés órája azonban
Jézus saját szava szerint (Jn 12,28; 13,51; 16,5 ; 17,4-5) a golgotai odaadás
a kereszten és annak beteljesedése, a feltámadás. Ezért amikor nagypénte
ken befejezódött a passió , a szentháromságos élet mélyeiból feltörnek az
üdvösség forrásai. Attól az órától fogva állandóan .kl ömllk a Lélek minden
testre" .

Ha így nézzük a kereszt eseményét: nem csupán úgy, ahogy szemünk
előtt lejátszódik, hanem mint mélyebbre mutató szimbolumot, és megfejtjük
átfogó értelmét, akkor megsejtjük a bibliai Jézus Szíve-kép trinitárius kör
vonalait: a rneqfeszltett Krisztus átvert szlván át hivő szemünk a három
ságos Szeretet titkába hatol.

Sajnos népies Jézus Szrve-tiszteletünkből messzemenóen hiányzik ez a
szentháromságos elmélyítés. Ez a tisztelet többnyire megreked Krisztusnál,
sót gyakran már az ó emberi oldalánál. Nagyon helytelenül. Mert minden
leszállás kezdete az Atya szíve; Szüz Máriának, az Egyház képmásának köz
vetítésével válik a Fiú szívében a világ szívévé, és így találja el a mi szl
vünket. Ezért viszont a szív fölfelé vezetó útját is végig kell járni: a Szent
lélekben, a Fiú szívén keresztül az Atya szívéig I

Az üdvösség megvalósulása során - természetesen a kellő fenntartások
kal és megkülönböztetésekkel - mindnyájan egy szíwé leszünk Krisztus
ban: a Fiú sz ívévé az Atya elótt. Ez minden Jézus Szíve-felajánlásnak és a
szívcsere minden misztikus élményének mélyebb értelme is: Krisztussal ,
Krisztus által , Krisztusban, tehát az ő szívével egyesülve járjuk az Atya Iránti
odaadás útját!

Krisztus mindenestül közvetít ő. Ezért szíve is egészében üdvösségközvetítő

szerepet tölt be az Atya szlve és az ember szíve között. Ha a Jézus Szíve
tisztelet Ismét jobban figyel erre a lényege szerint trinitárius felépít ésre.
nemcsak saját maga gazdagodik szerencsésen, hanem ezenfelül könnyebben
kapcsolatot talál a liturgikus vallásossággal ls , hiszen ez utóbbi lényegileg
Krisztus közvetító szerepének igazságáb61 él , ez az iránya.

Az üdvösségre vonatkozó tanítás összefoglalása

Nemcsak a kereszt felfelé meredó ága mutat a Szentháromság benső

titkára. A kereszt egyben belegyökerezett földünkbe, ez a föld Issza be a

I A jánosi Idézet tagolására vonatkozólag lásd J . Heer könyvének ugyanebben a szám
ban található Ismertetését.
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Megváltó szíve vérét. Igy fut össze az átv ert szív titkában a keresztény
üdvösségtan minden sugárvon ala is. Hiszen ez a szlv mindannyiunkért adta
oda magát. Ahogy ő maga az üdvösség minden kegyelmének forrása , úgy
fakad titkából az üdvösség minden üzenete. A Jézus Szíve-tisztelet Ilyen
üdvösségtörténeti szeml élete nagyban gyarapodh at, ha visszapillantunk az
egyházatyák teológiájára , mert itt az ő Jézus Szíve-teológiájuk központi gon
dolataira bukkanunk

Igy például Jézus Szíve t itkában a legmegkapóbb híradást találjuk meg
arról , hogy lsten valóban és fogyatkozás nélkül e m b e r r é I e t t az em
berek üdvösségé re. Ez nem csupán utólagos belem agyarázás Jézus Sz ív é
nek ért elmezésébe. Ellenkezőleg : János apostol evangéliumával az isteni
Logosz megtestesülésének teljes komolyságát akarja megvédelmezni minden 
féle szellemi gnózissal szemben. Ezért áll könyve tetőpontján (19. fej.) a
Krisztus oldal ának átdöféséről szóló tudósítás . Ezzel tanús ágot kív án tenn i
mind a két Igazság: a megtestesülés és az üdvösség mellett.

Először is az isteni Logosz valóságos embersége mellett. Mert nem csu
pán valam i látsza ttest szenvedett itt látszólag - tehát valój ában nem szen
vedett. Hanem egy fiz ikai szívvel rendelkező igazi test lett a halál zsák
mánya. Az első János-levél továbbviszi ezt a vonalat az üdvösség valódisága
felé : megváltásunk nem csup án a Lélekből származik, hanem az emberré lett
lsten húsából ls, Kri sztusn ak a kereszthalálban feláldozott testéből, önmagát
odaadó szivének véréból (vö . lJn 5,6) .

Ezért a megtestesülésnek ezt a rendjét Jézus legszentebb Szívének titka
hangsúlyozottan mint a b ú n t ő I val ó m e g v á I t á s t hirdeti. Mert az
átvert szív ű Megfeszített lsten Báránya, aki magára veszi, és ezzel tőlünk

elveszi a világ minden búnadósságát. Ezt a szívet a ml szivünk gonoszságai
miatt sebezték meg. O az a nagy engesztelő áldozat, amelyet már Jeremiás
próféta jövendölése szerint is mindnyájunkért adnak oda zálogul (Jer 30,21).
Tehát az átvert szív titkában az üdvösség rendjének más képeinél és titkainál
még mélyebben és még megragadóbban jelenik meg a megváltás igazi jel ·
lege : az, hogy a szív szeret ö áldozati engedelmessége hozza létre, bőséges

váltságul a b űnös vonakodás ért. A Megv áltó szíve vérének kiömlése a leg
kifejezőbb szimbólum annak a kenózisnak , kiüresedésnek abeteljesülésére ,
amely a filippi levél szerint a megváltás központi t itka (2,5-10).

Ezért az átvert szívnek ez a képe lényegszerúen a látszólagos hiábavaló
ság jeleit hord ja magán. Ez hozzátartozik a megváltás rendjéhez. Szeretet,
amely a végsőkig odaadja magát, és ezért - legalábbis úgy látszik - csak
gyalázatot és hálátlanságot, hidegséget és közönyt kap, úgyhogy mintha hiába
ömlött volna vére, hiába adta volna oda szlv ét. A tehetetlenül kiszolgáltatott
szeretet legmegkapóbb képét látjuk Itt. Mert mi kiszolgáltatottabb, mlnt egy
keresztrefeszített védtelen szíve! De éppen így tárul fel a megváltás leg
bensőbb titka : lsten azoknak adja oda átvert szívét, akik átve rté k. Igy akarja
beteljesíteni a megváltást : a minden gyalázatnak és méltánytalanságnak ki-
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tett, kiszolgáltatott szív tehetetlensége hajl ít sa meg végre a mi büszke
szívünket, gyullassza föl hideg szívünket !

Egy harmadik titok is feltárul itt előttünk: mert Kri sztus megte stesülése
és a világ megváltása térben és időben az E g y h á z által folytatódik. Ezért
az Egyház is benső összefüggésben áll az átvert szív t itk ával . Az egyházatyák
teológiája a hit mélyreható tekintetéve l kettős vonatkozást fedezett fel az
Egyház és Jézus Szíve között, mindkettő a Szentírásra támaszkodik : születés
és menyegző .

A kereszten Jézus Szívéből ti tokzatos módon megszületik az Egyház. Amit
valaha Eva teremtése jelképezett Adám oldal ából. az telj esedik be Itt: a ke
reszthalálban szunnyadó második Adám, Krisztus megnyitott oldal ából szüle
tik szent jegyese, a szúzi Egyház. Az az igazság, hogy az Egyház az Úr
Szívéből születik, a patrisztikus Jézus Szfve-tanlt ás magvához tartozik, és
azóta sohasem ment feledésbe. Még ma ls halljuk visszhan gját a Jézus
Szíve-Iiturgla himnuszában: . Ex corde scisso Eccles ia, Christo iugata nascl
tur - Ez átvert Szívből születik az Egyház, Krisztus jegyese."

Az Egyház születésének gondolatával összekapcsolód ik menyegzőjének

titka Krisztussal, a vérvőlegénnyel. Mert a születés órája egyben a menyegző

órája is. Piros és fehér a menyasszony ruhája: vér és víz a Vőlegény szlv é
ből. Az Úr a saját szívét adja az Egyháznak, hogy tőle megkapja a meq
váltott ember szlvét,

Igy tehát az Egyház az átvert oldalú Krisztus szívének t itka . Ennek a
fölismerésnek kellene egyoldalúan jogi egyházképünket elmélyítenie. Krisz
tus titokzatos teste Krisztus Szívének patakzó forrásából él!

Az Egyháztól a teológiai vonal a hét s z e n t s é g titkával folytatódik.
Panaszkodunk, hogy Igehirdetésünkben a szentségek túlságosan .doloqlvá"
váltak. De márls kétségtelen fordulat tapasztalható : megint inkább Krisztus
hoz és az Egyházhoz való viszonyukban nézik őket. A szentségek olyan teo
lógiai szemlélete, amely Krisztus megtestesülése titkának továbbsugárzását ,
a Keres zt 6sszentségének eszközeit, az üdvösség kegyelme inek hordozó it
látja bennük, termékenyen vlsszavezethet6 Jézus Szívének titkára. Ezzel
értékesen gazdagodik mind a Jézus Szlve-tlsztelet, mind a szentségekhez
járuló jámborság. Amint Jézus Szíve és az Egyház egyetlen bensőséges egy·
séget alkot. éppúgy a szentségek is mindkettővel szoros kapcsolatban állnak.
Közvetlenül szemlélve a szentségek a jegyesi Egyház anyai termékenységéből
fakadnak , amellyel állandóan szüli és táplálja , gyógyítja, erősíti és a töké
letességre vezeti gyermekeit . De ez az egész anyai életerő Jézus Szívéből

árad az Egyházba.

Ezért a Jézus Szívéből fakadó v ér- és vízfolyam való ságosan szimbolizálja
a hét szentséget. A víz közvetlen képe a keresztségnek, amely tisztára
mossa az embereket az els6 Adám vétkétől , és a második Adám tagjaivá
teszi őket. A vér közvetlen képe az Eucharisztiának, a legfölségesebb szent-
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ségnek, amely fel é a többi irányul. Mint ahogy az atyák teológiájában a ke
reszthalál menyegzős napként jelenik meg, éppúgy az Eucharisztia lényege
szerint menyegzői szentség, a léleknek e világon megvalósuló legteljesebb
részvétele Krisztus és az Egyház menyegzőjében . IOs mert menyegzős szent
ség, azért kiemelkedő értelemben a szív szentsége is .

A keresztség és Eucharisztia két fő szentségében ott rejlik a hét szent
ség tel jes bősége . A Megfeszített átvert szívéből állandóan árad a hét
szeres folyam, és így beteljesedik Jézusnak az utolsó sátoros ünnepen tett
ígérete.

Ezzel elérünk a megváltás dogmatikus szerke zetének beteljesüléséhez:
mert az Egyház a szentségek által közvetíti nekünk a kegyelmek bőségét

Jézus Szívéből. A v ér- és vízfolyam lényegében a kereszt minden kegyelmé
nek folyama; állandóan áramlik, és magával sodor az ö r ö k é I e t b e .
Egyszer majd az új Jeruzsálem folyamává változik, amelyről a Jelenések
Könyve beszél , és Ezekiel próféclája a templom jobboldalán előtörő folyam
képében.

Igy az átdöfött sziv a János-evangéliumban és a megölt bárány a Jelené
sek Könyvében az időben éppúgy, mint az örökkévalóságban az isteni élet
forrása a megváltottak számára. Földi vándorutunk idején a Megfeszített
szívéből Isszuk az új életet. A mennyei Jeruzsálemben a felá ldozott Bárány
itat kimeríthetetlen forrásá ból.

Már ezek az utalások ls megsejtetik velünk, hogy a Jézus Szíve-titok
dogmatikus szemlélete csakugyan a kinyilatkoztatás nagy titkainak és az
üdvösség alapvető valóságainak metszőpont ja. A keresztény életü nket alakí tó
minden nagy hitigazság felé ebből a Szívből tartanak a vonalak, és megint
benne futnak össze.

Megkülönböztettük a dogmatikus Igazságok két csoportját: az I sten ről és
az üdvösségről szóló tan ít ást. De a megfeszített Krisztus szívének titka en
nek a két főcsoportnak is metszö- és érintkezési pontja . Mert éppen ebben
az önmagát áldozatul adó szívben tör be végleg veszett vIlágunkba a szent
háromságos szeretet titka, és ajándékozza meg az üdvösséggel. IOs a rneq
nyilt Szív kapuján át. az Úr szív ével való kegyelmi életközösségben rneq
találjuk az utat hazafelé a Szentháromság egy Istenhez, aki örök szeretettel
von szívére.

Tehát már Jézus Szíve titkának dogmatikus szemléletét is nem sejtett
egyetemesség, roppant tágasság és mélység jellemzi. Ehhez járul egy to
vábbi tényező : Panaszkodunk ma dogma és vallásgyakorlat végzetes távol
sága és idegensége miatt. IOs el kell ismernünk, hogy sajnos a Jézus Szive
ájtatosság egyes népies formált is túlságosan kevéssé Irányítja a dogma.
A valóságban egyáltalán nem kellene így lennie. Mert a dogmatikai alapok
valóban megvannak , és minden gyakorlati Jézus Szíve-tlszteletet megelőzően

már ott a történelemben az egyházatyák gazdag Jézus Szíve-teológiája. Ezért
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ha ma termékennyé akarjuk tenni a Jézus Szíve-tiszteletet, megint sokkal
inkább vissza kell nyúlnunk ennek az ezeréves hagyománynak kincseihez.
Akkor itt is meg fogjuk tapasztalni, milyen életalakító ez a teológia, és
milyen megalapozott teológiailag az Egyház Jézus Szíve-tisztelete.

A vallásos életalakítás értékel

Ha igazán felfogtunk egy igazságot, az mindig termékeny lesz az élet
ben. Ezért a Jézus-Szíve-titok imént vázolt dogmatikus gazdagságából szük
ségszerüen értékes vallásos életalakítás hajt ki. A következő utalásokban
csak néhány lényeges elemet akarunk kiragadni, hogy megmutassuk a Jézus
Szíve-tisztelet vallásos termékenységét. Ezek a megállapítások sem lépnek
fel a monopólium igényével. Mindegyik érték meglehet más vallásos alap
beállítással is . Nyugodtan nyitva hagyhatjuk a kérdést, meg lehet-e őket má
sutt is olyan bőségesen és olyan harmonikus egységben találni, mint a Jézus
Szíve-tiszteletben. Csak arról van szó, hogy pozitíven megmutassuk az Igazi
mély Jézus Szíve-tisztelet valódi értékeit.

Termékeny bensőség

A Jézus Szíve-tisztelet középpontjában az Úr egész gazdag benső élete
áll, le egészen legmélyebb gyökeréig: az Atya és az emberek iránti szeréte
ns. Ezzel szükségszerúen rámutat az Úr bensejére. Megtanít, hogy necsak
szavait és tetteit ismerjük, hanem eljussunk forr ásuklq, Igya Jézus Szíve
tisztelet már tárgyával állandó felszólítás a bensőségre .

Természetesen másfelől csak az az ember képes igazán megérteni Jézus
Szívét, akiben legalábbis komoly vágy él a bensőség után . A természeténél
fogva felszínes és erősen kifelé forduló, vagy pedig önközpontú jellem so
hasem jut el a Jézus Szíve-tisztelet mélyebb megértésére. Akinek viszont
szeme és nagyrabecsülése van az igazi belső élet iránt. azt éppen Jézus Szí
vének szemlélete fogja mind mélyebbre vinni a termékeny bensőségben. és
megérleli benne a szív mély jámborságát. ellentétben a csak szavakban meg
nyilvánuló jámborsággal. Nem kell sokat bizonyítani, mennyire szükséges
ez a bensőség nemcsak általában, a vallásos élet legbelső értelménél fogva,
hanem a mi korunkban különösen ls. Hiszen a nyugtalanság és hajsza lég
körében élünk. szívünk minden rostjával kifelé csábít a világ. minden jóakarat
ellenére csak nehezen jutunk el belső nyugalomra és összeszedettségre.
Ezért az erős centrifugális irány egy még nagyobb ellenkező. befelé húzó
erő után kiált. Az Igazi Jézus Szíve-tisztelet minden bizonnyal Ilyen meg
nyugtató, rendező. bensőséget adó mágneses hatást gyakorol. Még a papok
és laikusok egyházi apostoli munkáját is fenyegeti. hogy külsőségessé válik.
puszta üzemrné, szervezéssé és rutinná. Nagyon is könnyen megfeledkezünk
azokról az életadó forrásokr ól. amelyekből az apostoli tevékenységnek táp
lálkoznia kell: az imádság, a szemlél ődés, a kegyelem forrásatból .
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Apostoll buzgóság

De a Jézus Szíve-tisztelet és az apostolság nemcsak az Igazi bensőség

közvetítésével áll termékeny kapcsolatban . Jézus Szívének t itka önmagában
hordja az apostoll munkát gazdagon megtermékenyítő e rőket . H ivő szív nem
láthatja anélkül Jézus szívének, ennek az önmagát másokért utolsó csepp
véréig felemésztő szívnek a képét , hogy erős ösztönzést ne érezzen hasonló
önzetlen és áldozatkész odaadásra a lelkek szolgálatában. Ezért a ford ítottja
ls áll : az apostoll elszántság hiteles mértéke az egyén i Jézus Szíve-tlsztelet
valód iságának és mélységének. Gyanús az a Jézus Szíve-tisztelet, amely
semmi féleképpen sem sürget az apostolkodásra, ha másképp nem , a szerető

szolgálat , az lma és az áldozat alak jában .

De Jézus Szívében megragadóan látjuk a nagy apostoll erényeket is : az
alázatot, az enged elmességet , a lelkekért való buzgalmat, az Istenbe vetett
bizalmat stb.

A Jézus Szíve-ájtatosság a legjobb orvosság . a cselekvés modern eret
nekséqe" ellen (XII. Plus) , amely éppen az apostoli munka terén ls pusztí
tóan terjed . A megváltás középpontjában nem a ml akt ivista értelemben fel 
fogott tettünk áll, hanem az áldozat! Ezért minden igazi apostolság cselekvés
és szenvedés egyensúlyát követeli meg . Ha a Jézus Szíve-tisztelet ebben az
értelemben . passzív" jegyet hord , akkor ez a passzív von ás csak utánzása
annak a . passzlv " i smertetője l nek , amelyet a keresztben az egész keresztény
ség magáénak mondhat.

A kegyelem elsősége

Az áldozat hangsúlyozásával még valam i szorosan összefügg : Az Egyház
Jézus Szíve-tlszteletében erősen kiemelkedik a kegyelem elsősége. Terrné
szetesen minden Igazhltú kereszténynek, minden igazi vallásosságnak val
lania kell, hogya kegyelem összemérhetetlenül felülmúlja a természetes
javak értékét . és hogy föltétlenül szükséges, megelőz minden emberi cselek
vést az üdvösség rendjében. Az Egyház elítélte az ezzel ellenkező felfogáso
kat, a pelagianizmus és szem ipelagianizmus eretnekségét. De ez az elítélés
nem akadálya annak, hogy minden I dőben ne legyen elég sok gyakorlati pel a
glánus és szemipelagiánus: olyan emberek, aki k kelleténél nagyobb [elent ö
séget tulajdonítanak az ember természetes erőinek és saját tevékenységé
nek, s a kegyelemben csup án segítő , megkönnyítő , megszépítő erőt látnak.

Ezzel szemben Jézus Szívének titka minden bizonnyal az isteni kegyelem
fönségéről, gazdagságáról és termékenységéről szóló ünnepélyes üzenet.
Gondoljunk csak a vele kapcsolatos egész dogmatikus valóságra: az Egyház
és az egész üdvözülés természetfölötti szemléletére, a szentségek j e l en tő

ségére stb . De még az áldozat és engesztelés gyakorlati követelményeiben
is a kegyelem primátusának ez a keresztény alaptörvénye érvényesül.
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A kedély ápolása a vallásos életben

A Jézus Szíve-tlsztelet egy további vallásos értéke inkább a lélektani
szemlélet síkján található : Az Úr Szíve iránti ájtatosság nagymértékben
ápolja a kedély erőit az egész vallásos élet hasznára.

Népies Jézus Szíve-tiszteletünk kétségtelenül nem egyszer esett abba a
hibába, hogy túlságosan felfokozta az emocionális oldalt, Imákban, énekek
ben meg is hamisította az érzelmi életet. De az értékes erőkkel való vissza
élésnek nem szabad bennünket visszatartania ezeknek az erőknek helyes
bevetés ét ől. Ma mélylélektani ismeretek alapján az előző racionalista nem
zedéknél ismét hajlandóbbak vagyunk arra, hogy helyesen értékeljük és ko
molyan vegyük az érzelmi erőket. Persze minden nehézség nélkül alávetjük
magunkat annak a követelménynek, hogy minden igazi jámborságnak világos
ismereteken és céltudatos akarati magatartáson kell épülnie. A hit rneqls
merése, önmegtagadó aszketikus igyekezet és pozitív törekvés a keresztény
magatartásra feltétlenül hozzátartozik a vallásos élethez. De még nem meríti
ki. Mert az ember nem csupán értelem és akarat. Minél gazdagabb az em
bersége, annál mélyebb kedélye is van. Ezért az olyan embernek, aki csak
az értelmét és akaratát ápolja , el kellene nyomorodnia, vallásos téren is,
sőt éppen ezen a téren . I:s egy szép napon az elnyomott, rneqerőszakolt

emocionális erők szörnyü bosszút állanak.

A Jézus Szíve-tisztelet ugyan szintén szolid hitigazságokon épül, és a
legerősebb felszólítást intézi az akarathoz, az erényekre való törekvéshez
stb .; de bizonyos, hogy nagymértékben ébresztgeti és alakítja a kedély erőit

is. Ezzel segít az embernek, hogy teljesen és egészen ember legyen leg
mélyebb kapcsolata, az Istenhez való viszony terén. A Jézus Szíve-tisztelet
által gazdagon ápolt kedélyi erők tehát nem puszta barokk ékesítményel a
vallási életnek, amelyekről könnyen lemondhatunk. Hanem amikor a szív fo
galmába mindig belefoglaljuk az érzelmi és emocionális erőket is, ezzel egy·
ben kijelentjük, hogya kedély olyan mélységekbe nyúlik, amelyek a logikus
értelemnek és a célratörő akaratnak önmagukban nem hozzáférhetők.

Korunkban az emberi élet és az emberi kapcsolatok nagyon is dologivá
süllyednek, csak a célszerüséget szolgálják, és így elszegényednek. Ezért két
szeres okunk van, hogya kedélyi adottságokat is ápoljuk. Már pedig a kedély
és a legnemesebb emberi szenvedélyek legnagyobb fokú és leggazdagabb ki
bontakozása történik Jézus Szívének szemléletében, amikor szeretettel részt
veszünk örömeiben, szenvedésében, ujjongásában és bánatában, boldoqsáqá
ban és bajában, és így állandóan növekszik emberi szlvünk élet-és szerétet
egysége Krisztus szívével.

Ha így a Jézus Szíve-tisztelettel a kedély gazdag erő it ápoljuk, ezzel egyál·
talán nem hamisítjuk meg ennek az áhítatnak vallásos jellegét. Hiszen a
kedély minden kibontakozása csak annál mélyebb odaadásra ösztökéli az
embert és szívét lsten iránt, tehát igazi vallásos magatartásra segíti. Minél
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Igazabban ember az ember , annál könnyebben szólhat hozzá lsten , és annál
közelebb áll Teremtőjéhez és Atyjához.

A szeretet titkában

Jézus SzIvében a legtisztább szeretet él. Hiszen személyiségének magva
a szeretet. Ez életének és halálának hajtóereje ls. A szeretet tehát a keresz
ténység és a keresztény élet lelke is. Nem hiába áll hitünk középpontjában
az a hatalmas szö, hogy lsten a szere tet: és boldogan tapasztaljuk, hogy
Irántunk is csupa szerétet Ezért nemcsak okoskodó értelmünkkel , hanem
szIvünk mélyéból fel kell foqnunk, hogy szeretnünk kell . szeretnünk szabad
. egész sztvünkb öl".

De mind a kettő : Istennek az ember irán ti szeretete és az ember lsten
Iránti szeretete megragadóan vált láthatóvá a kereszten Krisztus átvert szfv é
ben: az Atya csodálatos szeretete és a Fiú odaadó szeretete.

Bizonyára más titkokon is lángra gyúlhat az ember szeretete lsten iránt,
hiszen azok is a szeretet megnyilvánulásai: a betlehemi jászol, a Golgotára
fölvivő keresztút. az Oltáriszentség csodája . De az Úr Szívében a legmeg
kapóbb alakban tal álkozunk lsten szeretetmegnyilvánulásainak Ioqlalat ával és
teljességével. Ezért is ajándékozta az Úr a ml korunknak, a szeretet elhi
degülése korának különös hangsúllyal a szfvnek ezt a jeiét és titkát. Azt
akarja , hogy gyújtó felhfvásként hasson a gondolkodást és tetteket egyaránt
átfogó szeretetre, az lsten és ember Iránti szeretetre. De nemcsak hív ben
nünket a szfvnek ez a titka, hanem a belső izzást és erőt ls megadja, hogy
feleljünk.

Kereszténységünk túlságosan józanná vált. Megint szükségünk van a pün
kösdi Lélek szent mámorára , arra a m árnorra, amely ugyanannak a Jézus Szl
véből áradó Léleknek erejében egyúttal józan is : .Laatt bibamus sobrlam
ebrietatem Spiritus - Vidáman igyuk a Lélek józan mámorát!"

Teljes tisztelet a Codex Iuris Canonicinak és az egyházszervezetnek!
Lényeges szerepet töltenek be lsten Országában. De nem borítják lángba a
világot. Erre egyedül a szeretet képes - vagy a gyúlölet! tS minthogy a
gyúlölet olyan félelmetesen dolgozik, a szeretetnek is meg kell tennie a végső

döntést. Csakhogy emberi szeretetünk kútfőI kiapadtak. De isteni forrásuk
fogyhatatlanul buzog a megfeszftett Krisztus átvert szívéből.

Benső személyes egység Krisztussal

Hadd mutassunk rá a Jézus Szlve-tlsztelet még egy végső vallásos élet
értékére. Ez egyben minden mást összefog lal és teljesen elmélylt. tS ez az
emberszív benső, személyes egysége Krisztus szívével.

Az igazi keresztény jámborság mindig Krlsztus-kőzpontú . Ezért egyes ke
resztények más úton jutnak el az Úrral való szoros, meleg egységre. De áll a
fordítottja is : Minél szorosabban egyesült valaki Kr isztussal , annál közelebb
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áll a szent Szivhez, és annál rokonabb jámborsága a Jézus Szíve-tisztelettel.
De a keresztény jámborság egyetlen formája sem él olyan tudatosan és

bensőségesen a lélek Krisztus Urunkkal való egységéből - a kegyelem és a
hit alapján -, mint a Jézus Szíve- tisztelet. Osi mintaképe János apostol az
Úr szivén az utolsó vacsorán . A misztika boldogitó bepillantásokat adott
ebbe a bizalmas szivbeli viszonyba a szívcsere gyakran ismétlődő élményé
vei. Szent Luitgardtól Sziénai Sz. Katalinon át Alacoque Sz. Margit Márlálg.
De ezeknek a misztikus képeknek tárgyi magva a Jézus Szíve-tisztelet lénye
géhez tartozik.

Igy lesz éppen a Jézus Szive-tiszteletben a kereszténység igazán s z e 
m é I yes vallásosság: mert a középpontjában egy személy áll, és ezt a
személyt nem csupán külső megjelenésében , hanem legbensőbb magvában
és forrásában ragadjuk meg. De az önmagát átado h ivő felajánlás is sze
mélyes. kétféle értelemben is: Az emberi személy legbensőbb gyökeréig nyú
lik. tS ezért minden egyes embernél - hiszen mindegyik megismételhetetlen
személyiség - személyes abban az értelemben is, hogy csak ő képes igy
rá. senki más. Vannak persze a Jézus Szive-tiszteletnek közös küls ö formá i
és belső fejlődésének közös alapvonásai. De ezeken az általános formákon
és alapvonalakon belül annyi fajtája van, ahány Jézus Szivét tisztelő sziv.

Ahol az lsten Lelke. ott szabadság van.
Ezért minden embernek szabad. sőt kötelessége saját vallásossága útján

haladni lsten felé. úgy. ahogyan a Szentlélek az Egyházon belül mindenkinek
külön-külön megmutatja.

De ugyanaz a Szentlélek mutatja meg nekünk eszköze. Alacoque Margit
Mária és az Egyház szava által nyomatékosan Jézus Szíve titkát.

Paray-Ie-Monlal felszólitása minden kereszténynek szól. De mindegyiknek
a maga módján kell valóra váltania ezt a kötelezettséget.

Forrás: Joset Stierli (hrs q.I : Cor Salvatoris . (Herder I 248·270.

Löffler Mária

ISTEN ADJA A NOVEKED~ST

Damian Deveuster. a leprások apostola

1. 1840 január 3-án született Belgium flamandok lakta vidékén , egy bra
banti kis faluban. Tremelóban egy nyolcgyermekes parasztcsalád fia . Josef
Deveuster. ~Ieterős. eleven. jóeszü gyermek volt, de indulatos természetű is .
Szülei , tanitói mély vallásosságot ültettek lelkébe. Még kisgyerek volt, ami
kor eltünt egy zajos búcsúi mulatságből. Nagyapja jól sejtette: a templom
ban kuporogva imádkozott. Az édesanya esténként juta lmul a szentek életéből

olvasott fel gyermekeinek. Ennek hatására egy nap rávette pajtásait, hogy
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Iskola helyett menjenek az erdőbe, hogy "remeték" legyenek. és késó estig
ott Imádkoztak. Az élénk gyermek korcsolyázás közben beszakadt a jégbe.
de sikerült kijönnie; egyszer egy kocsi kereke alá került. de nagyobb baja
nem történt: a kisfiú magától értetódóen köszönte meg Istennek megmene
külését.

13 éves korától szülei földjén dolgozott. A mezei munkát nagyon szerette ,
edzett. er ös, Izmos legénnyé fejlódött . Mindenféle mesterséghez is értett :
farnunkéhoz. építkezéshez. Apjával kés őbb úgy tervezték. hogy az ügyes.
vállalkozó kedvú Josef a terménykereskedésüket vegye át. Ezért 18 éves ko
rában a Braine-Ie-Comte-i középiskola internátusába küldték, hogy megtanul·
jon franciául. A népéhez ragaszkodó . darabos flamand parasztfiú eleinte
bizony külföldinek érezte magát a városi vallon flúk között. De hamarosan túl
tette magát ezen. és a . nyelvi ellentéteket" heves vonalzócsatákkal oldotta
meg.

2. Ebben az idóben hallotta lelkében az lsten hlvását. Nem volt könnyú a
döntés. Sok mindent kellett otthagynia. szép jövóról kellett lemondania. és
sok akadály állt útjában. Sokszor éjfelekig imádkozott világosságért. Elóször
a szigorú és mezei munkát végzó trappistákra gondolt. de Lóvenben teológiát
tanuló bátyja , Pamphilius rábeszélte. hogy az ó francia eredetú missziós rend
jükbe lépjen be: a Jézus és Mária szentséges Szlvéről és az öröklmád ásröl
nevezett társaságba (Picpus-atyák). Igy egy látogatás alkalmával egyszeruen
rávette apját: hadd maradjon mindjárt ott. édesanyjának csak könnyebb lesz
úgy!

Levelezése mutatja . milyen nehezen egyeztek bele szülel, hogy ó is pap
legyen. Hiszen két leányuk is belépett már az orsolyákhoz! Mikor végre
meggyózte öket, azonnal jelentkezett felvételre. ~s itt újabb. véglegesnek lát
szó akadály állt elótte : felvették a rendbe. de pap nem lehet. latinul nem
tud. és 19 éwel már "túl öreg" ahhoz. hogy az elmulasztott iskolaéveket
pótolja. Ez súlyos csalódás volt számára. de meghajolt elöljárói döntése
elótt. Neki az volt a fontos. hogya szerzetben Istennek adta magát.

