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KERESZTÉNY ÉLETFORMÁK

Nem nehéz egy szóban megjelölni a keresztény élet lényeg ét: Jézus
Krisztus. Ha pedig ennek a sugárnak kivetítését keressük, magával az
élettel, minden percének megszentelésével találkozunk. Semmi kétség:
.J ézu« él ése" tesz minket követ6jévé. A vele való találkozás életünk
minden mozzanatában, a Krisztussal az Atyához emelkedő sziv, a Jézus
Lelkéből táplálkozó szeretei: ezek a hitb61 élő keresztény valóság kifejezői.

Neh ézség ak k or mutatkozik, amikor ezt közelebb akarjuk hozni anél·
kül, hogy belebocsátkoznánk az ezernyi formában kibontakozó emberi
hivatás hétköznapjaiba. Van-e a keresztény életnek egy-két olyan ütő
ere, amelynek lüktetése táplálja? Kiemelhetünk-e néhány olyan aiapmagatartást, amelynek át kell hatnia egész bensőnket, ha hivőnek akarjuk
magunkat vallani, b árhot és bármilyen körülmények között éljünk is,
legyünk vi lágiak vagy papok, férfiak vagy nők, egészségesek vagy betegek, gyermekek vagy öregek? Melyek lennének azok a "közbeeső elvek",
"közbeeső síkok", amelyekben mozognia kell megszentelődésünknek?
A keresztény alapmagatartást közelebbről meghatározó és megvalósi·
tását közvetftő fontosabb életformák bemutatása jelen számunk uezérvona la. Sokszor észre sem vesszük, mennyire fontos lenne ezeknek be·
épftése lelki alkatunkba.
Vegy ük például a legmagátólértetődőbb el vet: nincs keresztény élet
valódi ima nélkül, amint nincs szeretetb61 fakadó tettek nélkül sem.
Hogyan egyeztethet jük össze ezt a kettőt ? Vagy azt gondoljuk, hogy egyes keresztények számára Isten a szemlélődő életformát jelölte ki, má·
soknak pedig a tevékenykedő szeret etet? De lehet-e igazán keresztény
aktivitásról beSZélni, ha valaki nem hallgatja szüntelen Krisztus sacvát? Viszont hogyan kerülhetjük el, hogya szemlélődő magatartás med·
dővé váljék? Az első ke r esztények sem találták meg itt egyhamar az e·
gyensúlyt. Elég emlékezetünkbe idézni Szent Pál intését a tesszalonika~
hivőkhöz (2Tessz 3,7-13).
Valószí n űl eg ug yane z az ok vezette Lukács
evangélistát, hogy megőrizze Mária, a szemlélődés és Márla, a sürgő
forgó aktivitás testvériségét. Lelóczky Gyula tanulmánya ezt ülteti át
mai nyelvre. Rámutat, hogy "é le tünk ezen egységének felfedezésére,
meg élésére kell törekednünk . , . Meg kell tanulnunk ,imádkozni' aktiv
életünk et és cselekvőnek lenni a szemlélődésben. "
Bizonyára megcsodáltuk már Assisi Sz. Ferenc szegénységét vagy
Seent Ignác enqedelm ess éqérz éké t. De valószinűleg legtöbbször avval
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fejeztük be gondolkodásunkat: szép, sz ép, de ez nem nekem szól. Valóban nem? Hogy nincs keresztény élet szolgálat, azaz engedelmesség,
megosztás, azaz szegénység, önátadás, azaz szeretet nélkül: erre mutat
rá Németh József mélyre szántó elemzése.

Karl Ralmer el6adása ismert szabatosságával és igen gyakorlatiasan
irányit az egyházközség felé, ahol formát ölt a keresztény közösség.
A plébánia, az "alulról fölépftett egyház" csak úgy lesz hitünk melegágyává, ha mindannyian az Anyaszentegyház él6 sejtjének tekintjilk,
tudva, hogy "az egyház mi vagyunk". - Széneszi Miklós viszont a
Zsinat szellemére támaszkodva lefesti, hogyan válhat maga a család is
egyházzá. A család az egyház els6 sejt je , maga a "családegyház". A
saerzd egy braziliai világváros baráti körének ilyen irány'Ú próbálkozását
toglalja össze.
"Katolikus " tudvalev6leg annyit jelent, mint "egyetemes". A keresztény életformák nem zárt egyéni vagy közösségi kategóriák, hanem
tártak adásra és befogadásra egyaránt. Ez a mindent átölel6 egyetemesség - mint Kelemen Vendel elmélkedése megmutatja - Jézus életében
dönt6 volt. Nálunk sem hiányozhat. Tárjuk ki szivünket a teljes emberség méreteire és értékelésére, hogya szenvedő Krisztussal a halált is
át tudjuk fogni .
Korunk nagy egyéniségei közül Newman biborossal ismerkedünk
meg Nagy Kázmér tollából. Konvertitából lett az Egyház egyik legeredetibb tanftója. Egyházához való hüsége sürgette arra, hogy sokszor
korát megel6z6 álláspontot foglaljon el. Sok megnemértésben és birálat·
ban volt ezért mindenfel6l része. Ma id6szerübb, mint valaha: életformáló példakép.
Tudatában vagyunk, hogy tanulmányaink nem meritették ki a
keresztény életformákat. De reméljük, hozzáseqitenek, hogy er6teljeseb·
ben kapcsolódhassunk az él6 Sz6l6t6kébe, hogy kegyelme megújulva
áradhasson napi életünkbe, családunkba. kijzösségilnkbe, egész egyházunkba, az egész kereszténységbe, s6t az egész világra.
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TANULMÁNYOK
Lelóczky Gyula
A DOLGOS EMBER IMÁJA
.Ha nagyon fáradtnak érzem magam, ott maradok néha a metr6állomáson
Imádkozni a tömegben. Ahogy látom a többi embert, milyen fáradtak s
mennyi gond tükröződik az arcukon, saját fáradtságom lassanként eltörpül az
övék mellett. Felfrissülve térek haza egy ilyen lma után:
(Egy New York-I Kis Nővér szavai)
.A modern múvészet az alapvető formákra törekszik, megfosztva őket mlnden feleslegestől. Kortársaink egyszerúség után vágynak. Ez az oka annak
ls, hogy manapság az lma egyszerú módjai sokkal eredményesebbnek
bizonyul nak."
(René Volllaurne)

A kor . amelyben élünk. a lázas tevékenység kora, Nem panasz v89Y vád
ez, csak ténymegállapitás. Napjainkban a munka nem egyszerüen kenyérkereső elfoglaltság, de legtöbb esetben rohanó tempó. Idegtépő zaj, nyüzsgó
tömeg, kiméletlen versengés eqylke-máslka - esetleg együttese - kiséri és
teszi fizikailag. idegileg kimeritővé. S ha a jövőbe nézünk, nincs a láthatáron
egy közelgő .aranykor". melyben a régmúlt Idők csendje, nyugalma ismét
visszatérne. Nincs helye tehát sopánkodásnak vagy s6várgásnak : meg kell
találnunk helyünket, be kell rendeznünk életünket abban a korban, amelybe
beleszűlettünk .

A vallásos emberben joggal felmerül a kérdés: ilyen korban. ilyen
életkörülmények között lehetséges-e még imádkozni a szó igazi értelmében ,
azaz nem mechanikusan szavakat mormolnl, hanem a lélek mélyén Istennel
találkozni? S ha lehetséges, mik a sajátos jegyei a modem ember imájának,
milyen legyen az lma a 20. század utolsó negyedében? Annyit jelent ez, hogy
meg kell vizsgálnunk az a c t i o és c o n t e m p I a t 10 évszázados kérdését
gyakorlati szempontból. a modern ember szemszögéből.
Különösen Idöszerűvé teszi a vizsgálatot a tünet, amelynek ma tanúi
lehetünk: soha olyan nagy rnértékben , soha olyan tömeg ember részéről
nem jelentkezett az igény komoly imaélet után, mint éppen napjainkban.
Gombamódra szaporodnak az 'Imacsoporto k a föld minden részén: egyetemi
hallgatók és háziasszonyok. üzletemberek és nyugdijasok találkoznak rendszeresen nem fejtágitó vitákra, nem a világ problémáit megoldani , hanem
egyszerüen csak imádkoznI. Misztikusok irásal divatos olvasmányok lettek,
elmélkedési módok ról beststellerek jelennek meg. s a keleti vallások nagyszámú követőre találnak csak azért . mert rnélyebb, Igazabb vallásos élményt
igémek. Korunk embere kl van éhezve Iste nre.
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Rég túl vagyunk azon a mentalItáson , amely a megszentelódés szempontjából a munkát másodrangú tevékenységnek s azt, aki dolgozik. másodrangú kereszténynek tekintette a .ttszta imával" és a csak Imádkozóval szemben .
A munka és a földi értékek teológiájának könyvtárnyi irodalma van . Teilhard
de Chardin annak idején forradalmi tanítása pedig , hogy evilági tevékenységeinknek önmagukban kegyelmi, megszentelő értékük lehet, ma közhelyként hangzik . Az is tudvalevő . hogy rnunkánk, apostoli vagy evilági te vékenységben való elmerültségünk önmagában nem lehet akadálya az imaéletnek. Epp az elmélyült imádság után való mind szélesebb körú érdeklödés emlékeztet bennünket arra . hogy Imádkozni nem a kolostorok lakóinak
kiváltsága csupán. hanem minden keresztény közös hivatása. Ritkábban gondolunk azonban a kettő , a munka és Imádság. kölcsönös kapcsolatára. arra.
hogy mindegyik feltételezi a másikat. s egyik sem lehet teljes értékú a
másik nélkül.

1. Az Igazi ima tettekben folytatódik
A megtestesülés üdvösségrendjében élünk . Ez a tényalapvetően meghatározza lmaéletünk jellegét is. Az Egyházban semmi sem csak lelki vagy
csak testi ; az Egyház sem nem anyagi. sem nem eszmei. hanem szentségi
szinten fejti kl hatását. Ez annyit jelent, hogya kegyelem külsö, látható
jeleken keresztül jön a világba . testté levés által, emberek cselekedetei
által. Ez üdvösségrendünk alapvető struktúrája . .Ha a világ megváltásához
zsoltározás és jószándék elég lett volna , Krlsztusnak sem kellett volna emberré lennie - ott maradhatott volna a mennyország tökéletes kolostorában, az
áthatolhatatlan ráccsal ellátott klauzúrás paradicsomban" (Louls Evely) . Az
lma csak akkor és csak annyiban keresztény, ha és amennyiben alkalmazkodik
ehhez az üdvösségrendhez: jócselekedetekben folytatódik, tettekben találja
meg kiteljesedését. Imádkozni annyIt jelent. mint megnyIlni Istennek. hogy
aztán O megnyithasson bennünket testvéreink számára .
A pogány szemlélődés az ember közeledése lsten felé. A keresztény imát
a Szentlélek önti a lélekbe - lsten közeledik az emberhez. ImádkoznI annyit
jelent, mint magunkat lsten rendelkezésére bocsátanI, hogy egészen birtokba
vehessen . A pogány Imádkozó úgy nézi Istent, mintha tárgy lenne . A keresztény lma ezzel szemben sokkal inkább részvétel, mint szemlélés. Isten
közli velünk a világ megváltására vonatkozó terveit és felszólít hogy megvalósItásukban múködjünk együtt Vele. Hogy ls elégedhetne meg lsten, aki
. szünt elenül munkálkodik" (Jn 5.17), mozdulatlan ImádástJnkkal? S szemlélhetjük-e a megtestesült, emberekért fáradó. értük a kereszten meghalt Fiút
anélkül . hogy hasonlóvá ne kezdenénk válnI Hozzá? Mert lsten nem azt kéri
tőlünk, hogy szemléljük Ot. hanem . hogy olyanok legyünk, mint O (vö. Mt
5,48). S mihelyt elkezdünk Hozzá hasonlítant. azt tesszük, amit O szeret ten nl: mossuk mások lábalt. szolgáljuk őket szeretetben .

6

Csak ilyen módon tud Krtsztus hatni a világban . Am int a munka nem
mentség arra. hogy ne imádkozzunk, az imádkozás sem mentség arra. hogy
ne dolgozzunk . Mert ha az im ádkozók megszűnnek dolgozni . akik dolgoznak ,
megszűnnek imádkozni. Csak a keresztények tevékeny szeretete győzheti
meg az embereket lsten Irántuk való s zerétet ér ől. Csak a kenyeré t meqosztó Egyház győzheti meg a világot lsten kenyere létezéséről.
S talán épp e Kenyér az a szentség , amely a legtöbb et mond üdvösségrendünk lstenl-emberl . lelki-testi jellegéről. Nem manna , nem égből hullott
eledel , hanem emberek által kész ített kenyér. Nem véletlen , hogy Jézus az
embert munka és fá radság e jelképében akar közöttünk lenni : azt akarja
konszekrálni, Istenlv é. örökértékűvé tenni. Ugyanakkor étel ls akar lenni :
Krisztus nemcsak a tabemákulumig , nemcsak a monstrancláig , hanem a
szlv ünkbe akar jönni, nem egyszerűen Imádandó tárgy, hanem megtört kenyér
akar lenni, amelyet szétosztanak, megesznek, . hogy lsten szét szóródott gyer·
mekelt egybegyűjtse" (Jn 11,52) .
Egy csoportja volt a népnek, amelyet Krisztus nem tudott elviselni, amelyet
sohasem sikerült a maga oldalára höd ítanl : a farizeusok. Farizeus az, akit
az Imádság megkeményít, bezár. Mrg az igazi szernlélődő az lma hatására
termékennyé. azaz tevékennyé válik és kimegy az emberek közé, a farizeus
naponta hozzátesz egy követ klauzúrája falaihoz. A . f arlzeus" szó . elkOlönltett" -et , . elválasztott" -at jelent, - Jézus pedig Igy Imádkozott: .Nem azt
kérem Tőled . hogy vedd ki őket a világból . hanem hogy óvd meg őket a
gonosztól" (Jn 17,15). Miért is hibáztatjuk a farizeust a farizeus és a vámos
példabeszédében? Mert nem akart Istentói kapni, s ezért képtelen volt adnI
is másoknak, mert nem nyílt meg Istennek, s ezért zárva maradt az emberek
felé ls .
Az evangélium nem a tevékenységet Itéli el . hanem az aggódást. Máté tlz
versén belül négyszer figyelmeztet bennünket az Úr, hogy ne aggód/unk"
(6,25-34), s az aggódás az egyetlen , amiért Mártát elmarasztalta : . M árta.
Márta , sok mindenre gondod van , sok mlnden nyu gt alan ít" (Lk 10,41). Az
igazi lma reményre épül. Mrg a nyugtalanság , aggódás meqbénítla , a bizalom felszabadítja tetterőnket. A szemlélódnl szerető Máriát a feltámadt Úr
sa/át szlve szerint formálta, amikor másokhoz kOldte : . M enj, keresd meg
testvéreimet!" (Jn 20,17)
2. A k e r e s z t 6 n y t e v é k e n y s é g i m á b 61 fa k a d
A megtestesOlés titka megvalósltásához lsten egy ember legbensóbb
Igénybe. A szűzen foganó. Szentlélek ere/éből termékennyé váló Má~la azonban nemcsak forrása és eszköze megváltásunknak .
de egyúttal példaképe, prototípusais minden keresztényegzisztenclának. Bár
kiválasztottsága, szerepe a megváltás művében egyedülálló, példája, mint a
keresztény élet modellje, egyetemes érvényű. J;pp erre az egyetemes érvényre
mutat rá Jézus , amikor kljavítja az asszonyt, aki Máriát Igy dicséri: . Boldog
közreműködését vette
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a méh, mely téged hordott, és az emlő , amely táplélt." Jézus válasza a
MárIát valóban jellemző, igazi boldogságot mutatja meg: .Hát rnéq azok
milyen boldogok, akik hallgatják lsten szavát és megtartják ! (Lk 11.27-28)
Márla egész életével lsten szavára Irányul, egész élete készséq , nyltottsáq
annak befogadására. Ez a nyitottság teszi képessé arra , hogy amikor betelt
az Idő , az Igét befogadja és hordozza, ez a k észséq tesztl érzékennyé, hogy
minden Jézusról szóló szót felfogjon és szlvében forgasson. Igy lesz az Ige,
amely egészen lsten tulajdona, az O egyszülött Fia, egyúttal Márláé ls, ezért
szüll Ot mint saját fiát a világra és lesz lsten anyjává. Isten Igéjének ez a
közvetftése , Márla .cselekv ése", apostoll .tette" igy egészen kontemplatfv
jellegű. S ha ó minden keresztény élet példaképe, akkor hasonlóképpen kentemplatfv jellegűnek, Imából kin övönek és Imától áthatottnak kell lennie
minden keresztény tevékenységének ls .
o

A keresztény életben nincs más term ékenyséq . mint az Istentől származó.
A szeretetszolgálat és apostoll munka természeténél fogva megköveteli , hogy
akik Krisztus szeretetét próbálják a világba vinni, elóbb megismerjék Ot
személyes megtapasztalás, lma által. Feltétele ez annak, hogy tanúságtételünk
hiteles legyen . Mert kinek ls hiszünk: Istennek-e, vagy csak azoknak, akik
beszéltek Róla nekünk? (v.ö. Jn 4,42) Ahol testvérek vannak, ott szülönek ls
kell lennI. Nincs Igazi testvéríséq a földön anélkül , hogy az Atyát ne Ismernénk el, mint annak forrását. Nincs apostoll munka küldetés nélkül. nincs
Igazi szeretet a földön, amely ne Attól jönne , aki maga a Szeretet. Természetfelettl termékenységilnk, mint Márláé, nyitottságunktól, készségünktől,
nagylelkűségünktől, befoqadöképesséqünktöl függ. Csak azt közvetfthetjOk,
emlt Krisztustól kaptunk. Csak ha találkoztunk Istennel. találkozhatunk emberekkel az O nevében . Csak ha boldogok vagyunk az O közelében, mehetOnk
kl felebarátainkhoz: csakis akkor lehetünk biztosak, hogy nyugodtan mehetünk
másokhoz, ha szivesebben maradnánk az Úrral. Csak amikor Márla Magdolna
Inkább az Or lábalt ölelte volna , mondta neki Jézus: . Keresd meg testvérel -

metl"
Nem tudunk mindIg csak adni; ahhoz, hogy adjunk, kapnunk ls kell . Ha
nem Istentől kaptuk , amit másoknak adunk , tevékenységünk kimerit. kiszikkaszt bennünket, és arra kényszerIt, hogy hamis utakon szerezzük vissza
erőnket , hogy basáskodás , szeszélyesség , Ingerlékenység vagy érzelgősség
olcsó elégtételével fIzessOk kl magunkat. Csak a kegyelem fénykörében ,
melegében újulhat meg állandóan az élet, csak az Imában elmerült gondol·
kozót érintheti meg a Lélek , csak Imádkozó embereken keresztül tudja lsten
megújItani a föld szInét.
Ha megelégszOnk azzal, hogy Istent csak testvéreink szeretésében, magunk
nekik-adásában keressOk, nem maradenk-e mintegy bezárva a te remtmények korlátai közé? Azt lehetne állItani , hogy aki lemond arról , hogy
az Urat szemIélje és Ot önmagáért szeresse, többé nem képes úgy szeretnl
embertársait, ahogy Jézus tette, legyen még oly önfeláldozö ls mások szol-

nagylelkű
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gálatában . Mert csak Krisztusnak. az emberek barátjának a szemlélése tud
hozzászoktatni bennünket ahhoz. hogy úgy nézzünk másokra . rnlnt O. azaz
örökkévalóságuk távlatában . Csak az imához szekott szem tudja észrevenni
az Igazi embert. az igazán emberit. Csak az örök hazát szemlélő ember tudja
úgy építeni a földi várost. hogy az emberi maradjon. Ha az épitők tekintete
nem szegeződik az örök városra . a város Itt a földön lakhatatlanná válik.
De ha egyszer minden keresztény tevékenység Imából. Istennel való
találkozásból és együttlétből kell. hogy forrásozzék, akkor a szemlélődő ima .
lsten megismerése szeretetben nem kevesek kiváltsága . hanem minden keresztény osztályrésze . kötelessége. Minden ember magában hordozza a
szernlélődö dimenziót. amit nem tagadhat le . ha teljes ember akar maradn i.
Amint a keresztségben minden ember részesül Krisztus papi méltóságában
és apostoli rneqblzatást kap. úgy megkapja lsten szerető megismerésének.
imában való befogadásának képességét ls . Minden keresztény felelős tehát
azért . hogy az lsten-szemlélés e magj ából új élet serkenjen . s az gazdag
gyümölcsöt hozó. terebélyes fává nőjön .

3. A k e ft ó s h i v a tá s f e s z ü I t s é g e t

okoz

A fentiekbői kitűnik : mint keresztényeknek. közös hivatásunk. hogyegy·
szerre legyünk imádságos és munkás emberek. Nem hagyhatjuk el a kettős
hivatás egyik elemét sem anélkül . hogya keresztény élet lényegén csorba
ne essék s Igy meg ne szünjék keresztény lennI. Szemlélődő és akt iv életforma között csak annyiban lehet kül önbség . hogya hangsúly az egyikben
kettős hivatásunknak Inkább az egyik. a másikban a másik elemére h elyeződik .
Mert a keresztény sem nem remete . hogy elzárva magát a vilá gtól. ernberektől, mInden földi gondtól. az Istennel való egyesülés mennyei örömeit elővéte
lezze, sem nem aktivista , hogy minden Idejét, energiáját. egész életét az
emberek életkörülményei megjavításába ölje . Két vágynak kell IobognI szivünkben, kettős elkötelezettség kell , hogy bélyegét életünkre üsse .
Ez annyit jelent. hogya krisztusi embemek, aki komolyan veszi hivatását.
az élete állandó par adoxon jegyében telik. Mert mi is a feladata egy kereszténynek? Louls Evely a kérdésre Iitánlaszerü fel sorolással válaszol :
Feladatunk
.szemlél6dóvé válni kinn a világban:
Imádkozni minden ember nevében. de osztozni életviszonyaikban is:
szenvedélyesen h űnek maradni mind Istenhez. mind a világhoz:
arra törekedni, hogy minél többet belevigyünk lstenból a világba, a világból
Istenbe:
küldve lenni Istentói az emberek közé , és visszafutni Hozzá a megváltás és
szeretet utáni éhségünktól űzve;
nem elégedni meg azzal. hogy csak Imát adjunk. amikor az emberek kenyérre
éheznek, de azzal sem, hogy csak kenyeret ny újt sunk . amikor imára van
szükségük;
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szomorkodn i , hogy a világ annyira elhagyta Istent, hogy látszólag O ls
elhagyta azt;
olyan Imát eszein i kl , amely nem választ el bennünket a világtól , és olyan
módját a munkának , amely nem Idegenít el lstent öl."

