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ASZKÉZIS?
A f elnött k er eszté ny egyi k legmélyebb élménye az, amikor meqsejti,
me nnu i re szereti öt Isten Krisztusban. Ennek bűvöletében teljes l élekkel csak I st enér t akar él ni, s m ásoknak is hirdetni akarja Istennek
ezt cl 1IZegdöb bent6 szeretet ét. De veszélyes pi llanat áll be. am ikor érzi,
hogy akárm i l yen mély is benn e ez az élmény , begy ökerezett karaktere
ne m vá ltozott me g. Szenv edél yei, törekvései a lenyűgöző találkozás
ellenére to vább éln ek , és mint hamu alatt lappangó parázs, a következő
percekbe n, órákba n újra f ellán golnak. Szinte kétségb'eesve tapasztalja,
amit már az ókor költő je is felpanaszolt : " vi d eo meliora, proboque,
deteriora sequor" ( Ov idius) - látom és h elyesl em a j ót, m égi s a r osszat
köve tem.
Ho gy lehet ezt a sokszor forrongó, szenvedél yes embert minél in ·
ká bb l sten eszközévé átformálni? Vagy hogyan tudjuk a már csak
pis lákoló m écsest újra [e l lo bban i ani ? - Az ember igazi válasza Istennek a napi élet egyszerüségében k ell, hogy megnyilvánuljon. Az életet
él ni. gyako rol ni kell. N emrégen, pár évtizede m ég az ún . aszketikus
i ro dalomb an , az aszk et i ku s szerzőknél kerestünk útmutatást. Hiszen a
szó maga is "gyakor lás t" jelent. De ma mintha másként lenne. Nem
idegen m aga a szó i s a mai embernek? Nem tapasztalunk krízist az
aszk ézi s terén is? Milyen módon találunk kiutat? Ehhez próbál tuiai ék okkal szolgálni e tüzetunk.
,l szám tö bb ta n ulmánya u t al az aszk ézis mai válsá gár a. "Nem
nagyon lesúj tó. pesszimista lát ványt nyújt az aszk ézis t ellenszenvessé
t e vő nehézségek ho sszú sora ?" teszi fel a kérdést Alszeghy Zoltán
az els ő közleményben. "Egyáltalában nem - feleli -, sőt éppen ezeknek
a nehéz ségek n ek t ár gyilagos tuclatositása szabadít meg bennünket a
legkínosab b q átl áso lct ál.: M ég tovább menve rámutat , hogyan tetszhetik
miruien nek elle nér e a .Icese rű aszk ézi s". Teológiai fejt egetéseinek mint·
egyellenpárja Mihályi Gil bert i nkáb b gyakorlati j ellegű tanulmánya.
Elismeri, hogy II .személut elen, rutin os aszkézis nem vonzza " a m ai
embert. Sok ön tudat os keresztén y keres azonban új utakat, m egfeleM
m útiszereket . I gy m egértik az aszk ézis szükségességét .

Az aszkézis k r ízi sének egyik ok a nem az-e, hogy a tanitással, l elkivezetéssel m egbízottak nem ér té ke lték eléggé, vagy n em fogták fel
hel yesen ? ,,Amit Jancsi meg nem tanul, János lakol érte." Paskai László
cikke e l s ősorb an a papnevelésre vonat k ozi k , hogy igyekezzünk legalább
pótolni a hiányokat. Ez ann ál is fontosabb , mivel a nem kiegyensúlyo·
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zott személyiség sokszor akadálya az apostoli külde tésnek, m i nt Sántha
Máté je lzi. Pedi g a hely esen f elfogott aszkézis ne m gát , hanem lzajtóer ö.
Ni ncs élet f o r m álás eszmé n y, m inta nélkül. Franz Löwenstein és
Békési István tanulmányai il yen m odelleke t állítanak elé n k . Az el so
m egkapó melegséggel ecseteli az ör ö k keresztény ideál , Jézus néhány
vonását. Ezt a K ri sztust ér de me s k öv et ni , mindenen k eresztül! Matt
Talbot, az al koholistából lett szent hősi harca p edig egy korunkbeli
példaképet m u tat be. A szenuetl élure i r ány u ló d ina m i zm u sból az I sten- és
em berszer et et f orrása l esz.

Weis smahr Béla el mél k edésében - mindenben megtalálni I sten t ,
m ég a szenvedésben, a k er eszt be n i s - az aszkézis már nem "gyakorlat ...
Az I stenbe merülö ember törekvése lett. Meg akarja tisztítani magát
mindattól az önzéstól, ami evve l a végtelen szere t ettel összeegyezte t h et et·
len. Eg yre alkalmasabb eszközzé akar v ál ni Krisztus kezében, ho gy
megváltásának k evésbé méltatlan szolgája l ehessen testvérei közö tt.
Rájön, hogy níncs szetetet aszkézis nélkül. A szetetetet "gyako r lativá ",
..aszketikuss á' k ell te nn ün k, ha nem akarjuk, hogy csak üresen kongjon ,
m int a zeng ö érc és pengő cim bal om.
T öbb m int 25 évve l eze l ő t t egy megbeszélésen az aszk ézi s v o lt a té ma.
Az el őadás után vala ki erősen támadta az aszketikus gy akorlatokat :
L ehet-e komolyan gy akorolni valamit , amiról nem t u do m , mi k öze l esz
az igazi éle t em h ez? Szobtui-e lemondani arról, ami sz ép, jó, megengedett ,
hogy ezzel nagyobb lelki "erőre " tegyek szert ? Hát izom ez, amit edzeni
kell? - Éreztük, hogyahozzászólónak so kban igaza van. A szokásos
aszk etikus gyakorlatok nem egyszer [onákok. És m égi s: a ke re sztény
élet , s6t az általános j ellem nev elés sem megy aszkézis né l kül. V égül is
az egyi k megkérdezte barátunkat : Nem olyannak látszi k ·e a j ó atl ét a
v erse ny el őtti tr éninqj e, mintha össze·vissza ugrándozna , [u tkározna ?
Pedig k észül, nem akar merev i zm o k k al nekiindulni. Nem tehet ne-e azt
mondani, hogy az aszkézis a lel k i él et tréningje és bemel egit6je? - Ezt
ig en , - jelelt e a k érdezett. - Söt az l enne az igazi, amit a kezd ó síeló
csinál : azonnal próbál lendülni , k i csi ben ugyan, de komolyan . E hhez a
tréninqhez, a céltudatos aszkézisnek ehh ez a lendü le t éhez kívánun k
ol va sóínknak is sok örömet és sikert.
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-------

Al szeghy Zoltán
MI~RT NEM TETSZIK AZ ASZK~Z IS?

A címben felvet ett kérdésre látszólag vil ágos a válasz : az aszkézis nem
tetszik . mert olyan mint a fogorvos fúrója, hasznos. talán szükséqes, de
kell emetlen. Ez a felel et már csak azért is meggyózónek t űn lk, mert lehet övé
te szi, hogy megmagyarázzuk. miért van t űn őben a hagyományos aszkézis
annyi gyakorlata : az emberek igyekeznek ki bújni a terhe s kötelezettségek
alól.
A megoldá s egyszerú. de nem egészen kielégító. Nem magyarázza meg,
hogyan lehetséges. hogy itt hányódik körülöttünk elég nagy számú fíatal,
akik szinte irtóznak II polgári élet kényelmes berendezésétól, hozzátartozóikat és jómódú otthonukat elhagyják, nélkülözések között, teljes létbizonytalanságban sodródnak (vagy . ha úgy tetszik. csavarognakl. a csoportok között felszikrázó összeütközésekben komoly veszélynek teszik ki magukat, néha hónapokig is követik egy-egy távolkeleti vallásos mozgalom elóírásainak
egy részét, de tekintetbe se veszik annak a lehetóségét. hogya keresztény
aszkézis valamelyik tanácsát magukra nézve mérvadónak ismer jék el. pl. hogy
igyekezzenek mértékl etesen éln i. vegyék te kinte tbe embertársaik igénye it .
végezzenek rendsze res munkát stb .
Sót van. ami még inkább gondol kodóba ejt . A mai világban él sok mél yen
keresztény. aki nagy. fájdalmas áldozatra is kész a hitéért, felebaráti
szeretetból. hivatásbeli kötelességei kedvéért, de süket az aszkézis követelményeire: nem hajlandó rendszeres imagyakorlatokat végezni. hallani sem
akar arról. hogy akkor is lemondjon egy·egy megengedett örömr ől, mikor a
lemondás közvetlenül nem . hasznos" valakinek. vagy hogy olyankor is tegye
a jót. mikor nincs rá . kedve", azaz mikor nem visz i erre val ami bensó spontán hajlam .
h ív ő

Az ily en jelenségek láttá ra fe lvetó di k bennünk a gondolat . hogy talán vannak
olyan emberek . aki knek nemcsak azért nem tetszik az aszkézis, mert kellemetl en. hanem azért sem, mert nem lát ják értelmé t. haszná t, szükségességét.
Ez a felel et természete sen nem oldja meg problémánkat. hanem csak
szélesebb látóhatárba hely ezi. Az eredeti kérdés most már ú] for mában jelenik meg : hogyan lehetséges . hogy hiv ő kereszt ények nem érzik magukra
nézve k ötelez őnek vagy legalább bizonyos fokig rnérvad ónak azt a magatartást,
ami ben a századok foly amán a keresztény élet követelményei kijegecesedtek?
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Az ilyen tört éneti jelenségeket ritkán leh et egyet len té nyezö függvényeként
magyarázni : a valóság rendesen sokrétü történések egybefutó hatás ának a
függvénye.
I.

Talán azzal kezdhet nénk, hogy az aszkézis i n t é z m é n yes val ó s á g .
.Intézményrö l" beszélünk , mikor eqy-eqy emberi magat art ás állandósu l. mint
személyes alanyától függe tl enül is ért he tő tárgyi modell ismeretes, és min t
önmagában véve érv ényes vagy t alán kötelezö szerep, létforma, eljá rásmód,
igényt tart arra. hogy alka lmazkodj unk hozzá. Az ilyen önálló sult , rendes en
egy·egy t isztségg el. csoporttal vagy tárggyal össz e fü ggő vi selkedésmint ák
fejezik ki legjobban az egyes kult úrák sajátos t er mészetét .
l . - Már rnost az utolsó félszá zad egyik legm élyebb élm énye éppen a z
i n t é z m é n y e k c s ö d j e volt. Az emberiség nagy többsége arra a
megállap ítá sra jutott, hogy am últból örökö lt életformák . a mögöttük álló
szervezet ekkel, szabályokka l . értékekkel és elmé letekkel. nem biztosí t ják az
élet fejl ödését . Ha kezünkbe vesszük azokat a fol yói ratokat, amikben az el s ő
vil áqháború elött a mienkhez hasonló müveltségi fokon álló embere k rneqt alált ák az élet játékszabályait. csak mosolyo gni tudu nk, mert az ott ki fej ezett
problémák és ideálok nagyrészt értelmetlen nek vagy értékte lennek tün nek.
Ha nyelveket tanulunk , nem használ juk a századeleji nyelvkön yv eket, ha
betege k vagyunk , nem alkalmazunk változat lanul f élszázados gyógym ódokat.
és ha kereszt ények akarunk lenni, bizalm atl anok vagyunk a hagyomán yos
aszkézis e l ő í rá sai va l szemben . Meg kell ér te nün k, hogy sok ember, különösen
a fiatalok, mi nt mi nden más intézmén yes való ságot , a kereszt ény aszkézist
is bizalm atlanul veszi k szemügyre, és ese tr ól-esetre meg akarn ak bizo nyosodni
arról , hogy valóban van-e értelme követe lmé nyei nek .
Van, aki nek ez a meg ért és túl zottna k látszik. Van, aki belátja a t ársadalm i
etik ett, söt t alán et ika szabály ainak a változását , aki t erm észet esnek t art ja
a müvészi ízlések egy mást f elváltó sokf éleségét és a gondo lko zás módszerének átalaku lását, de megengedhetet len nek t artja. hogy a keresz té ny tökéletesség útjában kisére ljen meg valaki módosít ást , rnert . nézete szeri nt.
az . evilági" intézményes eljárá sok függnek a történelmi helyzettö l, de az
aszkézis az lsten felé vezető utat mutatja meg, abban pedig "ni ncs vált ozás,
sem forgandó ságnak árnyéka . .." (Jak 1.17) .
Ez a megjegyzés nagy igazságot mond ki f élreért ésbe öl tö ztetv e.
ert
igaz az, hogy "Jézus Krisztus tegnap és ma és mi ndörökké uqyanaz" (Zsid
13,8l. és változatlan a morfológ iája annak az örök éle tnek , mel yet Kr isztus
Urunk már az ide igva ló életben közöl vel ünk. De az aszkézis nemc sak az
örök i d e á I t muta tja meg, hanem u t a t mutat arra. hogy felhaszná lju k
a bennünk és környezetünkb en l evő jót , és hogy leküzdjük a bennünk és
világu nkban lakó rosszat , hogy az egyik jobb an fejl ődjé k , a másik ne árt son
se magunk nak. se másnak . Má r pedig nem azonos a jó magva . amit a
gondvise lés az egyes emberek és az egyes történelmi helyzetek szántó földjé-
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be vet ett , és nem azonos a rossz , ami konkolyként együtt csírázik a jóval.
Azért mind en embertí pusnak, minden kultúrának, sót mind en egyéniségnek
megvan a maga aszkézise. és ki-kl a maga term észete és a maga kegyelme
szerint kell , hogy tájékozódjék az egyh ázban virágzó lelkiségek között.
Ha megg ondoljuk, hogy milyen rohamos an válto zik napjainkban a t ársa dalom éle te . és hogy milyen kevéssé változott a század el s ő felében az
aszkézis útmutatása. akármennyire sajná lj uk, meg kell értenünk, hogy miért
nem tet szik ma ez az aszkézis .
2. - Az intéz mények azonban nemcs ak azáltal váltak gyanúsakká . hogy
nem egy int ézmény elavu lt. hanem azzal is . hogy t ú I b u r j á n z á s u k szinte
elfojtja az emberi életet.
A közmondás szer int ki-ki a maga szerencsé jének kovácsa. De figyeljük
csak meg. mib en kovác sol hatja manapság egy nyugateurópai városi ember
a szerencséjét . A munkamenetét mások ütemezt ék be. szinte az utolsó rnozdu latíq k övet nís kell egy t óle fü ggetlenül elk észült. mindig egyforma rnunkatervet. Az utc án a szemafórok és a közlekedési szabályok szolgája. sz örakozásában legfelj ebb k ét-h árom rnüsor között választhat, a sportban pontos
szabályok pányv ázzák ki az útját. a társadalm i érintkezésb en az illem szabja meg . hogy an öltözz ön. hogy an vi selkedj ék, mit mondjon , és a legtöbb ernber, különösen a fiatalab bj a. a csal ádi él et et is nyom asztó ny ű qnek érz i, és
alig várja, hogy az öt mind ig bíráló . vele szemben mind ig igén yeket támasztó
környezetból szabadulva , oly annak mut athass a magát . ami ly en valóban . Azt
lehetne rnond ani, hogy az egész élet elintézményesede tt . a tár sadalom mindenki számára kiszabj a a szerep et , amely et be kell tölten ie, akár megfelel
neki , akár nem .
Nem vehet j ük hát zokon . ha az ilye n ember legalább az Istennel való
visz onyában végre-valahára önm aga akar lenn i, nem akar szer epet játszan i,
nem akar szabályokat vagy módsze reket követ ni. nem akarja tudatos megfon .
to lással választani az útját. egy szóval : a hit ét spontá n módon, szabadon.
aszkézis nélkül akarja élni .. .
3. - Végre azt is fig yelembe kell vennünk. hogy az aszkézis csak akkor
tal ál követőkre . ha egy t e k i n t é I Y bizt osít bennünket arr ól. hogy a
fárads ágos út célho z vezet . Ebben az összefüggésben a .tekí nt ély" szóval
nem olyan em bert értü nk. aki nek joga van parancsolni . hanem olyan szem éIyi ségre gondolunk . aki éli az aszkéz tat és megvalósítja annak célját. úgyhogy
látni lehet benn e, hogy nem ok nélk ül hozott áldozato t.
A keresz té ny aszkézis gyak orla tai t nem pápák, zsinatok, püspökök vagy
rendi kápt alanok rendel kezései vezetté k be. Az eredetük nél naqy eqy énls éqeket tal álunk . akik egy·egy életformát első so rb an magukban valós it ottak meg.
de olyan von zó rnódon. hogy mások is köréjük ser egle ttek, hogy részesek
legyenek békéjükb en , erós és biztos élet üte m ükben. a be l ől ük áradó lstenközelségben. A szerzet ek t örténetében kezdetb en nem a szabály volt. hanem
a szemé ly; a regula, a consuetudin arium , a dir ect ori um a közösség dadogó
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kís érlete arra. hogy a mulandóság sodrából jövóbe mentse azt a "jó illatot" .
azt a "dalla mot " ( "él et eddel dalo lj" . mondotta Szent Agoston ) . amely elb űv ö l
t e a tanítv ányokat mesterükben .
Sok mai embernek az a nehézsége. hogy az aszkézist csak könyvekb ól .
vagy csak p a p í r í z ű oktatásokbó l ismeri. A nemhivók között elszigetelten
élö, vagy a fakó naqy-közös s éqbe n névtel enül e ltűn ő keresztény nem ismer
éló mestereket. vonzó közösségeket. ahol a szemével láthatná . kezével
ill ethetné. hogy milyen édes a keresztre feszítot t lst en . és mil yen biztosa n
vezet az aszkézis útja ehhez az ele ven . vonzó. meleg . üdvöz ítö Ist enhez.
Eqyík-rnáslk idős ebb olvasónk ta lán még em lékezik. hogyan élte meg Babits
Mih ály kétségte lenü l igen jóindulatú feleség e az elintézményesede tt aszkézis.
sel való tal álkozását : . Morrnoqö igék kripta lélegzete borzasztja szíve m ' "
Jézus! te eleven vol tál ! valóság voltál! hol t rózsa fűz é r avas imáját ne kívánd
tőlem! virágz ó ele ven szíved be fogódzom. Jézus! " (Török Sophie . Szigeti

kápoln ába n.l
II.
1. - Felt ét elezzük. hogy mindnyájan meg vagyu nk győző dve arról. hogy
aszkézis né lkü l n i n c sen keresz tény é let.
Természet es dolog . hogya kereszténység lényege a szerétet (az lst en
szeret ete. és az Ist ennel együtt a f el ebarát iránt meg élt szere tet) . De
lehetetlen dolog a mindennapi életben esetről esetre ..kitalá lni". milyen
magata rt ást követe l tő lü n k a szeretet az egyes helyzet ekben. az egyes szem éIyek és csoportok egy mássa l ellentétes érdekei között : szükségünk van
tevékenységmi ntákra . eljárás i mode llek re . amelyeket a helyzet Követe lményei
szerint szinte reflex mozdulat módj ára alka lmazhatu nk; ezeket a ..sablonokat"
pedig az aszkézis te rjeszti e lő. Bel s ő életü nkbe n számta lan ösztö nös. többé kevésbé tudatos haj lam tusakodi k egymáss al (Gal 5.16-24) : hogyan tud nánk
megí télni. hogy mi a Szentlélek gyü mölcs e. mi az önszeret et ö nző sugal.
mazása, ha az aszkézis nem t anított voln a meg bennünket arra. hogy óvatos
önvizsgálás útján keressük magunkban az lst en akaratát? Nem követhetjük Krisztust. ha klbúvunk a keresz tje alól. de csak úgy tudjuk szabad szívvel
vállunkra venni a minden napi életben szakadatl anul adódó klsebb-naqyobb
kereszteket. ha az aszkézis meg ta paszta ltatta velünk . hogy édes az Úr. akit
választunk . és hogy az ő békéjével össze hasonlításra sem érdemes az ldelqvaló előny. amit az ő ösvényé től elágazó széles út ígér nekünk.
2. Ebben a t ávlatban nem nagyon I e s ú j t Ó. p e s s z i m i s t a
I á t v á n y t nyújt az aszkézis t ellen szenv essé tevő nehézségek hosszú sora ?
Egyáltalán nem. ső t éppen ezeknek a nehézségek nek a tárgyila gos tud atosítása szabadít meg bennünket a legkfnosabb gátl ásoktól. Mert hogy az
aszkézis nem tetszik . azt mindenki önmagán tapaszta lja . Az volna a baj . ha
azért nem tetszene . rnert alkat il ag alka lmatla nok volnánk a gyakorlásá ra
(mint az "anyagi emberek" . akikről a gnosztikusok hajd an azt gondolták.
hogy alkalmatlanok a lelki éle tre) . vagy ha a ben nünk lakó rossz elr ekesztette
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volna bennünk az lsten felé vezető utat (mint akiket . egyes régi hittudósok
szerint, az lsten lelke nem vonz már . hanem megátalkodásuk áldozatává válInk) . De ha az aszkézi s csak a művelődéstörténet pill anatnyi fázisával járó
átmenet i nehézségek miatt nem tetszik . akkor arányl ag egyszerű a megold ás:
elég. ha okos meg fontolással telfedezzük magunk számár a (és mások
számára ). hogy milyen szükséq es. hasznos. előnyö s ma is. ső t éppen ma.
az aszkézis nem éppen ízlete s orv ossága.
III.
Hogyan tet szhetik hát. mi ndennek ellenére, a

ke ser ű

aszkézis?

Elsősorban

úgy . hogy tudatára ébredünk annak, hogy a mi aszkézisünk
képét nem a múltból ör ökölj ük. hanem (a múlt tap aszt alat ain oku lva) mi magunk terveljük a jövőbe .
l. -

Az aszkézis mai tag adhat atlan krtzi se éppen azzal magyar ázható meg.
hogy a hihetetlenül mélyen és gyor san változó vi lágban az Istent keresó
ember ek nincsenek meggyőződve arr ól . hogya hagyomán yos elj árásminták
hasznos terápiát tartalmaznak az ő bűnük ellen . hat ékonya n e rős í ti k őket
hivatásuk szolgálatában . Ez a kétely nem egyszer évekig megbénítja nem egy
jósz ánd ék ú ember lsten-keresését. Az egyházban élő Szentl élek lassanként
v ilásszerte kiérlel i a válság ellenszerét : a keresztény életet int enzíven élő
közösségekben a . mai aszkézis' legelterjedtebb. mindenütt szint e ösztön sz e rű e n fellépő gyakorlata a . helyzet elmé lkedés" és az ,é letmegúj ítás' .
A h e I y z e t e I m é I k e d é s abban áll . hogy egy·egy ki s. egész szívvel
közösségben valaki előadja egy konkrét tapasztalatát. és felveti a
kérdést . hogyan kell értelmeznünk. hogyan kell meg ítélnünk az evangélium
fényében ezt a tényt? Amint látjuk . a gyakorlat alapvető bel átása az. amit a
II. Vatikáni Zsinat adott elő az . i d ő k jeleire' von atkozólag (Gaud ium et spes
4; 11). Maga az elmélkedés sokb an hasonlít a két háború között vil ágszerte
elterjedt JOe -megbeszélések v ázlatára. amely először meg állapította. hogyan
viselkedik a környezetünk egy bizonyos kérdésb en. aztán áll ást foglalt a
tényekkel szemben. és végre felvetette a kérdést , mil yen tevékenységet
követel meg a hit fényében meg ítélt tényáll ás. A mai helyzetelmélkedések
azonban nem előre megállap ított szempontok szerint közeledn ek a valósághoz .
hanem a tapasztalati tények láttára keresik a hit szempontjai t: egy beteg
szenvedése. egy derék ember becsületes munkája . egy vi dám dal. egy
ros s z k e d v ű reggel keresi értelmét a hit fényében .
hivő

Az é I e t m e g ú j i t á s abban különbözik az e lőz ő gyakor latt ól, hogy
tárgya az elmélkedők konkrét magatartása . Ma d él el őtt munka közben valaki
belém akart kötni a hitem rníatt. én kitérően feleltem , és aztán elkerültem a
vele való találkozást. Szerintetek helyes volt ez? Mit kell ett volna tenn em.
és miért? A baráti kör tapasztalatai kijegecesítenek egy új . norrn át " (ami
te rmészetesen nem egyszer egybeesik a lelkiélet valamelyik ő s i szabályával.
illetve azt alkalmazza a konkrét helyzetre) ; az együtt imád kozva útjukat ke-
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res ő kere sztények jövóbe dalol ják a mindig
egyik szabályát.

ősi

és még is mindi g új aszkézis

Erdemes összehasonlí t ani ezt il közösségi élet rneqúl tt ást azzal a tö bb
szerzetesközösségben ma is f ennáll ó szok ással. hogy II szerze tesek a k özösség előtt vádolj ák magu kat egy-egy hibáju k rnlat t . Közös vonás a két
gyakorlat ba-n . hogy az egyes személy a közösség erős í tő hatása alatt szilá rd
eltökélé ssel tér a jó út ra . De az ő si káptalante rme kben elődei nk fe lté te lezté k, hogya helyes li t Ismerete s. meg van állapítva a hagyományokban: az
egyes ember úgy úju lt meg. hogy elfogadta a .szab ályt " . te hát az eléj e szabott eljárásmódot. M i éppen azt igyekszünk együtt ki ta lálni. hogy mil yen
Irányba akar vi nni bennünket a Lélek; a mi úttörő keresésünk lehet öv é teszi.
hogy az után unk jövő k helye sbítsék vagy kénye lmesebbre tapossák az ösvényt.
2. - A [övö felé forduló . kutat ó és építö aszk étlka el ső sor ban azt domborí tja ki. hogy gyakor lata i a k e r e s z t é n y é I e t t e I j e s k i f e J I ö d é s é t
serkent ik és gyarapítják. A figyelem központjában t ehát nem az áll. amit
. t ennem kell" . hanem a cé l• •ami rnlatt" kell te nnem: az üdvö sség. az ör ök
üdvösség. amely csirájában már e v il ágon mega datik annak . aki egé sz szíwel
keresi. Ezt IlZ üdvöss éget a hivó ember min t vonzó értéket éli meg. mint
énje teljes kibontakozását . mint minden jó t eljes birt ok lását. mi nt a rnlndenségbe való harmon i kus beilleszkedést. mint bold ogság ot . Aki az egyes
aszkéti kus gyakorlatok at egysé gben látj a a céll al. ami fel é vezet nek . az a
gyakorlatok sürgetés ét nem érz i nyomasztó nak. mer t a kitervelt elj árások
már nem t ő lü n k ideg en zsar noki követ elmé nyek . amelye k klvü lról törnek be
tudatvi lágunkba. hanem saját. akaratlanul is fe l tö rő hajl amaink nak önmagukban
véve megfele l ő . saját jószántunkból szívesen elfogad ott posztulátumai.
A két háború között a pallot t inus ok schönstattl központjábó l messze
kisugárzott az ún. •organikus aszkézis ". mely pozit ív mód on fe jt ette ki . hogy
az emberi psziché legm élyebb. öszt önös törekvései szerve sen összefü ggnek
az áldozntos keres zté ny élettel. A mozgalom ma jogos büszkeségge l mutathatja
fel azoknak a hősie s fiataloknak igen jól dokumentált emlékei t. aki k a
nemzet i szocialista üldözés alatt elóbb a munkatá borokban és a f ő i s kol ákon .
aztán nem egyszer a koncent ráci ós t ábor okban. önkéntes vidám h ősies 
séggel. tette ikke l vall ott ák meg hitüket. Term észetesen nem szabad hamisan idillikus képe t f est eni annak a b e l ső b ékéjér ől. aki, a .szerves aszk ézis "
fényében. az üdvöss ég magátó l ért etődő követe lmé nyének Ismeri fe l az
ö n l e győ z é s tengernyi mindennapos megnyil at kozását . A sebész múté t akkor is
fáj dalmas lehet . ha meg vagyunk gyöző d ve a hasznáró l. Azonban mind ig
könnyebb elviselni a ker eszt et. mikor világosan látjuk az ésszerúségét. és
önként esen v állaltuk. vagy legalább fogadtuk el.
3. - Az aszkézis elfogadhatóvá téte lére való iparkodás csakn em mindig
buzgó. gyakran nem egyesületekbe szervezett . hanem csak a spontán barátsá g
köt elékével egybefúzött kis közöss égekben val ósul meg. Mi t tehet a kere sz10

té ny, ha nem lát maga előtt . tektnt élyt". ame l yrő l le olv ashatn a. hogy mit
kíván tő le az é lő Krisztu ssal való kapcso lata . és hogy mennyire .megéri"
mcg te nni mindent ennek a kapc solatnak a ki fejlesztése érde kében ?
Minde neke lő tt
nem szabad egyk önnyen bele nyugodnunk el szigetelt·
ségünkbe. Szerte a világon sok kal több h itb ől é lő ker eszté ny akad. mint
ahogy gondo lnánk . és ha elrejt ett ki ncs a vel ünk egyformá n érz ő és azért
számun kra is tanúságot tevő igazi ker es zt ény. akkor érde mes kere sni ezt
a ki ncs et. érde mes vel e felvenn i a kapcsolat ot akkor is , ha tal án nem érzün k
iránta ösztö nszer ü rokonszenv et. De az si ncsen els zig etelve. aki lakat lan
szigete n tenget i az életé t . A Szen t lélek fényéb en felfedezhe tjü k magunkna k
il múlt számt alan t isztel et et parancso ló és mégi s vonzó egyén iség ét. akikkel
a szent ek egyessége összekapcsol bennünke t: leh ánt va al ak jukr ól il régi
hagiográ fi a túlzottan Idea lizál ó és az új haqioqr áf ia tú lzottan képro mboló
el torzít ásait. a belőlük kisugárzó kegyelmi ene rgiák erő t erébe l éphe tünk.

Fejteget ésün k végé re érve az a benyom ásun k. hogy a le gf ontosabb észrevételt még nem mondottuk ki.
M ikor nem te tszik az aszkézis? Ak kor. amikor nem gyakoroljuk : amiko r
ismeret lenségével ré mí t . min t éjsza ka a renget eg . A le lkiélet iroda lmának
hagyománya számta lan formulával fe j ezi ki azt a t apaszt alat i tényt . hogy
édes a szabály, m it megtartunk . Nemcsak azért . mert a megszokás némileg
e l v i s e l h e tő vé tesz m inden terh es te vékenysé get . hanem inkáb b azért. mer t
aki t udatos iparkod ással követi az Úr Jézust . az nem jár sötétben. hanem
övé lesz az él et világossága [vö . Jn 8.12; 1Pét 2.3) : t a p a s z t a I j a. hogy
jóságos az Úr .

M ihál yi Gilb ert

AZ A5ZKIOZI5 105 A MAI EMBER
Két ki megjeg yzéssel kezdjük t ém ánkat . Az e lső : ami követ kezik. az a
keresz té ny aszkézis gyak orlat i vlzsq élata. s mint ilye n kiegészíti az aszkézisröl
szóló elmé leti f ejt egetést. A kettő azonban val ójába n annyira egy . hogy
szétválaszt ásuk még dtdakt ikus szem po ntb ól is nehéz, ezért sehogy sem
nélkü lözhet jük az elméleti szempontokra va ló álla ndó hivatkozást .
A más ik megjegyzés a . rnal" emb erre vo nat kozik. A . rnai " , a ..modern "
egyesek fülében gyanúsan cseng. rossz mell ékj el ent ést hordoz. Mi nem
il yen elfogul ts ággal keze ljük a "mai" embert . Egyszerüen arra vagyun k
kíváncsiak . mit csi nál karunk embere az aszkézissel. Hogy ezt megértsük.
szemüg yre kell vennünk a teg napi gyakorla t ot. Ezzel is kezdjük vizsgáló-

d ásunkat .
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Tegnapi gyakorlatok

Jól eml ékszem : arni kor az én nem zed ékern növekedett l el. az átl agember
abban a m e g g yőződ é sbe n élt. hogy az aszkézis a kolo storok lak ói nak való .
és a vil ági hivő nek csak né ha-n éha. Id öszakosa n kell meg izlelnle . Péld ául
s zű lő vá r o s o mb a n a legt öbb en csodáltá k a Kálvá ria kol ost orában é l ő sarut lan
kármel it a n ő vére k e t. mert azok szigorú életet élt ek: imádságba n. virra sztásban .
hallgatásban és ken yé ren-viz en böj töl ésse l töltötték napjaikat. . Ez cs ak a
kivá ltságosok nak való - mondta a nép - . a mi él etünk egészen más. m l nem
tudj uk ut ánozni őket ." Am ikor azonban eljött advent vagy nagyböjt szent
idő sz aka. akko r a híve k is igyekezt ek az aszkézis be belekó sto lni. De mihel yt
elmúlt ak a szen t idő k . azonnal abba is hagy tá k. min tha úgy lehetn e kezelni
az aszkézist . mi nt a tél ik abátot vagy a f ü rd ő ru h á t . ami t egy·e gy szezo nban
e l őve s z ü n k és használun k.
Az is zeme mb e öt lött . hogy az aszkézis t majdnem kizá ró lag testi szlg<>rral
és f izikai lem ondá ssal azonosí tott ák. Az Egyház hivat alosan el ő írt böjt je i.
önmegtag adása i. pl. pé ntek en a húst ilalom . ádve nt ben-nagyböj t ben a tánctilalom . mind azt a t udat ot oltották belénk . hogya keresztény aszkézis fő leg a
test sanyargatá sában áll. Nem hiába állították elénk példának a ve z e k l ő z s á kb a
öltözött. ci lici umot hor dó . önmagukat elf alazó. hallgatásba burko lód zó és a
világtól elzárkózó szent eket .
Igen sokszo r a ker eszté ny aszkézis rutlnn á, személytelen gyakorlattá
vált. Vegyük pl. a pénteki megt artóztatást. Me g· kell vall anom . hogy gim·
názluml évei m alatt ali g gond oltam pénteken az aszkézisre. Húst természetesen nem ettem. mert kat olikus családunkban nem volt hús ezen a napon .
de hel yett e vo lt más. am it éppúgy szer ett em . A csere nem volt áldozat . s
így nem is volt aszkézis. Ké s őbb a szerzet házban is mások gondos kodtak
arr ól. hogy pénteken hús ne kerüljön az aszta lra. és a f inom húst alan ebédet
éppoly j óízűe n elk öltött ük. mint akár milyen más húsos ebédet. A hús teh át
egyálta lán nem hiányzott . péntek nem je lente tt különösebb áldozatot. s így
nem szám íthatott a kereszté ny lel kiséget tápláló aszkézis nek . Rutinos és
személytelen gyakorla ttá vált .
Faki rsággá is ellajult az aszkézis. Am iko r beléprem <l szerz et be. a l e lé p ő
noviciusmester vo lt vel ünk a beöltözés napjáig . mikor az újonna n kine vezett
magisz ter átve tte hivat alát . E pár nap alatt egyszer levitt benn ünket az
apátság kertjébe. ahol a szúnyogok annyira elleptek. hogy alig bírtam hadon ás zva megvédeni magamat cs ípés ei ktő l. Ez azonban nem t etszett az elhelyezett
novic ius mestern ek. Rám is szól t f igyelmezt etve. hogy ha valaki szerzetes
akar lenn i. akkor nem szabad il yen kényes nek lennie . !Ön mint liatalember
meghö kkente m ezen a f urcsa v lsel ked ésen, és magamban kétségbe vontarn.
hogya kereszté ny lelk iség nevében a szúnyogcsípéseket el kell túrni. Cs ak
az a tudat tartott a bennem a lelket. hogy pár nap múlva ez az elö ljáró
eltáv ozik . Az új magiszternek meg a szúnyogc sípés épp oly kellemetlen
volt . mint nekem .
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Az indítóok fogyatékossága néha a ke resztény aszkézis terén való tel jes
tájékoza tlanságot árult el. Ez az oka . hogy annyi különben jói ndulatú aszketikus
gyakorlat elvesztette ke resztény dimenzióját. Ez túnik ki abból. amit pár
évvel ezelőtt egyszer egy templomba járó hölgy nagy böjt közeledtén mondott
nekem : .Ez éppen jókor jö n. már úgy is ideje. hogy diét ázzam . Mo st meg is
tartom a böjtöt szigorúa n. ez a pár hét igen sokat jelenthet . és rem élern.
hog y jó pár fontot leadok a nagyböjt végére :
Hogy túl hosszúra ne nyúljék tegnapi aszket ikus tapasz talataim l ist ázása.
elégedjünk meg ezúttal ennyiv el. Figyelm ünket inkább fordítsuk a mai ember
aszket ikus magatartására .
Ma l törekvések
A leqels ó, ami é sz revehető . bár még egyáltalán nem örv end általános
elterjedtségnek : a mai h i vő jobban megérti . hogy kereszténynek lenn i . rnetanolat -t je lent. ill etve ennek álla ndó folyam at át . ez ped ig meg követel i a
min dennapi aszkézist. Egyre inká bb terjed a hiv6k közt keresztény i mivoltuk
tu dat os ul ása. azaz hogy nem könnyú dolog kereszténynek lenni . a kereszt énység nem folk lor e-vallás osság . hanem a kereszt vallá sa. ezért is hívj a Kriszt us
Urun k hív eit : . vegyétek fel a keresztet . és úgy kövessetek eng em :
Ezt a fe lisme rés t a le lkipásztori magatartás is tápl álj a. Bár még ma is
hangsúlyozzuk pl. az ádve nt és a nagy böjt különleg es font osságát. mégis e
szent I dőszako kat nem önma gu kban kezeljük . hanem kell ően rámutatun k a
liturgia egészében való helyükre . ill etve a keresztény lét ki alak ításában bet öltött szerepükre. Igen dicséretes eredményt hoz a ker eszt ségr e előkészí tő
oktatás . amel y a keresztség szent ségének anny ira gazdag jelentését tárja fe l
Egyben nyomatékosan rámutat arra a fontos tudn ival óra. hogya keresztség
fel vét ele nem vég pont . hanem kezdet. Kezdete annak az életfolyamatnak.
amelynek f őf e l a d ata a keresztség i konverzió m indennapos él ése. ez pedig
szinte lehetetlen keresztény aszkézis nélkül.
A ma i hiv6 teh át ráeszmél . hogy az aszkézis nem keveseknek való.
nemcsak a válogatottak szívügye . nem az ún. elit do lga. hanem minden
keresztényé . Me gért ik, hogy az aszkézis gyakorlatáboo különféle fokok
külön böztethetők meg . de lényegében mindenkié. Mert az aszké zis a keresztény létnek nem függeléke. nem valami egyéni buzg6 ságból hozzáadott
gyakorlat, hanem szer ves része . Nem egyén i fölbuzdulás és vála szt ás dolga .
hanem a keresztény lét bens6 igénye. Szinte term észet esne k veszik. hogy
a keres ztény aszkézis a Krisztus-követés egyik nélkül özhetetlen út ja . s mint
il yet nemcsak az ún . szent időkben gyak oroljuk. hanem állandóan. M indig
I dősz erú és szükséges. Nél kül e szinte alig képzelhető el a megtérés . amely
álta l Krisztu sban. az új Emberben mag unk ls új em berré válunk. Illetve
fo lyton-f olyvá st megújulunk. Ezzel megh alunk önmagunknak . belépünk Kr isztus
misz téri umába. és élhet jü k a Lélek éle tét.
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l!Jen épültern. amik or pár héttel ez el őtt egy keddi napon híveket látog attam az egy ik kórházb an. Eppen dél let t . amikor befejeztem. és betértem a
kórház büféjébe ebédel ni. Minden kapható vol t. ami szemnek-száj nak tetszik.
E lő tt e m éppen két fiatal ameri kai ápol ön ö rakta ebédjét tálcájára. A z e lső
finom kirá ntott cs irkét választ ott. s úgy vettem észre . hogy noszogatta
t á r sn őj é t . vegye ő is ugyanazt. De az egyre vonakodott . végü l is saj tos
szendvics nél kötött ki. s alig hallhatóan odasúgt a nekem : "Én kedden t art om
a pént eket." Míg eyyesek vádolják az Egyházat . hogy a hagyományos böj ti
gyakorla t megv ált ozt at ásával megszüntette a keresztény él et v eze kl ő je ll egét.
mások. mint ez az ápolönö. megértik. hogya penit encia egyálta lán ni ncs
elt örölve . mert azt e gysz erűe n nem lehe t eltö rö lni. hanem az Egyház inkább
megszünte tte ruti nos és személytelen voltát . s vi sszaállított a szemé lyes .
egyéni és te l e lő s élését. Az Egyház azt akarja . hogya h ivő felnő tt k é n t .
saját szabad elhatáro zásából és ne egyszerűe n előírá s vagy parancs vak telj esítéséveI. auto mataként gyakorolja a keresztény aszkézist. A rutinszerű aszkézisgyakor lat kiölt e a személye s kezdeményezést. és el rozsdásította azt a
rugót . ami éppen a személyes elhatá rozás f olytán ad értéket az emberi t ettne k.
Az Egyház azt akarja . hogy az aszkézi s saját élménye legyen a h lv őne k , és
ne más csináitassa vele. Csakis ebben a sajátos szemé lyi megélésben tud a
lelkiélet izmosodni. Az emlí te tt ápol ön ö esete az. amit szemé lyes felelős 
séggel gyako rol t ker esztény aszkézis nek nevezhetünk . De hall ott am több
olyan csalá dr ól is. ahol a "családi tanács" dönti el. hogya következő hét en
rnelytk nap lesz a hústalan . Ebbe n kifeje ződik az a tudat. hogy a kere sztény
aszkézist a személyes választ ás meg g y őződés év el kell gyakoro lni. Ez egyáltalán nem tes zi könnyebb é. inká bb nehezeb bé. Hiszen immár nem mások
gondoskodnak ról unk . hanem ahogy ill ik . saját magunk ta rt ju k kezünkben életünk irányítását .
Alt alános je lenség az. hogya mai hivő telj esebbé tágítja aszketi kus
gyakorlatána k körét . Ez a dicséret es vállal kozás négy irá nyban tapasztalh ató :
aszkézis az élet st íl usban. a koll egiális. e gyü t t-fe le lős éle tve ze té s be n. az
igazságosság gyakorl ásában és az élethivatás területén .
A mai h ivő . aki hallott "az anyag te ológ iájá"-ról és fe lfi gye lt az anyag
.s zent séol" vonatkoz ásának valóságára . de álta lában rnlndenk í. aki valamit
is tud kezdeni a M egt estesül éssel . nem tudja elfogadni a ker eszt ény aszkézisnek a testi szigorúsággal való azonosítását. és aszkéziséb en érthetően a
teljes ebb való ságot átfogó gyakorla t okat akar . A modern h i vő jól tud ja. hogy
a test i vezeklés a keresztény aszkézis szerves része. ezért nem avult el. és
nem is avulhat el. De nem fog adhatja el. hogy csak eb ből áll . rner t ezt
torz it ásnak és egyoldalúságnak érzi. Abban a felfogásban . amely az aszkézist
csaki s fizikai sanyargatás nak látj a. a gnoszt ikus . elszellemeslt és" jel entkezik .
amely kizárólag a nem anyag i világban keresi a jót. De ezzel együtt felfed e z h ető benne a testell enes platoni zmus is. amely a t est-léle k elle nt ét ére
épül, és meghazudtolva a "His zem a testnek föltámadás át " hittételt , f ő lelki
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feladatnak tek inti a léleknek a t est bör tö nébő l való megszabadul ását. A
későbbi janzenizmus is ott lappang ebben a felfog ásban, ame ly az anyag
gyülöletét tanítva önsanyargatásban , a t est k ínzásában leli kedvét.
Erthető, hogy a mai h ivő ezt a t estsanyar gató, embe rqy úlöl ö. világmegvető
egyoldalúságot minden áro n el akarja kerü lni , és a t eljesebb é rt é kű Krisztuskövetés töre kv éseit kiszél es íti a már eml ít ett terület ekre. Nézzük ezeket
külön- külön.

Az élet st flus aszketizmusa fölhiv arra , hog y nemc sak étel- vagy t áncti lalomm ai lehetün k úrrá önmag unkon, hanem a különbözö élethe lyzet ek és
megnyilvánul ások : visel kedés, ruh ázat , étkezés , lakás stb . önként adódó
alkalmal ennek . A fl ancoló, luxusba n d ő z söl ő , léhán dúskálkodó, mértéktel en
élet mód tehát nem le het kereszt ény életi deál. Ebben a környezetben szüks éges a ker esztény aszket ikus lelk iség, hogy megel égedj ünk a minden emberi
sz ükséq lete r kell ően kielégí tő , de mégi s mértéket t artó, józanul egyszerü
életstílussal, és ez boldoggá tegy en. Amit pl. eqylk-rn ástk gazdag amerikai
hölgy mohó ék sze r- és ruhavásárl ásairól írtak az új ságok, az éppen nem rnlnt ája a keresztény élet stí lusnak. Inkább kihívó. Továbbá ide sor olható pl. a t ermészeti környezet használat a. A Te re m tő paranc sa: "Vegyéte k hatalmatokba
a földet , és ur alk odj atok rajta" , csak kereszté ny f e l el ő s s é g g e l valósí th ató
meg, s jó adag kere sztény önfe gyel mezésre van szük ség, hogya környezetet
- sz árazföld. víz és lev egő - t iszt án és egészsége sen tartha ssuk . De az
sem mindegy, hogyan használja az em ber t udományos ismereteit és techni kai
képességeit. A keresztény életstílusnak hat ározo tt rnonda nlval ó]a. hogy fel.
fedezéseinknek és eró inknek ne szolgájává váljunk, hanem mestere maradjun k.
De sok minden más is idesorolható az élet stí lus aszket izmusa alá, akár
kocsivezetésról van szó, akár szóra kozásról, vagy ped ig a szabad i dő elt ölt és ér ől.

Az aszkézis azt jel ent i , hogy alkalm assá válunk ls te n tervei számára. A
kollegiális, együtt-felelős életvezetésben az ember túl akar jutni az egoizmus
elburjánzásán az emberi egy üttélésben, legyen az család , Egyház vagy szerzetes rend . Az önk er esés, ez az egyik alapve tó szenvedély, amely mások
felett való uralkodásra üzi az embert , megm érge zi a közösségi életet. Ezért
ha lsten akarata szer inti társadalmi életet akarunk, nem nélkülö zhetjük a
kereszt ény aszkéz is egész sége sen önfeg yelme z ő ere jét .
A keresztény aszkézisnek nemc sak az egyén i lét et , hanem az emberi
kapcsolat ok egészét ls át kell ölelnie . Ezt látj uk abban a kezdeményezésben ,
amel y keresztény feladatnak tekinti az igazságosság szolgá latának k ötelezett ségét . Különösen a faji elnyomást szenved ók , a fejlödésben elmaradt
népek, az ún. "harmadik vil ág" néptömege , a börtönök lakói, a v álasok és a
kábítószer áldozatai ennek a szolg álatnak a rés zese i. Az egy tál ebéd igen
elterjedt módszere annak a nemes igyekezetnek, hogya t elje s étke zés meqfizetésével alapot teremtsenek valami jó célra. Mindez ember szol gálat, s
mivel mindenkinek meg akarja adni azt, ami nek i kij ár, embe rszolgálat a
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legja vából. Id ő , talentum , ambíci ó mások javára való nagyl elkü fe lhasználásával nekiálInak lebontani az elfogult ság és e lő íté let válaszfal át, amelyet ern berek és népek egymás közé eme ltek, s így igyekeznek építeni egy boldogabb
holnapot , testvériesebb vil ágot. Tetszik ez Jézusnak is, aki nem áldozatok at
akar, hanem hogy jót te gyünk egym ással (Zs id 13,15). lzaiás 58. fejeze te ugyanerre mutat rá, amik or leírj a az Iste nnek tets ző ig azi böjt ölést : kenyeret a·
dunk az éhezőnek , ott hont teremtünk az otthon ta lannak stb .
A keresztény aszkézis újabb terü leteket fe dez fel magáb an az élethivatá sban. A papi hivatás pl. maga az életszentség útj a, s le lkiismeretes bet ölt ése
minden különösebb keresés nélkül is lépt en-nyomon aszkézisre hív . De
ugyanígy a házasélet is a töké letesség útja, és aki hüségesen éli , annak
önkéntelenül adódik alkalma a keresztén y aszkézisre. Ugyanezt lehetne rnondant pl. az orvosi, taní tói és ügyvédi hivat ásról. Min degyiknek megvan a
maga sajátos követelménye, aminek áldozato s lelkület nélkü l alig ha lehet
elégséges en megfe lelni.
Meg kell jegyeznünk azt is , hogy manapság a vall ásban is hi t elesség et és
őszi ntesége t, valamint józanságot várn ak el a hiv ők . Bizarr és túlzott aszkézis
nem ideálja a mai embernek . Nem csod álja . Ezért a te gnapi szerzetesi engedelmesség példaképe - elü ltetni a fát gyökeréve l fölfelé, ha az el öljáró úg,y
parancsolja - ma már nem vonzó. A mai h ivő ember érzi, hogy az Ily en
túlzás nem hite lese n kere szt ény magat art ás. Ezért nem lelke sedik érte , sőt
egyenesen elf ordul tő le .
Továbbá arra is rá kell muta tni, hogy az aszkézis rnint te ljesebb é r t é kű
Krlszt us-k övetés re szóló edzés megkövetel i a termés zetfölötti bel rá nyzo t t s ágot. Ezért bármennyire is hasznos és dicséretes hig iénik us cél ok elérésére
dié tázni, ez nem keresztény aszkézis . Csak akkor az, ha Istenhe z v ezet ő
úttá válik, s végeredményben szeret et a motívuma . M ert csak ebben vál ik
az ember aszkézise álla ndó megtérést cé lzó gyakorlattá , ami vel egy ben fe lel
az lsten-ország hívá sára .
Mindezt össze fo glalva elmo ndhatjuk , hogy a mai ember nem elégszik meg
a tegnap aszkézisével. hanem aszkézi sgyakorlata f e j l ő d é s t . gazdagodást rnut at. Mive l a mai hivő erősen . keres ö" ember, s érzi a vált ozó vil ág szükségeit
és igényeit , észr evesz i ebben az új adotts ágban is a Krisztus-köv etés köte lezettségeit . Ist en hívására válaszol az új élethelyzetekben is, s így érlel ődik mind ig alkalmasabbá lsten tervei számár a.