1859.febr.2-án öltöztették be. és a Damian testvér nevet kapta . Lelkében
azonban tudta: lsten papnak hívja. és ezt el kell érnie minden áron. Szabad
Idejében elkezdett bátyjától latint tanulni. és meglepó gyorsan haladt benne.
Amikor ezt a h ázfőnök megtudta. felvették a tanuló noviciusok közé. Damian
testvér boldogsága nem ismert határt. "Nagy hálával tartozom a társaság
nak" - írta késöbb többször is rá jellemzó módon. Lelkesen Igyekezett el
mulasztott tanulmányait pótolni. és a szerzetesl , lelki életben haladnI. Irö
asztalába belevéste: Hallgatás. összeszedettség . imádság. Annál vidámabb
volt a szabad Idóben . Noviciusmestere megjegyezte. hogy egész múködése
alatt nem találkozott olyan barátságos és szeretetreméltó egyéniséggel. mint
Damian testvér.

3. Még csak az alsóbb rendeket kapta meg, amikor 1863 ószén a rend
újabb misszionáriusokat akart a Sandvlch-szlqetekre (Hawai szigetek) küldeni.
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Bátyja is velük ment volna. de az akkor kitört tifuszjárványban súlyosan rneq
betegedett. Megkérte öccsét. nem utazna-e helyette oda. Damian rögtön vál
lalkozott rá. - hiszen ez volt titkos vágya. Közvetlenül a rendi generálist61
kért engedélyt. kedvesen azzal indokolva kéreimét, . hogy az útiköltség kárba
ne vesszen" . Az engedélyt megkapta . Az Idő sürgetett. Gyorsan elbúcsúzott
Tremel6ban a családját61 - örökre. I:desanyjával a következő nap egy
zarándokhely templomának Mária-szobra alatt mondtak egymásnak búcsút. 
másképp a j6 anya nem tudott volna elszakadni forr6n szeretett fiát61.

Damian testvér még egy félévlg. a hosszú hajóúton és megérkezése után
folytatta teol6gial tanulmányait. 1864.május 21-én szentelték pappá. . Mlly
nagyok a kötelességeim! MilYE:1n tökéletesnek kell ezentúl magatartásomban
lennem! Milyen végtelen buzg6nak apostoli múködésemben! Imádkozzatok
éjjel-nappal értem! Kérjetek meg erre másokat ls!" - írta szüleinek.

Hamarosan egyedül volt új munkahelyén. a Hawai sziget Puna területén,
egyedül a kanakok között, 8 hónapot töltött ezen a helyen, amikor társa . P.
Clemens a sziget másik részén kidőlt a nehéz munkában . P. Damian felaján
lotta neki . hogy cseréljék el munkaterületüket: az övé kisebb. a munka Itt
könnyebb . Az áldozat meghozta gyümölcsét. P. Clemens az új munkahelyen
megállta a helyét. P. Damian robusztus alkata és j6 egészsége pedig rneq
küzdött a nehézségekkel. és később j61 összedolgoztak.

Az új mlsszi6s területen. Kohala és Hamakua körzetében 3000 ember élt
130 km hosszú területen elsz6rtan. A nemkatolikusok eleinte ellenségesen
fogadták. P. Damian a vulkanikus szigeten 8 éven keresztül nap-nap után
fáradhatatlanul gyalogolt vagy lovagolt erdős, sziklás, szakadékos terepen
hívei után. Szeretettel igyekezett őket megnyernI. .Ha a papjukat szeretik,
nem lesz nehéz a rnl Urunkat megszeretniök. akinek ő csak szolgája" - írta.
Ezt el is érte. Atlag évente sikerült egy templomot is felépítenie. Apostoli
sikereiért csakis lsten kegyelmének adott hálát. .lsten adja a növekedést 
olvassuk egyik levelében. - A mlsszlonárlus csak ültet és öntöz . Néha nö
valami. néha nem. Egy azonban biztos: ha nem ültetnek , akkor nem is nő

semmi:

Leveleiben egész itt töltött ideje alatt visszatér a kérés : szeretne egy
állandó . rendszeres lelkiatyát. mert alig van alkalma gyónni. Bátyját hívta. de
az teol6giai tanár lett Lővenben. Végre 1869·től kezdve egy fiatalabb rend
társa segített neki, akivel nagyon j61 megértették egymást.

4. 1873-ban döntő változás állt be Damian atya életében. Egy alkalommal
püspöke megkérdezte a fiatalabb misszionáriusokat. elvállalnák-e. hogyegy·
mást három h6naponként felváltva ellássák Molokai szigetén a leprasok lelki
gondozását. A 800 leprás közül kb. 200 katolikus volt. és csak időnként tar
t6zkodott közöttük egy-egy pap. P. Damian jelentkezett elsőnek. sőt kész volt
végleg odamenni. A püspök azonban egyelőre nem akart egy fiatal. életerős

papot a szörnyű betegségnek feláldozni.
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A lepra terjedése és a betegek helyzete komoly gondot okozott a hono
lului kormánynak és a püspöknek is. Az egészségügyi bizottság úgy Intéz
kedett, hogya leprásokat Molokai szigetére szállították. A kormá ny pénzt
bocsátott rendelkezésre, kórház létesült, a betegek élelmet, ágyneműt és
ruhát kaptak. A sziget másik oldalán élt a f őlntendáns. a betegek közül nevez
ték ki két helyettesét, kb. 100-200 egészséges családtag is a betegekkel
rnent, de különben senki sem törődött velük. A két lepratelepen hiányzott az
állandó orvos, ápolónév érek. lelkész, rendőrség. A betegek rettegtek oda
kerülni. a rendőrség erőszakkal szakította ki őket családjuk kör éb ől. Az em
bertelen környezetben. ápolás nélkül. leírhatatlan piszokban 40 %-uk már az
első évben meghalt. Az embereken kétségbeesés vett erőt, Ittak. erkölcsileg
teljesen leszüllöttek, elállatiasodtak. Maguk a betegek. de a közvélemény,
a sajtó is követelte már, hogy történjék valami az érdekükben.

Ilyen körülmények között érkezett P. Damian püspöke kíséretében 1873.
május 10-én a szlqetre, egyelőre ideiglenesen. csupán a brevl árlumával. A
betegek testi-lelki elhagyatottsága mélyen megre ndítette. Hamarosan a szo
kott módján olyan levelekkel ostromolta elöljáróit. amelyeknek nem lehetett
ellenállni : Kész végleg ezek között a szerencsétlenek között élni. főleg a sok
haldokló miatt. Egy honolului újság is szenzációként közölte, hogy végre egy
katolikus pap önként vállalta a munkát a leprások között. •Akármi is a vallá
sos meggyőződése. ez az ember egy keresztény h ős " - írta a nemkatolikus
újságíró. Az elöljárók beleegyeztek, hogy maradjon .

Az egészségügyi bizottság egyes tagjait azonban irigység töltötte el az
atya hirtelen népszerűsége miatt. Elűzni nem tudták a szigetről, de a fertözés
veszélye ürügyén megtiltották. hogy rövid időre is elhagyja . Azt hitték. ezt az
önkéntes bebörtönzést nem fogja vállalni. Kimondhatatlanul szenvedett e
miatt az igazságtalan rendelkezés miatt - de maradt. Pedig egyáltalán nem
látszott könnyű feladatnak élete végéig nap mint nap a betegek gennyedő

sebeit látni , a szörnyű szagot elviselni. amit ezek az élve elrothadó szeren
csétlenek árasztott ak. A bosszantás folytatódott : amikor a provinciális meg
látogatta, nem engedték a partra, sem P. Damiánt a hajóra . P. Damian egy
csónakból , hangosan - francia nyelven - gyónt meg. (Később visszavonták
ezt a rendeletet.)

P. Damian az őt jellemző lendülettel. nagy akaraterővel, kitartással és
végtelen jósággal fogott új munkájához. Mi nt papnak a hívek lelki gondozása
volt a feladata . De rögtön rájött. hogy itt sokkal többet kell tenni: a sze
rencs étlen. gyógyíthatatlan betegek emberi sorsán kell könnyítenI. A betegek
szenvedéseit lehet enyhíteni, életüket meg lehet hosszabbítani. IOs Ismét
akcióba lépett. leveleket írt mindenfelé, és ismét nem lehetett neki ellenállni.
Az egészségügyiek rájöttek. hogy az atyában kitűnő munkatá rsra ta láltak.
Becsülni kezdték, megkérdezték véleményét. együttműködtek ve le. O pedig
addig nem nyugodott, amíg a betegek érdekében el nem érte, amit helyes-
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nek tartott. Minden újításnak ő volt az éltető lelke, legtöbbször kezdemé
nyezője és fizikai munkása is .

Eleinte elővigyázatos volt : inkább egy pandanusfa alat t aludt a szabadban,
amíg külön faházat nem építhetett magának. és ide kezdetben nem engedte
be a leprásokat. De hamarosan rájött: ezeknek az emberi roncsoknak szere
tetre, atyára, barátra van szükségük. Elővigyázatossága csak megbántaná
őket. Ezért baráti kapcsolatba lépett velük. Hetenként mindenkit végigláto
gatott. engedte. hogy kezet fogjanak vele, ha étellel kínált ák. egy tálból evett
velük. Maga kötözte sebeiket, amputálta leváló tagjaikat. söpörte szobájukat ,
vizet hordott nekik. Sugárzó egyénisége. örökös derűje . jó humora , élénk
beszédessége elfeledtette az emberekkel szomorú sorsukat. bátorságot. re
ményt öntött beléjük.•Leprás lettem a leprások között - írja (még eq ész
séges korában!) Szent Pált visszhangozva - , hogy mindnyájukat megnyer 
Jem Krisztusnak. Ha prédikálok, legtöbbször azt mondom : .Mi leprások' ."

P. Damian gyakorlati érzékú ember volt. Intenzíven foglalkozott a leprát
enyhítő orvosságokkal , makacsul követelte, hogy elegendö mennyiségú gyógy·
szert, több ruhát, melegebb takarókat, több és tápláló élelmet küldjenek a
szigetre. Neki magának ls volt adományokból egy kis raktára. amelyből kivé
tel nélkül mindenkinek juttatott. aki rászorult , akár katollkus. akár protes
táns. akár pogány vagy züllött volt az illető. Kiharcolta. hogy vízvezetéket
létesítsenek és csatornázzanak. Utat építtetett a két falu , Kalavao és Kalau
papa között. A betegek új házakat kaptak, 3-4000 házat ő maga ácsolt. Föld
rnűvel ésre, állattartá sra. virágoskertek ültetésére biztatta őket. Keményen
leszoktatta a részegeskedőket az italról, erélyesen szembeszállt az erkölcs
telen életmóddal, Aszüleiktől elszakított gyermekeknek két árvaházat épít
tetett, a fiúkét jó ideig maga vezette : a gyermekekkel való foglalkozás vol t
legnagyobb öröme . Nemes szórakozást ls nyújtott a szerencsé t len emberek
nek. Hangszereket szerzett a lágy kedélyú , muzikális kanakoknak, énekkart.
zenekart szervezett. Ha vendég érkezett a szigetre, virágd ísszel . zenekarral ,
lovas felvonulással fogadták. Három éve volt P. Damian Molokai szigetén .
amikor a leprások azt mondták, hogy jobb itt a sorsuk, rnlnt otthon volt. A
tömérdek munka közepette P. Damian is rendszeresen azzal végezte leveleit :
. Maradéktalanul boldog vagyok"

Elsősorban azonban pap maradt. 1877·ben fel ajánlották neki az alintendánsi
állást évi 10 OOO dollár fizetéssel. Visszautasította: . Ha csak a pénzért dol
goznék. nem maradnék öt percnél tovább . Egyedül lsten, az ő szolgálata a
lelkek érdekében tart itt."

Fennmaradt egy füzete. amelybe préd ikációs, hitoktatási vázlatokat, lelki
feljegyzéseket írt. Mélyen hitt lsten jóságában. egész magatartásával, önzetlen
jóságával és önfeláldozásával ezt akarta közvetíteni. Sugárzó egyéniségének.
határozott. de meleg szavainak nagy hatóereje volt. .Onkéntes rabsága az
emberiség roncsai között lsten szeretetének bizonyítéka volt számukra.
Nem is kellett volna beszélnie róla' - mondta Georges Goyau. P. Damian
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sokszor emlegette azt is: tulajdonképpen annak köszönheti a megtéréseket,
hogy imádkozik a rábízottakért. A napot a tabernákulum előtt kezdte . A teme
tőben vagy a haldoklók mellett elmélkedett. Minden szabad Idejében az ol'
vasót mondogatta. Evente 150-200 embert megkeresztelt, kétszer annyit, mint
egyik Időleges társa.

A tremelói parasztfiú lelk ipásztori munkájában, tan ít ás ában teljesen elta
lálta a hangot a kanakokkal . Lelkületüknek megfelelően vonzó, zenés Istentlsz
teleteket tartott, zsúfolt templomban. Pedig: .Néha nehezemre esik a nehéz
levegő miatt a mise alatt a templomban kitartanI" - írta püspökének. Kü
lönösen a karácsony i éjféli mise és a ragyogó úrnapi körmenet ragadta meg
a lelkeket. Megszervezte a katolikusok között az állandó szentségimádást.
Vallásos egyesületek tagjai önként vállalták a betegek, elhagyatottak gondo
zását. O maga otthagyott mindent, éjszaka is fe lkelt, ha súlyos beteghez,
haldoklóhoz hívták . •Gyakran zavarban vagyok, mikor a szentkenetet kell fel
adnom, mert a sebektől sehol sem találok szabad helyet" - írta. A búnösö
ket buzdította. hogy legalább a végső órán térjenek meg, reményt öntött a
haldoklókba , mellettük maradt halálukban . A betegek legnagyobb része lsten
akaratában megnyugodva, reménykedve, sőt örömmel fogadta a halált. Evente
kb. 150 embert kellett eltemetnle. Számos koporsót maga ácsolt, és sok sírt
maga ásott meg. Mindig ünnepélyes temetést tartott, zenekarral, reményt
hirdető gyászmenettel a szép, virágos temetőbe, amit ő hozott létre.

Persze hibái ls voltak. P. Damian, aki oly gyengéd tudott lenni a leprások
hoz, a sok munkában idővel ideges lett és ingerlékeny, ha ellenkeztek vele.
De utána hamarosan sietett bocsánatot kérni az illetőtől, amit az nem ls
várt volna - mondták kortársai. Egész életében megalkuvás nélkül küzdött
ez ellen a hibája ellen .

16 évi rn űk öd ése alatt - tíz éven át mint egyedüli pap - virágzó eqyház
községet hozott létre, boldog és buzgó hivekkel. De sosem várt köszönetet,
és minden dicséretet elhárított magától. . Mlnden dicséret, amivel engem
akarnának elhalmozni , Istent illeti , akinek szolgája vagyok " - jegyezte fel
füzetében .

5. P. Damian kezdettől fogva számított rá, hogy megkapja a leprát. Mégis,
amikor az elsó komoly jelek - időnként láz, fájdalom a bal lábában és a
bőrén fehér foltok - jelentkeztek, megrettent. Idő kellett hozzá, hogy legyőz

ze félelmét. Ezek a tünetek később egy időre elmúltak. Tiz éve volt már a
leprasok közt, amikor 1883 decemberében egészen véletlenül blzonyosságot
szerzett, hogy ő ls megkapta a betegséget. Fáradtan tért haza egy körútjáról ,
és meleg lábvizzel akart könnyíteni magán. Szórakozottan bedugta dagadt
lábát a forró vízbe - és nem érzett semmit. Csak akkor eszmélt fel, amikor
a kezét megégette. 43 éves volt ekkor, erős , Izmos, egészséges ember. De
h ősles lélekkel fogadta ezt a keresztet ls . Egy Idő múlva már így irt bátyjá
nak: •Tudod, hogyaMegváltó egyideje kiválasztott: megengedte, hogy meg
kapjam a leprát. Orökké hálás leszek Istennek ezért a kegyért . .. Segíts

46



imáddal , kérlek, hogy legyen erőm kit art ani , és szerencsésen elérkezzem a
Kálvária hegyének csúcs ára.·

Egyelőre még folytatta fáradhatatlan munkáját , s öt építkez ett. A betegség
csak lassan terjedt. Később azonban arcát ell epték a daganatok. A keze
sokáig ép maradt. Amikor a lábát már nem tudta használni , lóháton vagy
kocsi n járt .

~Iete utolsó évei ben a lepra mellett még más szenvedések is kijutottak
neki. Világszerte ismerték ugyan a nevét, a sajtóban dicsé rték tetteit és ön
feláldozását, a honolului kormány legmagasabb kltüntetését kapta meg, Az
egész világon egyaránt becsülték katolikusok és protestánsok, és múvéhez
sok adományt kapott az utóbbiaktól is . Mégis akadtak irigyei , aposto ll munká
jának ellenségei , akik szándékosan kedvezőtlen vélem ényt terjesztettek ról a.
Ennek hatására későbbi elöljárója és püspöke is - egyébként kiváló embe
rek - rosszul értékelték, nem értették meg. Provinc iál isától a beteg atya
kemény hangú, szemrehányó leveleket kapott. Onteit, a maga dicsőségét

kere si. Csak a saját betegeire gondol. - Ellenségei kezében, akik értetlenü l
áll tak a papi nőtlenség nagy áldozatával szemben , ütőkártya lett ellene egyes
orvosok téves felfogása. hogya lepra a szifil isz egy válfaja , tehát erkölcs
telen élet következtében kaphatta meg.

P. Damlant mindez nem törte le. •Azon az áron, hogy elhagyjam aszigetet
és múvemet, nem akarnék egészséges lenn! " - mondta orvosainak. De a
bete gség uto lsó szakaszában nála is depressziókat okozott. Időnként fájó
bizonytala nság kínozta: üdvözül ni fog-e egyáltalán. Szomorúság át még fokozta
a betegek és haldoklók állandó társasága, az igazságtala n támadások és
egyedüllé te. Magára maradt a szigeten, mert nem volt elég misszionárius,
és min t betegnek megtiltotta a provinciális, hogy elhagyja a telepet. hogy
valakinek klön thesse bánatát. meggyónhasson. Ez fájt neki a legjobban .
•Leprás vagyok, hála Istennek! - írta provinciálisának. - De csak egyetlen
kegyelmet kérek: hogy valak i havonta egyszer leszálljon síromba, hogy rneq
gyónhassak .. . Az oltár előtt gyónok, és keresek belső fájdalmaimban eny
hülést. A taberná kulum és a Szúzanya szobra előtt morgok időnként:

Halála e lőtt lefogyott, már alig látott, a lepra belső szerveit is rneq
támadta, csak hörögni tudott. Amikor fekvő beteg lett, ápolói csak egy
szalmazsákot találtak a szobájában a földön - leped őlt . fehérnemújét el
ajándékozta.

De átélhette lsten jóságát. ~Iete utolsó évében társakat kapott : két lai
kus testvér és egy misszionárius, a vallon Lambert Conrardy abbé önként
vállalta, hogy hozzá jön segiten i. Végül a rend is küldhetett hozzá egy atyát.
és irgalmasrendi nővérek érkeztek a szigetre. Mindez nagy örömmel töl tötte
el. Most már nyugod tan rneqhalhatott, a mú jó kezekben volt.

1889.ápr.1S-én, a nagyhét kezdetén halt meg. 49 éves korában. Az alatt a
pandanusfa alatt temették el , ahol első éjszakáit töltötte . Holttestét 1936
ban L6venbe vitték, a rendház templomába, boldoggáavatása folyamatban van.
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Onfeláldoz6 munkája követőkre talált. Halála után az ő múve nyomán
szerveztek katolikus misszionáriusok máshol is telepeket és kórházakat a
leprások számára, legelőször Conrardy abbé Kínában. Mai szellemi utóda a
laikus újságíró . a leprások nagy apostola, Raoul Follereau és felesége. A
nagy hindu államférfi, Mahatma Gandhi, aki sokat foglalkozott a leprások
sorsával, írta Damian atyával kapcsolatban: .A katolikus egyház ezreket tud
felsorolni, akik P. Damian hősi példája nyomán a leprások szolgálatába áll
tak. Erdemes lenne kikuta tni . milyen forrás élteti ezt a hősiességet:

Irodalom: Vital Jourdan: Pater Damian. Vater der Aussii tzJgen. Pattloch Ver lag, Asc haf
fenburg, 1959, 218 o. Francia eredeti: Le Pere Damian. Lib raJre Artherne Fayard 1958.

Európai magyar papi lelkigyakorlat
jún. 23-án estétől 27-én délig

Színhelye: Innsbruck, H aus der Begegnung
Jelentkezés Marosi Lászlónál, A-9800 Spíttal / Drau,

Kapelle ngasse 15

+
Magyar nővérek európai lelkigyakorlata

[ül.l -Iü-íg' Villers-La-Ville-ben (Brüsszelt öl 40 km-re)
az örökimádók lelkigyakorlatos házában
egy magyar jezsuita atya vezetésével.

Jelentkezés máj .31-ig Rácz Marianna n övérn él,
Bloem en dals t r . 30, Vaals (L), Nederland

Közelebbi tájékoztatót mindenkinek időben küldünk

+
Magyar lelkigyakorlat nővéreknek

Szent Margit-ctthon, Linz
Vezeti : P. Békési István SJ

Ideje: 1. kurzus júl. 7. estétől júl. 14. reggelig
2. kurzus aug. 23. estétől aug. 30. reggelig

Jelentkezés: Schw. P rovinzoberi n , St. Mar git-Heim,
Senefelderstr. 6, A-4020 Linz
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AZ EGYHÁZ SZAVA

A SZENTATYA SZENT~VI APOSTOLI BUZDITÁSA

1974.dec.8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, VI . Pál pápa apostoll buzo
dítást írt az Egyházon belüli kiengesztelődésről az egész világ püspökeihez,
papságához és híveihez. A buzdítás latin szövege a . Pate rna cum bene
volentla " szavakkal kezdődik.

A pápa abból indul ki, hogya helyi egyházakban most fejeződik be, Ró
mában pedig hamarosan megnyílik a jubileumi év. Nagy jelentőségű esemény
ez az egész világ számára , amely az Egyházra tekint, különösen pedig a ka
tolikus Egyház gyermekei számára. A szentév legfőbb célkitűzése, amint azt
a pápa mindjárt meghirdetésekor bejelentette, a kiengesztelődés, amely az
Istenhez való megtérésen, az ember belsó megújulásán alapul. ,Az Egyházat
Krisztus maradandó tanúságtételnek állította fel arról a kiengesztelődésről ,

amelyet az Atya akaratának teljesítésére ő létrehozott; az Egyháznak tehát
az a szerepe, hogy szüntelenül megújulva és megtisztulva jelenlévővé és
szinte láthatóvá tegye az Atyaistent és emberré lett Fiát. Hogy ezt a szere
pét mindig jobban betöltse, szükségesnek gondoltuk hangsúlyozni azt a sür
gető szükséget, hogy az Egyházban mindenki előmozdítsa a Lélek egységét
a béke kötelékében: A pápa azt szeretné elérni buzd ít ásával. hogy mindenki
az Istennel és testvéreivel való kiengesztelődés munkása és előmozdítója

legyen, és hogya közelgő szentévi karácsony a világ számára békekará
csonnyá váljék.

I. Az Egyház mint kiengesztelt és kiengesztelő világ. Az Egyház kezdettől

fogva tudatában volt annak az átalakulásnak, amelyet Kr isztus megváltó
rnűve hozott létre; általa a világ gyökeresen új valósággá lett, amelyben az
emberek újra megtalálták Istent és a reménységet, és részeseivé váltak lsten
dicsöségének Urunk Jézus Krisztus, a kiengesztelődés szerzője által. Ez a
megújulás teljességgel lsten irgalmas kezdeményezésének köszönhető. Isten
kezdeményezése közvetlen Isteni közbel épessel vált konkrét valósággá: nem
elégedett meg azzal, hogy megbocsásson nekünk, nem is közönséges em
bert tett meg közvetítőnek közöttünk és önmaga között, hanem egyetlen Fiát
állította békeközbenjár6nak. Krisztus, amikor meghalt értünk, valóban meg,
semmisítette adósság levelünket, odaszegezve a keresztre; a kereszt által kl
engesztelt Istennel, saját személyében megölte a gyűlöletet. Ez a kiengesz
telődés beír6dlk a világ történelmébe vissza nem fordítható tényként, és
maradandó történelmi kifejeződésre talál Krisztus Testében, az Egyházban,
amelybe lsten Fia minden nemzetből meghívja testvéreit; a Fő, tekintélyével
és tevékenységével, az Egyházat a földön kiengesztelt vllággá teszt, A ke-
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resztény csak akkor méltó tagja ennek a Testnek , ha hozzájárul ahhoz, hogy
Krisztus Testét eredeti természete szerint megtartsa kiengeszteltek k özös
ségének. A kiengesztelődés olyan, mint a kegyelem és mint az élet: ha egy
szer megkaptuk, ösztönz ésk ént. áramként átalakít bennünket, hogy érte dol
gozzunk, hogy továbbadjuk. Ez a hiteles kereszténység ismérve az Egyházban
és a világban . Minden egyes hivő személyes kötelessége, hogya békét elő

mozdítsa: ha nem teljes fti , akkor áldozatbemutatása is hatástalan marad . A
kölcsönös k iengesztelődés ugyanis részesül az áldozat értékében, és az áldo
zattal együtt egyet len Istennek tetsző adományt alkot. A kiengesztelődés a
sziv mélyén játszódik le, de egyben nyilvános jellege is van, mint Krisztus
halálának . Ezért adta meg az Úr Jézus az Egyház apostolainak és pásztorainak
a kiengesztelődés szolgálatát: arra van küldetésük , hogy valamiképpen ma
gukra véve Krisztus személyét, neveljék a rájuk bízottakat az igazságban és
a szentségben . •Az Egyház tehát, mivel kiengesztelt világ, egyben természe
ténél fogva és maradandóan kiengesztelő is; ebben a minőségében lsten
jelenléte és tevékenysége, aki Krisztusban kiengeszteli magával a világot.
Ez a jelenlét és tevékenység kifejeződik mindenekelőtt a keresztségben, a
bűn ök megbocsátásában és az Eucharisztia megünneplésében; ez utóbbi
Krisztus megvál tó áldozatának megjelenítése és lsten népe egységének
hatékony jele :

II, Az Egyház, az egység szentsége. A kiengesztelődés két dolgot foglal
magában: lsten és emberek között helyreáll a béke, és az-emberek kibék ül
nek egymás között. Ezzel a kettős arculatával a megváltás legelső gyümölcse;
mint a megváltásnak, egyetemes dimenziói vannak, kiterjedésben és mély
ségben egyaránt. A kiengesztelődésben az egész teremtett világ érdekelve
van, egészen a végső beteljesedésig. t:s mivel a kiengesztelődés kivált
ságos módon és intenziv jelleggel fejeződik ki az Egyházban, azért az Egy
ház valamíképpen szentsége, vagyis Jele és eszköze az Istennel való benső

séges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének, más szóval ennek
az egységnek és egyesülésnek sugárzási központja. amely az idők folyamán
egyre jobban érvényre jut, és az i dők végén beteljesül. Minden szentségnek,
az Egyháznak ls , olyan jelnek kell lennie, amely valamit kinyilvánít; vagyis
meg kell valósítania és igazolnia kell tan ításában, életében, istentiszteleté
ben azt az összhangot és közös törekvést, amely első napjait jellemezte, és
mindenkor lényeges eleme marad. Ez az összhang, épp ellenkezőleg, mint a
megosztottság, csak növelheti tanúságtételének erejét: felfedi létezésének
okait, és világosabbá teszi hitelreméltóságát. Ehhez az szükséges , hogy
minden hivő kitartson a Szentlélekhez való húségben ; a Szentlélek egyesíti
az Egyházat a közösségben és a szolgálatban, szüntelenül megfiatalítja és
megúj ltja, a Krisztussal való teljes egységre vezetI. Ennek a húségnek öku
menlkus téren is szerenes és következményei várhatók.

III. Veszélyek és elhajlások, amelyek az Egyház egyesítő szerepét elhorn á
lyosítJák. Jóllehet az Egyház a Szentlélek erejében mindig húséges jegyese
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volt Urának és mindig az üdvösség jele maradt a világban, a történelem
folyamán tagjai. papok és világiak. gyakran hútlenné lettek a Szentlélekhez.
Már a kezdet kezdetén szakadások támadtak az egyházi közösségben,
amelyeket Pál apostol élesen megbélyegzett. De az Egyháznak sikerült helyre
állítania az egységet: egyetlen hitet vallott. az eucharisztIa közössége is
testvéri köteléke volt lsten családjának. Napjainkban ismét olyan veszélyek
jelentkeznek. amelyek belülről aknázzák alá az egyház egységét. Szerencsére
ezek az egységbontók és áldozataik aránylag nem sokan vannak a húséges
hivek tömegéhez képest. A pápa a következőképpen jellemzi ezeket a .kon
teszt álökat" : az Egyház egysége ellen törnek. de azért ugyanolyan jogokat.
ugyanolyan szólásl és cselekvési szabadságot követelnek maguknak, rnlnt a
hivek; nem ismerik el az Egyház kettős, isteni és emberi arculatát (kegyelmi
közösséq és látható társaság), amely a megtestesült Igéhez teszi hasonlóvá
az Egyházat; ezért ellene szegülnek a hlerarchl ának, kétségbevonják a Meg·
váltó által akart tekintélynek kijáró engedelmességet; támadják az Egyház
pásztorait. nem azért, amit tesznek, vagy ahogyan teszik. hanem egyszerúen
azért, mert - ahogy mondják - egy intézménynek. az egyházi apparátusnak
őrzőI; Ilymódon bomlasztják a keresztény közösséget, a Lélekkel ellentétes
szellemet terjesztve. Az evangéliurnot Idézik, de meghamisítják jelentését. A
pápa fájdalommal figyeli mindezt, és ugyanolyan határozottan felemeli szavát
ellenük, mint ahogy Szent Pál kikeit az egységbontók ellen. Arra szólit fel
minden jóakaratú keresztényt, hogy ne hagyja magát befolyásoltatnl vagy
eltériteni a helyes útról. Az Egyház pásztora az apostolok nyIltságávai szól,
idézve Aranyszájú Sz. János szavalt: .Amig ezen a széken ülünk, amig kor
mányzók vagyunk . tekintélyünk és erőnk van, még ha méltatlanok vagyunk
is rá:

IV. Az elhajlás néhány főbb területe. Itt a pápa főleg a tanítóhivataltól
eltérő teológiai tanitásokról beszél. Ez a teológiai pluralizmus ürügyén dog
matikai relativizmushoz vezet, és különböző módokon kikezdi a hit épségét.
VI. Pál elismeri, hogy a pluralizmus szükséges és megengedett, tekintve a
dogmák kimeríthetetlen gazdagságát. az Egyházban létez ő kultúrák változatos
ságát. A lelkiség. az egyházi és szerzetesi Intézmények, a liturgikus és egy
házfegyelmi normák terén elIsmerjük a pluralizmust: ha ez a változatosság
együtt hat, csak jobban nyilvánvalóvá válik az Egyház egyetemessége. Jézus
Krisztus misztériumának felmérhetetlen gazdagsága megalapozza a teológiai
pluralizmust is: egyetlen kor és egyetlen kultúra sem tudja kimeríteni a
misztérium gazdagságát. Mindig újabb és újabb kutatásokra van szükség.
Mindazonáltal az egyetlen hit különbözó kifejezései nem kezdheti k kl a lénye
ges tartalmat. A hit értelmezésében az egyházi tanitóhivatal a legközelebbi
norma, az óv meg az önkényes értelmezésektól. Világos, hogy mindaz, ami
megbontja a hit egységét. a szeretetközösséget ls kikezdi; a pártoskodás
szelleme megkülönböztetésekhez, válogatáshoz vezet, ezek pedig aláássák
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az egyházi közösséget. Végü l, amikor már az istentiszte let és az imádság
szükséges konvergenciája is hiányzik, az elszigetelődés következik.