Feladatunk tehát az, hogy a vil ág zajában éljük tovább az Egyház örök
küldetését, s Igy egyszerü jelenlétün k által Imánk kovászként
Járja át az egész emberi közösséget. A csend és a te remtményektől való
távollét értékét a modern élet nyüzsgésében , gyárak morajában , utcák lü ktető
forgatagában kell felfedeznünk és szivünkben hord oznunk, anélkül. hogy
dolgozó testvéreinket elhagynánk.
sze m l é l ód ő

De azt ls meg kell értenünk és el kell fo gadnunk , hogy ezt a paradoxon t
megél ni ki nnai , szenvedéssel jár . Az lst en és az ember ek szeret ése utá ni
kettő s éhség, k ettő s honvágy fe szültsége t okoz bens ő n k b en, és ez idő n k é nt
fájdalommá fokozódha t , annyira, hogya hit embere úgy érzi , kettészakad at
ég és föl d két irányban való húzása következtében. De ez normális t ünet , és
csak annak a je le, hogy fenntartás nélkül odaadtuk magunkat küldetésünknek.
"Az Úr vágyat önt belénk magány és csend ut án. s azt án megtagadj a azt tőlünk .
Kegyetlen Játékot üz tán vel ünk csupán? Nem , nem . Még ha ezek a vágyak
nem is teljesülnek úgy, ahogy mi szeret nénk, azért nem hiábavalóak. Ezek
biztos ít ják , hogy tevékenységünk ne váljék üres kapkodássá , lelket ad neki,
l endül etet , Igazi eredményessége t. amely belülről fo rrásozik. Jaj azoknak a
tevékeny lel keknek, akikben nincs meg jövésük-menésük közben ez a nagyszer ű nyugtal anság, amely csak akkor I stentől való , ha nem tes z bennünket
kevésbé készségessé napi fe ladatai nk elvéqzés ére " (Albert Peyrlquere) .
Ez a két irá nyba húzó feszültség átjárja egész egzisztenclánkat. Az ima
emberének éppen ez a két vil ágban való jelenlét az i s m e rte tő jele, ami
azonban tová bbi fájdalmas tapaszta latokat ,Is kell, hogy jelentsen számára.
Eletü nknek, életirányunknak ez a k e ttős sé g e ugyanis bizonyos értelemben
elválaszt mink et a t öbbi e m ber tő l. idegenné te sz embertársaink között, legalábbis azok számára. akik nem birtokolj ák a másik vil ág vi ziój át . Munkatársaink·
hoz és mindazokhoz, akik kel napj aink összehoznak, egyszerre nagyon közel
és tőlük nagyon távol érezzük magunkat . Elszigetelt séget érzünk és t ehet etlens éget . hogy nem tu dju k közölni t estvéreinkkel a látomást, amit éppen
irántuk való szeret etünk vágyna tov ábbadnI. De súlyos hiba lenne megpróbál .
ni , hogy kiküszöbölj ük ezt az érzés t vagy annak következményeit. Mert azon
a napon. amelyen megszününk bizonyos fokig probléma lenni az emberek
számára, azon a napon azt is elmondhatjuk, hogy megszüntünk a Nagy lsmeret lennek je lenlét ét hordo zni közöttük . s nem vagyunk többé a Vilá gosság
és I:let tanú i számuk ra. Ezzel szemben ha megvan bennünk a szeret et igazi
telj essége mlnden egyes ember iránt , semmitől sem kell félnünk . Ernbertársaink nem tudják nem szeretni a misztériumot, amelyet bennünk éreznek .
mert egyútta l azt ls megértik, hogy ez a forrása szeret etü nknek. amely kinyúl
feléjük és von z ó er ő t gyakorol ráju k.
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4. E g Ys é g a s z e r e t e t b e n
Ha az érzelmi síkon bizonyos fokú feszültséget, sőt fájdalmat nem is
tudunk életünkből kikapcsolni , az élet egységét azért megteremthetjük, meg
kell teremtenünk. Az egységet azon pont körül hozhatjuk létre, amely a lelkünket két irányba feszítő törekvésben közös : a szeretet. Jézus egyetlen ,
minden egyebet magában foglaló parancsa a szerétet. S ez egyúttal a t ökéletességis . Tökéletesség nem automatikus következménye ennek vagy annak
az életstilusnak. Csak a szeretet tökéletesség .•Ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, ' " ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égő
áldozatu l, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem." (1 Kor 13,1-2)
Minden szeretet Istentől jön . O szereti bennünk Onmagát . amikor imádkozunk, s az O szeretetének vagyunk eszközei, mikor szolgálunk másokat. A
szeretet révén lsten belső életének, az Aty a és Fiú közöttI szeretetáramlásnak
vagyunk tanúi, részesei a Szentlélekben . S ez a részvétel lsten szerelmében
ad életunknek egységet, békét, örömet, boldogságot.
Ha Igazán szeretjük Istent, akkor mindenben, a legapróbb részletekig kiterjedően, azt igyekezzuk tennI, amit O akar. A szeretet és lsten akaratának
teljesítése annyira egy és ugyanaz, hogy az egyik a másik szlnon ímájának
tekinthetó. De éppen ezen a fokon, amikor imánk és tevékenységünk lsten
akarata követésének két formája csupán, a kettőt nem lehet többé megkülönböztetni , a kíilönbség elveszíti jelentóségét. . Ne felejtsd el , hogy a
lélek életében · nincs sem cselekvés, sem pedig nem-cselekvés. E szavak
érte lmetlenek. Egyedül az Atya akaratának az elfogadása létezik - ez pedig
a legmagasabb fokú tevékenység" (Albert Peyrlqueral .•.Dleu premier servir'
- mondta Jeanne d'Arc. Igen . ha Istent szolgáljuk mindenek előtt, akkor
egész világi életünk Istenszolgálatnak tekinthető. Alapvető elhatározásunkat.
hogy ,legyen meg a Te akaratod'. valósítjuk meg mindenben, amit csak
ten nünk kell. Ebben az értelemben a világi élet minden tevékenységével
együtt a szemlélődés gyakorlásává válik" (Hans Urs von Balthasar). Ezen
a szinten a határok elmosódnak, lma és cselekvés kölcsönösen áthatja , átjárja
egymást. Az imában lsten befogadása olyan lntenzltású . hogya legtisztább
tevékenységgé válik. míg a cselekvő ember maga annyira Krisztussal te lítődik , hogy már nem ls azzal adja Istent másoknak , amIt mond és tesz .
hanem Inkább azzal. ami . Ez az az állapot, amelyről Teilhard de Chardin
beszél , amikor ezt mondja: . JöJjön el az ldö , amikor az emberek képtelenek
lesznek magukat egyetlen feladatnak ls odaadni anélkül , hogy tisztán látnák :
munkájukat a világegyetem Középpontja teszI magáévá és használja fel.
AmIkor ez bekövetkezik, kicsi fogja elválasztani a kolos tor életét a világétól."
Eletünk ezen egységének felfedezésére, megélésére kell törekednünk. Ezért
figyelmeztetnek bennünket a lelki szerzők arra , hogy ne tekintsük napjainkat
egymástól különálló idődarabok összegének, s magunkat olyanoknak, akik e
darabok némelyikében imádkozó, mástkában cselekvő emberek. Egész napunk
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egy, s a maga egységében Istené . Az egész nap folyamán Krisztuséi vagyunk,
s O a miénk, egyszer imában, később cselekvésben . Egyszerűen nem hagyhatjuk el Ot , s O sem minket, mert ml vagyunk O. Meg kell tanulnunk .Imádkozní" aktfv életünket és cselekvőnek lenni a szemlélódésben .
5. M II Y e n I e g y e n a d o I g o s e m b e r i m á j a ?
Gyakorlatibb jellegű vizsgálódásainknak irányt mutathat egy előzetes megjegyzés. Az imához időre van szükség. Időt kell teremtenünk Imádkozásra :
ez az a pont, ahol . er öszakosnak" kell lennünk a mennyek országáért (vö. Mt
11,12). Igazat kell adnunk Evelynek: .Isten értékskálánkon ugyanazt a helyet
foglalja el, mint amit napirendünkben. Ha nincs Időnk Imára, nincs Igazi hltünk
Istenben . Időt kell adnunk Istennek, hogy beszéljen , s rnaqunknak, hogy hallgassuk Ot. Idő kell ahhoz, hogy lelkünk dzsungeljében lsten lassanként valóságosnak lássék, ott élni kezdjen. gyengéd , bölcs, hatalmas , tevékeny lehessen .
- hogy lsten lsten legyen .. . . Túl sokat kell az Imának elvégeznie lelkünkben
ahhoz, hogy azt gyorsan megtegye. Isten vár , amig lassanként készek leszünk,
képesek leszünk befogadni Ot. Mert nem ahhoz akar O kegyelmet adni, hogy
meglegyünk Nélküle: egész magát akarja nekünk ajándékoznl." Azaz le kell
vonnunk azt a negatív következtetést. hogya rövidség nem lehet Imánk jellemző tulajdonsága.
Pozitiv Irá ny ú keresésünket megkönnyiti, ha külön keressük a külőnbőző
fajta Imádságok jellemzőit . Háromféle imát kell megkülönböztetnünk: a pihenő
napok imáját. a munkanapok imáját és imát munka közben.
al A pihenő napok Imája
Mint eml ítettük, Időre van szükség ahhoz, hogy imádkozzunk, hogy önmagunk mélységeibe behatoljunk, hogya Lélek működni kezdhessen bennünk .
A tapasztala t szarint azonban a modern élet ritmusa szinte kizárja, hogy
munkás napjainkba beleillesszük mindazt, amit általában a hit elmélyftése
eszközeinek tartanak. Nemcsak időnk nincsen elegendő, de az Idegfeszültség,
kimerültség , szétszórtság következtében az átmenet ls a tevékenységb61 az
összeszedett imába sokkal nehezebb, lassúbb folyamat ma, mint régen volt.
Azzal egyidejűleg viszont, hogy komplex világunkban a munkanap fokozottabb
erőkifejtést, figyelmet kiván az egyéntől, s a legtöbb esetben a munkahely
távolsága miatt időt rabló, fárasztó utazást is magában foglal, a hétvégi
pihenő ideje meghosszabbodott, a . szabad szornbat" intézménye egyre általánosabb gyakorlat lesz minden fejlettebb országban. Igy, a megváltozott
körülmén yekhez alkalmazkodva , imaéletünk napl ritmusáról át kelJ térnünk a
hetenkénti re , és a hétvégén találnunk nyugodtabb Időt az Imára.
F őformája ennek a pihenőnapon végzett Imának az egyéni imádkozás. Meg
kell tanulnunk hosszabb Időt, néhány órát, esetenként egy-egy félnapot ls
lsten közelében , nyugodt elmélkedő olvasással és más imádságos programmal
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eltölteni. Sokunk számára ez bizonyára új élményt, új tapasztalatot : a puszta
megtapasztalását jelenti. De az emberek között élő. főleg a fiatalokkai foglalkozó lelkipásztorok tanúsága szerint éppen a puszta és a pusztai atyák
Isten-élménye az, amire a mai ember vágyik. Mit is jelent ez a puszta? Jelenti a helyet, ahol minden gyengeségünk, teljes tehetetlenségünk nyilván.
valóvá válik. ahol minden földi támasztól megfosztva, minden földi. sőt lelki
tápláléktól is böjtölve várjuk, kolduljuk Istentől, hogy keressen meg bennünket
esendőségünkben és emeljen magához. E pusztai tartózkodás alatt az ember
nem dolgokat akar elintézni, ügyeket rendezni, napirendi pontokon túlesni .
hanem lsten elébe menve az O szavára várni.
Harmonikusan kiegészítheti ezt a magányos imát a napjainkban egyre
népszerűbb é váló közösen végzett elmélkedés. Az ilyen csoportban végzett

ima során teljesül be az evangéliumi ígéret: .Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben. ott vagyok között ük" (Mt 18,20). Amikor egy testvér
szaván keresztül hallom sz ólní hozzám az Urat, amikor az igét kenyérként
megtörjük és szétosztjuk egymás közt, akkor mindenki gazdagodik a Lélekben, s az Egyház misztériuma valósul: ekklészia lesz az egymás gondolatait
klcser élö egyedekből.
Pihenés ez a megnyújtott időtartamú hétvégi ima . Erőkifejtést ugyan
igényel, de ahogyan egy kirándulás vagy utazás fáradságba kerül és mégis
felüdít, ez az összeszedett, csendben és békében való időzés is pihentet.
Nagy szükségünk van erre a pihenésre. Mert amint az élő test egészséges
működéséhez fizikai mozgás és pihenés egyaránt sz ükséqes, a lélek élete is
csak a munka és pihenés kiegyensúlyozott váltakozása révén maradhat jó
egészségben .
b)

A munkanapok imáj a

Az ember, aki a modern nagyváros ritmusában él , megviselt idegekkel,
állandó feszültségben , és látását-hallásáj egész nap képek, zajok. beszéd.
látványok, benyomások tömege bombázza, többnyire képtelen nagyobbfokú
belső figyelemre, összeszedettségre. A szernlél ödö ima szempontjából ez
gyengeséget, elszegényedést jelent. S ha ehhez hozzávesszük a munka okozta
kimerültség et, hétköznapokon többnyire ez valamennyiünk lelkiállapota, mire
arra kerülhetne sor, hogy imádkozzunk. Pedig az apostoli lelkületű keresztény
vállát egy·egy munkanap végén nemcsak saját fáradtsága, gondjai nyomják ,
de mindazok baja is, akikkel a nap összehozta, az emberi gonoszság, gyen·
geség. nyomorúság számtalan megnyilatkozása, mások testl-lelki szenvedése,
s a tehetlenség kín]a , hogy olyan kicsi az, amit seqítenl képes a bajbanlevökön. Mindez Istenre is tartozik, mindezt magával kell, hogy vigye imájába
ls. De a zavartalan 'ma állapota megteremtésének ez szintén inkább akadálya,
mint segítője.

Az evangéliumok tanítása az imáról sehol sem adja azt a képet, mintha
Jézus az Imádkozást kisszámú választott kiváltságának tek intette volna,
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olyanokénak, akiknek elég szabad idejük, nyugalmuk és kelló iskolázottságuk
van az imára megfelelóen felkészülni, azt meghatározott szabályok szerint
méltó an lefolytatni. Az ima lsten gyermekeinek közös kincse; kell lenni olyan
módjának, amelyet a munkában elfáradt, gondokkal teli egyszerü ember nevezhet magáénak. Ez az ima az, amely a miénk munkanapokon .
René Voillaume, Charles de Foucauld Kis Testvérei lelkiségének megfogalmazój a a .szegények imáj a" és a .hit imája " nevet adja ennek az imának. Nem akar ez az imádkozásnak egy új . rn ödszere" lenni ; éppen az
jellemzi, hogy függet len minden módszertól. Nem célja a vall ásos érzelmek
felkeltése sem; ezek tudatun k felszíni rétegét képezik csupán, túl kell rnennünk rajtuk, és legfeljebb az ima kezdeti szakaszában lehet némi szerepük .
Nem is elmél kedésról van sz ó, Az elmélkedés tulajdonképpen nem is lma,
csak annak bevezetój e. Kezdhetjük imánkat egy gondolattal, pl. a Szentírás
néhány verse elolvasásával , de nem azért , hogy azok elemzésénél megálljunk , hanem hogy e gondolato k fénykévéje alatt lsten jelenlétébe helyezzük
magunkat . Am int ezt elértük, mindjárt tovább is kell mennünk olyan területre,
amely túlesik a gondol atokon . Ha már csak t isztán hitból folytat juk az imát,
ha lsten elótt maradunk anélkül , hogy igazán tudnánk, hogyan és rnl ért, akkor érkeztünk el oda, ahol az isteni élet fakad. Hltünk és szeretetünk legegyszerübb állít ásá val nyíljunk meg lsten számára egész lényünkkel és
várakozzunk Rá, tehetetlenségünk és elégtelenségünk tudatában. E vággyal
teli várakozást alakítj a lsten igazi imává és a Vele való egyesülés eszközévé.
Anny ira lesz lsten a rní énk, amennyire valóságos a hitünk és szeretetünk.
Jézus imáról szóló tanítása gyakorl atilag leszükíthetó egyetlen ígéretre :
lsten meghallgat minket , és egyetlen fe lhívásr a: csak tartsunk kl az
imában. Tudnunk kell tehát lsten el őtt maradni áll hatatosan, nem a képzelet
és érzések segítségével, hanem akaratunk vágya által. Lesznek napok, amikor
ezt a szándékot semm i mással nem tudj uk kifejezni, mint egyszerü f izikai
jele nlétünkkel, - akkor elég lesz ennyi. Lényünk néma vágyakozása lsten
fe lé végtelenül több , mint szépen kidolgozott elmélkedési pontok sora . Képesnek kell lennünk várni az Istennel való tal álkozásra akár egy életen át , soha
nem szünve hinni , hogy az bekövetkezik, - képesnek kell lennünk naponta
újra kezdeni. Pontosan ez az az áll hatatosság, amelyre Jézus hív bennünket.
A .hit imája " rövidített út az Istennel való egyesül éshez. Hinnünk kell,
hogy létez ik ez az út , s meg kell lenni bennünk a bátorságnak, hogy neki is
vágjunk . Biztosak lehetünk, hogy lsten elfogadja ezt a rövid utat, ha szegényeiról van szö. Igy maga a fár adtság , alkalmatlanságunk, hogy az lma
bonyolultabb módszereivel próbálkozzunk, valós ágos híd lesz, hogy közelebb
jus sunk Istenhez. A mi felad atun k csak az, hogy igyekezzünk jelen lenni az
Úr előtt , s ha el szunnyad figyelmünk, újr a és újra visszat érni Hozzá.
ej I mam u n k a k ö z b e n
Teil hard de Chardin-tól megtanultuk, hogy .t st enl rnil i ó" -ben élünk. Bármi
legyen is munkánk, közvet lenül kapcsolatban áll a teremtés és megtestesülés
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titk ával. Az ist eni annyira átjárja teremtm ényi és ter e m tő energ iánkat , hogy
ahhoz, hogy magunkhoz öle lj ük, nincs megfelelőbb rnöd, mint a csel ekvés .
lst en nem húzódott v issza a tapintható valóságokon túlra, vár ránk tevékenységün k minden pillanat ában: .Valam i módon ott van O atollam, ás öm,
ecset em, tűrn végén , szívem és gondolatom hegyén ."
Ha ily módon maga a napi munk ánk megs ze ntelő hatással lehet is ránk,
azért mégsem mindegy, hogy milyen lélekkel végezzük . A csendes óráknak,
amit imával töltünk, ki kell sugározniok munkán kra is , közelednünk kell ahhoz az állapothoz, amelyben . szünt elenül im ádkozunk" (vö . Lk 18.n . Történhet
ez a .szüntelen lma " szavak által, Jézus neve vagy egy f ohász ismételgetésével - különösen kedvelt ma a keleti kereszt ények régi Jézus-imádsága:
. Jézus Krisztus, lsten Fia, irgalmazz nekem, b űn ösnek " - , történhet egy
evangélium i versre való emlékezéssel, a pillanatnyi fáradság , nehézség felajánlásával másokért, vagyegy szerűen a lélek pillantásával Istenre. Egyéniségün k, vérmérs ékletünk kialakít ja az Imának azt a formáját. amely nekünk a
legmeg felelőbb. S ha egysze r megtaláltuk saját Imastílusunkat, gyakoroljuk
úgy, hogy vériinkké váljék.

+
Az ima e három módja követésével , a het enkénti hosszabb és a napi rövldebb ima vál takozás ával , a puszt án Imára fenntartott i d ő k és az Imádságos
munka ritmusával megteremthetj ük a mode rn változatát annak az imádkozó
és dolgozó embernek, akit a patriszt ikus és szenttamás i hagyomány .ex
abundantia contemplation is act lvu s" -nak, Loyolai Sz. Ignác pedig . ln actlone
cont empl at ivus" -nak nevezett, - létrehozhatjuk azt az új szlnt ézlst, amelye t
Avilai Sz. Teréz a maga korában Igy fogalmazott meg : . Ah hoz, hogy Urunkat
tö kéletes vendégszeretettel fogadjuk, Máriá ra és Mártára együtt van szükség."

Karl Rahner
AZ EGYHÁZ EGYOTTES MEGVALÖSITASA ·

I.
M iel őtt tulajdonképpen i tém ánkba: . Az Egyház együttes megvalósítása az
eqyh ázk özséqben", közvetl enül bel ekezdenénk, igen rövide n emlékezetbe kell
idéznünk néhány alapvető teológia i tételt.