Paskai László
AS Z K ~ Z I S

A

PAP N EV E L ~S B E N

Az aszkézis szónak ma rossz csengése van nemc sak a közf elfogás ban,
de sokszor még egyházi körö kben is. Valami ér te lmetlen lemondást , önkínzást , a vi lágtól való menekü lés t lát nak benne. Igazi je lentése egészen
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más volt a profán és egyházi gyakorlatb an. Eredetil eg egy cél elérése érdekében történő begya korlást jele ntett, amely lemondást, önfegyelmet, áldozatot kiván meg. Mint a sport életből átvett kifejez és arra utal t , hogy a
személyisé g be lső v il ágának alakítása állandó fegyelmezettséget, áldozatv állalást követel. Ilyen ért elemben min den eredm ényes nevelés megkívánja az
aszkézist . M egkívánja a papnevelés is, éspedig hármas t erület en: a személyiség term észet es értékeinek kim úvelésében. a kr isztu si élet ki alakitásában, a
papi szolgálat ra való felkészülésben.
A személyi ség természetes értéke inek kimúvelése a papnevelésnek is
fel adata. Gyakorl at i szempont ból fon tos mindenekelótt annak elíogadása, hogy az önnevel ésben s z ü k s é g van áldozatvá llal áara. önleg yő z é s re , azaz aszkézisre. Ma ez nem feltétlenü l magátó l é rt et ődő. Az önfegyelem mind ig nehéz feladatot jelentett. Ezért könnyen lehet kibúvót keresni
tetszető snek látszó érvek alapján. M a fő leg a pszichológia, a szoci ológia
felhivta a figyelmet sok oly an külsö tényezőre , amel yek szerep et ját szanak
a személyiség alak ít ás ában. A feltárt törvényekkel és a körülmények formálásával mintha könnyebb út nyflnék a személyiség alak ítására . M indezt a
segít séget természetes en fel kell használni. De mindez nem te szi fel eslegessé
az egyéni önnevelést. Csak igy alakulhat ki önálló személyl séq, amely már
nem csupán a környezet függvénye .
elsőrangú

A papságra való készü lés szempontjából legfontosa bb a k i e g y e n s ú I y o z o t t s z e m é I y i s é g kialak ítás a. Kiegyen súlyo zott a személyiség ,
ha szil árd, egyénileg kidolgo zott, lel kil eg átél t et ikai eszményekkel rendelkezik, és ennek alapján cselekszik. A kiegyensú lyo zott személyiség megkivánja az erkölcsi értékek hely es ismeretét, összefüggésben a cselekvéssel.
A h e I yes é r t é k r e n d szell emi feg yelmezettségben alakitható kl. Ez
történ ik az elmélkedésben. amely az önnevelésnek lényeges feltétele. Szükséges t ovábbá a h e I yes ö n i s m e r e t. Ma szere tj ük azt hangoztatni,
hogy az ember "a semm ibő l " teremti meg önmagát. A gyakor lati nevelé s
szempontjából ez nem áll ja meg a helyét. B els ő világ unkban sokfé le hajl am.
ösztön tal álhat ó, jók és rossz ak egyaránt . Hamis opt imi zmus lenne azt qondoln i, hogy adottságaink eleve jók. helye sek. Az önnevel és feladata. hogy a
helyes önisme ret alapján megteremtse a rend ezettség et , a kiegy ensúlyozottságot. Ez pedig sok lemond ást. önl e győ z ést kív án meg. A helyes önismeret
eszköze az önreflexió, amelyet a keresztény életben I e I k i i s m e r e t v i z s g á I a t n a k nevezünk . Szerepe nem csupán az. hogy csel ekedete inket
ell enőri z z ü k és m inősítsük . Igazi öni smerethez akkor lehet eljutni, ha kite rjed
t ette ink b el ső ind ítéka ira is. Ennek alapj án ismerjük meg bel ső vil águnkat, és
ismerjük fel felada tai nkat.
Az ált alános feladatok mellett jelen legi életkörülménye ink között eq y-k ét
konkrét t erü letet különösen figyelem be kell vennI. Ilyen mindenekelőtt a
c s e n d szeretete és bizt osítása. A mai életforma nem kedvez a csend
megter emtéséne k. Lemondás árán is kell biztos ít ani, nemcsak néha-néha,
2
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hanem mindennap kell erre időt keríteni. - Orömm el látj uk hazánkban az
életkörülménye k javul ását . az anyagi jólét emel kedését. a bi ztonságosabb
élet kiala kulását . Viszont ez magával hozza az e I p u h u I á s , e I k é n y e I .
m e s e d é s veszélyét. Tudatosan kell bizt os íta ni a tes t és a szellem f egyel
mezettségét , beleé rtve az ét elben , ita lban való fegyelm ezett ségJe t is . - A
szórakozási lehető s ég e k megszaporo dása könnyen szétszórja a b el s ő vilá got.
és nehézzé teszi a köte lessé gte ljesíté st. Meg kell t aláln i a helyes arányt
köt elesség és szórakozás között , első helyet adva a köt elességnek.
A krisztusi élet kialakitása sajátos fel adata a papneve lés nek. Ez ki fej ezetten is megkívánja az aszkézist. Határozot t an tanítják ezt az evangéliumok és
az apostol i lev elek . amikor . ke res zthordozás r-r öl, "önm egtag adás" -r ól Imortificatio . a halál egy nem e) beszéln ek. Alapja a keresztségben nyert új él et .
amely megkív ánja Krisztus péld ájának követésé t. cse lekede t ei nek folytatását .
"hogy Jézus élete megnyil vánulj on haland ó t estünkb en" (2Kor 4.10) .
Gyakorl at i szempontból itt is egyik le gfon tosabb f eladat a helyes is meret
kialakít ása a papnövend ékben. Krisztu s t anít ása a lap v e tő kettősséget állit fe l
az élet értelmezésében : vagy csak a f öl di élet távlat ában és keretében
érte lmezzük önmagun kat , vagy ped ig az üdv össég és az eljövendő élet reményében. Szent Pál kifejezésével a "r é g i" és az "ú j" emb er k ettősség ét
hord ja magában a keresztény ember . s önmagának kell kialakítani szern ély iségében az újat : "Vessétek le a régi embert szakásaival együtt. és öltsétek
fel az újat. aki álla ndóan megújul Teremtőjének képmására" (Kol 3.10).
A Szentírás

b ő s é ge s en

kifejti a keresztény áldozatv álla lás egyes területeit.

Eqy-két vonást külön 'is kieme lhetü nk. A kere sztény áldozatválla lás nem vezethető le c s a k e m b e r i
m e g g o n d o I á s o k alapjá n. M a e r ő s a
szekul arizálód ás hatása. amely ezt csak föld i szempontból értelmezi. Ezzel
szemben látn i kell, hogya keresztény életből nem maradh at ki a k e r e s z t
t e o I ó g I á J a . Az áldozatvá llalás nak. szenved ésnek - beleértve a halált is
- értéke van. Hiszen Krisztus ezeket magára vállalta , s őt a megváltás. a
bún elt örlésének eszközévé tette . Azoknak a szenved ésekne k, amelyeket az
élet magával hoz, vagy megfelel ő módon önként is v áll alunk. értékük van,
egyéni és közösség i értékük az üdvösségre való tö rekv ésben. Ezért nem
hiányzott soha a keres ztény életből. és ma sem hiányozhat.

Különösen jelentős az i m á d s á g o s é I e t kialakítása . Az imád ság
adja a h itb ől fa kadó begyakorl ás. aszkézis alapjá t, az állítja elénk Krisztus
példáját követésre. Itt már nem elv ont eti kai eszmények az irányítók. hanem
a személ yes lsten . és akit O küld ött, Jézus Kr isztus . Külö nösen nagy jelentő .
ségú a I i t u r g i a , főként a k e r e s z t s é g eleven tud ata és az e u c h a .
r i s z t i a . Ezek f olytonosan f igyelmeztetnek . hogy Kri sztus áldozatá ban részesedve. önmagunkat is áldozatul kell adni az Atya akaratán ak teljesítésében .
lsten szolgálata feltétlenül meg kív ánja e m b e r t á r s a i n k s z e r e t e t é t é s s z o I g á I a t á t. nemcsak emb er i meggon dolá sok alapj án. hanem
Kriszt us tanít ásának szell emében. A kere sztény aszkézisnek ez saját os terü -
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lete . Me gkívánja a teljes önzetlenséget, mások szolgá latá t. fó leg a rneqbocsátást, az irga lmasságot. a harag, a gyúl ölet, a tü relmetl enség. az íd eqeskedés, a rosszindulat stb. leküzdését. Mi ndez a lee ndó lelkipászt ornak n élkülözhetetl en . A legtöbb áldozatot az állandó. követ kezete s felebaráti szeretet
hozza magáva l, bele értve az ellenség szeretetét is .
A kereszté ny aszkézi s te rületéhez tartozik az ö s z t ö n ö s k í v á n s á .
g o k megfegyelmezése . adott ese tben fel áldoz ása: .a tes t kívánságával . a
szem kí vánságával és az élet kev élys éqével" szemben az alázat osság, a szegénység váll alása, a fegyelmezett öszt öné let. A szabadosság ra indító közfelfogáss al szemb en biztosí tani kell ezeken a terüle teken is a keresztény él et
fegy elmezett ségét.
A papi szol gál at ra val ó felkészülés a pap nevelés sajátos felad ata . A pap
nemcsak jó keresztény , aki mi ndenben a hívek példaképe ( 1Tím 4,12) , hanem
a közösség vezetóje is.
Gyakorlati szempontból a papi szolgálat ra való felkészül és megk ívánja a
k ö z ö s s é g i e m b e r . a másokat szolgá ló ember von ásaina k ki ala kítását .
Közösség i ember az, ak i az eqolzmussa l. az egyé ni érvényesüléssel szem ben
mások javát . a közöss ég érdekeit szol gálja. Itt különösen fon t os az e n g e .
d e I m e s s é g az Egyház szolgálatában. M a nehéz az engede lmesség . Meq értését segí t i Kr isztus péld ája. És az, hogy az Egyház nem csupán szociológ iai
képzódmény . hanem egyb en Krisztus titokzatos t este, amelynek élt etóje a
Szent lélek . - A közösségi munkát nem mindig kíséri siker. Bár a sikeré l.
mény nagy lend ít ö. elmaradása nem gátolhatj a az ügy szeret etét és szolq álatát . A papi aszkézisnek komo ly terület e, hogy s i k e r t e I e n s é g e k e I .
I e n é r e is megtart sa lelkesedését és biza imát.
A papi szolgálat fontos feladata a tan ítás . A papnevelés ezér t megkívánja
az c I m é I y ü I t t a n u I á s t . A t anulás nemcsak felülete s és tetszetós
ismeret ek meg szerzését jelenti , hanem a bels ő intell igenc iára való törekvést
is. Az Egyház mindig a kultúra múvel óje és terjesztój e volt. A papi szolgálatra
való felkészü lés komoly erófeszítést kí ván meg ezen a t erületen is .
Túl az Egyház közösségén belü l kif ejtett munkán a papnak közö sségi ernbernek kell le nnie m indabban , ami a t á r s a d a lom f e j I ó d é s é t, a
haladást , az igazságosságot. az embere k jobb életét. a békét szolg álj a. Ez
nemcs ak érdekl ódést és helyeslést kíván meg , hanem aktív bekapcsalódást
is Krisz t us péld ája szer int , ak i m inden kinek javát kereste . akár t aní tv ánya
volt, akár nem . A papnevelés t erül etén ezért fontos szerepet játszik a k ö .
z Ö s s é g a k t í v s z o I g á I a ta : azon a területen , amelyet a kis közösség
szolgálata meg kív án, vagy adott esetben a le lk ipásztori területen . Ez egyik
feltétele az al kalmas ságn ak. A papnövendékek aszkézisének komoly terü lete
a közösségi ember kia lakítása az egoizmussal , az egyéni elónyök keres ésév el ,
a könny ú életf el fogással szemben.
Sokrétú az aszkézis lehetósége és gyakorlás a a papne velésben . A fen t i
sarok eqy-két fontos , jelenlegi életünkben kritikus von ásr a mut att ak rá. Ne-
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velési szempontból a leglényegesebb . hogya lemond ás. az áldozat. az aszkézis
gyakorlata mindig legyen i n d o k o I t a belső élményvil ágban. Ebben az
esetben nem nyomja el a személyiség kialak ulását. hanem segí ti a cél eléré.
sét az önnevel ésben. a kr isztusi élet kialakításában és a papi szolgálatr a
való felkészülésben .

Franz Löwenstein
KRISZTUS MEGISMERI:!SE AZ EVANGI:!LIUM OKBÖL

Aki egyszer megértette, hogy életében a legfontosabb ember Krisztus,
és fölfogta, hogy hitének középpontja Krisztust szeretni, az megdöbbenve
fogja észrevenni. milyen kevéssé ismeri Urát. És ha körülnéz. hogyan Ismerhetné meg, akkor azokhoz az emberekhez fog fordulni, akik ismerték és torrón szerették őt, és ismeretük és szeretetük arra késztette őket, hogy ősi dokumentumokban leírják, amit keresztény testvéreiknek el akartak mondani
Krisztusról.
Meglehet azonban, hogy már gyakran nyúltu nk az evangéliumokhoz. és
mégsem sikerült igazán eljutnunk arra a Krisztus-ismeretre, ami a sziv lsrnerete. Ennek talán az az oka, hogy nem m eg f e l el ő módon kérdeztük az evangéliumokat. Egy példa saját tapasztalatomból vil ágosabbá t eheti ezt az utat.
Apám egyik testvére feleségül vett egy özvegye t, akinek két kicsi gyereke
volt az első házasságából. A gyerekek sohasem ismerték édesapjukat. Mikor
unokahúgom tizenöt éves lett, avval a kérdéssel lepte meg anyját, nem kaphatna-e egy fényképet karácsonyra az igazi apjáról. Termé szetesen megkapta .
Aztán tovább ostromolta az anyját, hogy nincsenek-e levelei az első férjétől ,
és hogy nem olvashatná-e el azokat. Forró szívvel , mohón nyelte magába
ő ke t. Es nem enqedné-e meg az anyja, hogy felkeresse apja barátait , és
kérdezős k ö d j é k apja fel ől. Mindnyájan meg voltunk kissé döbbenve, milyen
szenvedélyesen próbálja ez a gyerek meghódítani magának annak az ernbernek a képét , aki olyan jele ntős. olyan nagy volt az ő életében , és akinek a
képe eddig elsikkadt a számára.
I g y kell ene az újszö vetséget olvasnunk és kérdeznünk. és akkor fel fog
tárulni előttünk.
Szándékom az, hogyel mondjak nektek valamit abból, amit én t alált am az
evangéliumokban, nem azért, hogy átvegyétek valaki másnak a Krlszt us-ké pét,
hanem utat mutatni és fe lbát ori tani, hogy ti is megkeressétek a magatok
útját, és saját képet alkossatok az Úrró l.
Kezdjük el annak az elb eszélésével, ahogyan a tan ítv ányok először talál.
koztak Krisztussal. Szt. János 1. fejezetében ta láljuk ezt meg .
Elmondja, hogya Kereszt e lő fellépése hatalmas népmeg mozdulást idézett
hogy sokan jöttek Galileából a Jordánhoz, és hogy közülük egy csoport

e lő,
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kafarnaumi halászlegény föla jánlotta szol gálatait a prófétának. ~s egy szép
napon. amikor úgy látszik cs ak And rás és János volt ak a Keres zt elóvel a
Jord án partján , f ölt ű n i k egy ember. Al akja magára vonhatta a két f iatalember
te kintetét. ~s akkor a Kere sztelő föl néz. kinyújtja kezét az ismeretlen f elé,
és kim ondja a szót: .Im e az lsten báránya, aki elves zi a vi lág búneit !" az ószövets égi próf étá k nyelvén : Nézzéte k, ott meg y a Mess iás ! A Mes sl ás,
akit ezek az emb ere k gye rekk koru któl fogv a vágytól égő szíwe l vártak. aki
után évszázadok óta sóh ajt ozik népük, a M essiás megy ott telje s t esti valóságában a Jord án partj án! Nem csoda, hogy a két f iat alember otthagy csapotpapot. és az Úr ut án szalad. És mikor Kr ls ztus megér zi. hogy val aki jön mögötte , megfordul. Mo st e l ő szö r látj ák s ze mtő l szembe ezt az arcot. Jézus
megkérdezi : . Kit kerestek ?" A két legény ke megdöbben. és zavarukban azt
kérdezik : . Urarn. hol laks z?" Buta kérd és a siva tag köze p éri. És az Úr magával
vi szi ők e t száll ására. János nem jegyzett föl semmit . hogy an folyt le ez az
első találkozás, csak ennyit 60 év után! - . 10 óra körül történt" .
Ezután következik az e l s ő apostolok megh ívása. Az izgalmas a történ etben
az, hogy ezek ahal ászlegények - egyszerúek és jók , de semmi különös
kiv áló ságuk. olyanok . mint a mi paraszt- vagy munkásf iai nk csak eqyszer látják az Urat, egyetlenegy szavát hallják. és az elég nekik. hogy mind ent
föladjanak : családot. foglalkozást. jövőt. és már csak egy kivánságuk van:
Krisztussa l maradn i úgy . hogy soha többé ne kelljen elhagyni uk. Vele akarnak
menni. akárhová megy is .
Mi fogta meg ennyire ezeket az embereket? Bizonyá ra az Úr külseje is.
és ez nem lep meg bennünket, ha valód i az a kép. amit a turi ni lepel mutat.
Biztos azonban csak egy : Kr isztus nyújt valamit ezeknek a f iatalembereknek.
ami mind ig is meg ragadta a f iat alokat : csodálatos megértést . Nem olya n
megértést. amelyiktől az ember úgy érzi magát, mintha ü veg bő \ lenne, nem .
hanem ami jó . ami fels öbbrendű . azt szólítja meg bennük , és ewel ért úgy
igazán egyet.
Itt van mindj árt Sim on. annak az Andrásnak a testvé re. aki megtudta .
hogya nagy prófétára. a M essi ásra találtak rá. Elég ing atagnak ismerjük meg
a jellemét, felületesnek és a veszélyben kis sé gyávának. De egy biztos .
nyárspolgárságot nem lehet ráfog ni. Valami nagyot . nagys zerút akar az
életével. ~s most odamegy az Úrhoz és még egy szót sem s z ölhatott, Krisztus
rnár ls azt mond ja neki: •Te vagy Simon . Jónás fi a? Szikla lesz a neved :
Csodál atos új név a Messiástól. Nem érti. de úgy t űn i k . már ez az első szó
szív e minden álmát túlszárnyalja .
Más az eset Fülöpn él . Ot csendes, e lqondolkoz ó. té l énk, viss zahúzódó
embernek ismerjük meg. Neki nem mond az Úr semm i nagyszerút. csak
ennyit : "Fülöp, jöjj, köves s engem ." És a f iatal emb er bol dogan t eszi le
egész jövőjét az Úr kezébe .
Fülöpnek van egy barátja, Nát ánáel , akinek épp elle ntétes a jelle me.
Hozzá rohan , és mondja : ..Nátánáel. megtaláltuk a messiást . a Názáretből
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való Jézust !" Éppen ezt nem kell ett volna mond ania, mert Nátánáel a
Názárettel szomszédos fal uból, Kánából szárm azik . Ezért azt fel el i : .N ázáretből? Hát jöhet valam i jó Náz áretből?" Fülöp azt ta nácsolj a, rnenjen oda
egyszerűen ó maga, és lássa. Igy jön az Úrhoz N át ánael , te le belső ell enállással , inkább csak azért , hogy bebizonyít sa, milyen ost obaság ez az egész.
Es akkor az Úr a körülötte álló fiatalemberekhez ford ul. és azt mondja:
"Nézzétek, itt jön egy igaz izraelita, akib en semmi hamis nincs ." Persze, ez
az egy jó megvan ebben az ör ök ell e n k e zőb en , eqyenesnek egyenes. tS mi kor
erre meglep etten fölp attan : "Uram, honn an ismersz t e engem? " , akkor az
Úr valamily en belső élm ényére utal, nem tudj uk ponto san, mire: "Látt alak,
miko r a füg efa alatt voltál, Nát án áél ." És most Nátánáel az, ilk i e ls ő n ek
mondja ki a szót : "Uram, te vagy Izrael ki rálya, téged követl ek."
M il yen élményük vo lt a tan ítv ányo knak Kri sztu sról ? Ha saját Kr isztusképünket e lle nő riz z ü k, meg kell áll apí tanunk, hogy e rős hatást gyakoroltak
rá a képek , amiket láttunk. tS ezekre a képekre , kezdve a romá nkoriak on ,
erőse n rány omta bél yegét az a szándék, hogy Krisztu s szelídségét és könyörületes ségét fejezzé k ki , Ez a tö rekvés , az emberí ábrázol ás korl átozottsága
rnlatt. néha még megr ázó nagyság ell enér e is , mint Rembrandtn ál. valami
férfiatl anságot kölc sönö z a Kr isztus-képnek. Fiatalkorunk giccse s képein a
l eg e rőse b b ez a von ás. Dehát mllyan a tört énelmi kép , a kép, amit a tan úk
áté ltek és magukba fog adtak? Biztos, hogy a t anítványok ismeri k és ábrázol ják
Uruk szelídségét és irgalmasságát. De nekem úgy tűnik , az e lső és l e gf őbb
benyo más fé rf ias ereje , kirá ly i magata rt ása.
A k ö v e t kez ő szakaszban ta lálj uk Jánosnál annak elbeszélésé t. amik or
Jézus Jeruzsálembe megy húsvét ünnepére . Ezen a napon oly an Jeru zsálem,
mi nt manapság Mekka vagy Med ina. A Föld közi-teng er egész v id é kéről öszszesereglettek a zsidók , és fönt a nagys ze rű templ omban gy űltek össze . A
t emplom egyi k udv arát a pogányok el őud varán ak nevezték . Az ásatásokbó l
tudjuk, hogy ez oszlopc sarno kkal körülvett, 10000 m' nagyságú terület vol t.
Habár a zsi dó vall ás szer int már a meg szentel t te rületh ez ta rt ozott, ennek a
népnek mindig ébe r üzle ti szelleme felh asználta arra, hogy hasznot biztos ít son
magának. His zen csak kell seg ít eni a szegény zarándokoknak , hogy pénzüket
bev álth assák, áldozati álla tai kat meg vásárolha ssák! Igy aztá n a szent hel yen
fo lyik a kereske dés, alk udozás, egymás becsapása. I:s akkor jön ez a fi atal
galil eái rabbi. Néhány fiatalemb e rtől követve elő l é p az oszl opcsarno kb ól. és
áttekinti ezt a sz öm y úséq et a szent helyen. A ta nítvá nyok látják, hogyan
kergeti a vért arcába a harag. Lehajol , hogy fö leme lje n egy kötelet, amit valamely ik ker eskedő elejt ett, ostor t fon belől e , aztán nekim egy a t öm egnek 10 OOO embernek! -r--r-, nekimegy oly an lángoló haraggal , ol yan e r őve l csap le
ember re, állatra . hogya töm eg mi ntha egy pillanatra meg mere ve dne, aztán
rémült kiáltáss al szaladnak s z ét, ember. áll at. ki merre lát. I:s az Úr fogj a
a pénzvált ók asztalait. és felborítja . hogya pénz szertegurul a k ereskedők
utá n. Csak a baromfi- és galambárusokhoz szól maj dnem baráts ágosan : ne
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tegyék lsten házát rablóbarlang gá. Pár pill anat múlva az egész tér mintha
t iszt ára lenne söpörve . Középen áll az Úr haragtól lángol va, ost orral a kezében. Ez az e lső Krisztus -kép, ami be vés ődtk a tanítványokba.
Másik jel enet a vi har a tengeren . Kris ztus egy munkával tel i nap után

csó nakba száll és lefe kszik pihenni. A tanítványok kievezne k a tó közepé re.
A Gen ez áret t tó a tenger színe alatt mélyen beágyazva, h e g y e ktő l körülövezve, ig<: zi viharfészek. A to közepén egészen rövid idő alatt összeto rló dik
néhány fe lhő, és borzasztó szélvih ar tör ki. A tó háboro g, a fe lkorbácsolt
hull ámok becsapnak a bárkáb a. A vi harhoz szokott halászok tudják, hogy
elvesztek. Fölrázzák az Urat álmából: . Ments meg mínket , Uram, mert elvesz ünk!" Az Úr föl kel. A s ü ll yedő bárkában , a tom boló elem ek k özt van
ideje tanítványait nyugodt an ren dreutasítani: . Mi t félt ek, kicsi nyhitúek?"
. Aztán parancsolt a vi harnak - folyt atj a az evangé liu m - : Csöndesed j és
ülj el " - ahogy egy kuty ának parancso l az ember . Le n yú g ö z ő látv ány lehetett.
ahogya vih ar lecsendesült , a hull ámhegyek elü ltek. és már csak a reszkető
tó feküdt az Úr lábainál.
Egyszer követt em Kleme ns TilI mann biztat ás át. hogy kere ssem össze az
evangéliu mokb ól azokat a részeket. ahol Krisztusról és taní tvá nyair ól és ahol
Krisztu sról és e lle nség eirő l van szó. Kül önben is szerenesé s és gyümölcsöző
módszer az Úr jobb megismerésére valamit így összek eresni az evangéli umokból.
Ha az ember vég igolvassa a t a n í t v á n y o k ról szóló részeket, nemcsak a már emlí tett jel enete ket találja. amelyek megmutatják , mily en kedves tud ott lenni vel ük az Úr. Péld ául az a rész , ahol a tanítványok első apost oli ki rándulásukróT t érne k vissza, boldogan. hogy csodákat tudt ak tenn i és
ördögöket kiű z ni. de holtfáradtan. Azonn al újra munkához akarnak látn i, de
az Úr azt mondj a. - akárcsak egy anya nag y fiainak: . Nern, most nagyon
elfáradta tok. Elmegyünk egy magányos helyre , pihenjéte k ki egy kicsit magatokat: Vagy húsvét este, miko r a tanítványok zárt ajtók mögött együtt
vannak, és az Úr egyszer csak közöttük áll. s öröm ükben és ije dtü kben azt
se tudj ák, rnit gondoljanak: valóban Uruk az, vagy csak kísértet. I:s akkor
azt mondja nekik: . Gyerte k ide és tapogassatok meg. Egy kísértetnek nincs
húsa és csontja! " és •Van vala mi en ni va ló t ok?" Igen . van egy kis l épesm ézük ,
és haluk is van. És akkor a Föltámadott leül és eszik el ő ttü k , hogy egészen
biztosak lehessenek benne: nem kísértet, hanem ö maga az.
De az evangéli umi helyek nagy többsége olyan keménynek muta tja
tanítvá nyaival. hogy az ember megr iad. Már a hivat ás kér désé nél figyelm eztet: . A rókának oduja van, a madárnak fészke, de az Emberfiának nincs hová
lehajt ania a f ejét " és .aki kezét az eke szarvára t ette és hátrateki nt. nem
mélt ó hozzám!" A lig vannak vele , már megmondj a nekik, hogy népük elle nük
fog támadni, börtönbe vetik és megostorozzák öket, hogy úgy fogják aqvonütni öket. mint a veszett kutyá t, és rnéq azt hiszik majd, hogy ew el tetszésére tettek Ist ennek . I:s ha aztán félel em és szoron gás ébred bennük , sohasem
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mulas ztja el az Úr kicsi n yhi tű n e k nevezn i, tel j es szigorral megfedden i és
rendreutasítani őket. De ez a kemé nység val ójában mégse m riasztó : olya n.
min t a friss szél. amelyik lesodorj a az elszáradt ágakat . vagy mint a hi deg
zuhany: nem kellemes. de olyan jót tesz az embern ek. tisztít.
Aztán Kri sztus és e II e n s é g e i. Ezek az elle nsége k: írá studók , Iarizeusok , papok. szóval affé le egy házi embere k. akik kel nem jó egy tá lból
cseresznyézni. Egyszersmind az orszá g hat almasai is. mert a római helyta rtó
rendes körü lmények közötr alig lép e lő tér be . Valójában ők az uralkodó réteg .
Es hogy lép Krisztus ezek elé az embe rek elé? Me glepö. hogy ezek a furcs án
ki f icamodott . megmere vedett emberek mil yen gyorsan kiszimat ol ják Krls ztusban az ell enséget a maguk vall ásos buzgóságában, amelyik valahogyan mégis
olyan hamis . O pedig olya n egysze rű. hogy azt mondhatja: . ha nem leszt ek
olya nok. mint a gyerekek, nem juthattok be lsten ors zágába." Azt álli that j a
magáról : . En vagyok az igazság" és .melyiktek vádol hat eng em bűnről?" De
ami nt egy beteg meggyógy ításáról vagy ta ní tvány ai véde lmérő l van sz ó.
t ekinte t nélkül félreto l minden barrl k ádot. amit ezek a papi emberek rnindenféle vacakból f öl épít ett ek maguknak. M il yen céltu dat osan dön ti romba
egész erkölcsi kazulszt ik áj ukat , amely szer int a templom tu lajdon ának védelm e
ürügyé n el lehet rnul aszt anl a sz ü lők iránti szerete t kötele sségé t (Mt, 15.51!
Ezek természetüknek megfele lő e n nem álln ak ki szemtő l szembe ell ene .
Jelszavakat dobnak be a köztudatba. ha még oly butakat is . Belzebub , az
ördögök fejedelme álta l űzi ki az ördög öket. Azt án össz eülnek f él éjjelekr e.
fecs egnek és font olg atn ak, míg csak ki nem t alálnak egy olyan kérdést, hogy
bizt osak lehetnek: akár így válaszol . akár úgy . meg f ogt ák. Azt án jönnek:
. M est er, tudjuk. hogy egye nes vagy és nem f élsz se nki emberfiától. mo ndd
meg nekünk. szabad-e adót fizetni a cs ászárnak" - és vára koznak. Ha azt
mondja: szabad, elrontotta dolgát a népnél. ha azt mondj a, nem szabad, hát
akkor csak a legközele bbi róm ai re ndőrt kell hívni. Elvezet nézni. ahogy az
Úr egy kézmozdulattal szétszak ítj a az egész hálót ezeknél a kérd ésekn él.
mind ig újr a. valahányszor föl állítják a csap dát - majdnem huszat eml ít az
újszövetség . Es ell enség ei csak állna k. és nem tudják. hogy-hogy nekik nem
jut ott ez a válasz mindjárt az eszükbe. Akkor azt án nekik megy. Szembe
támadja őke t . oly an keményen. hogy elcsodálkozunk. Az ös szegyű lt klérus
el ő tt azt mon dja: . Vlperaf ajzat l Olyanok vagytok. mi nt a meszelt sirok.
k í vü l rő l frissen meszelve. belül rothadó csont ok: Azután lerombolj a erkölc si
építményeiket. egyike t a másik ut án. (M át énál egész fejezet ez.) Azt mondja:
. Ja] nekt ek f arizeusok! " és semmit sem ki mél. am i drága nekik. ügy. hogy
a t anítv ányok megdöbbenve kérdezik: . Uram, tu dod . hogy a f arizeusok dOhöngnek rád?" O per sze, nagyon is jól tudja. Es mindenne k ellenére nem
olyan mlndez, minth a g y űl öl n é őke t. hanem mint ha e rő s kézzel akarná ki húzni
őke t a rnocs árb ól. vagy föl szakítani a kér get. ami mögött megf ull adnak.
Még van egy fej ezet. ahol az Úr kirá ly i magatartá sa minden másnál jobba n
sz e m b e t ű n i k:
a s z e n ve d é s t ö r t é n e t e. Ha olyan emberek, akik
eddig köztisz teletb en áll tak . hirt el en elvesztik a szer encse kegyé t . gyakran

24

megr azoan elves zt ik minden tartásukat is. Ezt áté lt em a ludw igsbur gi t áborban. ahová a Harma dik Birodalom hatalm asait gyüjtötték egybe . 1945 május
5-ig ol yanok volt ak, mint a félistenek , aztá n egyszerre nem volt ak mások,
mi nt nyomorult fo glyok. legtöb bj ük úgy visel kedett. hogy ez rám, a lelkip ásztorukra megszégyení t ö volt . A kezembö l ettek . fö lszedték az ameri kai
örök cigare tta csutkái t . hogy elszívják. Csak a magasrangú kato nat isztek közül
egy páran viselkedtek egészen másképp. ~pp e n i1yesmin ment keresztül J ézus Kris z us is . Vir ágvasárn ap egész Jer uzsálem körü lujjongta . mi nt Dávid
fi át. ot nap múlva pedig, nagycsütö rtök éjszakáján , így kiá lt Péter , a tanítványa: "Nem ismerem ezt az embert!" Ennyire egyedü l marad . De Kr isztus olyan
méltóságga l vis elkedik ebben a helyzet ben. ami kinyi lvánítja egész lényét.
Itt van az elfogat ási je lenet . E lőzö leg a megsemmisítö ola jf ákhegyi óra.
Es akkor jö n. és alva találj a taní tványait. Rögtön utá na f ákl yák veszik körü l
az éjszakában, kardok és lándzsák és a vi sszatasz ító horda. ~s előugrik Júdás.
hogy áru ló csó kot adjon neki. De a meg beszél t Jel nem hat. Még mindig
nem tudják. kit fogj anak el. Az Úr az, aki közéjük kiá lt: . Klt kerestek ?"
Míkor azt feleli k: . A názáreti Jézust ", és Jézus azt mondja: "Én vagyok" .
meghátrálnak és egymásra esnek - beszél i el János. Mint valami vil lámcsapás. úgy ér hette öket az Úr szava. És amiko r fölsegítik egymás t, és nem
tudják, mi történt vel ük , az Úr másodszor is megkérdezi öket. Amikor azt
kiáltják: .a názáreti Jézust " , akkor ő az, a bek erített . aki parancsokat osztogat : . Ha engem kerest ek. hagy játo k ezeket elm enni: Tanítv ányaih oz nem
nyúlhatnak. Csak ezut án ve ti k rá magukat, kötö zik meg és hurcol ják keresztü l
a Kedron völgyén. De mikor fölé rke znek. a nagyta nács még nincs együtt .
Annás az. a papok korifeusa , aki törvénytelenül e lő z ete s kih all gatást rendez,
és megpróbálja lépre csalni. Tanítása. tanít ványai f el ől kérd ezi. De az egész
el j ár ás fol yamán. valahányszor csak megpróbálnak valami ügy et len vallom ást
kicsa lnl b e lő le . egyszer sem sikerü l. Amikor az Úr azt felel i : . Kérdezzétek
azokat, akik hall ott ak engem" . az egyik poroszló elé rkezett nek látja az i d őt.
hogy behfzelegje magát uránál. Az Úr megkötözött kezekkel áll ott. a poroszló el őreugri k és az arcába vág : ..Igy felel sz a f őpa p n a k? " - Egyszer
lelk igyakor lato t t artottam P. Rupert M ayerné l a háború vége felé . Azt mondta :
. Páte r, ezt a je le netet csak az érti meg. aki volt konc ent rációs tábor ban."
Aki ismeri azt a f elh áborod ást és elkes ere dést. ami elfog valakit, ha tehetetlenségében megüt ik , az tudja , milyen királyi az Úr fel elete : . Ha rosszul beszéltem, bi zonyít sd be. Ha jó l szóltam, mi ért ütsz engem ?" Itt egészen
kir ály !
~s Pil átus el ő tt ? Pilá tu s. a katonai kor mány zó min den gögjével . nem valami nagy vé leménnyel van e ze k rő l a zsidókról. akik itt kora hajnalban föl keresi k és ezt a szekta alapftót vagy micsodát hozzák eléb e. akit ismer már a
re ndő rség korábbi j e l e n t é s a l bő l . ~ s aztán a zsidók túl ságosan álszentek ahhoz,
hogy bel épjenek a házába: még tisztátalanokká válnának. Igv neki kell a
foglyot bevlnnle , hogy kiha llg assa. •Te vagy a zsidók kir álya?" - kérdezi.
Es miko r Jézus azt feleli : . M agadt ól mondod ezt . vagy népem és a főpapok
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mondt ák neked ?" akk or ráf örm ed : " Hát zsi dó vagyok én? Adj számot
maqadr öll " Ez az a hangn em . am it az em ber vár.
Két órával ké ső b b . Közben az Urat Heróde shez vitték . kig únyolták . visszahozták és új ra ki hall gatták. azt án jött az os t or ozás és a tövissel koron ázás.
Most f izikail eg anny ira összeroncsol t. hegy Pilátus azt reméli. még a zsi dó
cső c se l é k irga lmá t is föl tudja ke lt en i evv el az emberi renec sal . " Nézzét ek .
mi lyen ez az ember !" De ez a f érfi . aki f izil:ailag annyi ra összetört. Id ők ö zben
ol yan nagyra nött a büszk e hely ta r tó szemében. hogy t elj esen elveszti biztonságát. Újból kih all gatja . de Jézus nem felel nek i. Erre megkérdezi : " Hogyhogy ? Nek em nem fel els z? Hát nem tudod . hogy kereszt re fes zíttethetlek.
Vilgy szabadon boc s áth atl ak ?" Es mikor erre az Úr azt felel i : . Sem m i hatalmad sem lenn e fölött em . ha nem f öl ül r ől kaptad voln a" . és fel eség e ls óvja
ett öl az e m be rtő l, akir ől olyan rett ene t ese t álmo dott. akkor . mé g jobban
meg ij ed a hely ta rtó. és m in den t megt esz. hogy me gszabaduljon tőle " mondja az evan gélium .
Es még egy jelenet. ami t t öbb nyire nem így néznek, de én egyszer megtanult am így látn i. A z Úr a kere szten függ . Saját sebeire felakasztva. Kín osan
ös szezúzva. a t ű zö napon öss zeaszalódv a. Es most népének egész aljassága és
gyű lö l et e f eléje szi szeg. Mé g a legerö sebb is teljesen visszahúzódna saját
fá jdalmáb a. és elzár kózna mi nden elö l. De Kr lsz tus ebben a pillanatban sem
magára gondol . han em nép éne k go ndja kínozza: " Bocsáss meg nekik Atyám ,
me rt ne m tudj ák . mit cs elek szenek" . Itt aztán ig azán egészen király!
Csak ha fö lfogtuk a Kris ztus-képnek ezt az a l a p v e t ő vonását, legmélyebb
rét egét , az er ös, kir ál yi f érf i alakját , akk or kapják meg igazi szépségüket
azok a von ások , amelye k különben olyan kö nnye n csú sznak át a giccsbe,
lesznek éde ské ssé. Hogy am int gyer ekekkel, betegekkel vagy bűnösökkel
van do lg a, olya n, mint egy anya . Cs ak rnost kapja meg igazi fényét az isteni
gyer mekbarátról szóló történet : ahogy össz eteremti tanítványait, m ikor a
gyerekek et távol akarj ák t őle tartani , ahogy ölbe vagy a karjára veszi a
gyere keket, aki k cs ill ogó szemm el szaladnak hozzá, és ahogy becézi és
megáldja öket.
Kr i sztu s és a b e t e g e k : ez a tém a a leg ismertebb el őtt ünk a va·
sárnapi evang élium okból , Csak néh ányat em ele k ki. Itt van az a jelenet. ami
Rem br andtot anny ira elragadta . ho gy m indig újra és újra megpróbálta lefesteni. Kafa rna umba n tört ént. Egész nap t anított és m úköd ött az Úr. A betegeket
cs ak akkor meri k el őho z n i odu ikból és szobáikból, m lko r már hűvös esti
árn yé k ve tő d i k az izzó an forró ut cákr a. Eszükbe jut az az öt let. hogy enn ek
a nem is ol yan ki s váro snak valamennyi beteg ét egym ás mell é fektessék az
ut cára. Azt án valaki els zalad az Úrért. aki kimerülten pihen valahol. Azonnal
jö n. Ez a kép ragadta m eg annyi ra Rembrandtot : az egyik oldalon egy keleti
váro ska elborza sztó szükség e. minden betegség e és nyomora . A másikon
a meggyó gyít ottak . am int ujj on gnak és örülnek . Es kö zépen az Úr mély ő s z
szeszedett ségben egy beteg fölött , akivel éppen beszél. Az evangélium azt
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mondja: . E q y i ktő l a másikhoz rnent . kézenfogta , föl segítette és meggyógyítot·
ta."
Most egy másik kép . A Jerikóból Jeruzsálembe vezetó elhag yott úton, a
rablók útján egy vak ül az útszélen és koldul. l tt-ott arrajön egy keresked ő
vagy zará ndok, és ad neki tán val am i alamizsnát. De ma úgy tűnik neki ,
mintha egy egész menet vonulna erre el, és belekiabál a söt éts égbe: "M i
van itt. ki me gy el erre?" Megmondj ák neki. hogya názáreti Jézus, a nagy
cso da té v ő. Erre fölkiált : "Jézus, Dávid fia , könyörülj rajtam! " Az arramen ők
rápara ncso lnak, hogy tartsa a száját , mar adjon cs end ben , De ó nem hagyja
magát megtéveszteni. Tovább kiab ál: "Jézus, Dáv id fia , könyörü lj rajtam!"
Ekk or m eghallja az Úr , magáh oz ve zette t i, és a vak mos t el ótte áll, Kri sztus
megk érd ezi : " M it akarsz , m it tegyek veled?" Mind az a kim on dhat atl an vágy ,
ame ly a vakot a fény után el töltötte , hangot kap a kéré sben : " Uram , hogy
lássak!" , mert az evangélium azt mondja (ez az eredeti ben sokka l v ilág osabb,
m int a legtöbb fordításban) : "Az Úr szív e majd meg szakadt a ré szvéttól ."
Ennek a vaknak a nyom ora a sz ívébe mar kol. lel ke mél yéi g megindítja . Szeliden végígsimít a szem éri. és így szól : "Akarom; lás s! " És a vak egyszerre
látja a fényt, ugrál és nevet és sír és imád kozik örömében , bold og ságában ,
Meg gyógyult. Az Úr pedig megy tovább útjára .
Kafarn aum ban valami kesk eny és sz úk hom okpartféle leh et ett a tó partján,
rner t m indig úrja arról van szó , hogy m ikor az Úr ott prédikál , tolong körülötte
il töm eg , Igy egyik szombat re ggelen is . Az emberek szorongnak körülötte .
nem akarnak egyetlen szót sem elmulasztani , mert "úgy beszél. mint akinek
hatalma van , nem úgy, mint a mi ír ástudóink és fari zeu saink." Ekkor egy
ember ker esz tült ört magát a tömegen , és az Úr lába elé veti magát. Ki ez?
Jairus . a zsi nagóga elöljárója . Bizonyára egyike a legrosszabb kötekedóknek ,
Jézus ell enségeine k. De most bajban van . Kislánya halálos bet egen fekszi k.
Azért jön és könyörög : "Uram, gyere gyorsan , mielótt meghal a gyer mekem."
Es Kr is ztu s egy pillanati g sem vár at ja. Vel e rneqy , ker esz t üln yomakodva a
tömegen . Útja egy kapuhajlat el őtt vezethetett el. Itt a söté t ben húzza meg
mag át egy asszony. Beteg , 12 éve szenved egy n ői bajb an, vérfolyása van.
Sokat szenvedett az orvos októl. ki szedték a zsebébó l a pé nzt , de segíteni
nem tudtak rajta. De nemcsak a te st e beteg , a lelke is . A többi asszonyok
értetl enségükben ellene fordultak, átkozottnak tartják, Ist entói sújtottnak ,
akinek nem lehet gyer eke. Egészen megfélemlített lett. Sohasem merte vol nil
az Urat kérni, hogy m eggyógyítsa. De most . ho gy itt megy el el őtte . le fog
hajolni. és hátulról megérinti a ruhája szegélyét. Meg is teszi , és máris
átj ár ja a gyógyulás n agyszerű érzése . (;:s Krisztus sietsége ellen ére is megáll.
Nem megye gysze r űe n tovább, his zen az asszon y m ár úgyis meggyógyult.
Megkérdez:i : "Ki érintett engem? Er ő ment ki bel őlem! " A mindig okos Péte r
azt mondja : "Ki érintett, ki érintett? Hiszen minden oldalról lö kdösnek!" Dc
az asszony tudja, hogy róla van sz ó, és reszk etve bújik eló rej tek helyéról. az
Úr lábához borul . s bevallja, hogy ó volt. és hogy meggyógyult. Hát nem
gyönyörű . ahogy az Úr ezt az asszonyt nemcsak egyszerűen meggyógyítja ,
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hanem lelki betegségét és nyomorát is lát j a? El ő kell bújn ia odujából és
bevall ania az Úr e lőtt a tört ént eket . Ekkor fö léje haj ol. és jó ságosa n mondja:
"Vi gasztalódj leán yom. hite d segített rajtad ." És most már egészen egészséges. és bol dogan megy útjára. Az Úr pedi g továb b si et Jairus lányát f őlt á 
maszt ani.
Krisztu s és a b Li n ö s ö k. Az lsten fia azért jött err e a vi lágra. hogy
megvá ltsa a bű nösöket. ezért szíve te le van különös e lőszerete tte l a bűnösö k
irán t. aki k Isten t keres ik és vi ssza szere t nének té rni hozzá.
Jerikóban elterjedt a híre. hogya nagy názáreti csod a t évő jön . Az utc ák
fek etélle nek az eléje sie t ő t öm egtől. Utol són ak jön Zakeus . él fővámos . Szeretn é az Urat látn i. de kls növ ésü. így csak az e l ő tt e l évők hát át látja . Elfe lejtkezi k hivat alog méltóságáról , és fölm ászik él leg közelebbi fára . ahonnan jól
lát. Láthat ja. ami nt az Úr közelodtk. m ind ig közeleb b és közelebb jön, m íg a
fa alá nem ér. Es itt megáll Krisztu s. felnéz rá és me gszól itja : "Zakeus, gyere
le gyorsan. ma nálad kell mar adnom ebédre: Zakeu s majd lepottyan a fáról
örö mében. Haza. haza a feleségéhez. és lakomát gyorsan! Á rt at lanságában
egész kompániáját meg hí vja. a vámosokat.
Egyszer elgon dolkoztam. mlf éle társadalmi helyze t ük lehetett tul ajdonképpen
ezeknek a várnosokna k. Eszembe j ut ott valam i hasonló az ut olsó é v t i z e d e k bő l:
az . arnllányok" , az amerikai katon ák szet e tői . az erkölcsi zíi ll öt tségn ek és a
nemzeti mé ltóság nélk ülisé nek ez a keve réke . Csak el kell képzelni , hogy
például püspökünk a városban tett látogat ásakor meghívatná magát v endégségbe ezekhez a lányokhoz . hogy megé rtsük . mennyi re fö lhábo rodta k a f arizeuso k. mik or meglátták az Ur at a vámosok körében enni a terraszon.
• Bűnösö kk el eszlk!" De Kr iszt us igen kemén yen leépít i ezeket az urakat .
"Nem az egészségeseket jött em meg gyóg yí tani. hanem a betegeket . Hiszen
ti egészsé gesek vagytok , és ni ncs rám szüks éqetek! " I:s mikor Zakeus föláll .
hogy egy kis köszö nt ót mondjon, és megígéri . hogy vagyona fel ét a szegények nek adj a. aki t pedig becsa pott. azt négyszere sen kárpót olja . mic soda
örömmel foga dja ezt az Úr ! Azt mondja : "Ábrah ám. Izsák és Jákob fiai t ki
fogják dobni az lst en ors zágából. de a vámosok és utcalány ok helyet találn ak
benne : Ez még nekünk ls majdnem tú l sok.
Es most lássuk ennek az ellenképét . Egyszer a farizeu sok is meg hívj ák.
Eleget akarnak tenni tár sada lmi köte lezettségüknek. de ugya nakk or érez t et ni
is akarják vele . hogya n gond ol kodnak róla . hideg . távolságot tartó magat artásukkal . népük szép ven déglátási hagyományain ak elhanyagolásáva l. Igy aztán
igen me rev lesz ez az ebéd. IOs akkor valami kínos dolog történi k. Egys zer
csak félrevonja valaki az ajtófüggönyt , és egy asszony áll az ajtób an. Szép
asszony, de mil yen zavarodott pillantássa l kutatja végig a t erm et , ahol a férfiak az aszta l körül f ekszenek. mí g megt alálja az Ur at . A kkor odarohan. térdre vet i magát e lőtte. és elbo rítja a lábát csókjai val . könny eive l. ki bomlott
hajával. Ruhája redőiből alabástrom edé nyt húz elő. és eltöri. I:s a t erm et
betölti a megfizethetetlen nárdus remek illa ta. Csend lesz a teremben . az
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urak összedugják a f ejüket és susmo gnak : .Ha ez pró fét a voln a, tudná, rniféle asszony ez itt, aki hozz ány úl ." Tényl eg. ez az asszony nagy zavarba
hozt a az Urat, lehetetlenül visel kede tt . De Kr isztu s fede zi az asszonyt . megszégyeníti ezeket az urakat az els ő helyekról szóló példabeszéddel . a nót
pedig védelmébe veszi : mert nagyon szerétett. nagy búne i bocsá natot nyernek.
Mé g egy jelen et. Egy átimádkozott éj szaka ut án az Úr Salamo n tornácára
megy tanítanI. Nagy embertömeg hallgatja. Egyszerre megzavarj ák. Egy
csomó kiabáló. hadoná szó keleti jön föl a t emploml épc són csört etve az
Úrhoz. Itt szétv álik a csoport , és a középen áll egy asszony. sápadtan. ziláltan,
egész testéb en reszketve . Egy fari zeus elóreugorva kiáltja: . Urarn, ezt az
asszonyt házasságtörésen értük; Mózes törv énye elóírj a, hogy az ilyeneket
halálra kell kövezni. Mit monds z t e e r r ő l? " Az egész vissza tas zító jelenet et
csak azér t rend ezték, hogy az Urat zavarba hozzák. Tudják. nem fogja megengedni . hogya törvény szigorát alk alm azzák ezzel az asszon nyal szemben.
és így raj t akaphat ják , hogy megv eti a mózesi törv ényt. De megint nem akar
si kerülni a dol og. Az Úr szóra kozott nak lát szik , lehajol és a homok ba ir .
Jeremiás könyvében ford ul eló, hogy az istente lenek neve a homokba lesz
ír va, és az el só szél elf újja . Aztá n felegyenesedik az Úr , szórakozott an elnéz
az emberek feje fölött , és azt mondja : . Az dobja rá közüle tek az e ls ő követ,
akine k nincs búne : Azután leh ajol és tovább ír. IOrezn i lehet az evangélista
örömét. ahogy leírja : . lOs egyik a másik utá n elold algott , kezdve a legidósebbeken : Mi nd elm ent ek. csak az asszo ny marad ott egyedü l. B ű n t követett el ,
és búnét a nyilvónosság elé ráncíg álták a legbor zalm asabb módc n. IOs most
itt áll egyedül lst en Szentje el őtt . Mit fog az rnondant neki? Az Úr másodszor
is fölegyenesed ik, ránéz az asszonyra, és azt mondja: .. Hol vannak, akik
vádoltak? Senk i sem ít élt el? " . Nern Uram, senki : . Akkor én sem
ít éll ek el. menj és tö bbé ne vé t kezz." Nem tudom mi szebb, az-e, ahogy az
Úr vis szaadja a szabadságát ennek a szegény t eremtménynek, vagy az. ahogy
at yaian és aggódva beszé l hozzá: De mo st aztán kislányom . most aztán már
nem vét kezhetsz többé .
Kérd ezhet jü k-e még ezek ut án: szerették-e a taní tv ányok az Urat , lelkesedt ek-e érte? Pedig még mind ig hiányzik egy vonás, hogy te lj es legyen az
Úr képe. Az aposto lok szíve kezdetb en, amikor rátaláltak , t ele vol t örö mmel.
hogy ez a nagy emb er . ez a pró fét a, vagy tán a Messiás maga, ilyen bizalmas
velük , hogy mellette mehetnek, vele ehetne k. kérdezgeth et ik mindenról. ami
a szívükön feküdt. De aztán jön még valam i. Ezt a meghi tt alakot eláraszt ja
valami, ami olyan nagy , hogy néha félelem fogja el ók et. Hall ot t uk, ahogy
mondták: . Klcsoda ez, hogy még a vih ar és a hull ámok is engedelmesk ednek
neki?" Hogy így rendelkez ik a természeti hatalm ak fe lett , hogy csodákat tesz,
nem egyszer-másszor, mint a próféták, nem lsten hatalm ával és erejé vel
küszködve, hanem teljesen szabadon. IOs bár roppant szerény - néha olyan
dolgokat mond, ami t nem képesek fölfogni. Hogy mondh atja egy ember : . Akl
atyját és anyját jobban szereti nálam . nem méltó hozzám?" Hogy kívánhatja .
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hogy életüket adják érte? S őt még azt is mondja : . Aki hisz bennem . az
üdvözül, aki nem hisz . már eli té lt e magát : T er e m tőm, hogy támaszth at ernber ilyen igényeket ?! Es ami még enné l is jo bban me gijeszti ő ke t: a hiv ő
zsidónak rnlndaz, ami lst en ta lálkozását ille ti népéve l. éri nt hetetlen szentség .
Ugyanúgy törté netének nagy alakj ai. Jézus azonban azt mondja: . Salamo nnál
nagyobb van itt, a templom nál nagyobb van itt: De még e r ő sebb is jön .
Amikor szemre hányást tesznek neki, hogy szombaton gyógyit. azt mondja két
helyen is : .Az Emberfia ura a szombatnak ." Teremt ő m . hát ki rendelt e el a
szombato t? Jáhve. Es a hegyi beszédben még a tí zparancsol at legszentebb
szavai t is a szájára veszi: .A régieknek azt mondták: ne ölj . ne törj h ázasságot , én azonban mondom nekt ek .. : Itt még Jáhv e szent törvényével is
rendelkezik. Jó, ha szemünk előtt tar tjuk ezt a nagyobb összefüggést. így
megértjük , hogy az a néhány hely, ahol a szinopt ikusok Krisz tus I ste n s é g é r ő l
írnak és János számos helye nem valami hajánál fogva odará ngato tt dolo g,
hanem csak azt mon dj a ki. amit az előzmények ut án ki kell egysze r már
mondani.
Csak két je le netet emelek ki. A jeruzsálemi templomb an bel ekiál tja
Krisztu s a hullámzó tömegbe a felhívást : "En vagyok az igazsá g, A ki hozzám
jön és hisz bennem, azt szabaddá te szi az igazsá g: A ligh ogy ki mondta ezt
a nagy és szép rnondato t. szembe találja magát a farizeusok ell ent mondásával :
hát tán ők, lst en gyermekei nem szabadok? De az Úr meg.fel el nekik : •Ti
egyáltalán nem is ismeri tek Isten t. aki t atyá toknak neveztek . En azonban
ismerem, és ha azt mondanám . hogy nem is merem. hozzátok hasonl ó hazug
lennék ." Es nekikt ámad, me gmon dja nekik, hogy ők, akik éle tére tö rnek, nem
lsten gyermekei, hanem a hazugság atyja az ő atyjuk . A választott nép v ezetőinek szemé re hányja, hogy a sátá n gyer meke i ! Erre aztán fel forr a düh ük
ellene . •Nem , mi Ab rahám fiai vagyun k: Es m ik or Jézus az orru k alá dör göli :
.. Abrahám? Abrah ám látt a az én napoma t és ujjongott, hogy láth at ja" . rát örmednek : . M icsoda? Még 50 éves sem vagy . és el akarod hitetni, hogy
Abrahámot láttad?" Ewel mintha kiug ratn ák az Úrból a szót : . Mlel ött A brahám lett , én vagyok." Ez a szó zsid ó füleknek egésze n egyértelmú. Ez az a
szó amit lsten mondott az égő csipkebokorból : .En vagyok, aki vagyok." Tehát
az ell enség válasza az, hogy kövek et ragad megkövezni ő t , hi szen Ist enné
t ette magát.
De nézzünk egy pillanatra az apostolokra . Az ő számukra nem lehet
Jézus csaló . nem lehe t szél hámos. Nem lehet istenkáromló sem . Dehát mit
mondott? Jézus. a mesterük azt mondta, hogy ő Jáhve! Ez túl nagy. t úl ságosan megfoghatat lan ahhoz. hogy megértsék. Igaz. vannak a keg ye le mnek
különleges pillana tai, amik or pé ldául Péter kije le nti: . Mi hisszük, hogy te vagy
a Krisztus, az élő lst en f ia" , de aztá n min t ha mi ndez elmerü lne. és képesek
gondba esni . hon nan vegyenek kenyeret, hogy az Ur at ne hagy ják éhezn i.
Igy megy ez Jézus egész nyilvános életén ker eszt ül: az Úr t itok a számukra ,
nagy és szent , és mégis olyan emberi és ol yan köze li.
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Van egy hely az Újszöv ets égben, amely ik talán job ban megmutatj a Kri sztus
igazi képét, mlnt bárm ely ik. Az utol só vacsorán tört ent . János mondj a el a
búcsúbesz édben. Az előző id őben a tanítvány ok mind en szeretetük mellett
is f él t ek az Úrtól , ha valami balg aságot mondtak, vagy éppen civakodta k. És
ha az Úr Istenről beszélt, ez olyan nagy volt, olyan titokzat os , oly an fölloqhatatl an. De ma este oly an közel van hozzájuk, mint még soha. Érzik, hogyan
aggódik jöv őj ü k miatt, mil yen neh éz neki elme nni től ü k , és boldog ör ömmel
tapasztaljá k, hogy jel entenek valamit nek i , hogy az Úr ragaszkodik hozzájuk.
És ma est e oly an közvetlenül , oly an vil ágosan beszél az Aty áró l, mintha épp
mos t jönne től e , úgy hogy Fül öp szíve megmelegszik , és kéri : . Urarn, rnutasd meg nekünk az A t yát , és ez elég : Az Úr ekkor megford ul, és azt
mondja : . Fülöp, hiszen ol yan régen is merte k már engem , hát nem tud játok
hogy aki enge m lát , az látja az Aty át?" Hát rnost kimond ta! Nézzét ek meg az
Úrnak ezt a képét, ahogy t anítványai között van, oly an közel, olyan emberlen.
olyan bizalm asan , mint még soha, és ahogy mon dj a nekik halk csodálkozással
a hangj ában: Hát még mind ig nem fo gtá tok fö l, hogy aki az én arcomat
látja , az lsten arcába néz? Ez az Úr az apost olok élm ény e. Ez az Úr, ahogy
e lő tt ü n k áll.