V. A polarizáció. Ha a belső ellentétek állandósulnak, állandó lesz a kon
teszt átás. Onálló, autokefál csoportok alaku lnak ki az Egyházban, ez a tény
pedig a bomlás csíráit rejti. A pápa minden kato likust lel kii smeretvizsgálatra
szóIIt fel. idézi Szent Agostont: .Semm i tő l sem kell úgy félnie a keresz
ténynek, mint attól , hogy elszakad Krisztus testétől. Ha ugyani s elszakad
Krisztus testétől , többé már nem tag ; és ha nem tag , többé már nem élteti
Krisztus Lelke : I:s itt a Szentatya még az Apostol szavait fúzi hozzá: .Akl
ben nincs Krisztus Lelke , az nem tartoz ik hozzá:

VI. Az álta lános kiengesztelődés szükségessége . Minden hivő igyekezzék
megteremteni a megfelelő légkört a ki engesztelődéshez; a kereszt szellemé
ben vállalja azt az áldozatot, amelyet a mások felé való megnyílás, a test
véris ég megköv etel. A kikerülhetetlen feszültségnek nem szabad megoszlássá
fajuln ia; meg kell őrizn i az egyházi összetartozás elvét, amelyet a Péter
utódával egységben lévő pásztorok közössége biztosít. A Szentatya azt
óhajtja, hogya püspöki kollégium egysége és szeretete például szolgáljon a
hfveknek, különösképpen is a papoknak és szerzeteseknek. - A befejezés
ben újra csak a kiengesztelődést sürgeti. Reméli , hogya Szentlé lek vissz
hangot kelt valamennyi hivő szívében. O, a Szent lélek a mi erőnk, ő vezet
bennünket az igazság és a szeretet útján. Vele lépjünk valamennyien a ju
bileumi megszentelődés útjára.

Nagy Ferenc - Szabó Ferenc

VI. PÁL PÁPA OZENETE A HIVATÁSOK NAPJÁRA

A fiatalokhoz szólok . Hozzátok, fiatalok. Igen, különösen hozzátok. Ebben
az évben is elérkezett a hivatások napja . Az én napom. A Halász napja .
Mert ennek az évenként visszatérő napnak ez a legközvetlenebbül valóságos
oldala : ma teljesedik be, szinte látható valósággal. Jézus Krlsztus egy szava,
egy ígérete. Péternek mondotta és testvérének, Andrásnak, akik - hiszen
halászok voltak - kivetették hálójukat a Galileai tóba; Jézus pedig, a parton
arra járva, meglátta őket, és így szólt hozzájuk: .Jöjjetek velem, én ember
halásszá teszlek titeket: Hogyan csengett ez a hang? milyen volt abban a
pillanatban a fiatal rabbi, akivel a két halász kevéssel előbb már talá lkozott,
lenn a Jordán torkolata felé , Keresztelő Szent János messiási igehirdetésé
nek titokzatos légkörében? Ki tudja? Tény az, hogy a két halász - gondoljátok
meg! - rögtön elhagyta hálóját, és az éppen csak megismert Mester nyo
mába szegődött. Néhány lépés után a jelenet megismétlődik két másik test
vérrel , Jakabbal és Jánossal , Zebedeus fiaival ; ők is elhagyják hálóikat, el-
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hagyják apjukat, bárk ájukat. munkásaikat is, és Jézushoz csatlakoznak, aki
viszi magával a kis sereget, hogy hirdessék a mennyek országának rneq érke
zését (vö . Mt 4,18-22).

Szimbolikus jelenet. próféta i jelenet. Légból kapott dolog lenne-e azt
gondolni , hogy visszatükrözódik az én jelenlegi helyzetemben? Képzeljétek
el a p ápát, aki nagyon tökéletl enül jeleníti meg Jézus vonásait, és Péterre
is nagyon kevéssé hasonlít; mégis Péter utóda Ó, és magának Krisztusnak
helytartója . A pápa nem egy nyugodt tó partján áll , hanem egy megáradt és
örvényló folyóén. Ez a történelem folyama, a modern élet magával sodró
folyama. Ebben az életben vagytok ti, akorunkba betörő nemzedék fiataljai ,
magával ragad benneteket lelkesító sodra , s ti is, mint mindenki, váratlan
és kimeríthetetlen tapasztalatokat halásztok ki bel őle , néha bámulatos, néha
félelmetes tapasztalatokat.

Hívok. Benneteket hívlak. Tudom, ez vakmeróség r észemr ől, talán hiába
való, talán alkalmatlan ; nekem azonban hallatnom kell szavamat. mint Jézus
tette : jöjjetek velem! Még többet is mondok ; hívó szavam nagyon komoly
szó. Velem jönni annyit jelent, hogy nagyon értékes ajándékot kell adnotok:
önmagatokat kell odaadnotok az Úrnak; fenntartás nélküli áldozattal jár. Igy
van ez, ő sz i n t é n ek kell lennem ; hívó szavam szinte betör hozzátok követel é
s ével. (Késóbb majd elmondom, és magatoktól is megértitek, mennyi szeretet
van szavamban; és aki követi, annak paradox élményben lesz része: a hivatás ,
amely átható, mély, átjárja a tudat titkos rétegeit, egyben nagyon szelíd és
elragadó szó is; 'semmi a világon, semmi élvezet, semmi szeretet nem képes
rneqhaladni. De mindez majd később jön.) Egyelóre csupán azt kiáltom felé
tek: van-e valaki, aki jönni akar? van-e valaki, aki világunk ezer hangjának
lármájában észreveszi és meghallgatja az én hangomat?

Nos, legalább ne utasftsátok vissza ezt a felszólítást: próbáljátok meg
hallgatni!

Mit hallgassunk meg? - kérditek. Hallgassátok hív ásomban els ő Ielszö
lításként az emberiség hlv ás át. Az emberiség ma is kiált felénk, kifejezésre
juttatja leghitelesebb igényeit, és a kifejezés eszköze legtöbbször a szen
vedés . Igazságért kiált , világosságért kiált. szeretetért kiált, érdeklódésért
kiált, vezetésért kiált, segítségért kiált . .. Nem érzitek ebben a kiáltásban
a reménység sóhaját, amelyet azután a csalódás, az eltévelyedés, a szen
vedés, a kétségbeesés siránkozása követ? Nem halljátok meg annyi szeren
csétlen gyermek, annyi elhagyatott szegény , annyi rászoruló beteg, annyi
elnyomott gyenge nyögését? nem veszitek észre, hogyan hivogat önemésztó
félénkséggel az az ember, aki nem tudja , kire bízza valami kényes és fájdal 
mas titkát? nem figyeltek azok kiáltására, akik dolgoznak , tanulnak, nyug·
talanul tevékenykednek, és végeredményben nem tudják, miért? Ki tudja
felfedni az élet miértjét? KI tudja testvérének azt mondani: .aki utánam jön,
nem jár sötétségben?" (vö. Jn 12,35). KI tudja megvigasztalni az emberi-
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séget erőfeszítéseinek hiábavalóságáért, hiúságának neve tséges vo ltáért,
napjainak mulandóságáért? KI tud értelmet és érté ket adni az emberi tudás
nak, kl tudja megtisztítani és megerősíteni a szeretetet , kl t ud megtanítani a
szépség Igazi titkára, kl tudja megbecsülni a könnyek érté két . kl tud ajtót
nyitni a természetfölötti élet megálmodott lehetőségének?

Mert ezekből és még száz más kérd ésből . az emberéletnek mindennapi
valóságát meghaladó felmagasztalása felé feszülő kérdésekből komponálódlk
a hivatás szimfóniája. Isten hív az élete transzcendens teljességére vágya
kozó emberiség szavával ; ez az élet különben elhibázott lenne .

Ki tudja meghallani ezt a könyörgő kórust? Ez a modem hiva tás el ső jel
legzetessége: a szociológiai-vallási mozzanat.

Hallgassatok to vább, fi atalok . Most egy másik , baráti és bölcs hangra
kell hallgatnunk. Ez a másod ik mozzanat: a l élektant-vall ásos. Itt szakemberre
van szükség: a lélek mesterére, szellemi vezetőre. a szívek titkaiban jártas
jóbarátra. A hivatások napja a tiétek és az Egyházé; beszé ljünk mosr tant
tónkról, az Egyházról.

Tiétek ez a nap, ha vannak köztet ek, akik képesek megérteni egy rend 
kívüli hivatás nyelvét: hogy mindenestülodaadjuk magunkat Krisztus szere
tetére és szolgálatára. A Szentlélek legtitkosabb Jelzéseinek felfogásáról van
szö. Nem könnyú dolog. Az szükséges, hogy be legyünk avatva (bocsássa
tok meg a kifejezésért) egy [öslásl technikába; vagyis a . dlscret lo splrltuurn"
birtokában kell lennünk, értenünk kell a lelkiélet jelenségeinek megkülönböz
tet és éhez, Egy manapság divatos kifejezéssel is élhetnénk, alkalmazva a val
lási élet területére: az evangélium pszichoanalItikusára van szükséq, Meg
többet mondunk: kar izma kell hozzá (vö . 1Kor 12,10) . Elenged hetetlen kö
veteiményez, de nem nehéz megoldani . ha olyan személyt választunk ki
helyzetünk értelmezésére, aki bölcs és szent; és i lyenekben lsten Egyháza
bizonyára nem szúkölködik.

Csak most válik a kérdés Igazán dr ámaivá. abban az értelemben, hogy a
hívó szö megkettőződik : egy mástól származó , küls ö, emberi hang, és egy
személyes. belső ihletés . Melyik érvényesül ink ább? mely ik a hatalmasabb?
Ez a hivatásról való megbizonyosodás döntő szakasza, s ettől függhet egy
életsors , ezer más következménnyel együtt. Feszültség keletkezik. De nem
kell fé lni , éspedig két megnyugtató okból. Az első ennek a gyötrő, de azután
csak látszólagosnak bizonyuló kétértelmúségne k egy jellegzetes tapasztala
ta: amikor ugyanis a hivatás valód i, a két hang hamarosan egyértelmúvé
válik, és összhangjuk kimondhatat lan bizonyosságot szabadít fel bennünk.
Idézhetnénk Itt Beda Venerabilis magyarázatát Máté (Lévi) apostol meghívá
sához, Márk evangelista elb eszélésében : . lpse Dominus, qui hunc (Levi) ex
terius humana allocutlone ut se sequeretur vocavi t , intus divina insplratione
ut mox Vocantem sequeretur accendit" - .az az Úr , aki kívül emberi szóval
hívta követésére, belül isteni sugallatával felgyújtotta , hogya Hívót kövesse '
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(P.L.92,150). A másik ok abból a tényből következik, hogya papságra szóló
isteni hívás véglegesen a hierarchia felelős és biztonságot adó szavában és
a püspök kézfeltételében jut kifejezésre . Ez utóbbinak pedig bizonyosságot
kell szereznie, hogya jelölt helyes szándékkal jár el. és megvannak benne
a papi szolgálat olengedhetetlen kellékei [vö. 1Kor 12,7, valamint a Lahltton
kanonok véleménye körül keletkezett vit ár, amelyet X.Sz.Pius 1912-ben döntött
el) . A szabadság személyes mezején járunk itt, egy minden másnál nagyobb
és felelősségteljesebb választás területén; hiszen szigorúan véve a hivatás
önmagában se nem parancsoló kötelezettség, se nem tetszőleges döntés. Az
erkölcsi kötelék a magasabb eszmény és nagyobb jutalom őszinte akarásából
áll elő: .Ha tökéletes akarsz lenni, menj , add el amid van és add a sze
gényeknek, és kincsed lesz az égben; azután jöjj és kövess engem" (Mt
19,21) . Ezt a hannadik mozzanatot nevezhetnénk kánoni -vall ási mozzanatnak.

De azt mondjátok: a hivatások problematikus bizonytalansága ma másban,
más területeken nyilvánul meg, Itt kellene időznöm beszédemmel, vagy In
kább nektek a meggondolásotokkal. Egyszerúsítve három szektorban hang
zanak el olyan erős ellenvetések a hivatás ellen, hogy - ha ez elméletben
lehetséges volna - ma könnyen kiszáradna, mint a példabeszéd tennéketlen
búzaszeme.

Melyek ezek a szektorok? Az első magáé a vallásé, és nemcsak a szoro
san vett papi hivatásokat érinti, hanem a férfi és női szerzeteket is . Az
ellenvetés először ebben a banális kérdésben fejeződik ki : megéri-e a fárad
ságot? de aztán kiszélesedik a vallásnak, hitünk igazságának bír áló elem
zésévé - hitünket ma a leggyökeresebb bölcseleti és bibliai kontesztálással
támadják -, vagy a hivatással járó áldozatok erkölcsi értékelésévé. Megérl-e,
hogy egész életünket föltegyük arra az életformára, amelyet az Egyház úgy
ad elénk, mint a Krisztus követéséhez való abszolút hüség biztos értelmezé
sét? tS ki az a Krlsztus. hogy joga lenne életem feltétlen felajánlására? Ez
az ellenvetés olyan heves és bonyolult, hogy az ember minden kutató, gon
dolkodó és erkölcsi képességét igénybe veszi, hogy elérje a bizonyosságot.
a győztes Igazságot. tS, kedves, fiatalok, mégsem nehéz ezt elérni a doftx1k
tanulmányozása. elmélkedés, tanács. imádság és főleg kegyelem által. A hi
vatás kegyelem. Tennés zeténél fogva feltételezi és megkfvánja, hogy egy
Hang hallassa magát, mégpedig az Atya hangja Krisztus által a Szentlélekben,
ezzel a kimondhatatlan hfvással : Jöjj! Kegyelem ez, amelynek önmagában
van vonzó , meggyőző , bizonyosságot adó hatalma . Alapj ában véve csak arról
van sz ö, hogy felismerjük igazságát. és azután nagylelkúen elfogadjuk.

A gyakran bénftónak és legyőzhetetlennek t űnő ellenvetések, nehézségek,
akadályok másik szektora : a társadalmi környezet. Ez lefoglal , elnyel , be
folyásol. úgyannyira, hogy ma igen nehézzé válik felszabaduln i alóla és k.ke
rülni belőle egyházi ruhában. életstflussal . elkötelezettséggel. Valamikor ez
az "emberi tekintet" nem volt ilyen erős és hatalmas . Ma talán ez a leg
súlyosabb lélektani és gyakorlati akadály . A fiatalok úgy érzik , hogy szá-
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mukra nagyon nem divatos. nagyon nevetséges. valószlnútl en dolog elhagyni
az általános viselkedésmódot és papi vagy szerzetesi hivatást gyakorolni.
evilági megalkuvások nélkül. amelyek ehhez a hivatáshoz nem illenek. Ez a
kilépés a környezetből nagy pillanat. Egyeseknek valóságos gyötrelem. De
ebben a pillanatban valósul meg a legtöbb szabadság. a legnagyobb szeretet.
a legtöbb nagylelkúség. amely egy életet, egy keresztény életet jellemezhet.
Es nem több, mint egy pillanat: a személyes bátorság pillanata.

Belépünk a harmadik szektorba: az Egyház, igen. az Egyház a maga prózai
valóságában, emberi, történelmi. látható és jogi valóságában. Az Egyház a
maga állandó ellentmondásával eszmény és valóság között, Annál kellemet
lenebb ez az ellentmondás, minél fönségesebbnek, evangéliumibbnak. szen
tebbnek, istenibbnek mondjuk az eszményt, mIg a valóság gyakran nyomorú
ságos. szúkös, hibás , sőt néha ö nz ő és nemtelen köntösben jelentkezik. Még
is az Egyház ez: az a társadalmi intézmény, amelyen mindegyikünk hozzá
tartozása alak íthat, és bármilyen emberi és kicsinyes is néha, mindig üdvös
ségünk "jele és eszköze", mindig az isteni titkok osztogatója; az igaz. a szent
Anyaszentegyház. amelyért Krisztus szeretetét és vérét ontotta (vö . Ef 5.29) .
Mindig méltó arra , hogy szeressétek és magatoknak válasszátok. fiatalok!
Igaz, a keresztet teszi vállatokra. de Krisztus keresztje az. aki várja Cirenei
Slmonj át, hogy mellé álljon és segItsen hordozni súlyát; lsten dicsőségének,

a világ üdvösségének hősi szlnjátéka. Erre a páratla n megtiszteltetésre vagy
tok hivatottak, fiatalok.

(A pápa ezután rövid buzdltást intéz még a püspökökhöz. a szül őkhöz és
családokhoz . a papnövendékek nevel ölhez. majd Igy fejezi be:)

Tudjátok meg. gyermekeim és barátaim, és ti rnlnd, kedves fiatalok. hogy
a pápa, hozzátok szölva . mérhetetlen szerétettel. aggódó reménykedéssel és
nagy boldogsággal tekint rátok. Ddvözöl mindnyájatokat. akik ezt a bizalma s
üzenetet hallgatjátok, és sajátjaként Ismétli Pál apostol szavát, amely mint
egy nektek szól: "Újjáéledünk. ha kitartotok az Úrban . Hogyan is róhatnánk
le hálánkat az Istennek azért a nagy örö mért, amelyet általatok nyertünk az
lsten szlne előtt? Buzgón imádkozunk éjjel-nappal. hogy szemtől-szembe lát
hassunk benneteket. és pótolhassuk hitetek hiányait" (Hessz 3,8-10).

(1974)

A HÁLA GONDOLATA AZ EGVHÁZATYÁKNÁL

Bevezetés

A kereszténység elsősorban lsten irántunk való szeretetének jóhire.
amelyet az Atya Jézus Krisztusban nyilvánItott ki számunkra teljesen. A hivő

- egyén és közösség - válasza lsten szeretetére szükségképpen magába
zárja, mint egyik legalapvetőbb elemét, a hálát. Az. itt következő szemelvények
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ezt világítják meg különbözó szempontból : I. az óskeresztény istenti sztelet
ben, II. egy vértanú imájában, III. egy korai hitvédó irat érvelésében és IV. egy
a lelkiéletról szóló szentbeszédben.

I. A Didaché (nA tizenkét apostol tanítása") c. ókeresztény irat hálaadó
(eucharisztikus) Imájából

Ami pedig a hálaadást (euchariszt iát) illeti, így adjatok hálát:

A megtört kenyér felett :

Hálát adunk Neked , Atyánk. az életért és megismerésért. melyet kinyilat
koztattá l számunkra Jézus Krisztus, a Te Fiad által. Dicsóség Neked rnind
örökké .

Amínt ez a darab kenyér szét volt sz órva a dombokon és összegyújtve
eggyé vált, úgy gyújtessen egybe a Te Egyházad a vi lág minden tájá ról a Te
országodba . Mert Tiéd a d ícs ő séq és a hatalom Jézus Krlsztus álta l mindörökké.

Senki se egyék vagy igy ék a t i Eucharisztiátokbó l, csak azok, akiket meq
kereszteltek az Úr nevében . mert erre vonatkozóan mondta az Úr: ne ad
játok a szent dolgokat a kutyákn ak.

Miután pedig betel tetek, így adjatok hálát:

Hálát adunk Neked , szent Atyánk, a Te szent nevedért . amelyet szfvünkbe
ültettél , és a tudásért, hitért és halhatatlanságért, melyet kinyil atkoztattál
nekünk Jézus, a Te Fiad által. Dicsóség Neked mindörökké. Te. mindenható
Úr, te remtetted a mindenséget a Te nevedért, és ita lt adtál az emberek él·
vezetére, hogy hálát adjanak Neked , nekünk pedig lelki ételt és italt és örök
életet ajándékoztál a Te Fiad álta l. Mindenekeló tt hálát adunk Neked. mert
hatalmas vagy: dicsóség Neked mindörökké.

Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról : mentsd meg minden gonosztól és
tedd tökéletessé szeretetedben, szenteld meg és gyúj tsd össze a vil ág négy
tájáról a Te országodba, amely et neki készíte ttél. mert Tiéd a hatalom és a
dicsöség mindörökké.

Jöjjön el a kegyelem és múljék el ez a vil ág. Hozsanna Dávid Istenének.
Ha valaki szent, lépjen el ö, ha valaki nem az, térjen meg. Jöjj el Urunk !
Amen.

II . Polikárp imája

Mindenható Úri sten, Atyja a Te szeretett és áldott Fiadnak, Jézus Krls z
tusnak. aki álta l megismertünk Téged, Iste ne az angyaloknak és hatal maknak
és az egész teremtett világnak és az igazak népének, akik színed el ő tt éi
nek : áldalak Téged, mert méltónak ítél tél arra , hogy megérj em ezt a napot
és ezt az órát, hogy a Te vért anúid közé sorozzanak, hogy részem legyen
Krisztus kelyh ében a lélek és a test örök életre való föltámadására a Szent
lélek romolhatatlanságában, hogy így felvétes sem színed elé a mai napon,

57



mint gazdag és Neked tetsz ő áldozat. amint ezt Te el őre elkészitetted. kInyilat
koztattad és beteljesitetted. Te. a hamisság nélküli igaz lsten. Ezért és mln
denért dicsérl ek Téged. áldlak Téged. dlcs őttlek Téged az örök égi főpap.

Jézus Krisztus . a Te szere tett fiad által. aki által Neked Vele és a Szent 
lélekkel együtt dicsóség most és mindörökké. Amen .

III. A Dlognetoszhoz címzett levélből

Ha szomjazol erre a hitre . elóször ls ismerd meg az At yát. Isten ugyanis
szerette az embereket: értük teremtette a világot. mindent alávetett nekik e
földön. észt és értelmet adott nekik. csak őket ajándékozt a meg azzal a
képességgel. hogy felnézzenek Hozzá. a saját képé re alkotta őket . hozzájuk
küldte el egyszülött Fiát. nekik igérte meg a mennyek országát. amelyet
meg fog adni azoknak. akik szereti k öt. Ha mindezt megismered. gondold el.
mekkora boldogság fog eltölteni l Hogyan fogod szer etn i Ot . Aki már elóbb
igy szeretett téged ! Ha pedig szereted Ot. utánozn i fogod jóságát.

IV. Szent Bernátnak ..a hálátlanság bűnéről" mondott beszédéből

Boldog az a szamaritánus. aki elismerte. hogy semmije sincs. amit ne
kapott voln a. és ezért hálát adva visszatért az Úrhoz . Boldog az. aki a
kegyelem mind en egyes ajándékáért visszatér ahhoz. akiben minden kegye
lem teljessége lakozik . Mert amikor hálát adunk azért. amit kaptunk. helyet
teremtünk magunkban további kegyelemnek. hogy ig y még nagyobb ajándé
kokban részesülhessünk. Csak hálátlanságunk akadályozza meg azt. hogy
elórehaladjunk az életszentségben . Az ajándékozó ugyanis - mivel mintegy
elveszettnek tekinti azt. amit egy hálátlannak adott - óvakodni fog attól.
hogy még annyival többet veszítsen. amennyit a hálátlannak adna. Boldog
tehát az. aki magát mintegy idegennek tartva a legk isebb jótettekért is
nagyon hálás. eli smerve és megvallva . hogy meg nem érdemelt az az ajándék.
amit mint idegen és Ismeretlen kapott ... Kérem ezért. testvéreim . alázzuk
meg magunkat egyre inkább lsten mindenható keze alatt. és tartsuk rnaqun
kat távol különösen a hálátlanság súlyos h ib á j át ől . hogy teljes áhítatunkkal
hálát adva rnélt ókká lehessünk lsten kegyelmére. amely egyedül képes lel 
künket üdvöziten I. tS ne csak szóval vagy nyelvvel , hanem tettel és igaz
sággal fejezzük kl hálánkat . mert a mi Urunk Istenünk nem beszédet. hanem
tevékeny hálaadást kíván tölünk l

Jegyzetek :

I. 1. A . Didaché" ( = tanítás) vagy teljes címe szerint . Az Úr tanítá sa a ti zenkét
apostol ált al a népek számára" az Újszövetséget követő ókeresztény Irodalom egyik
legrégibb müve (a 2. sz. e lejé ről) .

2. Fordításunk a görög kritikai szövegen alapul: F. X. Funk - K. Bihlme yer -
W. Schneemelcher (kiadók). Die Apostol ischen Vater. Tübingen. J. C. B. Mohr ' 1970.
pp. 5-6: a IX. és X. fejezet. kivonatosan.
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3. Mint a s zöveab öl világos. ez az lma nem bármi lyen étkezésre vonatkozó háli!'
adás. hanem kifejezetten eucharisztikus lma. Ebben az érte lem ben az e lső megmaradt
misekánonnak hívhatn ánk. bár a . kánon" szó it t fél revezethet : a Didaché ul . nem
annyira egy előirt sz öveqet, mint Inkább példát ad (ezért a végén kife jezetten hozz á
teszi : .a prófétáknak pedig engedjétek meg. hogy tetszésük szerint adjanak hálát ' ).

II. Polikárp vért anúságát a szmirnai egyháznak a philomeliumihoz küldött levele
irja le 156·ban. Ez az egyik legrógibb vértanúi ral, amely az újszövetség után fenn
marad t . Az itt leford ított Imát a levél szerint Polikárp máglyahalála előtt intézte lsten
hez. (Görög szöveg a fent Idézett müben. pp. 127·128.)

III . A Diogn etoszhoz címzett levél egy a 2. vagy 3. századból való h i tvédő irat.
szerz öje isme retle n (talán Ouadratu s?) . A lefordított szakasz a 10. fejezet elejéről

való és a kere sztény hit elfogadásának gyümölcseiről beszél. (Görög szöveg a fent
idézett rn űben . pp . 147·148.)

IV. 1. Szent Bernát (1090 - 1153) különbözö alkalmakra való beszédeiből ez a
27. beszéd: lat inul : Sanct i Bern ard i Opera. vol. VI/ l . kiadta J . Leclercq és H. Rechals .
Roma. Edit iones Clst erc lens es 1970. p. 203.

2. Lásd a tíz leprás meggyógyítását (Lk 17.11 ·19). akik közül csak egy - egy
szamaritánus - tért vissza hálát adni az Úrhoz .

Válogatta és ford ította Balás Dávid

Megjelent Szabó Ferenc új tanulmánykötete : Párbeszéd a hitről. Róma 1975.
304 o. Ara 4 dollá r. Megrendelhetó a szerzónél : Via dei Penitenz leri 20.
1-00193 Roma.

A.-M . Carré gyüjteménye: Ki nekem Jézus Krisztus. ismét kapható klad ö
hivatalunkban . Erdeklódök jelezzék igényüket.
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ESMI:K I:S ESEMI:NYEK

ROM 3,28 VIZSGALATA OKUMENIKUS MO DSZERREL

Ebben a kis eszmefuttatásban a .sola fide " közismert vitás kérdését filo
zófiai szempontból próbálom megközel íten i. Ha ez sikerre vezet. akkor más
hasonló esetekben is lehetne alkalmazn i.

Szent Pál a rómaíakho z írt levélben szembeállítja egymással a hitet és a
törvényt. és az ún. zsidózókra való tekintettel hangsúlyozottan kiemeli, hogy
a megigazulás a Krisztusba vetett hitből , nem pedig a törvény iránti enqedel
mességből származik : . Hol marad tehát dicsekvésed? Szétfoszlott. Mely
törvény alapján? Vajon a tettek törvénye alapján? Nem, hanem a hit törvénye
szerint. Mi azt valljuk. hogy az ember a hit által válik igazzá, a törvény sze
rinti tettektől függetlenül" (3.27-28). luther 1521-es fordítása nyomán azon
ban a . sola fide" valóságos csatakiáltássá változott. luthert azzal vádolt ák.
hogy megham is ít ja a Bibllát (jóllehet már előtte sokan használtá k a vitatott
kifejezést. Origenésztől és Ágostontól Szent Tamásig és Bellarminig ) , és a
tridenti zsinat a megigazulásról szóló 9. kánonban elítélte a . sola f lde"
tanítását. luther el ismerte, hogy az .egyedül" szó hiányzik a szö veq bé l, de
azzal érvelt. hogy az értelem kívánja meg.

Hogyan lehetséges , hogy ez a kifejezés tragikus megoszlás oka lett a ke
resztény közösségben?

Nyelvfilozófiai megfontolások az alábbi következtetésekre vezetnek : 1)
Egy kifejezés értelmét semmiféle meghatározás vagy elemzés nem fejezi ki
tökéletesen. és ezért azt mindig az egész szöveg összefüggésében kell vizs
gálnunk . 2) Minden kifejezést történelmileg bizonyos általános társadalmi
kulturális . és egyéni lélektani egyol dalúság jellemez. Ez az eszmecserében
úgy jelenik meg. mint feltételezések, hiedelmek összessége. amelyek az
értelmezést irányítják és előíté leteket sugallnak a szóbanforgó anyag iránt .
Nem annyira az árulja el ezt . hogy valaki hogyan felel a kérdésekre, mint
az, hogy mit és hogyan kérdez. 3) A dolgok jelentését nemcsak befogadjuk,
hanem létre is hozzuk. A megértés folyamata az egész személyt fogla lkoz
tatja . ezért a .jelentést" tetteknek és a mögöttük áll ó személyiségnek kell
támogatnia.

Ha ezeket az elveket a szóbanforgó kérdésre alkalmazzuk, meglepő ered
ményekre jutunk.

1) A tridenti zsinat említett 9. kánonja mellett ott állnak azok a cikkelyek ,
amelyek elítélik a pelagianizmust. és teljes összhangban vannak a protestáns
állásponttal (1,2,8l. Ezek is alkotóelemei (vagy ha úgy tetszik. lényeges

60



módos ftói) a 9. kárion jel entésének. - Hasonlóképpen Luthert gyakran vá
dolták következetlenséggel, mert a római levél kommentárjában elfogad ta a
jócselekedetek fogalmát, mind a megigazul ás után, mind az e lőtt , föl téve,
hogy nem a megigazulás keresésére ( .pro quaerenda just if icat ione" ) történ
nek. Módszertani álláspontunkról nézve mindezek a vádak alaptalanak.

2) A vita során az el lenfelek nemcsak k űl önb öz ö válaszokat adtak, hanem
m ást -m ást kérdeztek is. Ugyanazokat a szavakat egymástól e l térő jel entéssel
használták. A tridenti zsinat szóhasználatában a hit természetfölötti erény,
amellyel lsten tekintélye alapján hisszük, amit ő kinyilatkoztatott. A hit tehát
igazságrendszer gyanánt jelenik meg, amelyet értelmi beleegyezéssel foga
dunk el, bár ez az elfogadás lsten tekinté lyén alapul, és ingyenes adomány
ként tóle származik. A protestánsok számára a hit az egész személyiség
önátadását jel entette, valódi megtérést, amely azzal a szilárd bizalomma l
jár , hogy lsten elfogadott bennünke t. A megigazulás katoli kus fogalma a
teremtmény benső megváltozás át hangsú lyozta, az újj ászüle tést , az új ember
létrejöttét. A protestáns értelmezés uralkodó elem e az ingyenesség volt ,
vagyis hogy nem a mi munkánknak vagy érdemeinknek köszönhető, hanem
Krisztus szenvedése és halála érdemén ek. Olyan erős vol t ez az elem,
hogy összefért az ember búnösségével: még a megig azulás után is .egy
szerre megigazult és b űn ös " (simul jus tu s et peccator) marad. A . rendet
len vágy" (concupiscentia) katol ikus fogalma közeleb b állt a protestáns b űn

elgondoláshoz, mint a bún katoli kus fe lfogása. A szabadságot a protestánsok
a páli értelmezésben vették , amelynek édes-kevés köze van a szabadakarat
hoz. A katolikusok viszont a szabadságot szabadakaratn ak érte lmezték, ami
megvan mind az igaz, mind a gonosz embe rben. A protestánsok szemében
az .érdem" ellentéte volt a . kegyelemnek"; a katoli kusokéban magában foq
lalta a kegyelmet. A protestánsoknak az . erény" aszket ikai fogalom volt ;
a katolikusoknak nem szü kséqk éppen, tehát tan íth atták, hogya gyermek
megkeresztelésekor a megi gazulással együtt megkapja a hit természetfölötti
erényét. A protestánsok fog alomv ilágában a .megszen te l ődés" az erkölcsi t ö
kéletesség erős színezetét viselte, úgyhogy éles különbs éget tettek rneq
igazulás és megszentelódés között. A kato li kusok a megszentel ódést onta
lóglkus fogalomnak tekintett ék. és szil árdan hitték, hogya megigazulást
létrehozó kegyelem megszenteló kegyelem, amely természeténél fogva kl
zárja a b űnt , Kegyelem és bún úgy ellenkezik egymással. mint vil ágosság és
sötétség, tehát a megigazulást szükségképpen alapvető ontológiai megszen
telődés kfséri. (Nem szólftja-e Szent Pál . szenteknek" híveit ?)