1. Az igazi keresztény, aki elj ut ott kereszté nységének t elj es kibont akozására: e g y h á z t a g . Vagyis a csal ádi közösségen tú l me nő e n is ke resztények közösségében él , mégpedig olyan közösségb en, amel ynek szilárd, tör • E l őad á s az 1974-es salzburgi egyházmegyei napon. A sze rz ő szíves engedélyével.
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vényes intézményei is vannak. Ezek az intézmények a katoliku s részére törvényes és megszakítatlan folya mato ssággal adva vannak az egyház kezdetétől
a római pápában és a vele egységben élő püspökökben. Eppen manapság
egyre szaporodik azoknak a keresztényeknek a száma, akik egyház nélkül
akarnak kereszt ények lenni, vagy valamiféle .harmadlk utas", különálló vallásban akarnak éln i a régi egyházak mellett. Ez azonban tartósan nem lehetséges. Egyrészt mert nem veszi f igyelembe, hogy az intézményes közösség
emberi szükséglet egyházi téren is. Másrészt mert szükségkép pen a kereszténység lassú elsorvaszt ás ához vezet mind az egyesekben, mind a társadalomban, hiszen a keresztény élet mindig a hit egyértelmű megvallását és
Krisztus akarata szerint mindig az Úr asztalának közösségét is jelentette.
Mi katolikus keresztények sze ret ö tisztelettel nézünk mindenkire és mindenre az egyházon kívül is, akiben és ahol Jézus Lelke működik és Jézus ügye,
a szabadság és szeretet ügye folytatódik a világban . De mi egyházban élő
keresztények vagyunk, mert hitünkben meg vagyunk győződve róla, hogy az
egyháziasság is Jézus ügyéhez tartozik, és hogy azt az ő Lelke ol tja belénk.
2. A második, amit előre kell bocsátani: A helyi egyházi közösség, amelyik
törvényes közösségben él az egyház egészével, m a g a i s e g y h á z , és
nem csak adminisztratív igazgatási kerülete a nagy egyháznak, amely ezeken
a helyi szerve ken keresztül gondoskodik az egyesek egyéni vall ási szükséq lete lr ő l és egyéni üdvösségéről. A plébánia helyi egyház. Mert itt megy végbe
mindaz, amire az egyház csak való : lsten Szent Lelkének kiára dása szabadságban és szeretetben, az örök remény tanúságtétele az egész világ felé, a
cselekvő szeretet tőlünk telhetően feltétlen megvalósul ása, amikor emberek
találkoznak lsten szabaddá tevő szeretetében, kimondatlanul vagy szavakban
is kifejezve ezt. Itt megy végbe az Úr vacsorájának megünneplése, amelyben
halála és feltámadása jelenvalóvá vál ik , és történelmileg foghatőan bizonyitja,
hogy lsten saját magát ajándékozza nekünk dicsőségéb en, mint üdvösségü nket . M inden egyéb az egyházban: pápa és püspökök, klérus és jog , szervezet
és minden hozzávaló csak eszközei annak a célnak, aminek a helyi egyházban
kell megvalósulnia és a világ nyilvánossága előtt megjelennie : Istennek és
a mi életü nknek Benne, szabadságban, megbocsátásban, szeretetben . A plébánia: egyház.
3. De ezzel már adva van a harmad ik is: A z e g y h á z m i vag y u n k .
Mi mindnyájan alkotjuk az egyházat, és nemcsak lelki gondozottjai vagyunk a
hivatalos egyháznak. Nekünk kell az egyházat képezni, az egyházat élni, azt az
egyházat, amely mindenki csod álatos testvérisége Jézussal és az ő Lelkében.
Ebből következik, hogya keresztény még csak igényt sem támaszthat olyan
egyházra, amelyik külső szervezetként áll vele szemben , hanem tudatáb an
kell lennie saját boldogltó és felelősségteljes megbizatásának: hogy neki kell
egyháznak lennie a több iekkel. BIráin i szabad és kell az egyházat. De mlnden kr it izálónak először önmagát kell megvizsgál nia, eleget tett-e szerete tben ,
együttdolgozásban , mások elviselésében , türelemben saját fe le lős s ég ének :
16

egyháznak lenni a többiekkel. Ugyanakkor tisztában kell lennie avval, hogy
sohasem tehet teljesen eleget az egyházzal szemben i felelősségének.
4. A negyedik előzetes teológiai tételt valamivel részletesebben ki kell
fejteni, mert mai helyzetünkben nagyon jelentős. Ma elkerülhetetlen ül
d i a s z p ó r a e g y h á z z á lett minden helyi egyház, ha különböző fokban
is . Profán. el világiasodott társadalomban él •• kisded nyáj" (értsük helyesen)
sok nem keresztény között, vagy legalábbis olyanok között, akik megkeresztelt
voltukat és egy . egyháznak- nevezett vallási szervezethez való küls ö oda.
tartozásukat csak történelmi és társadalmi véletlennek tartják. aminek tula] donképpeni életükhöz már csak nagyon kevés vagy éppen semm i köze sincs .
A valódi keresztények - akik nemcsak hagyományból vagy egyesületesdiből
keresztények - a helyi diaszpóraegyházban élnek, ha az átmenet a valódi ke.
resztény közösség és elvilágiasodott környezete között fokozatos, elmosódó
és változó is . Itt most nem értelmezhetjük teológ iailag a helyi egyházaknak ezt
a dtaszp örahelyzet ét, ez túl messze vezetne . Csak két dolgot akarunk még
rnondanl . Ez a helyzet kettős veszélyt rejt magában. Egyrészről a keresztény.
ség liberális felhlgltásának veszélyét. hlt- és élettartalmának puszta evilág i
humanizmussá zsugorítását, hogy mindenkinek elfogadható legyen a környező
világban . Másrészről az evvel ellentétes veszélyt : az egyedül kiv álasztottak
.szent maradékának' gettóba vonulását. hogy az elvHáglasodott társadalom
hitetlenségének nyomását elkerül]e, és ne kelljen a többiekkel töródnie, pedig azok valójában szlntén lsten igen szeretett gyermekei . és lelkltameretükhöz való hüségük által titokzatos módon remélhetőleg Jézus húsvéti
misztériumának ls részesei, ah09Y a II. Vatikáni Zsinat kifejezetten hanqsúlyozta . Bátran le kell küzdenünk mai diaszpórahelyzetünk mindkét veszélyét.
Mivel az egyik keresztényt természete és helyzete szerint inkább az egyik
veszély fenyegeti , a másikat inkább a másik , kölcsönösen el kellene tudnunk
fogadni egymástól a figyelmeztetést akár az egyik , akár a másik veszélyre .
tanulékony lélekkel és önkritikával. A hereszténység human ista felhlgltására
az egyiknél és a szükkeblű , elavult, megcsontosodott gettószellemre a rnásiknál.
A helyi egyházak diaszpórahelyzetéból következik továbbá : be kell látnunk.
hogy az egyház sorsa egyre Inkább és mindig sürgetőbben attól függ . rnenynyire tudnak az egyes egyházközségek mindig újra megújulni alapjaikban és
életerősen feiépülni az egyesek föltétlen felelőssége által. Természetesen a
hit és minden egyházi méltóság , a pápáétól kezdve a püspökökön át a pl é.
bánosokéig , Jézus Krisztustól származik. Meghatalmazásuk és felelősségük
nem valamiféle embercsoport demokratikus ötlete , amely a saját maga által
kiagyalt vallási célok megvalósltására megbizottakat állit. De ez nem zárja
kl azt az egyszerű tényt, amit a mal általános társadalmi helyzetben már el
sem lehet ködösítenl. hogya hivatalos egyház és a papság tényleges léte és
hatékonysága egyre Inkább és egyre gyökeresebben az . a lé p l trn én yt ő l " függ ,
vagyis az egyházközséget alkotó egyes keresztények jószándékától és felel ős

a
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egyOttmüködésétől. Ez azonban azt jelenti, hogy az egyház léte és valód i
hatékonysága ezen az alapon nyugszik, vagyis az elhatározottan hivő keresztények . klsd ed nyáján " , akik hitükkel és a hit cselekedete ivel alulról képezik az egyházat. Nem igy volt az elmúlt századokban, amikor a hivatalos
egyház hordo zója az egész prof án társ adalom általános egyetértése volt. Ma ,
ha az egyes keresztény nem veszi ki részét a munkából. nem lesz maga
akt ív és kezdeménye ző , ha nem vállalja a felelősség r áes ő részét , akkor az
egyház megszünik létezn i, vagy letünt i d ők muzeál is emlékévé vál ik .
A demokrácia lehet magasztos eszmény . Az egyhá zban is lehet sok rnlndenben és sok téren törvényes szerkezeti elv . De az egyház alapját tévő
egyszerü kere szt ények felelős munkájának szükségességét ma sokkal egysze rúbben és nyom atékosabban is mego kol hatjuk. Ez a bázis nemcsak a papok
terelgetését készségesen elfogadó nyáj , hanem ő k maguk is kezdeményező ,
sajátos karizmákka l megáldott egyh áz. M a, amikor a társadalom és egyház
már nem müködik együtt, az áll am nem ker esztény és a közvélemény sokféle :
az egyház alapja , az egyszerü hivő szükségszerűen egészen új, letagadhatatlan
szerepet kap. Bármenny ire szeretnénk is, hogy az egyház . rnlnd enkl egyháza"
legyen - és szabad, s őt kell is dolgoznunk azon, hogy ahol ez még megvan ,
ott meg is marad jon - , a j övő egyháza még is olyan egyház , amely ik mind)g
újraalakul , alulról képz ödve, olyanokból , aki ket hitből fakadó meggyőződés
hoz össze és alak it közösséggé , a megf eszlt ett és föltámadt Jézus egyházközségévé .

II.
Az előzőkből következik , hogy mindnyájunknak szól az idők parancsa :
Imádkozzatok azért , gondoskodjatok arról és dolgozzatok azon, hogy minden
plébánia ilyen eleven alapközösséggé legyen, hogy mindig többé legyen ,
vagyis Jogazi helyi egyházzá, amelyik az élet minden területén megvalósitja az
egyház igazi lényegét: a közösséget. amelyben él és hat a hit az örök üdvös ség Istenében, aki Jézusban visszavonhatatlanul és tettét soha meg nem
bánva közel jött hozzánk. A plébán iák nem lehetnek puszta intézmények, a·
melyeken keresztül az egyházi hivatal tan ít ással és szentségkiszolgáltatással
gondoskodik az egyesek egyén i vallás i s zü k s é g l e t e i rő l. Mi magunk vagyunk
az egyház, nekünk kell az egyházat naponta újra megvalósltan l. Mindenkinek
hozzá kell járulnia saját kar izmáj ával, hogy megvalósuljon a hit, együttes
Imádság, tevékeny szeretet és Igazi közösség eleven egyházközsége. Ilyen
karizmája mindenkinek van, csak föl kell fedeznie magában , elfogadnia és
beleadnia a közösbe . Senki sem sz űkölköd ík karizmában, hacsak nem utas ítl a
vissza dölyfösen és makacsul éppen azt az ajándékot, amit lsten neki adott ,
mert - nagy kisértés! - túl kicsinek és köznapi nak tunik nekI.
1. Eleven egyházközség, vagy is egyház csak ott van , ahol a tagokat valóban
és ténylegesen k e r e s z t é n y s z e r e t e t köti össze . Ahol mindenki kés z
a másik terhét hordozni , ahol az emberek ismerik és seqltlk egymást , sze18

mük van egymás ir ánt , ahol igazán összeseg ítene k és rá tudna k hagyatkozn i
egymásra. Biztos , hogy van a társadalomnak, az egyháznak és a hivatalos
intézményeknek sokféle berendezése, amely hivatva van az egyesek kis és
nag y bajaiban seg íteni. Az ilyen berendezések jók , nem szabad őket f igyel.
men kivül hagyni , és az egyes kereszténynek krisztusi szeret ettel és Iel e lősségg el együtt kell velük dolgozn ia. Ez ls egy része a szaret et krisztusi
tev ékenységének, ami re hivatva van. De mind nyájan tudjuk, mennyi oly an baj
létezik, amin az ilyen Intézmények nem segit enek, nem ls tud ják elé rni.
Menny i magányossághoz és elhagyatottsághoz nem tudna k hozzáférnI! M ind·
nyájan érezzük, hogy a kr isztu si felebaráti szerétet nem merülh et kl csupán
azoknak a mások ir ánti kötelességeknek a teljes ítésébe n, amelyeket a profán
társadalom megk iván tőlünk . Es itt kezdődik az eleven egyházközség sajátos
feladat a Krisztus szeretetének szellemében és erej ével. Nem mintha azt
akarnánk állItan i, hogy csak is a kifejezetten keresztény közösséghez tart ozó
emberek veszik észre ezeket a sajátos feladat okat, amiket az állam és egyház
hivatalos szervei nem tudnak levenn i a vállukr ól. és nem is szabad levenniö k.
Hála Istennek vannak névtelen kere sztények, emberek, akik nek nyitva van a
szemük és szivük felebarátaik rejte tt bajai felé , az oly an nyomor felé is,
amit nem lehet pénzzelorvosolni, alamizsnával, amit az ember csak azért ad.
hogy lerá zza terhe s embertársát. De az eleven keresztény közösséghe z tartozóknak, egyeseknek vagy a szeretet éppen tdöszer ú felh ívására alakult kis
csoportoknak észre kell vennl ök a k özösséqb en az ilyen szükségle teket, és
önzetlenül seglteniök kell. Lehet ez a nyomor kicsi, lehet nagy. Lehetne k
magányos öre gek , aki ket nem szabad megfu lladni hagyni az egyedüllé tben .
Lehet egészen hétköznapi seg ít ség a szomszédokon . Mondjuk egy család
néhány órára átveszi kisebb gyerekek gondozását , hogy tú lt erhelt anyju k l éleqzethez jusson dolga i elintézésére . Egy apa vagy anya előkész ít az első ál.
dozásra saját gyerekeivel együtt egy másikat is, akinek a családja erre nem
képes. Lehet , hogy val akinek a házára kell félszemmel ügye lni. hogy gond
nélkül elutazhasson nyaralni. Esetleg egy háziasszon y, aki aut ón megy bevásárolni. magával viheti a másikat, hogy idát és erő t takarltson meg neki.
Vagy az ember egyszer marok ra fogja a szlv ét, és meghl vj a egy kedély es
estére a szomszédját, aki mellett eddig a beton kaszárny ában közönyösen
ment el , és közben talán rájön , hogy az ls ember, akinek szíve és gondjai
vannak, s ezeket a gondokat vel e lehet hordozni. ~ ettől majd a saját t erhe
is könnyebbnek fog túnnl , és egy darabon kölcsönös készséggel könny ítene k
egymás terhén . Még soká lehetne f olytatni a felsorol ást . A felhozott ak csak
önkényesen kiragadott jelentéktelen példák annak megvilág ít ására, mir e qondolun k tulajdonképpen . Nem elszigetelt egyének közötti szeretetcselekedetek·
rő l van itt szó. Az eleven egyházközségben kell annyi összetartozásnak, kapcsolat nak lennie, hogy meg tudja szervezni a megszervezhetetlent , bárménynyire ellentmondásnak hangzik is ez. Az embernek ismernie kellene oly anokat, akik tudnak és akarnak segíten-I, akire bátran és elfogódottság nélkül
rábízhat egy harmadikat, ha ő maga éppen nem tud segí t ségére lenn i. Az.
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egyházközség tagjainak Ismerni ük kell egymást. Meg kell ismerkedniük, beszélnlük, tanácskozniuk kell egymással, hogya rejtett bajokon csakugyan
segiteni lehessen . Az egyes szükségierek önmagukban nem feltétlenül és
nem mindig olyan jelentősek , hogy megköveteljék a hivatalos szervek gon·
doskodását. De a mindennapi élet sok kis nyomorúsága és keserúsége együtt·
véve annyira túlterhelhet valakit, hogy megkeseriti és elnyomorftja . Egy jó
szó, egy kedves figyelmesség , némi udvariasság elviselhetőbbé teheti te rhelt .
Es milyen könnyen mulasztja el ezt az ember puszta k ényelrnesséqb öl t
Nem az a döntő , hogy éppen az eml ített példákat valósítsuk meg. Azt
mondanám : az az egyházközség, ahol semm i más nem jut az emberek eszébe ,
mint amít a szószékről állandóan hallanak, vagy ami minden lelki könyvben
előfordul , nem olyan k özösséq, amil yennek Jézus, a szerető és önmagát
föláldozó Jézus közösségének lennie kell. Minden egyházközségben teremtő
képzel6erőnek kell élnie , hogy képes legyen meglátni , fölfedeml azokat a
bajokat, amelyekről a nyilvánosság hallgat, amivel nem szokás törődni, holott
talán éppen itt kellene az Úr Jézus szellemét és életét, erejét és szerétet ét
élni és megvalós ftani. Ne mondjuk, hogy mindez magától értetődő profán
ember iesség . A szeretetet mindennap élni, mindig újra és újra gyakorolni
kimondhatatlanul nehéz és csak Jézus erejével lehetséges, akár csak öntuda tlanul érezzük lsten kegyelmének erejét, akár tudjuk és megvalljuk, honnan
jön ez az erő .
A felebarát iránt i cselekv ő szer étet mindig újra éber figyelmet és teremtő
kiván az egy h ázközségtől. De ezen kivül még sok más feladata és
élettevékenysé1)e is van, olyan is , ami a közösség egészét veszt igénybe, és
olyan ls, ami az egyes kisebb közösségek dolga . Ezeket is csak jelezni tudjuk
Itt, néhány önkényesen kiragadott példával.
képzelőerőt

2. Egy eleven plébániának , amelyik valóban egyház, éspedig alulról f ölép ített egyház, I m a k ö z ö s s é g nek kell lennie . Természetesen az eqyh ázközség imaélet e középpontjának a rendes vasárnap i misének kellene lennie,
úgy, ahogy azt az egyház hivatalos liturgiája szabályozza. Es ez az lstentlsztelet természetesen nem lehet pusztán a liturgikus egyházi el ő ír ások formaszerű végrehajtása, hanem úgy kell alakitani , hogy a fölülről jövő lnt ézrnényesséq ellenére egyszersmind az egyházközség eleven alkotása is legyen ,
mintegy alulról ls alakitva. Ez már a mise előkészitésénél a közösség Ielelős és tevékeny közremüködését kivánja . Kérdés azonban, hogy ezen kivül
nlncsenek-e vagy nem kellene-s lenni egy eleven plébánlán egyes írnaközösségeknek is, amelyeknek élete valahol az egyházközség hivatalos istentisztelete és az egyesek személyes imádsága között folyik . Miért nincs Ilyesmi
majdnem sehol ? Mennyke elsilányult többnyire az ima még a családban ls .
- ha egyáltalán szokás még valahol. Nem kell okvetlenül pünkösdistának
lenni , hogy ez a kérdés fölmerüljön az emberben . Talán nálunk ez valamivel
diszkrétebben alakulna , rnlnt a pünkösdlstáknál , nem lenne olyan nagy tere
a lelkesedésnek és a . nyelveken szöl ásnak" , de miért ne lehetne k özösen .
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mindig m ás -m ás formában Szentírást olvasn i, szabadon fog almazott Imára
bát orodni, elmondani egymásnak valamit vallási é l mé n y ei n kb ő l Imaszándékainkat közöln i a több iekkel . együtt énekelni és elfogulatlanu l - ami nem
könnyül tanácsot és seq ítséqet kémi egymástól? Hiszen szokás volt
régebben pl. a szento lvasó közös imádkozása, akár a pléb ános nélkül is .
Miért ne lehetne Ilyesmi ma is lehetséges. csak új. diHerenciáltabb formában. több teret adva az egyén i kezdeményezésnek?
3. Mivel az eleven egyházközség hely i egyház, é I Ő . b e I s ő k a p c s o .
I a t b a n kell lennie az 89yházmegyével . az egyház egészével és annak
papságával. Ez je lenti. hogy az élő egyházközség megérti és segíti az 89yház
misszióját azokban az országokban , ahol az evangelizáció még csak a kezdetén tart. lA külföldi . távoll" misszió feladata ma sem tévesztendő össze a
fejlódésben lévő népek gazdasági seq ít és ével. habár ez is mindnyájunk
gye.) De je lent még mást is. Az egyes 89yházközség felelőssége az egész
egyházért és a saját egyházmegyéjéért magában foglalja a krit ikus maoatertást a konkrét egyház és hivatala te lé . Ez a magatartás elvlleq pozitív vonása
a helyesen értelmezett egyháziasság nak. A mai nagykorú kereszténynek nincs
joga rá, hogy csak bölcs pásztorait némán és engedelmesen követő jámbor
bárányka leg yen. Osszeütk özések és ellentétek az egyház életéhez tartoznak.
Csak az a fontos. hogy mi ndkét fél hitben. szeretettel. igazságosan és az
önkrItika óvatosságával próbálja meqolda nl . Egyáltalán nem árt, ha az egy·
házközség és a plébános nincs mindig ugyanazon a véleményen , - feltéve.
hogy lovagias szellemben próbá lják dűl őre vin ni az efféle vélem énykülönbsége·
ket az egyház eleven életének módozatairól. A mai kereszténynek meg kell
tanulnia , hogy nagyobb véleménykülönbségek ls el6fordulnak az egyházban.
Joga és kötelessége megértetnl az egyház képvlselő lvel , milyen kérdések és
problémák elé állítja B mai élet. Neki is tevékenyen viselnie kell a felelőssé
get az egyházban az 89yházközségi tanács és más hasonló int ézmények
határozataIért. Vil ágossá kell tennie. hol érzi . hogy nem értik m89 igazán
problémáit, életének sötét és kemény útját. Hol érzi . hogy cserben hagyják
a mai gondolkodáSi struktúrák, ldeqenszerű magyarázatok és az egyházi hivatal legallsztikus előírásai. Természetesen nem tudunk itt megfelelni arra
a kérdésre , milyen szabályok szerint és hogyan kell ig azán keresztény módon
dűlőre vinni valamilyen összeütk özést az egyházban. De azt hangsúlyozn i
kell. hogy az élő egyházközségben felmerülő valód i kérdé seket és összeütközéseket (amelyek hozzátartoznak az igazi élethez) nem lehet hatalmi szóval elnyomnl , pusztán a papi hivatal formális tekintélyére hivatkozva , vagy
egyszerúen kijelentve , hogy nem léteznek. Másrészt az eleven közösség fe·
lel6sségéhez az egyházért és annak hivataláért hozzátartozik a bizalom . rneqértés és segítő készség is ennek a hIvatalnak a vise161vei szemben. Ne·
csak a püspököt és a plébánost érts ük ezen, hanem a plébán ia se gí tőit is és
az 89yház 89yéb olyan tagj ait. akik az egyházközség életében foglalkozás.
szerúen vesznek részt. l89yen bennünk türelem és egy kis meqbocsátö huü-
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mor is az il yen hivatalok viselőivel szemben. hiszen ők is elkerülhetetlenül
és esendő emberek . mint ahogy mindnyájan azok vagyunk .

szű k

4. Az is az eleven egyházközség életéhez tartozik . hogy n y i t o t t közösség legyen . Igaz ugyan. hogya szent és egyetemes római egyház egész.
csorbltatlan hitét kell hirdetnie és erejéhez képest élnie . Ebben a kérdésben
több bátorságra kell szert tennie a keresztényeknek a mai dlaszpórahelyzet.
ben. Bizonyos. hogy az egyház nem válhat pusztán humanista és társadalomkri ti kai célú egyesületté csak azért . hogy Id őszerű legyen . De sem az egyház.
sem az egyes egyházközség nem léphet a gettóba vonulás útjára . Vonzónak
és hivogatónak kell maradnia azok számára is. akik még nem annyira emberek
és keresztények. hogy tökéletesen azonositani tudnák magukat a mindenkori
egyházzal. papságával és a meghatalmazással. amit tulajdonít magának. Úgy
kellene . hogya közösségnek tárt kapui legyenek : elvileg mindenki élhessen
és seglthessen benne . aki csak akar . Arra is lehetőséget kellene biztos itani.
hogy olyan is vállalhasson feladatot vagy kezdeményezhessen. aki a szigorú
és magában vév e jogos igazh itűség mértéke szerint még nem teljes és átfogó
értelemben róma i katol lkus , feltéve. hogy nem akarja az egyház hitét vagy
int ézményeit megfertőzn i és átszervezni. Annak. aki magát haladónak tartja.
nincs oka rá. hogy lemondással nézzen a jelenlegi egyházra . keserűen megál.
lapltva . hogya II. Vatikáni Zsinat tavaszi reményei végérvényesen elhervad·
tak. Ak i ped ig konzervatlvnak érzi magát , gondoljon arra . hogya szeretet .
türelem és nag ylelkűség kötelezi azokkal szemben is . akiknek az igaz hite
felól logos - vagy jogtalan - kétségei vannak .
A mai eleven egyházközség semmi esetre sem lehet egy megfélemlített
eli tközösség gettója. hanem pünkösdi egyház. amelynek kapuit maga a Lélek
szakltot t a fel.
5. Végül még valam it szeretnénk rnondani, akármilyen nehéz is szavakba
foglalni. Az egész közösség i élet v é g s ő soron néhány kere sztény en nyugsz ik.
azokon a n évteleneken . akik már e I Ju t o t t a k hitben. reményben és szeretetbe n I s t e n val ó d i s z a b a d s á g á r a . Minden keresztény úton van
e fel é a szabadság felé (vagy legalábbis úton kéne lennie). Némelyek azonban
már rés zesültek .a Lélek kere szts éqében " , már megkapták a szeretet ra·
dtkálls szabadságát . Még maguknak sem merik megvallani ezt. annál kevésbé
másoknak. Eszrevétlenül élnek a k özösséqben , lényük legmélyén már felszabadltva és megváltva az isteni kegyelem által. Végső soron ők hordozzák az
egyházközséget . sót rajtuk nyugs zik a papi hivatal valódi hatékonysága is .
Ezek azok . akik tudnak terheket hordozn i. anélkül. hogy felpanaszoln ák. hogy
mások terhé t hordo zzák. Tudnak adni. anélkül. hogy számolgatnák . visszakap Ják-e. Ok azok. akik tudnak rosszat Jóval viszonozni. hallgatni. amikor mások
csak fecsegnek . Tudnak szeretnl , akkor is . amikor ez nem magától értetődő
válasz a mási k szeretetére . Ezek azok. akiknek szeretete a szegény és mind ig
új ra megalázott egyház iránt soha el nem csügged és mindig remél. hiszen
az egyház testvéreik közössége Jézusban. és mindig ls az marad . Ok soha
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nem botránkoznak meg az egyházban. Bár lst en sokáig türelmes az ember.
rel, végül azonban mindent kíván tőle . A szív ét kívánja , hogy önmagát adhassa cserébe . a Szentlelket, a szabadságnak. a szeretetnek és az örök élet
legyőzhetetlen reményé nek Lelkét. Ennek a reménynek pedig végQl nincs
másra szükséqe , csak egyedül Ist enre.
Lassan nekünk is egyre Inkább a szabadság és a szeretet ilyen ernbere ivé kell váln unk. te stv éreim, a keresztség és a bérmálás kegyelmével
megáldott életünk mélységeiből merítve. Mert az Orök lsten féltékeny szeret ete nem elégszik meg kevesebbel! Mennél inkább lsten felszabadító Lelkének
embere ivé válunk. annál jobban tudjuk felépíteni egyházközségeinkben lsten
egyházát. Jézus Kr isztu s. a mi Urunk egyházát . Alkossunk közösen egyházat
egymással türe lemben . reményb en. hitben és szeretetben , amely soha el nem
múl ik.