Weissm ahr Béla

MINDENBEN TALÁLJUK MEG AZ ISTENT
Ist ent minden dologban megt alálni ol yan al ap ve tő kér dés, hog y álla ndóan
vissza kell térn ie , újra meg újra föl kell f igyelnünk rá és gondolkodnunk
kell róla .
1) M i é r t ? Mert a) Lelkiségi követe lmén y. A lel kiélet pontosan
azt kivánj a, hogy ne csak az imád ságb an, hanem minden tev ékenység ünkben
és életünk minden viszonyl at ában az Ist ent kere ssük, és meg is t alálju k.

b) Modern követelm ény . A mai embert igazán csak az a lelk iség tud ja megragadni, amely a vall ási él etn ek, az Istennek nem egy a mindennapi
é l e ttő l külön álló szent élyt biztosít cs upán, hanem képes me gmuta tni , hogy
Istennel mindenütt, a profánnak neveze tt élet mi nden viszonyl atában is találko zni lehet, sót kell.
c ) De a legm élyebb oka (és egysze rsmind a legál talánosabb oka is, amel y
f ügge t len attól , hogy lel ki emberek vagyun k-e, és attól is, hogy moder n, a
mai élet hez alkalmazkodó lelkis éget keresü nk-e vagy nem) egyszerüen az,
hogy lsten a I a p vet ó e n n é mam a r a d m ind addig, amíg ide el nem
jutunk. Es min él beszédesebb lesz jelenléte számu nkra a dol gokban, annál
inkább találkozunk vele személyesen is. M er t lst en nem szól hozzánk másképp ,
mint a t eremtményeken keresztül.
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2) M ik a f e I t é t e I e i , hogy ez megv alósu ljon?
Az alapfeltétel a hit, a látás fe ltétele a hit. Es itt szembekerülünk egy különleg es cir culus-szal. amely azonban nem vit iosus .
Hitt el kell ugyanis kezdeni, a hi t szemé ve l kell lát ni mindent, és erre
már az lsten nyitotta meg a szemünket. Azután pedig gyakorolni kell ezt II
hitet , azaz meg kell valósítani az életben. De amikor hitet k övet el ünk ahhoz,
hogy az Ist ent meg tu djuk látn i a dolgokban és esem ény ekbe n, akkor itt nem
arról van szó, hogy önáltatásba r ingat j uk magunkat, hogy úgy teszünk,
. rnint ha" Istent látnánk mind enben, és ennek következtében látj uk is. Hanem
mivel a hit már kezdőd ő látás, azért erre a kezdeti megértésre, biztonság ra
támaszkodva igyekszünk mélyebben belehatolni a dolgok, az Istent megnyilvánító dolgok megértésébe . Ha ugyanis az lst en meg szólít min ket egy
esemény , történés, egy dolog által, úgy, hogy tudatossá les z benn ünk hívása,
hozzánk intézett szava , üzenete, akkor ezzel felkí nálja magát, felkínálja a
hitet, amel ynek a mi részünk r ől az első feleletté kell válnia .
Keressük teh át az Istennel való találkozást, de ezt hi vő lelkülett el te sszük ,
azaz nem szabunk feltételeket . I::s pontosan ez a készég a legalapvet őbb :
n e m s z a b j u k ol e g, hogy hogyan vagyunk hajlandók találkozni az
Istennel. Tulajdo nképpen ennek a kivitel ezésén fordul minden.
Konkrét form ában: jog gal hangsú lyozzák (főleg a modern szerz ök. - de
éppen úgy a régi jezsuiták is Szent Ignác nyomán) , hogy Istent nem csak az
imában kell megtalálni, hanem minden munkánkban és tevékenységünkben
is, amelyet az ő dicsőségé re végzünk. Sőt úgy is lehet monda ni, hogy Ist ent
nem elsősorban az im ában kell megtalál nunk, hanem . prof án" életün kben, a
mindennapi munkában, a tevékenységben , és az imára éppen azért és annyi ban van szükség , hogy ezt a lehe tő ség et bizt osít sa. Mert azt el kell ismernünk , hogy ha . klf ejezet t" im ával nem tápláljuk lelkiéletünket, akkor hovato vább t eljes en lehetetl en lesz számunkra, hogy fö lf edezzük Ist ent napi
munkánkban és a min denn api éle t körülm ényeiben .
Azt hiszem , ez teljesen he lyes is , - ha nem ér tj ük fé lr e. Ha nem f el ejtj ük
el, hogy nem rnl szabjuk meg , hol ta lálkozunk az Istennel.
Van itt ugyanis egy veszél y. Ha nagyon hangsúlyozzuk, hogy Ist ent
mindennapi életünkben, min dennapi munkánkban, az lsten dicsőségé re elváll alt mu nkák hűséges végzésében kell megtalálnunk, k önnysn megesik,
hogy kizáról agosan az akt ivi tá sra fordítjuk fig yelmünk et, - és úgy képzeljük ,
hogy Ist ent elsősorba n ott talá ljuk meg, ahol m i tevékenykedünk .. . Eközben
elfelejtjük, hogy Istennel való ta lálkozásunk el s ő s o rb a n p a s s z í v, mivel
teremt mények vagyunk. Termé szete sen ott is ta lálkozunk Vel e, ahol aktí van
tevékenykedünk. De mi nt te r emt mény eknek az Ist ennel való találkozásunk
legf ont osabb mozzanata az lst en .elvlse lése" . Nem mi nt ha nem kellene arr a
törekednünk, hogy a l eh et ő s é g szer int elt ávo lí t su k és leg yőzzük mindazt , ami
hátráltat, ami árt , ami minket v agy más okat megkárosít , tönkretesz és lenyom .
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De tiszt ában kell len nünk azzal, hogy ez nem lehet séges száz százalékl q, sót
soksz or egyáltalán nem lehetséges. Már pedig Istent, az ó akaratá t, az ó
személyét akkor is meg kell tal álnunk. Nem tehetünk kikötéseket, hogy csak
akkor vagyunk haj landók valamilyen eseményt vele való találkozásnak fölfog ni, ha <:IZ az esemény . kibont akoztat " . Ez a magata rtás nehéz, ehhez nem
tér kétség . Eppen ezért kell hitünket éleszteni , szítani. Es ezért a .klfelezett"
imádságból I e g a I á b b annyi kell, amenny i szüksé ges ahhoz, hogy ezt a
magatartást ki tudju k alakítani , hogy az Istent el tudjuk f ogadni minden formában.
Mert nagyon helyes , ha Istennel t alál kozunk abban az embertársunkban,
akinek segítünk, vagy aki nekünk segít és szolgálatot tesz. Helyes, ha megtaláljuk Ist ent a munkában, amelyet érte végzü nk, az eszközben, amelyet
felhasználunk . . . De meg kell látn unk az Istent abban az emberben is, aki
ránk támad , abban a munk ában és fel adatban is, amely nem ízlik , abban az
eszközben is, amel y hiány zik. Meg kell látn unk a vérhasbacil usban és a lázban,
amely képtelenné te sz a munk ára, a fejfájás ban és az álmosságban, amely
az imádságot reménytelen erólködéssé teszi, és ha a helyzet úgy hozza,
magunk vagy mások életének egészen tragi kus helyz eteiben . . .
M ert ha az lsten minden ütt jelen van, akkor je len van ezekben is, és ha
mindenütt a javun kra munkálkodik , akkor itt is. Es ha itt nem vagyunk képesek
meglátn i, akkor egyszerüen nem igaz, hanem csak önáltatás, ha azt hisszük,
hogy ó t találtuk meg az aktivitásban és a kibontakozásban. Ha ez a készség
nincs meg, akkor lsten keresése minden dol ogban csak illúzió. EPPen azért ,
mert egész életünket kegyelmi ajánlatnak foghatjuk fe l, egész életünknek
aktíve és passzíve is önátadássá kell válnia ahhoz, hogy ót megtalál hassuk.
Es ezzel eljutottunk egy nagyon egyszerü igazsághoz. Az igazi keresztény
magatartásnak mindenütt és minden viszonylat ban csak egy próbája van, és
ezt úgy hívják, hogy k e r e s z t . Azaz pontosabban a kereszttel szembeni
állásfoglalás. "Crux Christi discernit", Krisztus keresztje vet helyes fényt a
dolgokra, annak vil ágánál kül önböztetjük meg, minek mennyi köze van az
Ist enhez.
3) Mi k a z e r e d m é n y e k ?
Ha Istent meg tudjuk látni mindenben, és a ebb ől a mindenból nem re·
kesztjü k ki azt, ami természetünknek elle nére van, akkor a hitet komoly,
eset leg h ő sles fo rmában gyakorol juk. De éppen azáltal, hogy mindent így
még ha élményszerútlen
látunk, és mindent ígyelfogadunk, valóban élményszerüségben is - az Ist ennel t alálkozunk. Valóban öt látj uk mi ndenben.
•Benedic ite, omnia opera Domini , Dominum .. ." - áldjátok, az Úr minden
múve, az Urat!
Ez a .J át ás" ugyan még nem a színról -színre való , de mélységesen boi.
dogító, mélységesen megnyugta tó . Orömöt ad; már pedi g . az Úrban való
öröm a mi erősséqü nk" (Neh 8,10) .
3
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Sántha Máté
AZ ASZKÉZIS BUKTATOl

A cím talán félreértésre adhat alkalmat. Nem vagyunk a .könny ű kereszténység' hívei. Nem lehet elképzelni, még kevésbé megvalósítani kereszt
nélküli kereszténységet. A harc természetünk és a világ lefelé húzó erőivel ,
az áldozat a kereszténység, sőt az emberség lényegéhez tartozik. De ha ma
annyian . áresnek a ló túlsó oldal ára", és ki akarnak irtani a keresztény.
ségből mindent, ami csak emlékeztet is tudatos aszkézisre, akkor ez mégsem
lehet ok nél kül. Nem árt egy kis lelkiismeretvizsgálat, hogy tisztábban
lássuk a lényeget, és kialakítsuk a helyes egyensúlyt. Ezt célozza a köve tkező
gondolatmenet. Megpróbál rávilágítani helyes elvek helytelen túlzásaira (an élkül, hogy ezzel megkérdőjelezné a helyes elveket), vagy esetleg egyoldalú,
téves elvekre. Arról az aszketikus irányról szól , amelynek többé-kevésbé
mindannyian neveltje i vagyunk, és ahhoz szeretne hozzájárulni, hogy a jövőben
jobban el tudjuk kerülni a .buktat ökat".
A) Aszkézis a mindennapokban: építókocka vagy "gyakorlat"?
Horatius egyik híres ódájában így festi le az .igaz és feltételeihez ragaszkodó " férfiút: .Sl fractus illabatur orbis, Impavidum ferlent ruinae
ha az egész világ összeomlik, őt akkor is rettenthetetlenül temetik maguk
alá a romok ." Jézus viszont ezt mondja: .Akt életét meg akarja menteni,
elveszti azt. Aki elveszti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt"
(Mk 8,35). A két idézet egymás mellett igen tanulságos, és képszerűen
elővételezi mindazt, amit itt mondhatunk. Hozzáfúzve , hogy a jézusi mondást
többnyire rövidített formában szokás idézni, kihagyva az . értern és az evangéliumért" szavakat - vagyis a lényeget.
Nem véletlenül hivatkoztunk Horatiusra. Magyar földön, hosszú ideig
klasszikus ihletú irodalmunk és nevelésünk révén, erkölcsi téren erős
volt a sztoikus-római hagyományo k befolyása. Az aszkézis egészen a legutóbbi
időkig úgy szerepelt, rnlnt tudatos és éber akaratgyakorlat, a jellem kíalakul á.
sának nélkülözhetetlen, hathatós eszköze. IOs mindez igaz is. Csak éppen
túlságosan az .én" kerül így központba. Krisztus Urunk szerint a kereszténység
mértéke a szeretet (.értem, az evangél iumért"l. az pedig éppenséggel kizárja
az önközpontúságot. Nem az önuralom, a jellem , a tö kéletesség a cél hanem az, hogy alkalmasabb szolgái lehessünk lsten akaratának, tágasabb,
tisztább csatornái szeretetének. Az aszkézis tehát "az eszköz eszköze". Ha
ezt nem vesszük figyelembe , többféle veszély fenyegeti:
erősen

1) .S z e n t ö n z é s '. Már maga ez a fából vaskarika kifejezés mutatja,
van itt szó: valójában tömény és kereszténytelen Individualizmusról.
A fontos a magam üdvössége (nem a szolq álat}, a magam tökéletessége (nem
az odaadás), erre törekszem mindenáron, ezt akarom .bebiztosítani" (Pál nem
miről
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volt ilyen merész, v ö.t kor 4,4) aszketikus erőlködéssel és bizonyos lelki
. harácsol ással": minél több önmegtagadás, minél több búcsú elnyerése, holtom
után legalábbis egy grego rián sorozat az üdvözülésemért [nem pedig ráhagyatkozás lsten irgalmára) .. . [Elrettentő példa: századunk egyik szentéletú
embere följegyezte, hogy egy ünnepen 21 szentmisét hallgatott! Ami persze
csak úgy képzelhető , ha egyszerre vagy háromba . kapcsolódott bele', mi nt ezt
akkor mondták.)
Végső, súlyo s eltorzulása ennek az útnak a visszataszító erénygőg és
farizeizmus: az egyéniség bezárul a lényeges értékek elől. . Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megs zúritek a szúnyogot, de a tevét leny elitek!' [Mt 23,23-24)

2) Vol u n t a r i z m u s . Az aszkézis akaratgyakorlat, az akarat pedi g
veszedelmes képesség. Könnyen válik merewé, er őszakoss á. sőt zsarnoki vá.
Gondoljunk az .aszk éra" hagyományos típusára, ahogyan a köztudatban szerepel : szikár, barátságtalan ember, aki naphosszat csak .parancsol" magának,
és ha valaki a közelébe kerül, annak is. Ez komoly veszélyt jelenthet az
egyé niség fej l ő d és é b en , és nagyon elidegenítőleg hat. Kivédése nem könnyú,
mert az akarat arra való, hogy akarjon, már pedig a le lkiélet kezdeté n rendesen nincs még meg bennünk az az egyszerúség, amellye l önmagunk on
tú llép ve felismerjük lsten akaratát, és hozzásimulunk. [K ol erik us tí pusokban
ez későb b t s elég nehezen alakulhat ki. )
3) K i c s i n y e s s é g . Rendszerint nem vagyunk tú lságosan ötletesek
lsten szolgá latában, és ha valaki mindenáron .önmegtagadást akar vége zni',
annak az ellenállhatatlan komikumig men ö megnyilvánulásai lehetnek. Ki ne
emlékeznék arra a kedves apácára, aki a .szent szegénység ' nevében semmiképpen sem akart egynél több gyufaszálat elpazarolnl gyertyagYújtáskor,
inkább a nehéz gyertyatartót emelte föl és v itt e át az oltár másik oldalára, ha
a gyufa véletlenül kialudt? Ugyanakkor ennek a jó léleknek a gondolatkörén
telejsen kívül rekedt. hogy élnek a vil ágon emberek, akik csakugyan szegények, anélkül, hogy ezt .g yakorolni· kívánnák. . . Nem szándékunk itt semmilyen jószándékot nevetségessé tenn i, csak arra szeretnénk rámutatni ,
mennyire eltávolodhat az aszkézis a való ságtól.
4) M e s t e r k é I t s é g . Gimnazista korunkban legjobb barátom egyszer
jegyzéket készített az önmegtagadás alkalmairól. Ime néhány: . Levelet nem
bontan i fel mindjárt. Földön heverő szemetet fölvenni. Ha nézeteltérésünk
volt valak ivel, e lsőnek bocsánatot kérni: Világos, hogy ebből a felsorolásból
hiányzik a rangsor. Következésképpen fennáll a gyanú, hogy az ilyen gyakorlá s
.teljesítményaszkézishez· vezet: mesterségesen, .sportszerűen" keressük az
alkalm at minél több önmegtagadásra. I:s koru nk minden mesterkéltség Iránt
igen érzéke ny. Holott az aszkézis alkalmait nem ker esni kell , hanem megta lálni.
Itt érke ztü nk el t alán a kérdés lényegéhez. Az aszkézis .rn éreqfoqát" akkor
lehet ki húzni , ha visszaáll ítjuk az élet szerves egészébe. I:lete n it t nemcsak
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az ún.lelkiéletet, hanem a mindennapi élet egészét értve. Nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogyakettót nem lenne szabad külö nválasztani.
Nézzünk egy példát erre a s z e r ves a s z k é z i s r e! Gondoljunk egy
gyárban dolgozó asszonyra. Kora hajnalban kel, nyilván kedvetlenül és álmosan, kapkodva készíti eló a háznép tízóraiját, hogy aztán néha rossz
idóben, de mindenesetre zsúfolt járműveken, hasonló sorstársak nyomott
légkörében a város túlsó felén lévó munkahelyére siessen . Ott nyolc óra
hosszat ugyanazt a gépies rn űveletet végzi napról napra. Majd ugyanazon
tortúra árán hazaér, és nekiáll fóznl, mosni stb. a családra. Közben még egyegy váratlan .cserneqe" is adódik: a gyerek rossz jegyet hoz az iskolából,
vagy cseng a telefon, amikor éppen föltette a rántást ... Kérdezzük: kell-e
ennek az anyának ,önmegtagadási alkalmakat" keresnie? Hiszen reggeltól
estig ugyancsak b őven adódnak! Ha viszont mindezt úgy veszi, mint a család
és a közösség érdekében lsten el őtt jószívvel kozott áldozatot, akkor
könnyebbé és fóleg termékenyebbé válik. Skizofréniás vallásosság az, amely
a napi munkát lerovandó robotnak tartja, és várja , hogy attól függetlenül és
annak végeztével majd .lelkt életet él'. (Persze hiába várja, mert ehhez már
túlságosan fáradt.) Sajnos nem ritka eset, hogy éppen szorgalmas templomjárókban tapasztalható ,il yen hasadás: titkon .mártlmak" tekintik magukat,
ahelyett, hogy a józan valóságot építenék bele aszketikus életükbe. Ha
futólag végigtekintünk azokon a nehézségeken, amelyeket pl. csak a nagyvárosi élet okoz a mai embernek, környezetszennyezódéstól a közlekedési dugóig,
azok bizony felérnek egy középkori sündisznóbórövvel! A szerves aszkézis
tehát abban áll, hogy tanuljunk meg akaratunkkal Istennek a k ö r ü 1ményekben és e semény ekben megnyilv ánuló akarat á h o z simulni, akkor ís, amikor kelleme tlen. Ez sokkal értékesebb és nem
utolsó sorban sokkal veszélytelenebb, mint ha a magunk feje után szemelünk
ki . önmeqtaqadásl gyakorlatokat'. (Veszélyesek a magunk ácsolta keresztek
azért, mert könnyen leroskadunk alattuk. Isten csak ahhoz ad kegyelmet, ami
az ó akarata.)
Eléggé nem hangsúlyozható területe a szerves aszkézisnek az embertársainkkal való e g y ü t t é I é s. Az igazi aszkézis mindig szociális jellegű .
Hányszor kerülünk össze kellemetlen lakótárssal , igazságtalan f ölöttessel .
lelkiismeretlen kollégával, bőbeszédű öregekkel . nehéz természetű beteggel
hányszor érezzük úgy, hogy megbántottak. kihasználtak. csalódtunk a
másikban - és mindezen többnyire semmi módunk változtatni! Nagy dolog,
ha megtanuljuk Pál apostol intelmének szellemében .elvlselní egymást'
(Kol 3,13). De még ott lis bóséges tere nyílik az aszkézisnek, ahol egyik fél
sem hibás. mindössze a természetek vagy meggyózódések különböznek, A
Zsinat egyik nagy vívmánya az a figyelmeztetés. hogy ilyenkor nem az elzárkózás a megoldás, hanem a sokszor bizony fáradságos - dialógus.
Es amikor az ember olyan híreket hall vagy olvas. hogy: az egyik francia
elnökjelölt kortese rálótt a másiknak a hívére: az áthelyezett plébános
fellázitotta a községet az utódja ellen; a .hlthü" katolikusok csoportja
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gyalázkodó röpir at ot bocsátott ki a kézből áldozók ellen; a fiatal káplán
tapintatla nul és s ért öen nekiront ott az újításokkal meqbarátkozni nem tudó
idős híveknek stb. akkor sóhajtv a állapítja meg. hogy, úgy látszik, a minimális tolerancia is nem közönséges önuralmat és l e l k i e rőt követel. A
tömegtájékoztató eszközök korában elvben alaposan megnövekedett ennek
az együttélésnek a te re is. A legtöbb embernek pl. komolya szkézislehetőséget
jelentene az ún. harmadik világ problémaköre - azért is. mert nyomaszt óan
nehezedik ránk. azért is, mert áldozatra ösztö nöz. De kevese n j utnak el
odáig, hogy csakugyan törődnek vele.
Nem hagyhatjuk ki a mai idők aszketikus lehetőségei közül az önuralo mnak
azt a f ajtáját . amely et a haszontain és fölös leges élvezeteknek való elle nállás
követel meg. A kábltószerekr öl, alkoholizmusról és egyéb káros szenvedé lyekrő l nem is beszélve, idetartozik mindaz, amit a kirakatok cs ábltás ára.
a rek lám hatására megveszünk, pedig nincs szükségünk rá; mindaz. amit
. reprezentá l ásbó l" vagy mások túllicitálásából jobbik eszünk ellenére csi n álunk; a ké pernyő re félig-meddig f igyelve elfecsérelt órák stb .stb . A reklám
nagy lél ekt ani ügyességgel és roppan t hange rővel Igyekszik materiális és
szellemi téren is nyakunkba varrni mindent. A töméntelen ajánlat közül igazi
aszkézisse l kell kiválogatnunk azt, ami valóba n szükséges vagy legalább
hasznos. Az ún. jóléti t ársadalmakban egyházi részről elég sokszor hall unk
erre utalást. de saj nos igen szeré nyen és erőtlenül. A gyakorlat pedig mást
mutat. Egy német egyházi újság húsvéti számának háts ó fedőlapj a egy nem
éppen olcsó ita l hirdetését hozta . Az egyik olvasó - méltán - kifogással
élt. A szerkesz tőség azzal védekez ett. hogy reklámokra szükség van, mert
csak így tudják t art ani a lap árát - és különbe n is miért ne lehetne a
fe ltá madás ünnepét egy pohárka ita lla l is megülni?
Az ellenkező oldalon viszo nt furcsa aszketikus túlzások kapnak lábra
.közösségi" előjellel. a szoli daritás nevében . A tüntetően szedett-vedett ruhát
vi s e l ő és híd alatt alvó fiata loktól addig a legalábbis kétes értékú propagandáig . amely csonttá aszott éhezők elrémítő plakátjaival igyekszik megindítani a szíveket és erszényeke t. és karácsonykor sem tud mást, mint prófétai
módon fe n y eg etőzn l. Azzal lndokolják ezt. hogya mai ember csak erős
hatásokra fogéko ny, és szem e lől tévesztlk, amit az orvosok jó l tudnak:
csínján kell bánni az erő s orvo sságokkal, mert a szervezet könnyen érzéketlenné vál ik.

Bl Aszkézis a lelkiség fölépítésében: hajtóeró vagy gát ?
. Senki más alapot nem vethet. mint amely vett et ett ; ez Jézus Krisztus"
(1Kor 3.11) . A lelk iéletet Jézusra alapozni annyit jelent. mint a szeretetre
alapozni. Vagyis arra a jóakaratra. amely ott rejlik az ember szívében lsten
és embertestvérek Iránt . Szent Ágoston azt mondja, hogy .a jóakaratnak ml
nehéz.
sem könnyebb. mint jóakaratúnak lenn I." Könnyú akkor is. ha •Ubi amatu r. non laborat ur. ets i laboratur. ips e labor amatur." Vagyis a
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szeretet nem érzl a fáradságot, ha pedig mégis, akkor azt is szeret i.
Tehát szembe tud szállni a jóakarat akadályaival és a szolgálat neh ézségeivel,
önmagában és önmagán kívül: ez lenne az aszkézis .
Azt szokás felhozni ezzel szemben, hogy az aszkéz isnek meg kell előznie
a szeretetet, mert akinek bels ő világa .rendetlen ", az nem tud helyesen
szeretni. Csakhogy az ember lelke nem mindenféle holmival megtömött fiók,
ahol .rendet tudunk cs inálni", kihajigálva, ami fölösleges. Nem edény,
amelyet .ki kell ürí t enü nk" • hogy majd azután (egy valój ában nemlétezö
semleges állapoton áthaladva) betöltse az lsten. Nem is egy autó ablaküvege
Merton hasonlata - , amelyet a t örlövel automatikusan végigszántunk,
. megt lsztí tv a a rendetlen hajlarnokt ól" , és m árls tiszta. Hanem ha már képpel
élünk, inkább összekeveredett vas reszelék, amely a mágneses er ővonalak
hatására rendeződik. A mágnes: lsten . Az ö szer et et e sugárzásának kell
kitenni a lelket, els ősorban Jézus személyében, hogy megérezze , és így legyen
ereje vonzása után igazodni.
Ha nem így történ ik, az neg atív fejlődést eredményez. Több oldalról rnutatkozhatik ez meg :
1) V I s s z a von u I á s a világtól és az ernberekt ől. Szent Ignác híres
elve szerint a teremtményeket annyiban kell felhasználnunk, amennyiben
segítenek célunk, azaz lsten szolgálata felé, és annyiban . kell megválnunk
től ük, amennyiben akadályoznak. A gyakorlatban akárhányszor mintha csak
az elv második felét vennék figyelembe. Holott ki nem látja, hogya pozitív
aszkézis sokszor éppen anny ; vagy még több eröfeszítéssel jár, mint a
negatív, a lemondás! lsten ezt az egy életünket nem azért adt a, hogy jól.
rosszul . átess ünk" rajta, és utána majd jöjjön az . igazi·, hanem szeretete
ajándékául magunknak és másoknak.
2) F é I e I em . . A ki fél . az nem tökéletes a szere tetben" - mondja a
szeretett tanítvány (Un 4,18). Maga Kr isztus festi meg a t alentumok példabeszédében (Lk 19,20-26) annak az embernek a típusát, aki lsten .rneqbántásától " félve inkább nem él a rendelkezésére álló lehetöségekkel , pedig
éppen ezzel vonja magára Ura rosszallását. Ha az ilyen pl. családot alapít,
. búra alatt" szeretné nevelni gyermekeit. Ezzel persze csak annyit ér el,
hogy kétes és zavaros forrásokból fogj ák meríteni mindazt, amire fölkészíteni
az ö kötelessége lett volna .
3) E I e t i d e g e n s é g. Igyekszik hátat ford ítani a .cs áblt ö" világnak ,
és csak a legszükségesebbet venni tudomásul bel öle. A természet, a rnúv észet, a közösség, mindaz az embert tényez ő, amely okosan felhasználva
harmonikusan fejleszti egyéniségünket, kiesik az életből, ill. nem jut kell ő
szerephez. Különösen rosszul járnak a kedélyi elemekben gazdag múvészeti
ágak: költészet, zene . Az eredmény : múveletlenség , egyoldalúság, magány.
Ami nemcsak egyénileg sajnálatos, de akadálya az életbe való beépülésnek
és ezzel a keresztény tanúságtétel nek is .
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4) T e r m é s z e t e II e n e s s é g . Elméletben mindannyian valljuk hogy
a kegye lem a természetre épít. A gyakorlat bizony sokszor mást mutat:
a természetfölöttit nagymértékben azonosítják a természetellenessel. Eppen a helytelen aszkézis következtében . Ebben a szemléletben minden
term észetes vágy vagy vonzódás eleve b űnös vagy legal ábbis gyanús és
tökéletlen, és amit szere tnék, attól fé lnem kell. Viszont ami kellemetlen,
nehéz, elriasztó, az szlnt e biztosan . Ist en akarata" és tökéletességünk
eszköze. •Nagyon jó, mert nagyon rossz" - az egyik l e l k i v e z e tő n e k ebben
a tömör formul ájában sok a zseniális igazság, de azért csínján kell bánni
alkalmazásáva l. A t ökéletesség mértéke sem az, hogy milyen . önrneqtaqadott" valaki. K örtn y ű fö lfedezni mindebben a dualizmus és a már érintett
sztoicizmus maradványait .
5) O r ö m t e I e n s é g. Az egyik legveszedelmesebb léle kt ani fejlemény :
az áll andóan elfojtott, háttérbe szorított érzelmi élet elsat nyul. ezzel kedél yvil águnk elszürkül. magatartásunk mogorva lesz. Elrett entő realizmussal
fes ti ezt egy nemrég megj elent kis elmél kedési könyv életképe: . Mi nt
aszkéta / elnyomott mindent: / mérgét / sír ását / nevetését / ösztöneit
/ szükségleteit / vágyait / aggodalmait / kétségeit / gyöngédségét. / Mint
aszkéta / el nyomott mindent, / saját magát / és az embe reket körülötte:
Az [ lye n ki egyensúlyozatlanság természetesen megbosszul ja magát . A
s z á m ű z ö tt érze lmek búvópatakként fe l-feltörnek, furcsa, veszélyes helyzeteket
teremtve. Van, aki már nem tud egy szlvb öl jövő meleg szót kimondani,
mert elsírja magát.
6) Az ilyen ember képte len a p i h e n é s r e , kikapcsolódásra , fe loldód ásra,
akár másokkal, akár egyedül. Olyan ez, mint a vasf űz ő. amely nél kül szerencsétlen tu lajdo nosa már moccanni sem tud. A . köt elesséq" megszállottjává
váli k. Pedig a mal élet hajszájában életbevágóan fontos a pihenn i tud ás
múvészete. Es éppen a kegyelem is előszeretettel a csendnek, a szándékta lan
odaadásnak a perce iben hatol lelkünkbe. Az a kegyel em, amit . eget ost romló
akarás" nem tud kikényszeríteni.
Csoda-e, hogy az ilyen légkör a lel kiéletben a komo r vegetá lás . stralornvöl gyi' hangulatát állandósítja , vagy tömény lázadást vált ki, és átcs ap az
ellenkezőj ébe? Az is megeshet viszont , hogy a túlzott igyekezet , meggondolatlan n a g y l e l k ű s ég következtében nagyobb terhet váll al ma jjára val aki, mint
amennyit elbír (vö . Lk 14,28-32, az építkező meg a hadviselő példája). Az
ilyesminek idegösszeom lás , be lső zsákutca , lelki összet örés lehe t a vége.
Menn yit szenvedett a természetes és derűs l e l k ü l e tű Szent Erzsébet
rid e9 lelkiat yját ól! A legtöbb ember persze nem Szent Erzsébet, és ha az
életszents éget aszket ikus gyakorlat alakj ában mutatják be neki, egyszerűen
elrneqy től e a kedve . Hisz joggal vélekedik úgy , hogy lst en nem önkínzásra
adta az életet, és a boldogság nak ki irthatatlanul bennünk égő vágya Tőle való.
Kössünk még csokorba néhány olyan hibát , amelyeket összef oglalóan .a
kereszt fetisizá lása" névv el illethet nénk. A szenvedés különféle form áival
szemben való magatartásról van szó:
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a) L e I k I s z á r a z s á g. A belső sivárságnak és izetlenségnek ez ti
sajátságos állapota előbb-utóbb mindenkinél bekövetkezik. Elő kell késziten i
és föl kell fegyverezni rá a lelket, hogy ne ijedjen meg tőle. A szeret etbe n
megacélozódott aszkézis kétségtelenül páratlan tartóerő ilyenkor. De ne cs ináljunk a szükségből erényt, még kevésbé eszményt . Az lst en kegyelmében
élő lélek normális állapota mégis csak a sze rétetb ől fakadó örö m, az
Istengyermekség melege, a szeretet nyugodt izzása. M iért ne kérhetnénk
Istentől, hogy lendülettel tudjuk szolgálni Ot? Természetesen a szeretettel
elviselt szárazság nagyon kedves lehet lsten előtt, de ne hangoztassuk
mindenáron . érde msze rzö" voltát, és nem kell gyanúsnak tartani, ha valakinek
nincsenek ilyen . megpróbált at ásai· .
b)

B e t e g s é g és f izikai szenved ések. Amennyi re igaz, hogy a szefakadó szenvedés roppant erőtartalék ls ten ors zágában, éppen úgy
áll , hogya szenvedés nagy próba, nagy kísértés , nagy veszedelem is. Isten
eredetileg nem így akarta. A mi feladatunk az, hogy amennyire től ünk telik ,
küzdjünk a betegség , az éhség. a természeti csapások követk ezményei stb .
ellen a rnaqunk és még inkább mások életében . Am it nem sikerü l klküszöbölní.
azt alázattal és szeretettel vállaljuk és segítjük hordan i. De aki a rákos beteget azzal tartja , hogy betegsége .lsten szeretetének [ele " , könnyen megjárhat ja. A szenvedés te rmészetfölötti szintézi se kényes rn úvelet, csak
be lü lrő l oldható meg, s t öbbet segít hozzá az egyszerű , meleg együttérzés és
segitő készség, mint a . buzdítá s ". Ne feledjük: Jézus nem vigasztalta, hanem
megyógyrtotta a betegeket!
rétetb ől

Különösen fontos a helyes aszkézis a p a p , ti S Z e r z e t e s élet éb en.
(A kétfajta aszkézis nem azonos!) Ha lsten embere nem örve ndezöbb. nem
sugárzóbb , emberebb ember, ha szeretete nem mél yebb és készségesebb,
akkor egyrészt nem találja meg saját bel s ő egyensúlyát, ami könnyen
meghasonlásra vagy legalább igen fu rcsa szo k ásokra vezet , másrészt nem
tudja közel vinni másokhoz Istenét. Az Istennek lefogl alt lél ek aszkézisének
igazi gyümölcse nem az elzárkózás, hanem az odaadás, a kiszolg áltatottság .
Epp űgy, mint Kri sztusnál. Nevelésünk ezen ti téren enyhén szólva sok
kivánn ivalót hagyott maga után , azért keresi most olyan kínosan a helyes
egyensúly útját, Hogy egy szélsőséges példát hozzunk: mit szóljunk ahhoz a
nagyvárosi káplánhoz, aki ha női hangot hall a telefonban, azonnal leteszi
a kagylót? (Pedig hát tudvalévő , hogy pl. az olyan kényes ügyek el intézése,
mint súlyos beteghez papot hívni , többnyire a család nőtagjaira marad .) A
helytelen aszkézisben kereshetjük egyik okát sok pap későbbi válságának,
hivatásvesztésének ls: örö mtelen életéből oda menekül, ahol emberi boldogságot képzel.
C) A " szent ek aszk ézise" . tl t-e
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kereszt vagy cél?