Amint látjuk. a kifejezések .vonatkozási keretei" különbözök voltak. mert
a felek alapkérdései , alapgondolatai sem egyeztek. Mik voltak ezek? A pra
testánsok számára lsten kegyelmének szuverén fölsége , a katolikusok szá
mára az, hogy ez a kegyelem ne menjen veszendóbe a m i számunkra. A
protestánsok uralkodó motfvuma az . ingyenes" hit volt. a katolikusoké az
.é lö" , vagyis .s zerete tben munkálkodó" (Gal 5,6) hit.
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3) A tragikus küzdelem résztvevői őszintén hitték, hogy ellenfelük tan í
tása az evangélium tisztaságát veszélyezteti, és életüket voltak készek adni
meggyőződésükért. Miért nem tartották a különbséget csak felfogásbelinek,
nem lényegbevágónak? Könnyű megfelelni a kérdésre, ha arra gondolunk,
hogy a . jelent és" mennyire függ a teljes személytől és cselekedeteitől. Az
ellenfelek aggodalma nem csitult, mert nem látták a feleletet alapvető kér
déseikre a velük szemben állóknak az é I e t é b e n . Gondoljunk csak egy
felől a reformátorok lázadó szellemére és viselkedésére minden egyházi
tekintély és hagyomány iránt. másfelől mindarra, ami a katolikusok részéről

fertőzte meg a kor szokásait: a búcsúkkal kapcsolatos botrányokra. a kegye
lem szinte fiz ikai felfogására, amely megengedte, hogy kereskedelmi cikknek
tek intsék, az . ex opere operato" elv túlságos hangsúlyozására a szentségek
nél, a gyakorlati szemipelagianizmusra. Harmadik elvünk világánál tehát azt
mondhatjuk: a megigazulásról szóló kétfajta tanítás különbsége nem csupán
iskolás véleménykülönbözet, hanem lényegi kérdés volt.

Végül fölvetném a kérdést: Milyen ökumenikus reményeink lehetnek a
. sola flde " vitás kérdésével kapcsolatban? Nem valószinű, hogya protestán
sok elhagyják jellegzetes tan ít ásukat, hasonlóképpen a katolikusok sem vál
tozt atnak a tridenti zsinat dogmatikus meghatározásaln. Hans Küng azonban
Karl Barth megigazulás-teológiájáról írt korai művében helyesen állapítja
meg: .A dogmák az Igazságot csalhatatlanul és pontosan fejezik ki (tehát
nem csupán megközel ítőleg) , ezért visszavonhatatlanul. .Mint kifejezések
azonban beletartoznak a minden emberire vonatkozó történelmi valóságba.
Visszavonhatatlan, de történelmi kötöttségű hangsúllyal látják el , amely meg
határozott tárgyi l át ásrn ődet tükröz. De minthogy véges állítások, és azok
sohasem fejeznek ki valamit tökéletesen, sosem meritik ki a teljes igaz
ságot . Ezért a dogmatikus formulákat nagyon is lehet cslszolni és töké
letesiteni, minthogy az Egyház nem köthető semmiféle rövidéletű filozófiai
rendszerhez . Mint Szent Tamás mondta Isldorust kommentálva: ,Egy (hit)
cikkely az isteni igazság megértése , amely e felé az Igazság felé tart'."
(Megigazulás 98. o.)

Talán paradoxnak tűnik, de ökumenikus reményünk az ember helyzetének
történelmiségén alapul . Ha igaz, hogy egy állítás jelentésére tetteink is
lényeges befolyással vannak, akkor remélhetjük: eljön majd egyszer az az
idő , amikor megváltozott magatartásunk és tetteink következtében a vádak
és viszonvádak jelentéktelenné válnak, elveszitik súlyukat. De ez csak akkor
következik be, ha mindkét oldal életével igazolja, hogy nem csonkítja meg
az Evangélium igazságait. Akkor majd nem választanak sz ét többé azok az
eltéró értelmezések, amelyek ma még megosztanak.

Nemesszeghy Ervin
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POSPOKKINEVEZ~SEK MAGYARORSZÁGON

A Szentatya 1975 január 10-én kinevezte a csanádi egyházmegye püspökévé
Udvardy József eddig i apostol i korm ányzót; a váci egyházmegye püspökévé
Endrey Mihály pécsi segédpüspököt; a veszprémi egyházmegye püspökévé
Kádár László eddigi aposto li kormányzót; a szombathely i egyházmegye püs
pökévé Fábián Árpád eddigi apostoli korm ányzót; a hajdúdorogi görögkato
liku s egyházmegye püspök évé és egyben a mi skolci exarchátus apostol i
kormán yzójává Timkó Imre teológiai tanár, káptalani helynökö t.

Továbbá Pataky Kornél csanádegyházmegyei ált. helynököt püspökké ,
győri apostoli kormányzóvá, Pálos Iván budapest i provikáriust esztergomi
segédpüspökké , Keresztes Szilárd nyíregyházi szemináriumi h. rektort hajdú
dorogi g.kat. segédpüspökké, Kovács Endre egr i szemináriu mi spirituális t
egri segédpüspökké.

(Kacziba József püspök, eddigi gyóri apostoli kormányzó a Püspöki Kar
központi intézményeinek felügyeletét látja el .l

Timkó Imre 192(}..ban született Budapesten. Az itteni bencés gimnázium
ban végezte köz éplskol ált, s érettségi után belépett a rendbe. Rómában a
Szent Anzelm-egyetem hallgatója volt. majd Budapeste n teoló giai doktorá
tust szerzett. 1945-ben szentelték pappá. 1948-tól a hittudományi karon a
keleti t eológia lektora, majd magántanára volt. 1959-töl az ókeresztény egy
ház- és dogmatörténet. később a vall ástörténet és ökumenizmus professzora
ls . 1968-ban Dudás Miklós püspök megbízta a g.kat . szórványterület vezetésé
vel. Püspöke halála után káptalani helynök lett.

Pataky Kornél 1920-ban született Pesterzsé beten, a Központi Szeminárium
ban hittudományi doktorátust szerzett. Mint csanádi egyházmegyést 1944
ben szentelték pappá Szegeden. Pár évig tanyai káplán, majd hittanár volt .
1949·től központi szolgálatban múködik mint püspöki t it kár , iro daigazgató,
provlk árlus, majd általános helynök.

Pálos Iván 1913-ban született Kom áromb an. Teológiai tanulmányait Esz
tergomban végezte, 1936-ban szente lték. Főleg hitoktatóként múködött. 1957·
ben hitoktatási felügyelő. 1961-ben a budapesti érseki helytartóság titkára,
1965-ben provikárius lett.

Keresztes Szilárd nyol cgyermekes g.kat.lelkészcsaládból született 1932·
ban Nyíracsádon. Nyíregyházán szentelték áldozópappá 1955-ben. majd Buda
pesten teo lógia i doktorátust szerzett. 3 évig kispe sti szórványlel kész, 1960
tól a nylregyházi szemináriumban a dogmatika és a liturgikus ének tanára
volt, majd 3 éven át a római Pápai Kelet i Intézetben licenciátust szerzett.
197 1 ·tő l a nyíregyházi g.kat. egyházközség parechusa , 1973-tól rektorhelyettes
a szemináriumban.

Kovács Endre Engerbaktán született 1927·ben. Ciszterci kispap , majd 1951 
től egri egyházmegyés káplán . 1953-ban Budapesten summa cum laude dok-
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toráJt, később Rómában a lelkiélet teológiájából is diplomára tett szert. 1960
tól az egri szemináriumban tanár és lelkiigazgató.

Pataky, Pálos és Kovács püspök felszentelése febr.6-án 11 órakor ment
végbe a zsúfolásig megtelt Szent István bazilikában. A szentel ö Ijjas érsek
így foglalta össze feladatukat: .A püspökség nem rang és hatalom, hanem
szolgálat; hirdessétek az igét, akár tetszik hallgatóitoknak, akár nem: (A
társszentelők Bánk érsek és Lékai püspök voltak.) A koncelebrált mise vé
gén Pataky Kornél mondott köszönetet: . Mély alázattal vettük az édes és
könnyű igát , szolgálatra jelentkeztünk, szolgálatra, mely életünk értelme: 
Timkó Imr ét és Keresztes Szilárdot Nyíregyházán szentelték püspökké febr.
8-án. 11 órakor Szegedi Joachim körösi segédpüspök Ijjas Józseffel és Bánk
Józseffel mint társszentelőkkel felszentelte Timkó Imrét, délután 5 órakor
pedig már az újdonsült püspök szentelte fel püspöktársát.

N~HÁNY SZEMPONT A SZENTBESZ~DRE K~SZCLO PAPNAK

1. Először is tud atosítanunk kell azt , hogy mi pályánk választásánál nem
csak elhelyezkedni akartunk, hanem h i vat á s t éreztünk lsten ügyének
szolgálatára. Küldetést, hogy lsten sz6csövei legyünk.

2. Ez a tény arra kötelez, hogy elsősorban attól kérjünk tanácsot, aki
minket küldött. Ne sajnáljuk tehát az időt, hogy I s t e n ne I b e s z é I j ü k
m e g, mit is vár tőlünk.

3. Amit el akarunk mondan i, azt elsősorban nekünk kell hinnünk, tehát
fontos , hogy m e g g y ő z ő d é s ü n k k é tegyük. Hogyan várjunk hatást.
ha azt érzik meg rajtunk, hogy nem vált vérünkké az, amit mondunk?

4. Nem kívánja lsten, hogy csak saját gondolatainkra szorítkozzunk,
természetesen g y ű j t s ü n k a n ya g o t másoktól is; de ezt is először

magunknak kell megemésztenünk, hogy gyümölcsözően továbbadhassuk.

5. Ne írjuk le szóról szóra a beszédet, inkább csak v á z I a t p o n t o k 
b a n . A leírt szöveg ui. arra kényszerít, hogy beszéd közben állandóan arra
gondoljunk, s így nem tudunk kapcsolatot teremteni a hallgatósággal , pedig
az előadónak együtt kell dolgoznia közönségével. A hallgatók érdeklődése,

a szemek csillogása biztat sokszor, hogy egyes részleteket még jobban kl
emeljünk, kidomborítsunk. Ehhez természetesen gyakorlat kell.

6. Ne akarjunk szónokolni: ma a világ eqyszerűbb lett, s Inkább a köz
vetlen b e s z é I g e t é s hangján lehet nagy igazságokat egyszeruen meg
magyarázni.

7. Figyeljük hétközben az emberek életét, gondjait, nehézségeit, de
örömeit is . I: I j ü k b e I e magunkat helyzetükbe, s akkor mindig lesz mon
danivalónk nekik. Inkább az lsten által adott örömöket emeljük ki, mutassuk
be a lelkiélet szépségeit, s ne hangsúlyozzuk állandóan a rosszat. hiszen
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abból van elég részük a saját életükben is, - a sötétet a múltban már
eleget ostorozták.

8. Beszédünk legyen r ö v i d . Ha nincs több mondanlvalónk, inkább fe
jezzük be, de ne bocsátkozzunk ismétlésekbe.

9. Végül még azt tehetnénk hozzá, hogy ne csak az utolsó percb en gon
doljunk a reánk váró feladatra. hanem gyűjtsük már jóelőre az anyagot , de
főleg hordozzuk a lelkünkben a gondolatokat. hogy azok az előadás idejére
megérjenek.

AZ EMBERSZIV ANGYALAI I!S DI!MONAI

Hihetünk ma még angyalokban és ördögökben? - Csak a vak nem veszi
észre a jó és gonosz hatalmakat és a közöttük folyó háborús ágot . amely ki
tölti a kozmoszt. I:s csak aki hiján van minden önismeretnek, az nincs tuda
tában a kozmikus csatának , amely állan dóan tükröződik saját személyIségé
ben.

A következőkben Andrew M . Greeley, a népszerű chicagói pap-szoclolö
gus könyve nyomán tizenöt ellentétpárban térképezzük fel az emberi szlv
ben dúló háborút. (The Devil, Vou Say! Man and His Personal Devlls and
Angels . Az ördög , mondod! Az ember és szemé lyes ördöge i, angyalaI. Double
day and Co. 1974.) Ordögnek nevezi az emberben jel entkező rosszat, angyal.
nak hiányán vlsszatükrözödlk . Ha összehasoni ítással mérjük magunkat, ak
démonok diktálta magatartás közös ismertetőjegyei a leegyszerűsítés. rész
igazság. túlzott félelem, saját értékünk tagadása . Az angyalo k sugallta lelki
beáll ítottságot viszont összetettség. teljes igazságra törekvés. egyensúly .
bizalom és saját magunk elfogadása jellemzi.

1) Az irigység ördöge és a nagylelkűség angyala . Az Irigység a kisember
bűne: más kiválóságát mindig csak úgy tudja látn i. amint a saját klválés áqá
nak hiányán vl sszatükr ö z ő d l k . Ha összehasonlítással mérjük magunkat. ak
kor az irigység elkerülhetetlen. De emberi értékünk nem azon alapul, hogy
mink van , hanem hogy mit tettünk azzal. amink van. Az iri gység hltv ánnyá,
sz úkké, silánnyá. keserűvé teszi életünket. A nemesség angyala ezzel szem
ben csak azt kéri tőlünk, hogy legyünk nagylelkűek. érzékeljük és élvezzük
az utunkba kerülő szépséget, jóságot. nagyságot minden összehasonlítás előtt

és nélkül.

2) Az elid egenedés ördöge és a hűség angyala. . Hagyd elotthonodat,
múltadat , mert t önkretesz" - súgja ez az ördög . - Az elidegenedés lehet
az érés. növeked és egy szakasza. de ki kell nőni belőle.•Hagyd el az otthont.
de maradj is vele" - mondja az angyal. A mindent elsöprő, radikális itélet
mindig az ördögtő l jön . Otthonod. múltad te magad is vagy; kritikával és
eqy úttal rokonsze nwel kell vizsgál nod. Egyik nem lehet meg a másik nélkül.
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A zsinatot követő viharos években pl. sokan először szám űzté k a tiszteletet
múltunk iránt a mindent átfogó kritika nevében, majd pedig egészen meg
feledkeztek a kritikáról, csakhogy valami biztonságérzetet találjanak nem a
lényeg , hanem mellékes kellékei visszahozata lával.

3) A gnosztikus ördög és a bölcsesség angyala. Ez az ördög az .igazi t i
tok " birtokba vételével kecsegtet. Személyes értékünk, erkölcsi fölényünk
eszerint attól függ, lépést tudunk-e tartani a változó divathóborttal, birtoká
ban vagyunk-e a legújabb .ktnyllatkoztat ásnak" . A bölcsesség angyala viszont
csendesen bátorít: merjünk mélyek lenni, és rendíthetetlenül ragaszkodni az
alapvető igazságokhoz.

4) A bürokratikus ördög és a leleményesség angyala. A legfiatalabb ördög.
Stratégiája az, hogy az eszközöket céllá tesz i. A (világi és egyházi) szerveze
tek. testületek egy cél érdekében jönnek létre , idővel azonban saját fenn
tartásuk lesz a cél. Gyakran rnl, egyes emberek is bürokraták vagyunk. Az
ügyvitel fontosabb lesz, mint az ember. Az angyal az ellenkezőjét mondja.
Szándéka nem a szervezetek megsemmisítése, hanem belülrő l való megvál
toztatásuk. Felrázza alkot óer őnket. leleményességünket, emberségünket. és
arra sürget. hogy találjunk utat a bürokratikus szerkezet körül, felett, alatt,
vagy azon át az ember és az eredeti célok felé . A szervezetek szolgálni jöt
tek létre, nem azért, hogy nekik szolgáljanak.

5) Az önelégültség ördöge és az alázat angyala. Ez a démon arról győz

meg bennünket, hogy tökéletesen igazunk van, ellenfeleinknek pedig tökélete
sen nincs igazuk, éspedig saját hibájukból. szántszándékkal, búnösen nincs.
Mi vagyunk a világosság, ők a sötétség fiai. Vigyázat: az a tény. hogy lsten
közel enged bennünket magához, azzal a kockázattal jár, hogy minden szoclá
lis, politikai vagy vall ásos elgondolásunkat azonosítjuk Vele . Igazsága tudatá
ban aztán az ember a legkegyetlenebb eszközöket is felhasznál ja. sőt a
kegyet lenséget erénnyé tesz i. De a mi Istenünk a szeretet Ist ene. nem a
gyúlöleté. A fekete-fehéren látó ember tulajdonképpen nem biztos önmagá
ban. A személyes meggyőződésben gyökerező ember meghallja , ami t az alá
zat angyala súg: a világ összetett, dialektikus, dinamikus, folyékony halmaz
áll apotú hely, és csak összetettségében kellemes és élvezhető.

6) A szégyen ördöge és az erosz angyala . Arról a szégyen ről van sző,

amely nem akarja, hogy mások meglássanak a magunk teljességében. Elég
rossz a test megvetése is, de önmagunk személyiségének megvetése még
sokkal rosszabb . Halálfélelem ez, télelem látszaténünk összeomlásától. Az
angyal ezzel szemben azt mondja: jó vagy, szeretetreméltó vagy. értékes
vagy, hiszen Istentől vagy; ne félj megmutatni magad!

7) A kollektív gondolkodás démona és az egyéniség angyala. Ennek az
ördögnek régi neve alkalmazkodás volt. Az angyal vele szemben azt állítja.
hogyamindenáron létrehozott sima, harmonikus együttmúködésnél tonto
sabb az egyének teremtő erejének és tehetségének lehető legnagyobb kiak-
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nazasa, még ha ez ellentéteket hoz is felszínre a közösségben. Az egész
legyen több a részek összegénél. nem pedig kevesebb.

8) A bűnbakkeresés ördöge és a toleráns angyal. Mások hibáztatása fel
oldja a világ összetettségét, utat enged a haragnak és polgárjoggal ruházza
fel gyűlöletre való képességünket. A gyűlölködés zsivajában az angyal csen
desen int: ne kíséreljünk meg gyors, könnyű válaszokat találni bonyolult kér
désekre; a személyt ne hovatartozása, hanem saját szellemi értéke alapján
ítéljük meg.

9) A magánzó démon és a társadalmi felelősség angyala.•Ne ártsd bele
magadat mások dolgába" - ez a magánzó ördög jelszava. Az elkötelezettség
elveszi szabadságunkat, időnket, energiánkat. - A magánzó lehet okos. jó
zan, óvatos ember. de nem keresztény, sőt még igazi emberré sem fejlődhet

ki. Mindegyikünknek tennie kell valamit embertársaiért. Aki szolgál másokat.
megtalálja Jézust nemcsak másokban. de önmagában is. amennyiben teljesebb
személlyé lesz. Milyen munkára hív az angyal? A válasz egyszerű: azt kell
tennünk. ami személyiségünk legnagylelkűbb. legérettebb. legépítőbb része
számára kívánatos. I:s ehhez az elkötelezéshez szenvedélyesen hűnek kell
maradnunk. Olyan szilárdan és rendíthetetlenül, mint amilyen lsten hűsége.

Ha igaz a modern lélektannak az a tétele. hogya mai ember nem képes tar
tós elkötelezeséget vállalni, akkor ez nem előre, hanem hátrafelé tett lépés.

10) A jócselekedet ördöge és a szabadság angyala. Ez az ördög arra csábít.
hogy jót tegyünk másoknak , nem nézve, akarják-e vagy sem. s ezáltal hatal
mat gyakoroljunk életük felett. Szerinte kényszeríteni kell az embereket,
hogy erényesek legyenek. A szabadság elfogadása ezzel szemben feltételezi
a világegyetem jótékony erőinek hatalmába és erejébe vetett hitet. A min
denségben van elég jóság ahhoz, hogy másokat hősies kockáztatással szaba
don élni engedjünk. Ez persze nem azonos az engedékenységgel. s ezt a
nevelőnek tudnia kell.

11) A soviniszta démon és a pluralizmus angyala . A mindenségben fan
tasztikus, pazar változatosság uralkodik. Egy józan. mértékletes lsten csak
maroknyi galaktikát teremtett volna, talán tíz-tízenötféle növényt és semmI
képpen sem többet húsz-harminc fajta rovarnál. A soviniszta démon a válto
zatosságtól való félelmünkre építi erejét. Veszélyes minden, ami más. ami
nem .mt", hanem . ök". A pluralista angyal ezzel szemben a változatosság
élvezésére és értékelésére hív fel. Úgy tűn ik, lsten szándéka is ez volt.
amikor a világot ilyen bőséggel áldotta meg.

12) A rendszerező ördög és a gyakorlatiság angyala. Minden gondolat
rendszer veszélyessé válik, ha azzal az igénnyel lép fel, hogy kimerítő ma
gyarázatot, teljes megoldást ad. Mert a szisztéma lehet hasznos segédesz
köz a valóság felderítéséhez, de nem lehet sem adekvát leírása, sem biztos
receptje. Az angyalra azok a józan, gyakorlati emberek hallgatnak. akik ta-
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pasztalatból kiinduló, induktív, .a posterior!" módszerrel közelítik meg a val ó
ságot. Ovakodjunk olyan emberektől. akiknek mindenre megvan a válaszuk .

13) A kiábrándultság ördöge és a lelkesedés angyala . Az élet nehéz; erős

a kisértés, különösen életünk delén , hogy fel adjuk a küzdelme t és ne pró
bálkozzunk tovább, csak éljünk egyik napról a másikra, és hagyjunk mindent
a maga útj ára. A rutin a lelkesedés halála. A lelk esedés angyala azt követeli ,
hogy legyün k készek újrakezdeni: ő az új indulások angyala, az új rakezdésé,
új születésé, feltámadásé. Bizonyára ez az angyal várta az üres sirnál is az
apostolokat. A klérus a lelkesedés intézményesíté se: azért van, hogy bizta s
son, bátoritson, követe ljen, buzdítson.

14) A gőg ördöge és az önbecsül és angyala. A gőg öngyúlöletet takar.
Van olyan nevelés. amikor a gyerek azt érzi : csak akkor szeretik, ha teljesít
ményeket mut at fel. Nem azért szere t ik, ami. hanem amit tenn i képes. Kö
vetkezésképpen sokunkn ak még vall ásos élete is arra a feltételezésre alapul,
hogy lsten szeretetét . ki kell érdem elnünk" . Az il yen embernek aztán óvó
eszközök hatalmas gyújteményére van szüksége, hogy megvédje magát a
bukástól , vagy megmagyarázza az előforduló bukást. Ez tökéletes szigeteIt
ségre és e lsz i getelődésre vezethet. Az önbecsü lés angyala ezzel szemben
azt súgj a: Te különleges , egyetl en személy vagy, nincs még egy hozzád
hasonló a világon; fejleszd ki szunnyadó képességeidet! lsten megért téged,
bízik benned , várja v álaszed .

15) A félelem-őrdög és a reménység angyala . A félelem az ördögök feje
delme. Ez ellen beszélt Jézus is a leggyakrabban : .Ne féljetek. kicslnyhitúek!"
Félelem volt az ellenség, amely ellen küzdött, félelem volt az ellenség. amely
megölte. - de feltámadásával leig ázta ezt a félelmet. Azért jött, hogy meg
mondja: a jóság erői végtelenüI erősebbek, rnlnt a rosszlndulatéi. Az angya
lok feje a reménység . Valój ában nem is angyal , hanem lsten Szentlelke. A
keresztény remény nemcsak az . örök üdvösségre" vonatkozik. A megkülön
böztetés a földi és a halál után i élet között mesterséges. Jézus maga soha
sem tett ilyen megkülönböztetést. A remény az életre vonatkozik, az élet
pedig osztatlan egy . A halál nem vég, hanem átalakulás . A remény arról biz
tosít bennünket, hogy, mindent számításba véve, a világegyetem jó. Az
életnek értelme és célja van. Az univerzum legmélyén szenvedélyes szeretet
dobog. Akkor pedig nem kell félnünk a kockáztatástól , nem kell aggódnunk
életben marad ásunk ért. - egyedül azzal kell törődnünk , hogy csordulásig
éljük a szeretet életét.

Lelóczky Gyula
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NEM A TELJESíTMÉNY A GYüMöLCS

Nem ti választottatok engem, hanem én válasz
tottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy el
menjetek, gyümölcsöt hozzatok, és az maradan
dó legyen. (Jn 15,16)

Egysz.er mindenestül tisztába kell jönnünk vele: életünk gyümölcse
semmif éle összefüggésben nincsen erőnkkel. Erőnkkel inkább a telje
sftmény függ össze. Gyümölcs könnyebben nő a gyenge fán, amely te
ret enged Isten erejének. Időnként talán az is előfordul, hogy az em
bemek le kell mondania valami teljesítrn ényr öl, amely kitelne tőle,

hogy életének valamelyik ágán gyümölcs érjen be.
Isten előszeretettel választja az alkalmatlant: az alacsony fát, nem

a magasat , a szárazat, nem a zöldelőt. És Isten erejéből nő belőle va
lami. Termést hoz.

De minthogy a termés Isten erejéből éri k be, egy emberélet gyü
mölcsére nincs emberi mérték. "Mennyi gyümölcsöt hoztál?" Balga
kérdés! Majd csak az örökkévalóságban derül ki. De itt a földön van
nak emberek, akik - talán egész rej tetten, anélkül, hogy beszélnének
vagy akár csak tudnának is róla - egy másik ember életének és mun
kájának gyümölcséből élnek. Az az ember talán igen közepes tehet
ségű. És ő maga talán soha nem látja meg munkája gyümölcseit.

Hadd mondjuk el mégegyszer: Életünk gyümölcse semmiképpen
sem teljesítményi elemekből áll . Nem fáradság, fegyelem és akarati
erőfeszítés eredménye. Ott nő meg, ahol az ember nem akadályozza,
vagyis: ha hisz.

Aki ezt megértette, az elintézett minden görcsös gátlást. Lemondott
arról a mértékr öl, amellyel számba vehetné más emberek művét, Nem
törődik vele, ha mások a teljesftményeivel m érik, tudja: Istennek a
mértéke más. Isten szeme a hitet nézi.

Zans rabbitól jegyezték fel a következő mondást: "Ifjúságomban ,
amikor lángra gyullasztott az Isten iránti szeretet, azt hittem, az egész
világot hozzá téritem. De hamarosan megértettem: elég lenne, ha vá
rosom népét megtérfteném. Soká fáradoztam ezen, de nem akart sí
kertilrú. Ekkor észrevettem, hogy még mindig túl sokat tervezek, és
házam népe felé fordultam. De nem jutott osztályrészemül, hogy meg
téríthessern őket. Végül ráeszméltem: saját magamat akarom rendbe
hozni, hogy igazságban szolgáljak Istennek. De ezt a megtérést sem
voltam képes megvalösítaní."

Hát akkor miért dolgozunk, minek áldozzuk oda erőnket és egész
ségünket, időnket és gondolatainkat? Mi a sorsa annak az éjjel-nappal
végzett munkának, amelyben fölemésztjUk erőnket, míg csak a halál
nyugalomra nem kényszerít? Kárba vész?
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Volt Valaki, akit Isten halottaiból életre hívott. Az ö erejében kilé
pett a sírból. Az ö erejében uralkodik és kormányoz. Ó elfogadja és
megerősíti azt, amit hítben tettünk és áldoztunk. Nem kell félteni a
tettet és az áldozatot. Krisztus kezében odajut Istenhez. Talán majd a
másvilágon fogjuk megtudni, hogy teljesítményiink gyümölcsöt hozott,
esetleg olyan helyen, ahol nem gondoltuk. Valószínűleg ott, ahol apró
teljesítményiinkkel egyszerííen, sok hűhó nélkül igyekeztünk hozzá
járulni az ő m űvéhez.

Jörg Zink

EGY NAP LOPPIANÖBAN

Nyári vasárnap reggel a kényelmesen döcögó helyi vonattal indulunk Fi·
renzéb ől Loppiano irányába: két érdeklődő utas és vezetőnk . Még így is
csak alig félóra az út Incisa-Valdarno állomásig , onnan további 4 km a tele
pülésig, hegynek föl. Az állom ásépület melletti bárból telefonálunk, hogy
küldjenek értünk autót. Vendégl átóink váratnak magukra, mert a szállítóesz
közök eléggé foglaltak. De végül megérkezik a kocsi, a volán mellett mosoly
gós francia kislány. Vezetőnk megjárta Párizst, így mindjárt kész a barátság.
A városka .hat áran" barátságosan integetnek felénk a látogatókat számba
vevő és eligaz ító . örök". Az autó málló vakolatú szürke épület mellett suhan
el. Ez volt valamikor Giovanni Papini, a híres katolikus író nyaralója. (Né
hány nap múlva a San Miniato templom körüli monumentális temető kapuján
belépve, meglepetésként vág mell be mindjárt a bejárat mell ett egy masszív .
dísztelen szürke kőtömb. rajta csak név és két évszám: Papini sírja.) Ide
költöztek be először, Egyik fiatalon meghalt tagjuk végr endetileg rájuk
hagyta ezt a földterületet. Itt van most kialakulóban egy olyan társada
lom miniatúr modellje, ahol mindenki becsületesen próbál másokért élni. Az
első fiatal telepesek természetesen és kézenfekvően gazdálkodással kezd
ték. Lassan lakóházak és utak épültek. létrejött egy tyúkfarm , kézmúipari m ű

helyek.

Autónk a lányok épületénél parkol. A modern földszinti fogadócsarnok
ban hosszú asztalokon folyóiratok. könyvek és sajátkezúleg faragott . fonott.
öntött dísztárgyak. A vendégek (minden vasárnap százával jönnek) szorgal
masan •fogyasztják" a készletet. Meleg kávéval és valami ízletes. püspök
kenyérszerú tésztával kínálnak. A falon egy végtelenül rokonszenves. mcsoly
gós fiatal ember nagy fényképe . Kérdés emre elmondják: ő a városka .szelle
mi alapköve" . első halottja. Egy gyereket akart kimenteni a vízből, és bele
full adt. Még alkalmunk van megcsodálni az alagsorban a remekül kiépített
és fölszerelt mosdóberendezéseket. Különben az épület csöndes, a lányok 
vi zsgai dőszak lévén - tanulnak . vagy a látogatókkal vannak elfoglalva.
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Egy lánykísérővel szaparodva, ócska min ibuszon indulunk a flúk .v áros
r észe" fe lé. Először a . kl áll l t ásl termet" nézzük meg: hely ben készített ipar
müvészeti tárgyak. Ütitársamra mély benyomást tes z egy fakereszt, rajta
vékon y, ívben meghajl ított vas korpusz . Vezetőnk összedugja a fejét a többi
ekkel, és a kereszt márls az óhajtozó kezében van. Innen egy lakóház meg
tekintésére indulunk. Két kis szoba, konyha, fürdőszoba . egy apró fülke.
Heten 'lakj ák, A helyi ség, amelyben leültetne k, egyszeruen , de ízlésesen bú
torozott nappali , éjjel persze itt is alszanak ketten . A lakók , itt és minden
hol. a teljes nemzetköziség jegyében tevődnek össze : olaszok, franc iák, n é
metek, kínaiak ... Az érintkezési nyelv az olasz. ezt mindenki megtanulja.
Teljes vagyonközösségben élnek, és lelkileg is igyekeznek mindent megosz
tani egymással. Egy-egy .csal ád" tagjai felváltva vezet ik a háztartást. A tele
pet vagy kétszázan lakják . Mindenki tanul. előadásokat hallgat, amellett kézi
és fizi kai munkát ls végez. Vezetőnk pl. elmondja. hogy itt csöppent bele a
borbélymesterség kltanulás ába, amely addigi pályafutásától ugyancsak messze
áll t. A tanulmányok között fontos helyet foglal el a szoci ológia. A nemzet
közi összetétel igen termékeny tapasztalatcserére ad lehetőséget. Törzs
lakók csak kevesen maradnak, a legtöbben két év múlva visszatérnek a saját
országukba. hagyott éljék és terjesszék tovább a szeretet . ú]" szellem ét.

Mindezt apránként a lakás otthonlevő két tagjától tudj uk meg: egyik egy
sö tétbérű olasz. a másik kékzubbonyos. sárgaarcú kínai. Huszonegy éves.
Azt mondja, már hosszú történet áll mögötte. Ugyan milyen . t ört énete" le
het ennek a gyerekarcú fiúnak? Egyszeru közvetlenséggel mondja el az éle
tét: Hongkongból való. szülei korán elváltak. gyermekkorát szomorúsággal
szötte át a három gyermekét keserves munkával nevelő édesanya látása.
Olyan társadalomról álmodo zott. ahol béke van. ahol az emberek törődnek

egymással és szeretik egymást , ahol nincsenek szociál is Igazságtalanságok.
Mindenfelé kereste ennek a vil ágnak a lehetőségét. A keresztényeknél ls.
Másutt is . De úgy találta. gyakorl atban sehol sem élik azt, amit hirdetnek.
Míg aztán végül keresztény matem at ikatan ára megnyu gtató választ tudott
adni kérdéseire. Fölfedezte Krisztust. I:s rnost itt van.