Kelemen Vendel

AZ EGYETEMES KERESZTtNYStG
Jézus földi élete térben és Időben sz űk korlátok között játszódott le. SŐt,
életének korlá tozottsága még álta lánosabb : olyan nép fiaként született, melyet
Inkább a különáll ás hangsúlyozása jellemzett. semmint az egyetemességé .
Jézus mégis az egyetemesség hirdetője és megvalósítója lett. Tanításában
és magatartás ában egyaránt olyan értékek jelennek meg . amelyek minden
ember számára követhetők , sőt vonz ök. és olyan problémák megoldását találjuk nála. amel yek egyetemesen emberi jellegűek. Rendkívülisége más. mInt
pl. Keresztelő Jánosé. O nem vonul a pusztába - amit nem te het meg rnlndenki - . nem böjt öl állandó jelleggel: ezt sem teheti mindenki. Nem is szenteli egész életét a törvény tanulmányozásának, bár mindenkinél jobban Ismeri a törvény lényegét. Rendkívülisége és vonzóereje nem olyan tulajdon.
ságokon alapul. amiket a több i ember csodálhat. de nem követhet. Tanítása
és egész lényéből sugárzó lelkülete mindenki számára jár ható utat mutat.
Azokhoz fordul, akik a világ szemében semmik és feltárja előttük a nagy tlt kot : az igazi emberi nagyság lehetősége mindenkiben ott rejlik. Az. ami a
vilá g szemében nagy, Igen s zű k keretek között mozog. Hatalom . gazdagság,
tudás . szépség stb . egyrészt nem nőhet az égig , másrészt nyomasztó. ernberségünket csorbító teherré válhat. Sok példát látott az emberiség arra . hogy
a hatalom birtokosát emberileg talán jobban megnyomorította. rnlnt ő alattvalólt. A szépségről egy keleti bölcs mondta . hogy csak skatu lya: az a fontos , mi van benne . Jézus az egyetemes és valód i nagyság útját mutatja meg.
Lássuk Jézus lelkületének néhány
szempontjából .

alapvető

vonását éppen az egyetemes

köve th ető s ég
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l . Az Atyával szemben jellemzi a feltétlen odaadás. Maradékt alanul el
akarja végezn i azt, amivel az Atya megbízta . Úgy kell neki az Atya akaratának
teljesítése . mint egy falat kenyér. Ennek a feladatnak tel jesítése egyet jelent
az Atya megd icső ítésével. Csodái . lenyúgöző hat ású beszéde i véqs ö soron
nem őt magát , hanem az Atyát dicsőítik meg , akinek Egyszülöttje (Jn 1,14)
és mint ilyen, természetszerű leg kinyilvánftója. A világ általa , az Ige által
lett. Altala nyomta rá képét a mindenségre az Atya . A Fiú az Atyának t ökélet es képmása (Zsi d 1,3) és ebben a mivoltában mintegy megalapozza és
példázza azt, hogy az Isten i természet utánozható. Nemcsak önmagában
áll óként , öne rőből birtokoltként létezhet, hanem úgy ls, mint adott ill. kapott
élet. A te remt et len képmás az alapséma és fundamentum a teremtett képmáshoz, az lsten tökéletessége it tükröző világhoz. Amikor a bűn elcsúfltotta
az emberben és vil ágában az lsten képét, az Atya elk üldte Fiát . hoqy a vllágot . rest aurálja". Új módon vált a világ központjává a Fiú : beletest esülve az
emberi ségbe, vállalva a vé9sők lg , a halálig az emberi sorsot . Felvette az
ember képét , külsejét tekintve úgy jelent meg , mint ember és ebben az
emberi életben rnutatta meg az Isteni élet szépséq ét: az lsten békéjét, ir·
galmát , emberszeretetét , hatalmát és bölcsességét. Az emberi valóság az
isteninek az eddiginél sokkal tökéletesebb kinyilvánítója, sőt új megvalósulási
módja lett. Új módon van már Istenhez rendelve az ember és világa . Ennek
egyre tökéletesebb megvalósftása Jézus feladata . M inden embert, aki a
világra jön, megvllágosft, és megadja mindenkinek a lehetőséget. hogy lsten
fiává vállon az újj ászület és révén . Ez annyit jelent, hogy az ember i élet az
Ist enive i ö s s z eö tvö ződ t k. új dimenziót kap és így az ember tevékenysége a
vil ágot nemcsak humaniz álja , hanem divlnlzálja ls, azaz lsten dicsőségének
ki nyIlvánít ójává teszi. Krisztus belevonja az embert a ráblzott megváltó és
m e g sze nte l ő műbe . Igaz, a szentrrás új é9ről és új földről beszél. mely lsten
ajándé kaként jön létre és nem az emberi tev ékenyséq csúcsteljesltményeként.
Ez azonban nincs ellentétben azzal, hogy az ember rev ékenyséqével épiti ezt
az új világot. Erre éppen azért képes , mert Krisztus szerepében részesedik ,
több, mint önmaga . Vagyis az embemek alapvető és általános vágyát a szebb ,
Jobb, boldogabb világ után Krisztus megerősiti: megmarad az emberi munka
fontossága , az ember nem csupán ajándékként kapja az új világot, és másrészt megvan a blztoslték arra , hogy erófeszltése nem hiábavaló. Az emberi
tevékenység fe lülmúlja önmagát : a mulandó , véges ember örökérvényűt hoz
létre. Nem emlékművet, siremléket. hanem valód i világot, mely magán viseli
az ember képét , de az Istenét ls . Vagyis a természetes értékek is Krisztusra
irányulnak: rendeltetésüket csak akkor tölti be Igazán. ha lsten országának
megvalósulását mczd ltlák elő . Világának épltéséveJ az embe r lsten országát is épiti, emberi értékelnek klbontakoztatásávallstengyermekl életét
is kit elje slt l. Tehát mInden értékes emberi tevékenyséq alkalmas lsten orszá.
gának épltésére. Szellemi és fizikai munka (ha mé9 van egyáltalán értelme
ennek a szétválasztásnak) egyaránt szolgálja lsten országának rneqvalösulását .
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Nemcsak az egyháziak feladata, hogy lsten országát építs ék. Amint a zslnat hangsúlyozta , a hivek is részesednek a maguk módján Krisztus papl,
prófétai és királyi hatalmából, és a világiak feladata a pásztorok által hirdetett
elveket megvalósitva az evilági rendet rneqújitani .
Az ember persze nemcsa k világát, hanem önmagát is folyton alakitja tet te ivel. Az emberi tettek - munka, tanulás, szórakozás, a szeret et tényei a Kri sztussul való kapcsolat révén egyre jobban megvalósitják azt az ember t,
aki több , mint pusztán emb er . Az emberi élet és cselekvé s dinamikáját éppen az adja meg, hogy az ember folytonosan felül akarja múlni önmagát. és
az a vágy sarkallja . hogy több legyen , mint puszt án ember . Amikor az ember
er r ő l lemond , akkor már kevesebb. mint ember . A régi mondást : ember
vagyok és lehet-e vala ki ennél több, helyettesíten i kell az igazabbal : ember
vagyok és több akarok lenni , mint pusztán csak ember . Az ember megny itott
lény, és növekedésével arányosan fokozódik nyitottsága is. Az ember lé.
nyegével adott nyitottságát a természetfeletti rendbe való felemeltetés te tte teljessé . Képes arra , hogy lsten rendelésének megfeleléen a Fiúnak, mint
képmásnak egyedl, helyetteslthetetlen másává váljék és így életében , egész
valójában emberi módon felragyogtassa az isteni élet szépségét. gazdagságát.
2. Ennek konkrét útját Jézus a Felebarát szeretetében mutatta meg . Benne
mutatkozott meg leqvlláqosabban. hogy az önmagának elég lsten értünk valóvá tette magát . Az .ember" (Ádám) búne nem az volt, hogy olyan akart
lenni, mint az lsten. hiszen lsten saját képére és hasonlatosságára alkotta .
A baj az volt. hogy olyan akart lenni, amilyennek Istent elképzelte: csak
önmagának élé , önelégült valaki. Ám az ember mások által gazdagodva válik
igazán önrnaq évá . De annyira tudunk másokból gazdagodni, amenny ire készek
vagyunk másokat gazdagítani , másokért élni, áldozatot hozni. Jézus nemcsak
isteni dicsőségéból üresítette ki önmagát és jelent meg emberként, hanem
emberi életét is áldozatul adta (Fil 2,6-8). Annak az egyetemes, alapvető
emberi Igénynek adott tökéletes megvalósulási formát, és egyben er öt is a
megvalósltásra. Sót továbbmenve azt mondhatjuk, hogy ennek a lelkületnek
elsajátítása súrgetóbb talán, mint valaha ls volt. A technikai. gazdasági stb .
fejlódés következtében az emberiség annyira eggyé vált, hogy senkí sem
lehet közömbös a másik ember sorsa iránt. egy nép sem lehet közömbös más
népek sor sa iránt. Kívánatos , hogy az egyházban mint testületben és az egyes
hivókben meglegyen ez a szolgálni kész nyitottság mások felé . Ezzel bizonyitanánk a világnak . hogy Krisztus tanitása valóban mennyire egyetemes .
az emberi ségne k és minden kornak. korunknak is szól. Orömmel láthatjuk.
hogya ma egyházában egyre inkább érvényesül is ez a lel kület. Gondol junk
itt akár a fejlódó népeket támogató nagy egyházi akciókra (Misereor, Ad ventat. Cor Unum titkárság tevékenysége stb .l, akár a harm adik világ püsp ökeinek példamutató helytállására .
Azt is tudomásul kell vennünk, hogy más vallások - keresztények és
nemkeresztények - nem csupán veszélyt jelenthetnek a katolikus hit szá-
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mára, hanem gazdagodásI lehetőséget is. A másod ik vatikáni zsinat utat nyitot
ebben az irányban ls . és felbátorított bennünket : bizon yítsuk be, hogy való .
ban el tudjuk foga dni a más ik embe rt úgy, amin t van . készek vagyunk gazdagodni értéke i álta l. amel yekben ugyanaz az egyetem es igazsá g más-más
oldalról mer ül fel. Igy é rthe t ő , hogy a jóga és a zen - ame ly annyira n éps z e rű néhol még papok és szerzetes ek kör ében is a ben s ős é g e s ebb
vall ási éle t útjá vá válhat sokak nak. Az újabb kutat ások kide rítették , hogy pl.
a zennek sok kal több a közös vonása Kereszte s Sz. János misztikájával
vagy . A nemtudás felhője " c, kla ssziku s m üvel . mint gondol hattuk volna .
A Kris ztus hirdette ta nt t ás valóban egyetemes. mind en emb ern ek való .
Rajtunk áll . hogy valóban így tudluk-e bemutatnI.
3, A legnagyobb és lege gyetemesebb probléma azonb an a szenv edéssel
és halállal kapcsolatban jelent kezi k. Ezekkel minden kin ek szembe kell néznie ,
M egoldási kísérletként jelentkezett a szenvtelenség , a vágyak kiölése
(Buddha. sztoal . Közhelynek számít már Szókratész és Krisztus szembe áll lt ás a: előbbi - tanítványának letrasa szerint - derús nyugalommal ürltl
ki a méregpoharat. Krisztus pedig hangos kiáltással kéri az Atyát. hogy ha
lehetséges. múljék el tőle ez a pohár. Bizonyára akadtak és akadnak ernberek. akik nagyfokú közömbösséget tudtak klalakítanl magukban a szenvedéssel és halállal szemben . Azt is tud tuk. hogy az ószövetségi zsidóság
sem sokat problémázott hosszú Idón keresztül az érett korban. a leélt élet.
ki t eljesedett élet végén j e l e n t ke ző halállal. De számukra is kínzó rejtély volt
az igaznak. ártatlannak szenvedése és a gonoszok diadala : és az a tény. hogy
hosszú Ide ig nem foglalkoznak - a ránk maradt emlékek tanúsága szerint
- a halál problémájával. Inkább csak annak a jele. hogy reménytelennek látt ak minden megoldási kísérletet, Tény az. hogya szenvtelenség. amennyiben
megvalósltható . az emberiség rneqr övldltése is , lehet. hogy valakinek nem
fáj barátjának . gyermekének. szülőjének elvesztése vagy akár csak beteqsége - de az ilyen ember örülni sem tud igazán a húségnek és szeretetnek,
nincsenek is meg szivében a húségnek. hálának . szeretetnek Igazi emberi
értékei. Jézus igaz i emberként viselkedik a szenvedéssel és halállal szemben, Megs iratta barátját. lázárt. igényli apostolai együttérzését az Olajfák
hegyén , nem t itkolja irtózását a szenvedéstől és haláltól. Fájdalmas Ielklált ással adja tudtára az embereknek - gúnyolódó ellenségeinek ls - , hogy
az Atyától is elhagyottnak érzi magát . vag yis egészen egyedül. Amikor egé.
szen elhagyottnak érzi magát. akkor hagyatkozik egészen az Atyára . A magyar
nyel v kevésbé alkalmas Itt a szójátékra. mint pl. az olasz . amelyben el.
hagyatva lenni és ráhagyni magát valakire , teljes bizalommal ráhagyatkozn i.
ugyanazzal a szóval fejezhető kl. A mai teológia szaklt az eddigi sztatikus ,
id ő t le n szemléle ttel. és Jézus istenfiúsága tudatát ls fejlődésében tekintI.
Jézus haláltusájában Ist enemberi mivoltának teljes felismerését látja: Jézus
ekkor érti meg Igazán , hogy képtelen önmaga megmentésére .• üdvözlt és ére" .
rá kell hagy atkoznia az Atyára és ugyanekkor ismeri meg azt is . hogy rneny -
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nyire lsten az lsten, azaz felfoghatatlan . elrejtett , misztérium . Az Atyára való
tökéletes ráhagyatkozásban ment át az életból a halálba és a halálból az
életbe. Látszólag teljesen kudarcot vallott küldetése - elfogadta. Az Atyára
való hagyatkozása abból a biztos tudatból fakad. hogy az Atya igy elrejtőzve ,
szótlanságba burkolózva is szereti őt azzal a felfoghatatlan. önmagát t ök életesori ajándékozó szeretettel. amelynek Jézus egész létét köszönheti. Most.
a halál torkában emberi természetében is a legfelsó fokon megvalósítja azt
a tökéletes odaadást. melyet Fiúként öröktól fogva tanualt. hogy emberi
természetét is az istenségtól egészen átformálva halhatatlank ént szenvedést
nem ismer ő formában kapja vissza . A Lélek erejében teszi ezt . akinek íoqantatas át köszönheti, aki felkente a Jordánnál és akinek szeretet-t üze elemészti
életét. mint a régi és most megszünó. hatálytalanná váló áldozatokat t űz
emésztette el. Tudja. hogy halálával nemcsak önmag ának szerzi meg az
életet, hanem rnlndazoknak, akik hisznek benne . Ezért a megtestesülésnek
és megváltásnak egyaránt csúcspontja halála és feltámadása .
A szenvedés és halál nagy és általános probl émái ára ez Jézus válasza .
Használjuk fel a szenvedést és a halált arra . hogy az lsten iránti szeretó
odaadásnak minél magasabb fokára jussunk. Abban a tudatban szenvedjünk
és fogadjuk el a halált. hogy ebből bóséges . örök élet fakad számunkra is .
embertársaink számára is . Sót az igy fogél{jott szonved ésben a nehéz órák
mellett érezni fogjuk a vigasztalásnak és örömnek azt az édességét is . ameIyet egyedül lsten képes megadni. A legigazibb öröm az. amelyet a fájdalom
mélyén talál meg az ember. Krisztus erre a magatartásra nemcsak példát ad.
hanem SzentIeikét is szívünkbe árasztja .
Három fokozatot tekintettünk : lsten akarat ának szol gálata a világ formálasában. a felebarát szolgálatában az önzés ról való lemondással és vég ül a szenvedés és halál elfogadásában az önmagunkról való teljes lemondással. az lsten akarat ával való teljes azonosulásban. Három lépés . amely döntó jelent ő
ségü minden ember életében . minden élethivatásban . minden korban . Úgy is
mondhatjuk : minden emberi életben megvalósitható ez a három : ls ten orsz áqának építése. Isten gyermekeinek szere tetközössége és lst en teljes sége . amel y
eltölt bennünket. amikor egészen átadjuk magunkat neki, teljesen azonosulva
akaratával. Igy lesz az ember lsten dicsósége . Isten meg AZ ember boldogsága .

Németh József

EGY TELJESEBB EMBERI ~LET STRUKTURÁl

I. A TELJESEBB EMBERI ELET : KRISZTUS KOVETESE . A keserü élett apasztalatok sem tudták megtörni Adyban a teljesebb élet után i vágyat . Igy Ir
életéról:
Batyurn : a legsúlyosabb Nincsen.
Utam : a Oilgy Nihil, a Semmi .
A sorsom: mennl, rnennl. menni ,
S az álmom : az lsten .

Vele szeretnék találkozni .
Az álmommal. nagy. bolond hitb en
S csak ennyit szólni: lsten . Isten
S újból imádkozni.
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A költő , az író . lst ene" a legszebb emberi vágyálom beteljesedése , az
örök, I dő t l e n szépség élvezete . A f ilozófus és a dogma tikus, a tudós és a
kutat ó i gy mutatná be . lsten ét": O a Létező, a Törvény és a Rend, a Vélet·
len és a Szükségszerú . A moral ista ezt mondaná . Ist e né rő l": O a Kötelesség
és a Természet, a Kell és a Muszáj .
A kereszt énység Ist ene Jézus Krisztus Istene . Jézus Krisztu s Istene így
szól egyszülött Fiához: A karod-e? S a Fiú válasza : "Itt jö vök. Istenem , hogy
akarat odat megtegyem , amint a könyvtekercsben i rv a van " (Zs id 10,7) . De az emberekkel szemben is ily en marad Jézus Kri sztus Ist enének rnaqatart ása: megh ív egy tel jeseb b embe n! életre (Mt 22,1·14; Lk 12.35-48) minden
kényszer alkalm azása nélk ül. Hölderlin szerint lsten úgy teremtette az embe rt. mi nt az óceán a kon ti nenseket : visszahúzódott tőlü k . hogy kiemel.
kedjenek.
A keresztény em ber tudja, hogy az . Is t e n rő l" való örök álom konk rét
valóság lett ; hogy lsten nem a szépség. bölcsesség , törvény, r end, véletlen ,
szükségszerús ég. termész et , szerv ezés és küzdelem elvont fogalma iban
keres e n dő, hanem Jézus Kr isztusb an. Jézus Krisztu s a keresztény élet sorsa.
útj a és bat yuja: a t eljesebb élet az O követésében áll. (Mt 8.18-22; 12,46-50).
O az a marad andó kinc s, amel yet a hivő ember megtalá l, és amelyért ml ndent odaad (M t 13,44-46; Lk 12,32-34; 18,1 8-23). még saját magát ls .
II. A TE U ESEBB I:LET LI:NYEGE. Talán egy történet vil ágitja meg legjobban
ezt az elm éle t i kérdést ! A közt iszteletben álló öreg rabbi azt kérte egys zer
I s t ent ől , hogy mutassa meg nek i a mennyet és a poklot. lsten készségesen
te ljesitette a rabbi kérését. Megbízta Illés prófétát azzal, hogy vezet gesse
el a kívá nt helyekre . Illés e lősz ör egy nagy terembe kísérte a rabb it . A terem
közepén túz égett . Rajta ór iás i kondér, benne a legpompásabb ételek . A
kondér kör ül emberek ültek hossz ú-hossz ú kanalak kal és meritettek. Mindegyikü k halv ány, sov ány . vérszegény, csak csont és bőr . Kanaluk nye le
ugyanis olyan hosszú volt. hogy egy falatot sem tudtak a legizletesebb
éte lek bő l szájukba kanal azni, akárhogy is erő lködtek . Mikor a két lát ogató
elhag yta a t er met, a rabbi kérdezte a prófétát : m i volt ez a különös he ly?
Ez volt a pokol. - felelte Illés. S vezette to vább egy másik terembe. A
berendezés ugya naz. rnlnr az elsőé . A terem közepén t ű z ég. Rajta ór iás i
kondér, tel e a legizletesebb éte lekkel, mi szem-sza] ingere . A kondér körül
emberek ült ek hosszú-hosszú kanalakkal. és áll andóan merítettek. Mindegyikük jóltáplált, egés zséges . boldog , ragyogó arcú . Aztán még egy kis
külö nbség . Ezek az emberek nem azzal ki sé rlet ezt ek, hogy saját magukat
táp lálják , hanem hossz ü-hossz ú kanalai kkal egymás szájá ba rakták. kanal azták az ízletes falato kat . A rabb i csak nézett . nézett. Ez volt a menn yek
országa, mondta Illés próféta , mikor ismét künn voltak.
A telj esebb él et lényege , a . mennyel boldogság" ör öme abban áll , hogy
létünk sú lypontja egy más ik személy életében van . saját életünkbe viszont
beengedtü k egy más ik személy életének súlypontját, A mikor egy tö rvénytudó
megké rdezte Jézustól, melyik a főparancsolat, Jézus igy felelt : . Szer esd
Uradat Ist enedet tel je s sz ívedből , te ljes lelkedből és teljes e lmédből. Ez a
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legfőbb: az első parancs . A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat" (Mt 22,37). A teljesebb élet súlypontja a keresztény ember
számára Istenben van; Istent azonban a felebarát képviselI. Csak ezzel a
súlypontáthelyezéssel találja meg élete teljességét.

"Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krlsztus Jézusban volt. O
Ist eni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak,
amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítette
önmagát és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint
egy ember ; megalázta önmagát és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig . Ezért lsten fölmagasztalta, és minden mást felülmúló nevet
adott neki" (Fil 2,5-9). - A szentírás nyelve nem filozófiai nyelv . Talán megtévesztő, ha "lelkülettel ", . éle tsze mlélette l" fordítjuk le a . phronetn" igét.
Phronein az ant ik mentalitás szer int a . phr én" -nek, a sztvb öl, tüdőből és
szexuális életerőből álló ember i súlypontnak az aktusa . A phrén-ben van a
gondolkodás középpontja is. Ha ez nincs rendben, akkor skizo-phrénla , öntudathasadás áll be. Mivoltunk egész súlyával , öntudatunk minden rétegével kell
tehát követnünk Krisztust életében, halálában és feltámadásában. Hisz egy
személy után menni annyi, mint mindenhova vele tartani ; nem lehet a feleúton cserben hagyni.
Ili. A TEUESEBB ELET KEZDETI FELTETELE AZ. ATFOGO GONDOLKODAS
(METANOIA). Hogy ilyen életet élhessek, teljesen meg kell változtatnom
gondolkodásomat, mint ahogy a kondérból kanalazóknak is meg kellett értenlök, hogy életüket csak akkor találják meg, ha életszemléletükben egy
másik személy lesz a súlypont. - A bezárkózottnak meg kell nyitnia magát.
Az elégedetlennek el kell ismernie határait, korlátait. A haragosnak és a
bosszankodónak meg kell tanulnia a hálát, a közömbösnek az odaadást ; a
kétszínúnek, a diplomatáskodónak úgy kell élnie, ahogy van, Igazi, valód i
énjével. Aki köti magát valamihez vagy valakihez, annak meg kell tanulnia
az elszakadást; tiszteletben kell tartania a másik szabadságát . Aki állandóan
a rossz világról panaszkodik , annak meg kell értenie az embereket. Ak i
mindenütt helyt áll és sikereket arat , annak alkalmakat kell keresn ie , hogy
békét teremtsen, ahol veszekedés van. Akinek tudása , képzettsége van,
annak át kell alakulnia szerető emberré . Az erös karakternek engedékennyé,
önátadóvá kell lennie. Aki hozzászokott ahhoz, hogy mindent maga végez,
meg kell értenie, hogy neki is sziiksége van segítségre : hagynia kell , hogy
az ő beavatkozása nélkül ls történhessék valami.
Minden teremtő munkában, életmegnyilvánulásban van egy pozitiv és egy
negatív pólus közötti feszültség . Ha valaki csak az egyik pólust veszi tekin tetbe, az halálosan egyoldalú lesz, mert meg szüntat i a feszültséget, és ezzel
megöli a teremtő munka feltételeit, lerombolja a valóságot. A keresztéfly
élet feltétele a valóság két pölus át átfogó és termékeny feszül tségben tartó
gondolkodás. Csak ezzel lehet a paradox Igazságokat megérteni, mint pl. : .Akl
meg akarja találni életét, elvesziti, de aki érettem elveszIti életét, rneqtalálja" (Mt 10,39).
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A kereszt , a megváltás szimbóluma, egyúttal a jobb- és balfelet kapcsolatba hozó, a fentet és a lentet egymással összekötő, átfogó gondol kodás jele ls, amelyne k rnetsz öpontjában , a koord ináta-rendszer nullpontjában, ahol a negat ív pólus erövonalai átmennek a pozltlvba, a senkif öldjén,
a halálban, az Istenember megny itott szlve van.
IV. AZ ATFOGO GONDOLKODASBAN (METANOIA) TALAUA MEG AZ
EMBERISI:G IGAZI EMBERI MIVOLTAT (IDENTITASAT) . Embertársaink legtöbbje nem érti többé önmagát, nem találja önmagát. Sklzo-phr énla gyötör
bennünket, rnint Meursault-t, Camus . Az idegen " c. m üv ének szereplőjét, aki
úgy éli meg halál raítélését , mintha nem is róla lenne sz ö. A skizo-phrénia
a modern világ pest ise , az öntudathasadás, a megosztott gondolkodás . A
modern világgal a görög vil ág eszményét , a szö-phro-szün é-t állítja szembe ,
vagyis az egészséges gondol kodást (szósz, szaosz: egészséges). amely nem
tú lozott el semm it sem, sem a szent t itkot, sem az értelmet. A Pestis-ben
aztán Tarrou világosan megfogalmazza a modern ember betegségének diagnó ·
zisát : . Lehet-e lst en nélkü l szent nek (ért sd : teljes, igazi embernek) lenn i, ez az egyet len konkrét probl éma, amelyet ma ismerek: Camus olyan életszemléletet keres, ame lybe n az embertestvéreinkért tett szolgálat lép annak
helyébe, amit a kereszténység örök üdvösségnek nevez. - A modern világ
ideológiál mind ennek a probl émának megoldását tekintik feladatuknak .
De senki sem tud arra a kérdésre, hogyan érjük el emberi mivoltunk
beteljesedését (az ember i identitás kérdése) , olyan pozitív feleletet adni
mint a kereszténység életszemlélete és ennek gyakorlása, praxlsa: lsten
nem a til almak félelmes szlmbóluma ; lsten nem az élet azon területe in ker es e n dő, ahová még nem sikerült az emberi elmének és tudásnak behatolnla ,
és ahonnan épp ezért váratlan és kiszám íthatatlan sorscsapások származnak ;
lst en hatalma az ember felé való fordulásban és a vele való barátságban
f ej e ző dik ki a legszebben ; ezáltal nemcsak lehetövé lesz számunkra , hogy
mi is embertársaink felé fordulj unk és szeressük öket, hanem egyenesen
erre kapunk parancsot , az .ú j" parancsot (Jn 13,31-35), mert az lsten az
Emberfi ában ident lf lkálja magát embertársainkkal. (Mt 25,35-45.)
A gyermekpszichológusok azt mondj ák, minden emberi identitás alapja
azáltal jÖfl létre , hogy az anya gyermekének nemcsak egyes különb özö
irányokba futó testmozgásait , érzelmeit, funkcióit fogja fel , ad rájuk választ
és fej ezi kl miattuk örömét, hanem felfedezi bennük a gyermek I:n-jét ls ,
Igazi mivo ltát , és ezzel lép bennük kapcsolatba úgy, hogy nevet ad gyermekének, és nevével a gyermeket mint Egészet szólitja meg. Amikor Pál apostol
azt írja Jézusról , hogy benne jelent meg , lett el ősz ör világos és nyilvánvaló
a mi Istenünknek mint megváltónknak felénk fordulása és emberszeretete
(Tit 3,4) , akkor valód i nevén nevezi az Istent. Az Emmánuel név ( "Isten
velünk" J szintén erre a kapcsolatra utal az lsten és az ember között . Jézus
Kri sztus Igazi IO n-Jét találjuk itt meg. Az átfogó gondolkodás az embert, a
negatív pólu st , Krisztussal , a pozitiv pólussal , az emberi teljesség rneqvalósi t ójával kapcsolja össze. Az Oszövetség prófétája vízióban látta, mint
vándoroln ak a népek a világ minden tájáról Sion felé . A három mágus a
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nemzetek sokaságát képvi seli a bethlehemi jászol nál. Bennük fejeződi k ki az
általános emberi identitás utáni vágy . A Gyerme k felé fordul ásban, a szol gálatkészségben és legértékesebb ajándékaik odaadásában talá lják meg a
mágusok ember i mivoltuk legszebb örö mét, önmagukat.
V. AZ ATFOGO GONDOLKODÁS (M ETANOIA) PRAXISA A KER ESZW-.JYSEG
KRISZTUS-KOVETESEBEN. Az át fogó gondolkodáson alapuló élet kezdet ét
. rneq té r és" -nek nevezi a lelki irodalom. Mindenesetre nem erő s elhat ároz ással kezdőd ik az iiyen élet, hanem odafordul ással ahhoz, aki megh ív bennünket
követésé re, akir e hallgatunk, és aki nek megh ívását elfogadju k. A német nyelv
szójátéka feje zi ki ezt legszebben: Aus dem H o r chen wi rd Ge-h o r s am ,
aus dem H ö r en w ird Zu-ge-h ö r igkeit; a fi g ye l e m bő l engedelmess ég lesz ,
a hallás ból hozzátartoz ás.
Erdemes voln a egyszer megvizsgá lnl ember i magatar tásunka t a szentí rás
logalmal: . meghívás" , . hallás" segí t ségével. M it nevezünk lel kiismeretne k,
ha az nem a nevelés eredménye , sem pedig egy érvényben lévő rendszer
alkalmazása?! A szentí rás úgy írja le a lelkiismeretet, mint emberi képességet, hogy meghall j unk valamit , amit nem neveltek belénk és amiben nem
vagyunk jártasak . A lelkiismeret bensőnk füle , amellyel fölfogjuk egy ismeretlen szavát , és a hang, amellyel válaszolunk erre . A lel kii sme ret képesség:
a hlv ö szór a szóval vagy t ettel I e I e I n i és ezált al I e I e I ő s n e k lenn I.
Lelkiismeretünkkel vizsgálju k meg és ítéljük meg a hallottakat. és te szünk
ennek alapj án szabad elhatározások at. A lelkíismeret nem az elnyomás, hanem a lelki szabadság i s m e rt e tő jele. M I akkor a bún ebből a szempontból
te kintve? Nem más, rnlnt hallan i, de meg nem hallan i ; elzár kóznI. mintha
semmi t sem hallottunk volna ; a hallott sz óra nem Iel elnl, és ezzel f e l e l ő t l e n
séget elköve tn I. A bún egy hallószervvel megáldott ember sük etség e; egy
látó ember vaksága; egy beszéln i tudó némasága. Az eredet i bún tana sem
akar mást mondani , mint hogy az ember . nagyothall ó", . rövíd l át ó". . besz édé ben megzavarodott és dadoq ó" lény ; csak abban akar maradni, amit már
ismer, a mi rő l már itél etet alko tott és nyil at kozott. - Ha a teológus arról
beszél, hogya kereszt ségben az ember megti sztult az ered et i b ú n től és
Kr isztusban új lény , új ember lett, akko- végeredménybe n ezt mondja : az
embernek kl nyllt a füle és hallja Kris ztus meghívását ; kltís ztult a szeme és
látja Krisztusban embersé ge beteljesedését ; megoldódot t a nyelve és le lele te t ad Krisztu s hívására. (Vö. a keresztség li turgi áját .)
VI. A KRISZTUS-KOVETES EROVONALAI KRISZTUS IRÁNYÁBOL.
Kri sztus föld i élet e nem más, mint ist eni mivoltának emberí dime nziókba
való átt étele . Jézus meg akarja mutatn i, az emberek nek lény ével. életével ,
hogy milyen az lsten .
Lényében és életében megjel ennek e l ő tt ü nk A t Y j a arcvonásai. (Jn 1,1 8.)
O az . egyedüli Uralkodó, a királyok királya és az uralkodók Ura" , aki . megközelIthetetlen világosságban lakik, akíj senk i nem látott s nem ls láthat ·
(1Tim 6.15-16'). Csak a Fiú látta Ot. Ak i viszont Krisztu st látja, az látja az
Aty át ls (Jn 14,8·10) . -- Ez az atya i vonás jelen i k meg a föld i Krisztusba n,
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mikor Jézus úgy beszé l, mint akinek hatalma van (Mt 7,291, de tekintélyével
mégis Istennek szo lgál. At yját mutatja él etében az a vo nás is, hogy számára
a lét fontosabb, mint a beszéd, a ta nítás és a cselekvés . Nyilvános élete
rövid, a hallgatás ideje hosszú .
Az Atyaisten belső gazdagság a a földi Kris ztus önk iüresítésében ny il atkozik meg . Hogy kell ezt érteni? Amin t az A tya mindenét odaadja a Fiúna k.
mindenét közli a Fiúval , éppúgy üresíti ki önmagát Jézus ls föld i életében .
Szegénység e, nincstelensége , a kereszt en való mezítelensége arra az isten i
e rő re mutat , amely a Szentháromságban lüktet az At ya fel ől a Fiú fel é. Hisz
nem a tulajdonban van az igazi gazdagság , hanem minden anyagi és lelki jó
megosztásában , kiosztásában és odaadásában . Jézusnak azért nincs föld i
életében semmije , azért nem kell nek i semm i , mert mindene megvan .
Krisztus föld i élet ében, lény ének mivoltában tehát mennyei Atyjának az
emberi élet ben ábrázolható vonása it ismerjük meg .
Az atyai von ásokon kívül megnyilatkozik Kr isztus földi életében a F I ú
saját ságos arca és szemé ly isége is. Krisztu s fö kll egzisztenciája az elhagyottság sötét óráiban sem más, mint megmaradás az Atya akaratában ,
Különösen Sz. János ír ása iban csend ül fel ismételten ez a téma. (Jn 14,10:
20.1 Igy jelení t i meg Jézus az I d ő b e n és a térben , hogya Fiú mIndent visszaad
az Atyának, hogy a Fiú telje sen egy az Atyával az Idötlenségben és a vég .
telenségben .
Innen értjük meg a földi Krisztus engedelmességét is . Maradéktalanul
teljes ít i Atyja akaratát ; nem marad vissza mögötte , de nem megy rajta túl
sem, me rt O teljesen egy az Atyával (Jn 5,19-23). Jézusból nem lehet " progresszl stá t" cs lnálnl, (2Jn 9.) Az O "eledele" az, hogy annak akaratát tegye ,
aki Ot küldte (Jn 4,34) . - Erre a hűséges és kölcsönös égyességre és egy·
ségr e ut al az is , hogy életét önként adja oda (Jn 10,181. és mégis mond hatj a: "úgy szerette lsten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda" (Jn 3,16) .
Az Atya és a Fiú egymáshoz való viszonya a töké letes szeret et: a
S z e n t I é I e k . Az Atya nem tart meg semmit sem magának , hanem mln dent közöl a Fiúval , a Fiú pedig mindent visszaad az Atyának . - A szeretet
és az odaadás Lelke készt ett e a Fiút arr a, hogy testet vegyen magára , és így
tes té t ls belevonja az önát adásba . Am int a Szentlélek az Atyának és a Fiúnak
a Lelke, ugyanúgy les z a földi Krisztus teste minden emberé . A föld i Krisztus
egyedül marad , nőt len lesz , hogy minden emberé lehessen , és mindenkit
mint a szer et et "f oglyát " vihe ssen vis sza magával megdícsőülésében az
Atyához (Ef 4,8) .
E rövid fejtegetésb ől világos lesz Pál apostol gondolata : valóban a föld i
Krisztusban . Iakik testileg az Istenség egész teljessége" (Kol 2,9) .
VII. A KRISZTUS-KOVETES EROVONA LA I AZ EMBER IRÁNY Á BÓL.
M indenki megh ívást kapott egy t eljesebb emberi életre. Nem mindenki
tudja azonban átfogó gondolkodással fö lfogni saját maga helyze tét és ember i
teljessége mintaképét Krisztusban . Sokan csak önmaguk felé fordu lnak ,
csak önm agukat látják, hallják és hirdetik, súlypontjukat önmagukban szem 32

lélik; erövon ásalk csak önmagukra irányulnak, egy pólusban, önmagukban
összpontosul nak. - Akik azonban meghallották a hivást, azok Krisztus felé
mint az emberi teljesség mintaképe felé fordulnak ; súlypontjuk erővonalaik
kal kihelyezódik önmagukból (exodus), és Krisztusba mint az emberi teljes ség
mintaképébe és Megváltójába helyezódik át. Vannak, akik a meghivást
egészen megértették és emberi teljességük keresése mellett a Megváltó
Krisztussal való szolidaritásban dolgoznak. •MI Ot hirdetjük, Intünk és teljes
bölcseséggeloktatunk minden embert, hogy Jézus Krisztusban tökéletessé
tegyünk mindenkit' (Kol 1,28).
Amint .a Fiú önmagától nem tehet semm it, csak azt teheti, amit az
Atyánál lát" (Jn 5,19), ugyanúgy irányu l az ember szeme egy teljesebb emberi életre való törekvésben Krisztusra; benne látja ugyan is konkréten azokat
az emberi teljességhez tartozó szép vonásokat, amelyek radikálisan, gyökeresen az Istennek rnlnt Atyának, Fiúnak és Szentléleknek arcán rajzolódnak kl.
Tehát az emberi teljességre való törekvésben is fel kell túnni a három Istem
személyarcvonásainak mint a Krisztus-követés fő er ővcnalalnak. E három
vonás, e három erővonal foglalja össze az ember .s úlypontját". Bennük van
az, amit az ember mint lénye legnagyobb értékét adhat oda, ha énje egész
mivoltával törekszik a földi Krisztusban megjelent teljesebb élet felé. Ez a
három vonás világosan kirajzolódik mint három erővonal a f őparancsban.
lsten felé fordulni:
-

teljes szfwel (ez az erővonal vezet bennünk a megtestesült Krisztuson
keresztül a Fiúhoz az engedelmességben. Ez a hit vonala)
teljes elmével (ez az erővonal vezet bennünk Krisztuson keresztül az
Atyához a szegénységben . Ez a remény vonala)
teljes lélekkel, azaz teljes életerővel (ez az erővonal vezet bennünk
Krisztuson keresztül a Szentlélekhez a mennyek országa miatti házasság
nélküliségben . Ez a szeretet vonala)

A megfelelő görög kifejezések: kard ia, dianola és pszüché . E három erő
vonal viszi magával egész emberi mivoltunkat. A sorrendnek megfelelően
benne vannak:
1.) az agresszív tendenciák, amelyekkel az érvényesülési ösztön dolgozik
bennünk ;
2.) a haptlkus-retentív tendenciák. amelyek a birtoklás ösztönét ébreszti k
fel bennünk ;
3.) az erótlkus-llbldlnötlkus tendenciák , amelyekkel szeretet, élvezet, gyen·
gédség után törekszünk.
1.) Szolgálat, engedelmesség, kicsiség -

Te remtő e rő,

tekintély, nagyság

A teremtő erő, a tekintély, a nagyság, az érvényesülés utáni törekvés
Igazán nemes emberi feladat. De csak átfogó gondolkodásban tudja az erre
meghfvott megérteni, hogyateljességükhöz vezető út a szolgálaton, az
engedelmességen, a kicsiségen keresztül halad. Az újszövetség gondolat3
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világa szerint a tekintély, a nagyság, a teremt ő eró a szol gálat súlyában.
erejében és mé ltóságában keresend ő, Krlsztus követ ó i kemé ny vitatkozásokban tanulják meg, hogy mi az igazi hata lom, er ö és nagyság. Krisztus köve tésében a tan ítv ányok a szo lgálattal állnak vagy buknak. Ismételten hallják
Krisztustól a paradox gondolatot: az igazi nagyság a kics iségben áll. A .tapetophrosz ün é", vagy is a . s zívb öl. elméból és é l e te rö n k bő l jövó klcs lséq " az
ismertet ó jele Krisztus szolgá inak : Má riának (Lk 1,48) és Pál apostolnak
(Csel 20,19). E miatt mond ja óket nagynak m inden nemzedék.
Lk 12 fölv ázolj a a szolg álat erővonala pozitív pólusát abeteljesedésben :
a megd icsóült Úr fölkötött köténnyel fogadja a beteljesedésben övéit, és
folytatja a dicsóségben is földi élete rnunkáját, amikor kiszolgálja őket az
asztalnál.