Valamennyien emlékszünk még azokra a nem is olyan régi keletű szent életrajzokra , amelyekben a hős szerdán és pénteken már csecsemőkorában
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nem szopott, és halála után semmi földi er ő nem volt képes eltávolítan i
te stéról a húsába evőd ött vezeklóövet. Ezeknek a zord aszkézisű leírásoknak
két sajnálatos következményük volt. Az egyik: hozzávéve még a csodákat is,
amelyek a szentnek szi nte minden léptét nyomon kísérték, csakugyan teljesen
más világba helyezték át lsten kegyeltjét. Mindennapi ember nem is qondolhatott követésére . Még egy lépés, és ott vagyunk a .vall ásos" és .hétköznapl" élet végzetes szétválasztásánál. A másik, még nagyobb baj az, hogy
a szenteknek ez a karikatúrája erősen befolyásolta a keresz tény életról alkotott felfogásunkat: hiszen mégis csak a szerit ennek a mintája. Pedig minden
ilyen egyoldalúság torzképe a keresztény aszkézisnek. A kereszténység jóhír,
örömhír. Ki mondjon igent az lsten teremtette vilá gra, ha nem mi? (Egy bölcs
lelkivezet ő mondása volt: .Kinek teremtette lsten azt a sok jót a világon? a
bűnösöknek vagy a gyermekeinek? Ugye hogya gyermekeinek?") Ki sugározzon örömöt, ha nem mi? Az az Egyház, amely fölséges merészs éggeI
még a bűnt is .boldoq " - nak mondja az Exsultetben. hiszen Megváltót érdemelt, éppen hűséges gyermekeit nevelné az örömtelen szigor szellem ében?
De hát Jézus Krisztus? Hiszen ó igazán szegényes és kényelmetlen életformát választottt magának a földön , keserves szenvedésekkel és kereszthalálával váltotta meg a világot, és világosan kijelentette: . Ha valaki követni
akar engem, tagadja meg önma gát, vegye fel keresztjét, és kövessen" (Mt
16,24). Isten maga jött el önként szenvedni értünk, hogy megtanítson az
önkéntes szenvedésre.
A dilemma megoldása elvben - láttuk - egyszerű . Az aszkézis helyes ségét nem mennyiségileg, hanem minóségileg kell mérn i: annyi igazolt belőle,
amennyit alapja, indítéka , hajtóereje: a szeretet szerve sen magával hoz. A
szeretetnek kétszeresen is velejárója az áldozat: egyfelól ki kell küszöböln ie
rnlndazt , Dmi saját magában ellenkezik az odaadással , másfelól . ki üresedik"
annak kedvéért, akit szeret (ennek egyik saj átos fajtája a vezeklés is) .
Az édesanyának bizony sok kellemetlenséget szerez gyermeke. Nehezen
hordja, kínok közőrt hozza világra, sok-sok lemondással neveli: neki adja a
legjobb falatokat, virraszt mellette, nem tud szórakozni járni ... Melyik normális anyának jutna eszébe, hogy ezt felszámítsa, mint önmegtagadást? Mlndez magától értetődik .
Arpádházi Szent Margit aszkézise ma elrettentónek tűnik. Csakhogy ó
nemcs ak családja és rokonsága, de egész nemzete sorsát hordta szívén,
azért vezekelt. Az a szent mértéktelenség, amellyel ebbe belevetette magát,
a szeretet szülötte volt.
Az Úr Jézus életének is ez a kulcsa . Az Atya iránt és irántunk való
szeretete magyarázza a megtestesülésnek azt a páratlan . aszkézls ét" . amelyet
szemléletesen érzéke ltet a régi himnusz: .Szűzi méhet nem ut áltál." Ez viszi
el a jászoltól a keresztig .
Mindig voltak és vannak emberek, akik olyan szorosan simulnak Krisztushoz, hogy mi ndenben utánozni kívánják áldozatos életét. Ezek a hósi lelkek
önként, szeretettel vállalják a keresztet - nem azért, mert szenvedés , hanem
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azért. mert Krisztus és a megváltás útja. Csakhogy ez nem aszketikus
gyakorl ás eredménye. hanem ingyen kegyelem. A magunk erőfeszítéséből
sosem juth atunk idáig. A szenteknek ezen a hős i aszkézisén nem cso dálkoznunk vagy megbotránkoznunk kell. hanem be kell hatolnunk lény ük magvába:
szeretetükbe . Es ott kezdjünk t anulni tőlük , nem küls ő gyakorlatokban. (Szenteken nemcsa k a kanonizált szenteket értjük: ismerőseink között is alighanem
találkoztunk már ily en példák kal.) Egyébként az igazi aszkézist diszkréció,
rejtőzés jellemzi: az Úr Jézus kemény szavakkal bélyegezte képmut atásnak az
e lle nkezőjét (M t 6,16-18) .
Csakhogy küls ős éqeket, egyes gyakorlat oknt mindig könnyebb utá nozni,
mint eleven , éltető lelket el sajátitani. Márpedig az aszkézis csak addig
építő erő, amíg helye s értékrendbe illeszkedik . Hogy az e l őz ő példához
tér jünk vissza: ha az anya bálványt csin ál gyerm e k éből, és miatta minden
elemi testi és szell emi i gé n y é tő l megfosztja magát. ez az egészségt elen
áll apot megbo sszulja magát saját lelki egyens úly ában, de a gyenn ek fe jlódésében is. Jézus sem "azért" jött el a földre . hogy szenvedj en és meghaljon ,
hanem azért , hogy életével és halálával pél daképünk és megváltónk legyen,
ezzel megdicsőítse az Aty át , azután pedig feltámadva vi sszatérjen boldog
d icsőségébe. A dolgok jelenlegi rendjébe n ez az út szükségkép pen vezet ett
a szenvedésen át. De az utat nem szabad összetévesztenü nk a céllal. Aki
Jézus él etéb ől csak a nagypént eket látja, aki a kereszténységet a szenvedés
örömtelen vallásává teszi, ugyano lyan végzetes hibát követ el , min t aki nem
"veszi fel keresztjét", hogy az Urat kövesse .
Jézus élete elejétól vég ig a leghős iesebb aszkézis megnyilvánulása vo lt ,
még sincs benne semmi erőltetett . mert a szeretet hozza magával mlndezt ,
és olvasztja tennészetfölötti egységbe . Az aszkézis célja P. Hunya szavával
. a kr isztusi minta másolása."
Az is világo s, hogya szeret et megny ilvánulásának nem az aszkézis az
egyetlen és l e g főb b módja. Az édesanya nemc sak áldozatot hoz gyermekéért.
hanem gyönyörködik benne, örü l neki , el halmozza szere te té nek meleg ével.
A nagy vezeklők élete az istenszeretet élmé nyének titokzatos virágaiba boml ik
(misztika ). Biztosan ros sz az az aszkézis , amely az élet uralkodó motívum ává
váli k íe szközb öl cél lá) , és elveszi lst en, ember irá nt i magata rtásu nk t ermészet es közvetlenségé t.
Eli ndultunk tehát a mogorva . or ralógató aszkétától" (Mécs), és eljut ot tunk
a deru s és erős emberig , akinek aszkézise karöltve halad szeretetével.
Természet esen a hosszú időn át megszokott aszket ikus tú lzások páncélját nem lehet csak úgy lehajítani, hiszen akko r a lélek védtel en mara dna.
Ismét csak a szeretet és bizalom erősítésével kell kezdeni, hogy az átjárjon
a gyakorlatokból annyit, amennyi szerves, és megtanulja mellóznl azt, ami
fölösleges. A túlzott aszketikus fegyverkezés ugyanis - e l s ő hall ásr a t alán
furcsán hangzik a bizalom hiá nyáról árulkodi k. Bizalmat lanság mind az
élet és az lst en t eremtette vil ág, mind az emberek , mind l st en szeretete
Iránt. "Te kardd al. dárdával és pajzzsal jöss z ell enem mondja Dávid
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Góliátnak - , én pedig a Seregek Urának nevével megyek ellened" (lSám
17,45). Aki szeret, az lsten gyermekeinek szabads ágában jár, ugyanakkor
nem felejtve Pál mondását: .Minden szabad, de nem minden használ. Minden
szabad, de nem minden szolg ál javunkra" (1Kor 10,23-24). (Csak mellesleg
jegyezzük meg: szerencsére a lélektanban ritkák a tiszta képletek, s a legtöbb
embernek marad legalább valarní .hobbyja", ami a pozitívumok birodalmához
kapcsolja . Egy sakk-kör vagy egy hangversenybérlet kltünő . gyógyszernek"
bizonyulhat ilyenkor.)
Orömmel kell üdvözölnünk azt a fejlődést is, hogy ma az aszkézis
súlypontja a testi gyakorlatokról fokozatosan a lelkiekre helyezódik át (lásd
pl. a böjti fegyel em alakul ását) . Igy minket már nemigen fenyeget az a
veszély , amiról nem egy szent életében olvasunk: többnyire kezdeti túlzásaik
életre szóló nyomokat hagytak egészségükön . Az egészség persze viszonylagos jó, de lsten általában ezt is azért adja, hogy vigyázzunk rá.
Csakis az lsten akarata szerinti aszkézis útját járó emberen teljesednek
be a fölséges páli paradoxonok: •.. . mint szomorúak, de mégis mindig vi·
dámak, mint szűkölködók, mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmijük
sincs, de mégis mindenük megvan" (2Kor 6,10). Ez a krisztusi aszkézis
buktatókkal teli, de magasba vivő útja .

Békési István

MAIT TALBOT H051 HARCA
1971 augusztusában Rómában járó ír zarándokok azt sem tudták, hová
legyenek örömükben, amikor VI. Pál pápa azzal fogadta ő k e t , hogy olv asta
M att Talbot életét, és ez volt a benyomása: .Ideje, hogy szentté avassák . I:n
megteszem, ami tólem telik:
Az, akiról a Szentatya így nyilatkozott, egyszerű ír munkásember volt.
Sót megrögzött iszákos fiatalember. De egy pillanatban megfordult. éspedig
véglegesen. A kegyelemnek ezt az óráját holtig tartó hűséges küzdelemmel
gyümölcsöztette, és így lett a .szentek szlqetén" új , szentéletű példakép. A
Zöld Sziget századokon át a műveltség fellegvára volt a legsötétebb barbár
századokban . Majd lett a misszionáriusok és nagy szerzetesek, igazán bös égesen termó és máshol is magvetó elindulások otthona . Matt példája úgy
világithat megint, mint a nagy ír kolostorok tudománya és az ír hegyek szent
embereinek élete .

Halál az utcán
Otven éve, 1925 Szentháromság vasárnapján (június T-e volt), Dublin
utcáján, a domo nkos atyák temploma közelében, összeesett egy misére
sletó fáradt öreg munkás. Ekkor még senki sem sejtette a titkot. Fehér-fekete
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habitusában odasietett egy dominikánus, és fe loldozta, szent kenetet adott
neki. Majd jött az orvos , és megállapította, hogy halott. Megé rkezett a
mentó kocsi , és mert senki sem ismert e fe l a köréje csopo rto suló k közül,
elvitték. (Cím nem volt nála. A zsebében lévó imakönyv és szento lvasó nem
. különös ismert et ó jelek" egy vasárnapi dubl ini utcán .) Amikor a holttestet
levetkóztették, jött az els ő meglepetés. Vezekló vasláncot t aláltak aha lotton.
Egy nagyobb, e rős lánc a test körül. A karj án és a lábszáron a térd alatt
másik , könnyebb lánc. A másik karon kötél . . . Ki ez a k öz épkcrl vezekl őeszkö 
zöket hordó halott. akiknek egyszerü ruhája és holtte st e makul át lan tiszta?
Apja fia
Ak i közelebbról megismerte az íreket, új ra meg újra fel kell, hogy vesse
a kérdést : mi ennek a népnek a t itka? Az ír nép ere je : az ír édesanyák. Igy
volt ez Talbot éknál is . Tizenkét gyereket szült férjének, Charlie-nak a derék
Elizabeth, és ki lencet fe l is nevelt. Hogy húsz év alatt 11 esetben költ özködtek,
az elárul valami t a ház urának j ell eméról is .. . Alapjában jó embe r és derék
munkás volt, de az ital rabja. Az apró te r m e t ű . nagyhangú és nagyivó apa
mellett a fiúk is korán azok lettek. Az örökösen osztozó , részeges ser eget
mégis rendben t artotta valahogy a derék édesanya.
Matt 1856. május 3-án szüle t ett Dublinban. Iskolázottsága gyorsta lpaló
t anfol yam volt. - csak egy év ig tartott a vall ásos alapvetés re és a híres
három . R· -re (writ ing , reading, reckon ing) szor ít kozó iskola . lrn i, olvas ni ,
számolni úgy-ahogy megtanult . A derék isk olat estv érek iskolanaplója szeri nt
abból az egy évból is sok napot mul asztott.
Tizenkét éves volt. ami kor dolgozni kezdett. Egy borpalackozó üzletben
igazán körtny ű volt az ivás inasiskoláját sikerrel elkez deni. Ei is kezdt e.
Kés öbb édesapj a munkahel yén. a dubl ini kiköt öben kifut6fiú lett.
Egy shill inget adott ker esetéból édesanyjának, a töb bit elitta. A több iek
is így tett ek. Ha pénzük nem volt. vártak a kocsma el őtt, mí g Jó barát, jó
cimbora nem jött, aki f izetett nekik egy-egy pohárral. Ha valami alkalmi
munkával pár shilli nget szereztek, azt újra eli tták. Volt , hogy munk ájuk ért például kitakar ították a kocsmáros rist áll Óját . ól ját - nem pénzt kaptak, hanem
valami term észetbeni juttatást . Valamelyik eladta, és új ra volt egy kis pénz
az ital ra. Megesett. hogy Mat t a csizmáját is zálogba tette , és mezítláb
somfordált haza.
•Bocsásson meg neked az lsten. Matt" - mond otta édesanyja , amikor a
heti shillinget leadta a .koszt és kvártélyért" . .Igy kell bánni az édes anyád.
dal?" Gondolom , az anyai panasz igazi értelme: .Ne verjen meg érte a jó
lsten! "
Az ír történel met kell ahhoz ·ismernünk, hogy az ital átkának az igazi
okát megtal álju k. M i marad egy népnek, mikor idegen lesz saját hazájában,
és szolga ap ál fö ldjén? A nyomor - és a nyomorban vi gaszul. bódulatu l az
ital. A negyedm illiós DublInban 1865-ben 16 192 vol t a részegség miatt le-
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tartóztatott emberek száma. Egy harmaduk nó volt. l866-ban 19 esetben
szerepelt a halál okául a szomorú kitétel: . a halál oka r észeqs éq" .
A kegyelem órája

Az apa példája és az ír nemzeti átok biztos an vitte Mattot a roml ás útj án.
Ezt látta maga körül. ezt látta otthon. Igaz. öt millió ember letette a .pledqe "·
et . a naq y ígéret et. hogy szakít az ivással. mikor a nagy kapucinus atya. Father
Matthew örök halállal és nemzeti roml ással fenyegette öket. De elmúltak
azok a hósi ld ök, úgy látszott. mind en visszatért a régi kerékvágásba. Maty lnk
is abban halad t . Csak annyi maradt meg jobb ik é nj é b ő l , hogy a misét fel
nem adta . és ha lopott pénzból akarták it atni. akkor ki t udt a mondanl, hogy
.nern " .
Azon a szombat reggelen. l884-ben sem volt egy f ill ér sem a zsebében;
két - szi ntén pénztelen - te stv érével ott ácsorgott a kocsma el őtt , Nem
dolgozott a héten. nem volt italra pénze. No majd jönnek a szerencsésebb
[óbar átok, akik dolgo zhattak . Bizonyára behívják óket . Potyáztak már nála is
ele get és el egen ... De hiába vártak. Valami megkes eredett Matt szájában.
és odaszólt testvéreinek: .Megyek haza: Anyja csodálkozott. hogy olyan
kor án és ráadásul j ózanul t ér haza. •Megyek a Szent Keres zt kollégiumba .
és ígéret et t eszek" - mon dta Matt. An yja int ette. ne te gyen könnyelmü
ígéretet. De mikor a 28 éves ember elindult. utána kiáltott: . A djon neked az
lsten er őt , hogy meg is tarts ad!"
Matt kereset t egy papot a koll égiumban, letette a pledqe-et és meggyónt.
Másnap a vasárnapi misén megáldozott. . Iste n ors zágában valami készül.
valami lesz .. ."

A

hő s i

harc

A kkor nézett csak nagyot az édesanya. mikor h é tf őn reggel öt órakor felkelt a fia. hogy munk a e l ő tt a jezsuiták Gard iner utc ai templomába mis ére
menj en. Es a komoly indulást nem követte csalód ás. Matt minden reggelt
misével kezdett . és est e. munk a utá n új ra bet ért val amelyik t emplomba.
Lehet óleg t ávolabbi ba. hogy megs zabaduljon a pajtá soktóI. Mert ez a munka
ut áni Idő volt a kísértés órája. Ilyenkor áll tak meg e qy-két pint sörre . Tudt a.
hogy nem volna képes ell enáll ni. Hát annak t abernákul umához menek ült , aki
a keresztról kiált otta: . Szomjazom." Ott maradt soks zor lefekvésig, ott volt
szombat dél után. ott vasárnap. Nem volt még gyakorl at a az imában. Serdül ó
évei ben eq y-két megszokott reg geli imádságon. egy·egy idónként eszébe
jutó Odvözlégyen túl (ezeknek tulaj donította kés öbb megt érését) nem sokat
gondolt Ist enre . De tudta. hogy ott jó helyen van.
Az e l s ő három hónap volt a legnehezebb. Néha csügged ten mondta é·
desanyj ának: . Any árn, nem jó ez semmi re. Ha letelik a három hónap. megi nt
Inni fogok ." Egyik este olyan erós volt a kísértés . hogy betért egy kocsm ába.
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De a kiszolgáló valahogy megfeledkezett róla. Matt föl eszméit, kirohant , és
kezdve soha nem hordott magával pénzt . Drasztikus , de hatásos orv osság
volt.
ett ől

Három hónap múlva megújftotta ígéretét egy évre , azután már egész
életére. De volt, hogy még két-három év múlva is a kétségbeesés környékezte . Egy alkalommal a félhet es vasárnapi misén a Xavéri Szent Ferenctemplomban , amikor áldozni indult volna, egy be ls ő hangot hallott: minden
igyekezeted hasztalan! Képte len volt mozdu lni. Ugyanez ismétlódött meg
vele még két másik templomban, mig végül három órával k és őbb megint
a kiindulóponton t alált a magát . Ekkor odavete tte magát a t emplom l épcs őj é re.
és hangosan kiáltotta : . Nern, Uram, semmi áron nem esem vissza rég i
szokásalrnba! " Es forrón segítségül hívta M ári át. Ezután végre nyugodtan
végIg tudta hallgatni a misét, és megáld ozott.
Gyökeres átalakulás
Lassan pajtásai is észrevették: Matt megváltozott. Nem hiába mondta
róla egyikük: .Semmit sem tudott könnyen venni: Ok egyelóre csak azt
látták, hogy nem megy velük Inni. Anyja és nóvérei jobban látták, mi ben
változott meg a megtért bárány. Órákat imádk ozott otthon is. .Ha vendég
nIncs, akkor térden tal áljuk." Böjt ölt is, éspedig kemé ny szigorra l. Zordul
kemény életrendjén csak utolsó hónapjaiban , kórházi tartózkodása után
enyhített, akkor sem sokat . Es elkezdett olvasni. Rett entó kitartással rágta
át magát - hiszen eleinte alig ment az olvas ás - azokon a könyveken,
amelyeket lelk iatyja és gyóntatója, a jezsuita P. Walsh adott neki. Egész kis
könyvtárra való lelki könyvet (90 db) gyújtött, és azokat állandóan olvasgatta,
megjelölve egyes helyeket. Minthogy az olvas ás lassan ment, jó l el tudott
gondolkodni az olvasottakon. Ha valam it nem értett, kimásolta , és megkérdezte gyóntatóját vagy más hozz á ért ő embert. Egyik könyvében aláhúzta ezt
a mondást : .Az imádságban az ember szól Ist enhez; a lel kiolvasásban lsten
szól az emberhez: Könyvei közt apró áltatos s áol füzete k mellett ott volt
Rodrigueznek a keresztény tökéletességról szóló könyve, Faber konferenc iái,
Szent Agoston Vallomásai (a nagy búnbánó önéletrajzát Matt alaposan összef irkálta). De negyven éven át els ő és legkedve sebb olv asmánya a Biblia volt.
A Szentírás több péld ányban is megvo lt neki. Igen szerette az ószövetségben
a zsoltárokat és a Bölcsesség Könyvét. Az evangéliumok közül Szent Mátéé
volt a kedvence. A szenvedéstörténet lapjait majdnem salátává olvast a.
Szent Pál szereteth imnuszát az első korintusi levélben külön aláhúzta : A
szeretet türelmes, a szeretet jóságos . . .
A Gardiner utcai templom sekrestyése is mondhatott volna Mattról egyet
és mást . Hiszen amikor hajn alban kaput nyitott, ó már ott térdelt a templom
el őtt, télen-nyáron. Látta, hogy óras zá m egyenes tart ással . mozdulatlanul
té rdelve imádkozik , könyv et sohasem használ. A jós zemú ember k é ső b b ebbe
a mondatba foglalta össze Matt jellemzését: . Csak egyv alamit kívánt: Ist ent :
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Az ivás után idővel a dohányzást is abbahagyta. Pedig ez talán még
nehezebben ment. Annyira hiányzott a pipája, hogy egy fehér kavicsot szopogatott, mikor nagyon erőt vett rajta a dohány utáni vágy.
Minden Talbot-fiú örökölte apjuk indulatos természetét. Mattnak sem
sikerült mindig erőt vennie rajta . De szokásává tette, hogy amikor észrevette
hibáját, visszament az illetőhöz, és térden állva kért bocsánatot.
A megtérése utáni években kabátja hajtókájába két gombostút t űz ött
keresztbe. Azelőtt Ittas állapotban gyakran káromkodott: az egyszerú ötletnek
az volt a rendeltetése. hogy a Keresztrefeszítettre emlékeztesse. és így
megóvja lsten nevének hiába vételétől.
o•
1890 májusában P. Cullen egy felhívást tett közzé oA Szent Sziv Hírnöké
ben : nagylelkú férfiakat és nőket keresett, akik hajlandók életre szóló
absztinenciát ígérni. hogyengeszteljék Istent a mértéktelenséggel elkövetett
b űn ök ért, és felajánlásukkal hozzájáruljanak az iszákosok megtéréséhez. Matt
azonnal meglátta, mennyivel magasabbrendúek ezek az indítékok az ő eddigi
ígéreténél. és lelkesen csatlakozott. Nevét ott találjuk a lista 113. helyén.
Igy lett a kocsmázó mihasznából engesztelő, másokért aggódó, hősi lélek.
A derék munkás
Matt. csakúgy. mint nagyhangú és nagyivó édesapja, nem volt munkanaplopó típus. Az apró termet ű ember erősebbeket megszégyenítő
erőfeszítésekre volt képes. Dgyes keze volt. és ha famunkához jutott, nehéz
volt vele lépést tartani. Mikor építésnél téglát vagy maltert hordott - akkor
még a vállukon cipelték a terhet a munkások - , a teher nagyságában és a
szapora igyekezetben is példaadó volt. Mikor a fatelepen kátrán yozta a
deszkákat vagy fatörzseket, este igen gondosan távolított el minden foltot a
ruhájá ról, cipőjéről, hogya templomba t isztán, rendesen mehessen .
kerülő,

Mo st már megbecsülte a fizetését. Már apja élete végén, mikor az már
nem dolgozhatot t, komolyan segitette édesanyját. A lehető legkevesebből élt;
a többit hazaadta. Később magához vette anyját, aki nála töltötte élete
utolsó t izenkét évét.
Nem volt kirívó, orralógató aszkéta munkástársai között. Igaz. nem avatkozott bele az akkor is nagy lánggal lobogó ír nemzeti küzdelmekbe, nem
politizált. Nemcsak kocsmába nem járt a régi cimborákkal; a népszerú
sportvers enyeket. nagy futballcsatákat sem látta. De érdek lődö tt társai öröme .
szórakozás a iránt . Megjegyezte, kinek melyik csapat a kedvence , kik ott a
szt árok, és hétfőn reggel megkérdezte: hogy szerepelt a csapata. ki lőtte a
gólokat . . .
Könyvei közt nemcsak vallásos tartalmú írások voltak . ~rde klődött a
munkáskérdés iránt, és a nagy XIII. Leó enciklikája (Rerum Novarum) mellett
megvol tak neki a kor felvilágosító. n épszer űsítő füzetei is, éppúgy, mint
Hilaire Belloc múvei. Első lelkiatyja. P. Walsh éveken át dolgozott Detroitban,
és így jól ismerte a munkásmozgalmakat. Tőle kapta az utasításokat, ő adott
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kezébe jó könyveket. Később Dr. Hickey személ yében, a Clonli ffe kolléq lumból, megint nagy tudású , igazi papi ember vezette a helyes úton.
Munkatársai jogos követeléseit támogatta. Ha sztrájkoltak, ő is velük.
Ilyenkor szinte egész napját a tem plomban töltötte . M ikor ott két . keqyes
hölgy " , akik biztosak voltak, hogya sztrá jk az ördög múve, felh ívta rá a
sekrestyes testvér figyelmét. az csak mosolygott . ..
Sztrájkoló társ ait a magáéból segítette, különösen a családosakat. C maga
vi szont csak akkor fogadta el a sztrájkpénzt, ha helybe hozták neki. Egyszer
keményen felszólalt a családos munkások alacsony bére ellen. Az ered mény
az volt, hogya következő fizetésemel éskor őt egyszer úen átugrották.
Vit ás kérdésekben társai hozzá fordultak . Könyvei segítették. hogy okossn
tudjon hozz ász ólnl. Ha valam iben nem látott tisztán, megmondta: .Nern tudom
a pontos f elelet et, de hozatok a ké rd és ről egy jó könyvet Amerikából, és
majd akkor v álaszolok." Meg is tette.
Ez a készséges, udvarias társ , aki rnunkat ársal minden ügyes-baj os dol gára
felf igyelt, és legalább egy rés ztvevő sz öval, kedves é r d e k l ő d é a s e l iparkodott
segfteni, könny íten i. tudott határoz ott és komoly is lenni. Mikor egyi k t ársa
késve ér kezett a munkahelyre , és az igazgató megkérdezte Mattot: látta-e,
ki jött későn és ki bújt el , tisztelettel. de komo lyan megmondta neki: .T őlern
ilyesmit ne kérdezzen, mert tudhatja , ilyen kérdésekre nem akarok válaszolni: De az illetőnek is megmondta: . Hall ottad? Tart sd eszedben. Én nem
hazudok rnlattad ."
Szabad Idejé ben elbújt a farak ások mögött imádkozni. Egyszer a tulajdonos
valakit vég igkalauzolt a telepen , és zajt hallva a farakás mögül, odaszólt :
. Jöjj elő. Ne félj . bárk i is légy: Matt megj egyezte: . Urarn. mind en tisztelettel: Még soha nem tal álkoztam emberrel, aki tő l féltem volna: - I:s amikor
egyik pajtása a tul ajdonost mint .rn estert" emlegette , azt felelte: .C nem
a rnesterern , csak a főnököm . Csak egy Mesterem van - az égben:
Amellett. mint társ ai elmondták ról a. mindig v idám vo lt , szívesen és jó kat
nevetett velük. Nagyon szerette a gyerekeket, öröme st ta nítot t a i mádkozni
őket. Egy tüdőbajos kisl ány hogyléte fel ől mindenn ap érd ek lő d ö tt apjától.
Olyan szomszéd volt, amilyen ezer közül ha egy akad. A kutyáka t is szeretettel simog atta . Sean T. O'Kelly, Iror szág második elnöke, akkoriban rnlnistránsgyerek Matt törzstemplomáb an, későb b megjegyezte: . Nern elég
kedvesek a képei. Nagyon vonzó moso lya volt:
Jó tár saságban

Apja . testvérei. pajtása i példája segítette 28 éves koráig az iszákosság
útján. A példa és a tá rsak seg ítő vagy rontó hatását nem kell ett Mattnak
könyvből t anulnia.
Most lel ki könyve i lettek az a baráti kör, ahol mind ig tanulhatott, és
néhány fillé rért vagy köl csönbe igazi táplá lékhoz j ut ott. Aki ezzel az egyszerú
munkásemberrel lelki kérdésekről kezdett beszélgetni. csod álk ozva látta,
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mennyire otthon van a szente k tudományában. Egyszer egy asszony néhány
tojást hozott neki. Am ikor láto gató ja az órájára nézett, akkor látt a: már
három órá ja ül ott és hallgatja , észre sem véve az i d ő múlását .
.A.. jezsu ita te mplo m Mária-kongregációjának húséges tagja volt, hosszú
évtizedeken át . A het i gyülések jegyzéke bizonyítj a, milyen komolyan vette
a szabályokat, és mennyir e értékelte , ami t ott tanítás ban és jó példaadásban
másoktól kaphatott . Azok meg az ó példáját. I:ppen ilyen odaadó tagja volt
Szent Ferenc harmadrendjének. ahol csak úgy emlegették : oa rneqblz hat ő
öreq". Mikor a halottat felöltözt ett ék a rend ruháj ába, a ruh a igazi ferences
l el k ü l e t ű szívet takart : gyerekek, álla tok, gyengék barátját. komoly szegénységében és vezekl ésében is derült embe rt .

Az lma, a Szentí rásnak és a szent ek éle t ének olvasgatása , jó közösségek
hatása kitágította szívét, és egyetemes , kato llkus, érző. seg ítő szeretet
töl tötte el. Az akko ri kicsi ny keresete k mellett óri ási az az összeg. amit ez
a szeq ény munkáse mber a mi ssziók tám ogatására és más nemes cél okra
adott. A bban az id őben , amik or heti egy f ont nál valamivel kevesebbet keresett,
6 shillingb ő l élt meg, pár shi ll inget n őv é ré n e k adott. aki gondját viselt e. a
töb bi a lakbér kifizeté se után szeretetmüvekre ment . K é s ő b b már 3 fontnál
többet is kapott hetenként. Akkor t íz shill inget költ ött magára. Adományai
arányosan növekedt ek. M ég egy New York-i árvaházat is támog atott . Egyszer
másf él év alatt 37 fontot adott a missziókra.
Nagyon erős becsü leté rzéke volt. Megtérése után aprólékos gonddal
fize tte ki régi adósságait. A kocsmákban már régen . letrt ák". hogya Talbot fiúk f izet ni fognak, mikor megjelent Matt, és hüségesen lerót t min dent. amire
csak emlékezett. Hét évig nyomozott egy hegedüs után , akinek egyszer
társaival ell opta a hegedüjé t . Hogy nem si került rneqt al álni, a kárpót lásra
szánt pénzen miséket mondat ott érte .
Jézus és M árla barátja

Ennek a példaadó, ve ze kl ő élet nek, a kemé ny lemond ások melle tt is derült
emberi magata rtásnak, szóval Matt új életé nek a ti tkát nem nehéz megtalálnunk. Ez volt a l e g s z emb e ötl őbb egész életében.
Meg ta lálta a lelk ek nagy Barátját az Oltá riszentségben. Megtérése napjától
Matt napi áldozó lett . Hol voltunk pedig akkor még X. Szent Pius reformjától? A gyenge tu dt a, hogy az ő ereje csak az Erősek Kenyere lehet. Va·
sárnapja szinte tel jesen a temp lomb an tel t el, hét köznap is - láttuk hosszú órákat tö ltö tt ott, több mi nt negyven éven át . A nagy klasszik usok,
Mann ing bíboros , P. Eymard könyvei n növel t e áhi tatát. Két mise között halt
meg, és Úrnapján tem ették. Igazán szíve mé lyé b ő l mondt a egyszer egy
asszonynak . aki panaszkodott, hogy fivére t ávezt ával egyedül maradt : . Eqyedül! Hogy is lehet eqyed ül, - a mi Urun k meg ott a tabemákulumba nl "
Be lső éle t é ről nagyon hallg atott. De kongregác iós fog adalm a napi negyedóra elmélkedésre kötelezte, és eb ből óraszám tart ó sze mlélődés lett.
4
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Több könyve volt a misztikáról , töb bek közt gondos an tanulm ányoz t a Nagy
Szent Terézt, akit . grand girl · -nek ( .nagyszerü fehérnép ") eml eget ett .
Az irek Mária-t isztel et e k özis mert . és így nem cso da, hogy M att kezéb en
ott volt a szentolvasó (nap onta a t eljeset vége zte!. hogy imádkozta 11
Szüzanya kis officiumát , és gy akran t alálták M ária oltára e lőtt. Az Úrangyalát
soha el nem mul asztotta . Nem n őies , c sep eg ő ájt ato ssá g vo lt ez. Az ír
M ár ia-tiszteletben a lov agias , a h ős i ma is ott van még . M att is mer t ilye neket
kérn i : . 0 Szüzany ám , csak három dolgot kérek: lst en kegye lmé t , lsten
jelenlétét, lsten áld ását ." "O áldott An yám , nyerd meg neke m Jézustól , hogy
a kereszt os tobaságában. I:de sanyj ának
oszto zzam az ő balgaságában" vallotta meg egy szer : . Senki sem tudj a, mi nekem a jó Királyné :

M odern példakép
A kis csoport. amely a temetőbe kikí sé rte - csal ádtagok, egy p ap i smer ős .
egy borkereskedő és a Má ria-kongregác ió tagj ai aligha sejtette, hogy
Ist ennek nagyobb tervei is vann ak ezzel az imádságos, egyszerú szegény
emberrel , aki nek a temetése tipiku s szegényt emetés volt , alig 10 font felett
az ös szes kia dások kal.
Hal ála ut án szents égének híre futót üzként t erjedt. M ár hat év múlva
elkezdték a vizsg álato kat. és újabb hat év után hivatalosa n beve zették az
ügyet Rómában . 1952-ben először vitték át maradványa it megfelel őbb helyre .
Jelen vol t O'Kel ly eln ök, és emlegette , hogy an buzd ította őt is ministránsgyerek-korában a szentolvasó mondására . Majd 1972 februárjában a Lourdes-í
Szüzanya t emplomába vitték , amelynek területén utolsó éveiben lakott .
• Isten szolgája , Matthew Talbot. 1856--1925" a fe lirat. Cikkek , ki s fü zete k
ismertté t ették nevét. Vezető egyh ázi férf iak és poli t iku sok megtiszteltetésnek
vették, hogy az egyszerú munkás előtt ki f ejezhetik ti szteletüket.• Most Dubl in
ti sztel i meg Matt Talbo tot - mond otta Dunne szenátor - , hama rosan Matt
Talbot szerez Dublinnek dicsőséget. " . Enn ek a munká sembern ek élete
lecke mind anny iunk számára - méltatta McOuaid érsek. - Bár ig en szegé ny
volt, majd minden keresetét a szeretet múve lnek adt a."
1963-ban film is kés zült életé ről : "Ak ik M att Talbotor ismerték : Jól írta
az Os serv atore Romano már 1947·ben : . A szentek szigete, a m issziós lrország,
Európ a és a vil ág jav ára egy új szent gy er meke képét mutatja fel. Az egy szer ú
i r munkásember, Matt Talbot, bekerü lt az Egyház történetébe:
A legfrissebb hfr Rómából , hogy a szenttéavatási elj árás sor án elismerték :
Matt Talb ot hős i fokban gyakorolta a keresztény erén yek et .

Az idők a dolgozók szentje ut án kiá lta nak, lst en népéből szárm azó egyszer ú
péld a után. A z ital át ka mode rn betegség világszerte . Kábító szerek rombolják
ezrek és ezrek id egeit, egészen v észes arányban a fiatalok között. M at t
Talbot élete megmutat ja, mire képes Imádság , erős akarat és kegyelem .
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AZ EGVHAZ SZAVA

VI. PAL APOSTOLI BUZDITÁSA A KERESZTÉNY OROMROL

.Orve ndje t ek az Úrb an, mert ő közel van mindazokhoz, akik ő s z int e szívve l
seg ítség ül hívj ák: Ezzel a mond attal kezdődik VI. Pál pápa 1975. május 9-én,
teh át a szent évnek szinte félidejében kelt, . Gaudet e in Domino" kezdet ü
apostol i buzdítása, amely, el ők észületül a pünk ösd ünnep ére , a kere szt ény
ö rö m rő l, a Szentl éle k örö méről szól. . M i magunk , írja a beve zető b en a Szeritatya , a kieng e sztelőd és szolgá latát szarnos ell entmondás és nehézség között
gyakoroljuk ; de ezt a szolgálatot a Szentlélek öröme éle szt i és kíséri bennünk . .. S zeretetből fak adó igény az, hogy lelszólítsunk benne te ket : osztozzatok velünk ebben a túláradó örömben , ame ly a Szentlélek adománya:
Ez az írás meglehető sen elüt a nagy körle velek hagyományos müfa játó l.
Az isten i örö möt megéneklő himnusznak mondhatnánk, amelynek kifejezett
cé lja az. hogy az egész vil ágban és fő leg az Egyházban vis szhangot keltsen ,
hogy az öröm eláradjon az emberi szivekben . It t kell keresnünk e dok urnentum lel kipásztori ere detét: Krlsztus helytartójának abban a szükségérzetében,
hogy az egész vil ágot felszó lítsa az örömre. Szorosan idekapcsolódik a dokum entum lélektani eredete: annak me gállapítása, hogya mai ember életét
áthatja a szomorúság, pedig az emb er szíve és az ember világa sok tiszta
öröm l e h e tő s é g é t rejti magába n. A pápai buzdítás teológiai eredetét pedig a
bizon yoss ág adj a: annak bizonyossága, hogy lsten belső öröm e megnyilat·
kozott az emberben .
A körlevé l hét

f ej e z e t b ől

áll.

I. M inden ember szívében ott él az öröm igénye . Az embert örömmel

tölti el a világ felfedezése , megértése , birtokba vét ele; még ink ább a t öbbiekkel való talá lkoz ás és közösség ; leginkább ped ig Ist ennek mint a legfőbb
és vált ozhat atl an jón ak megismerése és szeretés e. Ez az öröm részesedés
lst en örömében ; de min dig tökéletlen, törékeny, veszélyeztetett. Az örömben
rejlő parado xon korunkban kül önö sen el evenbe vág. A te chnológiai társadalom
megsok szoro zta az élvezés l ehetőségeit , de nem sikerült ö rö m rő l gondos kodo
oia . Talán nincs több szenv edés, m int a múltban volt ; de a töme gközlési
eszközök a szenvedések és a bo ldog ság megtapasztal ásának egyaránt planetár is mér eteket adnak. Ez a helyzet nem akadályozhat meg abban, hogy
örö m rő l beszé lj ünk, örömet remé ljünk. Kortársa ink nak épp en a szoron gások
kellős köz ép én van szük ségü k arra, hog y megismerjék az örömet. Azt a
segítséget, amelyre a sz e nve dők rászorulnak, a pápa három osztályba sorolja .
Első f el adat : az em bereknek összef ogva azon kell fáradoz niok, hogy a
nélkü lözőknek bizt osít sák a rnlnl rnálls jó létet , biztonságot, igazságosságot.
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Ez a tevékenység ist eni mü, megf el el Kri szt us parancsának; ez maris békét
teremt, reményt ad, öröm et kelt , abban is, aki seg ít , abban is, aki segí t séget
kap. A második feladat: türelmes neve lő munká val tanítsuk meg, vezessük
rá újra az embereket, hogy egyszer ű lé lekk el élvezni tudj ák azt a sok féle
emberi örömet, amellyel a Teremtő jó voltából életutunkon találkozunk: a
lét és az élet magasztos ör ömét, a tiszta szerelem örömét, a természet és a
csend megbékéltetó örömét, a lelkiismeret es munka komoly örömét, a
szolgá lat és rész vétel áttetsző örömét, az áldozat ig ényes örö mét. A keresztény öröm olyan embert té telez fel, aki élvezni tudj a a természetes
örömöket. Harmadszor : a mai ember lél ekben ni ncs felkészü lve arra , hogy
vállalja korunk szenvedéseit és nyomorúságát. Nem biztos önmagában, hivatásában, sorsában, ránehezedik lsten cs endje. A hidegség és a söté tség
e lsősorban a szomorú em ber szívében van . Ha az lst en képére és hasonlatosságára teremtett embe ri szelle m nem ismeri fel vil ágosa n az Isten t, nem
szereti őt, akkor nem t apaszt alja meg azt örömet, ame lyet Ist ennek még
tökéletlen ismerete is nyújt. A pápa t ehát oda akor hívni a keresztén y öröm
forrásaihoz .
2. A ker eszt ény öröm meghir det ése az ós zöve t ségben. E röv id fejeze tben
a pápa idézi Abrahámot és a próf étákat, a mózesi húsvét örö mét , a zsoltá rokban kifejeződő lsten-közelség örömét, az új Jeruzsál em számára megjövendölt dicsőséges, természetfeletti örömet. Ezt az eszkatoló gikus örö met lzaiás
szavaival jellemzi : .Arn int a vő legény feleségü l veszi a leányt, úgy fog f rIgyre
lépni veled fölépítőd; és ami nt a vőlegény örü l a me nyassz onynak, úgy leli
örömét benned Istened:
3. Az ör öm az újszövetségbe n: ez a leghosszabb fej ezet témája. Az újszövetségben az öröm eggyé válik Krisztus eljövetelével és je lenlété vel. Es
ebből az örömből senki sincs kizárva . A karácso ny éjj elén az angya l meghir dette öröm valóban mi ndenkinek sz ól: Izrael nek és mi nden népnek , amely
majd befogadja az evangéliumot. Jézus a saját emberségében megtapasztalta
a mi örö mei nket. Nyilvánva lóan ismert , becsü lt, fe lmagoszta lt egész sor
emberi örömet, a mindenkinek hozzáférhető egysze ru mindennapos örö möket.
lst en ajándékaként fogadta be és él te meg az affektív és lelki örömöket.
Orömének belső titkára különösen János evangé li uma mutat rá. E t itok az
a kimondhatatlan szeretet, ame llyel az Atya szeretl őt, egyszülöt t Fiát, akiben
kedve telik. Jézus ezért öröm mel megy az Atyá hoz, a hal álon keresztü l. Ez a
közölhetetlen szere t kapcso lat azonos az ő fi úi lét ével , és a szentháromsá gos
élet ti tka.
A tanítványok és mi ndazok, akik Jézusban hisz nek, arra vannak hiv atv a,
hogy Jézus örömének t eljesség ét bírják önmagukban. Isten or szágának öröme ,
ame ly már itt a föld ön meg k e zd ő d i k , abban áll, hogy lst en szeretetében
élü nk. Ennek az örömn ek az útja szaka dék os: azt kí vánja, hogy t eljes bizalmunkat az Atyába és Fiúba vessük , hog y ls t en or szágát mind ennek elébe
helyezzük (bol dogságok !) . Isten or szágának öröme csakis Jézus halálának
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és felt ámadásának együttes megün nepl éséből fakadhat számunkra . Ez a
keres zté ny élet paradoxona. amelyet csod álato san megénekel húsvét v igiliáján
az Exsult et. A Lélek ébren ta rtja Krisztus szavainak emlék ét, isteni életet
és aposto li tevékenységet éleszt. Es a keres ztény tudj a, hogy ez a Lélek a
történelem végé ig sohasem alszik ki. sohasem merül ki, ső t lakást vesz nála.
mint "dulcis hospes animae" . A saját osan Ielkl öröm a Szentl élek ajándéka.
Az életünket m e g tö l tő apró emberi örömöket, amelye kbe mindig vegyü l fájdalom is, a Szentl él ek öröme átalakítja, és ezt az örömet senki el nem veheti
t ő l ü n k . Ez a keresztény egziszten cia és fő l e g az apostoli élet alaptö rvénye.
4. Az öröm a szent ek szív ében . M inden korok keresztényei számára nagy
meggyő ző

ereje van annak, hogy kortársai k, a szentek örömre vált ozt atják
az életet és a halált. A pápa először hosszasan elm élkedik a Szűza nya lst en
csendjébe és örömébe merült életéről. Majd az egyháztörténelem néhány
kiváló alakjának is szente l néhány sort. fől eg pedi g Assisi Sz. Ferencnek.
Lisieux-i Sz. Teréznek és B. Kolbe Maxim il iánnak. A m élybő l fakadó keresztén y
öröm. min t az él et és a szerete t is. kiárad másokra: az lsten és ember
közötti közös s éq b öl ered. és egyr e egyete mesebb közösségre törekszik. Az
örö m de rűs feszü ltség az evilág i élet fárado zása és az örök haza békéj e

között ,
5. Buzdító felhívás a ker esztény nép kiilönfé le rétegelhez. A keresztény
örö m nemc sak kevesek nek. a kiváltsá gosaknak szól. Jézus az evangéll umot
a maga eg ysze rűségébe n és gazdag tarta lmával mindene kel őtt a szegényekn ek, az alázatosaknak hir det t e meg. A keresztény öröm re szóló meghívás
egyet emes . A pápa beszél a g y e rm e ke krő l. azokról. akik családi, hivatásbeli,
társadalmi fel elős s é g et viseln ek, azokró l, akik sz.envednek , főleg akik már
életü k végéhez közelednek. azokról. akik kívü l élnek lsten népének látható
kör én, de élet üket lelkii sme retü k szavához alakitják , végül pedig a lelkipásztorokról. a lel ki élet meste re ír öl. akiknek az a küldetésük, hogy t estvérei kkel já rja nak az evangéliumi öröm ösvényei n. Ezt a részt a pápa a gyónásnak, mint az. él etszent ség, béke és öröm kivált ságos forrásának méltatásával
zárja.
6. Az öröm és a remény a fiatal ok szívében. A pápa itt külön szeret ett el
és reménységgel fordul a fiatalokhoz . A Szent lélekben újj ászületett Egyház
a vi lág igazi if júsága; a fiatalság és az Egyház t ehát be ls ő roko nságban áll
egymássa l: mindegyik életet, ígéretet. jövőbe tek intést, az igazí megújulás
igényét hordja magában. Pusztán az életkort tek intve az ifjúság tű nékeny, s
magaszta lása hamarosan nevetséges noszt algiává vál ik. Lelki értelemben,
hitelesen megélve viszont nagy dolog : a hívások és követelmények felé
megnyíló lény lendület e. Ilyen értelemben áll rokonságban az Egyházat é ltető
Szentlélek dinamiz musával. A fiata lságból intenzív öröm fakad és a termékenység igér et e. Az Egyháznak lét szükséglet e, hogya reményt . igazságot és
életet n e m z ed é k ről nemzedékr e áthagyományo zza. A pápa kéri a fiatalokat:
figyeljenek a f e l m e rül ő b e l s ő hanqokra. emeljék fel teki ntetüket, szívüket ,
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friss ener giával válla lják a szellem fe lemelkedéséve l járó e rő fe s z ít é s ek e t. Az
igazság örömét kí nálj a fel nekik.
7. A szentévi zarándoklás öröme. A szentévi kegye lmet akkor nyerjük el .
ha a hitb en, remé nyben és szeretetben útra kelünk és menetelünk lst en fel é.
A mostani jubileum módozatai változat osak , hogy mindenkinek minél több
könnyebbséget nyúltsa nak: a lényeg az a bel ső dönt és marad, hogy Jézus
tanítványa iként, az Egyház gye rmekeiként szemé lye s választ adjunk a
Szentlélek hívására . A zarándok lás az egész nép és minde n egyes tagja
számára megindulás és pászka. vagyis átvonulás lel künk bense jébe , ahol az
Atya, a Fiú és a Szentlé lek fogad bennünket isteni egy ségében és bens ös égében . A pápa a szentévben arra hí v minden hlvőt , hogy val óságosan vagy
legalább lélekben zarándoko ljon Rómába, a katol ikus Egyház központjába .
Zarándoklá sunk végső cé lpon tját természetesen egyet len földi város sem
jelentheti. hanem a mennyei Jeruzsá lembe, lst en bol dog ító színe látásá ba
torkollik. De ami nt Jézus és édesanyja f elm ent ek a földi Jeruzsá lem be,
ugyanúgy Róma, az apostolok vérta núságának színhelye, Péter ut ódának az
isteni bölcsesség által kijelö lt székvárosa , min t egy a mennyei Jeruzsá lemb e
vezető út menté n f ekszik.
A záradékban a Szentatya m ind en e k el ő tt össz efogla lja a keres ztény öröm
motívumait. ..Ezek nagyon eg y s z e r ű e k . ügy szerette lste n a világot ,
hogy egyszülött Fiát adta. Ist en je lenléte a Lélek ált al szünte lenül betakar
minket gyengédségével , és bel énk hato l életével. És mi úton vagyunk egy
bold og átalakulás fe lé : egzisztenciánk át fog alaku lni Krisztus fe ltámadása
nyomán . Valób an nagyon furcsa dolog lenne, ha ez az örömh ír, amely az
Egyház alle lujáját kivál tja, nem te nné nyilvánvalóvá küls önkön is , hogy
üdvözült emberek vagyunk." M ajd az örömre való nevelésrő l ír . ..A keresztény közösségek, anélkül. hogy eltá vo lod nának a valóság realis ta szeml é le tétő l , válja nak az opti mizmus csa ládi otthonaivá. ahol mindenki elszántan
arra törekszik, hogya személyek és az események pozi tív olda lát fedezze
fel. " Végül az Euchariszt ia kie m e l k e dő szerepé rő l beszél : ez idelenn az
lsten és népe közötti szeretetközösség csúcspontja, a ker esztén y ör öm jele
és fo rrása . az örökkévalóság ünnepének el ő í z e .
Nagy Fer enc
al apvető

A SZENTATYA BESZ ÉDE A JÚN. 29·i PAPSZENTEU!S EN
A mai nagyarányú papszentelés szertartá sa nem enged elég i d ő t az alkalomnak megfe le lő homíl iár a. De nem hallgathatunk el három szót , amely
magába sűríti a papszentel és misztériumának benső igazságát . E g ys zerűen
emlékezetetekbe szere tnénk ajánlani ezeket , mi nt olya n té mákat , amelyekre
életutatok egés z fo lyamán állandóa n gondo lnotok kell . egyre mé lyebben
beléjük hatolva.