Megint csak sietnünk kell. mert tíz órakor kezdőd ik a központ i épületben
a vendégekn ek szóló szokásos vasárnapi összejövetel. Kézitáskám Igazán nem
mondható súlyosnak, de a franc ia kislány erélyesen kiszed i a kezemből :

.Tu me 10 dall" - azaz: . Ide vele! " Zsúfolt termet találunk. Meghúzódunk
az ablakban. de kls ér őnk eltünik, azután visszajön értünk: a l egelső sorban
szerzett helyet. Ez persze nem éppen eszményi. mert fülünket szinte sz ét
hasítja a szorgalmasan rnüködö kis zenekar. Közös éneklés után üdvözlik az
egyes látogatócsoportokat, majd valaki tájékoztat ja a jelenlevőke t a városka
keletkezésérő l és életéről, végül egyes lakók beszámoló ja következik. Egy
magas kínait hall gatva rájövünk: ez senki más. mint újdonsült kis barátunk
mate matikatanára. Nagyon belém vésődik egyik megjegyzése (mert a nehéz
ségeket sem rejtik véka alá) : igen nehéz volt megszoknia. hogya nyugati

71



humorérzék olyan más, mint az övék . Nem egyszer megesett. hogy társai
nevettek. és ő nem tudta fölfogni, min.

A program végeztével. déltájban. elől az asztalt pillanatok alatt átalakítják
oltárrá, és a megjelent néhány pap koncelebrálásával egy nyúlánk , elmélyedő

arc ü ír bencés szentmisét mutat be. Valóban . koncelebr ác l ö" ez a javából :
a tömött terem egyhangú an mondja a feleleteket. mindenki énekel és min
denki áldozik.

Mise után visszamegyünk ebédre az Iménti blokkba. Húsleves. nagy tál
hideg csirkecomb körítéssel és gyümölcs az étlap. Közben élénk eszmecsere
folyik. Vezetőnk tüneményesen tolmácsol - igaz, enni közben alig ér rá
szegény . Művészetét már az összejövetelen megcsodáltam: halkan mondja
a fülünkbe magyarul az elhangzó rnondatoka t , anélkül , hogya többit zavarná,
Engem legmélyebben az ragad meg a beszélgetésből. mennyire egy húron
pendülünk ,ml keletiek'. azaz mi ketten meg a kínai fiú, amikor pl. a több
csend. szemlélödés, elmélyedés szükségességéről és más hasonló kérdések
ről van szö,

Szívélyes búcsúzás után Ismét buszra ülünk, hogya lányok délutánI
összejöveteléből ls elcsípjünk valamit. Ez 3 órakor kezdődik, és gyakorlatibb
jellegű. Egy házaspár számol be életéről. majd bejelentik, hogy ma az itt élő

németeké a szö, hogy jobban megismerjük a német nép lelkületét. Sajnos
rövidesen mennünk kell. mert még föltétlenül meg akarjuk látogatni a tele
pülés nővéreit. Egy szemlélődő kolostor meg egy mozi ui. hamarosan a
. távlatí tervek' közé került. Először az első valósult meg. Hét orsolyita él
itt szemlélődő életet a Szentszék külön engedélyével. Házikójuk persze ere
detlleg nem zárdának épült, de most még klauzúrarácsa is van a csepp ká
polna mögött. A fogadóban éppen vendég ül. tehát vezetőjük. Mária Teréz
anya - impozáns egyéniség fehér ruhájában - kiáll az előszobaajtóba, és
ott beszélget velünk. Bizony nem könnyű az élet - mondja -. mikor az
ember a könyökével állandóan a másikba ütközik. De nagyon boldogok Itt.
és Imáikkal, áldozataikkal igyekeznek hozzájárulni a vállalkozás lelki alapt öké
jéhez. ~s természetesen állandóan imádkoznak a békéért. az Igazságosságért,
a világ nagy ügyeiért és mindenkiért. Megígéri . hogy értünk és népünkért
ls. A röv id beszélgetés végén egy-egy világító fehér olvasóval ajándékoz
meg bennünket. Onkéntelenül ls az a benyomásom. hogy ezek a csendes
szeml él ödők többet fogn ak fel a világ sors ából. mint társaink. akikkel nap
mint nap találkozunk.

Innen már egyenesen az állomásra hajtunk. Sofőrünk, fiatal bostoni lány.
megtudva , hogy értek egy kicsit angolul . boldogan hurcol félre a várakozás
idején egy kis angol tereferére. (Egyévi ittlét után ls erősen töri még az
olaszt .) A magyarokról kérdez, és azt panaszolja, rnllyen kemény feladat lesz
az amerikai életbe belopni Loppiano stílusát. Befut a vonat. Új barátaink 
a kis kínai ls elkísért az állomásra - szeretettel integetnek utánunk. Tar-
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[Vallomás)

talmas nap volt: sokat megértettünk egy új nemzedék életéből, amely ko
molyan veszi az igazi közösséget, vagyis az igazi kereszténységet.

I. K.

MI:CS LÁSZLÓ NYOLCVAN I:VES

.Az ősi Pannonhalma halk nyuqalma " közepette január 17-én töltötte be
80. életévét az egyik legjelentősebb magyar katolikus papkölt ő.

Válogatott versei kötetében, az A r a n y g y a p j ú ban lapozgatva. folyó
iratunk jellegéhez híven lelkisége alapvonásait keressük ehhez a megemlé
kezéshez. Az első kétségtelenül bátor. tiszta, sugárzó optimizmusa. Bekö
szöntő kötete, a .Hajnali haranqsz ó" színes, fiatalos lendületétől ( .Konga
tom piros harangom, ifjú szív em konqatorn" ) a hetvenéves . Mirkó herceg"
.ö rök-tavasz-várásáíq" széles skálát járt meg ez az életérzés. De mindig a
legalapvetőbb értékekből táplálkozott: Istenből és az élet szépségéből. ~s

ez nagy szó.

Másik jellegzetes vonása. amelyet már korán észrevettek és kiemeltek
kritikusai: szociális érzése és érzéke .•Báj öttem . hogy egy szörnyú bún van:
/ a külön-szín , a külön-álorn, / a külön-út, s a legnagyobb bún: / a kevesek
nek tolvaj-nyelve .. . A szegények s a szenvedők / nagy világnyelvét
megtanultam . . . Szivárvány voltam s megtanultam / a rnunk ás felhők

szürke nyelvét. / .Az anyanyelvem megtanultam:

Az egyszerú emberek szolidáris szernlélete, a kisebbség i költő tudatosan
vállalt sorsa mellett az az embercsoport. amelyhez leginkább vonzódik: a
bimbózó életek. a gyermekek. Nem véletlen, hogy legismertebb. legkedvel
tebb költeményei között annyi a gyermekekről szóló. (Parancsolj . fenség! A
kirándulás elmaradt. A gyermek játszani akart stb .) . ~n azért élek. hogy
visszamosolyogjak" - vallja a tisztán tükröző lélek szép programját,

Harmadik jellegzetességnek a kis dolgok. az élet apró csodái iránti érzé
ket mondhatnánk költészetében. Igaz, ez általános költői sajáts ág. Egyéni
árnyalata nála talán az, hogy szemlélete egyszerre színesen. duzzadóan
konkrét és - egy nagy lírai azonosulás lendületén át - szimbolikus (kevésbé
jó óráiban allegorikus). Különben itt is hosszú az út . míg öregségére .ö kör
szem lett a Kék Madárból"; de az egyszerúsödés biztató és jó ösvény:

Halljad világ a vallomásomat:
egyszerüek legyünk mint az országút .
hogy mindenkihez elmehessünk.
jók legyünk mint a levegö ,
hogy mindenkit megölelhessünk.
édesek legyünk mint a kenyér .
hogy mindenkit etethessünk.
vidámak legyünk rnlnt a bor ,
hogy mindenkit megnevettessünk.
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oNagyon kell szeretni!!" - foglalja össze ugyanitt emberi és papi prog
ramját. Szeretettel kívánjuk neki , hogy még sokáig hirdethesse ezt. és fút
hesse az oöröklángú lsten"-böl vett tüzével .az emberszfvek kandallóját" .

R.

xsr BESZÁMOLÓ A MAGY AR NOVJ:RLELKIGYAKORLATOKROL

Mikor a .SzolgálatO-ban olvastam. hogy az idén is lesz Belgiumban magyar lelki
gyakorl at. elhatároztam. hogy én is részt veszek. 38 év után ez vo lt az első magyar
lelkigyakorlatom.

A lelkigyakorl at ideje júl ius 21·30·ig volt jelezve. Korán reggel már lázas lzqalorn
mal készülódtem a hosszú útra. mert Vtlle rs-la-vílle elég messze esik a ml városunk
tól. Az áll omáson két rendt ársam várakozott rám. A vonaton még egy kedve s társsal
isme rkedt ünk meg. aki Hollandiából jött át. A leszállásn ál már egész kis csoport
verOdött össze. A testvéri üdvözlés után útnak Indultunk a Mont iceII i felé. Hegyen
épült . fenyveserdO közepén ez a lelkigyakorlatos ház, elsö látásra olyan benyomást
kelt, mint az ég felé rep ülö madár. Az örökimádó nővérek vezetése alatt áll. M ikor
kis csapatunk te kerv ényes ut akon megérkezet t . nagyon kedves fogadtatásba n r észe
sültünk, Ismerk edés - elhelyezkedés - vacsora. s máris azon vettük észre ma
gunkat. hogy tlz óra felé jár az IdO. Hamar lepihentünk. Másnap aztán felf rissülve
kezdtük a lel kigyakorlatot.

A nap a nyolcórai szentm isével kezd ödört. Szemünkben megjelentek a meqhatott
ság könnyel. mikor a szép magyar miseén eket kezdtük : . Bemegyek szent templomod
ba: A reggeli után kis szabad IdO. s 10 órakor az elmélkedés. El ö sz őr buzgó szíwel
kértük a Szentlél ek kegyelmét . hogy vil ágosítsa meg ért elmünket. s kértük. hogy az
O vezetése által újítsa meg a föld színét.

A lelkigyakor latot P. Bóday Jenő SJ vezette. Csodálatos egyszerűség , béke, [ ósz fvű

melegség és szol gálatkés zség sugárzott szavaiból. Beszélt a jó lsten iránt unk való
nagy szerétetér ől. hogy kiv álasztott min ket szolgálatára. Az O szeretetét kell sugároz
nunk felebarátaink felé. A ben ső . Istennel egyesül t élet a legmélyebb és legti sztább
Forrása a boldogságnak. - A tIsztelendO atya oly an tOsgyökeres magyarsággal be
szélt, hogy mi csak úgy szívtuk magunkba szavait. Menny ire szívhez szél , mennyi vel
maradandóbb a hatása , mennyire Fel elevenít i a régi emlékeket. mert mi nden szóhoz
az ifjúkor eml ékei fű z ődnek : mert m a g y a r! - Két este volt vetítettképes el őadás

is. A sok lelki táplálék után gondoskodtak arról is, hogy magyaros testi eledel ls
jusson,

A tíz nap nagyon gyorsan e l re pű l t. Oly jó volt együt t lenni! Azért írtam meg
ezeket . hogy azok. akik még nem élvezték az együttlét boldogságá t , a következő

évben többen jel enjenek meg.
Marglt·Teréz n őv é r

+
Felejthetet len élmény vol t nekünk, három elchgrabeni magyar nOvérnek a li nzi

magyar lelk igyakorl at . Végre, sok év után egy anyanyelvünkön tartott lelkigyakorlat!
P. Weissmahr szívvel-lélekkel adta át magát ennek a szerit Feladatnak , és önfe láldo
zóan rendelkezés ünkr e bocsátotta minden percét. Megkérd ezte. kívánunk-e négyszeri
elmélkedést naponta , avagy csak három szorit. Majdnem kiv étel nélkül négyre szavaz
tunk. Azut án me q állapl tot ta. hogy este 1/2 8 - 1/ 2 9-ig megbeszél éseket fogunk tar
tanl, azaz O megt árgya lja a kérdéseket. amelyeket erre a cél ra egy dobozkába helye.
zünk. Ez nem kötelez ő, De ki ne jött voln a. amikor az Atya olya n érdeke sen csi nálta ,
és még hozzá egészen meghitt család ias körben ülve! Azonkivül csi nált egy tabell át .
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ahová feliratkoztak a külön beszélgetésre j elentkezők. Az esti megbeszélések után.
azaz 1/ 2 s-kor mindennap folytatódtak a lelki .aud íencl ék": hogy meddig. azt már
nem tudom.

Biztos vagyok abban, hogy ha nem is lettünk mindj árt szantek. de kissé előre ha
ladtunk a lelki életbe n. azaz kic sit közelebb jutottunk a jó Istenhez. Csak egyet tud
tunk kifogásoln i a lelkigyakorl atokban: rövidnek ta láltu k az öt napot. Azért a Fő

nöknő Anya el ls határozta. hogy jövőre legalább hatnaposat fog rendezni.
Nem akarom szó nélkül hagyni a testv éri fogadtatást a Sz. Margit Otthonban a

nővérek részérő l . de különösen jóságos f őn ökn ő j ükt ől. aki m i nden rő l gondoskodott.
hogy minél jobban érezhessük magunkat. A szép szobákban minden ragyogott a tlsz 
tas áqt ól. zavartalan ul lehetett az elmélkedéseket végezni; söt erre a kápolnán kivül
még a kertben is volt ki tünő alkalom , ahol virágok és bokrok közt kényelmes padok
áll tak. Hogy mennyi szeretettel gondoskodtak a kitünő étkezés ről, nem is próbálom
leírni. Amikor mondtuk a főnöknő anyának. hogy ráflzet . csak azt felelte kedves mo
sollyal : .Ne m akarom. hogy a nővérek ne tudja nak jó lelkigyakorl atot végezni . mert
korog a gyomruk."

Marietta n ő v é r

M ISSZiÓS LEVELEK A NÉGY FOlDRÉSZROL

Még jan. 5-én küldtem levelet a szok ásos miseintencióval. Akarom. hogy tudjá tok.
nem vagyok hálátl an a Szolgálatért! Nem is gondoljátok. mennyi örömet. vigaszt
hoz. Először is a meghalt paptestvérek neveit. kis történetét olvasom saját magam
lelkesít ésére. Iróasztalomon meg van címezve számodra egy boríték . benne b úcs ú
zorn. hogy ha a jó lsten elhív. tudj róla . és érte m is imádkoztass. Készen kell lenni!

Mint már máskor is mondtam, nem marad a lapban betü anélkül . hogy el ne ol
vasnám. Hálás vagyok érte. De külön meg akarom köszönni a mellékietet Kis Sz.
Terézröl! Régi és jav íthatat lan tisztelője vagyok ennek a kis Szentnek. Orréletrajz át
még szerzetbe lépésem e lőtt olvastam. Oszintén megmondom : nem tetszetti Gyere
kesnek, érzékenykedőnek tartott am. Mégis. amikor már a jó lsten kegyelmébő l szalézi
lettem. mive l régi álmom volt. hogy ml sszion árius legyek. kilence det ki lencedre
mondtam hozzá. Édesapám is nagy t i sz te l őj e volt . tudta a vágyamat . ő is biztatott .
Igaz. egy kicsit húz ódeztarn tö le : jobban ezerettern volna. hogy egy férfi legyen a
misszionáriusok pártfogója . De úgy látszik. ő nem húzódozott tölem! 1931 augusztusá
ban megkaptam az engedélyt. Szeptemberben hazamentem három napra elbúcsúzni.
Beteges édesanyámnak csak azt mertük rnondanl. hogy Turinba megyek, s .azut án
fo lytatom a teológiát". Nem búsult. hanem örömk önnyek közt áldott meg. mondva:
. Hála a jó Istennek két pap f iam lesz! " Okt. 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén
érte m Turlnba. november to-én pedig már Patagóniában. Fortin Mercedesen. a mi
formációs házunkban. a Seg ítő Szüzanya templomában hálálkodtam Kis Sz. Teréz
oltá ra el őtt . ..

Nem tudtam spanyolul. Nem volt egy magyar sem. Kértem az evangéliumot lat in
spanyol nyelven . azután olyan könyveket . amelyeket már olvastam magyarul; [gy
került kezembe Sz. Terézke önéletrajza. Nem nagy lelkesedéssel kaptam bele. de
mégis ott értettem meg! A kilencedekbő l mindennapi hálaadás lett. Meg miközben
kis szob árnat rendezern. elénekelem: . Kár rnel ős i szent hegyén . .. " Tehát én ls
odatartozom Kis Teréz paptestvérei közé. Biztos vagyok róla. hogy számontart !

Sok hálával tartozom neki. 30 év Pataqönlában, Don Bosco második hazájában.
meg az enyémben is! Azután a szent engedelmesség idehozott . a szegény. rég ki
v ándorlott magyarok közé folytat ni a misszionáriu sságot. mert a Szentszék kinevezett
a magyarok missionarius cum cura animarum-ának. Már 13. éve küzdök itt . Hála a
jó Istennek. magyarj aim jobban megbecsülnek. mint megérdemelném. De azért sze-
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retném. ha volna helyettem egy f iatalabb . egészségesebb ember. Oszint én mondorn,
még csak 66 évemmel nem érek több et két hatosnál! Erős ére lmeszesedésem van,
ami álomkórságot hoz rám. A szívműködésem se jó. Sérvemet négyszer operálták t íz
év alatt. s jelenleg újból kint van mi ndkét oldalon. Persze másnak nehéz volna itt a
megél hetés , ha kics it igényes. Engem eltart a Kongregáció. cserében szentmiséim .
meg délelőttönkin t gyóntatok. amennyi csak kell. (Van 800 elemista és 400 köz ép
iskolás. meg. örömmel mondom. sok fel nőtt is ; legnagyobb lelk i örömömet a gyón·
tatószék okozza. Sajnos magyarj aim nem adnak sok örömöt ilyen érte lemben!)

Lassan kihal nak a régi magyarok. új bevándorl ást nem lehet vární. Azért akarunk
egy aggok otthonát. Már annyira jutottunk. hogy megalakult az egyesület . megkaptuk
a személy i jogosítást ls . Van hely. a refo rmátusok átadják te lküket, 100 X 25 m. Ott
lehet épiteni. Sok küzdelem után slkerült , hogy necsak a katol ikusoké legyen. hanem
az összes magyaroké . Csak a pénz hiányzik! Irt am Északra. nincs. Megkérdeztem
egy erre járó Adveniat felügyelő rendt ársamat . azt mondta , öregekre nincs pénz! De
azért dolgozunk! Itt már nem egy .katoltkus intézm ényr ől " van sz ó, hanem rnaqvar
ról. Majd csak küld vala honnét valamit a jó lsten!

Proszt János SDB Montevideo
Col . S. Francisco de Sales
Buleves Art igas 4365 Aracida
Uruguay

+
Sokat törtem a fejem. hogy tudnék valami érdekeset írni a munkakörömről és az

itteni misszióróI. A téma oly nagy. hogya fö ld-és néprajzi leírás sok-sok oldal ra való
beszámoló lenne. Igy inkább egy rövid tört énetbe foglalom.

Végre elérkezett az első negyedév vége az Iskolában. Mosr két hét szünld ö lesz .
De mielőtt ez megkezdődik . egy takarító napra jönnek a gyerekek . 9 óra fe lé jönnek.
felf egyverkezve kókuszpálmalevélbő l készült seprűkkel. óriás i kardszerű késekkel meg
kókuszlevélkosarakkal. (Hogy mi mIndenre jó ez a kókuszdiófa: frissltő ita lt ad a fr iss
dió . a belét még főzéshez is használj ák. vagy nyersen megeszIk. a l eve l éből a kis
kunyhók fal ait fonják . szőnyeg is készülh et belő le . meg a háztető ls ebből van.) A
lányok vid ámak. szép tarka ruhákban jönnek. - élvezik a külön legességet. mert a
mindennapos viselet kék szoknya, csíkos blúzzal. A fejükön kókuszlevé l ből font ka
lap. az is hibiszkuszvi rágokka l fe ldiszítve . Lassan jönnek. mint a szige tie k. sz ép rit
musos lépésekkel. Soha nem sie tnek.

•Good mornl nq, Slster" - köszöntene k. Angolul beszélünk egymással. a gimná
ziumban ezen a nyelven megy a tanítás .

Sorakozás után egy éneket énekelünk anyanyelvükön a Szűzanyá hoz. mert nálunk
mindent imáva l kezdünk . tanulást és munkát egyaránt . Ezután csoportokra oszlanak.
A Maria Goretti csapat az iskola körü li kertet hozza rendbe. a St . Peter Chanel (az
Úceániai Szigetek mártírja) csapat a bejáratnál a magas gazt vágja le (itt használják
a nagy késeket . mintha kaszálnák a füvet ) . a Sz. Teréz -csapat a fol yton sü llyedő

utat tö lti fel kövekkel . (A múlt hónapban egy mozielőadás volt. annak a bevétele az
iskola szükségleteire rnent, és így hozattunk két teherautóra való követ. ami itt áll
egy halomban.) Zsáko kkal. lap átokkal . régi festékes edényekben hordják a köveket.
és elsimítják az úto n. Mivel ez koralls ziget. nincs rajta egyet len hegy vagy patak
sem. A mellettünk fekvő telek mélyebb. mint a tenger fel színe. és az eső napokIg
áll rajta. A mi isko lánk is néha úszik . Egyszer egy nagy eső után úgy kelle tt a pa
dokat visszahúzni . mert úsztak ki a kapun. M i is térd ig érő csiz mában közlekedünk
il yenkor az osztályok és a laboratórium kö z ő rt . - A Sz. Bernadette csapat az iskola
mőgöttl kis kertben dolgozik a banánfák között. Két Jóságot. akik a többit bosszant 
ják. külön munkára küldök. Van egy kb. 1 m mély lyuk a kertben. ott 20 cm víz van .
Ezt ki kell nekik tlsztítanl . ásóval kics it klmé ly/tení. Elég nehéz. mert korall ba kell
nekik vágni. de erős lányok . megy nekik jól. Legalább erre megy az energia rosz
szalkodás helyett.
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Versenyben vagyunk: az a csapat kapja legtöbb pontot. amelyik legelőször kész.
és legszebb a munkája. Amelyik csapatnak az év végén legtöbb pontja van, az kapja
a kupát. Igy mindenki igyekszik. A szigetiekben megvan a versenyszellem .

Nővér Úceánlából

+
Igen kiváló buzgó atyák vannak itt, föként a hat szemináriumi tanár. Mély hitük

van, és a mai emberhez szólóan tudják tolm ácsoini. Vanna k ill különféle nemzetek
ből : francia, lengyel, sv álct, holl and, belga. Ot kongói t szent elnek az idén .

A Iingala kurzus betejez ödött. sokat lendített rajtam, mert jó nyelvt ani alapot
adott, csak még nagyon kevés a szókincsem. Most a gyakorlat következik. D élut ánon
ként látogatom a szegényeket, betegeket, öregeket. Úgy örülök, amikor sikerül t ma
gamat megértetni velük . Vannak i tt jó asszonyok , a Mária-l éqió tagjai , akik segitenek,
értesftenek arról , kinek van támogatásra szüksége. Többször kapunk ruhaneműt r é
szükre, főképp olyanoknak jut, akiknek nincs mivel befed ni magukat, vagy akikrő l

lev áslk a régi gúnya. Most következik a hűvös évszak, szerencser e vannak takaróink
a dide rgők számára.

Egyik kis öregünk , a Tata Joseph naponta jön hozzánk. Megkapja a maga kis
ennivalóját , gyógyszerét . Néha k étszer-h árornszor is eljö n, mert elfelejti. hogy már
volt itt, vagy mert jól esik neki hozzánk jönni. A múltkor összekülönbözött a Iak ötár
s ával, s ezért beállitott a takar ójával. mondván, hogy ö nálunk akar maradni. Ebbe
azonban nem mentünk bele , hazaküldtük kibékülni. - Tegnap délután átrendeztük a
ruharakt árunkat. ennek eredményeképpen Tata Joseph kapott egy saját méretére való
jó nadrágot és inget. Még nem látt am Ilyen boldogan mosolyogni , egész a füléig ért
a szája. - Tata Félix egy Időben ugyanúgy el jött. mint Joseph. Csúnya lábsebe volt ,
mélyre rágódott fekély, megkeményedett kerülettel. M ikor néhány napig nem láttam,
elmentem hozzájuk . De volt lakótársa azt mondta , hogy már nem engedi ott lakni ,
mert varázsló . Az egyik kisfiú felvil ágosított. hogy a templomunk mell etti autóbusz
megálló padján látták aludni az éjjel. Másnap jött éle le rnért. de olyan állapo tban. hogy
azt hittem. nem sok van neki hátra. Bevittem a kórházba, ahol a rendszeres étkezés és
jó kezelés talpra állftotta. A tetveitől ls megtlsztftották, kimosdatták. Utána helyet ka
pott az öregek otthonában . amit moungali nővé reink kezelnek az irgalmas nővé rekkel

felváltva. - Egy szegény asszony lak i jobban együtt tud érezni a mási k ember sze
génységével) jelentette a pl ébánosunknak . hogya templom falánál ül egy öregember
három nap óta éjJel·nappal. Némi utánjárással megkaptuk az engedélyt, hogy Tata
Maurlc ls az otthonban lakhat . lAz otthont a Secours Cathol ique épített e és tartja
fenn. - Vö. Szolgálat 21, 64.0.1 Hetenként megkapják az élelmiszeradagot. de Tata
Mauric úgy kl volt éhezve. hogy ele inte gyors ütemben mlnd enr bekebelezett .

Leghűségesebb segítségünk a szegények ügyében Mama Honorin ea. A napokban
kért, hogy vegyünk petróleumlámpát egy fél ig vak és süket néninek. Elmentem a
piacra , kerestem kicsi lámpát . ami 600 frankba kerül , de csak 1000 frankos nagyob.
bat tal áltam . Egy jó ember hallotta a dolgot, azt mondta. adjam oda neki a 600 frankot
és odaadott helyette ezret az árusnak. Szépen megköszöntem .

Ma Pünkösd napja van. Sok szeretettel gondolok haza és mindannyiukra egyen·
ként az imádásban.

Baradia l Vilma f.m.m.
B.P.19B Brazzavllle
Republique Populaire du Congo

+
lAz alábbi levelet Marosi atya kapta egy osztrák nővértől , aki gondozottjal közé

tartozott. és most Libanonban van.)
Második éve vagyok Itt. Nagyon hálás vagyok ezért a Keleten töltött Időért. Az

élet és a szokások még nagymértékben olyanok Itt. mint Jézus Idejében, és igy még
sokkal érthetőbb lett számomra az Evangélium. De sajnos, bármil yen közel van is
Szentföld, nem látogathatok el oda a politikai helyzet miatt.
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Ennek az országnak a szépségé rő l már az ószövetség beszél. Ha a szentségImádó
testvériségünkbe megyünk. keresztülutazunk az országon. Háromf éle tájék: a tenger,
a hegyek. és utána mélyen fekvő puszta. Ez utóbbiban, a Libanon és az Antilibanon
hegység között van Ras Baalbek. egy keresztény falu. ott van a szentség imádó test
vériségünk. Ott a kis nővérek több imádást v éqeznek, mint rendesen. (Különben napi
egy óra a kitett Oltár iszentség elött.) Nem messze innen van egy muzulmán faluban
másik 2-3 kis nővér . Azelőtt a két falu közölt nagy volt az ellen ségeskedés. sok
gyilkossággal. Ezért te lepedtünk le ott, hogy az egységet és a szeretetet munkáljuk.

Itt Beirutban van a központunk. Elfoglaltságaink mell ett szorgalma san tanul unk
arabul. Ez is sok időt vesz igénybe. Az emberekkel való érintkezés sem hiányzik
sehol. Van egy kis te stvé riségünk Beirut egyik nyomorn egyedében is; egy kis n őv ér

a szegényekkel törödtk. egy pedig gyárban dolgo zik. Soha el nem tudtam voln a kép
zelni ilyen szegénységet. Ilyen nyomort. Természetesen minden velejáró erkölcsi
nyomorús ággal együtt.

A testvériség ek mindig a hely i rítu st tartják. ezért mi Itt maronita rítusban élünk.
Nagyon szeret em ezt a rí tust. mert a maroniták mindig hüségesen kitartottak a
Szentatya mellett, és ezért sok üldözést szenvedtek a múitban.

Annyi mindenről lehetne meséln i! A zsoltárossal foglalnám össze: .Milyen csod á
latosak a te utaid, Uram!" Nagy ajándékot kaptam. Hogy szerétn ém. ha sok más
osztrák (és persze magyari) is megoszthatná velem az Úrnak való odaadás örömét
egy ilyen testvéris égben. Az egyetemesség nagy öröm ünk; amikor így különféle
országokból együtt vagyunk. már a fö ldön osztozunk abban. ami majd a mennyben
lesz : minden nép egysége az Úr körül, imádó. ujjon gó együttlétben .

Kedves Marosi atya, nagyon gyakran. hálás szívve l gondolok önre. Egyszer azt
mondta nekem: .Emberekben csalódu nk. Krisztu sban soha: Kri sztusban nem csaló 
dunk soha! Sokszor jut ez eszembe. Igen nagy mondat .

VégtelenüI sz ép dolog egy hivatás . Ha nem is mindig könnyü Jézushoz hasonlóan
élni (rejtetten, mint Ú Betlehemben . imádkozó munkásként mint Ú Názáretb en. rnln
dentő l megválva, csak a megváltói fe ladattal törődve. mint Ú Galilea utcáin . fe láldozva
a Kálváriá n) , de azért már itt részünk van mindabban. amit megi gért: az ő békéj é
ben, az ö örömében. a . böve bb életben", Imádkozzék értem, hogya legtöbbe t adjam
Jézusnak. ami tölem teli k. I:s ha egyszer Sz. Pál .szenteknek" nevez rnlnket, joggal
leszek közel önhöz Min denszente k napján imában; itt a földön összetartozunk az
odaátiak nagy seregével is .

SzIvbői üdvözli az Úrban kis n őv ére

Sr. Elfr iede-Maria de Jésus
B.P.7253
Beyrouth , Liban

LEVELESLADANKBÖL

(Kedves olvasóink talán azt várják. hogy ebben a hálaszámban a hozzánk érkező

hálálkodó levelekből közöl jünk egy csokorra valót . De lapunk jellegéhez és t émánk
hoz jobban illik. ha néhány olyan frásból Idézünk, amelyek olvastán az ember Isten
nek ad hálát: jó. hogy embert teremtett a világ ral)

Hálásnak kell lennem a jó Istennek. hogy egész életemben a lelkek és az Ú
szolgálatába állttort. és még mind ig abban tart. akármilyen nehezen látom is el hi
vatalom. Sajnos. 13 heti kezelés . 8 hét a kórházban semmi javulást nem hozott . de
ez sincs lsten megengedése nélkül. Sokan imádkoznak értem. és nem mutatkozík,
hogy a jó lsten másképp akarná int ézni éle tem. Legyen. Ú tudja . miért. Meg is
vagyok nyugodva. egy a fontos . hogy szépen tudjak szenvedni, a lelk ek javára. Sok
mindenre jó volt a kórház. vol t alkalmam hinteni a szépet , a jót . I:n nagyon sajnálom
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az embereket. Úgy érzem, hogy a nyolcadik főbún a tudatl anság, mert ijesztő, rneny
nyire távol vannak Istennek és minden szépnek, jónak ismeretétől. Vele szemben a
hála szót nem ismerik. Nekünk, akiknek több adatot t, mindent pótol ni kell. Nem
tudjuk eléggé megbecsüln i a kegyelmet , amelyet kaptunk, és amiben élünk. Hála
mindenért az Úrnak . (Nővér)

+
50 éves rokkant tanárnő vagyok , két gyermek anyja, aki még igy is szeretne sok

ember lelk i támasza, v igasztal ója lenni. Nagyon sokáig voltam kórházban: influe nza
után megsüketültem, utána iebénui tam a két lábamra. A jó lsten kegyelméből ismét
tudok járn i, egy kicsit hallok is, és most min den vágyam az, hogy erőmhöz mért en
vigyem Jézus üzenetét azokhoz, akik még nálam is betegebbek, elesettebbek. A vá
rosban és környékén vannak ágyhoz kötött betegeim, akik hez járok, de főleg a kór
házakban keresem fel azokat , akiknek nincsenek látogatóik . Nyugdíjamból szívesen
áldozok, csak adhassak betegeimn ek, a szenvedőknek .