Az ilyen szem lélet term észet esen fo rradalmas ít ja nemcsak a szív eket ,
hanem a gondolkodást és a közösségi élet minden formáját : a csa ládot, a
társadalmat, az egész v ilágtörténelmet. Hisz ha val aki egész szivével az
Úrnak szolg ál embertestvéreiben , annak szív ében nem marad többé he ly
a világ istenei számára. Ezek közé az ist enek közé t artoznak azok a képek
is, mel ye ket a kül önf éle elmélete k rő l , nézetekról és hagyományokról festünk
magunknak.
De az is következi k ebból a szemléletb ól, hogy a szolgálatban nem lehet
az Istent elvá laszt ani az emb ertól. Minden teremtő er őnek, tekintélynek és
nagys ágnak emberi vonásokat kell hordania.
M inél mélyebbre megy az ember a szolg álat e r ővonal án. annál inkább
fogja tudn i és tap aszt aln i, hogy sen kiföldj ére érk ezett , arra a te rületre, ahol
a szolg ál at és az engedelmesség e r ővonala átmegy a mindhalál ig való engedelmességbe, ahogya Filippiekhez intézett levél írja . Ezen a ponton csap át
a neg atív pólusból jövó e rő vo n a l a pozitrv pólus eróvonalába: Itt kezd ődik
meg az a fel emelkedés, mely lsten teljességében éri el majd egészen célját ,
minden jogos vágyát . Ezt a felemelkedést azonban csak a hit fényében
látjuk meg .
2.) Megosztás, önkiüresítés, szeg ény ség gazdags ág

Korl át lan birtok, hatalom ,

•Ti oly an tökéletesek legyetek, mint menny ei Atyát ok" - szólítja fel
Jézus a hegyi beszédben hallgatÓ it (Mt 5,48). A birtok, hat alom és gazdagság mi ndi g az emb er i telj esség formá i voltak és maradnak. Már a gyermekkorban e l ke zdőd i k az értük való küzdelem. Ha ismételten elve szünk valamit
egy g yerm e ktől , akiben épp ébredezik a birtokl ás, a ktsaj étít ás és a meg t artás ösztö ne, t iltakozni fog a kicsi. Talán sohasem tanulja meg az ilyen
gyermek a külsö dolgokhoz való helyes és rendezett viszonyt. Könnyen lesz
belőle aszociá li s lény: nem fogja ismerni azt az örömet, amit az . enyérn"
jel ent, de nem tudja majd becsülni a .tledet" sem . Ebben áll a szegénység
nagy v eszély e, amely különösen akkor fenyeget, ha a szegénységből lassan
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nélkü lözés vagy nyomor lesz. Az éli meg igazán a szegénység örömét, aki
megélte önmagában az anyagi és a szellemi jólét lehetőségeit is. A szerzetesrendek évszázados tapasztalata az, hogy épp azok élik legszebben az
evangéliumi szegénységet, akik több birtokról és vagyonról mondtak le,
míg azok, akik belépésük előtt szegények voltak, általában Igényesebbek.
Nagyon egyszerű belátni, hogy a nagysághoz, gazdagsághoz, hatalomhoz,
birtokhoz sokszor kemény lemondás vezet. A tunyaság , a lustaság, az önteltség feletti győzelem erőfeszítésbe, áldozatba kerül. - Egy gyermek nem
tanul önuralmat, belső szabadságot, ha minden kívánságát teljesítik. A felnőttnél aztán katasztrofálissá növik ki magukat az elhibázott nevelés következményei. A luxus modern rabszolgái nem tudnak többé átfogóan gondolkodni, mert nem tapasztalták meg életükben a dolgoktól való függetlenség
és szabadság örömét.
A szegénység szónak van egy keserű mellékíze. Sokan úgy vélik, hogy a
szegénység mint ideál nyomorban és függő viszonyban szeretné hagyni a
népeket, hogy könnyebben lehessen öket kormányozni. - Az evangéliumi
szegénység nem jelenti a nyomort, a nincstelenséget, de igenis a nyomorultakkal és a nincstelenekkel való szolidaritást. Szegénynek lenni nem
annyit jelent, mint állandóan kapni, hanem megosztani, kiosztani, amink van
és amivel rendelkezünk. Szegénynek lenni annyi, mint olyan nyitott szívvel
élni, hogy ki tudjuk osztani anyagi és szellemi javainkat ls. Lelki szegénység
ott van, ahol szabadon és egyszerűen, minden felhajtás és propaganda nélkül
önkiüresítés történik. Az ilyen értelemben vett szegénységnek van kisugárzó
ereje, ez ragad magával. Szent Pál felhívása és kérése áll a modern kor fiára
is: mindenki .dolgozzék és keze munkájával keresse kenyerét, hogy legyen
mit adnia a szűkölködóknek ls" (Ef 4,28).
Mennél messzebbre megy valaki ezen az er ővonalon. annál inkább fogja
érezni, hogy embertársai gazdagabbá lesznek (2Kor 22,19), neki pedig oda
kell adnia egyszer testét ls (Lk 22,19), életét is másokért. Minden öregedő
érzi ezt, mikor helyét meg kell osztania és egyszer egészen fel kell adnia,
hogy mások helyettesítsék, mások lépjenek munkahelyére. Ha mindenünket
odaadtuk , ha egészen kiüresítettük magunkat, az utolsó helyet kapjuk meg.
Lelki finomságról tanúskodik az a kor, amely tiszteli az öregeket ; egy hosszú
élet tapasztalatainak közlése a fiatalabbak legértékesebb kincse lehet. Az
ilyen életszemlélet követójének is fel kell készülnie az ellentmondásra.
Krisztus követójét sokszor tartják a világ szemet jének (lKor 4,10-13).
Ezen az erővonalon haladva a földi Krisztus pólusán át az Atyához jutunk
el, aki Isteni létét megosztja a Fiúval, és minden hatalmat a feltámadt Krlsztus lába alá vet. Ez az erővonal a remény vonala. Igy kívánja szent Pál Krisztus követőinek: •Világítsa meg lelki szemeteket, hogy megértsétek, milyen
reményre hívott meg titeket." Ef. 1,18-22. Ennek a teljesebb életnek lehető
ségét sejtette meg Camus is, amikor ezt írta: .Ahelyetr. hogy ölünk és meghalunk azért, hogy létrehozzuk azt a lényt, ami nem vagyunk, - éljünk és
engedjü nk élni, hogy megt eremt sük azt, aki vagyunk:
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3.) Unátadás , szeretet, lenni valakié örök egység és közösség

Unátadás, szeretet, megoszthatatlan

A szeretet a legértékesebb kincs a világon. A szeretetben leszünk érett
emberek, személyiségek. A szeretetben adjuk oda magunkat egészen. A szeretetben bontakozik ki egész emberi mivoltunk. J... szeretetben alkotunk maradandót életünkben. A hit átváltozik egyszer látássá, a reményből a teljességben birtoklás lesz, de a szeretet lényegében ugyanaz marad örökre.
Ha a szeretet ilyen nagy érték, ne csodálkozzunk azon, hogy veszélyeztetett, hogy a szeretetet nevelni is kell. A szeret ö ember egészen nyitott a
másik felé és egészen oda akarja magát adni, minden ellenszolgáltatás n élkül. .Amor meus pondus rneurn" írja Ágoston. A szeretetben van az
ember .s úlypontja". A szeretet bátorítás, elismerés, biztosítás, értelem,
életerő, már itt a földön megélt mennyország . De van egy lényeges feltétele :
a szeretett lényből, az embertársból nem szabad birtokot csinálni. A szeretet
egység és egyesülés után törekszik, de nem semmlsíti meg, nem rombolja
le a szeretett egyén személyiségét.
Hogy magunkat egészen adhassuk, egésznek is kell maradnunk. A szeretet
lényege a szernélyl vonatkozást tekintve az, hogya .rnt " élménye jön benne
létre. Ez azonban föltételezi, hogy az . én" és a .te" létezik már előtte, és
hogy az .én" és .te" nem szúnik meg a szeretetben sem. Miért maradt
Jézus egyedül és miért nem nősült meg? Pontos megokolást adni lehetetlen.
De nem vagyunk hamis úton, ha azt mondjuk, mindenkié akart lennni testévellelkével, egészen át akarta magát adni. A pap, a szerzetes azért nem házasodik, mert mindazoké akar lenni, akiket a sors útjába vet, maradéktalanul át
akarja adni magát hivatásának.
Krisztus szeretete megváltói szeretet. O nem azért szerette az embereket, mert azok jók, szolgálatkészek és nemes szivúek, hanem mivel nyomorultak, szegények és nincs aki vezesse őket. Az ilyen értelemben vett
szeretetnek szolidaritás a neve. Igy szeretik egymást azok, akiknek ugyanaz
a sors jutott osztályrészül, a .baj-társak" . Hosszú ideig lehet egymás mellett
szö nélkül rnenetelru, irja Saint-Exupéry; de a veszély órájában észrevesszük, hogy " váll váll mellett van; felfedezzük. hogy ugyanahhoz a közösséghez tartozunk: Mert a szeretet nem annyit jelent, mint . egymás szemébe merülni, hanem együtt ugyanabba az irányba tekinteni: Jézus nem jegyesünk, hanem testvérünk lett. Épp ezért a szolidaritás Jézus megváltói szeretetében való részesedés; a földi Jézuson keresztül a Fiúra mutat. Ugyanezt
a vonást viseli bennünk, ha Jézust és az embereket mint jóbarátot tekintjük
(Jn 15,12-17).
Az Atyához vezet az a szeretet, amelyről Jézus főpapi imájában így szól :
.az Atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem" (Jn 16,27). De a Szeritlélek vonásait hordja az a szeretet, melyért Jézus igy imádkozik: .Egyek
legyenek, mint rnl" (Jn 17,12). Amikor az embertársakhoz fúző kötelék szorosabb lesz, mint a test és vér kapcsolata, akkor tudjuk, hogya Szentlélek
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dolgozik bennünk. (Vö. Mt 12,46-50.) A szeretetnek azonban van egy tragikus
oldala: egoizmusunkkal, amely sohasem túnik el egészen, be vagyunk falazva
önmagunkba. Véges emberi természetünk miatt .egyén" -nek maradunk, képtelenek mindent odaadni, önmagunkat maradéktalanul a másikkal k őzőlnl,
vele eggyé lenni. Legnemesebb emberi vágyunk olyan szeretetre Irányul,
amely csak az isteni boldogságban lehetséges: a személyek különbsége
minden távolság nélkül: teljes egység abszorpcIó nélkül: egyetlen hang,
amely két húron pendül: "én" és "t e" . de .enyém" és . t led " nélkül.
Mert minden, ami téged s engem ér,
egymáshoz forraszt, mint vonó hegyén
a dallam két húrból egy hangon ébred.
Mily hangszernek lettünk feszülő húrja?
S milyen zenésznek játszik rajtunk ujja?
O édes ének.

(R. M . Rilke)

Krisztus követője tudja, hogy ehhez az egységhez hosszú út vezet. Ezen
az úton Jézus keresztfán kilehelt Szentlelke irányít és ösztönöz (Mk 15,37).
Ezt a Lelket kapta meg Krisztus meghívottjainak társasága , az egyház (ekklézia) . Ez a Lélek vezette a Fiút a földre (Lk 1,35). Ez vezette be Jézust
küldetésébe és a magányba (Mk 1,10-13). O fogja bevezetni Krisztus követőit
minden igazságba (Jn 16,12-15). Csodálkozhatunk tehát azon, hogy szeratetünk ereje a kereszten mint egy transzformátoron át fog lüktetni a beteljesedés felé?
Az Idő rövid . Ezért, akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna
(tisztaság): aki sír, mintha nem sírna: aki örvend, mintha nem örvendene:
aki vásárol , mintha meg sem tartaná (szegénység): s aki érintkezik a világ·
gal, mintha nem érintkeznék vele (engedelmesség)" (1 Kor 7,29). Szent Pál
azt akarja mondani, hogya szegénység és a javak megosztása, a szolgálat és
az engedelmesség, de általában az emberi önátadásnak minden formája ls
csak akkor vezet be és csak akkor visz el egy teljesebb emberi életre, ha a
szeretet ennek az erővonalnak a mozgatója. Ez az igazság áll minden életformára: az önmagát fogadalmakkal kötő re éppúgy , mint a világban élőre.
Mert:
a felelősség szeretet nélkül kfméletlenné,
a jog szeretet nélkül keményszfvüvé,
az igazságosság szeretet nélkül kritikussá,
a kötelesséqteljes ítés szeretet nélkül unottá ,
a nevel és szeretet nélkül makrancossá,
a szívesség szeretet nélkül álarcoskodóvá,
az okosság szeretet nélkül ravassza.
a rendérzék szeretet nélkül kicsinyessé,
a szaktudás szeretet nélkül rátartlvá.
a becsület szeretet nélkül gőgössé,
a vagyon szeretet nélkül fösvénnyé,
a hit szeretet nélkül fanatikussá tesz .
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Széneszi Miklós

CSALÁDEGYHÁZ
A II. vatikáni zsinatnak az Egyházról szóló konstlt űc l ö ja 1, . pontjában
van egy első pillanatra szokatlan és újszerű kifejezés : . In hac velut Ecclesia
domestica ... " .ebben a mondhatnánk családi Egyházban . . . " Mintha a
család és az egyház ugyanaz lenne, eggyé válna . A kifejezés azonban már
elég rég i, csaknem másfélezer éves . Aranyszájú Sz. János hívta fel hallgatói
figyeimét egyik beszédében , hogy úgy építsék fel családjukat, mint . eccl esia
domestica" -t. . családegyházat", . házl egyházat" , a családi otthonban rneqvalósuló egyházat. A gondolat gyökere pedig - amint a következőkből talán
világossá válik - a keresztény életfelfogásban rejlik. Csak mintha a keresz tény családok sokfelé megfeledkeztek volna erről a krisztusi eszményről.
Főként ma, amikor annyi szó esik a család, a házasság kríziséről s oly kevés
a megszentelésérőf, s még rltkábban arról , hogyan lehet éppen a családi
élet megszentelésünk eszköze, mindennapi forrása és alkalma . Pedig nem
kellene-e elgondolkoznl azon, hogy az Egyházra és a családra ugyanazok a
megkülönböztető jelek alkalmazhatók: egység , szentség és mindent átfogó
szeretet?
Az alábbi sorok a messze BrazIlIa ez Irányú törekvéseiből hoznak ízelftőt .
Hogyan próbáljuk mi , nap mint nap, egymással karöltve élni a krisztusi
örömhírt családunkban; mit értünk mi a . családegyházon" . hogyan lqyekszünk ezt az Ideált megközelfteni. Hat család alkotja jelenleg szoros baráti
körűnket. Természetesen mindegyiknek megvan a maga arcéle, sajátos dlnamlkája, egyéni dimenziója. Mindegyikünk élete . rnás". Amikor egy.egy család .rnaqánvéleményét" , .saját esetét" közöljük, elkülönítjük szavaikat.
Ugyanigy nem lehetne a leirtakat teljes egészében más környezetbe sem
átültetnI. Ha mégis paplrra vetettük ezt a pár sort, annak tudható be. hogy
mint az Egyház tagjai testvéri szeretettel kivánjuk megosztani tapasztala.
talnkat. próbálkozásainkat, nehézségeinket és örömeinket. Reméljük, egyszer
mások is tudatják velünk, hogyan próbálják ők Krisztus fényét sugározni
családI életükben .

J.
Krisztus a népek világossága. Az egyház - Krisztus jelenlétének folytatása a történelemben - mint világltótorony árasztja a fényt az emberekre ,
akik Ot keres ik . Mint a zsinat mondja, . Krlszt usban mintegy szentsége .
vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyes ülésnek: A család .
mint a közösség I élet és az igazi szeretet sejtje, szintén látható jele a
krisztusi szeretetnek a világban . Ezért méltán n evezhető . családegyháznak".
A családnak ebből a meg szentelést elörnozdlt ö szer ep éb öl tűnik ki , menynyire fontos , hogy telje s felelősséggel és összes következményeivel ma·
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gunkra vegyük házastársun k és gyermekeink Iránt i kötel ességeinket. Az,
hogy együtt Krisztus élő tanú i lehessünk, függ mindeg yik családtagtól és
példájától.
lsten mindig közösségbe hiv t a az embereket, egy néppé akarta kovácsoln i
Az üdvösségtörténet lsten népének története . Az Ószövetségben a
zsidók alkotják válas ztott népét : az újban a Krisztus köré gyűlt tan ítványo k.
A közösségi élet ráüt i bélyegét a kereszténységre kezdettől fogva : .a hivek
mind összeta rt ottak . . . ' (Csel 2,44) .N ézzétek, hogy szere t ik egymást' ez volt az ismertetőj elük . Hasonlóképpen a keresztény család , a szerelem
foga natja, hitből és s zeretetből fakadó tanúságtételével jele lesz a világban
Krlsztus valóságának . Az Egyház szent ség, amennyiben sugározza, hogy
lst en te rve benne valósul meg. Analóg módon a családegyházban felcsillan
a szentségi jel. amikor hisz abban, amit hirdetni akar , amikor a hitve sek
egymás és gyermekeik Iránti szeretete túlcsordul mások felé . Ebben az
értelemben a szül ök az otthon szolgái lesznek, rnlnr a papok az egyház szolgái. Az Egyházban Krisztus szeretete tesz minket testvérekké, eggyé. A családban két ember túláradó szerelme megteremti a gyerm ekeket és azok
szeretetét. Emiatt mondhatjuk, hogya család és az Egyház egybeesik, - felfo gásunk szer int eggyé válik.
ő k e t.

A család egyházzá válik , amikor lsten eszköze lesz . Ami kor megmutatja ,
hogyan valósu l meg benne lsten terve . Amikor nem próbál menek ülni a valóságtól. nem hát rál meg az elől. ami valóban fontos . Amikor dlcsöltí Ist ent
mások előtt ls . Am ikor él te tő hit sugárzik ör ömetb ől . Am ikor felfedez i a hit
ért ékér, az sstenl szeretet ingye nességét, akkor keresni fogja a hitben való
elmélyülést. s így a zökkenők is állomások lesznek él etében , nem pedig akadályok. Ahhoz, hogy a családegyház Krisztus jelenlét ének tanúj a lehessen
környezetében, elkerülhetetlen, hogy mind egészében , mind pedig tagja iban
külö n-külön kiegyensúlyozottság, kölcsönös megbecsülés és igazi szeretet
uralkodjék. Ilyen szellemben próbáljuk formálni otthonunka t . Jóllehe t a ránk
zúduló nehézségek fojtogatnak, előre tartu nk fáradtság, félelem, szorongás és
kétség között is , bízva, hogy megfelelünk Istentől várt küldetésünknek .
A csal ád mint . h áz! egyház' nem zárkózhat el az általános, a . katollkus "
(egyetemes) egyháztól. Mély kapcsolatok fűzik egybe a kettőt. Az utóbb i a
gyökér, a családok a vil ágba nyúló ágak. Az egyház és a keresztény család
k ülönböz ő dimenziókban egy és ugyanaz a valóság. Ennek a magat artása tehát
nem passzív alárendelt ség az általános egyházzal szemben, hanem g yümölcsöző
engedelmesség. Feladat a, hogy élj e, ami ebben az Egyházban történ ik . A
vele való együttélés ma elsőso rban a II. vat ikáni zsinat szellemének árvételét . el sajátítását kívánja.
Megkérdeztük gyermekeinket. hogyan lát ják ők a család és az egyház között i
vi szonyt. Ime válaszuk :
A l egidősebb . Cézár (27 éves. most n ősül t) úgy tartja , hogy a család . házi
egyház'. Főként Itthon érzi ezt, mivel mind [zlg·vér lg katoliku sok vagyunk.
Kamilla , a legnagyobb lányunk (26 éves . házas. egy éves kisl ánya van) nem
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lát összefüggést a család és az egyház között , Számára a kettő különbözö.
A ml családunk ebből a szempontből kivételes. O maga ls csak a szentséqekhez való járulásban él együtt az egyházzal.
Károly, második fiunk (24 éves, nőtlen, hivatalnok és fOlskolal hallgató)
szerint az egyház és a család egy, és szoros kapcsolatban áll nak egymással ,
mivel mindkettO Irányitó befolyást gyakorol életcélunk elérésére. Szerinte a
ml magatartásunk annyira aktiv az egyházi éle tben, hogy több energiát szantelünk jelenleg ennek, mint családunknak.
A második lány, Celina (23 éves, házas, kislánya másfél éves) felfogásában
az egyház egy család . MindkettO közösség. A ml családunknak pedig minden
tagja - véleménye szerint - bensö és tevékeny viszonyban áll az egyházzal.
A legkisebb, Claudia (16 éves , diák) azt tartja , hogy általában (vagy ahogy ő
mondta, . elvben" ) az egyház és család közti viszony nem jó . Kevés családban tudatosul , hisz a legtöbb a vasárnapi miselátogatássai klelégltettnek véli
egyházi kötelességét. Nem ls gondol arra, hogy részt vegyen az egyházközség
életében vagy valami vallási megmozdul ásban. A ml családunk kivétel :
itthon próbálunk egységet teremteni az egyház és a család között . Erre példa
maga ez a véleménykutatás is , amelyhez hasonlót gyakran csinálunk idehaza.
Gyakran esik szó körűnkben az egyházról. Hiányolja azonban, hogy nem Imádkozunk az étkezéseknél. I:s szerinte az egyház és család közti viszonynak
abban ls meg kell nyIlvánulnia, hogya hozzánk látogatók érezzék aszlves
fogadtatást.

II.
Nem magas-e az Ideál, amely kirajzolódott
elérni?

előttünk?

Hogyan próbáijuk

a) Elsősorban Imádkozó elmélkedéssel, mindig mélyebb kapcsolódással
Krisztushoz . Szeretnénk állandóan szemünk előtt tartani szavát: .Nélkülem
semmit sem tehettek:
Nap mint nap egyOtt Imádkozunk gyermekeinkkel. Arra törekszünk, hogy az
Imádság ne valami távoleső dolog legyen az életüktOl, hanem elkötelezettség
azért. amiért könyörgünk. Főleg pedig legyen hálaadó lma mindazért, amit
kaptunk, és ugyanakkor lsten dicsérete. Ilyenformán gyermekeink hallanak
Istenről , Krisztusról, a Szüzanyáról, amint hallanak a nagyszülOkrOI, nagybá·
csikróI, rokonokről. Nincs olyan korszak életükben, ahol ne essék szö ezekről
a valóságokról, mindig együtt élnek ezekkel ls. Minthogy ml szeretetbOI és
szerelemben élünk, nem esik nehezünkre alkalomadtán beszélni nekik a
Nagy SzeretetrOI. Ok pedig . érezve, hogy édesapjuk Igazi barátjuk ls , aki
Igazságos akar lenni mindenkivel , törödtk velük és mindazokkal. akit Ismernek
és akirOl érzik , hogy dolgos , becsületes - könnyen megértik, hogy létezik
egy másik .Atya·, aki minket hasonlóképpen szeret. Ugyancsak részeltet]ük
őket korukhoz képest baráti kapcsolatainkban ls . Úgy látszik, a maguk mödlán
(gyerekeink 2,5,8 és 10 évesek) meg ls értik ezt, mert sokszor nyafognak ,
tiltakoznak, ha pl. moziba vagy máshová akarunk menni, de nyugodtak maradnak, ha látogatóba Indulunk. Ez az év döntO volt a két nagyobbik gyerek
számára. TudatosItan i akartuk azt. amit már nap mint nap velük éltünk.
Ugyanis ml készítettük elő a legidOsebbet az elsö szentáldozásra . A plébánlán
ls részt vett négy előadáson és két kis Imaórán ls . De egy éven keresztül
ml próbáltuk megéreztetni és megértetni vele Krisztus szeretetét. oltári
ajándékát, Azt akartuk , hogy meglássa: IstenrOl nemcsak a templomban lehet
beszélni, nemcsak ott lehet vele beszélgetnI. Miután az elOkészltés betel ezödött, kézenfogva elvittük az Úr házába, hogy ezen a napon az Egyház
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közösségében egyesüljön Vele . Meg vagyunk győződve . hogy Igy mind Agnes
lányunk , mind pedig családunk minden t agja számára nyilvánvaló lett, hogy
Itt nemcsak egy .ü nne pséqrö l" volt s z ö, hanem olyasvalamirő l. ami a ml
élet ünknek, s ettől kezdve már az övének ls szerves része. Szerettük vol na
éreztet ni vel e, hogy ml , akik otthon egy kis családe gyházat alkotu nk, egy
nagy közösségnek ls részesei vagyunk , az ált alános, kat oli kus Egyháznak.