54

Az első szót ismeritek . Úgy hangzik : h i v a t á s. Meghívtak benneteket.
Ki csoda hívott? lsten, Knisztus , az Egyház . Bárhogyan hangzott is fel a
hívás tu déltotok belső mélyén és tapasztalatotok külsö valóságában, mindegyik ete knek mindig emlékeznie kell erre a tényre, amely megszabja egziszt enc iátok jell egét: lsten választásával felétek fordult. Jézus szava az
evangé li umból elért egészen emberi életetekig : . ~ n választottalak titeket"
(Jn 15,1 6). Krisztu s mindegyiketeknek elmondta: "Jöjj , kövess engem"
(Mt 19,21), és mindnyájatok lelkében ugyanaz az édes, szabadító és
parancs oló hang csendült fel : . Jöjj et ek, kövess etek engem : emberhalászokká
te szlek benneteket" (Mt 4,19) .
Milyen boldogok vagy tok, kedves fia ink és testvéreink! milyen boldogok,
m ert volt bennetek el ég kegyelem , bölcsesség és bátorság, hogy meghallgassátok és befogadjáto k ezt az elhatározó hívást! Ez felforgatta életetek
rendes menetét , csábító terveit; kiragadott kedvese itek közül (Mt 19,27-29);
még azt is megkívánta tőletek, hogy lemondjatok a hitvesi szaretetről. annak
érdekében . hogy biztosítsa bennetek a mennyek országa iránti szeretet kivételes teljességét, a hit és a testvéri szeretet által (Mt 19.12); sajátságos
lényeket alkotott belőletek, akik - a papi karakter erejében - hasonlóbbak
az angyalokhoz . mint e világ embereihez (vö . Mt 22,30; 1Kor 7,8); belétek
öntött és egyben feladatoto kká tett egy bizonyos egyedülálló lelkiséget (vö .
Gal 5.16) , amely mégis képes mindent megérteni és értékelni (vö. IKor
2.14kk; Jn 14,17); és felajánlásatokat elfogadva, belevont Kr isztus követésének drámai kalandjába (vö.Mt 8.19; Lk 22,35). Ti boldogok! elmélkedjetek
mindig hivatásotok mindenekfölötti szeroncs él én. és soha ne vonjátok
kétségbe, hogy jól választottatok , a böl cses ség és szeretet túláradó karizmájának ihletésére (vö . Mt 19,11; 1Kor 12,4kk). Es hátra ne forduljatok többé!
Maga Jézus tanít meg erre : . A ki kezét az eke szarv ára téve hátranéz, nem
alkalmas az lsten országára" (Lk 9,62) . Ez a hivatás törvénye : teljes és
végleges . igen" .
Van azután egy második szó. Egészen isteni. Hogy is mondju k? A kánon jog
s z e n t e I é s nek. ordinációnak nevezi. Mit jelent ez, mit hoz magával?
Mi a hatása annak a szen tség i cselekménynek. amely a jelenlegi szertartás
lényege, igazi tartalma, természetfölötti újdonsága? Jól figyeljünk! itt van
nemcsak ennek a szertart ásnak. hanem az Egyh áz m isztériumának is a gyújtópon tja . Nem kevesebbr ől van sz ö, mint lelki hatalmak átad ásáról, amelyeket
maga a Szentlélek önt a választott tanítványba , és ezzel lsten szolgájának
tisztségére emel i, Krisztus ált al, az Egyházban. Emlékezzetek , hogyan beszél
a feltámadott Knisztus tanítványaihoz, rájuk lehelve : "Vegyét ek a Szentlelket! " (Jn 20,22) Akko r és m indmáig egy kapc sol at . egy benyomás , egy
jelleg formálta és formálja az egyházirend szentségének föl vevöjét: képessé
válik .Isten titkainak sáfárságára" (lKor 4,1; lPét 4,10) . Soha ne feled kezzünk
meg, testvéreim és fiaim , err ől az egészen sajátos viszo nyr ól. amelyet a
papszent elés köztünk és lsten közt létrehoz: az iste ni cselekvés eszközeivé
válunk. Szent Tamás szerint .az egyházirend lényeges tartalma egy hatalom
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átru házása" (Sup pl. 34,2, ad 2) , amely magáb an vév e meghaladja az emberi
leh etöséget: csak lst en b ízhat ja az embe r szolgála tára. Gondol jatok arra a
hatalomra , hogy átváltoztat hat já tok a kenye ret és bor t Krisztu s t est évé és
vérévé, bemutathatjátok a szentrnisét, kiszo lgá ltathat játok Megvá ltónk testét
és vérét, megbocsáthatjátok vagy meg tarthatjátok a bünöketl Ha ez így van
- már pedig így van! - , akkor magunkban szünet né lkül ámuldoznunk kell ene ,
elmerülnünk szente lésü nk ti t kának szem léletébe, hiszen soha nem ébr edhetünk
eléggé tudatára annak, amit az Úr ben nünk cse lekedett. Egész életünk nem
lesz elég, hogy ki merítsük ezt az elmé lke dési té mát : azoknak a nagy dolgoknak kimeríthetlen gazdagságát, amelyeket lst en hat alma és jósága vitt
rajt unk végbe . A Szüzanyával mi ndig azt fogjuk monda ni : "Fecit mihi magna
qui potens est ". az Úr nagy dolgokat cselekedett ve le m! (Lk 1,49)
Hivatás, szeutelés - és íme a harmad ik sz ö, amely összefog lalja ezt az
ünnep i szertartást: k ü I d e t é s! .Iól tudjuk ezt is: de most engedjük, hogy
teljesen áthasson a kato likus papság jel entése, köv ete lménye . Kitüntet ett
hordozója számára a papság nem cs upán szemé lyes je llegü méltóság , nem
öncél. A pap az Egyházé , a közöss éqé. a te s tv érek é. - a világé . Ebben a
tekintetben is Kris zt us szava az iránymutató: . Béke veletek! mond ja
apost olainak még feltám adása estéjén . Am int az At ya küldö tt enge m.
úgy külde lek En benn ete ket " (Jn 20,21). A papság apostoli. A papság
misszion áriu s. A papság a közvetí t és gyakorlása. A papság lényegé nél fogva
szoclálls. Es íme . mi nt ha csak föl akarna rázni abbó l az ittass áqból. amelyet
most a szentségi titok hozott létre ben nünk , hozzát eszi a program adó, magávai sodró rendelkezés t : . M enjet ek és vigyé tek meg az Evangél iumot rnlnden népnek" (vö. Mt 28.19) .
Ebben a tekintetben is álla ndó és fokozatos tudatosí tásra van szükség a
papi lel kiségben. M ind egyikete k Ismételgesse magában: én az Egyház szol gálatára, a nép szolgá latára vagyok szánva. A papság: szeretet. Jaj annak ,
aki azt képzelné, hogy hasznos önzéssé te het i ! A nagy le lkü papnak saját
életé nek teljes odaadása új cso dát t ár fö l: az embe riség látv ányát. Talán
valamikor. amikor észrevette , hogy hiv at ása kül önválasztotta sajá t t ár sadalmi
k ö rn ye ze tétő l (vö . Cse l 13.2) , és a vall ás szolgájának nagyon meghat ározott
térre vonatkozó tevékenységére szánta - kéte lkedett, kerü lhe t-e valaha is
közvet len és te vékeny kapcsol at ba kora tá rsadalm ával vagy annak egyes
összet evóivel. Most újra hinnie kell ebben . Ha van szolgá lat. amely meqkö veteli, hogy gyakorlója el merül jön a társ adalom sokfé le, zajló t apasztal atába.
az a papi szolgálat, még a tanítóénál. az orvosénál vagy a po li t ikusénál is
inká bb. •Ti vagytok - mond ja nektek az Úr - a f öld sója . ti vagytok la
világ v il ágossága" (vö. Mt 5,13-15J. Az Ige, a Kegye lem . a Szer etet szolgáját
papi miv oltának tu datából sze rve sen fakadó roko nság. rokonszenv . szüks ég
kénysz er íti nemcsak arra , hogy készséges legyen minden párbeszédre. mlnden becsül et es hívás ra, hanem arra is , hogy ö maga indu ljon lelkipásztori
kezdeményezéasel mindazok keresésé re. akik akarva-akaratlanul rás zorulnak .
Ennek az aktiv és apos t oli magatartásnak (vö . M t 18.12) ma jobban ki kell
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domboradn ia a pap alakjában . mint val aha. Szolgálat át vil ágosan természe tföl öt t i . ér zékeny és gondos szere t et jell emezze. kül önösen a társ adalmi
igazságosság hatha tó s előmo zditása te rén. a keres zté ny szocio lóg ia szelleme
és formál szerint. amelynek ihl et ét és er ejét az Evangéliumbó l és az egyházi
taní tóhivata l iskolájából. nem pedi g a kereszté ny s z e lle m t ő l idegen más
források ból kell merítenie : ..Krlsztus szeretete sürget minket " (2Kor 5.14).
Ezt semmi más öszt önzés nem tudja helyettesít eni és fel ül múlni. ..Emelj ét ek
föl tek inteteteket - mondj uk hát nektek magának Krisztu snak szavaival - .
és nézzétek a m e z ők et : már feh érlene k az aratásra" (Jn 4.35) . Prófét ai
hangsúllyal merjü k elétek t árn l azt az apostoli kilátást , amely mi ndegyik et ekr e
vár : A vil ágnak szüksége van rátok ! a v il ág vár benneteket ! Még koro nkénti
ellenséges kiáltása is azt áru lja el. hogy kínozza az igazság. az ig azságosság.
a megújul ás éhsége. és ezt csa k a ti szolg álatoto k elég íth et i ki . Tanulját ok
meg. hogy hívásként fo gadjátok még a szernr eh ány ást is. amelye t a vil ág
talán - és sokszor igazsáotalanu l - az Evangél ium hírnökének tesz! Tanulj átok meghallan i a szegény nyögését. a gyerm ek árt atl an gügyögését. a
fiatalság gond terhelt kiáltá sát . a fáradt munkás jaját. a sz e n v ed ő sóhaját
és a gondo lkodó bírá latát! Ne fé ljetek soha! nolite timere! ismételte az Úr
(vö . Mt 10.23; Lk 12.32) . Veletek az Úr (vö. Mt 28.20)! Az Egyház pedig.
anyátok és tantt ótok. támoga t és szeret benneteket. és vár ja. hogy Krisztu s
húségetek és tevékenységetek által folytassa üdvösségének é p í tő rnüvét.
Befejezésül a pápa Szent Péter sírja mellett az ő papi buzdít ását idézte
(lPét 5. 1·4) .

+
Nagycsütörtök napj án Zvekanovlé M áty ás püs pök aty a megkérdezte : szer etn ém-e.
ha a Szentatya ezent eln e fel a szentév alkalmából Hóm ában . Egy hét gondolkodás
ut án jelen tett em . hogy szeret ném . A szülei m is beleegyeztek . ez azért volt fontos.
mert az utat ők fed ezték . A prog ramot úgy állítottuk össze. hogy egyúttal szentév i
zarándoko k is legy ünk, megl átogatva a négy bazilikát. Autóval már 26-án Rómában
volt unk. I:n a German icumban kaptam szállá st. a szüleim pedig magánlakásban. Egész
úton Dobai István gunarasi plébános kísért bennünket a püspök atya megbízásából.
Péter -Pál napj án du . 6-kor kell ett gyülek eznünk a bronz kapu bejá ratáná l. Közben
vo lt idő m ism erkedni a több i sze n tele ndőv el is . a világ minden t ájár ól. Voltak olaszok .
horv átok . németek . angolok. spa nyo lo k. zambiala k . argentinok. f ül öpszigetiek . japánok .
lengyel ek stb . Hogy vol t-e rajtam ki vül más ik magya r is . azt nem sikerü lt megtudnom.
Megbarát koztam egy arg ent in és egy fü löps zig eti papjelölttel. akikke l cim et ls
váltottarn. Ck is izgultak. akárcs ak én.
360 új papot kelle tt vo lna. hogy szente ljen a Szenta ty a. de Mil lard Boyer szülei
út ban Rómáha New York mell ett rep ülőszere n csét le nsé g áldozatá ul estek. s otthon
kell ett marad nia a temetésen. A Szentatya szombat déli beszédében ezt a t raalkus
esete t ki ls eme lte. Igy 359-en vonul tun k ki a Szent Péter t érre , mindny ájan egyforma
albában. karunkon a miseruhával. A hatalm as t ér tel jesen megtel t zarándokokkal. A
kima gasl ó személye k és a szül ók ls hely et fo gl altak a számukra kijelöl t páholyokban.
ahonnan a szertartást kitünóen láthatták .
Mikor a Szentatya megj elent. hatalm as tap svihar tör t ki. A szentelési misn
túlnyomó részt lati n nyelven fo lyt. A hom íli ában a pápa a papi hiv atás három jel lernvonását emelte ki . Nagy hatássa l volt ránk .
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Elérkezett az a várva várt nagy pillanat is. mikor a Szentatya elé kell ett j árulno m.
s ő kézrátétellel pappá szentelt. Hogy mit érezte m abban a pill anatban? Azt át lehet
élni. de leírni nem. Azért nem is próbál kozom. Mi nd a 359·en kézrátéteit és b ékecsókot kaptunk tól e. A j el enlevő bíborosok pedig megkent ék a kezünket. és szimbolI kusan
átnyújtottá k a kelyhet a paténával. Mikor a szentelés véget ért . újra fel zúgott a
taps, hálából és köszönetü l a Szent atyának. Az egész tér refle ktorfényben úszott .
A Szentaty ától emlékbe egy rninlatúr szentírást kaptunk és egy diszokmányt a
felszente lésü nkről. I:n viszonzásul egy magyar von atkoz ású könyvet nyúj tottam át .
amelyben a bácskai és a kalocsai e g y h á z m e g y éről van szó.
Mikor ki értern a l érre , örömömben alig ta láltam meg szüle im . Ok is, könnyes szemüket megtörölve , boldogan gratuláltak. Nekik is nagyon nagy öröm és élmény volt
ez. hisz egyetlen gyermekük vagyok . Azután még egyszer búcsút intettü nk a szent
városnak. autóba ültünk. és megáll ás nélkül. zuhogó esőbe n siettünk haza, Adám
(Juqoszlávia) , mert első szentmisémet július 6·án kellett bemutatnom a Jóistennek.
Pesznyák Béla új misés

AZ EMBER JOGA AZ

~L ETHEZ ~ S

AZ EUTANÁZ IA

A néme t pü spö kök 1975-ös körlevele
Bevezetóül a püspök ök leszögezlk : az ember i élet minden stádiumában manlpulálhata tl an és sérthetetle n. Ezt hangoztatták az abortu sztörvény megvált oztatásával
szemben. ezt emelik ki most is . Az eutan ázia pártolói ugyan tiltakoznak az elle n a
vád ellen , hogya nemzeti szocial izmus hirhedt programját. .az érté ktelen élet rneqsernrnt slt ését " újítanák fö l. Szerintük a haldoklónak nyújto tt segftségról , a klnoktól
való megvál tás ról. a halál megkönnyítéséról van szó. A püspökök kötel ességüknek
tart ják az állás fog lalást a heves vitába n.
Egy ilyen ala pvető k érdésb en azt kell m ind e n e k el őtt megállap ítan i, hogy
minden embernek joga va n az emberhe z m él t ó hal ál r a. A halál az ut o lsó nagy
éle tfe la dat, ame ll yel az em be rn ek meg kell birkóznia . Ezt a feladatot se n ki
se m ve heti le róla. De lehet és kell seg ít en i benne .
ado tt esetben
Ez e lsős orba n azt je le nti. hogy a b et eg sze nv edéseit fájda lomcsi llapí tó esz közök alkalmazásá va l is úgy kell cs ill ap ítan i , hogy
em berileg b í rj a ut o ls ó él e t szakaszát. Tovább á azt, hog y a l e h e t ő le gjobb
ápo lásban kell rész esíteni. Itt nemcsak az orvos i e llátá sró l van sz ó, hanem
m i n denekelőtt en ne k az áp o lás na k emberi o lda lai ró l is, b izal m at k e ltő légkör
rnegteremtéséről és a bete ggel . h ald o kl óval va ló szívbő l f akad ó együ t t é rzés ről. M indebben az i llető embervoltá nak el is m e rését és na gy r ab ecs ül é sét éli
me g.
Az is a halál hoz nyújtandó segí tséghez t ar t oz i k . ho gy ne ha gy juk magá r a
a beteget le lki szükségében. Ep pe n a hal ál ré vé n tu d at o su l a . hon nan " és
. hová" kérdése . ezek a végső so r on vallási k érdés ek . N em szabad őket sem
f ig yelme n kívü l hagyn i . se m v is szaszo rí tan i. Ilyenk or a hit hathatós seg ítség ,
hog y a ha lálfél elmet kiálljuk. sőt l e g y őzz ü k . A ha ldoklónak szil árd re ményt
aj ánd éko z. A hi t m ég az érth etet lennek tű nő szenvedé sn ek i s értelmet ad ,
hiszen magá nak Jézu s Krisztusn ak a sz env edésében va ló részvétel (vö . Kol
1,24) . Mint keres zté nyek tudjuk , hogyan mondja m agár ól Pál apo st o l : . Kr ls z-
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tus t akaro m meg ismern i, feltámadásán ak hat alm át és a szenv edésé ve l való
közösséget; az ö hal álához hasonulj ak" (Fil 3,10) .
Az emb er hez méltó halál Igé nye továbbá azt is je lent het i, hogy nem
me rítü nk ki minden orvosi eszköz t. ha ez pus ztán a halál me st ers éges kito lásá ra lenne jó . Ez áll például ol yankor. amikor or vos i beavatkozások kal.
m ondj uk egy operác ióv al egy ki cs it ugya n meg hosszabbítj ák az élet et . de
nagy á ro n: a bet eg a még hátralevö idö ben az operác ió ell ené re vagy annak
követ keztébe n a leg súl yosab b t esti vagy szell em i zavarokban szenved. Ilyen
hel yzetbe n erkölc si leg ti sztel etb en ke ll t ar tani a bet egnek azt a döntését ,
hogy nem operá l tat ja meg mag át .
Vannak ma olyan új orvosi te chn ikai le het óség ek is, amel yek új kérdés ek
elé áll ít anak. Hogy egy péld át hozzunk : er kölcsi köte lessé gü nk-e. hogy egy
páciens t tetszés szerinti id eig a szív et és tüdöt mú ködtetö géphe z kapcsol.
junk . és így mesterségesen élet ben tartsunk? Am edd ig kil át ás van rá. hogy
il yen módon a súlyos be te g ismét egés zségessé vál hat . mind en il yen eszkö zt
be ke ll vetnünk. A szoci ál is áll am felad ata gondoskod ni arról , hogy kö lt séges
készülékek és drága orvosságok is rendel kezésre áll ja nak m ind en r ászorul ónak . Másképp áll a dolog , ha a javul ás min den rem énye kiz árt, és különleges
orv osi el járások alkalmazása csup án mesterség esen megn yú jtaná a talán
kí nos haldokl ást. Ha a beteg , a hozzátartozók és orvosok m ind en körü lményt
mérle gelve eltekintenek rendkívül i re nds zabály ok és eszközök alkalmaz ás átó l.
nem hányhatjuk szem ükre. hogy meg nem engede tt módo n mernek rendelkezni az emberi é l e t rő l . Az orvos esetében t ermés zet esen az az elófeltéte l.
hogy megs zerezte a beteg, vagy ha ez már nem lehets éges, a hozzátart ozók
bele egyezésé t. Az ilyen döntés tiszteletb en tartja az emb er halandóságát és
életé nek lst en ki szabta határidejét.
Tehát mindent el kell követn ünk. hogy min den embernek lehetövé tegyük
és megkönny ít sük az emb erh ez mél tó hal ált. De uqya núqy el kell utas íta nunk
az eutanáziát , mint az em beri élet szándékosan e l ő i dézett idö elötti befejezésé t. M ert itt már nem a hal álho z nyújt ot t segí t ségröl. a halál megkönnyítés ér öl van sz ö. hanem egy ember megölé séröl.
Gyarap odn ak ma a hang ok. amelyek bi zonyos körülm ények közötr erk ölcsil eg megengedhetönek tartj ák a saj át életü nk fölötti közvet len rendelkezést
és a másik megöl ését. ha k ív ánja. Azt kérd ezik : nem k érhetl-s a gyógyít hatat .
lan . kíno s fájd alm akban gyötrödó beteg, hogy rövidít sék meg hald okl ását ?
Ezzel szemben azt kell mondani : Az embern ek nincs il yen r endelkezési joga
saját élete fölött. Minden bizonn yal ig ényt tám aszth at fájdalma i csi ll apítás ára .
de élet nek és hal áln ak nem ura. Még akit lelkii sm erete nem köt is Istenhez.
az is el f ogja is mern i : a saj át éle tün k fölötti ren de lk ezés ell entmond az
olyan érték rendnek . amely az élet föltétl en tisztelet én alapul .
Eppen il yen súlyos t ényez ő , hogy az eut anázia esetében nem csu pán a
beteg önh at almú intézkedéséról van szó saját éle t e fölött, hanem más ern berek me göl ésére való felhatalmazásról. Az eutanázia sar kaiból emelné ki a
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jogrend alappi llérét. azt t i . hogy egy ember se m rendelkezhet egy másik
é l e t érő l. Ezen az a köve telmény sem változt at. hogy a beavatko zás csak a
súl yos bet eg tu dtával és kívá nságára tört énhessék.
Azt sem leh et kif ogásu l fe lho zni . hogy csak fok ozati különbség áll fenn a
rend kívüli or vosi eszk ö zök ről való lemondás és a halál t hozó inje kció beadása.
egy nagy vagy egy még valamive l naqyobb adag fájdalom cs ill apít ó között .
Lényeg es különbség . hogy valaki t hagyunk meghal ni . vag y pedi g megöljü k.
nem az szárn tt. m il yen adag fájdalo mcsillapí tót al kalm azunk.
A . Ne ölj" parancsa az emb eri élet mind en szakaszára érvé nye s. Ezér t
nem csa lhat meg az euta názia fo galma : az éle t minde n idő el őt ti lezárás a
emb erölés. és így vét lst en törv énye és az emb er ség ellen. De vét jogren dünk
alapelv i elle n is. [A püspökök itt hivatkoznak a szövet ségi köz igazgatá si
biróság egy 1964.jan.16-i ít életére az elmebetegek megöl ésével kapcso lat ban .]
Azok . akik a kívá nság ra tö rt én ő ölés büntetlen ségé t akarják elérni , az
alko t mányba n bizto sított lel kiism ere ti szabadság ra hivatkoznak, az egyháznak
pedig szemére vet ik . hogy nem elég tü re lmes egy világnézeti kisebbség
irá nyában. De a lel kii sme reti szabadság nem je le nt i azt , hogya lelkiisme ret
mint ahogy az
ni ncs valam i ér tékr endhez kötve . Az egy es em bern ek alkotmány 2. cikk ely e is megáll apít ja - csak annyiban van joga személy iségének szab ad kibontakozta tás ára. amen ny iben ezzel nem sért i mások jogait.
és nem vét az alkot mányos r end va gy az erkölc si törvény elle n. A tapasztalat
azt mut at ja: elég egyetlen egy rés az embe ri élet t iszteletének alapmagatart ás ában. hogy uta t ny isson az embertelenség lavin álának. Nagyon komolyan
ke ll vennünk az eut anázia prob lé máj át , és nem szabad engednünk. hogy a
közv élemé ny árt almat lannak t art sa. sem hog y egyesek vagy bizonyos csoportok
is mét az emberséges ség jel szaváva l lépj enek fel ott. ahol a valóságban az
emberv olt boml aszt ásáról van szó. Az erk ölc si és jo gi t udat minden lazulá sa
a kérd és t erén mess z e m en ő következmény ekk el járna .
E köve tke zmények mi nde nek e lő tt a bet egeket sújtanák. A kív ánsághalál
Igazolására hivatott meg okolás. ti. a fájdal om és a gyóg y ít hat at lan betegség .
nagyon hamar ki tágu lna. magában fo gl alv a a rem ény t el enség érzelm i áll apotát. A súlyos betegnek nem egyszer az a vágy a: ve ssenek vé get reménytelennek ér zett álla potá nak. Inn ét azut án már csak egy kicsi lépés. hogya lelki
bet egnek ol yan . jog ot" t ulaj donítsunk . ame llyel elh amarkodott cselekvésében
élni is fog . Tudju k, hog y em berek lát szól ag ki útta lan helyzet ben nem becsülik
tö bbé életüket, de Ism ét csü ggene k rajta, m ihelyt mégis kijutottak ebből a
he lyzetb ól. Per sze azok számára , akik nek hal ál utáni . vágyát " a társadalom
ilyen esetben te lj esítette volna . nem lenn e töb bé holnap, nem lenne új leh etős ég életre . bold ogs ágra . Hol húzódik hát a fel el ő s és felel őtlen eutanázia
határa ? Nincs il yen határ!
Az eutanázia elvi selh ete tl enül megte rh eln é az orv os és az ápolószemél yzet
lelkii smeretét is , s gyökerestü l megvált ozt at ná orvos és bete g viszony át .
Az orvos i cse le kvés l egfő bb parancsa az egészség fenntartása és helyreál-
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lít ása. Az életnek ez a szolg álata kizárja, hogy az orvo st a kiv ánsághalál ki.
alacsonyítsák le , vagy ő maga váll alko zhassék erre . Az ilyen tett
roppant károsan hatna orvos és beteg bizalm i viszonyára, hiszen az orvo s
több é nem kizárólag az életnek szolgálna, hanem ugyanak kor a halál segédje
ls lenn e. Ezen az az el őv i gyáz ati rends zabály is keveset változta tna, hogy az
orvosi beavatkozást a bet eg írott felha t alm azásához kössék.

vitele z őj évé

Ezenfelül tág kaput nyitn ánk egy végzete s rnanipulációnak. Mert t együk
fel , hogya halál kív ánását a betegnek írásban vagy tanúk e lő t t kell kij elentenie. Micsoda lelki nyomás alatt áll na az a gyámolta lan bet eg, aki érzi,
hogy környezete lemondott ról a, és várjá k, hogy megöl ését kérje . Igen , elég
lenne , ha egy érzékeny bet eggel éreztet nék: t erhére van környezeté nek,
máris el sz ánn á magát erre .
Félő továbbá , hogy az álla mtó l elismert és gyakorlatba át vitt eutanázia
kedvezne az egyéni és tá rsadalm i gyilkol ási készségnek . Ugyanis kimutathatóan szoros összefüggés van a tá rsadalomban érvényes érték mércék és az
emberek beállítottsága ill.magatartása között. A kívánsághalá lt nem szabad
elszigetelten néznünk : megengedése ált alában f el előtl en ül aláásná az élet
t iszteletét.

Ha az eutanázi át közvetlenü l téves útjon járó könyörület esség indítja is,
valójában az élet t isztán evi lági értékel éséne k ki fej ezőj e , lemondás arról.
hogy túlvilágilag megalapo zzuk, horgon yát Istenbe vessük. De ha az élet akár a legnyomorúságosabb él et értékét nem Ist enre alapozzuk t öbbé ,
akkor mi szer int It éljük meg az embert? Szubjektív életigen lése szeri nt? Az
eutanázia körüli mai v itában ez a szempont lép el őtérbe . Párt oló i til takoznak
minden társadalomrontó visszaélés ell en. De a hasznos ági állás pont már
munkában van: az egyes ember eset ében, aki határoz arról, érdemes- e még
élni , és a társadalomban is. Mert az eutanázi a indít óoka nemcsak a gyógy fth atlan betegnek és akarat ának teki nt etbe vét ele, hanem az a meggo ndolás is ,
hogy ez az élet értelmetlen és értéktelen lett. Ezzel azonban a társadalom
annak bírá jává tolj a fe l magát , rnlkor érdemes és mikor nem érdemes élni.
Ez a megkülönböztetés el őbb-ut ö bb magát az éle te t fogj a szétr ombolni.
Ha az életet csak egyéni és társad almi haszna szeri nt becsüljü k, akkor
csup án idő és az úgynevezett .k özvélern ény" kérdése, hogy az emberek
milyen csoportjait fogja sújtani ez a megsemm is ít ő ít élet: az elmebetegeket.
a termé szettől vagy baleset következtében nyomorékokat , vagy eset leg az
öregeket is, akiknek már nincs értékük egy telje sí tm ény szeri nt számoló t ársadalom szemében .
A betegséget és halált szemlátomást kiszorítj ák a modern ember tudatából. Pedig hozzátartoznak az emberi élethez, és meg kell birkózni velük .
Nem azzal tartozunk a betegnek , hogy a halálhoz segftsük, hanem hogy
halálában segítsük. Az eutanázia embertelen . Am ire szükségünk van, az az
élet áhít atos tisztelete és segítő készség minden élő irán t .
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EGYHÁZATYÁK A Z A SZK':ZI SRÖL

Három idézetünk átfogja az Egyház ó-o köz ép- és újkorá t, a tárggyal kapcsolatos
elvi magatartás és gyakorlat i megvalósitás igen széles skáláját.
Aranyszájú Szent János szövege turnelve r nemrég dr. Miskolczy Kálmán küldött
be saját fordításában) az e lső századok egyszerü józanságát. nemes p átosz ét. fri ss
elszántságát tükrözi. Nemcsak képeit veszi a Szentfrásból , hanem a gondolatf üzés is
teljesen bibli ai. A buzdító lelk ipásztor püspök egészen egy sorban áll hiveivel.
Balduinus nyolc századdal késóbbí elmélkedése már az egyéní elmélyedés útj át
járja. A bensőség. az Isteni dolgok . Izlelé se" a cél. Az aszkézis a halál és a szerétet
ellent étének és összefonódásának mesteri játékában lép elénk: nem gyakorlataiban.
hanem érzelmi. misztikus alapjaiban. Az e l mé lkedő még folyv ást a Biblia vil ágában
élve gondolkodik. de ezek a bibliai szövegek már inkább ostinatói az egyéni átélés
bonyolult szimfóniájának.
Újabb nyolc század múlva a mi Prohászkánk már a modern idök felfo gását.
hangvételét tárj a elénk. O is misztiku s a javából , de Istennel való kapcsolata csup"
dinamika. " E rő és érzékenység" nagyszerü egyensúlya ez az elgondolás és sz öveq ,
Krisztus alakja mintegy kilépett a Bibl iából. és emberi . lélektani közvetlenséggel áll
elő tt ü n k az egészséges aszkézis példaképeként.
Arany szájú

Szent

János

(344.40 7) :

Oktatás

az

újonnan

kereszte lteknek.

Tudnunk kell. hogy lsten kegyelme után minden raj tunk áll . azaz tulajdon
buzgóságunk folyom ánya. legyünk ezért hál ásak lsten ajándékaiért, melyekben
ezideig részesültünk, hogy így további, esetleg még nagyobb ke gyelmeket
nyerhessünk. Buzdítalak tehát t iteket, akik ma a kereszt ség szentségét f ölvettét ek, hogy ezt a nagy isteni ajándékot gond osan ő rizzétek . Óvjátok meg
m inden szenny tól azt a r agyogó lelki köntöst, amel ybe Krisztus álta l öltöztetek. Ó rn űvel í bennetek azt a mélyreható átal akulást, amelyet elvár tőletek.
M i, aki k már korábban elnyertük ezt a nagy kegyelmet , ugyaner re vagyun k
kötelezve, s ha buzgóságunk lelohadt volna , a ti ünnepet ek minket is sürget,
hogya kegyelmet magunkban felszítsuk.
Ami testünk szépségét illeti : ha öre gs ég, bet egség vag y egyéb ok lerontotta, nem hozható már többé vissza. Ez a természet törvénye : .elhervad a fú,
virága lehull" . Más törvény áll azonban a lélekre nézve . A bűnök által beszennyezett, elcsúfított lélek hamar visszanyerheti elóbb i szépségét. ha elég.
séges bizonyítékát adja az ősz inte bűnbánatn a k és a vezeklési vág ynak .
M indezt önm agam és azok vigasztalására mondom, akik már korábban
részesültün k a keresztség szentségébe n. Nektek azonban, Krisztus újonnan
avatot t katon áinak , ezt üzenem : Orlzzétek meg ker esztségi ruhátok makul át lan tisztaságát! Vigyázzato k, le gyetek éb erek, gondoljat ok gyakran lelketek
szépségére. ne tűrjete k el se mm i foltot raj ta . Ez so kkal boldogítóbb áll apot.
mint ha k és öbb könnyek és mellverés által törlitek le a szennyet. am ely
bemocskolta lelketeket.
Arra is figyelmeztetni akarlak titeket, hogy mások lanyhasága vagy bukása ne gyöng ít se, hanem inkább szilárdítsa erős elhat ároz ástokat . Szent
e lőv i g yá za t o s s ág le sz irányítója életeteknek!
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Mint a Lélek báto r és elszán t katonái. fén yesítsétek ki naponta feg yverei·
teket. úgy , hogy már ragyog ásuk megfélemlítse ellenséget eket. t ávol tartva
ő ket még a támadás kísérle tét ő l is. Me rt ha azt látja. hogy fegyvere ite k
ragyognak, ti magatok meg készen áll tok a harcra. bármely oldalról jöjjön
is a támadás, ha látja . hogy házato k javai gondos őrizet alatt vannak, megszégye nülv e fog elkotr ödnl, tudva. hogy nincs re ménye a győzel emre , még
ha ezerszer prőb á l kozné k is . Ne fe ledjétek: ellensége te k a Sátán, elszánt .
mer ész, kíméletlen . mint a fenev ad. de ugyanakko r elég okos ahhoz. hogy
felismerje és t isztán lássa helyze té t : van-e egyáltalán esélye lelki felkészül tségetek és a Lélek által adott erő ell enében. Ha látja. hogy nincs reménye
a győz el emre , önm agára szórja átkait, és dühödt szégy ennel távozik. tudva ,
hogy hiábavaló a kísérletezés ott, ahol nálánál nagyobb erő áll vele szemben.
Vir rasszat ok hát és imádkozzatok . Töltsét ek t isztaságban, józanságban él tetek
mi nden napját . Ne türj et ek ráncot, gy ü rőd é s t vagy szenny t keresztségi
ruh átokon . M i is legyünk mindny ájan harcra késze k. - ml , aki k már régebben
és t i . aki k ma nyertét ek el a keresztség nagyajándékat . mert az ellen ség
itt lapul a k özel ünkb en . és csak a kell ő pill anat ra vár , hogy reánk l őj e rmányos nyilát .
á

Töltse el szent lel kesed és szívünket, ahogy felsorakozunk ell ene : nyugod.
tan átgondolva, mit kell t ennünk. nyitva tartva szem ünk. hogy fe lismerjük
cseleit és a cs apdákat. amit útunkba ejt. Igy kerülhetjü k el a sebeket , s az
ég védelmét is jobban magunkra vonjuk.
Tegyünk meg rnlndent, ami től ünk tel ik. és bízzunk a mi Urunk Jézus
Kr isztus kegyelmében és irgalmában . aki álta l áldjuk . d icső í tj ü k az Aty át és
a Szentlelket, ma és mindenkor. Amen .
Balduinus cantuariai érse k ( + 1190) 10. traktátusából
E rő s a halál : el tud szakítani életü nkt ól.
egy jobb életnek.

Erős

a szeretet: vissza tud adni

Erős a halál : hatalma van zsákmányul ejten i porhüvelyünket. Erős a szeretet : hata lma van elr agadni és visszaszolgáit at ni a halá l zsákmányát.

E rő s a halál, senki sem állha t ellen nek i. E rős a szeré tet . olyan e rős.
hogya halált legy őz i . ful ánkját letörl, lázadását leveri, diadalát szégyenre
ford ítj a. Me r t lesz i dő, amikor kigúnyol ják, amikor így szólnak hozzá: . Halál,
hol a te g yőz e lm ed ? halál, hol a te ful ánkod?"

.E r ös (I szer étet . rnlnt a halál " : mert Krisztus szerete te (I halál halála.
Azért mondja : "En vagyok halálod. ó halál ; elnyeli ek téged . alvi lág." Az a
szeret et is erős , mint a halál . amellyel mi szeret j ük Krisztust. Hiszen ez is a
halál bizonyos neme : a régi élet kioltása. a b űnö k eltörlése . (I holt cseleked ete k elhagyása .
Krisz tus iránti szeret etü nk bizonyos ér t elemben köl csönös. bár csak t ökéletlen hasonlat ossága és képmása az 6 irántunk val ö szeretet ének. Me rt . 6
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el őbb szeretett mlnket" : szeretetének elénk tárt példája a pecsét. amel y
által hasonlók leszünk őhozzá. levetve a földi ember képét és hordozva a
mennyeiét. Ahogyan ő sze rétett minket. úgy szeret jük mi is őt. Me rt ebben
"példát hagyott nekünk, hogy nyomdo kait kövessük".

Ezért mondj a: .Tégy engem mint pecsétet szlve dre" . M intha mondaná:
. Szeress engem , ahogy én szeretlek téged . Töltsem be eszedet. emlékezetedet, ki vánságodat. sóhaja idat , nyögésedet és zokogásodat. Emlékezzél meg .
ember. milyennek te remtettelek. mennyire a többi te rem tmény fölé emeltelek.
mi lyen rnélt ös ápra magaszta lt alak fel , milyen dicsőséggel és tisztesséqq el
koronáztalak meg, hogyan tettelek csak kevéssel kiseb bé az angyaloknál,
hogyan vetettem mindent lábad alá. Emlékezzél meg nemcsak arr ól, mennyit
te tt em ért ed, hanem arról is. milyen kemény , milyen mél t atl an dolgo kat vi·
seltem el mi attad : és lásd. nem bánsz-e gonoszul vel em , ha nem szeret sz.
Hiszen ki szere t tég ed úgy , mi nt én? ki teremtett , ha nem én? ki váltott
meg, ha nem én?
Vedd el től em , Uram, a k ő s zívet , vedd el az összeszáradt szíve t , a körülm eté let len szivet; adj nekem új szíve t, húsból való szívet , ti szta szíve t !
Te szívek t isztogatój a és tiszta szív sze rető je , vedd bi rtoko dba. t edd lakásoddá szívemet , fogadd magadba és töltsd be egészen, te , aki föl ötte állsz
l e gf öl s ő bb képesség eim nek, és lelk em legbensej énél bel jebb lakozol! Te
szépek szépe, szent séq pecs ét je, jelöld meg szívemet k épeddel. jel öld meg
irgalmasságoddal, . szfvernnek Ist ene, én osztályrésze m, Ist enem örökre".
Amen.
Prohászka Ottokár (t1927) :

A lel kiségért meg kell küzdenünk a test győzelmes ösztön össégével előbb ,
a lélekre ráfestődő testiséqqel azután, míg a szellemü nk hatalomra jut , és
nemességét, ti sztaságát a legyőzött t estre visszaszínezi. Nem önsanyargatásokban beteggé hajszolt szerve zet. hanem egészségesen megépít ett
szolgálatkész s a lélek igájába hajló , engedelmes, átszellemült test és e
testet szünt elenül a maga eszközéül n éző, őt használó, nemesítő , t ökélete sítő
lélek legy en az Ideálunk. Lehet higién iát üzni a lélekért, lehet testet tök életesít eni a lélekért. lehe t a te st kívánta fe gyelmeket munkába vinni a l élekért. Krisz tus ragyogó , v iruló, szépséges embertestet hordozott vég ig Palesztina dombjai n, s megadta nekünk a mintát arra, miképp lehet a test
megrong álása nél kül fegy elmet és önmegtagadást gyakorolni . mely áthárul
a lélekre is . A töv iskoszorút nem kell kere sni , a sebeket nem kell magunkon
kivésni és a keres ztet nem kell hívogatni - lsten kim éri nekün k, s nkkor
szeretett el, bátorsággal, hálaadással kell elviselnünk. Fegyverezzük fel magunkban a váll alás és az elfogadás erői t, üzenjünk háborút vágyaink egész
seregének: n lélek tud válog atni . rnert természetfeletti szellemi grav it ációval
érzi, rnerre van fel felé . Küzdjünk erővel és érzékenységgel a bel ső harmóniáé rt , a harmó nia közel van, és lsten lelkünk bejáratánál vár .
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK
A SZERETET MI SSZIONÁRIUSAI NAK EZIJSTJUBILEUMA

1950. október 7-én hagyták jóvá a Szeretet Misszionáriusainak társu latát.
1974 végén 850 nővérük volt, ebből 182 n öviela (60-70 nem indus, 5 ír), 51
indiai városban és 26 más helyen múködtek. A férfiágban 169 testvér dolgozott (ebből 5 pap), a munkatársak száma 22 országból kb. 40 OOO. Eddig csak
hat nővér halt meg. Egyik sem ragályos betegségben, amit munkájuk során
könnyen elkaphatn ának.
Teréz anya munkatársai mindenfelé az ő szelleméhez illő módon igyekeztek
megüln i az idei évfordulót. Magában lndl ába .i okt. 2-ától kezdődött az ünneplés.
Minden templomban hálaadó napot tartottak: minden hitfelekezet köszönet et
mondott Ist ennek a Társaságért. A szegényeknek ingyen mozie lőa d ás t rendeztek úgy, hogy a jegyeket a tehetősek vették meg nekik. A beé rkező adományokból ajándékcsomagokat készítettek a szegények nek. A sajtó, a rádió
országonként bekapcsolódott Teréz anya múvének ismertetésébe. A FAO
(az Egyesült Nemzetek ~Ielmezési Szervezete) idei ún. Ceres-érmét Teréz
anya t iszteletére adta ki. Me gkapta az Albert Schwe itz er..<J íjat. - Mi az évforduló alkalmából örömmel közvetítjük olvasóinknak azt a sajátkezúieg írt kis
levelet , amelyet Teréz anya lapunk szerke sz tőjé nek küldött. A kockás lapra
írt levél magyar fo rdításban így hangzik:
Calcutta, 1975.3.29.
Kedves Aty a,
Köszönöm 1974 decemberi levelét. Bocsásson meg a hosszú késedelemért:
bejártam ind iai házainkat, ezért a késedelem .
Csodálat os tudat, hogyan használja fel Jézus a semmit. hogy valami
nagyon szépet tegyen At yjáért . Igy használja fel Ont és engem Atyja dicsősé
gére . Adjunk hálát neki , hogy felhasznál bennünket.

5
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Imádkozzék továbbra is értünk, - hogy ne rontsuk el lsten múvét. Olyan
csodálatos hivatásaink vannak, - a novic iátusunk tömve van. Hála Istennek.
A múlt évben 12 új házat nyitottunk. Ebben az évben lesz az ezüstjubileumunk, hát imádkozzék értünk, és adjon hálát Istennek mindenért, amit
bennünk, és általunk a szegényeknek tett.
Levelét elk üldtem Malcolm M (uggeridgel -nek. Bizonyos vagyok benne,
hogy nagy örömet szerez neki. Jó, ha ír neki.
Imádkozzék értem , Atya, ahogy én is Onért.
Jézusban az Oné
M. Teresa M.C .
A RNOLD JAN SSEN

1. Ez év szept. 8-án volt pontosan száz éve annak, hogy Arnold Janssen
egy kis holland hat árszélí faluban, Steyl ben az első missziósházat megnyitotta.
A huszonöt vendég közül egyesek csúfságnak találták, hogy egy ilyen ünnepségre kaptak meghívást: egy hajdani rozoga kocsmában, amelynek falain
olyan repedések voltak, hogyaszobából a szabad eget lehetett látni, néhány
kölcsönvett szegényes bútor és összekoldult tányérok és evőeszközök. Nagy
volt a csalódásuk, hogy egy ilyen szegényes ház szolgáljon a leendő misszionáriusok kiképzésére. Ez az egyszerúség és szegénység azonban nem riasztotta vissza Janssent tervének kereszt ülvitelétól. Meqnyitó beszédében a következőket mondotta: . Hoqy ebből a házból lesz-e valami, azt csakis a jó lsten
tudja . Ez a szerény kezdet ne csüggesszen el bennünket. Nagyon jól tudjuk ,
hogya most rendelkezésünkre álló erőkkel feladatunkat nem tudjuk elvégezni;
mi azonban bízunk abban, hogya jó lsten mniden szükségest meg fog adni.
O azt tehet velünk, amit akar . Ha ebből a házból lesz valami, hálásak leszünk
lsten kegyelméért; ha pedig nem lesz belőle semmi, alázatosan a mellünket
verjük és bevalljuk: Nem voltunk méltók e kegyelemre:
2. Ki volt ez a férfi, aki Ilyen rendíthetetlen hittel és Ist enbe vetett biza.
lommai kezdte el múvét?
Arnold Janssen 1837-ben született az Alsó-Rajna vidékén fekvő Goch
községb en. mint egy nyolcgyermekes család második gyermeke. Három
testvére korán meghalt, három fiú egyházi ill. szerzetesi pályára lépett. A
Janssenek már legalább négy nemzedéken keresztül fuvarosok voltak. Mély
vallásosság jellemzi a családot. Arnold nagyapjának mély Isten- és emberszeretetéről mondotta egyik szomszédja: .Isten ennek a férfiúnak még a dédunokáit is meg fogja áldani: Any jukra a gyermekek így emlékeznek vissza:
Fáradhatatl an és sokat imádkozó anya volt.
Ebben a vallásos légkörben nő fe l Arnold. Nem rendkívüli tehetség. Különösen a matematika és a természettudományok érdeklik; ezekből tanári oklevelet is szerez. Utána elvégzi a teológiát, és 1861-ben pappá szentelik Münsterben . Lelkes tagja és terjesztője az imaapostolságnak. 1867-től egyházmegyei
igazgatója is .
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A missziós gondol at, a pogányok helyzete mindig foglalkoztatta . !odesapja
járatta a hitterjesztés évkönyvét; különösen a hithirdetők leveleit olvasta
fel belőlük nagy lelkesedéssel gyermekeinek, és sokszor h ozz áf űzte: .Ezek
a hit hősei, akik Ist enért minde nt feláldoz nak." Janssent nem hagyja nyugton
a gondolat, hogy más országokban külö n mis sziós int ézmények vannak és
számos hithirde tőt küldenek a pogány országokba, saját hazájában pedig nem
történik semmi. D ö n tő j e le ntőségü számára, hogy 1874-ben a kí nai apostoli
vikáriussal, Ms gr. Raimond ival tal álkozik. Eleinte nem gondol arra, hogy ő
maga missziós intézetet alapítson . Csak to llával , kis fol yóiratával (Herz-JesuBote) és anyagi eszközökkel akarja az ügyet támogatn!. De miután más
megoldást nem lát. úgy dönt, hogy maga létesít egy missziósházat. E szerény k e zd e tbő l alakul ki az Ist eni Ige Társasága: misszionárius papok, szakmailag jó l kiképzett testvérek, maj d 1 8 8 9 ·tő l a Szentlé lek Szolgálói missziós
n őv érek és az örök im ádó nővérek rendje. Három és fél éwel az alapítás után
már elind ította e ls ő két misszionáriusát Kín ába (egyikük a most vele együtt
boldoggá avat ott tiroli Josef Freinademetz) . Nyomd áikban könyvek és sajtótermékek láttak napvil ágot. házaikban lelkigyakorlatokat adtak. Az alapító életének utolsó éveiben - 1885-től rendfőnök volt - évente már kb. 50 papot ,
ugyanannyi t estvért és nővért küldtek a missziókba . Amellett a tengerentúli
német tel epüléseken lelk ipásztori és iskolai feladatokat vállaltak, 1900·ban
pedig k ézm űvesiskol át nyitottak az USA·ban.
3. Milyen term észetfölötti forrásokból tápl álkozo tt és élt Janssen ?
Nagy t i s z t e l őj e a S z e n t h á r o m s á g n a k . Munkatársait arra buzdítja,
hogy level eiken legfelülre ezt a fohászt írják : .!Ol jen a Szentháromság egy
lsten a mi szív ünkben!" Az egész Szentháromság részt vesz a megváltás
müv ében, ezért minden neki szolgáljon: mind enkit neki kell megnyerni : rnlndenki ismerje meg , szeresse és imádja. Ez volt egyik fő t m ájának a tartalma.
A Szentháromság ünnepe rendje iben a legnagyobb ünnepek közé ta rt ozik. lsten minden kinek atyja. Irántunk való szer é te tb ől küldt Fiát e v il ágba. Jézus
az At ya testté let t Igéj e. Janssennél Sz. János prol6gusa különös becsben
állott. Minden társasági ünnepségen: beöltözéskor, fogadalomtételkor ünnepélyes en ének lik.
Rendkívüli t isztelője a S z e n t I é I e k n e k. A magyar származású lazari st a atya, Med ics Nándor erősen befolyásolta ebben . Otven éves korában,
1887.okt .3·án a bécsi lazaristák templom ában egészen a Szentléleknek szenteli magát. Később erről így nyil atkozik : • Te s t e s t ő l - l el k e s t ő l feláldoztam
magam a Szent lélek Ist ennek. Legyen Ö segítségemre, hogy mindenben
tökélet esen t eljes ithess em lsten akaratát." Ettől kezdve egész élete és
min den munk ája a Szentléleké. Egyszerüen el van ragadtatva nagyságától,
sz é p s ég é tő l, irá ntunk való szerétet ét ől. Pünkösd lesz rendjeiben a legfőbb
ünnep. A két női rendet róla nevezi el. Mindennap imádkozzák a Szentlélek
két himnu szát. M inden negyedórában óraütés re elvégzik e fohászt: . Küldd
el nekünk a Szenti ei ket hét alá ndékáva l." Meg van győződ ve , hoqy a hltbt r-
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de tők csak akkor gyújtják meg a hit vil ágosságát a pogányok lelkében , ha ők
maguk teljesen el vannak t elve a Szentl él ekkel.
Ha végül még leg k i e m e l k ed ő b b , le gjellegzetesebb erényét akarjuk megemlíteni, akkor azt kell mondanunk : I s t e n a k a r a t á n a k mi nél tökéletesebb teljes ítés e. A M iatyánk kérése : .Legyen meg a Te akaratod", neki nem
volt üres szó , hanem az él et e. Szil árdan meg volt győződve, hogy lst en belenyú l az emb er életébe, és vezet i. Egy-egy fontos döntés előtt sokat imádkozott, és nem egyszer hosszabb idei g várt , mikor munkat árs ai már tü re lmetlenkedtek. Előszö r meg akarta ismern i az lst en akaratát. Ha azonban
egyszer felismerte, akkor semmiféle nehézs ég nem tudta tő l e eltánt or íta ni.
lst en akaratának ez a min denben val ó te ljesítése mutatja A rno ld Janssen
igazi lelki nagyság át.
A szentév missziós vasárnapján, okt.1 9-én avatta boldoggá VI.Pál pápa.
Schrek M ihály SVD

SZENTEVI MAGYAR ZARÁNDOKLATOK

Auguszt us 16-20 között vo lt a külföldön é lő magyarok róm ai zarándok lata . Kb. 500 hivő vett részt lel kipásztoraival a vil ág k ü lönb öző r és z e l b ől .
legtöbben Belg iumból és Kanad áb ól. Msgr. Kada Lajos, az újonnan kinevezett
Costa Rica-i apostoli nuncius köszö ntötte a zarándokokat a Szent Istv án
Házban. Vasárnap a Sant a Maria M aggiore templomb an Kada érsek, h é tfő n a
Szent Péter bazilika kat edraoltáránál Msgr. M agyar i Gyula, kedden a Lateráni
bazilikában a róma i helynök, Ugo Poletti bíboros vezette a konce lebrált
szentmisét. Szerdán, Szent Istv án ünnepén 33 pap részv éte léve l a Szent P álbazil ikában volt a mise, dél ut án pedig az általános kihallg atáson való részvé tellel zárult az ünnepi program.
Szeprem ber 9-én érkezett Rómába a hazai magyarok zarándokvonata. A
340 főnyi csoportban 11 püspö k, 62 pap és 38 szem inarista vo lt . A znap este
a Lateráni bazil ikában, szerdán a Szent Pál-bazilikában bizánci rítusba n, cs ütörtökön a Szent Péter-bazil ika katedrao lt ár ánál. pént eken, M agyarok Nagyaszszonya ünnep én, o S. M aria M aggior éban tart ottak koncelebrá lt misét. Római
tartózkodásuk f énypont j a a szerda délut áni álta lános kih allg atás volt, a
szentév azideig legnagyobb arányú kiha llgatása: százhúszezres tö meg vett
részt. Előtte a Szentat ya találkozott a Rómában t art ózkodó 54 püspökk el, majd
külön fog adta a 11 magyar püspököt. Ijj as József érsek, a zarándoklat vezetője bemutatta a Szent atyának az új püspököket , majd pedig a te ljes magyar
szentírásfordítást. A magyar zarándokok a szombat i szabad nap után vasárnap
Assisiba látogattak, majd 1S-én, hétfő n visszatértek hazájukba .
A Szentatya mi nd az aug. 20-i, mlnd a szept . 10-i álta lános kihall gatás on
nagy szeretettel külön üdvözölte a magyar zarándokokat. Olasz nyelvü szavalban nagyj ából ugyanazok a gondolato k merültek fel. Ut alt a magyarság
hagyományaira és kereszt ény tö rténelmére, az orsz ágalapító Szent lstvánra,
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Szent Imrére és azokra a szentekre, akiket a magyars ág az Egyháznak adott .
K érte , hogy maradjanak h ű e k hivatásukhoz, utalva Itt egy beszédre, amelyet
sok évv e l ezelőtt Magyarországon hallott, s amelyben a szónok Magyarorsz ágot a keresztény Európa v éd őb ásty áj ánank nevezte. Buzdította őket az
élet megpróbáltatásaiban való kitartásra és Krisztus Egyháza iránti hűségre,
s sz ívbő l adta áldását a j e l en l evő k re , kedveseikre és hazájukra.