+
Egészségem mind en eddig inél gyengébben áll. A múlt év rnüt étet. nehéz kezelése

ket hozott , ez az év sem ígérkezik könnyebbnek. De legalább megtanulok készen
lenni nemcsak a munkára, de a leállás ra is , pedig az nem könnyú, ha az ember tele
van tervekkel, és ráadásul szereti is az embereket! (Fiata l kántornő)

+
A papi hivatás roppantul felelősségteljes , mostani beosztásom azonban még foko

zottabban . Abban bízom, amit a régi mondás így szúrt le nagy és szent testvé reink
tapasztalataiból : a kereszt ls ten jele és jóváhagyása valamely vállalkozáson. Ezt a
jelet minden nap érzem, tapasztalom, [gy hát merem remélni , hogy lsten kegyelmé·
vel munkám nem lesz eredményt elen . (Spir ituáli s)

+
Egész élet emben azt érzem, hogy tulajdonképpen bármi t is csinál az ember, kü

lönösen ha nagy hévvel adja bele magát , végü l is üresnek tűnik . Csodálatos dolog,
ha valaki úgy tudja magát átadni Istennek, hogy mindig tudatában van az egyéb dol
gok jelentéktelenségének. A te lj es önátadás az ember boldogsága. Hatalmas ellent
mondás van az ember igazi célja és a látszatcélok között . Tudom, hogy kell minden
emberi tevékenység , és a kereszténység nem a köldöknézésbő l áll. Azonban igen
nagy dolog, ha hajland ó az ember elismerni az értékrendet és az ebbő l következőket .

Különös, hogy lehet tudn i , melyi k út vezet a boldogsághoz, és az ember mégis a
mellékvágányokat választja. De mié rt ? Mindenki boldog szeret ne lenni , és mégis
megelégszik a hiábavalós ágokkal. I:n magam is tudom, hogy több minden van az éle
temben, ami nem tartozik a lényeghez, bár ta lán önmagában véve nem rossz, sőt

fel ls ajánlom ezeket, de valahogy több kellene, valahogy maradéktala nabbul kellene
imádni. Jobban el kellene mélyednl a lényegesebb dolgokban. Több befelé fordulá s
kellene. Szentnek kell lennünk, ez a feladat . Hála Istennek, nem vagyok nyugodt , és
keresem a mikénteket. Lehetetl en, hogy meg ne tal áljam. Va lósz ínű l eg nem megy
majd egyszerre. Talán egy lassú folyamat végén érem el a rátalálás örömét, és talán
csak visszatek intve veszem majd észre, hogy mil yen utat ls tettem meg. Persze to
vább is dolgozom , és természetemből fakadóan nem leszek tétl en. Tisztában vagyok
vele, hogyeredményeim a n ézöszöqt öl függően j elentőse k vagy talmiak. Annyi azon
ban bizonyos , hogy függetle nül érté küktöl, közelebb juthatok általuk Istenhez, ha én
is úgy akarom. Ez nagyon fontos tényező , t I. az én akaratom . I:letútján sok válaszút
elé kerül az ember. Allandóan résen kell lenn i , hogy a jobbik részt válassza, és ne
engedjen az eddig elértekből. Nagyon szeretném , ha többlette l érkezhetnék majd
haza. (Csal ádapa)

+
(Cslksomlyóról :) Ma pünkösd napja van. Mária Ismét kötényébe vette szétszóródó

gyermekeit, hogy együtt lássa őket. Nem lehet il yenkor nem gondolni azokra, akik
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szintén szívesen bújnának ennek a köténynek az ol talmába. ha a kilom éterek százai
engednék. Ezért valamennyi kedves ismerőst párt fogásába ajánlottam.

Aszfaltút. kockakőve l kirak ott udvar . hangszórók várták a hazaj öv őket. Pénteken
már megérkeztek a távoliak (Bákó. Moldava.) Szombaton reggel 6 órakor még lehetett
mozogni a templomban. de vasárnap olyan dugulás vol t. hogy az udvaron is ali g
tudt ak áldoztatni. Magánosan legtöbbjük a hegyet is megkerülte. Nem tudom. a bor
vízforrást nem taszigálták-e el a helyéről? Egy bácskai csapat ls volt. Azt rnondt ák,
hazajöttek. Vajon mikor mentek el itt honról? Annyi megható dolgot lát ilyenkor az
ember. nem állja meg sírás nélkül. A leleményes sofőrök apró falvakon. mezei uta
kon hordták oda a töméntelen népet . nem zavartatva magukat esőtől. sártól. Egy
öreg anyókát a püspöki székben látt am ülni . püspökhöz méltó áhítattal szorongatta
ölében még i dősebb társát . Másik. rnint egy rokokó angyal. aludt az orgona p árká
nyán. A földs zinten csak függőleges helyzetben lehetett állni. s ott is többny ire a
más lábán. Miután egy ünnepi misét ilyen körülmények között .becsületesen rneq
hallgatt am" . hazafelé indultam , és a fele úton bedöglött kis motoromat hazateszttot
tam. Igy az elnyert búcsú is teljesebb, bár a rendezésnél kivonták a fel tételek kö
zül az ilyen önsanyargató t úr ékat.

+
(Llpnlca Maia , Lengyelország, 1974:) Szent Vojtech, Szent Szaniszló krakkói v ér

tanú püspök emlék ét ünnepeltük. Több mint 70 püspök jött Gnleznóba és Krakkóba.
A nép beláthatatlan tömeg volt . - Nálunk is nagy az öröm. Máj us 26-án és júni us
2·án lesz két növendékpap első szentmiséje . Szentelést kaptak más ötv ennel együtt
virágvasárnap Wojty la bíboros tól. Ebből a 2000 lakosú községből most már 7 pap.
6 apáca és 1 kispap került ki. 43 éve müködöm itt. Szép templomot építettünk Szent
István király t iszteletére. Aug . 20·án búcsú lesz. Ha esetleg átmenőben lenne, tessék
hozzám belépni. tn már 85. évembe léptem, és úgy dolgozom, mint a fiatalok.
(N. B. Lengyelországban 1974·ben 638 papot szenteltek.)

+
Nem mintha lsten a történelem kerekét megváltoztatná, ott neki nagyobbak a

perspektívái. mint amit ml felérhetünk, - de ha kegyelmet kérünk tő l e . akkor soha
nem jövünk el üres kézzel, s főként nem. ha ezt mások számára kérjük. - Nem is
annyira a szörnyüségek renditenek meg a világon. Inkább az, hogy mindig felcs ill an
bennük az emberi jó ls. Persze ez természetes, de bizony ítja , hogy az .ernber" nem
reménytelen eset a legszömyübb körülmények között sem.

Jó tudni. hogy vannak, akik el nem fáradva s meg nem únva a . szölör", rendület
lenül kapálnak és ültetnek. Nagy öröm , ha az ember valamit tud tenni Istenért és az
emberekért Bár ismerem ennek a tudatnak az árnyoidalát is . Mennél többet tesz az
ember, annál inkább érzi. hogy semmit sem tett le az Úristen asztalára . Nem minth a
neki bármi is kellene tőlünk . de nekünk kell a tudat, hogy erőnk utolsó cseppjéig
ktrnutattuk szeretetünk. S akkor jön a belső megalázás - amihez képest minden
emberi lekicsiny lés és megnemértés semmi ség -: haszontalan szolgák vagyunk . De
hát ha haszontalanok ls. - mégis az O szolgála tában lehetünk.

Mind ig erősebb bennem a meggyőződés, hogy ebben a káoszban csak lsten
kegyelme tud mentódeszka lenni . De valószínüleg úgy kell nála kopognl, ahogy Pro
hászka gondolta : mig az ujj unk bőre csonti g kopik .

+
Két hét múlva 18 esztende je. hogy otthagytam Hazánkat avégből . hogy szerzetesi

fogadalmamat a szerzet szabályai szeri nt teljeslthessem. Mint okI. ápolónö röv idesen
Wienbe kerültem, és 16 éven keresztül voltam egy helyen. habár az utolsó 5 évben
betegség miatt a betegápolást a házi és konyhai munka váltotta fe l . míg végre nö
vérhiány miatt a tartományház ebédlőjének ellá tásáva l bíztak meg. Nincsen sz ánd é
komban az elmúlt Idő nehézségeit emlí teni. csupán annyi t, hogya szenvedés köze-
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pett sokszor e rőt merftettem a Szolgálat olvasá sából és abból a tudatból, hogy Ma
gyar Pap és Szerzetes testvéreim velem vannak küzdve és követve a Keresztre feszl 
tettet. A lka lmam magyarul beszélni és magyarul gondolkodni nincs, mivel egyedül
vagyok itt magyar nővér, de erőt ad a sok szenved és és ima, amelyet hasonló sorsú
Testvéreink állandó an engesztelésül külden ek az Úrhoz . Úgyszintén hálát mondok
min dazoknak, akik a magyarságnak szellemileg vagy egyéb áldozattal segítségére
vannak, és továbbra is kérem , hogy tekintsenek magyar testv érüknek.

+
Szabad időmet velük töltöm , az elhagyottak kal , azokkal, akikre már nem néz senki

sem, akik már az Úrhoz sem tudnak elcsoszogni; senkijük sincs. Még egy páran
közülük egy-két évvel ezelőtt buzgó tagjai voltak a közösségnek, s ahogy megbete
gedtek, a közösség . megfeledkezett· róluk. Papot ls csak ritkán látnak, és még
sorolhatnám. Ahogy olv astam a Teréz anyáról szóló kis könyvet, tudtam meg, hogy
nagyobb városokban is alapíto tt házat , és először azt gondoltam, hogy egy olyan
nagy, jól étben élő városban minek . IOs lám, nekem az itteni élet adott feleletet. Ezek
között az én idös elhagyottalm közört ls volt olyan , aki a bénasága miatt sokszor
éhezett, vagy napokon át egy lakó sem nézte meg, hogy él-e, vagy már elkö ltözött
megértőbb , szer étöbb közösségbe. Csak nyitott szemmel kell járni a világban, és
maga az utca , a kórh áz, a város utolsó negyede kiált, és aki közülünk f iatalok közül
nem hallja meg, az eleve rossz útra állftotta be magát. Több segítőtársam is van,
akik szintén szívese n teszik ezt a kis szolgálatot. - Lassan közeleg a karácsony, és
szere tném egy kics it vídámabbá, bensőségesebbé tenni számukra . Ok fájdalmaikat,
Imáikat szinte min den emberért ajánljá k, ők nem feledkeznek meg a nagy bérházban
lakótársaikről - hát ez a minimális, amit mi tehe tünk.

+
Minden bizonnyal a Szentlélek munkálja bennünk az egységre való törekvést,

erősödik meg bennem a hit , hiszen egymástól oly távol (s ez a távolság nemcsak
kIlom éte rekben mérhető, ez lenne a legk evesebb) ugyanazt az utat mutatja: .Együtt
kell engednünk, hogy az evangélium szava felr ázzon. hogy újból kereszténnyé, evan
géli umivá tegyen. Ez elől nem lehet kit érn!" (Suenens biboros) . Ahol ez történik,
s amilyen mértékben történik , tapasztalhatóvá lesz az eredm ény. Úgy ls , ahogy Itt
hon - sajnos még csak keves en - az egymással való jó kapcsolatban átéljük, meg
úgy is, ahogy ez a legfrissebb élményem. A rra gondolok, hogy a Szolgálatot olvasva,
egyik-másik tanulmány vagy éppen igehi rdetés elolvasása után , ha a szerz ö neve
nem volt Ismerős, nem tudtam eldönteni , vajon melyik egyházhoz tartoz ik. Tudom,
hogy nem ez a cél. Viszont azt is, hogya központi nagy Igazságoknál alázatosan és
engedelmesen szinte csak igy lehet szóln i. (Református lelkész)
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KÖNYVSZEM LE

Josel Heer: D e r D u r c h b o h r t e . Johann eisc he Begrund ung der Herz-Jesu-Ver
ehrung. (Az Atvert . A Jézus Szíve-tlsztele t jánosi megalapozása.) Herder. Róma 1966,
XIX , 303 o. 8° .

A szerz ö célj a, mint az alcimben megmondja, biblikus alapveté s a Jézus Szíve 
tiszteleth ez. Ezért könyvének e lső, nagyobb ik le lében a J ános-evanq él turn két r észle 
tét elemzi aprólékosan. utolsó harm adában pedig össz evet i ezzel a Jézus Szlve 
tiszteletet . elsősorban a nagy pápai enci kli kák (M iserent issimus Redemptor , Haur iet is
Aquas) alapján.

I. 1) "Aki szomjaz ik , jöllön hozzám, és Igyék, aki hisz bennem . Ahog y az Irás
mondja : ':Iő vizek forrásai fakadnak majd testéből" Jn 7,37·38. (Ennek a helynek két
olvasási változata van. A kérdé st Hugo Rahner rész letesen tárgyal ja . Egyik szer int 
ez szerepel a magyar bibl iaforditásban is - a h ivő bensejé lesz az élő vizek forr á
sává . A szerz ö szer int valósz inübb, hogy Jézus . koi ll a" -ja, bensele ez a forrás , és ez
tárgyun k szempontjából fontos. A sz ö ugyan nem azonositható mind en további nélkül
a .kardta" . sz ív sz óval, amelyet János 13·szor használ , de sohasem Kr isztusról.
Közvetve azonban errő l van sz ö.) Jézus ezt a felhivását ünnep ély es körülmények kö
zött mondotta el a sátoros ünnep csúcspontján, a vízhozó körmenet e l őtt. A szimbo
IIkus érte lem vil ágos, és a zsol tárokbó l, prófétákból ls Ismeretes. A vi z (eső ) a
zsidókná l a legél etbevágóbb javak egy ike volt , sok ószövetségi hely szerint az üdvös
ség, a mess iás i javak fog lalata. Jézushoz .j önnt" egyértelmü a belé vetett hitt el
(vö . pl. 4,2; 6,35) , személyes ta lál kozások során klfej lődő közve t len viszony (pl. a
vakon született, Márta, a szamariai asszon y), az egés z ember odaadása, nemcsak
érte lmi aktus . Jelenthet i a tanitv ánynak való meghívást is . A tanítvány Jézusnál
. marad", tanújává válik , másokat is hozzá vezet (vö . l,38kk) . M inthogy a lényeg
Jézus h ivő követé se, a tan itványság nincs az ő föl di életéhez kötve. Az evangelista
komm ent árj a szerint a víz = a Lélek (7.39; vö . a Lélek . klörnlésé t" pl . Iz 32,15;
Jóél 3,1; a vizz el együtt lz 44,3; Ez 36.25kk) . A szerz ö itt elemzi a jánosi . meg
d l cs ö űl és" háromféle fogalmát: Jézus föld i müvének bef ejezése a kereszten (13,31) .
visszatérése az Atyához (13,32; 17,5) és az üdvösség müv ének folytatása az Egyház
(a Lélek és a tan itv ányok) által (16.13-14; 17,8·10). 7,39 az első kettőre vonatkozik .
Az a döntő . öra" ez, amely az egész üdvösségtörtén etet két szakaszra osztja . 
De csak az kiván inni. aki szomjas. János pedig - Mollat szerint . a meg nem is
mert szeretet evangéli uma· - nagyon kiem eli . hogy nem mindenki vágy ik az üdvös
ségre (1,5; 1,10·11; 3,19; 12,37 stb .} .

2) "Egy katona lándzsával átdö fte old alát , és nyomban vér és viz fo ly t ki. Ak i ezt
látta, az tett tanús ágot róla, s az ő tanúbizony sága igaz. O tudja, hogy igaza t mond ,
hogy ti is hig gyétek. Mi ndez azért történt , hogy az Irás beteljesedjék: Néznek majd
arra, akit átvertek" (19,34-37). A rövi d, fenséges jánosi szenvedéstörténetben feltü
nően részletes ez a tud östt ás. és ünnepélyes a szemtanú megerősitése . János egy·
úttal a hit . látásával" fölméri az esemény üdv össégtörténeti jelentőségét , . je l· vol 
tát. A vér és viz emlf tése mindenekelőtt kétségtelenül Jézus Igazi emberségét hiv a
tott bizonyitani a dokéták ell enéb en. De János különösen érzékeny a szimbolika ir ánt.
.A tények történeti értelmét tagadn i a szimbólum miatt éppen olyan jogtalan, mint
szimbolIzmusukat tag adni történetiségük megvédésének ürüqvé n" (Mol lat) .

M i leh et itt ez a szimbolikus értelem? Egyrészt Jézus kereszthalálának engesz
telő és éle tadó jel entősége. Ehhez a párhuzamos hel y lJn 3,5·6, ahol a viz az üdvős

ség adománya, a vér az azt kieszközlő kereszthalál. Jézus old alából (pleura) fakad
mindkettő : az ember ré lett Ige testéből , a keres zten megnyi lvánuló . Iegnagyobb·
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szeretetéből. Továbbá minden valószínúség szerint a keresztség és az Eucharisztia
jelképe ls , vö. lJn 5.7-8; Jn 6,54-56: 3.5. Szépen mondja Cull mann: . Még alig hunyta
le szemét a történelm i Jézus. teste még a kereszten függ. márls megmutatk ozik.
rnilyen alakban lesz je len mostantól kezdve a fö ldön: a keresztség ben és az úrvacso
rában." Jézus halála teszi lehet övé számunkra az üdvösséget, és az Á tve rtbő l kiáradó
víz és vér . azaz a keresz tség és az Euchariszt ia közvetf t i hozzánk. A Lélek pedig
ennek a lapvető feltétel ét. a hitet teszi lehe t öv é.

Az Itt idézett Zak 12.10 eszkatológikus jell egú szöveq , erős a rokonság az izaiási
lsten Szolgájával. A . n ézés" hivő szemlélést jelent (vö. Jn 8,28). Az Atvert képi
szemléltetés . János szereti alkalmazni (vö. 20.20, eltéróen Lk 24,39-től; 20,25kk; Jel
1,7). A szerzö részletesen elemzi ezt a szimbó lumot mint a Kinyilatkoztató képét,
az üdvösség rnüvéét . a Megdicsőültét, a szeretetét és Jézus Fe lhivásáét. Idézzük
néhány sz ép sorát: .Az Atvert nemcsak egyszerúen a szeré tet képe. hanem a hitet
l enségtől átszegezett szereteté. Mindkettőt látjuk benne: a búnt, amely átverte, és
a szeretetet , amely nemcsak hagyja magát átszegeznl , hanem a gyúlöl et tettére az
üdvöss ég adományával válaszol. Az Atve rt képében a szerete t mindent legyőző ha
talma paradox módon sugárzik fel .. . Most már nem Jézus hangosan kiáltó próféti
kus hívása. hanem a szeretet hangtalan. de annál nyomat ékosabb hívogatása. Azé a
szereteté , amely a bún halálos gyúlö lete elle nére az egész világ on és minden Időben

megismétli hívását az Atvert képében."
János, a tanúságtevő maga az ideális hivő típusa l.a tanítvány . aki t Jézus szere

tett"}: ünnepélyes tanúskodása azoknak szél, akik már nem Jézus közvet len kortársai ,
és az Egyház tanúságtételében folytatód ik . Ez közvet lenül átvezet az egyházatyák ál
talános gondolatához: az Egyház a kereszten születik Jézus átdöfött oldalából. Nem
csak azt fejezi kl ez, hogy a Megfeszített szeretetaj ándéka, hanem azt is, hogy az ő

küld etését fol ytat ja (Jn 20,21, vö. 17,18. Maga az egyház szó Jánosnál nem szerepel.
de a fogalma t jó l ismeri : sz ölöt ö, nyáj .) ~s nem véletlen, hogy az emberek elle nállá
sátó l átvert Jézus adja ezt a küldetést; ez a tanítvá nyok sorsá t is jelképezi. Az Egy
ház szavával (ige hirdetés ) és testv érszeretetével hiv a hitr e. ~s ez a szeretet a kí
vülállókat is bevonja körébe, . ut frater fi at diligendo" (Agoston) , .testv érr é szeret l"
a még hitetlent .

II. Az átvert Szív. A pápai enciklikák úgy beszélnek a Jézus Sz íve -ti szte l etrő l ,

mint válságba jutott korunk reményéről , üdvösségéről. Mert ez nem .egy ájtatos 
ság" a sok közül , hanem az egész kereszténység lényegének összefoglalá sa legvon
zóbb és leg lényegesebb oldaláról, a szerete t fel ől. De ezt a mának szóló felh fvást
mai módon kell továbbadni. Többféle kifogás merü lt fe l a Jézus Szíve-tisztelet gya
korlata elle n: egyol dalúan szentimentális Jézus-képet fest, a testi aztvet túl erősen

hangsúlyozza , bibli kus-dogmatikus té ren szegényes, túlzott jelentőséget tulajdonit
egyes ájta tossági gyakorlatoknak, passziv , világfájdal mas hangulatban .enqeszte l" ,
elsősorban magánkinyil atkoztatásokra hivatkozik . .. Heer szer int a . Hauriet is aquas"
enciklika (1956) elvileg átsegftett a mélyponton, de még nincs eléggé kiaknázva. A
Jézus Szíve-t isztelet egész tört énete fo lytonos kísérlet a kife jezhetetlen megváltói
sze rétet kifejezésére és a viszontszeretetre. Ma olyan folyammá kell lennie, amely
a Szentfrás ból fakad, és hátán hordj a míndazt a gazdagságot amellyel a századok
gyarapították. Korunk szlntetikus felfogásának, egyszerúre, vi lágosra, lényegre törő

igény ének igen jó l megfelel. egyolda lú raclonali zmusát gazdag kedélyl értékelve l sz é
pen ellensúlyozza. Meg kell azonban óvni a tisztelet saját os arculatát. Ennek a szer
zö két mozzanatban látj a: egyik az, hogy lsten szeretetét mint m e g v á I t Ó I
szeretetet teki nti elsősorban, másik pedig a túláradó szeretetviszonzás a tel jes oda
adás (felajánlás) és engesztelés által.

Mint hogy a bibli ai megalapozás ter én itt még keveset tettünk, jó a korszerúsítést
ezzel kezdeni. Ezért a szerző az utolsó 4 fejezetben a megelőző Jánosi Idézetek gon
dolatmenete alapján elemzi a Jézus Szíve-tiszteletet . Jézusnak és múvének te lles s é
gét ml csak valami gyúj töfogalomban , egyszerús ltett szintézisben tudjuk megragadni.
Egyik legátfogóbb az átvert szlvé, hiszen ez az önmagát feláldozó szeretet alapvető
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szempontját adja. A megoldás nem a szimbólumról való lemondás, hanem annak
bibliai megalapozása. Ez leginkább az átdöfés jelenetéból lehetséges.•Tehát nem
először a szeretetröl beszélünk és azután, mintegy utólag vesszük ennek szimbólu
mául a szívet, hanem az átvert sz ívröl. amely megnyilásával kinyilvánítja a szeretetet,
vért és vizet ont. Vagyis az átdöfés jelképes tartalma maga lendít előre a szer étet
kímerithetetlen mélységeibe.·

Mint Jánosnál, a Jézus Sz!ve-tlszteletben ls .a Megváltó megsebzett Szívéből

születik az Egyház· (HA , vö . liturgikus konst.: .De latere Christi in cruce dormientis
ortum est totius Ecclesiae mirabile sacramentum"): innen fakadnak a szentségek
kegyelmei (HA). Az átvert Szív legnagyobb ajándéka pedig a Szentlélek, az . élö víz" :
Itt li HA kifejezetten Jn 7,37-re utal. Szépen fejti kl Guardini, mennyire Igénye az
embernek, hogy az Úr és vele minden teljesen az övé legyen, de minél átfogóbb ,
minél egyszerűbb módon . A végén már csak egy izzó pont marad, de abban minden
más benne van: az Úr Szíve. Ez valósul meg a Jézus Szíve-tiszteletben.

De az átvert Sziv nemcsak kinyilatkoztató, hanem követelő kép ls : szeretetet ad,
tehát viszontszeretetet kíván. Az egyes ájtatossági gyakorlatok itt másodlagosak,
értéküket az egésznek szellemétől kapják . (.A tisztelet úgy különbözik a gyakorlatától,
mint a hazaszeretet a zászlólengetéstől és tűzlját éktól ." Donnelly.) Igya tisztelet fej
lödése, formál igen különböz ök lehetnek. De minthogy Jézus szeretete az átvert Sziv
tanúsága szerint . halá losan" komoly volt, a viszonzás sem lehet akármilyen: az egész
embert követeli, mindig Inkább, önmagának teljes odaadásáig, a jánosi .szeretetben
marad ás" kifejezett elhatározásáig : ez a Jézus Szive-felajánlás lényege . Mértéke az
lsten mértéktelensége, igazolója a mindennapi élet, ott keli megvalósulnia. - A
másik lényeges vonása ennek a viszontszeretetnek az engesztelés; ez különösen ki 
domborod ik Alacoque Sz. Margitnál. Az engesztelés: jóvátétel, vezeklés, .részvétel
Krisztus szenved és ében" (Mis .Red.) . Keresztény életünkkel .klegészitjük· Krisztus
szenvedését. A legjobb részvétel Jézus engesztelésében éppen az apostoll érzületé
ben és apostoli szenvedésében való részvétel. Az apostolság Iránt érzéketlen Jézus
Szíve-tisztelet nem lehet Igazi, bár a magatartás skálája Sz. Páltól Menendez Jozelálg
igen széles. Külön kiemelendő, hogy mindez az öröm és bizalom szeliemében , .tn
gaudlo· történik, hiszen az Úr testvérien közel van, és ügye gyözni fog .

Ha tehát a jánosi teológiához hozzáadjuk a szív szimbolumát, akkor a Jézus
Szfve-tlsztelet teológiájának alapvetésévé válik . Hit a szeretetben - élet a szer étet
ből. .A szeretet vall ása" (HA). Igy egyik legszebb - ha nem is szükségképpeni 
formája a vallásnak, hiszen .Iegnagyobb a szeretet." Szerzőnk szerint a legstrlusosabb
Jézus Szíve-kép: a kereszten függö, átdöfött oldalú Krisztus.

A könyv lassú. aprólékosan elemző menete türelmet és elmélyedést igényel, de
Igen sok gazdagságot rejt. Nem utolsó sorban a rengeteg jegyzetben és az idevágó
Irodalom Igen alapos klaknázásában : nem hiába doktori értekezésnek készült . Term é
keny gondolatainak lényeg ét a fentiekben próbáltuk közkinccsé tennI.

R.

B I b li k u s T e o I ó g i a I S z ó t á r ; Róma 1974, XXXII + 759 o. Xavler Léon
Dufour Irány!tásával szerkesztette J. Duplacy. A . Georg, P. Grelot. J. Gulllet, M .-F.
Lacan. A magyar kiadás szerkesztöt Szabó Ferenc és Nagy Ferenc .

X. l.éon-Dufour. a neves exegéta már 1945-ben elkészltett egy rövid biblikus sz ö
jegyzéket a biblikus misszálé függelékeként . Eközben ébredt rá arra. milyen nagy
szükség lenne egy alapos munkára, amely kalauzul szolgálna a papságnak és a hivek
nek a Biblia olvasás ához. elvezetné őket lsten szavának jobb megértéséhez, és
segítene az igehirdetésben. A vállalkozás Igen nehéz volt, minthogy egyszerre tudo
mányos és lelkipásztori akart lennI. Komolyabban csak 1958-ban gondoltak megvaló
sltás ára a Lyon-környéki exegéták egy találkozója alkalmával. A szerkesztőbizottság

Léon-Dufour vezetésével felkérte a közreműködésre valamennyi francia nyelvű szent
Irástan árt. Végül a cikkeket 70 munkatárs között osztották sz ét, A szerkesztöblzott-
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ság néha alaposan átdolgozta az egyes cikkeket. (A cikkek egyharm ada végén két
név olvasható; ez Jelzi. milyen szoros együttmüködés gyümölcse a szótár .) A nagyobb,
teológiai szempontból jelentősebb cikkeket általában maguk a szerkesztők Irt ák.

Eredetileg a címben nem szerepelt a .teol öqtat" sz ö: egyszeruen olyan szótárt
terveztek. amelynek cikkei kifejtik a fontosabb bibliai szavak. kulcsfogalmak doktriná
lis és lelki jelentését. De munka közben világossá vált . hogya Biblia nyelvezetében
alapvető Agység található : a különbözö korokon, környezeteken és eseményeken ke
resztül feltárul a szent szerzök szellemének és st ílus ának Igazi közössége . A Biblia
egysége tehát , amely a hit lényeg es adottsága, a nyelv konkrét szintjén is beigazo
lódik; ugyanakkor világos lesz. hogy ez az egység teológ iai term észet ű . Jézus Krisz
tustól származik. aki az ószövetségi könyveket - tehát Istennek Krisztus előtti, em
beri nyelven és sajátos múfajokban kifejezett szavát - beteljesítette . Az ószövetség
így Jézus Krisztus előkészítése és előképe ; az újszövetség pedig lsten testté lett
Igéje. végleges kinyilatkoztatása. A szótár cikkei Igyekeznek követni e keresztény
szemléletet. Az olvasó is felfedezheti ezt a szintetikus látást (ezt a teológiát) a szótár
minden cikkében . Ne keressünk a szótárban archeológiát. biblia i környezetrajzet . de
még csak bibliai történetet sem. A szent könyvek által felvetett kr itikai problém ák
(Irodalmi történet. keletkezési Idő. szerz ök, rnüfalok stb .) is csupán utalásezerűen

szerepelnek . Lényegében tehát biblikus teológiáról van sz ö, vagyi s a szótár a fonto
sabb bibliai fogalmak jelentését. a kinyilatkoztatás doktrinális témáit történeti kifej
letükben rnutatja be. nyomon követve lsten pedagóg iáj át. tehát megmutatva, miként
késziti elő az ószövetség Jézus Krisztus eljövetelét, Illetve miként teljesitI be a
testté lett Ige eljövetele - tettei és evangéliuma (az új szövetség) által - az
atyáknak tett Igéreteket és a prófétai jövendöléseket.

A szótár fogadtatása minden várakozást felülmúl t. Franciául mi ntegy százezer pél
dány kelt el az e l ső és az 1970-es második . javított és bővit ett kiadásból. 15 nyelvre
lefordították. A magyar ford ítás az 1970-es újabb kiadás alapj án készült. A fordltást
a szerkesztők vezetésével hattagú munkaközösség végezte .

Ez a sz ép szentéví ajándék fontos segédeszköz a hamarosan megjelenő teljes új
magyar szentlr áshoz. és nagy segitségére lesz papoknak és hfvekne k egyaránt: Ige
hirdetésben , biblikus továbbképzésben. De elmélkedésre is használható . hiszen bár
szakszerüen , mégis olvasmányosan, élvezetes stflusban fejti ki a biblikus teológ ia
alapvető témáit.

A könyv csakis közvetlenül rendelhető meg a szerkesztőknél. Címük Via del Peni
tenz ierl 20, 1-00193 Roma.

R.

A p a p i s z o I g á I a t . Dokumentumok. tanulmányok, elmélkedések. Opus Mystici
Corporis kiadó, Bécs 1974. 334 o.