Naponta Imádkozunk egymásért is , Föltételünk, hogy mIndennap elmondunk egy Salve Reginát barát i körünk szándékaIért. Ha KrIsztusból akarunk
élni, vele való gyakorI t alálkozásunknak kell segi tenie egymás Iránti megértésünket. Ak Ik tudnak , hetenként egyszer vásár- és ünnepnapon kivül ls
részt vesznek egy szentmisén . Ez nem mIndig sikerül. mivel munkaldónk
sokszor egybeesik a szentm ise órájával. Hasonlóképpen nehezen tudjuk meqvalósitani három éve tett elhatározásunkat: a napi elmélkedést. Bórünkön
tapasztaljuk, mennyire fontos reggel vagy napközben öt-t íz percre megállni
és Imádkozva végIggondolnI lsten jelenlétét, tervét, szavát mindennapI életünkben . Sajnos, a fáradtság , munka, gyerekgondok és egyéb hasonlók mIatt
Márta sürgölődik bennünk, de Márla nem jut el az Úr lábához. Idónként egyegy házI mise örömében ls részesülünk. Püspökünk engedélye zte. Azelőtt kIs
bIbliaI elmélkedéssel kezdtük , és utána volt a szentmise. Most a szentlecke
és az evangélium felolvasása után vég ezzük elmélkedésOnket . Mindenki
közll, amit a bibliai szövegek szivében felébresztettek, a rnlsézö pap pedig
összefoglalja, klegészltJ. Találkozásunk legmélyebb, legszebb percei ezek az
elmélkedések. Utóbbi Időben annyira . belemelegedtü nk", hogy csaknem
dlalógussá vált a szentmisének ez a része. ~szrevettOk azonban, hogy ennek'
megvan a veszélye: könnyen elkalandozhatunk az alapgondolattól. szétszóródhatunk. Igy hagyjuk , hogy kl-kl rnondla el hozzászólását, s ha valakinek
erre megjegyzése, klegészltenl való ja van, azt te gye meg a szentmIse után.
Az elmélkedés jó elókészOlet a hivők könyörgésére. Itt terjeszt jük elő szándékainkat az egyházért , családunkért, magunkért, szeretteInkért, az egész
emberiségért.
b] Az Imádság mellett d öntő . hogy egymást segi ts ük. Tudjuk , hogy senkI
nem lehet keresztény magányosan. Célunk, hogy kölcsönös támo gatást nyújtsunk egymásnak éppen a családi élet megszentelésére . Nem mintha nem
tartanánk fontosnak a keresztén y hit közösségi klsu gárzását ls. De úgy lát juk,
hogya mal atomIzált világban ez az elsődleges f eladatunk . A többi ennek
természetes és lehetőség szerInti túlcsordulása legyen .
Egymás támogatása otthon kezdődik. A férj és feleség k özőrt . . Ezért a
férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik , s a kettő egy te st
lesz" - mondja már a Teremtés története. De mikor lesz egy lélek? A ml
útjaink sem egyformák Itt. Van, aki elég göröngyös Ifjúkor után kötött kl
házastársa mellett, van, aki szinte mindIg egyenesben járt.
Amiót a ismerjük egymást , Krisztu s Iránti szeretetünk mintegy hörn éröle szerelmünk nek. Gyerekkoromb an ls hall ottam beszéln i I s te n ről , de csak egyetemi
értettem meg. hogy O Jelen van
éveim elején egy lelk igyakorl aton -
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életünk minden mozzanatában. Ez az úJjáébredés épp akkor történt. amik or
megismertem Jánost . későbbi fé rjemet. Isten Irántun k való Ingyenes szeretet ének felfedezése együtt haladt egy személy szeretetének csodálatos élményével. S ez az élmény egész más volt . mlnt az addigi felületes szerel meskedések : csodálatosan komoly és mély . János meg én nap mint nap n övekedtünk a hitben és egymás Iránti szeretetünkben . mig az egyetem bev éqzése után megesküdtünk . 14 év óta életünkben sohasem volt valam i .rendkivüli" esemény . KI tudj a. talán ezért nem ls oly könnyü hüségesnek maradni
vá lesztott és keresett életformánkhoz. MI egyszerü •• h étk öznap i" életet élünk.
és ebben keress ük a . nagy rendk ívültt" : élni ls ten Irántu nk való szeret etét.
Megl epő . hogy éppen legnehezebb körülményeink között Il yen volt például.
élamikor Igen szerettünk vo lna gyereket . de ez éveki g váratott magára tünk legmelegebben egymással . próbáltuk legalább együtt átelmélkedni lsten
akaratát velünk. Bármi is történt . soha nem hagytuk el hitünket és egymás
iránti szeretetünket . Tudjuk. hogy fele lőse k vagyunk a másik lelki fejlődéséért:
érezzük. hogy mihelyt egyikü nk fáradt. petyh üdt . a másik mellette áll.
figyelemmel kiséri és fe lkarolja. amikor erre alkalmas pillanat mutatkozik.

Megszokott. beidegzett magatartásunk segItség helyett azonban gyakran
akadályozza a másik megértését. őszinte jóaka ratának észrevevését. Sok
jóindulat ú próbálkozá s megtörik azon. hogya másik félig tudatos. akarat lan
előítélettel viseltetik hitvestársával szemben . I:ppen amikor a f érj (vagy
feleség) a legjobb szándékkal közeledik a másikhoz. ez fél remagyarázza:
. Iám. már megint ezt akarja csinálni velem .. . o. s ezzel a gondol attal
csIrájában fojtja el a kedvességet. kedvezni akarást. Hogy ebb ől a meddó
körtorgásból kiutat ta láljunk. egy harmadiknak kell segItségün kre jönnie.
Krisztus Lelke lehe t e lsősorba n ez a . harrnadlk" az életü nkben . Legalább
havonta. de ha lehet . het enként leülünk. fé rj és feleség. vagy elsétálgatu nk
. h ármasban" . Tudjuk . hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az O nevében. je len van közöttünk. Igy az O iel enlétében beszéljük meg egymáshoz.
gyermekei nkhez való v iszonyunkat. fontosabb problémáinkat. Az a tu dat.
hogy Krisztus áll mell ettünk. megnyugtat és erőt ad nemcsak arra. hogy
türe lmesen végighalIgassam a másikat. hanem arra is . hogy új szemszög bő l
próbál jam megért eni mondan ivalóját. A mIndennap füsttől. koromtól szenynyezett leve gő/éból fel kell emelkednI ózondús erdók közé. tI szta havasokra .
Egész más világkép tárulhat fel Igy el ő ttün k . szervezetünk megtisztu lva
reagál. Az O személye előtti találkozás sokszor fr iss vérkeringést hoz egy.
máshoz való viszonyunkba . - Néha azonban még így sem tudunk e be röqzött . egyéni szűk látókörön fel ülemelkednI. Ezért . csal ádk özlleq" ls elmond.
juk egymásnak . hogyan telt el az idő ut olsó találkozásunk óta . Mia latt vacsorázunk . elbeszélgetünk. milyen örömeink és nehézségeink voltak. Gyakran
megesik. hogya férj és feleség közöttt feszültség épp Ilyenkor hldalódlk át .
Ha ketten vagy hárm an is mondj ák: •Te Jóska" vagy Te M ária. nem veszed
észre. hogy .kezeled' Máriát (Jóskát) . . . nem látod. hogy jót akar neked?"
- az talán hatásosabb. Lehet . hogy az adott pillanatban nem kö nnyű ezt
elfogadnI. De mivel tudjuk. hogy a töb biek jóakaróink. s mi vel már mi ls
adtunk hasonló jótanácsot másoknak. hamarosa n magunkh oz térünk. és k épesek leszünk arra . amire eddig nem éreztünk erőt.
o
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9 éwel ezelőtt szinte mohón vártuk . hogy a többiek segits enek rajtu nk.
Szükségét érezt ük annak. hogy klt árhassuk a lelkünket. kéts égeinket a hitre,
gyermekeink (kettő van) nevelés ére vo natk ozóan. Az évek pergésével lassan
változás ment végbe ö nző kapniv ágyásunkban . M ind ig Jobban éreztük, hogy
csak annyiban növekedhetünk lelkileg. amennyi ben képesek vagyunk adni a
többieknek . megosztjuk velük öröm einket. szenvedéseinket. Az elején zártak,
bírál ók voltunk , kevés szeretet élt bennünk. Utunk elég nehéz volt, t ele
zökkenökkel. bár p ih enők k e l is . Mo st ls még messze vagyunk az ideált ól. De
érezzük. hogy már tudunk segite ni másokon. Gyarapodtunk egymáshoz és
gyermekeinkhez való viszonyunkban. M ások vé leményének t iszte letben tart ása,
mások Iránti türelem megszerzése lassan és f ájdalmasan, de megy.

c) Az általános Egyház Krisztus szavából táplálkozik , az ö evanq éllumából gyarapszik. Ha azt kív ánjuk , hogy családunk . házi egyház" legyen. ehhez
a forráshoz kell vIsszatérnünk. Innét kell növekednünk a hitben. Hamar fel·
fedeztük azonban, hogy hitünk g ye re kc i p ő b e n jár. Kevéssé ismerjük Krisztu s
kinyilatkoztató szépségét, még kevésbé tudjuk napl problémáinkat a hit szellemében megoldan i. Ezért nélkülözhetetlenné vált hitünk rendszeres tanulmányozása, elmélyítése . föként a hitnek családunkhoz való kapcsol ata szempontjából. (gy áttanulmányoztuk már a II. vatikáni zsinat eqylk-rnáslk döntését, a holland katekizmus főbb fe jezete it (megvan portugál fordításban) .
a . Humanae Vitae" enciklikát stb . Nem egyszer panaszkodunk . hogy nincs
időnk olvasásra. tanulásra . De amikor látjuk , hogya másik család , aki szlntén dolgozik. küszködlk , mégis csak tudott néhány percet erre szánni . a
legközelebbi alkalomra mi ls felkészülOnk.
Októberben pl. erről a témáról gondolkodtunk: . Az evangélium ottbonunkban - a kereszt." . Elhat ároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudn i
köztetek. csak Jézus Krlsztusról , a megfeszítettről" (1Kor 2.2) . Ilyen kérdések merültek föl : Milyen kereszt, kicsi vagy nagy nehezedik családunkra?
Hogy fogadjuk? Milyen a magatartásom szeretteim szenvedése láttára?
Milyen képet festek gyermekeimnek a szenvedésről , megprób áltatásról, halálról? Olvassuk-e néha otthon Krisztu s szenvedéstörténetét, elmélked ünk-e
erről családunkban? Krisztu s fényénél hogy készülünk fel eset leges szenvedések elfogadására?
Egyik családapa túl erősnek találta ezt a t émát . megtagadta a feleletet .
De beszélgetés közben lassan új vil ágosság gyúlt benne. és belekapcsolódott
az elmélyftésbe. Talán érdemes közölni két kis beszámolót . Az elsőt csak a
felesé g írt a meg, mivel a férjnek nem volt ideje vele együtt át gondolni válaszát . A második a hitvestársak együttes válasza.
•Minden életnek megvan a maga keresztje. Ha val akit szerotü nk. ez már
a szenvedésnek való elkötelezettséget zárja magába. Az a fontos, hogy fel készül jünk a szenvedés pozitIv és józan elfo gadására. A szenvedés az ernberi valósághoz tartozik, s mint Ilyet kell elfogadnunk. Szenvedhetünk Krlsztussal VB9Y nélküle - ez az egész különbség . Gyerme keimnek próbálok rámutatni, hogy a szenvedés természetszerű dolog , amelyik sokszor eltéríti
az embert a lapos út folytatásától és felfelé Irányftja. De őszintén rneq-
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vallom . nem keresem a szenved ést, a keresztet ; sót ha tudom. elkerülöm .
Ugy látom . hogy kiváltságos életünk van . mivel lsten megkímélt nagyobb
szenved ésektöl. s remél em, hogy kegyelmével gyar apodásunkra használhatjuk
fel ezt a sok érdemtelenül kapott jót (gyermekeink egészsége, kleqyensúlyozot t anyagi helyzet stb.) Barátaink pedig az Egyház jelenléte az életemb en: kisarjasztja bennem a vallásosságot. mint ezeket a gondolatokat ls.
Gondolkodásra . visszapillantásra kényszerít, s így javulásra, beismerésre .
Talán nagyon is önző vagyok másokkal szemben . Mentségül azt hozom fel .
hogy ninc s id őm . Valóban ne lenne? Az ld ö értékrend kérdése. S Krisztus
az utóbbi hónapokban nem túl magasan állt értékskálámon. De ennek ellsmerése már egy lépést jel ent ; remélj ük , a többi hlányzót is meg tudom
tenni . . . •
•Nincs kétségünk. hogy a felelósséggel vállalt családi élet alkotja a
keres ztet a házastársak számára . Talán nem is annyira mint teher. hanem
mint önátad ás. A házasélet önzésünk legyózését követeli, amit pedig mlndegyikünk dédelgetve rejteget, s így önmagu nk állandó feláldozását kívánja
a másiknak. De ha m inde z szeretetból történik, akkor a keresztnek nem
les z ólomsúlya, amit parancsszóra. kötelezettségból t űr ünk: tudatosan vállalt
önátadás mozzanata lesz . Krisztu s szer et et ból adta életé t az emberiségért.
Szeretetból mi is kivetkózünk önmagunkból. Pedig nehezen tudjuk a . rnáslkat" (férjet. feleséget , gyermeket) önmagunk el é helyezni. Természetes
hajl amunk . hogy saját cselekedeteinket értékeljük. s ewel gyakran az önsaj nálkozás veszedelmes területére lépünk. Ez magával hozza a csalódást .
a kiábrándul ást . Igen nehéz önmagunkat felülmúlni. s a másikat tartani életcélunknak. Néha. amikor súlyos szenvedés (betegség. haláleset) kopogtat
otthonunkban. épp a kereszt fúz minket össze , együtt hordozzuk. Annál a
családnál pedig . ahol még nem fordult elő nagyobb megpróbáltatás, a napi
élet ben mutatkozik meg a türelem . lemondás. Az. aki megpróbáltatásokon
ment keresztül. nagyobb lemondásra képes; más távlatból látja az életet.
Szinte hihetetlen. mícsoda arányokat vesznek fel a hozzánk tartozó dolgok.
Azoktól. akik nagy ves ztes égeket ezenvednek. kell ene bölcsességet tanulnunk . C élkltűz és ünk, hogy gyermekeinket szeretetteljes türelemre tanítsuk . Nem könnyű , s bizonyos szempontből keresztnek lehet nevezni. Azt
kívánja . hogy legyózzük saját hibáinkat. szeretetlenségünket és türelmetlenségünket. Célkltűzésünk, hogy kézzel-lábbal küzdjünk annak a szeretetnek
megórzésén . amit már kiépítettünk magunk között; ezt nap mint nap gondoz.
nunk kell. szünet nélkül. Onmagunkból klvetközve , nyíltan és barátian kell .
hogya legjobb énünket adjuk a más iknak. Ez nehéz . De bízunk. hogy Krlsztus példájára támaszkodva meg tudjuk valósítani eltökélt szándékunkat."
Csálédba születtünk, családban nevelkedünk, s ha pár évre . ön éll ös tt luk"
is magunkat. a dolgok rendje szerint a házassággal újra a családi élet körébe
t érünk vissza. Eletünk nagy része tehát ennek az életformának kereteiben
zajli k le . Mennyit kellene imádkoznunk . próbálkoznunk . hogy váljék meg-
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szentelódésünk forrásává , hogy ez legyen az első közösséq, amely Krlsztus hoz vezet és vele mindennap szorosabban egyesít! Ez azonban csak akkor
lehetséges, ha családi közösségünkben Krisztus közösségének, az Egyháznak
szelleme uralkodik, ha otthonunk .családeqyházat" alkot, vagy legalább is
ennek megvalósítására törekszik, amint már Szent Agoston figyelmeztette a
szül öker hires felszólitásában: . Legyet ek az én képviselóim családotokbanl"

Nagy Kázmér

AZ IDOSZERü NEWMAN·
Az angol közmondás szerint: •The proof of the pudd ing is eatlnq " ,
vagyis szószerint: Evés a pudding próbája. Atvitt értelemben annyit jelent
ez, mint amikor magyarul ezt mondjuk: a fát a gyümölcséről lehet Igazán
megismerni.
Erre a közhellyé vált mondásra gondoltam, amikor nemrég BIrminghamben felkerestem Newman bíboros élete második felének központját, az
ottani Oratóriumot és benne Newman lakását. 4 X 6 méteres szoba. Fenyő
deszkával van leválasztva egy másfél méter széles rész : a hálófülkéje. I:lete
utolsó éveiben a házikápolnája volt. A deszkapalánkon innen, a .nagy térben "
néhány alacsony könyvespolc, egy iróasztal karosszékkel és egy b őrfotel .
Az asztalon félig leégett gyertya és petróleumlámpa, amellyel Gladstone
miniszterelnök ajándékozta meg Newmant. Soha nem használta . Hozzászokott a gyertyafényhez. M inden úgy van, érintetlenül , ahogya halála napján:
1890. augusztus t- én volt. Még a faliszekrény is , benne a következő vagyontárgyakkal: két rend papi civil, 2 reverenda, 1 bíborosi diszruha, 2 bíborosi kalap . 2 birétum , némi fehérnemú és az ajtóba vert szögön olcsó, koí

• Eletrajzi adatai dióhéjban: született 1801·ben Londonban. 1817: az oxfordi Trlnlty
College diákja . 1822: az oxfordi Or lel College beltagja ( .Fellow· ), 1828: az ottan i
egyetemi te mplom vikáriusa. 1832: Földközi·tengeri és római utazása. 1843: angli kán
müködésének utolsó éve , 1845: katoli zál, 1848: megalaplt ja a bir minghami Oratóriumot, 1854: a dublini katolikus egyetem rektora (1858-lg), 1879: bíboros. 1890-ben
Birm inghamben hunyt el.
A Newmannel foglalkozó óriási irodalomból a legkorszerűbb Merlol Trevor :
Newman, the Plllar of the Cloud és Newman . Light in the WInter (1962). Franciaországban a Bouyer-Nédoncelle szerkesztésében megjelent Textes Newmanlens ,
Németországban a Becker-Artz-f éle Ausgewáhlte Werke , Olaszországban a Ranchettl
szerkesztésében indult sorozatos kiadás ismertetI Newman világát. 1955-1970 között
négy nemzetközi Newman-sz ümpozlont rendeztek Luxemburgban , 1966·ban Oxfordban ,
a szentév alatt pedig Rómában, amelynek során magánkihalIgatás keretében a pápa
méltatta Newman .modernségét". Prófétai módon előrelátta korunkat - mondotta -.
és sok probléma, amely foglalkoztatta , a II. Vatikáni Zsinatnak ls tár gya volt. pl. az
ökuméné, az Egyház és a nemkeresztények viszonya , a keresztények szerepe a
világban. a laikusok Jelentősége. Joggal beszélhetünk ma . Newman órájá· -röl,
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időb en a vállára terített. Kályha,
kandalló nincs a szobában. A hálófü lke falán ott látható két tucat fénykép :
rokonok, barátok, ellenfelek arcmása. Elalvás előtt imádkozott értük. Amikor
a fülk éböl kápolna lett, oltárral, akkor is ott hagyta a mementóihoz segitő
képeket. Bíboros korában: 78-tól 89 éves korái g mege ngedte magának a
luxust, hogy ne a fülkében aludjék. Privil égiumként kápolnát rendezhetett
be az ágya helyén.

pott, szürke pokr ócdarab, amelyet téli

Ebben a keretben élt kereken négy évt izedig. Ez önmagában is sokat
mond. Úgy éreztem, jóváhagyóan vette tudom ásul, hogy életrajzai , könyvei
és a múködésé t elemző tanulmányok után ezt is látni akartam . .A pudding
próbáját . .. ' Newm an, aki korának egyik legélesebb elméje és legeredetibb
gondolkodója volt, semm ire sem becsülte a könyvszagú , csak logikával operáló elméleteket, fílozófíákat. Prófétai jellegéből következett, hogy nem
vont merev határt a profán és a vall ási igazságok között. Az oxfordi hagyo.
mányoknak , ott töltött boldog éveinek és az őskereszténység beható tanu lmányozásának tulajdon ítható, hogy egyszerre volt az elmélet és a gyakorlat
embere , sőt elevenen elégő vértanúja.
A Szentszék 1975-ben mindennél jobban szerette volna, ha John Henry
Newmant a szentek sorába tudják iktatni, de VI. Pál pápa többszöri személyes sürgetésére is csak lassan mozdul előre ügye . Szóba került, hogy
a pápa a kanonizálást megelőzve egyháztanítói címmel ruházza fe l a halála óta egyre jelentősebbé váló Newmant. A szentévben azonban egyik t erv
sem valósult meg. A kanonizáclót késlelteti, hogy az oxfordi egyetem klad ásában megjele nő sorozat: Newman levelezése, csak a 18. fóliókötetnél t art
és még 12 kötet sajtó alá rendezése, kiadása hátra van. Legalább öt-hat évbe
telik, amig elkészülnek vele . Több mint 20 OOO levél maradt Newman után .
A szenttéavatási perhez minden irományt össze kell gyújtenI. Az eqyh áztanítói cím megadása ellen viszont az angol egyház tiltakozik, mert attól t art :
kanonizálás nélkül azt a látszat ot kelthetné, miszerint Newman csak a leg·
nagyobb teológusok egyike, de nem szent . Már pedig - hangoztatják rnlndkett ő vol t egy személyben . Elsősorban azonban próféta és az igazság
vértanúja .
Azok számára, akik nem jutottak még hozzá Newman több , magyarul ls
megjelent munkájának vagy a vele foglalkozó tanulm ányoknak az olva sása hoz, nagyon röv iden érdemes felidézni pályafutását.
1801·ben Londonban született. Tíz éves kor ában már görög és latin ve rseket írt. Tizenhat éves, amikor leteszi a nehéz felv ételi vizsgát Oxf ordban.
A kö vetkező hat évben valóban egyetemes múveltségét tová bb fej lesztv e
bölcseletet, teológ iát és természettudományokat hallgat. A . nagyobbra születtem " tudata 16 éves korát ól elev enen élt benn e. Ezért ls dönti el: pappá
szent elt eti magát , és - annak ell enére, hogy az angli kán egyházban rneqtehetn é - nem nősül meg.
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A múlt század harrntncas-neqyvenes éveiben történik mindez . Az angl ikán
egyház őrzi a katolikus k üls ős éqeket, egy sz úk kör a t radíciók. a tanítás
lényegét is. de általában úgy kezelik az emberek és az állam is az anglikán
egyházat, mintha szakmin isztérium lenne : a tömegek elkábítására és a kl üresedett .keresztény állam " ceremóniáinak lebonyolítására .
Newman és egyre gyarapodó baráti köre ebben a légkörben vág neki az
igazság kiderítésének. Belőlük lesz a később .Oxford-rnozqalom" -ként ismert
szellemi erjedés: az angl ikán egyház nagy belső reformja, amelynek során
a legkövetkezetesebbek, így Newman és vele meg utána tízezrek eljutnak
Rómáig.
A felfedező út az egyházatyák és az ősegyház tanulmányozásával kezdő
dött. Newman rádöbbent: akárhogy is volt, bármi történt is. az első né9Y
században kristálytisztán kimutatható, hogy Róma püspökét a többi fölött
álló tekintélynek tartották. mégpedig azért, mert annak a Péter apostolnak az
utódja. akit maga Jézus bízott meg az oldás és kötés hatalmának gyakorlásával. Ha tehát - folytatódik Newman gondolatmenete - ez így van. már
pedig tény. hogy így volt a kezde t kezdetétől, akkor az anglikán egyház csak
úgy újulhat meg . ha az ősegyháznak ezt a hagyományát is átveszi.
Ez a felismerés volt a sarokkő , ahonn an kiindulva az oxfordi mozgalom
egyre nagyobb hatást ért el. Newman és társai pedig a század közepére
külsőleg is hitet tettek Róma püspöke mellett.
A következő negyven évben Newman az oxfordi egyetem szellemére
annyira emlékeztető kötetlen. belső f egyelmet kivánó , különben rnlndenkinek a szabadságát tiszteletben tartó. alkalmazkodni képes oratoriánusok
életét élte. az angol viszonyokra alkalmazott szabályok szerint.
Szinte halála pillanatáig nem szüntek meg a támadások ellene anglikán
részről ; a gyanakvás. a gyanúsítgatás és a feljelentések sorozata katolikus
k öt ökb ől .