R.
KELEMEN DIDÁK
lsten szolgája, Keleme n Didák a XVIII. század legkiv álóbb magyar minoritája. Szat márban, Biharban, Szil ágyságban, Hevesben , Borsodban, Csanádban
és Csonqr ádban, Nánndorfeh érv árt és Pozsonyban, vagyis a sz ó legteljesebb
értelmében országrészek között vándorló, apostolkodó, alkotó egyéniség .
A .plus et eqreqlus" , jámbo r és kivá ló széke ly kat oli kus apától-any ától
származó fiú csk át Sámuel néven keres ztelték meg 1683-ban, Bécs felszabadftásának évébe n a háromszéki Baksafalva-Kézdi almás plébá niáján. Kanta-K ézdlvásár helye n minoritáknál tanu lt. Engedve a kegyelem hívás ának, 17D2-ben
Eperjesen , a szerzet akkori híres főh ázában, megkezdte az újoncévet, utána
ugyanott rendkívül i eredménnyel elvégezte a teológiát, kétszeres magiszteri
képesítéssel. 17D8-ban pappá szentelték, miután .omnium votis afflrrnatlvis "
örö k fogadalmat t et t. Az aposto lk odásban meg tudásban egyaránt kitűnő
f iat al papra azonnal felfigyelt Károly i Sándor gróf, II. Rákóczi Ferenc Iöernbere, és Nagybányára kérte, hogy lel kipászt or i központot teremtsen a kuruclabanc háborúban tön krement szerzetesházban. Didák atya . Ist enes buzgósággal " t ervs zerű rnunkát folytat egész Szatmárb an, nem kisebb áldozattal
szentelve erejét az akkor dúló pestis áldozatai nak testi-le lki vigasztalás ára;
sorra járja a csak valamic skét is módosabbak házait , könyörögve koldul betegeinek, szegényei nek, magával mlt sem törődve . •A legv álságosabb idóben,
a nép nyomorgáso közepett, a pestisnek kegyetlen ara t ás át ól. a fo lytonosan
megújuló vallási háborúskodásoknak kavaro dását ól megháborodott t iszai részeken. Isten küldöttje gyanánt jelent meg egy erős elhat ározású, jámbor szerzetes : Kelemen Did ák, a magyar konventuális minor itarend tagja, akinek
k itűzött él etcélja t empl omok építése, iskolák alapí tása , a nyomortól sújtottak
istápolása, a lel keknek jóra vezetése volt" - írja Dr. Csák Cirj ék.
Erős lélekre volt szüksége a tö rök hódoltság után éppen csak hogy
felszab adult Egerben is, ahová elöl járói akaratát engedelmesen követve
1713·ban ment át . Vándor Kele men Didák" , hogy a Szamos és Tisza mentén
lakó protestáns magyarok között a té rítés munkájának szentelje magát. A
szentek lelkiségével t ér íte tt: nem ellenséget lát ott a más rn e qqy őz öd ésűek
ben, az . ellenkez ö aty afi akban" , hanem az örök üdvösségre rendelt lelkeket,
mi nt ahogyan őt megismerve , azok sem láttak benne mást. mint szere t ö.
készséges fe lebarát ot. M indig szelí d volt, sohasem erőszakos, de c se lekvése-
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ben határozott. . Sz öval és t ette ivel minden pillanatban rámutatott arra . hogy
a szeretet apostolainak törekvése és irányít ó elve nem az ádázul. kí méletlen.
késhegyig menó tusákban való harcol ás. hanem az. hogy megért éssel kezet
kell fogni . hogy a felizgatott lélek és a szenvedó test megt alálhassa nyuqalmát és gyógyu lását ' (Csák) . Meg értó. ökum enikus keresztény lelk ületével.
Pázmány Pétertól tanult teológ iai felkészülts éggel . de az övénél jóval kevesebb éllel- élccel . mlnden klt megnye rt a bizakodó párbeszéd nek.
Bükki apostolkodását ismét nagybányai h á zf őn ö k séqqel váltja fel. Meg·
d öbbent ő. mekkora bizalomm al f ordultak hozzá országszerte . ,h ogy istenes
vigasztalá sában részesülhesse nek' . A Tisza vizgyújtó mede nc éj ének. az északJ
peremtől le egészen Szeqedlq, megfo ghat atl an erej ó igehirdetóje. hitélet i
s zervezője volt. . lst enes buzgósága hamar ismere te ssé lón az országban. A
katolik us fóúr i családok egym ásután hívog atjá k ő t magukhoz; örvend . aki
megnyerheti őt gyóntatójának. még az országgyúl ésre men ö f óurak is kikérték tanácsát az egyházi ügyekben: 171 7-ben megválasztották a minorita fe rencrend magyarországi ta rto m á n y f ő n ö ké n ek . Körl evel ében a hajdani fegyelem
megtartására hívja fel testvérei fi gyelmét. Másr észt hathat ósan közbenjárt a
megyékn él és főúri családoknál a tör ök-tat ár fogságban s ínylódók kii váltá sa
ügyében. de a délen harcoló kereszté ny seregek mell ett is ott t aláln i. Ország.
szerte rendi t elepülések. t emplomok. iskolák jelz ik tartom ányfőnöks ég e idejé t .
A sok áldozattal megteremtett lel ki központokban sorozatos beszédeket tart
gyönyörü. zamatos és szabatos magyar nyelven. egyházatyákt ól. latin íróktól
vett idézetekkel megtúzdelve. Kassán 1729-ben nyomtatásban ts megjelent
. Búzafej ek" c. prédikációs kötete . de több más irodalmi rnunk ája is t errnékenyítette az egyházi szónoklat és hittudomány akkoriban oly sovány talaját.
Az életból vett hasonlatokkal f érk őz ött hallg atói szív éhez: . Két e r ő s kötele
vagyon az Istennek. mellyel akaratun kat magához vonzza és engedelmes ségre
hódoltatja: egyik az irgalmasság. kegyelem . szerétet kötele . mely en lágyon és
gyengén édesqetvé n, magához vonzza szívünköt; másik az igazság. fenyíték .
bosszúálló ostorozás vaslánca és bilincse. mellye l az ellene rúgóldozókat enqedelmességre t ériti. amint Ozeás próféta által vil ágosan el őnkbe adja maga ó
Sz. Felsége: ln funiculis Adam traham lill os. in vinculis charitatis . Hogy min d
a számkivetett Adám istrángival. mind a szeretet gyenge köt el ivel vonzza
magához az embereket:
Rendkívüli lendító eró vitte eló re : bensósé ges kapcsol ata Ist ennel. Sokat
imádkozott. leginkább földre borulva. úgyhogy homlokán . térdén és könyökén
a bór érdesen megvastagodott. A hős les lemondás életét élt e, akárcsak szeráfi atyja . Az országot háromszor végigpusztftó pestisben magával rnlt sem
töródve látogatta. vigasztalta. ápolta a betegeket. Az ember nem tu dja meqérteni . honnan vette rengeteg tevékenységéhez az i d ő t . e rőt? M ikor pihent.
hogy erőt gyújt sön? Csak a Mindenható kegyelmével lehet magyarázni életét .
•Sok a lélek . aki legeltetés t várna" - írta. rnondotta, kiáltotta . Pozsonyban.
a diéta országnagy jai el őtt többször hangoztatta a népoktatás és lel kip ásztorkodás fontoss ágát .
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Lel ki alkata lenyügözóen emberi, de ugyanakkor t ermészetfölötti is, a
szeretet korl átlan gyakorlás ával, mind en ember hiánytalan megbecsülésével.
A vil ágban élt, de észrevette benne a lehetóségeket lst en megszerettetés ére;
nem tekintette ellen ségnek a vil ágot, még ha valaki oly kor így visel kedett ls
vel e szemben , hanem lsten terveibe ill ó, hozzá for dít ható, neki szentelhe tó
adottságnak. Elfogulatlanul, mindenkire jóté konyan hat ó eq y sze rű sé qq e l,
term észete sséggel járt az élet ben. Lel kipászto ri feladant ot csak a szeretet
elk ötelezetts égével lehet végezn i: ezt mindenki meq értí és megbecs üli.
A papi hivatást rnélyan átérezte. Elsórendü köt elességének t artotta az
i rgalmasság lel ki és t esti csel ekedeteinek gyakorlá sát : használn i, segít eni,
bát orí tan i. Ebból fakad lankadatlan kedve mind en áldozat ra. Ist en látható és
láth atatlan t emplom ának szorgos építóje és gondozója volt , ezt mondhatnánk
talán összef ogla lóan legjellegzetes ebb erejének, erényén ek. Kora szomorú
paphi ányában áldozatosan elj árt nagy távolságokra is a li turgikus isten t iszt elet meqtartás ára . igeh irdetésr e, a szentségek kiszolgált atására.
A misk olc i t artományi gyülé sen, 1744.ápr.21-én még elnökölt, súlyos bete gen. Rá egy hét re , ápri li s 28-án az Úr magához szólí totta.
Szents ég hí rében élt, és úgy halt meg. Már életé ben elismert ék és csodálták, de halála ut án t is ztel ete még csak növe kedett. Lelkii,gyermeke és
áldo zatos munkatársa, gróf Haller Gáborné Károlyi Klára rnjn or it a harmadrendi,
már négy év múlva levélben fo rdult a t artom ányf önö khöz, a boldoggáavatás i
per megindítását kérve. 1722-ben, a .recog nit io canonica" alka lmával, P. M usik Jácint hiteles és ma már mindenfel é ism ert arc képet festett az épen
t alált holtte str ől . Az egri és erdélyi püspökség f oglalkozott az üggyel. Leqújabb , a l eh etős ége kh ez képest minden eddig i írást összefo glaló élet rajza
VI. Pál pápa apostoli áldásával remél i el érn i célj át : hogy lsten szolgája
élet ének megismerése erénye inek ut ánzására is vezessen.
Rákos Raymund'
'Ugye. A ty af iak ? lsten Szol gája, P. Kelem en Did ák OFM Conv. élete (1683-1744) . Róma.
1975. 855 o . ~rd eklőd ő knek a szerzö szíve sen megküldi rn üvet . Címe : Collegio dei
Penltenzier i Vaticani, 1·00120 C itta del Vat icano. (Rákos atya a Szent P éte r-bazillka
apostoli magyar gyóntatója.)

PÉLDABESZÉD A MAGVETÖRÖl
Lor enz Jaeger bíboro s. paderborn i érsek 1973 nyarán e lő reh al ad o tt kora rniatt
lemondol t ti s ztségé ről. Ekkor mondo tt a el az alábbi búcsú beszédet. Al ig több mint
másfél év rn úlva, 1975.ápr.l-én elhun yt.

A hála szava
A mai evangéli um feli smerteti velünk lsten vetésének cs írázó erej ét és
[öv öt hordó termékenységét. Bármit mondjanak is benyomásaink és meg71

fIgyeléseink - az Úr ország ának vetése. amelyet Krisztus v ete tt el világ unk
talajába, egyre n ő . Eletünk valós ágában beteljesedi k az Iste nnel való közösség csod ája. Kris ztus óta .é let és béke " (Róm 8.6) van min denk inek , mindörökre. O, a mi Urunk és üdv özltönk az igazi m a gvető . O készít i el a romolhatatlan magot. O szórja be le életü nkbe. O ügye l növ ekedésére. ő vár
az aratásra. O fo gja behordani az örök c s ű r ö kb e . Csoda ez, amelynek soha
nem örülhetünk el éggé. amelyé rt soha nem adhatunk el éggé hálát .
Ezzel ös szekap csolódik egy második. még megfoghatatlanabb csoda . A
mindenható Úr azt akarja . hogy vetésének és aratásának múve ve l ü n k , s ő t
á I t a I u n k menjen vég be. • M agvet ő k k é " tesz bennünket embereket. .Isten
mun kat ársalv á" , min t a népek apost ol a mond ja (1Kor 3,9) . Igy szabad ma
nekem ls köszönetet mond anom azért. hogy lsten 50 évné l hosszabb papi és
csaknem 32 éves püsp öki múk ödésre mél t ato tt. Mérhetetlen kegyel em "az ige
szolg álatára" (Csel 6,4) való el hlva t ás, az, hogy v alaki . Isten t itkai nak sáfá ra"
(1Kor 4,1) , .k özremüköd ö ör ő m öt ő k be n " (2Ko r 1.24) . Aldott legyen az Úr ezért
a megérdemel etl en ajándékért! Arról sem akaro k meg fe ledkezni, hogy
püspöki tisztemben nemcsak m agvetői szol gál at okat t ehettem ; méginkább
I e a r a t h a t t am, amit mások vetettek. His zen minde nkor hozzát artozik a
keresztény küldetéshez az, amit az Úr az apos toloknak mond : . En aratn i
küldöttelek titeket azt. amit nem ti múveltetek meg; mások dolgoztak, és t i
az Ó munk ájukba álltatok be " (Jn 4.38). - Ennek fölismerése alázatossá és
hálássá tesz , és magával hozza, hogy . együtt örüljön a vető az aratóval"
(Jn 4,36). - Hasonló érzelmek töltik el lelkemet. ha azokra a sok akra gondolok. akik az elmúlt évekb en munkám során old alamon áll t ak. A magányos
embemek össze kellene roppan nia a felelősség súlya alatt, ha nem ta lálna
jobbról-balról s e g í t ő k r e . Szemem előtt lebeg sok-sok pap és laikus ,
akik t anáccsal és tettel t ámogattak. Sokan már megelőzt e k az örökk évalós ágban, hogy elvegyék húséges együttmúködé sük el nem múló jutalm át . A napi
kötelességek hajszájában bizonyára megtörtént , hogy nem eléggé jutott szóho z
a nek ik kijáró hála . Ann ál melegebb szíw el fe jezem kl most . Különben pedig
biztos vagyok benne. hogy legtöbb segítőm velem együtt me g van g yő z ő d ve
arról, amit Pál apostol szájából hallottunk a mai szentleckében : . Mi Apolló?
Mi Pál? Szolgák csup án. akik által h ivőkké lettetek, ahogy kinek-kinek az
Úr meg adta" (1Kor 3,5) .
Ez a mondat azok beláthatatlan seregére tereli tekintetemet. akiknek
f e I a j á n I h a t t a m papi és püspöki szolgálatomat. Nek ik ls köszönet jár:
köszönet. hogy bizalmukkai meg ajándékoztak; köszönet kés zséq ükért, amellyel
az élet szavát fogadták . még ha olykor kem énynek ls látszott. . M i lsten
munkatársai vagyunk , t i lsten szántóföldje vagytok" - mon dj a Pál (1Kor 3.9) .
és arra emlékeztet bennünket, hogya kettő összetartozik. és együttesen
minden az Úré. Gondoljuk meg azt ls, amit kevéssel elóbb ír korintusi hiveinek : . En ültettem. Apolló öntözött, de lsten adja a növ ekedést" (3.5) . Ezzel
Pál a maga módján példabeszédünk központi Igazság áról tanúskod ik . Csatlakozzunk igazi hálával hozzá.
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A remény szava
I s t e n vet é s e n ó: Ez a mi örömünk, viga szunk, remé nyünk és
bizalm unk. Egyik magvetó bizonyára ügyesebb a másiknál. Az Id őj ár ás is
t öbbé vagy kevésbé kedvez a vet ésnek. No és a talaj kül önféle m inósége ! Van korc s sarj. gyom, tü ske és tövis is . Tekint etü nk nem ritkán éppen ebbe
a ki nem elég ító be, ross zba üt közik . Sem mit se tüntessünk fel ebb ő l ártalmatlan színben . Biztos . hogy nem szabad tétlenül beletöródnünk mi ndebbe .
hanem . józannak és ébe rne k" kell mar adnunk (1Pét 5.8) . - De mind amell ett
ne fel ejtsünk el egy et : A nnál. amit m i látunk. fontosa bb az. ami t az Ú r lát!
Az ó tekinte t e messzebb r e ér. mélyebbre hat. IOs azt mond ja nekünk. hogy
lsten Országának v et ése nó. Bízzuk magunkat az Úrra. akko r mindennek
ell enére . sót mindenben fölism erjük lsten vet ésének legyózhetetl en erejét.
Fölismerhetjük az E g y h á z b a n . Tudom. hányan szenvednek ma Egyházunk miatt, ol yanok, akik szere ti k. Sok minden megv áltozott. Olyasmi is
meg,ingo tt , ami megingathatatlannak lát szott. Kérdése k merülnek fel azzal
kapcsolatba n is , ami kétségb evonha t atlan . és így a hit elb izonytal anodik .
Pállal szeretné mondan i az ember: .Kívül harcok , belü l fé lelem" (2Kor 7.5).
t S mégis: lsten vetése n ő napja ink Egyh ázában. Nem hiányoznak ennek jelei.
A világb an és az Egyházban tapaszta lható egynémely nyu gtalanság talán már
a növe kvó vetés magasba szökkenésének a jele . Zabolázat lanul talán már az
Egyház iránt i újfajta sze retet jelentkezik benne . Mindenesetre sokan teszik
magukévá gondját és küldetését. Isten népének min den rétegéból számtalan
ember ismeri fel újon nan k ö z ö s f e I e I ó s s é g é t . - Ne bosszankodju nk. ha ol ykor nem ki elég ít ó az eg yü ttmű ködés . Orüljünk az emb erek n öve kv ő
készs égén, hogy .Isten munkat ársal" (1Kor 3.9) legyen ek.
Gondol junk csak mlndarra, ami a II. vat ikáni zsin aton tört el ő . Sok mindent
közvet le n közelbó l élte m át belóle. A m e g ú j u I á s mic soda akarata mutatk ozott meg! M ics oda báto rság . hogy új ut akra indulj unk : micsoda elszántság, hogy egy változott korban újonnan és hűséges en t anúság ot tegyünk az
egyug yanazon krisztusi igazságról! IOs mi mindent vittek v égbe a hitben tól ünk
elvál t testvérek tekintetében I
Ezzel kapcsolatban pillantásunk túlér katol ikus egyházunk határain, minden
ker eszt ény t ársunk f elé száll a tág as ö k u m é n é ben. Me nnyi minden
változott me g alapjaiban azokban az évtizedekben . amelyeken rnost véqlq n ézek! Am ikor 1941-ben. püspökké szentelésemkor . ev angél ikus hlttestv érelnkhez"
fordultam . ez sokaknak ren dkívüli dolog volt. A kkori felszólí tásom volt :
. hordj uk le mindazt a bi zalm atl anságot. mindazt a szeretetlenséget, amely a
századok fol yamán a hitvallások között felh almozódott." Mennyi minden
történt azóta ebbe n az irá nyb an! Olyan közös vállalkozásokat hajtottak végre .
amelyekre akkor még senki sem me rt gondo lni. Igaza van a zsinatnak. amikor
a dinamikusan szé lese dő ökumenikus mozga lo mban a Szent lél ek kegyelmének
múködését lát ja (ökumen iku s dekrét um t .sz.l . Aki csak egy ki csit is visszagondol a múl tba és azutá n maga körül pill ant. láthatja . hogyan megnó tt lsten
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vetése éppen az ökuméné terén. Itt se zavarja meg tekintetünket a korcs és
hibás növekedés, ne vegye el bátorságunkat és örömünket! Bízzunk lsten
erejében! Hallgassunk lsten szavára! Ragaszkodjunk lsten parancsához! Minél
inkább ezt tesszük, annál Ink ább növekszik az egység a világ b a n és a
világ é r t .
Ezzel lsten vetésének mezeje teljes kiterjedésében szemünk elé tárul.
Mindig abban a veszélyben forgunk, hogy túl kicsinyesen gondolkodunk,
templomtorony- vagy éppen sekrestyepolitikát úzünk . Az Evangélium jobbra
tanít. Egy a mostanival rokon példabeszédben Máténál ez áll: .A szántóföld
a vlláq!" (13,38) lsten magva nem a meghitt otthon virágcserepének szél.
nem li s a bekerített veteményeskertnek, hanem az egész emberiségnek. Az
az emberiség, amely gyakran megközelíthetetlennek, idegennek, félelmetesnek túnik számunkra, éppen ez lsten szavának tulajdonképpeni címzettje,
.Hát akkor ugyancsak rosszul
éppen ez lsten uralmának igazi területe . állhat lsten uralma!" - rnondhatná, aki a mai világban körülnéz. Hisz nem
uralkodik-e mindenütt anyagelvúség és ateizmus? - Ki vonná kétségbe? Ki
nem szenvedne tőle , akinek gondolkodása nyitott és szíve éber? És még is
áll, hogy mindennek ellenére lsten vetése növeksz ik az egész világon . Itt sem
hiányoznak reményt keltő jelek. - Hányan fáradoznak ma szenvedélyesen
i g a z s á g o s s á g é r t mindenkinek! Ne feledjük : az igazságosság lsten
egyik lényeges tulajdonsága, és az ő országa az igazságosság birodalma
Támogassuk az igazságosságért vívott küzdelmet, ahol csak tudjuk!
Hányan fedezik fel ma újonnan, mi a s z a b a d s á g! Tudom, egyes
keresztények ezt gyanakodva nézik és rossz következményektől félnek . Mlndnyájan tudjuk, mi minden helytelen történhetik és történik ,is a szabadság
leple alatt. De azt is tudnunk kell. hogya szabadság a bibliai üzenet egyik
öel eleme . Pál mondja: .Ahol az Úr Lelke, ott a szabads áq" (2Kor 3,17). Blzonyára ugyanúgy áll : .Ahol igazi szabadság van. ott az Úr Lelke m űködlk."
Orüljünk, hogy az ő vetése mindenütt nő .
És még egy: Nem a mi nemzedékünk kitüntetése-e, hogy első ízben jut
tapasztalatai látóhatárába a z e g y e t I e n e m b e r i s é g e g é s z e? Hány, különösen fiatal embert vág fejbe egészen újfajta módon az, ami az
úgynevezett harmadik világban történik az emberekkel! Ne gyanakodjunk
rögtön arra, hogy itt a távollevők iránti szeretet lép a közellevők szeretetének
a helyébe. Orüljünk, hogy végre a felebaráti szeretet egész kiterjedése kezd
tudatossá válni. Ez egyáltalán nem magától értetődő. - Milyen törékenynek
túnhetett a testvéri szeretetről szóló üzenet az antik világ emberének! Milyen
világtól idegenül hat még ma is sokakra! És most megmutatkozik, hány
embert mozgat meg , hogyan tör elő olyan helyeken. ahol a legkevésbé qondolná az ember . Sokan, akik nem ismerik Krisztust. kapcso latban állnak vele
a szeretetben és a szeretet által. Sokakat, akik mit sem tu dnak lsten uralmáról szóló ü z e n e t é r ő l . valójában ő hajt, ó hordoz . Tegyük meg, ami rajtunk
áll, hogy összefogjunk velük és megmutassuk nekik a helyes utat afelé, aki
egyedüli . éle te és békéje" a világnak (vö. Róm 8,6; Ef 2,14kk).
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Testvéreim! Ha mindezt meggondol juk , elég okunk van bekapcsolódni abba
nagy hálaimába, amelyet ebben az eucharisztikus lakomában ünneplünk. A
vet és - az ige és a szents ég - isteni erejü. Kedvezátl en feltételek között
is ná. Vért anúk és hitv allók végel áthatalan serege, a ta núk felhője bizonyítja.
Beállunk sorukba, és együttesen, te li reménnyel járjuk velük útjukat: az
Egyház [öv ébe vezető útját. A [ öv ö pedig mindig Iste né. Amen .

<l

MIS SZIÓKBÓl -

MISSZiÓKRÓL

1975.dec.18·án visszajöttem mind enki örömé re . Azóta bel evágt unk a naqy munkába.
A . M tsereor" egy bizony os összeget küldött egy nagy szállóterem épít ésére. Azután
nem lesz probl éma távoli szegény diáklányainknak. A vasszerkezet en és cementen
kivül mind ent helyben kell elkészitenünk. Sokat jártam az e rdő b e n fát venn i, követ
Faragtatni. Sajnos a magunk csinálta t églákkal nem volt szerencsénk: amikor száradtak , éjj el egy vára tl an e ső jött. és 50 OOO tégl át elmosott. Hatezer rúpi a kárunk lett
vele . Hiába bánkódu nk miatta , ha az Úr igy akarta , majd valahol segitséget küld. Ezt
remé lj ük.
Május t-er választottuk az új lányiskol ánk megáld ására. M ind a 18 Falu elöljáró it,
diáklá nyaink szüleit, plébániaiskol ánk mind a 420 szegény diákját meghívtuk. Bennszülött kerül eti esperesünk a plébánosunkkal mondta a koncelebrált szentm isét . A
t emplom zsúFolásig vol t . A sz ép indiai liturgia még emlékezetesebbé tette számunkra
a nagy napot . Mi se ut án hoss zú körmenetbe n jö tte k a hívek az iskola felé, kőműve
sei nk és munkásaink az élen. Esperesünk sz ép beszédet mondott. kiem elve a n őn e 
velés és a csal ádi élet j elentősé g ét és a szerény és nehéz munka megbecsül ését
Szent József példájára. Utána sz ép fogad ást rendeztünk a s zü l ő k és a nép számára.
It t ls díszhelyet adtunk munkásainknak . Apácat ársaim virá gfüz érekkel halmozták el
őket . Diáklányaink szebbn él szebb énekeket és t áncokat mutatta k be a nagy mangófa
árnyékában A falv ak képvi s elő i nevében valaki beszédben fej ezte kl a nép háláját ,
és . klcsl nv személy emnek t olla t adtak a kalapomra " .. . Akalapot rnegtartom, de a
tollat Szent Józsefn ek adom, mert úgy Illik . O csodálatosan segített a nagy rnunkában. Az ünnepély után mi ndenki megnézhette a tant erm eket. Vol tak olya n n énikék.
aki k még eme leten sem járt ak éle tü kben. Ezek úgy ör ültek, hogy az egyi k tanteremben
tán cra perdü ltek . A lányiskol ánk mögött van két nagy mangófa. Az árny ékukban szolgáltunk fel t eát Indiai süteménnyel közel ezer személyn ek. Azon félt em. hogy nem
lesz el ég. amik or azt a nagy sereget meglátt am, de bóven jutott mindenkinek. Olyan
volt az egész, mi nt egy nagy cs alád, és valóban az is volt . Közben szokás szerint
elénekelté k a menye gzői énekeket. mert mint az esküvő az odaadás szimbóluma . az
új Iskola is oda van adva a nép szol gálatáb an. Talán kérdezik , hogy lehet annyi embert
kiszolgálni. Itt csak 2-3 nagy fal evél szükséges, e rő s fűs z áll al összefüzik . és megvan
a tány ér . Evés után összeszedik ők et . és az áll ato k lakomáznak a mar ad ékon. Semmi
sem vész el . . .
Ahogy leszállt az indiai alko ny erre az ünnepélyes napra , buzgón énekeltük a
Magnif icat ot , mert az Úr valóban csodálat osan gondoskodik a k ics in yek ről. akik
Benne bíznak.
Má r régen kellett voln a írnom . de a nagy melegségl . . . Kint a folyos ókon 42·44°·ot
mutat a hőmérő . Az Izzadástól kiütések jelen nek meg a b őr ön , ezer és ezer kis
hóly ag: amikor ezek rneqtelnek v izzel és fel pattannak , vi szkete gséget és ég ő fájdalmat okoznak. mert a bőr nem tud megszáradni. Nekem a karomat és a lábamat nem
kíméli a h ő s é g . Már annyira oda voltam . hogy az orvos ajánlata szeri nt jé ggel csll lapitom . Ez egy kics it segít. de nem tudom a jege t velem hordani a numk ában.
Tehát tü relem. Majd beáll az esőzés . Azért. hogy jó esőt kaphassunk. meg kell
szenvedni .
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Ranchiban is megk e zdődött a katol lkus pünk ösdisták mozga lma. Néhány csoport
jött meg inditani Bombay -böl. Ez a mozgalom ls Igazán megfelel az indiai spir it uáli s
életnek . A ml növ érelnk nagy számban vesznek részt benne, és életükben, rnunkájukb an érezzük a hat ását . Nincs kétség : eljött és eljön az új Pünkösd a Szent lélek
olyan adom ányaival , amel yeket nem vettü nk figyel emb e , nem ért ékelt ünk. mert
gyenge a hitünk Obenne .
Teréz ia n övér (Sr.Pushpa)
Ursul in e Convent
P.O.Jampanl . v ia Simdega
Dt. Ranch i , 835226, Bihar, Ind ia

+
Szeretnék kösz önetet mon dan i két kedve s papt ársarnnak, akik szentmis éket ajá nlottak föl, hogy missziós munk ámban segi ts enek. Egy dun ántúli plébános és két [u goszlávial kispap is Irt nekem a Szolgálatban olvasott lev élrész let következtében .
Orülök az anyagi tárnogatásnak , de nem kevésbé örvendeztetne meg az sem , ha
tudnám , hogy a Szolgál at olv asói között vannak , ak ik imáikkal és szenved éseik
föl aj ánl ásával cs atl akoznak hozzám . és Igy Járulnak hozzá az Egyház misszi ós fel adatának t el jes lt éséhez .
Ha a misszi ós áll omás ép ít ésé t sikerül a jó lsten segitségével sikeresen befejez.
nem , szer etnék legal ább minden tlz falu részé re egy·egy bádogtetös kápolnát épittetni .
Egynek az ép ítése már csakne m befej ezödött, egy másikat nemrég kezdtem el. A
kápolnák fala it nem téglából , hanem időálló , kemény fat örzsekből készítlk. Jelenl eg
száz falu tartozik missziós pl ébáni ámhoz, de mivel a múlt év végén a szomszéd
munkatársam meghalt, rám mar adt az ö mi ssziós plébán iájához t art ozó hatv an falu
is.
Pálinkás Istv án
Procure SVD , B.P. 7463
Kmshasa 1., Rép.du Zaire

+
Ma Jöttem vissza a f őv á rosb ól (5 milliós nagy fa lu) . aho l egy modern ül szervezett
tanfolyamon vehett em részt. Eredet il eg benn szül öttek ré szér e szervezték, de nem árt,
ha mások ls részesülhetnek ebben a keg ye lemben . A modern izáló dásnak nin csenek
határai , és a legel hagyottabb tá vol ke leti szigete kc n is érezni leh et az új v ilág befol yását . M ár 13 éve abban a szerenes és hely ze tben vagyok , hogy csavarogha tok
egyik ki s állomástól a másik ig , min t régen az óhazaI cigányok, gyalog, lóháton .
hegy re fel mászva, izzadva . mint egy mi ndenes lány (Miídchen für all es ) , és megpr óbálom összegyúj te ni és öss zetarta ni Kr isztus híveit. Ezideig nekem még minden
s lker űlt. és a bete gség csak másokat láto gatott meg . A malári a mindenütt gonosz,
de a hegy ekb en nem olyan vesz él yes , mint a trópus i sávokban. Az egykori városi
gyerekböl . vl dékl-falust" szolga lett . 13 év hos sz ú idö ebben a z ű rzava ros v i lágban.
De nem bánt am meg a sok küszk öd ést , Igyekeztcm meg (lyő z ni az embereke t , hogy
érdemes élni , és hogy érdemes jót t cnn i , érdeme s az lsten szavára fe lfigyelni, érdemes a társ adalm at segíteni és építe ni. Sokszor bajba ke rültem II szegény nép rnlatt,
ha erélyesen megvédtem ök et . Néha fel for r az ember vére . ha meglátja a sok disznóságot. Egy ébk ént a Szolgá lat az egyetlen magyar n y elvű ol vasmánvom . Köszönet és
hála érte . Kérek 10 intenciót , ho gy kissé támog ath assam áld ott munkájukat. Odv-áldásbékess ég
•Vagabundu s"
P. M észáros (Rute ng) SVD
Trom olpos 210
Surabaya, Indon esla

+
Ma egy sötétbőrű braz il iai pap szentelésén vettem rés zt. Szegény emb erek fi a.
második az itt eni 70 éves városból. amely püspök i székhely . A szemin ár iu ma 16 évvel
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eze l őtt nyIIott meg , egy év múlva az olasz misszionáriusok is nyito ttak egyet . Azután
mi nd a kettőt becsukták. a megmaradt szemi nari stákat más vár osba küld ték . 1974-ben
újra megny itották a két papnevelőt összevonva . Most látom. menny ire kellen e se.
giteni imáinkkal és dol gaink . nehézségein k felaj ánlásával. Bár én egy igen gyarló .
72 éves nőv é r vagyok. De azért egyedül . öt világi alkalmazottal . vezetek egy aggok
és nyomorékok házát (A silo S. Vicent e) . Püspök atyá nk szer lnt , aki mindennap itt
ml s ézlk. . nem vagyok öreq". (Csak az öre gek anyja.) Persze a lelkem. a szivem
fia tal. A jó lsten nagyon jó hozzám. Ez év jan.24-én vol t 41 éve . hogy Európát el.
hagyt am. J úl.ta- án érkeztem Rio de Janelr öba, mint mis sziós n ővér . 21 évig dolgoztam
gyerm ekekk el. maj d öregekke l. 20 éve Sao Paulo államban vagyok . 18 évig egy elhaqyatott fiú k házát szerve ztem és vezettem. ugyancsak egyedül. mint nővér. Ma 3 brazíliai n ővér van a helyemen. Két éve . hogy itt vagyok . Szeretem szegényei nket. Bár
lelkileg keve set lehet velük te nni. De testüket gondozva - tisztaság. jó élelem. jó
sz ö és szerete t - az elh agyatott Jézust szolgálom . Itt sok olasz. japán. német , portug ál nemzet iségü van. De magyaru l csak az Úr Jézussal és a Szüzanyával beszélek.
Ma egy új ideált adt am életemn ek: a papság megszentelódése. Ki t udja, nem [ön-e
majd élet emnek ol yan szaka. amikor csak szenvedve és im ádkozva teh etek valamit
ért ük.
Brodnyánszky Györg yike FDC
Asllo S.Vicente
C.P.125. 1980 Assis E.S.P.. Brazília

+
Szives üdvözle t a T ávol - K el e tr ő l ! Két hónap alatt 7 tájfun ronto tt ránk. De rnlndennap kiderül újból . viharok és hullámok ell enére . Isten áldása mindig újr a áttö r az
emberi nyomor szennyén , és bimbó, vir ág fakad az embe rek szívében ls. nemcsak a
természetben.
M a kezdtük meg az ún. •aqul naldo" (rorate) mi séket . Reggel fé l ötr e te le volt a
t empl om . Voltak vagy 1800-an. kicsik- nagyok. öregek, f iatalok . sok férfi és legény.
Sokan kint szorultak. 4.15·6.45-lg gyóntatt am. Hárman csináltuk. Egy páter megtartotta
az ünnepély es rorátét. A laik usok segítenek kiosztani a szentál dozást. Ez most mlndennap igy megy karácsonyig, amikor ra a sziveket egészen el kell öntenie a vlláqosságnak. Ne maradjon tü ske szivetek jászol ában: sok jó ember van még, aki erős
hittel és vidáman járja az üdvösség útját. Nagyszerü menet, élén a jászolban fe k vő
Istengyerme kkel és a kereszten függő M egváltóval. Iste n örök szeretetének dradalmenete.
Sok szegényen segíthett em. különösen gyerek eken. Ha a szegény kunyhókba láto qatok, nem tudok kiegyenesed ni. Kic si kunyhók - nagy nyomor.
Egészségem ? Rosszabb is lehetne , mond ja az opt imista. Visszérgyull adásom volt
st b.. de minden orv osi fe lügyelet alatt van. 4 hónapig a spir it uálist kell ett helyettesitenem egy szeminár iumban . Dec. 2·án Ismét v isszatért em a Jézus Szíve-pl éb ániára. MI mis szio nári usok katonák vagyunk : ki ki a maga helyére. Európai testvé reluknek sincs könnyü dol guk . De lst en áldása ninc s messze. Csak irtsuk ki a bozótot . és
áttö r a vIlágossági
Im ádkozzatok értü nk ls a messze távolban . Ennek az Imának k ettő s ért éke van:
nekünk és nekt ek. Mi ndnyája tokat üdvö zöll ek és megáldalak a Távol -K eletről
Rácz János SVD
Christ the King
P.O.B.1375
Manila. Phillpplnes

+
Szeprember 17-én. Szent Ferenc Atyánk stigmáinak ünnepén fogom ünnepelni az
aranyjublle umot a fe rencrendi Már ia M isszionárius N ővérek rendj ében. Szer étn ém.
ha azon a napon a Tis ztelendő Atyák megemlékeznének a szentmi seáldozatban csak
egy foháss zal. ha lehet. hogy az Úr Jézus adja meg a végleges kitartást a szerzetea -
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rendben, és hogy adjon továbbra is erőt , egészséget a ránk bizott munkához, és
hogy még dolgozhatnék az Egyházért és a szegény emberiség javára. A munka t öbbször igen sok nehézséggel és fáradsággal já r, mert már a központ leen nehezen
rn üködík, már kezd nagyon öre gedni , lejár az időv el min den l eh et ő s é g . 47. évemet
töltöm ezen meleg éghaj lat alatt, amel y minden energ iát elve sz. De hála legyen a
Jó Istenn ek, még a bátorság megvan, csa k e rő legyen. Ar ról pedi g majd fog qondoskodni , aki er re a dologra hivott meg bennünket, hiszen Oérett e, az O Egyházáért és
a szegényekért dolgozunk.
M ária Györgyi ke I .rn.rn.
Bhatti Road
242 Ravalpln di , Pakistan

+
Néha bebizonyosod ik, hogy nem hiába préd ikál az ember. így jártam én is a napokban. Felkere sett egyik hivem, aki már nyugdijas, s arra kért, hogy juttassak el
egy bizonyos összeget a vil ág éhezöl számára. Valamelyik vasá rnapo n ugyanis a
szerete t parancsának tá rgyalásáva l kapcsolat osan szót kellett ejtenem arró l , hogy
nálunk mennyi re nem becsülik meg a kenyérdarabkákat; ami kkel más országokban
éhhaláltól menthetn énk meg gyermekeket és öreqeket, azt itt szemétbe dobj ák! S
néhány FAO adatta l érzékeltettem a vi lág é h ez ői nek sorsát . Kért em, hogy ki hogyan
tud, segits eni Ha mással nem. a kenyér tis zteletével és megbecsül ésével. Igy célt
ért ennél a kedves testv érünkn él felhfv ásom . Ha csak egy csepp ls ez a segítség , de
sok kicsi sokra megy ; s ha sokan csak ennyi kev ésse l segit enének is, mennyi
sze nve d ő n segithetnénk !

+
Azt hiszem a 24. számban olvast am a magyar missziós n ővér e k nehéz gondjai ról.
Illene nekünk is . néhány cs öppet önten i a tengerbe " . Hiszen mi is sok szor és sok at
kapunk, gratis . Még a t emplomban ls gyüjtöttünk hivatalosan Vietnamn ak, Banqladesh nek. Ezek a jó nőv é r ek , amikor az irgalm asság csel ekedet eit gyakorol ják. százaknak.
ezreknek prób álnak emberi élete t t eremteni. Kiderül a l ev e l ükb ől . hogy férfi akat
m egszégyenitő e rő ki f ej té s e ke t végeznek, közben maguk is elé gnek lsten ügyéért, mint
a gyertya az olt áron .

. HIDA CSKA·
Pállnkás István testvérem nek én is külden ék 10 sacrumot, és megkérnélek ezek
továbbítására. Pista ui. iskol atársam volt, három helyre együtt sodort az élet, nem is
akárhogy an. Ennyit röv iden . és ebből é rth e tő , menny ire együtt vagyok vele lélekben.
Egy évig padszomszédom is volt . Most is közel vagyunk egymás hoz. De megem l íteném a mell ette levő cikk et Ár on püspök atyáró l . akivel a közelm últban vol t szerencsém kezet szor itan i Gyul afeh érvárott. Vagy a megeml ékezések közt tallózva Kllvényi prépost urat, aki több, mint húsz évig m üködött s zülőfalumban . Itt mondotta
aranymiséjét, én egy év múlva e l s ő mlsémet. Megemliteném. hogy e b b ő l a faluból
van egy m üködö mi sszionárius , ugyancsak a cikkben sze repl ö Kaufma nn F. közelében ,
a Fülöp-szig eteken . Bynrnaley -ben, Bell ér Lajos SVD, vele együtt működik egy másik
magyar , Werner József is . Külön öröm volt a len gyel Albert testvér élete. hisz a
nyáron oda készülök.
- A legutóbbi számban olvastam Pállnkás István missziós atya levelét. Jól Ismertem őt még Budapest kr is zti navárosi káplán korában . (Akkor mint mln ístráns ebben
a tem plom ban mini stráltam.) Ha lehetséges, 5 mis ein tenció stipendiumát k üld]e el
részére Afrik ába.
- Megdöbbenve olvastam Zsárnár Jenő atya halál áról. De mily en jól esett a
beszámoló alatt Maron József nevét olva sni. Néhai , nagyon becsült és szeretett qirn-
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náziumi igazgató nknak a fia , akit diákkorában is és elutaz ása elólt is jól ismertünk .
Nagyon rége n nem tudtu nk róla. Hála lsten él, és gondol om hüségesen szolgálja azt
a nagy eszmét, amelyé rt f iatal korában eli ndult.
- A 23.számban láttam Zalo tay József nevét. Szeretném megk érdezn i , hogy t etsz ik-e
tudni a elm ét, mert sajno s már vagy 20 éve alig tudok róla valam it , IOvfolyamtársam
volt , igen jó barátságban vol tu nk. Társaimmal együ tt szeret nénk levélben felkeresn i
őt is.
- Hál ásan köszönöm a 25.sz.Szolgálatot, amelyben közöl tétek levelemet. Már a
megé rkezése e lőtt t udt am róla. mert kapt am pár levelet egy-két paptestv ért öl. Igazán
jól esi k szivél yes sor aikat ol vasnom. Hacsak valam i ok nem kívánja . külön-külön nem
válas zolok mindenki nek. hanem itt köszönöm meg jó ságos meqem l ékez ésüket. meg
természete sen buzgó Imáikat is viszonzom az én mem ent óimmal. A jó lsten áldását
kéri Rátok fl távo lba szakad t testvéreite ket vigasztaló Szolgálat ért Proszt János (Co.
legio San Franc lsco de Sales . Bulevar Artigas 4365. Montevldeo . R.O. Uruguay . S,
Amér ica) .
- Level ezek egy magyar apácáva l Oceánlából - dicsér i a Szol gálatot , rendsze resen olvassa , ső t felaj ánlotta, hogy néha érdekes cikkeke t klrn ásol nekem levélbe.
Persze lebesz éltem róla. De azért szokat lan in fo rmáci ós csatorna. ugye aty ám: Bécs
- Flji szigetek - Budapest . Nin csenek hat árok !
- Több mint 30 év után a Szolgálat révén kerültem levélbeli kapcsol atba a Paklsztán ban él ő Sr . Bernadett e-tel , aki Pécsett kongreganistám volt.
- A pakisztáni kórhá zba kért könyvet . ha leh et , küld j ük postán [I . Szolg. 24.] .
Szívesen segítü nk mi ls. ha t udun k ,
Az új Szol gálatban megrázó vol t számomra Sziráki József nekrológja. Egy
i dőbe n jó baráto k volt unk. míg a túl nagy távolság, az óceá n [ levélírónk kanadai]
el nem választott bennünk et .
- Szomorúan kellett tudomásul vennem a Szolgálaton keresztül , hogy Sziráki
József paptestvé rü nk. akive l együtt vége ztü nk le lkigyakor latot . meghal t . Valóban ol yan
vol t , ahogya n írt ak ról a. Neki köszönhet em azt a kedvess énet, hogy megismerh ettem
Bécset és környé két, Valób an élmé nyszer ü volt az akkori találkozás.
- Nagy megdöbbe nésse lolvas tam a 24. számban Németh Sándor lazarista testvé r
haláljelenté s ét. ui. én is fertős ze n tm ikl ós i vagyok . Nagyon szégyellem. de még a
l éte z é s érő l sem tudt am, mig a Szolgá lat ban nem ol vastam ró la. Adja az lsten. hogy
az eddig oly sok hivatást adó szü lő fa l u m ezután is küldje munkásait az Úr arat ásába!
- Innen szerezte m tud omást két vol t kedv es ismerős halá láról. Az egyik Boldizsár
atya. akit kaposv ári diák koro mból ism ertem . és akire még egész kisiskolás ko.
romból ls szere te tte l emlékeze m . A másik Schn attn er atya . aki egyi dőbe n szintén
tan ltóm vol t . Isten adjon nekik örök nyu godalm at .
- Mindig nagy örö mme l vesze m kezem be a Szolgálatot . Ami nekem nagyon
tets zi k benne. hogy a papok és a kedves n őv é rek mind úgy írnak levelet a Szolgálat·
hoz, mintha egy nagy csa lád lenne az olvasótábor. IOn úgy is érzem. hogy egy nagy
család vagyu nk .

LEVELESLADANKBOL
(Munkatársu nk ír ja:) A két cikk határidőre Nálad lesz . Körülbelül tudom . mit
akarok irni. Ez a lel kes korszak , Ezután olvasni kell. Ez az igyekvő korszak . Azutá n
gondolkodni kel l. Ez a fáradalm as korszak , M ajd vajúdom : ez a váls ág. Sajnos enélkül
nincs ci kk .