Ez az értékes gyüjtőkötet 3. kötete a .Krisztus papja tegnap . ma, holnap" c. so
rozatnak. Első része három fontos dokumentumot tartalmaz. Elsőnek a németnyelvú
terület püspök einek a papságról szóló körlevelét: ezt az alapos biblikus-dogmatikus
tanulmányt rangos tudósok készítették 197o-ben, nem egy gondolatát átvette az 1971
es püspöki szinodus is. Ehhez csatlakozik a Nemzetközi Teológ iai Bizottság tanul
mánya a szolgálati papságról. Ezt a dokumentumot egy a célra alakult albizottság
kész!tette elő a fr ancia domonkos. Le Gulllou vezetés ével. A bizottság teljes OIésén
megvitatta, munkaeszközként jóváhagyta. és megküldte a püspök i szinodusnak. A
harmadik végül magának az 1971-es szinodusnak hivatalos záródokumenturna, a Vati
káni Rádió munkatársainak fordltásában . (Azóta 1972-ben megjelent a Szent István
Társulat kiadásában; a fordftást ennek alapján néhány helyen kijavították. Az új ra
közléssel az volt a kiadó szándéka , hogy így a három fonto s dokumentumo t együtt
tanulmányozhassák , és mindenki maga megállapíthassa, ml került be az elókészítő

Irásokból a hivatalos szinodusl dokumentumba,) - A gyújtemény második része ta
nulmányokból és elmélkedésekből áll . P.-A. Llégé OP konferenciabeszédel . A pap
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mlk özt ünk" címm el 1960-ban hangzottak el egy chartres-l zarándok lat alkalmával. de
közel másfél évtized távolából ls Időszer űek. f r iss ek. Egyes gondolataik ma már ta
lán magától értetődőeknek tűnnek, de akkor - a zs inate l őtti szellemi légkörben 
bombaként hatottak. liégé a következő négy kérdésre válaszol: .A pap az ég va
rázal ója?" . Különáll ó kaszt taqj a-e a pap?" .K iváltságos lény -e a pap?" . Onneprontó -e
a pap?" Válaszai : Jézus Krisztus papja elsősorban a hit tan úja. s csak ezután a kul
tusz szolgája; a felszentelés célja az. hogy a pap az emberek szolgálatára áll jon . s
nem az, hogy külön kaszt tagja legyen ; a papi hivatás evang él iumi eredetű és az
apostolok hagyománya ; a pap nem a moralizálás, nem a tilalmak embere, de nyug·
talaní tja az emberek pogány életét. Arra törekszik , hogy megnyissa lelküket az
evangéliumi üzenet befogadására. - Ezután következik P. Congar egy magvas elm él
kedése , amely a papság és a világiak viszonyára vet fényt. Tudjuk, hogy Congarnak
a lalkátusról szóló kutatásai mennyire éreztették hatásukat a zsinaton . Egy harmad ik
domonkos. P. Perrln a papról mint Jézus barátjáról elmélkedik. A tanulmányok sorát
Msgr. Ancel püspök frása zárja le . APrado nevü papi közösség vezetője . aki t íz
évet tö ltö tt munkások között , lelki táj ékoztatást nyújt azoknak a papoknak. akik el
keresz ténytelenedett környezetben fejtenek ki apostol i tevékenységet. A gyűjtemény

függelékeképpen Török Jenő kiegészftve leközll azt az alapos könyv szeml éjét. ame
Iyet az 1971-es püspöki szinodu s alkalmával a Mérlegnek készitett.

A gazdag szöveggyüjtemény nagy segftségére lesz a magyar papoknak abban,
hogya mal válságban elmélyítsék hivatásukat, újra megtalálj ák személyazonosságu·
kat. és új lendületet merftsenek a mindig sürgető evangelIzáláshoz. De a keresztény
hfvek ls haszonnal elm élkedhetnek a könyvből : jobban megismerhetIk a katolikus
papság lény egét . szerepét az egyházban . helyes megvil ágításban láthatják a papság
és a vil ági hivők viszonyát.

Anne de Vries: F I a t a lok B I b II á j a . Opus Mystici Corporis kiadó, Bécs . 1974,
256 o.

Ez a rn ü eredetileg holland nyelven jelent meg; a magyar kiadás a német ford ítás
alapján készült. egészvászonkötésben , modern vonalú rajzokkal, gazdag illusztrációval.
A könyv fi gye lembe véve a gyermeklélektant. felhasználva bizonyos pedagógia i
fogásokat. lendül etes, élvezetes stílusban beszéll el az ó· és újszövetségi t ört énete
ket . Term észetesen leegyszerűsftett üdvösségtörténetről van szó. Szülök. nevelők .

hlttanárok sokat tanulhatnak a könyv módszeréből. A felnőttek együtt olvashatják a
gyermekekke l. vagy kezükbe adhatják, minthogy a Fiatalok Blbllája már olvasni tudó
gyerm ekek szellemi szfnvonalához alkalmazkodik. (Tehát nem az egészen kicsik szá
mára készült. mint A legszebb történet, amelyet annakidején ugyancsak az OMC
adott kl .) Jugoszláviában pár évvel ezelőtt megjelent egy Képes Biblia: ennek sikere
azt btzonyít ja, hogy Ilyen jellegű kiadványokra Igen nagy az igény. A könyvnek több
mint fele az ószövets égi szent lrás fontosabb történeteit beszéll el. Igy ebből a szem
pontból is szere ncsésen kiegészíti az eddig megjelent hittankönyveket.

Szabó Ferenc

R é g i M a g y a r K ö I t ö k T á ra . XVll.század. Kato likus egyházi énekek (1608-1651 J.
Sajtó alá rendezte Holl Béla. Akadémiai Kiadó . Budapest 1974. 726 o. + 19 k ép
mellé kle t .

A MTA irodalomtudományi intézetének gondozásában jelent meg ez az értékes
kötet . Elsősorban a 17.század Irodalomtörténete kap benne gazdag forrástárat . A gyűj·

temé ny kö ltői elemzését az irodalmárok fogják elvégezni. A köte t azonban a magyar
lelkiség történetének ls Igen érté kes feje zete. A megújuló egyház böven ontja szel
lemi gazdagságát az énekekben és versekben.•Valamennyi a katolikus egyház hagyo
mányos val lási gyakor latának szülötte. Túlnyomó részük temp lomba n énekelt . a vallási
közösség egyházi. liturgikus gyakorl atában kialak ított szöveg, más részük viszo nt ...
olvasásra szánt verses magánimádság vagy elm élked és" (5) .
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Holl Béla otthon van ezen a területen . Evekkel ez el őtt Káldi bibliaforditásával
foglalkozott. és Pázmány Péter imádságos könyvét elemezte mintaszerúen . Most a
17.sz. első felének egyházi énekeit mutatja be ez a kitúnő gyújtemény. Igen sok
darabjába n azonban visszanyúl a l6.századra - sok protestáns ének is van benne -.
sót a manyar középkorra . Darabjai az ország különböző tájairól származnak : Hajnal
Mátyás és Kopcsán yi Márton Eszterh özv Miklós udvarában tevékenykedik - az egyik
mi nt lelkivezető és udvari pap . a más ik mint udvari szónok -. a Gy önqy ősl-toldalék

- a ferences Dusi Kis Jakab gyújtése - a török megszállás vil ágából való, Szőlősy

Benedek gazdag gyújteményét Kisdi Benedek egri püspök adta ki Cantus Catholi ci
eime n 1651·ben. De a leggnzdagabb az erdélyi kéziratos gyúj temény, amely Pet ri
András csíkszentki rályi iskolamestertől kapta nevét.

Nemcsak a közel 400 oldalas szövegkiadvány gazdag forrástár, de a majdnem
ugyanannyi oldalra terj e dő jegyzetrész is. Benne Holl Béla bemutatja a szerzőket ill.
gyújtőket, és részletes eligazítást nyúj t az énekek és versek keletkezéséről. Az éne
keknek egymástól való függését . vagyis a famili a kérdését csak .a kor egész lrnád
ság irodalm ának kr itikai v izsgálata után" lehet földeríteni . Költői portréi közül a h á
rom jezsui táé: Hajn al Máty ásé, Vásárhely i Gergelyé és Szö lősy Benedeké a Ieq
sikerü ltebb (bár Hajnal . sztves könyvecskéjével" kapcsolatos fejtegetését nem tart
juk meggyőzőnek ). Jól felhaszná lta a római rendi levélt ára t és Dobron oki György
még kiadatl an diár iumát . Hajnal nyol c kiadat lan levelének közlésével érdekes bete
ki ntést nyúj t a század legnagyobb magyar mi szti kus írójának lelkébe .

A gyújtemény még várja lelkiségi kommentátorát . akinek feladata lesz az énekek
és versek teo lógiai tarta lm át . l iturg ikus alk almazhatóságát és magyaros jellegét kl
elemezni. De első bete kln tésr e is látn i , hogy a ezerz ök ill. gyújtők bőven meritettek
a köz épkor himnu szirodalm ából. Aquinói Tamás eucharisztikus , Bernát máriás énekei .
Damia nl Péter és Karthauzi Domo nkos peni tenciára való intései mind erre vallanak .
Feltü nöen gazdag az ol táriszen tségi és már iás énekek tára . Jézus szenvedésében
fóleg a két elmélkedő, Hajnal Mátyás és a ferences Kopcsányi Márton merül el. Az
Officium Beatae Mariae Virgln is·t 1643·ban fordították . A könyvből tudtam meg, hogy
Pázmány imakönyvé nek hat búnbánat i zsoltára Nyéki Vörös Mátyás fordítása. A
baro kk kor újraéledő szente k Iránt i tiszte lete a Mária Magdolna·, Szent M ihály-, Szent
Ignác. stb. hi mnuszokba n mutatk ozik meg, amelyek jezsuita szerzöre vallanak .

lze ltt öül - mai helyesírással - a kötet egy kevésbé ismert darabját közöljük :
. In Elevat ion e Corpor is et Sanguini s Dom ini Nostr i Jesu Christi". A mély hit és
bensőséges vágyakozás kis gyö ngyszeme.

Az Krisztus Jézus. Istennek fia
Itt Jelen vagyon ez áldozatban .
Kegyes atyjának szent akaratját ,
Betölté az próféták írásá t .
[gy hogy halálra ő magát adá,
Mellyel le lkünket megszabadítá .
Nem nézé nekünk b ű nös voltunkat ,
De csak tekinté gyarlóságunkat .
Altala romlék ör dög or szága,
Meg nyi ttaték mennyország kapuja .
Ö kegyes Krisz tus, engedd meg nekünk .
Hogy személyedre mennyben n ézhessünk.
Testi szemü nkke l amint Itt látun k.
Lelki szemünkkel. engedd . lát hassunk .
Töl tsd be minékünk kívá nságu nkat ,
Add megkóstolnunk szent országodat.
Hogy színrő l színre szemé lyed lássuk .
Mind itt. mi nd mennyben szent neved áldjuk.
Az kit sok szentek régen kívántak,
Sok kínok után meg ls találtak.
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Csak te vagy. Uram. nagy bizodalmunk.
lelki és testi jót tőled várunk .
Te szent atyádat kövesd meg értünk.
Nagy sok bűnökben hogy el ne vesszünk .
Az Szentháromság lsten mennyégben
Dicsért essék mlndörökk é, amen.

Ory Mikl ós

Farkasfalvy Dénes: Z s o I t á r o s k ö n y v . Prugg Verlag Eisenstadt 1975, 240 o.

A magyar zsolt árfordltás irodalma bővelkedik sz ép alkot ásokban. Szenczl Molnár
Alberttöl Sik Sándorlg. De a szentrráskutatás fejl ödése, az ízlés alakulása s nem
utol só sorban az anyanyelvi liturgia és zsolozsma bevezetése napjainkban már Ismét
esedékessé tett egy új verses fordltást. Ezt kaptuk meg most a Dallasban tanító (Jelen·
leg Rómában biblikus tanulmányokat folytató) ciszt erci atyától. Vallásos Ihlet , tudo
mányos alaposság és költöt készség szerenes és ötv özete ez a sz ép kl áll ltás ú kötet .

1) Vall á s o s Ihlet. .Mlnden filológ iai és eszté t ikai műgond mell ett ls ezt a
könyvet elsösorban elmélkedésre és Imádságra szánjuk . Akkor éri el célját. ha t úl
mutat önmagán . . . Isten szavát közvetrtl az Istenkereső lélek száma" - olvassuk
a bevezetésben. Nem könnyű feladat a mal ember Imádságává tenni évezredes alko
tásokat : gondolat· és érzésvilágukat mal nyelven kifejezn i úgy, hogya fordltás köz
ben megőrizze e távoli vil ág [elleq ét, ízelt, és ne váljék stílustalanná. (A modern izá·
lás kísért és ét még Babitsnak sem sikerült tel jesen el kerüln ie az Amor Sanctusban.)
Azért sem könnyü. mert az a szerény lant vagy hárfa. amellyel a zsoltárköltészetet
jelképezni szok ás. Igazából teljes , sokszínű zenekar: benne zeng az ember egész
élete, Istenhez való viszonyának egész bonyolultsága. Orömmel állaplthat juk meg.
hogya fordító mindebben jól megfel elt felad atának. Zsoltárai . Imádkoztat ják magu
kat", nemcsak egyéni áhíta tban. de l iturgikus használatban ls helytállnak . ami a stro
lushűség legbiztosabb mércéje . A változatos élmények visszaad ására pedig csak
néhány példát . Ime az lsten utáni sóvárgás hangja: "Ú lsten. Isten em, kiván laki /
l elkem úgy szomjazik utánad! / Rád vágyik testem ls epedve . / jobban, mint száraz
rög a harmatcseppre" (63). "Térj vissza, boldogságunk Istene , / hárítsd el tőlünk

háborgásod" (85). A tépel ödés é: .elém tárulnak mind a régi évek / és pengetem az
éjszakában lantom , / a szívemmel beszélek, / várom, hogy lelkem elnyugodjon" (77) .
Az erőé : . Népek remegnek, birodalmak tántorognak, / felzúg szava. / s a föld el 
olvad " (46) . Az uJjongásé: .Kelet-Nyuqat szikrázó csillagát / Ihlesd örömk iáltásokra! /
A földet láto gasd meg, keljen boldog táncra" (65) . De a sötét hangok is ugyanilyen
meggyőzöek : borzadás a gonosztó l : . kltárult sir, ha nyitják , szájuk . / torkukból árad
a halál" (5) , fél elem : "Az embert botozod, bűneit felrovod. / és mint a moly, tes tét
ls elnyüvöd. / Jaj . minden ember olyan. mint a ködi" (39), kétségbeesés: "Egészen
összetörtem én. / mint érzéketlen holttest, / mint eldobott cser épedény" (31) .
haláléimény: . Ml nt bir kanyáj. az Alvilágba úgy vonuln ak. / mögöttük pásztoruk , a
Halál lépked: / torkában elsüllyednek, mint a borjak" (49) . Külön megemlítjük,
milyen . érdekesek" Farkasfalvy tolm ácsolásában a hosszú történeti zsoltárok . ame
Iyek pedig talán legtávo labb álln ak ma tőlünk .

2) T u d o m á n y o s alaposság . A héber eredetiből készitett ford ítás P. Dahood
rekonstrukciós kisérIetén alapul. de azt ls kr itikával kezeli , a legjobb modern kom
mentárokat Igénybevéve. Munkája nyomán a szövegek világossá és egységess é v ál
nak. és ez mindennél jobb kezese az elgondolás helyességénak, még ha egyes ese·
tekben nincs is Igaza. Türelm es apr6munkáját jól illusztrálják a Jegyzetekben mér
tékke! fölvetett filológ iai probl émák. Ugyanitt találunk fogalmi. nyelv i magyarázatokat
és egy sereg újszövetségi vonatkozást. A zsoltárokat megelőző magvas bevezetések
alapvonásaikat próbálják megragadn!. Nagyon átgondolt a kötet élén áll ó ált alános
bevezetés ls. Nemcsak sokoldalú tájékoztató . de jó kiindulásul is klnálkoznék a szent ·
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szövegek magyar múford ításának elm élet éhez. amelyről. mint szerzönk megállapítja .
•még csak nem is tárgyaltak Igazán. nem hogy t isztázták volna öket".

3) K ö I t ő I készség . A tudományos .csontv éz" minden keménysége mellett a
zsoltárok azok maradnak. amik lényegük szer int : köl temények. múalkotások . Sok
formai tényezőt emlfthetnénk meg ezzel kapcsol atban: a verskép tagoltságát (a kötet
alapja. zsoltári rodalmunkban először és nagyon szere ncs ésen, a párvers. r itkák a 3·4
sornál hosszabb egységek: ez kedvez a kórustmának is ). az alliteráclók és gondolat·
ritmus -faiták követk ezetes átmenté sé t . a diszk réten kezelt [arnbust . a szándékosan
tompí tott . de annál .i zgalmasabb· rlrnel ést , a szemléletes képeket . a vérbó és gaz·
dag szókincse t . Külön megcsodálhatjuk az ábécés szerkezet bravúros visszaadását.
akár a 119.zs. •verskoszorúj ában" . akár. még nehezebb leladatk ént. olyan zsolt árok
ban. amelyeknek minden sora az ábécé más-m ás betújével kezdődik . Aki a régebben
közölt elsö szemelvényektől nyomon követi ezeket a verseket mal formájukig . az
látja. hogyan fej l ődnek egyre inkább a szoborszer ü tömörség és konkrétség felé. nem
riadva vissza az erős - korh ű - antr opomorfizmusoktól sem. De a mügond bár
mil yen pontos patikamérlegén lemért szavak. sorok sem kapnák meg a vers. még
kevésbé az imádság aranysúlyát. ha a szándékhoz nem . adatlk hozzá" az ihlet ka
r izmája. Hol kicsit megbicsakló l épéssei . hol felejthetet len akcentusokkal . de lénye
gében töretlenül érezzük az egészen végig k ö l tői tehetség és vallásos odaadás öt
vözetét. E t t ő I lesznek a kötet darabjai igazi költ emények és Igazi imák. jóllehet
a ford ító semmitől sem ővakod i k k ényesebben . mint a .jámbor" kifejezésektől vagy
az öncélú játéktől.

Az az ember dolgozik így. akinek nagyon személyes ügye. nagyon szívügye az.
amit csinál. Farkasfalvy Dénes ezzel a psaltérl ummal hitet tett amellett. hogyazsol·
tározás a mal embernek ls szívügye lehet. Könyve megérdemli . hogy valamennyiü nk
szívügye legyen .

S.M.

Igy konciplálunk ml . ..

(Persze exklu zive a zsurnalisz ti kai farsa ng Immár petrlf ikált relációjában!)
Teológiánk posztkoncil láris Ilngvlsztlkai tr endje pregnánsan arra konkludál, hogy

Identi tását a horizontáli s spiritualitás antropológiájának humanizmusa dete rrnlnál]a.
esszenciálisan ezoterikus. expresszív formákkal. E teológiának fundamentáli s pr tnel
pluma, hogy demít izáljon és deszakralizáljo n egyfajta laicizáló tendenciát: a klasszi·
kus modernizmus t pedig a szubszidiaritás kolle ktív dimenziójának diszponibllis kom
múnlójához és fenomenjéhez adapt álja és evolválja . távol a form alis ztikus f ikcióktól.
evidenciákat veríftk álva, empirikus és globálisan funkciós minisztériumban. avalőrök

hierarchiájának nem hlbern ált , de a kérügma klasszikus hermeneutikájának regulá ival
koherenciában álló impulzusaival. Integrá ini akarja a világba n inkarnálódott inter
rogat fv kategóriákat . organikus kohézióban az új ekkleziológiai demokratikus struk
túrákkal koordlnáln l és kondlc lon álnl, nem manipu lálni . de konfro ntáln l a kozmosz
meta fi zikai és transzcendens mechanizmusát az üdvösség ökonómiája paradoxonjának
reláci ójában. miközben szubli málja a szubjekt lvista transzformlzmust és strukturaliz
rnust , organikusan és nem monolftl kusan. vulgáris. de egyben vertikál is unlverzallz
must Implikálva. a tr iumf ali zmus nélküli diakonia kred lbilitásának szintézisében. Ez
az akkomodált aggiornamento.

W. J .
P.S. Spirituá lis publikáclónk direkciós kommunltása radikáll san kondicionálja. hogy
ez az Invenciózus és admlrábllis textus nem szelektált esszéink analízisére és dlk
ciónk illu sztrálására orientálódik .

89



HALOTTAINK

Dr. Czakó Ambró áldozópap. lapszerkesztó szept.28-án Kanadában
Pintér Gábor ny.lelkész okt .23-án Lovászpatonán (91,65)
Novák István c.esperes , kaposfői plébános nov.12-én Kaposvárott.

Becsehelyen temették (65.39)

Dr. Pataky Géza c. apát , váci kanonok nov.l5-é n (77,52)
Kiszei Imre tb.kanonok , ny.pléb. nov.2G-án Vámoscsaládon (80,57)
Dr. Radó Polikárp OSB professzor nov.21-én Pannonhalmán (75,52)
Toplak Imre dégi plébános nov.22-én Csákvárott (61.35)
Jávor Mihály fóegyházm. tanácsos, ny. ipolyvecei plébános Budapeste n.

Nov.23-án temették a szarvasi új temetóben (69,43)

Nagy János vecsési esper esplébános nov.26-án Vecsésen (67,44)
Alár (Komora) István plébános . dec .5-én temették Kókesziben (63.40)
Dr. Demkó István plébános dec .e-én Lorainzlben (USA) (82)
Frösch Gáspár véméndi esperesplébános dec .1O-én Véménden (69,45)
Lombos Aladár ny.hittanár dec.13-án Budapesten (87,62)
Varbal Jenó volt horgosi plébános dec.14-én (68,45)
Nagy Lajos piari sta dec.17-én Pannonhalmán (80)
P. Perényi József SJ dec.l8-án Cegléden. 23-án tem ették Nagykátán (63,40.39)
Szommer Károly ny.kalocsaegyházmegyel plébános dec.23-án Székesfehér-

várott (80,58)

Radnai Pál püspöki tanácsos . pléb. dec .24-én Gyónon . ócs án temetté k (65,43)
Kajmó József vol t kesztölci és vámosmikolai esperesplébános dec.26-án

Eszte rgomban (72,47)

Abelovszky József ajáncskól plébános dec .26-án (62,37)
Schnattne r Gyula Szigfrid OSB balatonkenesei plébános dec.29-én (69.52,44)
Horváth Dezső ny.plébános Székesfehérvárott. Dec.3G-án temették.
Németh János püspöki tanácsos , ny.plébános Székesfehérvárott (91)
Msgr. Pm János grosspetersdorfl esperesplébános jan.2-án Fels6őrön .

Szombathelyen szentelték 1932-ben (68,43)

Vékey Károly piarista jan .5-én Budapesten (83,68,60)
Ohmüllner Márton pápai kamarás Székesfehérvárott jan.9-én (77,52)
Dr. Déry László kanonok. volt teo\. tanár jan.12-én Pécsett (84.58)
Nagy Ferenc tb. esperes. ny.plébános. Jan.15-én temették Pusztasomorján

(79.57)

Dr. Huszár Erné ny.plébános. Jan. 15-én temetté k Székesfehérvárott
Dr. Kulcsár István kemenesszentpéter i plébános jan.16-án Pápán. Letenyén

lem ették (66,42)
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Dr. Bakos Kálmán váci kanonok jan.21-én. A kispesti Jézus Szíve-templom
kriptájába temették szülei mellé (62.38)

Kristó f István föegyházm. tanácsos jan.24-én Mosonmagyaróvárott . Lipóton
temették (63,37)

Devánszki Ignác érs . tanácsos , pléb . jan.25-én Aszalón. Kúnszentmártonban
teme tté k (63,39)

Glczi József prépostkanonok febr.5-én Gyórött (86.63)
Kardoss Béla ny.plébános Székesfehérvárott; febr.5-én tem ették (85)
Szép Pál Krizosztom O.Praem. volt keszthelyi tanár; febr.5-én temetté k (63)
Holc zman István aranymisés ny.lelkész febr.7-én Zalaegersz egen; a szorn-

bathelyi Szent Kvirin plébániatemplom kriptájába temették (79,54)
Fehér Zoltán c. prépost. Vác-felsóvárosi kanonokpl ébános febr .1O-én (57)
L1pták Mátyás érs. tanácsos, miskolci templomig. febr. ll -én. Napkoron temet-

ték (63,37)
Kovács Imre Tádé OP újirázi plébános íebr .t t - én, Klskunlach ázán teme tt ék
Lesko László püspöki tanácsos febr.13-án Csetneken (69.46)
Szita Imre piarista, ny.gimn .tanár febr .14-én. Kecskeméten temették (68,41]
Dr. László Miklós Akos kiérd.teol.tanár febr .17-én Esztergomban (75,46,51)
Vida Ferenc SJ febr. 18-án Pannonhalmán (86,54)
Murányi Károly piarista. gimn .tanár , a kecskeméti Földr engésjelzó All omás

ny. vezetóje febr. 21-én. Kecskeméten temették (62,37,44)

Elhunyt paptestvéreinket foglal juk mementóinkba!

+
KOVÁCS ZOLTÁN föesperes , salgótarjáni apátplébános

(1905- 1974)

1974.okt .4·én, első pénteken, Assziszi Sz. Ferenc napján temették óriá si részvét
mellett Salgótar ján föplébániájának és az egri érsek i tartomány rozsnyói részének fő

esperesét , Kovács Zoltán apátpléb ánost . AIIg egy éves volt. amikor édesapját elvesz
tett e, és családja visszaköltözött Rozsnyóra _ Ozvegy édesanyja nagy gonddal és erős

kézzel nevelte hét gyenne két. aki k közül a l egidősebb elesett az 1915-ös kárpáti har
cokban, egyet pedig az 1920-as spanyoljárvány döntött sírba. Négy élő testvére közül
ket tó pap: Kovács Gyula tornagörgői plébános és Kovács Jenő SJ. Nélkülöz ésekkel
te le gyermekkora volt. 191B-ban a gimnázium 6. osztályának elvégzése után asztalosi 
nasnak kelle tt állnia. Fel ls szabadult, de gyenge szervezete nem bírta a testi mun
kát, ezért magánúton megszerezte az érettségit és kispapnak jelentkezett. Pesten
végezte a teológ iát. 1928-ban szente lték pappá. Karancskeszln. Szentsimonban. Kazá
ron és Putnokon káplánkodott, utóbbi helyen egyúttal helynökségi t itkár ls volt . 1937·
ben Métranovákon lett plébános. 1944-ben a mátral kerü let esperese. 1953-ban a sal
gótarjáni föplébánla plébánosa lett. Brezanóczy érsek nevezte kl a rozsnyói egyház
megye magyarországi részének f őesperes év é. majd ap átt á.

RendkIvül buzgó, le lkiismeretes. szel Id, jóságos lélek vo lt . Senkit meg nem bán
tott, bár az Egyház elóf rásalból sohasem engedett. Csak barátai és tiszte lői voltak.
ell enségei nem. Mindkét plébániáján rendbehozta a templomot és a paplakot. El ső

plébániájának f illállsán. Homokterenyén új templom és plébánia fűződ ik müködés ének
ernlékéhez. Salgótarjánban rendbehozatta a templomot kívül-belül, Új padokat szer-
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zett , hangszórót , szembemiséző oltárt készittetett, a harangokat vIllamositotta, majd
újból kif estette, freskókkal diszltette a templ omot . MOvészlen festett, - ez volt a
hobbyja. A városrendezés kapcsán eladta a régi plébániaépületet, és gyönyön) új
házat szerzett. Nagyszeru szönok és buzgó gyóntató volt. A temetésén hangosan
mondta az egyik gyászoló hivő : . Ma egy hónapja gyóntam utoljára nálal ' Halálos be
tegen ls kiment gyóntatni kora reggel.

Több mint egy éven át betegeskedett. Léprákja volt. Aklsasszonynapi templom
búcsún ő prédikált. Mindenk i hangosan zokogott, amikor a csontvázzá soványodott ,
öreg lelk ipásztor megköszönve a salgótarjáni hivek áldozatkészségét. hlthOségét és
buzgóságát, azzal fejezte be beszédét: .es most az öreg Simeonnal mondom én ls :
Most bocsásd el Uram öreg szolgádat békességben - pihenőre . . . Amen: Szept.
22-én dr. Bánk József egri érsek jött megáldani az újonnan festett főtemplomot. A
nagybeteg levi tette magát a templomba. s megható beszéddel köszöntötte a rozsnyó i
részen először szereplő új főpásztort . Aztán hazavitték . és szept . 3D·án reggel jó l
elkészülve. szentkenettel ell átva csendesen elhúnyt.

Dr. Csonto s Barna egri provi kárius temette kb. 70 pap és több mint ezer hivő

Jelenlétébe n. A rozsnyói egyházmegye részéről Belák Zoltán káptalani helynök bú
csúztatta . A provikárius búcsúbeszédében kiemelte buzgőságát , kiváló papi erényeit,
és azt. hogy szegényen halt meg, mert mindenét a templomra költötte. A könnyek
nek nincs helyük itt - mondotta. (gy érzett mindenki, mert gyászjelentésére azt ír
ták paptársai: Istenünk , jutalmazd meg hüséges szolgádatl Igazi hazatérése volt ez
egy szelid . jóságos. t iszta papi léleknek. edesanyja mellé temették.

Kovács Jenő

RADÓ POLIKÁRP OSB
(1899 - 1974)

1974. márc. 11-én még örömmel ünnepelték a liturgia tudósának 75. szület ésnap
ját . A jubIlánsnak bizonyára az esett legjobban. hogy ezidőtájt két könyve ls meg·
je lent: a 198 kéziratos könyv tudományos lel rását tart almazó . Llbrí IIturglc l manu
scrl pti biblio thecarum Hungariae' c. fontos li tur giatörténet i forrásmunka a Magyar
Tudományos Akadémia kiadásában. és .A megújul ó Isten t iszte let ' [l ásd Szolgálat
22.sz.92.o.) . Novemberben pedig már halálhírét vettük.

1899-ben Sopronban születet t, ott és Győrben végezte k öz éptskol ált. majd a ben
cés rendbe lépett. Teológiai tanulmányai során Innsbruckban a nagy liturgikus Junq
mann profe sszornál készített e dokto ri érte kezését l i tu rg i atö rténetből. (J. A . Junq
mann SJ kevéssel utána, 1975.jan.26-án hunyt el Innsbruckban.) Ez egész életé re
meghatározta kutatásai irányát. 1922-ben szente lték pappá. A huszas évek második
felében és a harmin cas években mint káplán, plébános és hit tanár müködött , közben
szentírástudományt ls tanított a rendi fő i sko l án . 1944-ben magántanári képesitést szer
zett a Pázrnénv-e pvetem en . Pontosan negyedszázadig, 1946-1971-1g tanított a a liturgiát .
1950-tő l mint a Hittudományi Akadémia tanszékvezető tanára. Közben - jó pap. jó
tanár holt ig tanul - Rómában, a Szentf öldön és annak szomszédos országaiban járt
bib li kus tanulmán yok céljából. s áll andóan foglalkozott könyvt ári kutatásokkal. Szer
keszt öle lett az újonnan meginduló Teológia c. fol yói ratnak. Száznál több könyvet III.
nagyobb tanulmányt je lentetett meg élete fo lyamán. nem ls beszélve cikke inek se
regé rő l. Kétkötetes . Enchlr ldlon Liturgicum· ·ját tankönyvként adta kl . de tudományo s
összefoglalásnak ls beill ik . Munkássága révén a külföld i egyháztudományos körökben
ls ismertté vált . [Az Enchiridion a római Herder kiadónál jelent meg 1961-ben ill.
1967-ben. A Dict lonnalre de Splrituall té d'Ascét ique et Myst ique VII . kötetébe (1970)
ő dolgozta fe l a magyar lelkiség történetének első részét . a középkort.) Biblik us
éveinek érdekes emléke 1928/2 9-ben kladott k étkötetes . modern szemléletü beveze
tése az Újszövetség könyvei hez.

Tudományos munkássága mell ett mind ig szIvügye volt a li turgia népszerüsltése
is. A harmincas években felvi rágzó magyar li turgikus mozgalom egyik buzgó és tev é-
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keny előmozdltója volt. A blztatást ehhez bizonyára lelk ipásztori éveinek tapasz
talataiból merítette .

1971-től Pannonhalmára vonult nyugalomba. Egészsége egyre gyengült . Az utolsó
időben teljesen elveszítette szemevilágát. De munkáját még így is folytatta .

Seg ítőkész jó szíve és vidám kedélye közismert volt. Baráti körben szívesen
anekdotázott, eajar rovására is .

November 25-én temették. A koncelebrációs misét Szennay András főapát veze
tésével mutatták be a pannonhalmi bazilikában. A gyászbeszédet egykor i tanltványa,
Csanád Béla mondotta. A rendi krlpt ába helyezt ék örök nyugalomra.

R.

SCHNATINER GYULA SZIGFRID OSB
[1906 - 1974J

1975.jan.2-án temettük el. utolsó óhajának megfelelően a pannonhalmi Boldog.
asszony-kápolna kriptájába. Egy hónapig volt előtte súlyos beteg (veseelégte lenség
miattJ. Először a veszprémi kórházban ápoltá k. majd Balatonalm ádin, i tt hunyt el
1974.dec.29-én. Mint balatonkenesei plébánost, az ottan i templomban szentelte be
és mondta el érte a temetési misét Kádár László veszprémi püspök a környékbeli
papság, több rendtársa és szépszárnú hivősereg jelenlétében. Igy ért véget rend
társunk föld i életútja.

1906.jún.23-án született Pápán. középfokú tanulmányait a győri bencéseknél kezdte
meg, majd a rendbe lépett 1923.aug.15·én. és Pannonhalmán tett érettségi vizsgálatot
1926·ban. 1931-ben szerzett tanári oklevelet rnaqyar-lat ln szakb ól. ugyanebben az év
ben szentelt ék pappá. Ezután kezdte meg müködését sopro ni gimnázium unkban. Ta
nári munkája mell ett cserkészparancsnok is vol t. és teljes lélekkel adta át magát az
ifjúság szolgálatára. Ennek a munkájának mindennapos, de egy nevelő számára rnin
dig tanuls ágos mozzanatait örök ítette meg .Tanárszern. díákszlv" c. könyvében (1941).
1944-ben jelent meg .Szószékmorzsák" cimen anyagközlése diákexhortációk számára.

1936-ban egy Zalaegerszeg melletti kis községben, Csácsbozsokon lett plébános.
Lelk ipásztori munkáját szint én nagy lelkesedéssel kezdte, sok minden őrzi ott ernl é
két . Tapasztalatairól . eredménye i ről rendszeresen közölt cikkeket az Egyházi Lapok
ban, ezek összegyüjtve meg ls jelentek . Kri sztus és az én falum" cimen (l 944J .

Kiváló szónoki képességei miatt sokfel é hlvt ák, minden tú lzás nélkül mondhatjuk ,
hogy országosan Ismert lett. t:ppen ezért az AC felkérte, hogy országos rnunkaproqrarn
jához beszédeket készítsen (1939: Kik a szentek, 1942: Divatos b ünök): Később Bá
náss László veszprémi püspöktől megbízást kapott arra. hogy az egyházmegyei pap
ság számára préd ikációvázlatokat lrj on. Ezek közül az e lső köte t .P r édtk áclös vázla
tok" clmmel jelent meg (1947J, a második , . Dornlnus voblscu rn" , a szentmisérő l

szóló beszédekhez nyújtott anyagot (1949). Elmélked ési könyveket is Irt, megjelent :
. Márláról sohasem elég· (1942J , majd papok számára: . Minden napunk istenszolgá·
lat · (1947J .

1957·ben Keszthely volt kármelita templomának lett plébánosa, majd 1961 -ben a
pápai Szent Anna plébániára került, végül 1967-ben Balatonkenesére, ahol már erősen

elhanyat lott vall ási életet tal ált .
Idősebb korában nehezebben találta meg a kapcsol atot az emberekkel, az Irás

maradt fő munkaterülete. Erről majd kéziratos hagyatékának feldolgozása után lehet
képet kapni , értékel ést mondani.

Pannonhalmára szánt . de csak halála után odajutott levelében kért e, hogy négy
szentmisét mondjanak el hálaadásul és engesztelésül szerzetesé letéért . Ennek a le
vélnek befejező mondatával szépen zárhatjuk megemlékez ésünket : GLORIA DEO 
VENIA SIGFRIDO.

Confrater

93



DN!ONYI FERENC
(1916- 1974)

Nem tudjuk . mit választott felszentelésekor papi élete mottójául. Mindenesetr e
ha szerény papi életébe beplllantunk, a hegyi beszédnek ez ft tétele klnálk ozlk : Bol
dogok a szelídek. mert ök bIr ják a föl det .

Budapesten született 1916. szept . 22·én. Középiskoláinak elvégzése után 1934-ben
a váci szeminárium növendéke lett. 1939.jún.29-én szentelték pappá. Albe rti rsai k áp
lán koromban találkoztam nevével és élö alakjának dicséretével. Ugyanis itt rnüködött
újm isés káplánként két esztendeig . !Oppen húsz év után emlegette szeretettel volt tö
nöke. Rövidesen személyesen ls megismerhettem. amikor 1959-ben Kiskunhalas tanya
vil ágának lelkész e lettem. Elsó emlékem róla: a nagyon kedves megértó kolléga. aki
akkor a felsóvárosi kis templom igazgatója volt . Arca nyugodt szelfdséget fejezett ki.

Ezen a helyen töltötte 1946·tól éle te legnagyobb részét. Min den r ábízott munkát
mln taszer ü pontossággal látott el. Szeretette l járta a városi iskolákat . a gyerekek
nagyon szer étté k. Hosszú éveken át hétf ól programja: megy a vasútállomás fe lé,
hogy a 10 km-nyi re fekvó pirtói tanyai iskolában is ellássa a hit okt atást . E rnlatt az
l -2 óra miatt csak este 6 órára érkezett meg. De soha nem sajnált a.

Többször keres tem fel irodájában. Mind ig megértó szeretettel hallgatta meg a
problémákat , és nagy részvétt el tudott lenni koll égainak nehéz helyzete iránt. Ez a
megért és szinte arcvon ássa alakult nála. Viszont bámulatos önuralm at tudott tanúsi 
tani emberi megnyilatkozásaiban. Szivesen segített az Igazán r észorul öknak, de mint
ha e lötte lett voln a egykor i tanulmányaiból a Dldaché megállap itása : . A helytelen
adakozás a szentségtörés egyik neme: Közszeretetben állott. Megbántani soha sen
klt nem tudott .

A 60-as évek második fe lében mutatkozott rajta el ő sz ö r súlyos betegsége. Ebból
még felépült. 1970-ben Vácra kerül t a püspöki lev éltárba. s egyben el ősz ör a Hét
kápolnának, majd a Szent Anna-templomn ak lett Igazgatója. Második megbetegedése
azonban már er ősen felemésztette egészségét és fi zikai erejé t . Ez év tavaszán Szé
kesfehérvárott jártam. Belátogatt am a papi otthonba ls. Két jó öreg megyésünktOI
hallottam. hogy O ls itt van. Meglepódtem, s felk eresésére Indultam . A fol yosón pil 
lantott am meg távolbó l ; rózsafűzért Imádkozott . Mozgásár61 lehetett már csak meg
ismerni. csont sovány arcát alig . De kedélylIeg most ls olyan volt, mint annak idején
Halason. Bizott benne. hogy felépül. és megy vissza a püspöki levéltárba dolgozn i.
Hiszen dolgozni akart . 35 éves papsága Igazi papi munkásság volt. Ez a . Durn spiro ,
spero!" lelke sített e akkor ls. amikor élete már elfogyó gyertyacsonk volt. Nagyon jól
esett neki. hogy megigértem: ha Ismét eljövök Fehérvárra, meglátogatom. Erre már
sajnos nem kerű l t sor . A nyáron a Széher úti kórházba vitték. ahonnan aug. 5-én
csendesen az Orök Hazába költözött. Aug . 14-én temették el Vácott az alsóvárosi
temetóben. A sirn ál Boskó Vilmos kiskunhalasi apátplébános búcsúztatta. Elet éből

papi kedvességét és szerénységét méltatta. Temetését az elózOleg a Hétkápolnában
bemutatott püspöki szentm ise után Vajda József segédpüspök végezte . !Olete és pap
sága példaképe lehet a ma rnüködö fiatal papi nemzedéknek .

Confrater

ANGI LAJOS CSABA OFM
(1917- 1974)

Kolozsvárott született 1917.dec.1-én. Korán magára öltötte a .barétok" barna kám
zsáját : 1934.aug.29-én volt belépése. 1935.aug.30-án egyszeru . 1940.márc .3-án ünnep é
Iyes fogadalma. 1941.jún.29·én pappá szentelték, s ezután Igazi feren ces lelkülettel
szolgálta lsten népét. !Olete utolsó nyolc évét a váradi egyházmegyében töltötte:
1966-69-lg Szalardon. 1969-tOI kezdve pedig Zslbón .

Szemüveges, nyugodt arca mindig bizalm at és megnyugt atást fej ezett kl. - pedig
életének megpróbá ltatá sai nem múltak el nyom nélkül Idegei. egészsége fölött. Igen
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nagy müvelts éqe 110It, irodalomról , biológ iáról , botanik áról egyformán sokat tudott .
Maga is Irt verseket , de ezeket ritkán mondta el. Magáról általában kelleset beszélt.
Annál melegebb érdeklődéssel ford ult hillel felé . Látogatta őke t, ünnepeken mea
áldotta a családot, a házat, és igyeke zett gondjaikon, bajaikon segiteni. ~s nemcsak
szavakkal. Sokszor vel ük szüretelte a fekete rib izlit , lIagy más házi munkában segi·
tett . Olyan barátja volt a hillelnek, akit mindig vártak , s akihez nagyon ragaszkod.
tak. Könyveket adott olvsnl . jótanács okkal látta el a rászorulókat .

Zsibó mell ett a környező falvakba n is ő misézett. Mindenütt nagyon sze r étt ék. Az
egyházmegye papságának elismerő tiszteletét és barátságát is élvezte szeretet·
reméltósága és szerénysége miatt .

Nagyon szeret te a természetet , a kirándulásokat és túrázást hegyek, dombok kö
zött. Sokszor mesélte . hogy napokat gyalogolt hát izsákkal a vállán , s csak az erdőt
csodálta.

A nyáron tüdőgyulladása 110It. Mégis misézett. Minden reggelI /2 a-kor már a
templomban 110It. Vasárnap néha annyi ra gyenge volt , hogy a prédlkációt nem bírta
elmondani. Mikor már alig tudott beszélni , akkor is másokat nyugtatott.

1974.okt.6-án, vas érnap a szentmisére készülIle sz ölította magához hirt elen az élet
és halál Ura. Templomában ravatalozt ák fe l, az ünnepélyes misét Hosszu László
vlk árlus vezet ésével t izenegyen koncelebrálták. Testét azután Kolozsv árra száll ltct
ták, és a barátok kápolnájában temették el. Temetésén nagy számban Ilettek részt
paptársai és négy rendi testvére is megje lent .

H. D.

PER~NYI JÓZSEF SJ
(1912 -19741

Apja Makón vasúti főtisztviselő volt. Ott érettségizett. I:desapja még klspapkorá
ban halt meg. •Jozs ö" - ez volt az ő neve - szinte napokat töltött akkor Imában a
kápolnában és a betegteremben, amikor a hir édesapja rosszu ll étérő l megjött. Makóll al
kapcsolatos az a kedves epizód. amikor a harmadtk év végén, 1933 nyarán. csónakon
mentek haza az év végén a makól kispapok. Velük ment a prefektus ls . Késő éllel
ve rt ék fel a Perényiék lakását . és mire a mama egy kis harapnivalót készitett, el
múlt éjfél. s a nagy út után éhkoppal mentek aludni • . . (Akkor persze még a régi
böjti szabály vol t érvényben.) Ez volt különben az első és utolsó .cs önakos" haza
térés.

1930·ban lépett a szegedi szemináriumba. Igen nagy és Igen tehetséges évfolya
muk 110It . a legnagyobb a szegedi szeminá rium történetében. Végig kltünő diák volt,
és az énekkarnak - orgonának beillő basszusával - oszlopos tagja. Mell ett e lelke
volt a . Nevet ö Bölcsek Köre" néven rnüködö .vlgalml blzotts áqnak" ls. Kitűnő csen
des humora 110It, és Ő. aki a legkomolyabb .aszkéták· közé sz ámított, szivbö l tudott
örül ni és nagyokat nevetett a kispapélet kis örömein, érdekes helyzeteln. Nagy része
volt a szegedi kispapok Szent Gellért Uniójának. majd a Cor Unumnak sikeres rnü
ködésében is .

1935 nagyböj tjén szentelték. Első kápláni állomása Battonya volt. a kltünö lelk i·
pásztor és nagy épitkező Klfvényl Lajos apátúr mellett. De 1935 nyarán, mlelö tr káplá·
ni áll omását elfog lalta volna . a . kék· szociális testvérek t iszaszalka i házában vol t
mls ézö. A mis ézés eimén nyaraltam én vele, mint mln lstránsa, hogy a jó nagyal·
földi por helye tt - ami nem volt jó gyenge tüdőrnnek - egy kis nylrs égi és bere
gl homokkal találkozzam a nyáron . Nagy élmény volt vele lennem, mert sokkal köze
lebb voltunk egymáshoz. mint a szemInárium mégis csak regulázott, külön cellás
életmódjában, Az üres Iskolában laktunk , a környéket jártuk. Igen szeretett hosszú
kirándulásokat tenni, akár gyalog, akár kereken. A kereket gyakran kellett a vállun
kon cipelni, - de eljutottunk a tiszta refonnátus vidék elszórt katolikus hívelhez.
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Gyóntatott, prédi kált. Szombaton sokszor éjfél utánig eldarvadoztunk együtt: O Irts
a beszédét - mind ig leIrta az elsO IdOkben -. én meg segItettem neki ébren marad
ni .. . Beszédeit nagyon szerették , az egyszeri! hIvek és nOvérek ls , meg azoknak
az Intell igens pesti vendégei ls . Nemcsak a kltün ö orgánum volt segItségére. A ma
kal gimnázium angol tagozatú Iskola volt, és angol forrásokból ls tudott példákat ,
sz ép képeket szereznI.

A battonya i év er ös munkában telt el. KltűnO hitoktató volt. és szónoki képességét
igazán csillogtathatta a szép nagy templomban. Volt plébánosa Igy emlékezik errOl:
. Klváló káplán volt. Az O Idejében javában folyt a templom bövítése. A tornyok alap
kOletétele nagy ünnepséggel történt. Molnár C. Pál battonyai származású neves festO
rnüvész abban az évben ajándékképpen megfestette templomunk részére a 3 r é szb ő l

álló fóoltá rképet . A község dlszközgyúlés keretében a püspök jelenlétében díszpol
gárra választotta. az egyházközség pedig hangversennyel egybekötött ünnepséget
rendezett tiszteletére. A díszbeszédet Perényi mondta olyan hatássa l. hogy minden
kit magával ragadot t . M .C.Pál ls gratulált neki, és nekünk azt mondotta. hogy ,ez az
ember a szavak MIchel angelója' .-

Számomra battonyai tartózkodása örökké emlékezetes martd . Olyan részén lak
tunk mi a mezOhegyesl nagy határnak , hogy a helybeli templ om 10 km-re volt, de a
battonya i csak nyolcra . Igy kispap koromban. ha otthon voltam . Inkább Battonyára
jártam misére . Az áldott esperes úr meghívására minden reggel ott reggeli ztem mise
után, mie lOtt a hosszú útnak nekiindultam voln a. Egyik délután a jó Perényi atya
gyalog ki jött velem a pusztába, mondván, hogy szeretn é édesanyámnak megcsókolni
a kezét. Hát ily en ember volt O.

1936·ban belépett a Jézustérs aságba. Egy év Manréza, majd két évig a budapesti
házban f il ozófi a. Utána visszakerü lt a szeminá ri umba, régi helyére. és most ott ké
szült a rendi dogmavizsgájára . December els ö napjaiban tette le utolsó vizsgáját.
Tapintatból nem én vizsgáztattam. Szegeden ezekben az években vezette a tanárnők

kongregációját, beszélt a temp lomban. KésObb újra visszakerült a szemináriumba,
szónoklattant és vele kapcsolatos tárgyakat tanított. Utolsó képem róla 1960·ból való,
közös szegedi ezüstmiséjükrOI. De akkor már Budapesten lakott a .mosott néger"
(sápadt arca és duzzadt ajka miatt becézték IgyJ, s ott is sokan gyúltek össze ezüst 
miséj ére .

~Iete utolsó éveiben Nagykátán kántorkodott. Ottani hIvei ls nagyon szerették.
Azt akarták, hogy közöttük pihenjen. Amin t hazulról frták : püspök temetésén szokt ak
annyian lenni. mint az övén voltak . ..

Békési István

Dr. TAKACS JÖZSEF INCE OFM
(1894 -1974J

Zalatárnokon született 1894.jan.l-én. A szerzetesi fegye lemben megújult pozsonyi
ferences rendházba került már 15 éves korában. Ebben a szellemben tanitotta késöbb
maga is a f iatalságot a Felvidéken, majd Szombathelyen, ahol teo lógiai tanár és a
kispapok lelki vezet öle volt.

Egyetemi tovább képzésre Rómába kerül t , Itt kezdte meg történelmi adatgyűjtő

munkásságát . Több kötetben tette közzé tanulmányait, szakfolyói ratokban cikkeket
jelentetett meg, és nyugdfjasként is lankadatlanul kutatott szakterületén .

Munkálnak jelentős része kéziratban maradt. Ezek közül megemlitjük a Veszprémi
Egyházmegye Története c. kiadásra elOkészftett mú egyik kötetét és a szombathelyi
ferencesek tevéken ységérOI készi tett monográfláját. Tudományos munkássága elis
meréseként a Szent István Akadémia rendes tagja és a Pázmány Péter Tudomány
egyetem teológ iai karának bekebelezett doktora lett.
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Ez a küls ö tevékenység csak egyik oldala volt P. Ince egyéniségének. Nem világ·
tól visszahúzódó elméleti tudós volt, hanem egyszerü, szinte gyermeki l e l k ü l e t ű ro
konszenves ember . Assziszi Sz. Ferenc éle te lvét vallotta: .tan to sa, quanto ta",
nem az elméleti elgondolás , hanem a gyakorlatba való átü ltetés a fontos . az elméleti
tudásnál több a gyakorolt szeretet. Ű élte is azt. amit hi rdetett .

Szívesen vett részt a lelk ipásztorkod ásban is . Lelkigyakorl atokat vezetett. nép
missziókat tartott a Dunántúl falv aiban és a föváros különböző egyházi intézményei
ben. Fáradhatatlan volt a gyóntatásban, mert a lelkipásztori szolgálatot minden más
elfoglaltság elé helyezte.

Kedélyében mindig örvendező gyermeki lélek maradt . Baráti körben szívesen él
celődtek vele, és ő maga örült legjobban, ha rokonszenves, a rosszat elképzel ni sem
tudó .na ívs áqa" maradandó emlékü mosoly t fakaszto tt másokban.

A Mi ndenható jó f izikummal áldotta meg. Ifjú éveibe n fáradhatat lanul dolgozott,
társai nak példak épe lett. amikor a napirend kereteit kellett kitölteni imával. munká
val , 'fegyelemmel. De tudta élvezni az élet kis örömeit is : egy-egy kötetlen sétát,
kirándu lást, a futbalIt akár a pályán, akár a képernyőn . I:lete nagy részében nem
ismerte a betegség et ; de amiko r öregségében megtapasztalta a testi gyengeséget.
ezt b é ket űr ő en fogadta és hordozta éveken át haláláig .

A szombathe lyi Szent Erzsébet templomban ravatalozták fel. Jún. 20-án Dr. Fábián
Arpád püspök, apostoli kormányzó mut atta be érte a szentmisét és végezte a teme
tési szertartást nagyszámú papság és a hívek je lenlétébe n.

Conf rater

SZIRAKI JÓZSEF
(1928- 1974)

Magas termet ű . szelida rcú , nyugodt mozgású papja vo lt a bécsi érseki egyház
megyének. Jászladányban született 1928·ban, pappá szentelték a bécsi Szent István
dómban 1960.jún .29-én, többhón apos súlyos betegség (rák) után hívta magához az
Úr 1974.okt .16·án. Al ig egy éve rnúlt, hogy a Bécst öl keletre, Schwechat közelében
fekvő ezerlakosú Moosbrunn plébánosa lett . Temetésén több mint 70 olt ártestvére
vett részt, köztük tíz magyar . A gyászmisét a püspöki vi kárius, a temetést DOr. Karl
Moser bécsi segédpüspök végezte.

Sziráki József kármel ita szeretett voln a lenni. Még Magyarországon lépett be a
rendbe; a szerzetesrendek felos zlatása után szándékát elodázta. 1956 ösz én Ausztriába
jött. Hamarosan a bécsi kármel habitu sában találkozhattu nk vele. A fel ette is el
haladt évek mégis azt tanácsolták, hogy világi papként fogadja el az Úr hívását .
Teológiai tanulmányait a bécsi Pázmáneum növendékeként a bécsi egyetemen foly
tatta és fejezte be. Pappászentelése után a kétmilliós bécsi egyházmegye több pl é
b ánfáj án. naqy- és kisvárosban káplánkodott, egy évig pedig egy szép kis zarándok
templom lelkészségét vezette . Néhány éve Olaszországba, a Focolare-mozgalom ta
nulmányozására kapott többhónapos klküldetést. 1973.szept .1-én lett Moosbrunn plé
bánosa.

Noha beosztása más munkára kötelezte, magyar ügyek mind ig érdekelték. Szíve
sen részt vett magyar megmozdulásokon ls.

A moosbrunni románkori eredetü kis templomot az 1683·as háborús események
után barokk stílusban építették újjá. Itt szorongott az elhúnyt közel ből és távolból
összesereglett tisztelőinek sokasága: Magyarorszá gról érkezett rokonai . paptestvé rei.
hívei , nemcsak Moosbrunnból , hanem összes volt müködési he lyéről , a Focolare
énekegyüttese . .. A szentmisén modern ritmusú dallamokkal adtak mlszt ikus h át
te ret Krisztus keresztáldozata megújftásának.

A kereszt őszi nte vállalása tette meggyőzővé , vonzóvá ennek a kiegyensúlyozott,
szerény papnak egyéniségét - mutatott rá homil iájában Moser püspök. Maradék
talanul tette rá életé t arra, amire pappászentelésekor vállalkozott.
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A templ omi beszentelés után zenekar adta a gyászmenet ritmusát. A temető fel é
vezető úton mindjobba n e l őtű ntek a si k vidéket környező távoli hegyek: az Alpok
előnyúlványa i , kelete n pedig a l.aj ta-heqys éq. Magábaszálló , imádságos néma csend
ült a meneten: az elhúnyt mosolygó s. szót lan je lenléte jutott ebben még utoljára
ki fejezésre?

- eE -

BOLDIZSÁR JÓZSEF ZOLTÁN

Belgiumi magyar nővértől kaptuk az alábbi sorokat :
Különösen értékelem a . Halottalnk" részt . A röv id élet rajz magyar papjainkró!. a

hivatástudat , amell yel feladatukat betöl tötték. fe l emelő . Az 1972 karácsonyi szám
említ ést tesz az orosztonyi négyes aranymts éröl, egyik a négy közül Boldizsár Jó
zsef Zoltán orosztonyi plébános. Kb. hét hónapra rá meghalt . 1973 februárban. Azt
hittem , valaki be fog számolni az életadatai ról, de még máig sem jelent meg. IOn
mint kaposvári plébános t ismertem (Jézus SzIve plébánia) , legkevesebb 25 évet (de
valószlnüleg többet) töltött ott. Ó épit ette a plébánia lakot, plébániatemplomot és a
kultúrházat a különbözö egyesületek részére. 19S2·ben tett ék át falura. De a szive
Kaposváron maradt. oda is temették a templom kriptájába . 75-76 éves lehetett. A
tavaszi olvadásnál tele lett a pincéje vízzel . ő maga hordta ki , megfázott, és a t üd ö
gyulladás elv itte.

Köszönjük a kedves nővér törődését, szlvességét. Bizony forrásaink még a hal él
hlrt sem közölték. Ezúton pótoljuk mulasztásunkat.

SZOMMER KÁROlY NY. PLIOBÁNOS BETEGSIOGE IOS HALÁLA

1974 szept ernber ében je lentkeztek nála ari tmlás szivtünetek, amelyek eléggé
igénybe vették erejét. Egyik éjszaka annyira rosszul volt , hogy kérte a betegek
szentségét is . Október hónapot és november elejét kórházban töl tötte Csákváron, és
aránylag jó l érezte magát. November elején hazajött a székesf ehérvári papi otthonba,
és fr iss munkakedvve l fogott megszokott munkarendjéhez. November végén Ismét
rosszull étek léptek fel, de ő tovább misézett, gyóntatott egészen dec. 20-ig. IS-én a
vasárnapi misé n még prédikált, de minden gondolata a Hazatérés nagy élményét
próbálta ecseteln!. (IOv eleje óta állandóa n hangoztatta. hogy az idén . hazamegy· !)
20·án kezdö d ött tüdőgyulladása . Másnap már komoly láza volt, és 21-én délután már
agóniás fuldoklásl rohamal. Az atyák ott Imádkoztak a szobájában, az orvos az ágya
mellett állt , és a betegápoló nővér is ott volt . •De nehéz meghalni! Istenem, állitsd
meg már ezt a rossz motort, mert nagyon nehéz!" - hangzott ajkáról néha, ha léleg
zethez jutott . Két őra múlva Injekció hatására végre jobban lett. Az éjszakát elég
nyugtalanul tö ltötte . Vasárnap reggel Ismét bementem hozzá. Akkor ls bágyadt volt.
Megkérdeztem tőle : .Hát komolyan hazakészül, Károly bácsi?" .Egész komolyan" 
mondta ő . Kért, hogy Oljek le és Imádkozzam. Ó ls állandóan mondta a szentolvasót,
és bár nagyon fáradtan, de sokszor ajkához emelte a kis feszOletét és megcsókolta.
Látszott , hogy nagyon szenved. Ekkor azt kérdeztem, ehmádkozhatom-e hangosan az
Istenre hagyatkozásnak azt az Imáját, amelyet saját gondolataival toldott meg.lgennel
felelt. Erre nagyon tagoltan elimádkoztam: .lOn Istenem, amikor akarod, ahol akarod ,
ahogy akarod, - már most tel jes megnyugvással fogadom a halál azon nemét, amely
Neked tetszi k, az összes velejáró gyötrelmekkel és fájdalmakkal együtt. Csak a Te
szeretetedben, a Te kegyelm edben, t iszta szIvvel, bünbánó lélekkel hív] Magadhoz
engem. Uto lsó gondolatom a Benned való hit, utolsó vágyam a Hozzád eljutás re
ménye, utols ó érzésem a Te szereteted, utolsó fájdalmam az őszinte bánat legyen ,
hogy valaha is megbántottalak. Utolsó percem pedig a teljes önátadás legyen a Te
szent akaratodnak. tökél etes szeretetből és engedelmességből, utolsó földi Imádásuf.
elégtételül és engesztelésül. Szüzanyám, őrangyalom, védőszentjeim, ti eszközöljétek
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kl nekem I stentől a jó halál kegyelmét és az Irgalmas Itéletet . Amen: A végén na
gyon melegen megszori totta a kezemet, és mosolyogva mondta: , Nagyon köszönörn,
Márla" Hiszem. hogy ezekkel az érzésekkal ment ,haza' másnap kora hajnalban.
Utolsó pillanatig eszméletén volt, és Igazán páldamutatóan készü lt a Nagy Útra .
Küzdelmes, hányatott, de nagyon becsületes, ti szta papi élete Jutalmául, bizunk
benne, most már .b oldoaa n Imádja az Or t estvér szIvét', ahogyan karácsonyi Odvöz·
leteiben kivánta.

Temetését óhaja szerint Sulyok Ignác fehérvári püspöki levéltáros , nagyon kedves
lelki gyermeke végezte . Sok paptestvére ls eljött. A slmál szintén saját kivánságá·
hoz képest nem hangzott el beszéd. mert - mint írta - .a slmál az egyetlen értet
mes szö az Imádság, s akik ezt megteszik értem , azoknak hálásan fogom viszonozni :

Hisszük , hogy minket ls hazasegft oda, ahová el őttünk ment eJ.

Arany Mária

Ezt a megemlékezést azokkal a sorokk al szeretnénk zámi. amelyeket Szommer
atya uto lsó földi húsvét ján küldött jók ivánságként szerkesztőségünknek :

HÚSVI:T:
KRISZTUS

meghalt - föltámadt - éJ.
1:1 örökre

ISTEN
boldog dicsőségében .

I:RTEM
halt meg.

VELE
föltámadok - élek örökre

ISTEN
boldog di csőségében .

Igy legyenI

VIDA FERENC SJ
(1890-19751

Született Túrterebesen, Ugocsa megyében. Iskolai végzettsége : négy elemi. 31 éves
koráig földmüves. 1921.szept.17-én lép be Jézus Társaságába. Noviciátusát I:rden
végzi : a gazdaság vezetésével bízzák meg, sok-sok nehézséggel küzködik . Szatmáron
teszi le örökfogadalmát, itt is marad 1941-ig mint a rendház és püspöki konviktus
házmestere, bevásárlója, gazdaságának Intézője. Müködött még Nagykapomakon, Ka
loesan. Szegeden. 1951-től a jászberény i. 1954,febr.9-e óta a pannonhalmi szociális
ott honban élt. Hosszú. türel mesen elviselt szenvedés után végelgyengülésben halt
meg 1975.lebr .18-án.

Szeq énvsorshoz szokott s ezt holtáig kedvelő, háztáji munkákhoz edződött. igény·
tel en, szorgalmas. kötelességtudó, hallgatag, Jámbor testvér volt . Ha munkát kellett
szerveznie. a nehezét magának szánta. Testi ereje fogytán olvasókat kötözött százá
val. - és járta az erdöket keresztül-kasul, olvasóját morzsolgatva . olvasgatva a Ter
mészet nagy könyvében. Áldozatckar tudatosa n válla lt. Már korábban szakított a do
hányzással , pedig aze lőtt egyik elszítt virzsiniájáró l gyújtott rá a másikra. Lemondott
még a ritkán asztalunkra ker ülö pohárka borról is, h úsf él ékr ől . édességről. IO lete
utolsó két évtizedében, míg erejéból tellett. éjente nem is egy órán át járta kereszt út
jait , végezte szentóráit. imádkozgatott. Nem fogadalom kötötte őt ezekhez a gyakor·
latokhoz. hanem az a bens ö szent meggyőződése. hogy imájával , vezeklésével öreq
ségében is segi tségére lehet a b űn ö s öknek . a ti sztítótüzben szenvedőknek és az
aposto li munkában fáradozó papoknak.
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A szintén Pannonhalmán lakó Mécs László egy 1964 decemberében fogant költe
ményében s z ép eml éket áll ft testvérünkne k. Tapinta tos . áldozatos szolgálatra minden
kor kész. némán is tanító. jezsu ita aszkézisen kiművelt lelküle tét jellemzi.

Confrater

LASKAGOMBA

Sok-ezredéves a vita .
hogy nincs élet. ha nincs meleg :
- s rnost , bár Karácsony közeleg .
gombázni hí a vén Vida .
Paraszti sarj. Jezsuita.
Fráter. ki tudja szenvedélyem .
S el indulunk a meredél yen.

Szikár. Szívós. Bozót . boko r
utat nyit néki . mig megyen
elö ttem a havas hegyen.
fel. mint felleg. mit szél sodor .
vagy mint örök-mozgó motor:
nyáron nem Izzad. most sem érez
fáradságot. bár nyolcvan éves .

Az erdö méla madara
rebben. de csak kelle t lenül
s a szomszédos cserjére ül.
Gubbaszt . Hó hull s kemény dara.
Megszólalok: •Vén cim bora .
mindent megölt a három ember :
november. szepternber, december:

A haj lott . edzett volt-paraszt
megáll . rámnéz ravasz. fura
vigyor ral . mint vad ász-ura
arcára eb. ha pár araszt
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a távolság . hol a haraszt
fácánt rejt . vagy nyulat göröngyök.
Úgy néz engem s fent egy fagyöngyöt .

Felnézek én ls hirtelen .
majd a fagyöngyröl földre le :
hát tus kó. tönk telistele
van gombával. Míg t ördelern .
gyönyörködöm s aztán bele
kerül a sok-sok laska-gomba
kopottas hát i tarsolyomba.

Szemem dics ér i. majd tovább
vezet Vida. Gondolkozom.
Ki játszik itt? Bokron . Bozón
hó-kr istá lyt formál és odább
tusk ón gombát . é I ö csodát
nöttet s mindezt havas hidegben !
Hogy érti ezt meg a hitetlen?

Az éj leszáll. Megyü nk haza.
Csend van. csak egy kuv ik jajong.
A karácso nyfa-to lvajok
fák közt surrannak a laza
hóban s a szívnek igaza
lesz újra: fény gyúl s új ra zeng a
lel kekben az Oröm-Iegenda.
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