+
Még fi ata l pap vol tam . amik or azt mondt a nekem valaki , és azóta sem tudom
elfele jte ni , hogya falusi t emplomokat kellene a legszebbr e var ázso ln I. Mert a városi
nép mégi s csak lát szépet kir akatban. szlnh ázban, kiáll ít áson . hangvers enyen. de a
falu népe birkózik az Izzadsággal . trá gyáva l . disznók kal. Ezek részér e kelle ne egy
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olyan hely, ahol a lelke egy kicsit fe l tud emelkedn i. Amik or 8 éve cikészül t bel ü l ről
a templ om fest ése, egy idős villanyszerelö , akit megforgatott az élet a váll án, és
akinek elég szerencsétlen volt a házasélete is, felnézett a sz ép te mplomban - különben mindig lefelé nézett - , és megjegyezte: Szép is kell az éle tben .

+
Köszönöm a bizta tást betegségemben. Az egyik titka az akt ivit ásnak, hogy jobban
ottho n ülő ember lett em , és jobban el tudom különíteni a fontosat a kevésbé Ion tosaktól, Igy mégis eredmé nyesebb lesz a szükre szabott l eh e tős égek között is
munkásságom. Ugy érzem, ez a t itka az Infarktusos emberek tevékenységének is ,
és mellette az a belső kényszer , hogy tudjuk: az i dő kimért számunkra. M egtartom
azonban az orvos előírását és egy hasonló bajban szenved ö jó papt ársam lelk i tanácsát : őrizd meg életedet lsten szolq álat ára minél hosszabb id ő re , mert most erre
van szükség .

+
A korpro blémákat látva nekünk , a világban él ő és dolgo zó papoknak is kellene
valamiképp egy lelki Igénytől áthatott teológiai , a belső átalakulást a tapasztalatta l
szintéz isbe hozó továbbk épzés. Nemcsak pár napos, nemcsak egy·egy alkalommal,
hanem maradandóbb ls . A j övő t akkor tud juk Igazán alakít ani , ha képzett , szakképzett
. Jélekspec tall st ák " tud unk valamiképp lenni. Ezt valahogy meg kellene szerveznI. Itt
csak mély , egészen személyes lelkivezetés tudna valam it felszínre hozni. A t örneq pasztor áció a múlté! Erről a lóról le kell szállni. Nem tud az ember sem időben .
sem fiz ikai erővel erre koncentrálni. Látom Itteni környezetemben. Ez pedig kevés
és főleg nem maradandó a jövőt Illetően . Ima , áldozat, szerct et! M inden bizonny al
Igy van. De most kérem ls Aty ának mementőj át , kérem áldozatát, hogy az Úr lsten
erőt adjon minden paptestvér szívébe és szent lelk esedést. hogy az egyház ütőerén
tartva kezét, Igaz . szlv-Iélek specla lt st ává" képezzék ki magukat a jövő számára,
Krisz tus kegyelmét kérve ehhez. További munkájukho z pedig ne fe ledjék el a közösség
erejét . (N.B. ezt a levelet 1971·ben kaptuk egy külföldön müködö paptestv ért ől .
1973·ban elhagyta a papságot . Imádkozzunk ért e.)

+

(Erdélyi lelkipásztor) : A nagyböjtben és húsvét után két egyhetes mis sziót kellett
tartanom a szentévvel kapcsolatosa n. Ebben az évben egyházmegyénk mind en pl ébániáján kötelező a szent misszió: 3 vagy 7 napos. M i csak így kapcsolódh atunk a
Szentévbe .
Papszentelésem óta már öt éve állandó gyomor táji fájdalo m kínoz, és bizony 29
éves fejjel el is fáradok . Szegény édesanyám. aki főz, sokat búsul, hogy aIIg eszem.
A munka pedig hála Ist ennek megvan. papte stvéreim kisegítése is sürget, jönnek a
nagy napok. és ismét alaposan legye ngülök. De legyen meg a jó lst en akarat a! Ha
az a célja velem. hogy talán hamarabb . hív" másodszor is, hát azonnal Indulok, ha
fáj is. Ezt csak azért Irta m meg, hogy Imádkozzanak értem ls . Hogy jó pap lehessek,
és ne törödjek az ilyen kis ügyekkel , mint önmagam. Annyi munka van: hívelm.
gyermekek, öregek, betegek, hltt anörák , igeh ird etés ek, az anyagi dol gok Intézése, a
régi és ócska épületek karbantartása áldozatok árán ls, - fonto sabbak ezek. mint az
én ügyem . S tudom azt ls, hogy gyar ló vagyok , és csak azok imádsága tart fenn . akik
értem sokat imádkoznak. Hát áldja ls meg érte öke t a jó lsten.
Kár, hogy nem lehetnek itt a Nagyhéte n, hogy bepillants anak a mi élet ünkbe: a
szents /rnál levö szentségim ádásra, a fel támadási szentséges-gyertyás körmenetre. Az
egész székelyföld egy harangzúgás azon a szent éj szakán, amelyen újra elimádk ozzuk
az I: lő Krisz tusnak: Halálodat hirdetj ük .. . és hittel valljuk fe ltámadás odat . amíg cl
nem jössz! Milyen jó mégis papnak lennI!

+

Tény , hogya paphiány kezd jele ntkezn i! Kevés az újo nnan szente lt. és 2·3-szoro s
ugyanakkor az idősebb paptestvérek el halálozási arányszáma. Csak imádsággal nem
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le het ezt pótolni. hanem az ifjúság fokozottabb kere sztény nevelésére volna szüks éq,
hogy .talaja legyen a hlvat ásoknak" • ke llő hittani ismeretek. Jézus meqszeretteté se
jó keres ztény családi légk örben . . . Ezekben eléggé hiányt szenvedünk : ez részben az
egyház iak. rés zben a sz ülök mulasztása. Mi ndeneset re csa k hosszú távon lehet rem énykednl . és szükség volna szerv ezette bb gondoskod ásra ezen a tér en .

+
Az elmúlt hónap okban itt Hollandiában néhány összejövetel en vettem részt. Egy
pár világi és pap azért jött össze. hogy egy ütt gondolkozzunk. és próbálkozzunk új
kiind ulás i pontokat találn i városunk és kö rnyéke fe lnőtte inek hitbeli megújhodásához.
Mint az m anapság szo k ás. először is önmagu nknak tettünk fel néhány igen mél yre
szántó ké rdés t: .M it is jelent számomra az. hogy hiszek? Ha életemben valóban
következ etesen és ősz intén prób álo m az evangéliu m ta nítását megv alós ltan l , mennyi ·
ben és hol sikerül ez. és hol ta lálkozam a legnagyobb neh ézs éqqel ?"
Nehéz ké rdések , amelyekre őszi nte fele letet adni nem egyszerű dolog. Nehezen
is indul t meg a beszélgetés. de megindult. Tapoqat özva, botladozva. Hogy kinek -klnek
mi volt a vál asza. az itt mos t nem fontos . Számo mra az a fontos . hogy végr e meatap asztalh atom : tiz embe rt - nők , fé rfiak. fiatal és időseb b. kép zett és egy szerűb b ,
csa ládos és egy edülálló. pap és v ilági - egyetlen nagy közös kérdés köt össze és
hoz köze l egymás hoz: .M it jelent számo mra az. hogy kere szté ny vagyo k? M it kell
te nnem az én saját mindennapi körülménye im között ahhoz. hogy v alóban mint hi teles
keresztény élhessek?"
Lehet. hogy az egyik a progressziv je lzőt viseli. a mási kat meg konzervatlvnak
nevezhetnénk . de ez már nem lényege s. Font os. hogy minden erejükkel pr óbálkoznak
megal kuvás nélk ül megv alósitani az evangéli umot életükben . Ez ped ig hit nél kül nem
lehetséges . Igaz. mindu ntalan t apasztalnunk kell a saj át bőrü nkö n és a sajá t életünkben ön magunk elégte lenségét . gyöngeségünket. önzésü nket. de kezdjük meglá tni és
felismern i . hogy a názáret i Jézus, az Emberfi a. e lőttü n k Jár az úton . Tudjuk . hogy
hacsak nem nézünk az ő
elindulunk. de nem tudjuk, hol fo g be fejeződnl az út útja vég ére . IOs még is soka n tudatosan vállalkoznak az út megjá rására. Ezek a
kis közöss ének itt Hollandiában és szerte a vil ágon ké pvi seli k az igazi megú·
ju lást . Ezek a kere sztények. félret éve mi nden szégyenkezést, megpróbálják. néha még
ese t lenül és szokat lanul ugya n. de együtt és hangosa n kimondani leg bensőbb gon·
dol ata ik at és megg yőzöd ésüket , és egymást támogatv a próbá lnak ráálIni az útra. és ha
botl adozva is. de vég ig akarj ák járni . még ha nagyon kesk eny és görön gyös is az az
út.

+
M osr két öreg et gondozok. nem nagyon néznek rájuk a gyereke ik . Nyomorúságos
szoba , a fal ak fe lázva mennyozetlq , földes . gödrös stb . Olyan. mint egy mini Teréz
anya vi déke . Úgy hiszem. nem csak Indiában . de erre is hiányzik sok szor a szeretet
és gond oskodás. A doktorn é nagyo n csod álkozott. hogy nem a gyerekei hívattak orvos t a néninek. Mi ko r megyek át hozzájuk. mindig India Jut eszembe . Csak éppen
itt éle le m van bőven .

+

Hálát adni cs ak nagykorú ember képes . A gyermek . ér etlenségé nél fogva . k éptelen erre. s ez é rth ető is . Amde a felnőtt . aki igényt és jogot formál a naqykor úságra, nem zárh atja ki él e t éből a hála érzetét és kimutatását. A z érett szeretet magába fogl alj a a hitet. a rem ényt. az örö möt. a békességet és a hál át. s Igy . együt·
tesen épül. gyarapszik, növe ksz ik ben ne a boldogsá g. Ez ml nd-rnlnd lsten ajándék a.
ame lye t Szentl el ke oszt ki . kinek-kl nek bel átása szeri nt.
Nem véletlenül mondotta Jézusunk : .nern tudj átok. milyen szell eműek vagytok . . ."
Nos. bemutat ni lsten népéne k saját szellem iség ét . - ismerje meg önmagát, - azut án bemuta tni Jézus sze llem ét. ami lyenné át kell alakuln ia: . öltsétek magatokra
Krlszt ust! "

+
6
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- Egyszerű nover vagyok . de mégis a Szeritlelket. a végtelen Szeret etet különösen szeretem. Még a rózsafűzérimámban is . mikor odaérek: . Ki nekünk a Szenti elket elk üld ötte " . külön kérem: .Ú Szeritl élek. töltsd be éle temet a Te fényeddel.
vi lágosságoddal és szereteteddel " • és nagyon so kszor érzem a jós ágát .
- A Szentlél ekről olvasni és magamba szívni a ról a mondottakat nekem nagy
öröm. Nagyon szeretem a Szentl elket . Számomra nem al elfelejtett l sten . Naponta
többször is szokt am Hozzá imádkozni.
- Orül ök, hogy a Lélekröl is végre sz ö esik . Nem mert ez ma talán .dtvat". de
azért. mert egyházunk éle té ben jo bban f igyelni k éne szavára. hisz Ú az egyedüli
irány ítónk.
- A kari zrnatl kusok engem is érdekeln ek. Mé g nem látsz ik. hogy az erj edő must
mir e forrja ki magát . Jó lenne ez. vagy jó vol na. a nehezség csa k az. hogy az arsi
plébános kapott karizmati kus kegyelmeke t az égtől; de mennyit szenvedett értük! Úgy
látszik. a jó lsten a t ermészetf eletti kegy elmeke t a szenvedés val utáj áért adja. Igaz.
Szent Pálnak is elő legezett az Úr Jézus kar izmatiku s kegye lmeket. és utól ag hajtotta
be rajta az árát. ( . M ajd én megmuta tom. mennyit fog szenvedni az én neve m ért ." )
Az is igaz. hogy akinek az Úr isten karizmá t ad. annak aztán nem számít annak az
ára. Adj a a jó lsten. hogy most is így legyen.

+
Jánosi Beáta írása a női hivatás szent írási szempon tj air ól azért téves. mert szer intem nem isme ri II mai exegé zist. [gy azután ki ny ila tkoztatásként t ekinti azt, ami a
korabeli patriarcháli s tá rsadalmi felfogás érvé nyesülése. Itt is érv ényes az alapel v: a
Szentír ás csak hi tt ani igazságok könyve. és szociol ógiai kérdése kben ugyanúgy nem
illetéke s. mint geofi zikai . geológiai stb .témákban. .Az asszony enqe delmeske dl ék"
ma csak úgy igaz. ha hozzátessz ük. hogy .a fé rj is enqed elrne skedj ék Ieles éqének" .
Szent Pál vagy a Kr .e.5.sz.-i Genezis-iró nem akart ki nyilatkoztatni semmit a modern
partnerh ázass áqr öl, tá rsadalmi modellről. Ok a hittani igazságokat úgy hirdett ék,
hogy alapul vet ték koruk cs al ádrnodellj ét, anélkül . hogy helyeselték . vagy elv etették
vol na. Am a patr iarcháli s és a mal par tnerházasság is egyaránt c sak akkor keresztény. ha az életté váltott modell ben áldozatos szeret et. önátadás érvé nyesü l (Krisztus
és az egyház) . Jó lenne valamiképp megvitatni ezt a lapban. mert J.B. cikke föleg
fi ataloknak ria sztó.

+
Tegnap a Szent Istv án bazilikában. a Szentatyáért mondott szentmisén behunytam
a szememe t, és II Szent Péterbe n érezt em magam . Egy kics it mind ig ott vagyok. M i e l őtt Rómába mentem volna. vol t bennem valami mély vágy : hozni onnan valami t .
hatható s eszközt. amit másoknak is to vább adhatok. Amikor megkaptam a Szentaty a
levelét. amely nek végén ez áll: • . . . il Vicar io dl Cri sto Impart e a Lei e a tu tte le
persone che Le sono care . l'Apostol lca Benedl zione" - ebben véltem megkapni. amire
vágyt am. Jól becsomagolva öt éven át mindig magamnál hor dtam. és mindig megúju ló
örö mmel és hitt el kívánom az áldást azokra, akikke l tal álkozom , ahová megyek: fogadja el. áldla meg a jó lst en szorgalm as népünk sok-sok munkáí át , fáradozását.
örömét. és ne engedj e lelk ét sem elveszni . Hátha ezzel ls hozzájárulunk ahhoz a
várva várt kie ngeszte l ő dés hez . amelyre mind enki vágyik. Valah ogy most úgy érzem.
hogy mind en idegszálunkkal figye lnünk kell. mlvel , hogyan szolgálhatjuk legjobban a
Szent év cé l ki tűzé se i t .

PAPI JUBILEUM OK
Acélmise
Dr . Beöthy József pápai prelátus . nagyprépos t júl.14-én a veszprém i székes egyházban muta tta be acél misé jét. Kádár László rr.egyéspüspök méltatta
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buzgó papi életét. 70 éves papsága emlékére a jubiláns a székesegyházát egy
7 mázsás haranggal ajándékozta meg. 94 évével ma ls jó egészégnek örvend .
Vasárnaponként két szentm isét és beszédet mond el . és készséggel segít
min den papi munkában .
Gyémántmise
Szeli Imre soproni kanonok ápr. 27-én a sopr oni Szent György pléb ánia.
templomban mutatta be gyémántmiséjé t. Pataky Kornél püspö k meleghangú
levélb en köszönt öt te a jub il ánst.
Aranymisék
Dr. Ijjas Antal kalocsai érs ek j únius l4 -én a kalocsa i székesegyházban.
júl. 19·én a budapesti Egyetemi templ omban a magyar püspöki kar jelenlétében rnut att a be aranymi séjét. Kaloc sán koncelebrált vele Angeli Ottó kanonok
és Flach András bajai plébános . szintén aranymlsések, továbbá három ezüstmisés. A szent beszédet Kalocsán Udvardy József csanádi püspök. Budapesten
Kacziba József püspök mondt a.VI.Pál pápa levélben köszöntötte az érseket. A
ju bilán s a köszöntésekre Sík Sándor versét idézte: . Beszket a kéz. a fáradt
sziv is reszket. - de tartja még és emeli a kelyhet". valamint Szent Márt ont: .N on recuso laborern ." Az évforduló emlékére egyházmegye i szooiális
ott hont lét esítenek az egyházmegye és az álla m fél-félm ill ió forin tos . valamint a jub iláló érsek 100 OOO fcrintos rnegajánlásával.
Kovács Gábor Turán 1974.o kt.20-án mutatta be aranymi séjét 45 paptestvér
j el enlét ében. akik közül 25·en koncelebrá lta k vel e. A szentbeszédet Dr. Rajz
Mi hály máty ásföldi pléb ános mondta, az egyházközség múvészi színvonalú
énekkarának számai váltakoztak a hívek lel kes énekével. akik a zuhogó esó
ell enére te ljese n megtöltötték a templomot .
Kozma Ferenc ny.oszkói esperes jún. 21·én nagyszámú h i v ő és 40 pap
jel enlété ben mondt a aranymi séjét. Szónoka egykori spirituálisa. Székely
László apátplébános volt. M inthogy t íz éven át párizs i magyar lelkipásztor
vol t . ot t is megemlékezt ek róla volt hívei. és a külföldiek te mplomában
hálaadó misé re gyúltek össze . 3 hónapra rá meghalt.
Majoros János. Méhi esperespl ébánosa aranymiséj én Bányai József kanonokplébános vol t a k é zvez et ő. szónoka pedig Majoros Gábor.
Elekes Dénes jún.22-én délel ótt Hógy észen. dél után Kalaznón mondta aranymiséjét .
Asguti Adám apátk anonok jún . 28-án plébán iáján. Budafok-Belv árosban
tartotta aranymisé jé t. Kisberk Imre püspök vezette az olt ár elé . szónoka
Puszta Sándor vol t . A Szent atya áld ását küldte, és engedélyezte. hogy az
ar anymi s és áldással a pápai áldást is átadhassa híveine k.
'Sigm ond Ernő jún .29·én este a pesti Jézus Szíve-ternplornban ajánlotta
fel aranymiséjét. 50 éve itt t artotta elsó szentbe szédédt. Papi életét saját
maga ezzel je ll emezte: Jézus Szívéhez hasonul ás. a Szent Szúz tisztelete. az
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Egyház szo/gá/ata. A Jubi láns sorra háladó rnlsét tartott mindazokon a
helyeken, ahol fé l évszázadon át múködött.
Fekete Kálmán ny. dénesfai plébános jún. 29-én szülőfalujában, Peresztegen
mutatta be aranymiséjét.
Regös András szarvasi apátplébános a Szúzanya v ilághírú kegyhelyén .
Czestochowában ünnepelt jún.21 -én. Utána részt vett az európai magyar
papok innsbrucki lelkigyakorlatán. Igy az Európában szerte élő és múködő
paptestvére k ls részesültek a kegyhelyről jövő aranymisés áldás ában. Otthon
aug.l0-én. a templom búcsú napj án aranymisé zett.
Krista Menyhért püspöki tan ácso s. Jászszentl ászló ny. plébánosa júl. 20-án
tartotta aranymiséjét Jászdózsán. 30 évig volt Szentlászló pl ébánosa. Bolya
Ferenc jászdózsai esperes mondta a szentbeszédet .
Gergely József, a Szent Rita lelkészség lelkésze, Júl. 27-én mutatta be
aranymiséjét. Kézvezetője és szónoka Lékai László püspök volt.
- Nem szoktunk ezüstmisékről megemlékezni. De nem hagyhatjuk említés nélkül Jéger Györg y oroszlányi plébánosét, amelyet az előtte és utána
való vasárnapon két újmise, Maros Károlyé és Gall a Gáboré fogott közre,
Mindkettőt ő inditotta el a papi hivatás útján .
Püspökszentelés
Msgr. Dr. Kada Lajost, a ..Cor Unum" pápai blzotts áq titkárát a Szentatya
c. ttb ícaí érse kké és Costa Rica apostoli nunciusává nevezte ki. Római múköd ése előtt már tö bb helyen tevékenykedett a Szenszék diplomáciai szolgálatában . Jűl , 20-án a római Santa Maria dell'Anima templomban szentelte püspökké V,illot államtitkár. Tá rsszentelők voltak Giovanni Benelli h.állarntitkár és
Corrado Bafile németországi apostoli nuncius.

BETEG IMAJA
Uram. beteg ember vagy ok. Greg vagyok . Gyenge vagyok. Már cs ak itt lehetek
és várhatok: a holnapi napra, egy látogatásra. valami változatosságra . a fájd almak
enyhülésére - egy kis boldogs ágra .
A világ bet eg. Kibillent egyensúlyából. Igazságtalanság, gyülölet, háború, elnyomás,
terror, kénysz er . A beteg világ gyógyulásra vár . Kinyújtja kezét mindenki felé . aki
ezt igéri neki .
Jézus, te egy voltál közülünk. Egy vagy közülünk: jól ismered létünk minden
nyomorú ságát . ör ömét , kéts égét , reményét. Te bet egeket gyógyítottá l. Te meg tudod
gyógyítan i a beteg világot . Azt akarod. hogy mi , a betegek, . meglátogassuk" a bete g
világot. Ez a részvét. Az együttszenvedés . Az együttmüködés, hogy gyógy íthass .
(Az ima szerz öj e 17 éve vastüd ő b en feksz ik .)
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Gál Ferenc : A z ö r ö k é I e t
203 o.

r e m é n y e . Szent István Társulat, Budapest 1974,

A halál mint ör ök k é rdő-és fel kiáltój el emel kedik minden gondolkozó ember, minden vi l ágn ézeti i rány e l ő tt . Van-e valami érte lme a hal álnak, vagy éppen az ember
célta lanságát fejezi ki? Ha van örök él et, hogyan függ ez össze az ember földi, testi
val ós áqával? M i örök az emberben: a lél ek, a személyiség? Lehetséges, hogy a test
is részesüljön l st en sz lnel átás ában? - Az ut óbbi években ezeknek a kérdéseknek a
sorozata • . ..a t eológusokat és az egyházi szervezetet ls arra ösztönzi , hogya halál és
az örök élet kérdéseivel a mai I dő k követ elményeinek megfelelő en foglalkozzanak , s
az üdvösség örömhírét Idős z e rű e n közölj ék" (101. M egelégedéssel tapaszt alj uk t ehát ,
hogy magyar Ilyelve n olyan ka l iberű teológ us, mint Gál Ferenc, fejteget i az Idevágó
probl émákat a hit és rem ény szemszögéből.
A téma kiterjed t isme retet t éte lez fe l min d a mai filozófia, mind a korbeli teológia
irányai ról. Az egziszt encialista írók mellett (10, 46-47) közismert a pszicho analízis
(Freud 28, E. Fromm 29) és a dialektikus mat er ializmus (45) fe lfogása ezekről a
k érd é sek ről. Komoly teológia i elemzés nem hallgattatja el ezeket: rá kell mutatn i ,
mennyiben egyeznek meg a kinyila t koztatással ránk hagyott örömhírrel. vagy t érnek
el tőle . Az uto lsó lapoko n a szerzö meqeml ítl , hogy az egyház nem alapozza tanítását
a tú lvilági lényekkel fölté tele zett tapaszta latokra. rnint pl. a spiritizmus . Orven detes.
hogy - mi nt mondj a - Magy arorsz ágon ez ma nem ls probléma. (Rio de Janelróban
a lakosságnak kb . 5 o(o- a vallotta magát spi ritIsztának 1970·ben .)
A hittő l megvilágított értelem vall ja, hogy a természet törvényei szerl nr "az
emb er Igazi történel mi lény. s az idők változásában bontako ztatja ki képességeit .
Mi ndi g valami felé halad, valam it el akar érni : A kinyilatkoztat ás azonban igazolja
azt is, hogy . J ézus Kris ztus sal az lsten valóságos tagja lett az emberi történelemnek:
. Az embe r benne él az I dőben . nem haladhat folyásá n kivül, de mégsem foglya az
idő n ek . . . bárm it t esz, érzi , hogy az idő keretébe t öbb is belei érne. Még pedig
olyan többlet, amely őt tö k életes íten é és bold oggá teh etn é. Ezt az egészet, ezt a
többletet várj a. Jézus Krisztusban ez a tel jess ég j elentkez ett m int üdvösség. A keres ztény rem ény erre vo natkozik" (26). Ha val aki Freuddal ill úziónak tekinti ezt az
élményt, elfelejti, hogy az örök él et vágy a kif e jezője lehet egy épp err e vonatkozó
a l apve tő . reális , ember i igénynek, amit l sten szeretet e te remt ett bel énk.
A megváltás való sága felcse nditi a hivő lelk ében az öröm him nuszt: his zem az
örök élet et. Ugyanakkor egész lény e érzelmei . fantázi ája, érte lme vágyva
vágyik behatolni ebbe a t itokba. Isten annyir a szer et minket. hogy már most magához
kapcsol a kegyele m által. Menny ir e lebbentette föl ez a s zeret ő lsten a fátylat arról
az é l etrő l, amely ik ki teljesed ése lesz evilági m űköd ésün kn ek? - A századok fol yamán
a teo lógusok e kérd ések más és más szempont jait hangsúly ozták . A középkori
embert nem uqyanazok a probl émák érdeke lté k, mint a XX. századbel it. Világképe ls
más volt . A teológusnak ls mást kell ett kidomborítania ezer évve l eze l őtt, mint ma.
A hit alapja eqy és ugyanaz, de mind en kor embere a maga módj án próbálja meg érteni és megélni .
Gál Ferenc könyve szem el őtt tartja, hogya mai ember vIl ágképét erős en beIoív ásolja a természettu dományos módsze r. Aki ezen nő tt fel, nem annyi ra a fant áziát hj ti áll ítá saival , Inkább körülhatárolja t émájának biztos megállap ftásait . Ahol
azonban kíil önféle véleményen vannak a kutatók , nem úgy mutatja be az egyik
felfogását , mi ntha ez lenne . a kato li kus áll áspont " . A szerz ö számára ezért fontos.
hogy minden nagyobb kérdés csoportnál (pl.Krisztus eljövetelének. az Itéletnek. a cél-
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t évesztettek sorsának leírás ánál] elé nk tárja a Szentírás tan ít ás át. Ez a biztos alap.
Kiemeli az Újszövets égben kl nyil vánftott üdvrend teljess égét az ószövets égi könyvek
tapogatózásával szemben az örök éle t re, a tes t feltámadására vonatk ozóan. Ant ropológlája a mai teológ usok nagy többségé nek felfogását tükrözI. A halhatatlansá g
magyarázatánál nem a t est és lél ek k ü lö n böző ségének fontosságát hangsúlyozza a
gÖrög filoz ófia alapjá n állva , hanem az emberi személy iség egységét . Ehhez pedi g a
. t estls éq" épp úgy lényegesen hozzátartozik, mint a .s zellemlséq" (52). Igy ért hető a megállap ítás: •. . . antropo lóg iai szempontok miatt a léleknek az anyagvilágh oz,
illető l eg a testhez való kötöttségét a halál után ls jobban fe nn kell tartanunk. A l i·
tur glában is álta lános lett a lélek üdvösségének az emlegetése, s ez azt a benyomást
keltette, mintha az ember üdvösségét túlságosan spiritu aliz álnánk, és a tes tnek csak
mellékes vagy járulékos szerepet tulajdo nitanánk benne. Nem vi tás , hogya lél ek
,elválása' és az I dők végén a testt el való újraegyesül ése olyan misz téri um, amelyet
nem tudunk Időb eli fogalma inkkal követn i, azért a teológi a nem ls adhat kielégítő
magyarázatot róla, sőt még csak nem is szemléltetheti kellőleg. A testnek az
üdvösségben való szerepét azonban hangoztatnu nk kell. különben nem maradunk hüek
sem az ember igazi mivoltához, sem a kinyilatkoztatás adataihoz' (74) .
A mai teológ ia nem úgy akar beszél ni I s te nrő l , az ő adományairó i . mint egyszerü
.t árqyakról" , .dolgokról" . H itből fakadó személyes kapcsola to t tör ekszik teremteni
III. elmélyíteni az lsten és az ember között . A szerz ö ls hangsúlyozza ezt a felfogá st.
Gyakran utal arra. hogy az .ö rök élet' már Itt a föld ön megnyilvánul a lelkünkben .
•A szentírásnak tehát megvan az üzenete a halandó ember számára : Ismerlek. szeretettel fordultam feléd, az enyém vagy . Valak it szeretn i annyi, mint kiemelni az elszlgetelts égből, amagányból . .. A ki nyilatkoztatásba n, Krisztus halálában és le lt árnadásában a mind enható lst en. az élet ura adta tud tunkra. hogy nem nézi közömbösen
sorsunkat. Nem általánosságban mutatja meg jóindulatát, hanem úgy tart számon.
mint atya a gyermekeit' (162). A re m énybő l való élet Igy növekszik bennünk .
Be nkő Ant al
Jacques Loew: B e s z é I g e t é s e k . OMC Bécs, 1975. 143 o. Forditott a Somogyi
B. G e rő és Jáky Il ona.
Az Opus M yst ici Corpor is kiadó folyt at ja . A dialógus jegy ében' c . sorozatát. Mos t
a korszerü evangelizálás egy kimaga sló képvisel őj én ek rn üve lb öl adott ki ért ékes
összeállltást. Jacques Loew az új utakra lépő francia kereszténység egyik leqrnar kánsabb képviselője , munkáspap, majd munkáslelkipásztor. Jelenleg a svájci Frlbour qban vezeti az általa alapított . École de Fol" intézményt . a Hit Iskoláj át. amely ben
mintegy másf élszáz férfi és nő készül a modern kor evangelizá lására. 1970·ben ő tar totta a Vat ikán évi le lklgyarkorlatát. (Ezek a könyvben is kiadott elmélkedések (amelyek et lapunk is ism ertetett ), hamarosan magyarul is napvilágot látn ak ugyancsak
az OMC kiadásában.) A . Beszélqetése k" c. összeállítás három írását tartalmazza. Az
első : . Kerestelek az éjs zakában". azokból a beszélgetések bő l hoz részleteket . arne lve ket nem hlv ö t estv éreivel folytatott.•Ki vagy Te, Istenem?" - teszi fel a kérd ést
maga ls a keresőkkel. Isten - válaszol ja - az egészen Más és a hozzánk egészen
Közelálló. aki csak egyet kér : hogy befo gadjuk . De ki az az ember - folytatja a
kérdezést loew - , aki képes lsten befog adására? A kérdés alkalmat ad arra , hogy
elmondja saját keres ései nek, megtérésének történetét, és hogyelismerje : az ember
egyetlen értelmes és logikus magatartása Istennel szemben az alázat. Ennek a hall gató
alázatnak atmoszférájában szület ik meg a párbeszéd lsten és az ember között : az
ember Imádkozik . - A további kér dések t erm észet szerüen Jézus alakja köré összpc ntosulnak. loew a szenvedélyes szeretet szineivel rajzolja meg annak az Embernek
arcvonásait, aki a hitetlenség. a közömbösség áradatában is ist eni SzIvvel keres és
szeret mindnyájunkat .
A kis kötet második része. . Ha Isme rnétek lst en ajándékát". a szerzö te levl ziós
konferenciáinak megörökít ése. Előadásait elsősorba n azoknak szánja , aki k kereszt ények
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ugyan, de éle tükben nem sok helyet hagynak Ist ennek, Krisztusnak . Vallásosnak lenni
annyit jelent, mondja Loew, mint keresni Istent, mint lsten barátjának lenni, min t
elfogadni, hogy lsten : a to tális szeretet. Belekap csolódn i lsten s zeré tet- élet ébe : Ime
ez a keresztény boldo gsága, a halhatatlan, a kifogyhatat lan él et csirája. - A kötetet
J . Loew személyes hangú vall omása zárja le: boldog , mert megismerhette Krisztust
és boldog , rnert napról napra jobb an s ze r étheti felebarátait .
A szerény terjedelmú könyv a modern evangelizálás s z ép t anúságté telét tartal mazza.

Eva Petrik: G y e r m e k e i m m e I . Ind ít ások iskol ás gyerme kek vall ási nevel éséhez
lelk ipásztorok és szülök számára. OMC Bécs . 1974, 124 o. Ford ította Liget i Marg it.
1971 ·ben j elent meg, ugyancsak az OMC gondozásában, Hilda Laibl e toll ából . Az
évek" c.könyv , amely a kisgyermek vallásos nevelésének problémáival Ioql alkozott. Eva Petrik múv e mintegy szerve s fo lyta tása Laibl e munkájának: a szerző pedagóglai szaktu dása és édesanyai tap asztalata alapján gyakorlati szempont okat nyújt
az Iskolás gyerm ekeknek a családban folyó vall ásos nevel éséhez. A gráci sz ármaz ású pedaq öqus -Irón ö négy gyermek anyja: köz éplskolában tanít, és szexuálpedagóg iai
el ő a d á s okat tart a hlttan árk épz öben : férj ével az auszt ri ai Kathol isches Familienwerk
elnö ke . - A szerzö mind e n e k előtt néhány alapelvet ti sztáz: Ezentúl is a család marad
a nevel és e lső re n dű t é n y e zőj e: a vall ásos nevel ést csak vallásukat élő sz ülök blzt osfth atják : a vall ásos nevelés kiterj ed az egész személyiségre, a gyermek egyéniségének mind en irány ti harmo nikus k ife jl ődés ét szolgálja. Ezután a köv e tk ező t émakörökbe
fogl alja mond anivalój át : 1) A gye rmek vall ásos kibontakozásának természetes el őf el 
tételei , 2) A nevelé s helyes mé rté ke: a mértéktartás, 3) A gyer mek akaratá nak nevel ése . 4) A gyermak lelk ücm eret ének kib ont akozása, 5) Ist ennel a hétk öznapokban
és az ünnepeken. 6) Az apa szerepe a vall ásos nevel ésben. Fordulatos st ílusb an.
gyakorl at i péld ákkal b őven illuszt rálva mutatja be az Iskolás korú gyermek valláso s
nevelésének fe lelőss égt e lj e s, fárads ágos, de ugyanakkor sok ör ömet adó folyamatát .
Kiválóa n Ismeri a bukta t ókat. nem hallgatja el saját pedagógiai balfogá sait sem, hiszen
ezeket eg,' s zülö sem kerülh eti el. A s zülök nem a gyermek előtt , még kevésbé
ut án, hanem gyerme keikke l e g y ü t t já rják a ki bontak ozás útj át . A gyermekek val lásos nevelése il ymódon az egész család ügye, érdeke és öröme. Az ízléses
kl állítású kis könyvet nagy haszonnal forga thatjá k sz ül ök. pedagógusok és a gyermekkel fogl alkozó lelki pásztorok.
Puskelv Már ia
e lső

Teo Ió g i ai

k i s k ö n y v t á r . Róma 1974·75.

Bizonyár a igen sok an örömmel fo gadták, hogyakülföldön dolg ozó magyar toológusok. t anárok és munkatárs aik röviden, zsebkönyvalakban t ájékoztatn i akarják
mind ig számosabb hi vőket a hi tt udomány mai
paptársaikat és az érde kl ődő állá sáról. Hiszen ninc s minden kinek ideje és alkalma. sokszor for rásai sem . hogy
maga jár jon a vég ére annyi vitatott kérdésne k , és számon tarthassa a kérdések mal
állásá t . Az el ső ne k megjelent könyvecske (Nem eshegy i Péter : A Szentháromság. I.
Szolr;álat 21, 84.0.) ol vast án nagy örö mömbe egy kis aggodalom keveredett: Tudj ák-e
majd tar tani ezt a színvona lat? Az eddig megjelent négy további könyvecske Igazolta
öröm ünket és nem csa lt a meg remé nységü nket. VIvant sequentes!
Alszeghy Zolt án: Bevezet és a te ológ iába (1/ 1J. 104 o. A kis könyv valóságos iránytú
a kérdések t engerén, a viták és II pro blémák viharában : MI a teo lógia, mi köze a
hith ez és a t udomány hoz? Mi benne az Egyház szerepe? Mi az a l a pv e tő k érd és, és
hogyan haladunk ott a válasz felé? M it adnak a források , rnlt kell az .Idök J e lei b ő l"
ki olvasnia II teo lógusna k? Mit jelent az a döntő rneqállapltá s. hogy .az Igazi hit·
tudománynak a közösség életét kell szolgálnia" ? Van-e magyar teol ógia, mi az, és
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miben áll a jele ntősége? Ime a d öntő . nagy kérdések. Annak az embernek vil ágos

elöadá s ában, aki mint a római Gregor iana tanára és állandóan publikáló teolöcusa
nagyon benne él a kérdés ekben. és azért tudja : milyen el igazftás. milyen megjegyzés
mond sokat annak. aki komoly an é rd e k l ő di k. akinek szívügye, amit a hit neki és a
közösségnek adhat. de amiben ő nem szakember. vagy nem annyira járat os, mint
a hivatásos teológus. A nyelvezet tőrőlmetszett magyar . Amit pedig az utol só f ejezetben Magyar Teológia elmen 11 oldalon megfoga lmazott . az se rk e ntő és i rányitó lesz
sokak számára.
Mehrle Tamás: Egy az lsten ( II/21. 111 o. A svájc i Irtbourq-l egyet em domonko s
dogmatikusa .Isten üdvt örténeti megnyilatkozásának leír ása" c. bevez e tő fejezetével
világosan igazol ja, amit minden eddig i szerz ö is követ . hogy a mal, azaz Inkább t örté nelml , rnint bölcseleti beállftottságú emberhez akar szólni erről a kérd ésről . a
kérdések ké rdéséről. Tehát a kinyilatkoztatás fo rrásai alapján indul el. és utána adja
lsten létének bölcs eletteológiai kifejtését . Az ószövetségi l sten-k ép ism ert etés énél .
főleg mikor az üdvösség Istenének képét festi meg. a mély biblikus anyag kész
elmélked ési anyag is, - amint a teológ iának mind ig lennie is kellene. Szabatos és
tömör, ltt-ott a mai embernek túl szabatos (skolaszt iku s) a VII. és VIII. fej ezet. ahol
lsten tul ajdonságait tárgy alja . De a zárószóban megokolj a. mi ért kell Igy is t árqya lnunk I stenrő l . ha teo lógiát akarunk űzni : . A bölcseletteológiai kifejtés nem egy
elképzelhető Istent akar el énk tárn i , hanem érthető ség ének bizonyo s útjait nyitja meg
előttünk . De még fontosabb . hogy lsten szeretete verj en gyökeret benn ünk" (102).
Horváth Tibor : A kinyilatkoztatás teológiája ll /4) , 136 o. A kanadai Torontóban tanító szerzö fiatal abb a többi nél, és nem annyira ismert főle g az európai olv asók
körében. hiszen eddig elsősorb an angolu l publikált . Könyve kellemes meglepetés
volt számomra. Hiszen tá rgyalt anyaga: a fundamentális teológia nagy kérdése i, lsten
magát kinyilatkoztató üdvö zítő szándéka és az ember felelete, az Egyház szerepe ebben a párbeszédben, tehát a vall ás alapvető kérdései , éppen a legvitat ott abb kérdések
manapság. A könyvec ske leg főbb érté ke a vall ás és a vall ásos élmény szabatos
letr ása a tudomány mal fok án, és az új alapvető hittan nagy kérdésének modern formája. Szép a Bevezetés , a végső Függelék : A szentfrásl könyvek keletkezési sorrendje . nagyon hasznos össze áll ttás. Summázásal , pl. a vall ásfenomenológia és vall áslélektan mai főbb iránya inak Ismertetése. hosszú évek alapos előkészületének leszúrt
eredményei. Itt-ott a túlsá gos tö mörség miatt nem oly an könnyú olvasmány, mint pl.
a Nemeshegyl·könyvek (pl. Maréchal és lonergan próbálkoz ásának is mertetése és
saját vélemén yének megfo galmazása, 92·96, 99-1 01) . Sokan hálásan fogadják majd
oA kábftószerek és a vall ásos élm ény" c. pár lapot is. hiszen ezekről a k érdés ekről
annyit hall ani ma, fől eg felületes újságírói nívón . Egyik·máslk kérd és megfo galm azása
III. megold ása meqlep ö, de legal ább gondolkozásra készteti a teo lógusokat.
Nemeshegyi Péter: Az Eukarisztia (lll /6), 146 o. Ami sz épet és jót elmondhatunk a
sorozat é rt é ke l r ő l . summázva együtt t alálható a tok iói Sophla-eqvetem tanár ának
Immár második könyvec skéj ében. Gyöngyszeme ez a kis könyv a magyar teoló giai
Irodalomnak . A gyönyörű nyelv és a mély séges igazság előtá rása kéz a kézben halad .
Az ószövetség elökész ltö és m egértető tém ái (szövet ség, áldozat. áldozat i lakoma,
emlékünnep, új szövets ég, Jáhve szolgája és •Velünk az lsten" J. majd az utolsó
vacsora kifejtése és üdvtörténeti keretébe való beállftása, ki egészítv e még Szent Pál
és Szent János eucharisztikus t anításáva l: íme a biblikus alapok , amely ekre az
Egyház eucharisztikus tanítása és gyakorl at a épül t .
Elméleti fejtegetés annyI van , amennyI éppen kell. De az vilá gos és szabatos .
PI. a filozófiai fe lfogás szerepe az euchariszti kus tan kialakul ásában. akár a görög
atyáknál, akár a k őzép korl teo lógiában. Az áldozati t eór iák rövid Ismertetése is ilyen
jól sikerült. A szentsé gi Jelenlét és a szentmise kifejtése szinte túl tömör, de annál
gondolkodtatóbb, és mégis megnyugta tó . Mint a többi könyvecsk ében, Itt ls érdeke s
a II. Vatik áni Zsinat felhasználása . Nem komme ntálnak egy·egy dokumentumot, hanem
Békési István
a zsinat é lő t anítását szerves en építik bele tárgyalásukba .
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P.Adenauer, F.Böcklc , J.G.Gerhartz, J.Köhne, J.Rüberg, R.Rüberg, G.Scherer: E h e
u n d F am i I i e . . Pastorale" (Handreichu ng tür den pastoralen Dienst ) 2. Matt hiasGrűn ewald -Verlaq , M ainz 1973, 88 a. (Vö . Szolgálat 12. 13.)
A német nyelvterül et pasztorált eológu sai nak kiadásában m e g jelenő soroz at figye·
lemreméltó köt ete a családi lelkipásztork odás probl emat ikájával foglalkozik. Az I d ő k
lele, hogy könyvünk nek már magátó l é rtetődő alapgon dola ta az irányelv : As z ül őkn e k
a lelki pásztorkodás objektumaiból a lelk ipásztor kodás cse lekvő alanya ivá kell válniok
- harm inc éve egyes úrrör ök hirdett ék cs ak ezt - . s így a lelkipásztor egyik fő
t e e ndőj e ezen a téren: segíts éget nyújtani a sz ül öknek . hogy képesek legyenek f eladatuk betö ltésé re . M ásik alapgondolata az .e ccles la domestica " : a csal ád kicsinyben
arra hi vato tt. ami re az egyház nagyban. hogy ti. jel legyen. A csalá di le lkip ászto r és
a vele e gyütt m ú kö dő házaspárok - munk atársak és hivő házaspárok barát i közösségei
a nagyobb egyházközsége k keretén belül il yen irá nyban hivato ttak példát és
segftsé get nyújtan!. Mindezek el őreboc s átás a után lássuk röviden könyvünk fel építé sé t : Az I. rész tí z oldalon a nemiség. szerelem és házasság korszerú szeml élet ét
adja jól átg ondolt , ki érett megfo galmazásban: a Zsinat szelle mében a házasságot
e l s ő s o rban perszon áli s szere tet közösségnek. s mint ilyet dinamikus fo lyamatnak
teki nt i. amelyben férfi és nő egyenran gú fel ek: a szentségi házasság ls - az Istennek
szentel t n őtlen áll apot mellett - az élet szent ség útja lehet . A II. rész a családi
lel kip ásztorkodás je lentőségé t f ejt i ki röv iden. A II I. rész a könyv l e g j e l en tős e bb
mondanivalóját ta rta lmazza: a lel kip ászt or fö nte bb jellemzett szol gálatát fo gl alj a össze
a sz ülök Irányában: szól a sz ülök lel kipás ztori illetékességéről. a családalap ft ást meqel őző és a családot kís ér ö k épzésr öl: a házasságra való érettség kritériumairó! (l } :
a házasságnak. mint folyamat nak f ázlsalr öl. amelyek megannyi köve te lményt táma sztanak a lelkipásztorr al szemben. A IV. rész - ez a legt erjedelmes ebb - a csalá di
lelk ipásztorkodás kül önl eges problémáit tárgyalja: a vegyesvallá sú, a gyermektelen ,
az érvénytelen házasságok nehézségeit. az özvegyek. elváltak. nem-h ázasok p ász tot á c l ől ának sajátos kérdéseit , bevált gyakorlati iránymutatá ssal. Vil ágosan megkülönbözte the tő. hogy hol említ az érvén yes egyházjog keretei n túl nyúló szükségmegoldásokat az Irgalmas szeret et Jegyébe n. mi nt útkereséseket. Ezzel tájékoztatn i , nem befolyásoln i akar. Imponáló az a tömörség , amell yel a kis könyv szerz öl elénk
tárták az utóbbi két évtized házassági irod almának és pasztorációjának szoli d meglátás ait. te lj esen a Zsinat talaján állva .
Török Je nő
Megjegyzé sek: 1) Kérjük levélfrólnkat . hogy óhajaikat mindig pontos és olvaaható (l) név és cím feltü ntetéséve l közölj ék. Ezzel sok munkát megtakarítanak az ügyin-

t éz önek .
2) Ismételten jel ezzük. hogy
nem vállalkozik.

szerke sztőségü nk

idegen nyelvú könyvek beszerzésére

3) Hermann Egyed egy háztörté nete a müncheni Auro ra kia dő ná l elfogyott. A sorozat Ad riányi Gábor könyvéve l már 4. köteténél t art. Utób bi i gé nye l h ető az Europáischer Hilfsf ondsnál (Pf . 10. A·l172 WlenJ. Legközelebb vi sszatérünk rá. 4) Sajnálatt al közöljük. hogy Farkasfalvy Dénes Zsoltároskönyve elfogyott. Második
kiadáshoz nincs Jogunk. Ugyancsak elfogyott Rómában X.Léon-Dufour Biblikus Teológiai
Szót ára . Új kiadása el őkészületben. Ismét kapható viszont szerkesztőségünkben:
. Pázmány Péte r lelkisége" és Deeken: Ore gszünk , de győzzük .
5) Egy élesszemú olvasónk fede zte föl. hogy 27.számunk 98.o.·án a 3.bekezdés
e lső mondata fé lreé rt he tő. Az ott emli tett . máig meglevő barokk szobor nem azonos
az erede ti, gót ikus kegyszoborral.
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Dr. Kovács István ny.alsópáhoki plébá nos márc .25-én Hévfzen (77,53)
Szabó Sándor ny.plébános máj .9-én. Püspökl adányban tem ették (81,57)
Horváth Dénes lelkész, volt gimn.ta nár Székesf ehérv árt (82)
Bárso ny József ny .alsópáhoki pl ébános máj.20-án a fe hérvári otthonban (66,41)
Metzger Antal c. espe res, ny. zalasze ntm ihályi pl ébános máj . 27-én Ajkarendeken (72,49)
Hegedüs Vik to r Honor kármel it a máj.30-án. Farkasréten temették (60,35)
Végh Józse f tb .kanonok,püsp .tanácsos. ny.plé bános Zirc en (71,45)
Németh János Romuáld j ún. 3-án. Pannonh alm án temették (77,52,59)
Szigeti József püspöki tanác sos, St. Kathrein (Burgenland) plébánosa. Jún.
8-án t em et té k (69,45)
Szim meiszt er István ny.espe respl éb, j ún.t t -én Ma gyarbánhegyesen (78.54)
M arih ázi Endre Bennó OSB, vol t fe rtődi pl ébános jún.12-én a Széher úti kórházban. F ert őd ön temették (57,33.39)
Horv át h Kálmán váli esperesplébán os jún.l9-én (60,34)
Szil vási Sándor plébános. Jún 21-én te mették Val kón (58,34)
Dr . Szele József kanono k jú n.22-én Győ rbe n . A dóm kript ájába t emetté k
(6 1,38)
Úszi István Patrik ciszterci , tatah ázai pléb ános jún.24-én (52,25,31)
Péter M ihá ly pi arist a,ny.gimn. t anár jún .25-én. Rákoskereszturon t emették (73,
49,56)
Guba Béla Im re OFM plébá nos . JÚn.25-én temették Jászárokszáll áson (62,35)
Klivényi Lajos c . p r é p o s t .n y . í ő esp e re s , Az ál t ala új jáép íte tt battonyai templom
kript ájába t emették (88,66)
Pavetich János, rottenegg i (BRD) pléb ános otthon 94 év es édesa nyját lát ogatta
meg : ott rosszul lett és mút ét közben a cs epregi kórhá zban jún . 29-én
meghal t. Peresznyén te mették (62,36)
Máthé Márton föegyházm.t onács os,ny .lelk ész júl. 5-én az esztergomi papi
otthonban (83,58)
Pordányi (Varga) Sándor ny.pl ébános jú l. lD-én Szomb ath el yen. Bágyog szováto n temették (69,46)
E ndrődy László San Joséban (Kal ifornia) júl. 10-én (70,38,30)
Bert a Mihály pl ébános . J úl.t t-én t emették Jászteleken (60,35)
Korbélyi László Vince OSB júl. 14-én Pannon halm án (86.62,69)
Papp Ferenc SJ júl. 15-én Pannonhalmán (80,50)
M uzslay Lászl ó ny.pl ébános júl.27-én. Kisbéren temették (70,44)
Tóth Istv án esperesplébános Szeged en (56)
P.Fazel<as János SJ Perthben (Au sztrália) júl.31-én (58.25,39)
Má jer Antal Iván aug.l -én Pannonh alm án (88,63,67J
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Dr . Székely Lajos Ottokár cis zterci aug. 9-én Pécsett (80,56,61)
Msgr.Dr.Zágon József proton ótárius kanonok aug. 12-én Innsb ruckban . Aug.
l S-én Muttersban (Tirol) temették (66,40)
Dr. Balyi Károly Ferenc jászóvári prem ontrei aug. 13-án Szolnoko n (79,54,60)
Dr. Budai János pro ton ot árius kanonok , ny.teol.tanár aug.26-án Esztergomban
(75,50)
Huszár István esper esplébános aug.26-án Ormosbányán (55,31)
Káhl János pusztas zentl ászlói lelkész . Szept. 10-én t emetté k (52,25)
Néme th József ny.esperesp lébános szept . 12-én Hegy kón (67,41)
Dr. Tátrai József Gyula OFM szept.zü- án, Farkasréten temették (61,37)
Ar any Imre püsp öki tanácsos ,ny.pléb.Elószá lláson. Szept. 27-én Székesfehé rvárott t emették (91,69)
Pintér J ózsef szalézi, fóegyh ázm.tanácsos , a péliföl dszent kereszti kegyhely ny.
templomi gazgatój a, okt .3-án Eszt er gomban (71,51 ,43)
Cson to s Béla Oszkár f erences papt anár Eszt erg omban okt.17-én szentmiséje
ut án szívroham következtében (59,33,39)
Dr. Bántha György piarista , volt generálisi assziszt ens, központ i levél táros és
rendi tö rt énetíró szept , 7-én Rómában (58,33)
Dr. Kozma Ferenc kiérd. esperes , püspöki tanácsos, oszkói plébán os szept,
26·án. Szentgotthárdon tem ett ék (73,50)
Nemes Ist v én c . f ő espe res , ny. pl éb . szept. 26-án (70,47)
Balázsy Ant al Vl ári usz c.esperes. pléb. szept. 30-án Zalaege rszeg en. Csácsbozsokon temették (61)
Nemes Tiva dar Béla cis zt erci okt. 6-án Budapest en. Sz ékesfeh érvárett temert ék a Nagyboldogasszony tem plom sírboltjába (79,55,60)
Gyimesi László kiérd.espere s.tamási plébános okt .28-án (63,37)

Dr. BORBI:LY KA MI LL OSB
(1901 -

1975)

Balatonfüredre ment le szívbaját kezel tetu l. amik or életének 75. évében, 1975.ápr.

B-án szívi nfarktus következtében elh unyt . Megn yugvás volt sz ámunkra olvas ni utolsó
kérésé t . hogy gyászjelentésén legye n rajta: a halál vára tlanu l. de nem készületlenül
találta . mert Szent Benedek reg ulája szer int . mi ndennap gyanakodva tartotta szem
e l ő tt" .
tso t -ben szül etett G yőrött . 1920.aug.9·án öltözött be a Rendbe . 1926.jún.29·én szent el ték áldozópappá . Utána megkez dte tanár i munkáss áqát Köszeqen . maj d Budapesten
ta nított az 1928j 29.tanévben. ezutá n Győrbe kerü lt. 1940·48 között új ra Budapesten
tanár. az utolsó évbe n ő lett az ott megszervezett általános isko lánk igazgatója .
Szakt árqyal a m atemat íka-ftztka vo ltak, de jo ggal mondh att a egyik tanártársa : nemcsak tantárgyakat ta nított . hanem az által ános müve lt séget akart a megalapozni n ővén 
dékeiben. Ezért móds zere rok on volt a renes zánsz mesterekével : magyarázataiban,
e lőad ásaiban müve ltsége egés z kincsét tov ább akarta adni. Köte tlen kit érései felejthetel ie nek maradnak tanítvá nyai nak . Nevelői alapállás a a személyi ség megbecsülése
volt. s b ár nem akart .s zigo rú t anár" lenni, nagy tudásának és jóakaratának ellsrner ése hat ásos f e gy e l m ező eszköznek bízonyult.
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Nemcsak rendi fel adat körnek, hanem életh ivatásnak te kintette a nevelést. Ezért
1946-ban a budapesti tudományegyetemen pedagógiából dokt orátust szerzett , és
különbözö tudományos intézetekben mél yltette el tud ását . Nagy figyelmet szentelt a
fejl ódéslélektan és nevelésiélektan kérdései nek, ezeket fontos alapvetés nek t art ott a
a pedagógus számára. Igy ért hetó, hogy tanltványainak szülei is soks zor fordu ltak
hozzá nevelé si kérdésekkel.
Ily en felkészültséggel került a pannonhalmi fó lsk olára tanárnak 1949-ben. Lélektan
és pedagógia mellett egyes filozófiai tár gyakat is taníto tt (l ogika, kozmológia) . Bár
részlete sen kidol gozott j egyzeteket ls készitett, órál a szó nemes érte lmében vett
elóadások voltak. Mind ig szem elótt tartotta, hogy hallgatói tanár ok lesznek, ezért a
nevelói- oktatól magatartás elvei nek, gyakorlatá nak megalapozására minden tárgy keretében tö rekedett. Jegyzetei közül a Pedagógia érdemli meg elsósorban, hogy
szakszerúen feldolgozzák és m éltass ák. A XIX-XX. századi nevelé st anban alapve tó Otto
Willmann szell emében épiti fel rendszerét . Részletesen kidolgozott müvelódéselméletet
nyújt, ebben fi gyel embe veszi a tudományok legújabb fejlódését is. Nyugodtan állíthatjuk , hogy kimagasló múvet alkotott ezzel az 1953-ban elkészü lt jegyzetével.
1958 szeptemberében Balaton füred re kerül mint a fürdőkápolna lelkésze. Teljes
lélekkel végezte ezt a munkát , szentbeszédei az igényes hivő számára ls gazdag
anyagot ny újtott ak.
1964-ben egészségi állapota miatt nyugdljazását kérte, ettól kezdve Budapesten
tartózkodott családi körben. Szelle mi frisseségét élete végéig megőrizte , é rd e k l ő d ö tt
a legúj abb tudományos elm élete k, eredmények után. Ezt tanúsitják a Vigiliában
megje lent cikkel. Az uto lsó ( . Tudnak-e a gépek gondolkodni?·) ezzel a mondattal
fejeződi k be: . A lél ektan i elemzések és az automata rendszerek elméletének fejlődé 
se alapján biztosra vehetjük, hogy egy l épésset közelebb jutunk a legnagyobb rejt élynek. az ember i léleknek megi smeréséhez."
Személy es. két és fé l évti zedes tapaszt alat om alapján mondhatom: magam és
sokan mások meg vagyunk gyózódve arról , hogy egy komoly szerzetespapl élet után
az örökkévalóságban megnyiltak előtte a léleknek emberileg felfogható t itka I.
Temetés ét Budapesten magam végeztem. a koncelebrált gyászmisét 17 rendtárssa l
együt t mutattam be aznap. A piaristák kápoln ája és folyosója zsúf olási g megtelt a
kegyel etü ket lerov ö t anítványo kkal.
Dr. Szennay András

M ATRA I GYORGY GUIDÓ OSB
(1888 - 1975)
Rendtársunk Győ r- S zentivá nba n született 1888.ápr.21-én, érett ségi után öltözött be
1907.aug.6-án, pappá szentelték 1912.jún.29-én.
Mat emat ik ából és fi zikából szerzett tanár i oklevelet. Rendi rnüköd ését Pápán kezdte
meg rnint gimnázi umi ta nár 1912-ben. Hogy milyen szelle mben végezte t anári-nevelő munkáj át , arra Jó fo rr ás a pápai gimnázium 1913j1 4.évl érte sítójében megjelent
60 oldal as érte kezése: A cserk észet és az iskola. Részletesen el emzi akorvlszon yokat .
az Ifjús ág helyze t ét. és erősen hangsúlyozza az ifjúsággal való önzetlen, áldozato s
t ö r őd é s font osságát . l:rde mes megemlí teni, hogy Pápán 1914·16 között elnöke volt II
Kereszté ny M u nkás nő Egyletnek.
191 6-ban Tény ő re kerü lt plébánosnak, és ettól kezdve - a Kő s z egen töltött két
tanári évet (1928-30) nem sz ámítva - mindig lelkipásztorként müködött , Bakonybél ,
Lázi , majd 1930-tól egészen nyugalomba vonulásá ig , 1953-lg Tárkány voltak áll omáshelyeI.
Mi nden munkahelyén gondos an vezette II historia dornus-t, tevékenységének pontos adatait onnam merith et jük. A lelk ek szolgálata mel let t mindenütt gondja . Isten
házának ékessége" . Lázlban misszió t artásáv al kezdi m úköd és ét, majd II te mplom ot
renovált atja. három új harangot szerez be. Tárkányban O vezeti be az októberi szent-
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olv as6-ájta tosságoka t, szívgárdát szervez, majd rneqalapltla Szűz Mária Szep10telen
Szívének imatársulatát . Itt ls sor kerül a torony fes t és ére. a templomtetO javítására.
két új harang szentelésére.
Újságci kkeken, szentbeszédeken kivül egy Ifjúsági regénye ls megJelent. Még
nyugdíj as évei ben is foglalkozott rrással, amint mondta: maga kedvtelésére, mert
könyv kiadására nem gondolt.
Lelkípásztori munkásságának alapj a elmélyült Imaélete volt: élete végé ig rendszeres en megtartotta adorációs órái t, Szent József tiszteletére végzett ájtatosságait.
Az ebből merített erOvel nyugdíjas korában is készséggel vállalkozott lelkipásztori
kisegítésre.
Min denki egyenes , szóki mondó embernek Ismerte , aki azonban nem feledkezett
meg a feleba ráti szeretetr öl. Igy érthetö az a tisztelet és megbecsü lés, amelyet temetésekor tapasztalhattunk . Ezen Tárkányból szép számú küldöttség jelent meg.
Rövid betegség után hunyt el 1975.ápr.6-án. a gyOri bencés templom krlptáj ába
t emettük el ápr. 9-én. Ez saját kívánsága volt, ezzel is kif ejezésre juttatta a rendi
közösséghez való ragaszkodását . Utolsó éveit rokonainál töltötte . a rendi ünnepek
alkalm ából azonban élete végéig eljött Pannonhalmára.
Conf rater

Msgr. Dr. ZÁ GON JÚZSEF
(1909 - 1975)
. Hallgassa meg min dig az embere ket, bármil yen üggyel jö nnek. A meghallgatás
már önmagában nagy jótétemény' - ezzel a tanáccsal fo gadta hivatalfőn öke, mikor
központi szolg álatra rendelték be GyOrbe. Zágon sztvesen Idézte ezt az elsO tanácsot,
amit akkor kapott, és élete jellemzOjévé vált. Sokan kerestek nála meghallgatá st ,
mert érezté k. hogy érdekli k az emberek prob lémái. Bizalmat sugárzott egyénisége .
Legutolsó hivatalfönöke. Biaggio kardi nális, halála másnapján. aug. 13-án a S.Maria
in Traste vere bazilikában tartott szentmisén szívbOI jövO szavakkal emlékezett meg
róla: élete olyan volt, mint a hegyi patak, amely vizével tisztít, táplál, üdít és örömöt
sugároz, - még ha ez az örö m nála sokszor hordta is a szelíd szomorúság kön nyű
fáty olát .
A hasonlat találó volt. Mer t a hegyi patak energiát ls jelen t. Ú ebbOl sokat
kapott a Teremtötö l. Hihetet len munkabírása volt: pazarolta mindenfelé. mert nincsenek . kls dolgok' . Ideje volt vatikáni bé l yeqqyűjt ők kérésére válaszolni , és megköszönni azt a pár frank ot , ami t nagy rn űv é re , a római Szent Istv án házra küldött
egy adakozó. Nem fáradt bele a jótevésbe; utolsó tlz éve . sok-sok beteg séggel ta rkítva .
egyre több és nagyobb feladatot rakott a váll ára, és ő, sokszor versenyt futva az
idOvei, dolgozott, Nem volt ideje megállni , mIg az Úr hívása meg nem érkezett.
Energiáival arányban állott teremtő fantáziája. Mind ig tele volt tervekkel. Egy-egy
ügyre máról hol napra születtek nála az ideák. Rengeteg próbálkoz ást hozott ez magával: Hz ö t l e tb ő l eld obott nyolca t, megpróbálkozott a kilencedikkel , hogy végre megta lálja az igazit . Ilyenkor álmodozó benyomását tette, míg hirtelen felcsill anó szemmel és lelkesedéssel elö nem adta , amiben megoldást látott.
Mélyen és Oszintén szerette az Egyházat . Büszke volt arra , amire lehetett, és
egyénileg szenvedte végig, amit szenvednie kell ett: s ez utóbbiban nem volt hiány.
Igen érzékenye n reagált a be lső bajokra. a romboló tendenc iákr a, a minimalizmusra .
Nem vol t .hlvatalböl " optimista ezeket a jelenségeket szemlélve ; tudta , hogya hit
és az áldozat hiánya okozza őke t, ahogyan Msgr. Kada ezüstmiséjén tartott beszédében kifejtette.
Epekövek , májgyulladás, három szlv lnfarktus , tüdöt áqulás. krónikus bronchitis
voltak egyéni keresztjeI. Keveset panaszkodott és sokszor rejtette el betegségeit .
SOt úgy tűnt , mintha ezek több és jobb munkára sarkallták volna , rnlnr aki érzi, hogy
rengeteg a ten nivaló és rövi d az IdO. A halál ról szivesen beszélt, hogy úgy mondjam .
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nemcsa k érdekel te . mi nt a nagy t itok. hanem bizonyos érte le mben von zotta is . Ez
nem vol t nál a az ör egek lemond ása. hiszen energi áit t ekintv e fi atalos maradt
mi ndvégig. hanem a "túlsó part" von zása. Persze ő ls vall otta a harma dik Infarktus
nehéz pill anataiban: "az emb er soha si ncs egés zen késze n rá" .
Igy érte az agyvérzés júl ius l l-én délután. Brev iár iumában fel volt jegyezve aznapi
mi sei ntenció ja. és a szalag a Hora media-t jelezte. Féloldala megb énult, beszéln i
nem tud ott. de agya világos maradt végig. A vig aszt aló és báto rító szavakat lelntette.
je lezte. hogy Indul. Egy hónapíg nézte az innsbru cki klin ika beteg szobájából a Nordkette magas csúcsa it. mIg a magasságok magukhoz nem vont ák. aug. l2·én. Kívánsága szer int a muttersi templom oldal ában t emett ük el. sok-sok magyar pap assztsz tenctá lával. augu sztus S-én. Nagyboldogasszo ny napjá n. a S.Maria Magg iore kanonok j át,
Végren de letében mindent az Egyházra hagyott . és így búcsúzott : " Ha valakit meqbántottam. boc sánat ot kér ek ; a maga m rés zéről mindenkin ek meg bocsá tok . ha vala ki
úgy érezné, hogy megbántott . Lelkemet a [ ö lsten ir gal mába ajánlom !"
Int imu s
í

Dr . KO LLER JÖZSEF PRE LATUS
(1891 - 1975)
M áj . 14-én temette Bur genland népe és paps ága a tartom ány egy ik legkimagaslóbb
egyé ni ségét. Dr . K ö II e r Józse f apostoli protc not ár tust. a korá bbi apostol i admi nis ztratúra prov ík értus át. a pápai missziós rn üvek ausztria i igazgatój át . az etsenstadti széke skáptalan tisztelet bel i kanonokl át. nyu gal mazott ei se nsta d t·fel ső hegyi
apátplébá nos t. 1975.máJ, 7·én halt meg váratl anul agyv érzés következtében az irgalo
masok eisensta dt i kórh ázában .
Köll er pre látu s katolikus ta nitócsaládból szül etett 1891. márc 29-én Zemendorf
(Zemenye) közs égben, Eisen st adt közelébe n. Érett ségi ut án püspöke (G yőr) a bécsi
Pázmáneumba küldte, ahol tanulmányai bef eje zések ént a teo lógia do kt or ává avattá k.
A Pázmáneumhoz élete vé géig h ű s é g e s maradt. A z ör eg p ázm ántr ák év i találkozóira
szívesen el já rt .
Pappá az e l ső v il ágháború kitörésén ek évében szentelté k. Rövid káplá ni t énykedés
után neki is f ron ts zol gálatot ke ll ett v égezni e . Ével-:en kere sztü l tábori lelkészké nt
m üködött . A háború be fejezése után néhány évig még plébán iai rnunkában volt . majd
1 925·től a f iatal bur genl andi apostoli adm inisztratúra t itkári teend ő i t vé gezte . 1928-tó l
1941·lg Klei nfra uenhai d (Kisboldo gasszony) pl ébánosa vol t . közben 1930·tól esperes ként
a hasonl ó nev ü kerül et élén is áll t.
1932. nov . l S-én Burgenland apostoli admi nisz trátora. In ni tzer kardi náli s. bécsi érsek
a pro v ikár iusi t isztséggel ruh ázt a fel. 17 éven keresztül l átta el ezt il magas . de nem
körmyü fe ladatot . Poli t ikail ag. gazdasági laa egyaránt nehéz évek volta k ezek, annál
is inkább. rnert hiszen Burgen landban gyakorl atilag minden hiányzott az önálló
egyházi admi niszt ráció hoz.
Köller prel átus nagy lendület tel fogo tt mun kához. Ezekben az években lét esült
Bécsben a tartomány i szem ináriu m . ame lynek vezetését át menetileg a provi kári us
maga vette kezébe . Eisen stadt ban kisszem inár ium ot. val amin t kato ll kus tan ít óképz öt
nyitott . s őt ar ra is volt gondj a. hogya Bécsben ta nuló bur genlandi egyetemisták
me gfe l e lő o tt honhoz jus sanak . Közbe n 1941-ben az e is ens tadt-Iel s óheqyl plébánia
veze tés ét is átvette , amelynek 26 éven keresztül vol t buzgó lelkipásztora . Utolsó
nyolc éle té vét az Isteni Megvál tó Leányai eis enst adt i kolos torá ban házi lel készként
töltött e . M ég nyuqd ljas korának meg érdeme lt pihen ését is hasznosan akart a fel használni . Ugyancsak kapcsol atban maradt vol t plébániájával is , ahol min den vas árnap ór ákat
tö ltött n gyó ntatósz ékben . Mindenütt Igye kezett ért ékes munká t végezni. 1949-ben .
amik or a t artomány e l s ő ízben önáll ó apostoli admlnlsztrátort kapott. Köller prel átust
mégis mellózték . Ez természetesen sú lyo san éri nte tte, de Idea li zmusát megtörn i nem
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tudt a. Talán éppen akkor mutat kozott meg igazán lelki naqys áqa. Nem vonult fé lre.
nem játszotta a megsértettet, hanem a vil ág legterm észeteseb:> gesztusávaI fo lytatt a
buzgó munkáját plébá niáján , és ajánlotta fel együttmű ködését az új apostoli adrnln iszt r átornak (Dr . SchclswohlI .
Nagy M ár l a-t i sztel ő volt. 39 éven keresztül vezetett pléb ániákat máriás zar ándok hely eken . A rózsafűzért sokat Imádkozta és lelkesen propaq álta . M int Mária. ő ls
lsten eszközének tek in tett e magát . Nem uralkodni. de szolgálni akart. Biztosan
meahollotta már közben Meste rének szavát : .M e n] be urad öröm ébe!"
Dr . Rácz Imre

NAGY JANOS VECS~SI PL ~ BA N O S
( 1907- 1974)
Középis kolai tanulmányait a pest i piaristákná l. a teológ iát a bécsi Pázmáneum
növendékeként végezte. Zimányi Gyula. volt hittanára ajánl ására fi atal hitoktató kora
óta tevéke ny részt vett a Hittan árok egyesületében. és a váci egyházmegyében végigjárt különböz ö beosztása ibó l ért ékes tapaszta latokat rögzített a . Katol iku s Nevelés"
c. lapban. Plébános először Szolnoko n, majd Sor oka áron . végül Vecs és-újtelepen vol t.
Soroksári plébánoskodása idején - 11 évvel a II. Vatiká ni Zsinat el őtt. és Magyar országon második nak a bencés Szabina-k ápol na után - szembern i s ézö oltárt épitett
a tem plom me llékkápolnájában. A gyerekeknek ott volt mindig a diákm ise , Ezzel
sikeresen alapozta meg a családiasságot. összetartást . ami az euchari szt ikus nevel ésnek annyira lényege . Furcsa élmény vol t ott mls éznl. amiko r a tíz éven aluli
kisg yerm ekek szi nte belenéztek a kehely be. A rnlni-rn éret ű kápolnához alacsony
ol tár. kis íe h ér gyóntatószék és egy színes t ábla tartozott. Az utóbbin - az evangélium té máj ának megf el elő en változtatni lehetett a rajzok at. Lomb íúré szből
készül t kis alakok voltak hozzá vagy beléje Illeszt het ök. Tehát nemcsak karácsonykor
volt betlehem . hanem egész éven át. A katekézist végző pap fölemelhette. rneprnutathatta az evangélium s ze re pl ölt , és el ő a dh a t t a beszédüket is.
Nagy János papi lelkületét az él et többsz ör is próbára tette. Váratlan fizikai vagy
lelki csapásokkal minden ker eszt ény, s f őleg a pap találkozik az életben. Nála talán
a legnagyobb 1956.január 12·én történt. Akkor volt az utolsó eddi gi budapest i f öldrengés, amely fő leg a pest i oldal déli rész ein okozott súlyo s k árokat. A soroks ári
templ om is két helyen bedőlt, a vakolat lehullott, a vill any kialud t . a reggeli mise
közben sötét porfellegben úszott a temp lom . Az oltárra r ádöltek a vázák és szobrok.
sebesül tek jajg atása hall atszott. Ugyanigy tö nkrement a pl ébánia is, fől e g az emelet.
ahol a pl ébános s zobáí vol tak.
Hoov még ugyanazon év húsvétjára mindezt sikerü lt rendbehoznia, az már imádságos lelkületének és bizonyos patriarkális vonzóerejének csodája volt. A .patrlark álla"
szót nála több érte lemben is használhatj uk. Már a családi életben az épen összetartott a
tes tvéreit és azok gye rme keit . Azt is észrevette. hogy a húszezres lélekszámúvá
duzzadt hajd ani falucsk ának. majd Pestbe olvadt külv árosnak ellátásá ra két káplánjával
is keve sen vannak. Pesten egyetemi tanulmányoka t folytató fi atalabb papoknak adott
támogatást, többször koszto t és szállás t is , azok pedig készségge l jártak hozzá ki seqltenl, fő leg ünnepeken és első pénteken. S patriark ál is volt olyan értelemben is. hogy
le lki-családi központké nt élt ette a világ sok pontjára szétszóródott volt hiveinek
te mp lomát. A hajdan németajkú falucska sok régi lakój a más ors zágokban hunyt el.
- ezeknek nekr ol ógját mindig kifüggesztette . Másfelé jómódban é l ő volt híve i pedig
átsegitették az egyházközség et a váratlan anyagi nehézségeken , mint az említett
földrengés is volt. A rokoni látogatásra é rkezők például 2. 5 vagy néha 10 kiló s
festékes dobozokat hoztak szül őföldj ük t empl omának. Hasonló epizódokat lehetne
fe lsorolni előző és következő állomáshelyeirOl is. Az lsten házáért való buzgóság f ölemésztette.
Lotz Antal
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Dr . BATORI JÓZSEF PIARISTA
(1900 - 1975)
Talán kevés huszadik századi piarista személyesitette meg jobban a nemes
m a g y a r piarista élet eszményt, mint Bátor i atya. Igy Irom csak , . atyá nak·, mert
l e ge l s ő tanár i évé tő l kezdve Igy hívták diákj ai mind Budapeste n. mind Debrecenben,
- akkor, amiko r a piar is ta tanáro kat t anárurazták mindenütt. Már maga ez a kis
árnyalat is láttatja egyéniség ét.
1900. március 18-án született Budapesten . Pest i piarista diák . Tanárai közül a
fiatal Sík Sándor tett rá legnagyobb benyomást, ő jegyezte el lelk ét egy egész életre
a magyar Irodalommal és a magyar cserk észettel. Talán ezért van az is , hogy leqjobban Sík S ándor-i kategó ri ákkal érzékelte thet jük éle tének áll omásai t is. Egész életét
A meddős ég tő l ,
összefoglalja ez a kérés: . A virágtalan , gyümöl cstelen ágt ól , lanyhaságtól , - A naptalan és es őte l en égtól : - M ents meg, Uram, a szürkes éqt öl!"
(Sík : M ents meg Uram.)
lOrettségi ut án 1918-ban belépett a piaris ta rendbe. Noviciusmest ere Walter János
(I.Szolg álat 16,90.0.1. aki nagy müveltségével. f inom lelkületével megny itotta szemét
és szlv ét a lelki élet és az imádság szépségei és mélységei ir ánt . Egy életen át
magával vitte, épft gette, mélyít ette Vácott kapott szerzetesi eszményét.
1923-ban szent elték pappá, s rögtön a rend legv álogatottabb tanára i közé, a pest i
gim náziumba került. Itt a mester és a tanítvány közöttí viszony még jobban elmélyült.
A magyar Irod alom nagy szeretete ellenére sem lett "i rodalmár" , hanem m inde n
lelkesedésével és erejével az irodalom erkölcs l-nernzetn evel ésl oldalát hangsúlyozta,
Zriny i, Széchenyi , Vörösmarty , Ar any és Ady ihlete nyomán . A magyar cserkészetn ek
Sik Sándor ut án egyik legnagyo bb egyéni sége. M ikor az szegedi egyetemi tan ár lett
(1930), ő lépett helyébe Budapesten, és ő szervezte meg a .rover" és .vlzl· cse rkészetet . Ma a külföldi cserk észet ált alában a fe ln ö vő gyer mek számára a karnaszkor ban és utána már nem tud sokat nyújtan l• •Nem érdekes!" Az akkori kemény túrák,
férfi as mozgótáborok, sítáborok nemcsak hogy megragadták a fiata lok f antáziáját és
érdeklő dé s ét , de fontos nemzetnevel ési t ényezővé is lettek : a magyar népdal ,
tánc, müvészet, szociális megújulás apostolaivá tették a férfivé növő fiatalt. Bátori
Józsefnek ebben oros zlánrésze volt.
A harm incas évek vég én (1938) a rend debreceni Intézetének lett Igazgatója . Itt a
kereskedelmi középiskola megszervez ésével úttörő munkát v éqzett. Gondolata a
magyar középosztály gazdasági átnevelése vo lt. Felnőtteknek tart ott el öad ásaí va l.
falujáró programjával stb . a nemzet létk érdéseire Irányította fig yelmét.
A második vil ágháború tábori le lkészeként 1945·ben hadifogságba esett . A Gondvi selés csodás .véletl enjeinek" sorozata mentette meg . Sokszor mondta barátainak:
. azért , mert a jó Istennek még terve vol t vel em: IOs ekkor : .Elete rn út ja közepén
- Ó, ezt az édes útat hogy szerettemI Akit az lsten küldött, hogy akarjon
helyettem, - Új útat Irt elém : (Sik S.) 1948-ban Bécsen, Rőmán, Barcelonán át Buffalóba érkez ik , az akkor már alakulóban lé vő piar ista tel epülés ki szemelt fejének .
1951·ben megalakul az e l ső piari sta ház Derbyb en, New York államban, 1952·ben Gerencsé r István rendtá rsával megalapítja a Magyar Piarist a DIákszövet séget. Házfőn ö k,
majd dele gátus, 1960-tól pedi g viceprovinc iálIs . (Ekkor alakult a már négy házból derbyl, w ashingtoni , buffalól , devon I - álló USA piarista csoport vlceprovlncl ává.l
De az Atya, aki szíve vér ével élte és szenvedte a problém ákat , lassan egészségével fi zetett. 1962·ben érte az e l s ő szívroham. Orvosa nyugalmat rendelt, de ő tov ább
folytatta tevékenységét : Washingtontól New Yorkig, Buffalóig , sőt Kanadáig - ahová
csak hivták - magyar e l őadást tartott, misézett, a diákszövetségben kedves .ö regdiákjai" között lelk esedett, lelkesített; cikkezett, kezdte irn i pedagógiai könyvét meg
a prov incia törté ne t ét. (Egy sz ép i rodalmi - magyar ve rselő lemezt is kiadott.)
1967·ben vísszavonult a v iceprovincia vezetésétől. Mint noviciusmester és
k é s ő bb hely et tes elöljáró-prefektus szolgálta rendjét . 1970·ben . telles nyugalomba"
vonult vis sza Devonb a, - ami mi nden külön munkájának folytatását jelentett e.

Má rcius 3·ra vi r radó éjszakán kiseb b szívroham érte . Nem vette észre. nem vett e
tudomás ul. Megmisézett szokása szerl nt, de reggel ije után kih agyott a szíve. Házt önöke azonnal kór házba vi tt e, de a négy orvo s sza kértő már nem tudott raj ta segiteni
.Mindig sze ret te le k bennet eket , sokat im ádkoztam ért et ek , ne felejtsetek el
imáitokba n!" Ezek vol tak uto lsó szavai.
Még megért e álma va l óra vál ását, a v ic eprov inciának te lje s jogú provinci a rangjára
való emelésé t , 1975.janu ár 16-án.
A devon i diákság és a rendh áz már ciu s G- án vette kör ül koporsóját te metési
gyá szmi séjé n. M ég aznap e l ső alapit ásl helyére, Derbybe vitték föld i maradványait .
Püspöki ko nce le brá lt misével az ottani rend i slrhelven temették el. Mester ének, Sík
Sándornak szavai kívá nkoznak fe liratu l élet e s irkövére : " . . .szépen éltem . Igaztól ,
jótól. sz éptö l sose féltem" (Orökösök) .
Munkatársa

VEKEY KÁRO LY PIARISTA
(1892 - 1975)
A klasszikus-hurnan lsztlkus gimn áziu m neveltje volt. s az évszázados hagyományo k.
ban g yökerező , keresztény ötv özetü kla sszikus hum anizmus el köt eleze tt je iett és
mara dt élete végéig. Ann ak a piarista nemzedékn ek derékh adához ta rt ozott. amely
szolid tanári mu nkájá val vivott ki magának álta lános meg becsü lé st a két vil ágháború
köztí Ma gyarországon. Az Ige szolgálatának tud atában taní tott Igeragozást és consec ut io tem porumot, írt tankö nyvet és szerkesztett szótá rt .
1892.május s- én született Cegléden Vézner Károly sekr estv és gyerm ekeként.
(Csa lád nev ét 1939·ben magyaro sított a Vékeyre .l Tizenötéves kor ában lépet t a pia rista
re ndbe. A bud apesti Kalazant inumban végzett. 1915·ben szen telték pappá , ugyanebben
az évben szerezte meg lati n- qőr ö q szakos tanári okl evel ét . Tanári mük ödésé t Szegeden kezdt e. Egy osztá ly t te ljese n végigvezet ett , egy másiktól negyedikes koruk
után búcsúzott el l926-ban. hogy Budapest re hel yezve folytassa munkáját. Szegedi
ével alatt elsősorban szaktárgyait tanttorta. de hittant. természetrajzet. görö g·
pót ló irodalmat is . (Tegyük rnindj árr hozzá: később Pesten magyart , történel met ,
müvésze ttörténetet , s őt szükséghelyzetben egy félévig még matematikát is .) A
helyi saj tóban megjelent cikkei. az iskol ai értesít őkbe n közölt tanulmányai, egyházi
és v il ági ünnepségek en mondott beszé dei egy részt sokirányú é rdeklődésérő l, másrész t
a város sze llemi közé letébe való bekapcsol ódásáról tanúskod nak . A szeged i Duqonics Tár saság igazgatóság i tagjává válas ztja . Fő gondja azonban az iskola : "ját ék·
fe lü g ye lő ké n t" hetenk ént többször v isz i át ta nítvá nyait Újszegedre te s tnevelő ját é·
kok ra, uszodába. Rászoktatta nevel tl elt . hogy egy eldobott papfr is bántsa a szern üket (az ő osztá lya mi ndig elsó vol t a tisztaságban), s ugyanígy minden diszharmón ia, ami az éle t rend jét cs úfítaná. Evekig vezeti a S e g ítő Egyesül etet : a szeoénysorsú ta nulók ta nkönyve llát ás át. ru háva l-cl p ővel való segélyezését in téz i.
Budapesti müködésének első fe lét (1948·i g) a tan ít ás és a rendi , majd az
egye temi ta n á r k é p ző Intézetben végzett mu nka tölti ki. Ebben az időben ír ja Antho log ia lvr lea c . lat in olvasókönyvét a gimnázium V.o. szám ára, fordítja le Szent
Is tv án intelmeit a Szenr Imre Emlékkönyvbe , s adja ki lat ln -maqyar szót árát. Egyete mi
lektorként a latin nyel v és irodalom tanításának módszertanát adja elő .
Irásos és szóbel i meg nyilatkozásai t egyaránt nagy olva sottság , elega nci a és
mügo nd Jellemezte . Ú ráin is - fordítás közben - igyekezett ráka patni tanítvá nyait
a leg ta lá lóbb szó (.I e mot pr opre" ) megl el éséne k izgalmas gyönyörüs égére , s értett
hozzá , hogy az egész osztá ly bevonásával valóságos hajtóvadászato t rendezzen a
legmegfelel őb b kifejezés elcs ípésére . Sokadik éves érettségi találkozókon is meq mege mleg etik , hogy Vergilius egy bizonyos sorá ban a te henek nem legel észnek,
nem is bolyonganak , hanem : szélede znek . - A hagyomán yos közép iskolai kereteken
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be/ül maradva, els ősorb an az oktatás adta lehetOségekkel élve nevelt. Finom utalásai nyomán a klasszikus eposzok h ösei nem egyszer az . anlma natu ralIt er chr lstlana' p éldáivá. valóságos . paidagogol elsz Krlszton' -n á váltak. A honvágy gyötörte
Odüsszeuszt és a nyugtalan sz ívü Augustinust, a . plus Ae neas t-t és az "ad maius
pletatl s Incrementum" t örekv ő piar ista kisdiákot valami mély lelk i roko nság f űzte
egymáshoz. De nem mindig és nem minde n t anitvá nya volt minderre elég fogékony,
s Vékey tanár úr olykor szinte a kiskac sákat k i kö ltő kotlós riadt aggodalmával döbbent rá, hogy . Hal" más, őket jobban vonzó vizekre (cserkészet, sport, barkácsolás)
eveznek, ahová már nem t udja követni Oket. Saját pedagógi ai és didakt ikai elv eit .
mintegy hitvall ását. je llemz ő módon a tanári munka hétkö znapjaiban szület ett alkalmi
írása, egy tanárj elölt próbatanit ásáról készült - meglehetOsen szigo rú - bírálata
ő rzi a legtömőrebb en: . Nlncs kész és tö kélet es tanár . M indny ájan csak törekszünk
a tökéletesebb fel é. Az önel égült és korlátolt nyárspolgár büszke lehet látszólagos
eredményekre , s el hitethet i magával , hogy a saját patent jában megtalálta a bölcsek
kövét, a valóságban azonban száraz hiv ataln ok marad élete végéi g az Isko lában ls .
Csak akiben él a múvészi elégedet lenség, az az ist eni nyugt alanság, mely úzl job bról
jobbra, mely lel kiismerete el őtt mér le mind en órát , mely érzékeny minden érintésre,
akár a tanulóktól jön. akár f ön tr ő l: aki lát és hall és olvas és nem sz únlk meg
tanulni s előbbre menni: szóval akiben feszül a hivatás pathcsa. csak az lehet jó
tanár."
Szerzetes is kolákb an több ízben problémát okozott a diáknak is , sz ül önsk is. de
még a diákot odavezető volt lelkiatyának ís , hogy nem tudták, mit kel l látn iuk a
tanárban: Csak szaktanárt ? Papot? Vagy mindkettOt ? Vékeynek sikerül t eljutnia erre
a szintézisre. és növendékei zömét ls rávezette . Tudott tankönyv eket magyarázó, s ör
író szakember lenni - és ugyanakkor megértetO gyónt at ója ls diákja inak. Asztal án
mindig ott lehetett találni a legújabb Irodalmi szaklapok at is, de a legfris sebb te ol ögia! könyveket ls. IOs hazánkban talán elsOnek O dolgozott kl rnlnta -besz édv ázlatokat
a holland katek izmus alapján . A kated ra nem elszak ította az élettOl , hanem még
közelebb vitte.
1948·t61 a Budapest hermlnamezOI plébánián lett segédlelkész. 1952·tOI nyugalomban
élt. de csak hivatalosa n. egyébké nt a rendi teológián két tár gyból ls váll alt e l ő a d ás o
kat : retorikából és pedagógiából , s ezt 1963 júniusáig igen le lkiismeretesen folytatta .
E l ő ad á s a lt most ls a szellem esség és Igényesség jellemezte . Nem gyOzt e eléggé
hangsúly ozni a példaa dás nak. az élet és a tanítás egybevágásának fonto sságát. Szinte
mottöszerüen Idézgette: , Wer lehren will , der muss etw as können; wer erzlehen
wi ll , der muss etwas sein" (WIll mann) . Sokáig O mondta vasárnaponként a 1/2 8-as
szentmi sét; hívei szerették hallgatni f inoman. Int elli gensen megszerkesztett, mély
mondanivalót tartalmazó prédikációit.
1973 karácsonya óta egyre többet betegeskedett. Tanltványalval folytatott széleskörú leve lezése egyre Inkább egyoldalúvá vált , neki azonban Igen nagy örömé re szolgált . Hasonlóképpen látogatásaik is. közt ük Bálint Sándor n éprajzorof esszo - é. maid
meg budapest i tanltványának, Orkény Istvánnak róla szóló ellsmerO megnyilatkozásai
a televfzióban, utóbb a Magyar Nemzetben. 1974 szilveszter estéjén agygörcs döntötte
ágyba. Újév napján t iszta öntudatta l felvette a szentk enet et . Január s-én este csen desen elhunyt.
Hálás tan ítványa

KLlV IONYI LAJOS
(1887-1975)
A csanádi egyházmegye nagy egyénísége és neszto ra távozott vel e az élők sorából. Batto nyán születe tt pedagógus családból. Gimnáziumi ta nulmányai után a
temesvári szeminárium növendéke lett. Ott szentelte pappá 1909·ben Csernoch János
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akkori csanádi püspök . Rövid ideig Klslratoson. majd 10 évig Makón volt segédlelkész.
AIIg tfz éves kétegyházi és dombegyházi plébánossága után 1933-ban szülOfalujába
került plébánosnak . Előbb kerületi esperes . majd marosontúli fő esperes lett. Otthon
aggodalommal nézte a régi kis templomot. s ml ndj árt megszülete tt benne a gondolat.
hogy a tfzezer lelket számláló egyházközségnek újat épi t. Bámulatos sze rvez ö
készségével el is érte. hogya budapesti euchar iszt ikus vil ágkongresszus évében már
állt az új . székesegyháznak is b e ill ő barokk t empl om. 1939-ben konszekrálta Clöttfelder Gyula püspök. Ekkor lett a plébánosb ól c. battonyai pr épost . Ereje teljében
még szlnházteremmel és mozival felszerelt kult úrh ázar ls épített. További tervelt a
háború állItotta le.
S ze rve z ő készsége megmutatkozott buzgó lelkipásztori munkájában is. Volt I d ő.
amikor az el ső pénteki áldozók száma fe lü lhaladta az ezret . Fiatal munkatársainak
jós ágos főnöke. nevel őj e és atyj a volt. Mind ig ő volt az első a munkában. Nem
küldte, hanem hlvta őke t : . Tl s zte l e n d ő urak . Jöjjenek és cs lnálluk!"
1952·ben Kevermesen let t plébános. Ott is élt benne n tettvágy. és l egfő bb gondja
vol t a lelkipásztori munka mellett a tem plo m és pl ébániaépület karbontartése. Csak
83 éves korában ment nyugdíjba. amikor már végleg elgyengül t . Az elm últ évben még
megünnepelte a ritka [ub tleurnot , vasmi séjét . Nyugdljas korában ls tan ftott : p éldamutatóan készült a halálra. A Gondvis elés mindv égig megőrizte szellemi frisseségét.
Rövid betegség után szenderült el az Úrban.
Mi ndig szeretettel vett ék körül paptársai és hívei. ami temetés én is megnyil vánult .
Főpásztorának . dr . Udvardy József megyéspüspöknek vezetésével a nyári szabadságolások ellen ére - paptársainak koszorúja vette körül koporsó ját . a gyászoló
hive k pedig megtöltött ék a hatalm as templomot. A püspök koncel ebrált szentm isét
mondott, és a temetést is maga végezte . Holttestét az általa épitett templom
kri ptájába n helyezt ék el. Róla is áll a mondás : •Te saxa loquuntur" .
Volt munkatársa
AKI A TITANIC ELSOLLYEDI:SEKOR MEGMENEKOLT

. Köze lebb, közelebb . Uram . hozzád" - énekelté k paptársai Horváth Dénes te·
met és én, mert egy régi. igaz emlék füzi élettörténetét a Titanic hajó katasztrófájához.
amelye n a s ü ll ye d ő utasok ezt énekelté k.
A gyászje lentésben csak ez áll : Horv áth Dénes róm .kat.ny.tábori alezredes-esoeres . középis kolai tanár. nyugd. áldozópap. életé nek 83. évében, 1975.ápr.3-án.hosszú
szenvedés után. a betegek szentségév el megerósítv e. az örök hazába költ özött.
Dinl bácsi a székesfe hérvár i nyugdíjas papi otthonban élt e le utol só éveit. Igy
becéztük . mert oly an kedves . barátságo s volt mindenkihez. M indi g érdeklődéss el
hall gattuk régi él ményei t . de legmegha tóbb volt . amikor diákkori él ményét mondta
cl a Titanic elsü ll y edésérő l :
. Pontosan húsz éves voltam. egyet emista di ák. Allam i ösztöndfjamból kaptam
egy hajójegyet 1912-ben. hogy Amerikába utazzam tanul mányút ra. Clrbusz Géza
egyetemi tanár is velem volt.
Gondolhatját ok. mekkora öröm ért, mikor meqtudtuk, hogy a Tit anic hajóra kapunk jegyet . Ez a luxushajó ekko r indul t el e l s ő út jára. Min den l étező kényel em től
és szé pscotö I tündökl ött. April is vol t . gyönyörü szép tavaszi . napos Idő. amikor
hajónk a vidám utasokkal eli ndult. Azt rnondt ák, 2224-en vannak rajta .
A halón zenebona. tánc. vigalom , Mi ls bel ekapcsol ódtunk az est i és éjszakai
mul atozásba.
Egyszer csak a mul atozás tetőfok án . k éső éjj el, valami siv ító hangot hallunk .
Vészjelzés! A hajó egy jéghegynek ütközö tt, és váratl an gyorsasággal süll yedni kezd . . ,
Ma is magam előtt látom a síró . zokogó . jaj ve s zé k e l ő töm eget. Majd el őá ll t a
hajó lel késze: .Emberek , mentsétek meg lelketeket!' Az utasok ég felé emelték
kezüket . b únbánatot tartottak, Hall ottam a pap feloldo zó Imáját. Utána megnyugodtam.
Megbékélve vártam a véget . a halált.
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A vészjelzések után hajónk egyik része levált, és elsüllyedt. Ekkor 711 ember
került a tengerbe. Meg fulladtak . Utána még több száz lett a tenger áldozata. Oly an
is volt, aki magától ugro tt be a tengerbe. Biztosan megörült a félelemben .. . Az
S.O.S. vészjelzések szüntelenül áradtak a roncshajórészr6I , ahoi mi veszt egeltünk .
Pillanatok alatt minden men tőcsónakot üzembe hely eztek. Le gelős zör az édesanyákat
és kisg yermekek et mentették meg. Kis idő múlva megérkeztek a te ngeren l évő
közeli kis hajók is, és ezek is gyors mentéshez fo gtak. Engem a Kárpátl a nev ü hajóra vettek fel . és szerencsésen partot ért em Cirbusz t anár úrr al együtt.
Amerikáb a nem jutottam el soha . . . Hanem itt fogadtam meg. hogy pap leszek
Eletem legyen szünt elen hálaáldozat a jó Istennek meqrnent ésern ért ."
Galamb Imre
Dr. BALVI KAROLV FERENC O.PRAEM.
11897 - 1975)
Egy szolnok i fűtő h á zi gépl akatos népes család jában le g idősebb fiúk ént született
1897-ben. A gim názium nyol c osztályát Nagyváradon mi nt a Szent József int ézet
bentlakó növendéke a premont rei gimnáziumban k itűn ő eredménnyel végezt e el.
Itt eni t anulm ányai alatt két . egész életére kiható ind ítást kapott. A szerzetespap i
élet fel é hittanára. Szil ágyi Dózsa. Nagyvárad és Erdély katolikus életé nek egyik
é b res ztőj e irányította . S hogy 1915-ben a premontrei rendbe lépve a jás zóvári novl ciátus után a számtan-fi zika szakot választotta, abban nagy rés ze volt a váradi gimnázium neves fizikusának. dr . Károly Ir énnek. akit a magyar rádiót echnika és a radiológia útt ör ölek ént még ma is gyakorta emlegetnek a tu dományos szaklapo k. E két
példakép hatása nemcsak az elindul ásnál. de tov ábbi müköd ésében is ki mutat ható.
Ahogy annak idejé n tanár a Váradon. ő ls G öd öllőn a rendes tanítási órákon kívül
fizika i szakkörökb en. ismeretterjesztő előadásokon foglalkoztatta tanítványait. hogy
megszerettesse velü k a sok diák számára egyébként oly félelmetesn ek látszó matemati kát és f izikát . cl is talált rá időt és rn ödot , hogya középiskol ai t an ít ás mell ett
egyete mi szinten müvelje a kr istályok flzlkálát: magántanárí habil itác iója a szegedi
egyetemen csak a közbejött esem ények miatt maradt el.
Abban viszont . hogy 1948-ban. tanári munkája me g szűn ése után. helyt tudo tt áll ni
a lel kipásztorkodás terén is. egykori hittanárának példáját követte. aki a nagyvárad i
gi mnázium bezárása után rendtársait . contemplata tradere" jel szóval a pasztoráció
fe lé Irány itotta . 1948-ban elválla lta a szolnoki várplébánlán a kápl ánt teendők végzését .
Ebben az új munkakörben nagy segitségére volt principálIsa, Sebestyé n Sándor .
Szolnokon lakó n ővére házában pedig szeret ö ott honra ta lált. 1960-tól kezdve már
mint a váci egyházmegye nyugdijasa a barátok templomában végzett szorgos klsegitő
munkát . Itt mutatta be aranymisé jét is 1971-ben. G ye n gül ő egészsége miatt 1975.júl.
l-e ut án püspöki engedélyt kapott az otthoni misézésre . M intha érezte volna, hogy
közel a vég , si etett befe jezni utolsó tanulmányát .Az ötvözetek fén yvisszaverő képess éq ér öl". Aug.l1-én reggel még rnls ézett, est e az agyvérzés jelei rnutatko ztak rajta .
másnap felvett e a bete gek szent s éqét, és 13-án csendben elhunyt. Dr. Vajda József
váci segédpüspök temette el sz ülöváros ában: a sírnál paptárs ai. a szolnoki hivek ,
vér szerinti és rend i te stvé rei nevében Sebesty én Sándor espere spl ébános búcsúzott
el a nagytudású . de mi ndig alázatos szerzet es paptanárt ól.
Coofrater

Helyrei gazitás. 1) A 26.sz. •Halottalnk" rovatában szereplő Lehel Ignác esperesplébános nem Párlzsban , hanem a (Tol na magyell) Páriban halt meg. lA különb ség
írásban csak két betű . . .)
2) A Dr. Gáspár Pálr61 megje lent nekro lóggal kapcsolat ban Dr . Gáspár János a
következ ök közlését kéri : A nekrológnak csupán adatai származnak tőle , amelyeket
Szentiványl Dezsővel az ő kérésére közölt. Báty ja jellemzésével nem ért egyet .
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