Az anglikánok - akik nem követték őt Rómáig - köpönyegforgatónak
tartották. Nem értették meg . hogyan dobhat oda valaki fényes jövőt ígérő
oxford i pályát (rendszerint püspöki. érseki javadalmakhoz vezetett és visz
még ma is) "elméleti" megfontolásokért. Nem látták, hogy Newmannek a
kereszténység nemcsak elmélet. hanem létkérdés volt.
A katoli kusok pedig Angl iában ultramontanisták voltak. A múlt század
közepén állította helyre Róma a hierarchiát. Az évszázadokon át üldözött.
majd éppen csak megtürt katolikusok gettószellemben, gyanakodva, rnlndentól félve, akkor érezték magukat biztonságban. ha pápábbak voltak a pápánál. Angliában támogatták legszívósabban a IX. Pius és az olasz egység
megteremtői között lezajlott küzdelemben a pápai állam fenntartásának gon·
dolatát. Newman kétségbe volt esve, hogy a pápa idegen zsoldosokkal védekezlk a saját népe. sőt, Rómáról lévén szó : a saját egyházmegyéje népe
ellen. Az I. Vatikáni Zsinatra meghívták, de nem ment el . mert megoldhatatlannak látta az eszmei z űrzavart, és feleslegesen nem akart szerepelni.
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Ugyanakkor mindent elkövetett, hogyatúlzók tervei ne sikerüljenek. Az
akkori angol bíboros, Manning - aki korábban szintén anglikán pap volt nyíltan hangoztatta például, hogy a tévedhetetlenség a mindenkori p ápát
minden - tehát nem csak hit és erkölcs dolgában tett ex cathedra kijelentésében megilletI. Newman világos logikával mutatott rá ennek az álláspontnak történelmi, teológiai és gyakorlati tarthatatlanságára.
Eletének második felében , a többezer levélen kívül , két fő munkával
örökítette meg a nevét. Az elsó az ót támadó és benne kételkedő köröknek
szóló .Apológla", vallási fejlódésének leírása, amelyhez csak Szent Agoston
vallom ásai hasonlíthatók mélységben, eg yszerűségben és ma is modernként
ható stílusában. A másik 1875-ben megjelent .Ievele" Norfolk hercegéhez
clmezve, de Gladstone volt miniszterelnöknek válaszul. Gladstone ugyanis
a Vatikán i Zsinat után irt tanulm ányában súlyos veszélyre hívta fel a
figyelmet. Szerinte ezentúl a katolikusok minden ügyben követni fogják a
pápát, tehát könnyen elképzelhetó, hogy loj alitásuk megoszlik, sót szembekerülnek az állam érdekeivel. A katol ikusok tehát veszélyesek. Newman, aki
tisztelte és szerette a mélyen keresztény (anglikán) Gladstone-t, nem akarta
azzal megbántani, hogy egyenesen neki válaszol, hanem a fenti formát választva fejtette ki: mennyire alaptalan a félelem. Ezzel a levéllel egyúttal
eloszlatta a vészfelhóket Rómában, ahol feljelentések és szándékos félremagyarázások alapján már azzal a gondolattal foglalkoztak, hogy nyilvánosan elitél ik. Akárcsak Dölllngert, vagy sokkal késóbb Prohászkát.
Am ikor XIII. Leó került a pápai székbe, elsó dolga volt, hogya 78 éves
Newmant biborossá kreálta . De mIután Newman ragaszkodott a birminghami Oratóriumhoz, püspö kké nem szentelték. . Eg y sze rű · pap maradt, a
mások kedvéért néha magára öltött bíboros t diszben és a fekete reverendájához viselt blboros i pileolussal.
Ez a cím és a késón, de mégis megérkezett elismerés aranyozta be életének utolsó évtized ét . Próféta i bátorsága tovább sugárzott, és a II. Vatikán i
Zsinat szellemében , határozata iban teljesedett kl. A gyakorlati megvalósitás
bizonyára még hosszú évtizedek, ha ugyan nem évszázadok feladata. S talán
ezek a távlatok világos ítják meg, miért és mennyiben j elentós ma ls a birminghami oratoriánus-kardinális.
A távlathoz : a múlt századi és szinte napjaink ig nyúló háttérhez még
annyit, hogy az 1864-ben kiadott Syllabus többek k öz őrt tévedésnek minősí
tette, ha valaki azt vallotta , hogy minden embemek szabadságában áll azt a
vallást tartani , amit értelme világán ál Igaznak tart. Hasonlóképpen téves az
a vélemény, miszerint komoly reményünk lehet azok üdvössége felól, akik
nem tartoztak Krisztus igaz egyházához. A Syllabus tévedésnek nevezte
azoknak a véleményét ls , akik szer int az egyház nem használhat er őszakot ,
sem pedig közvetett vagy közvetlen világi hatalmat céljai elérésére. Tévedés
az ls (az 1864-es lista szerlntl , hogy az egyház és az állam szétválasztandó,
vagy hogy nem felel meg korunk szell emének , hogya katolikus vallás
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legyen az egyetlen államvallás - más vallások kizárásával. Végül a Syllabus
elítélte azokat. akik szerint a római pápának ki lehet és ki kell engesztelödnie
és egyeznie a liberalizmussal, a haladással és a modern civIlizácIóval.
Nem csoda, hogy a jegyzék megjelenése után - amelyről különben az
angol püspökök is csak a Times cikk éb ől. utólag értesültek - egy képviselő
azt rnondotta Newmannek: ,Az angol katollkus sajtó cikkeibői úgy tűnik ,
hogy a pápa nyolcvan új tétellel egészítette ki a niceai hitvallást . . . ' A
t úlz ök. vagy akik nem láttak a jövőbe - mert nem tudták felmérni a korukban feszülő problémákat - valóban a csalatkozhatatlanság szinébe állították
be a .Syllabust" is. Newman nyiltan és leveleiben. még ma is nagyon élesnek ható szavakkal mondta el róla a véleményét. mégpedig az általa ls szükségesnek tartott infallibilitás védelmében I
Nagy szónok volt és nagy gondolkodó. Az oxfordi egyetemi templomban
tartott anglikán konferenciabeszédein és az oxfordi mozgalom 90 traktátusán
kívül (alkalmanként megjelent röpiratok egy-egy témáról) ki kell emelnünk
a keresztény tanítás fejlődéséről írt rnüvét (An Essay on the Development
of Christian Doctrine 1845) és az 1870-es .Essay in Aid of a Grammar of
Assent" -et (rnaqyarra megközelítően talán így fordithatnánk: .A meggyőződés
alapelemei'). Ez utóbbiban arra a kérdésre próbál megfelelni. hogyan tekinthetjük bizonyosnak a dogmákat. A tapasztalatból kiindulva bizonyítja. hogy
a megismerésnek kétféle módja van: a logika és matematika absztrakt következtetése meg a hétköznapi ember konkrét. intuitiv gondolkodása. Ez a
második út a hitbeli meggyőződés útja is. Az az ember. akitől semmi sem
állt távolabb, mint a vallás pusztán érzelmi felfogása. teljes Igazságot szolgáltat itt .a szív érveinek". A hit eszményi feltétele : egyesíteni. egyensúlyba hozni a dogma fogalmi világosságát és a keresztény tapasztalatot.
és valóban
Newman .katonal felderítő vállalkozásnak' nevezte művét, messzire merészkedett benne a korabeli tomista filozófiától , megállapításai
már Husserl fenomenolágiáját és az egzisztencializmust elővételezik, s
egészen új alapokra helyezik a témát. Jellemző, hogy cenzora az első ivek
átnézés e után vissza akarta adni megbízatását, olyan aggodalom fogta el a
gondolatok újszerűsége miatt. A kétségbeesett szerzőnek térden állva kellett
könyörögnie : ne hagyja cserben .
Most, amikor a Norfolk hercegéhez címzett .lev él" megirásának századtk
évtordulóján és Newman kanonlzációjának küszöbén az angolszász világban
reá terelődött a figyelem . saját korát messze megelőző Időszerűségét jól
foglalja Össze Charles Dessaln birminghami oratoriánus, Newman Irodalmi
hagyatékának gondozója . különben Oxfordban végzett Ismert egyháztörténész,
a . Conclll urn" hasábjain megjelent tanulmányában . (Címe: Kardinai Newman
als Prophet.) Dessalnhez hasonló módon értékelik mal jelentőségét mások
ls. Igy pl. eddig legjobb. két kötetes életrajzának szerzője: Meriol Trevor,
aki a könyv megírását megelőző kutatásai hatására katolizált. Rájuk támaszkodva a következő pontokban foglalom össze Newman időszerűségét:
4
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l. A néhány éven belül teljes, 30 vaskos kötetre rúgó 20 OOO levélből
egy ktsgyermek korától a haláláig feltáruló és fejlődő emberélet mutatkozik be, olyan . üzenettel " , amely a XX. századnak szól. Kiderült, hogy noha
a béke embere volt, személye botránykőnek számított, ellentmondás és
viták központjában állt, az egyházon belül ls .
2. Bámulatosan sikerült ötvöznie a félelemmentes igazságkeresés t az
egyszerú hittel , nemzetköz i tekintélyét a látszatok, a talm i teklntélyek elutasításával , természetes érzelmeinek és ösztöneinek f inom elemzését és
megértését az lsten terveibe való beillesztéssel.
3. Ritka ért elmi képességeivel , éles elmével , jövőbe látó Int ell ektussal
párosu lt , hogy Anglia egyik (m a ls) legrútabb ipari városának munkásnegyedében élt. M iközben a félvilággal levelezett pl. a dogmafejlődésről.
analfabéta munkásgyerekeket tanitott írni-olvasni, hinn i. Mosollyal viselte a
szegénységet, de Mesteréhez hasonlóan élvezn i tudta a jó társaságot, voltak közeli , szlvb élí barátai , és egy jó vacsora , egy felemelő Beethovenkoncert után boldogan tért nyugovóra. Ember volt. Abban ls, hogy szenvedélyes természetének megfékezése közben nem egyszer fizika i rosszullét
fogta el.
4. Krisztocentriku s volt. Megértette ugyan a latin népeknél kialakult és
sokszor pogány hagyományokra épülő szokásokat, de ezeket az emberiség
gyermekkorához i llő fejl ődési fokoknak tartotta . Kereszténységének központja Jézus volt , és ezért ellenezte a túlzó és meg nem alapozott rnarlo lóglát, a túlzott jámborsági gyakorlatokat.
5. Eletmúvével eltüntette a pszichológiai válaszfalat a reformác ió óta
szét szakadt katolikus és protestáns közösségek között,
6. M int teológus szilárdan hitte, hogya tiszta, csak a valóságra irányuló
természettudományi kutatások és a sallangjaltól megtisztított vallás között
feszültségek ugyan felmerülhetnek , de végleges ellentétek nem. Eppen
ezért hitt abban, hogy bátran , félelem nélkül, kock ázatokat vállalva kl kell
lépni abból a negat iv izmusból , amel y fedezékek mögé húzódva fölényesen
Itéletet mond, de utat nem mutat.
7. Számtala n írásában "meg jósolta " , hogy a jöv őben - vagyis a ml [elenünkben a nagyvárosok, az ipari munkásság és általában a tömegek
kezébe kerü l a politika i hatalom. Eppen ezért úgy látta, hogy az arisztokrat ikus és leszúkitett egyházfogalmat ki kell tágítanI. Fel kell fedezni, hogy
az egyház nem hívek és papság, hanem : h ivők élő közössége , amelyben
egyeseknek különleges Igazgatási , tanítói, papi feladatuk van.
8. Az elsők között hirdette a tek intélyek, a papírtanitások,
és a legalizmus ellenében az egyéni lelkIIsmeret elsőbbségét.

li

holt betú

9. S ürqette a Vatikán belső reformját. A régebbi korokból továbbélő
triumfalIzmus , a parancsolgatás, a jószándékú szabad viták ellen fellépő
tekintélyelvi magat artás felszámolását.
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10. A II. Vatikán i Zsinat szamos okmányában szl nte szószeri nti idézetekben van jelen Newman. Legjelentősebb , két nemzedék alatt beért . felfedezése" a dogmafejl ődésről és az egyház j e ll eg é rő l ma már elmélyités és nem
vita tárgya.
Osszefoglalva : a nyitottság, a hátsó gondol ato k nélkü li tisztesség , a személyes és lelki ismereti szabadság, a felel ősség és a szerétet egységébe n
megny ilvánuló különbözőségek jogosultsága, a Kr lsztus-k övet ök családho z
hasonló - vagyis nemcsak jog i vagy tek intélyi - kapcsolatának kldornb oritása Newman prófétai jelentősége .
Hozzá kell tenn i, hogy lelkisége ls, az igazságot .k önyörtele nül": bátran ,
a váratlanul előbukkanó tényektől sem rettegve kutat ö szell eme, amely mlnden e rőltetés nélkül egyszerú , be n ső s ég es és sugárzó maradt. éppen a ml
korunkban útmutató.
Apológiája puszt án ir odalmi szempontból is élvezet es olv asmány. Freadot
és Jungot mege l őző árnyalt , fi nom önelemzése szakembereket ejt bámulatba .
A lelkiélet mesterei pedig . nyfl tf ejt éssel· bányászhat ják könyvelt , fől eg
azonban már eddig kladott levelezését .
M int korabel i baráta i és tiszte l ő i is észrevett ék: azért hatott kortá rsai ra,
rnert élte , amit hirde tett, és mondanivalóját a legrég ibb és t iszta forr ásokból : a Bibliából és a szentaty ák múveiből meritet t e. Számtalanszor bír álta
azokat, akik a világtól elzárva, íróasztalu knál spekul álnak. és szétv álasztják
az elméletet és a gyakorlatot ; aki k vall ásos érzelmeket kultivál nak, . épülnek"
kilószámr a olv asott . lelkt" kö n yve kből, és összetéveszti k a szant ek életének
történeteit az egész élet munkáját megkövetelő szent életre törekvéssel.
Newman nem papoknak , nem szerzet eseknek, nem világiaknak beszélt és i rt ,
hanem jelző nélküli emberekhez, még hozzá korának talán legm úveltebb rétegéhez intézte mondanvalóját. Egyik beszédében péld ául (Iste n meqd lcs öIt ése a világban) így szólt :
. Ha valaki rádöbben , hogy az élet röv id, hogy ami jön , az a lényeges és
az örök kévalóság gondolata, az arra készülés az egyetle n reali tás, amelyet
szolgálni érdeme s, könnyen abba a tévedésbe esik , hogy leértékelje és eltelejtse ennek az életnek a fontosságát .. . Nem könnyú tud atosftani, egy.
belátn i mindkét szempont és valóság fon tosságát: álla ndó an a jö v ő b e n él ni,
és ebben az életben cselek edni. A keresztén y azonban tudja : itt van dolga,
Itt van feladata, mert Jézus az üldözött ek, az elnyomottak, a szegények
szl ne alatt i s, kinek -kinek megadott hivatása , munkája , foglalkozása c éllalben i s köztünk van, és amikor a ker eszt ény ember hétköznap i dolgait
végzi, intézi, tudj a, hogy Valakinek a jelenlét ében jár el és cselekszik."
Newma n, aki a könyörtelenségig men ö önv izsgálat mestere volt, élesen
megkülönböztette a minden emberben meglevő , tényekre alapozó, logikai
következt et ések sorozat áb ól álló szellem i rn űköd é st a gondol kozás term észeté nek és mibenlétének elemzésétől, Am i pedig az Igazság ügyét illeti,
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egyik egyetemi konferenciabeszédében mutatott rá: . Az igazságot olyan
emberek személyes hatása őrzi, akik egy személyben minták, példák és
tanítók. Persze márís ellen érvej hozhatunk : az efféle fejlett keresztényből
vajm i kevés volt és van a világban. Ez így van, de ez a kevés éppen elég
ahhoz, hogy továbbvigye és átadja az lsten zajtalan munkáját . Hatásuk
ugyanis megeleveníti a kevésbé felvilágosultakat. Szétszórják magukat, és ez
a magyarázata, hogy néhány busásan megajándékozott ember a követke z ő
évszázadokra kiható energ iákkal képes megmenteni a vil ágot :
Mellesleg : Newm an ezt és hasonló gondolatait Nér i Szent Fülöppel kap csolatban vetette papírra, De az ó programja és megvaló sított életműv e lett.
Ezért is I dős z e rű most. S nemcsak Angl iában.

Zsinati teológiai kurzus
az európa i magyar papok részére
aug. 16'-án estétől 20-án déIIg
Innsbruck, Haus der Begegnung
Vezeti P. Nemeshegyi Péter , Toktö
Jelentkezés Marosi Lászlónál (Spittal)

+
Magyar nővérek lelkigyakorlata
MonticelIt lelkIgyakorlatos ház, Vlllers-La-vltte
(Belgium) aug. 16·25-ig
Vezeti P. Békési István SJ
Jelentkezés P. Matyasovlch Henr ikn él
Blifde Inkomststraat 18, B·3000 Leuven

+
Magya r lelkigyakorlat nővéreknek
Szent Margit-otthon, Linz
aug. 19. estétől 25. reggelig
Vezeti P. Békés Gellért OSB, Róma
Jelentkezés: Schw. Provlnzoberln, St. Margit-Heim
Senefelderstr. 6, A-4020 Unz
Előjegyzés a jelentkezések Időrendjébeni
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AZ EGYHÁZ SZAVA
- - -- - - - - - - - - - -- - - -

AZ "EVANGELII NUNTIANDI" KEZDETO APOSTOLI BUZDITAS
Evangelizálás a modern világban : ezzel foglalkozik az 1975.doc.8-án kelt
pápai dokumentum . Megjelenése a szentév végéhez , a II. Vat ikáni Zsinat
berekesztésének 10. évfordulójához és a legutóbbi püspöki szinodus munkájához fúzódlk . Könyvalakú fr ancia nyelvú kiadása 118 kisoldalra terjed . Hét
fórészre oszlik :
1) Az evangeli záló Krisztustól az evangelizáló egyházlg. . Hlrdetnsrn kell
mondja magáról
ls t en Országának örömhír ét: er re szól küldet ésern" Jézus. EvangelIzálásának kulc sszavai : az Ország és az üdvösség . Küldetését
az Egyház folytatja , amelynek minden tevékenysége evangelizálás.
2) Mit jelent evangeli zálni? Egyetlen meghatározás nem fejezheti kl a
foga lom gazdag, bonyolult. dinamikus valóságát. Egyes elemel (az emberi ség megúj ftása , tanúságtétel , kifejezett hirdetés , belső csatlakozás , belépés
a közösségbe , szentség i jelek , apostolkodó kezdeményezések) ellent éteseknek. sőt egymást kizáróknak t űnhetnek : valójában kiegészftlk és kölcsönösen gazdagftják egymást.
3) Az evangelizálás tartalma. Vannak benne másodrendú , változékony
elemek , de élö lényeg is , amelyet sem módosftani, sem elhallgatnI nem
lehet. Központja és csúcspontja annak hirdetése. hogy lsten az ő emberré
lett, meghalt és feltámadott Fiában minden embernek felkfnálja az üdvösséget. Magában foglalja a túlvIlágot mint az ember végső hivatását , de
üzenete kiterjed az embe r konkrét személyes és társas életére is . A körlevél Itt részletesen kitér a felszabadftás problémakörére .
4) Az evangelizálás útjaI. Legelsó eszköze a tanúságtéte l. KI kell emaln i
az Igehirdet és fontosságát, a modem eszközök felhasznál ásával. Az eucharisztikus közösségben vagy más alkalommal mondott hom (Ii ától sokat várnak a hívek, A hitoktatásnak egyre inkább a katekumen átus jell egét kell
magára öltenie . Az által ános hirdetés mellett személyes kapcsolatra ls szükség van. Telje s gazdagságát az evangelizáció akkor bontakoztatja kl. ha
behatol a tennészetes életbe és fölemel a tennészetfölöttlbe , töretlen kapcsolatot létesftve az ige és a szentségek között. A pápa Itt végOl a népi
vallásosságról szól.
5) Kiket evangelizál az Egyház? Küldetése egyetemes (M k 16,15). A körlevél felsorol néhány főbb csoportot: azok, akik még sohasem hallották az
örömh írt: a nem keresztény vallások hfvel ; a hitüket elég telenül I s m e rő
keresztények; a gyennekek. A szekularizmus (elvilágiasodás) drámájá ra kü.
lön kitér. Sok a nem gyakorló keresztény, akik ker esztségüket nem tagadták
meg, de nem is élik. Az Egyház magáévá te szi Krisztus szavát ; .Szánom a
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sereget " . Hogy evangéliumi üzenete eredményes legyen, elősz ör önt udatos
hivóközösségekhez (bázisközösségek) kell inté znie , amelyek azután közvetítik a távolabb állóknak.
6) Az evangelizálás munkásai. Ennek a leghosszabb feje zetnek elsó része
a főbb elveket szögezi le. a második pedig sorra veszi a legfontosabb kategóri ákat. Az evangeli zálás sohasem elszigete lt egyén i aktus. hanem alapvetóen egyházi. Az Egyházzal és pásztoraival való közösségben kell tehát
végeznI. Az egyetemes Egyház a részegyházakban testesül meg. azoknak
kell asszimllálniok és továbbadn iok az evangéliumi üzenetet. Kényes kérdés
itt a helyes alkalmazkodásnak és a lényeges tartalom megóvásának egyensúlya. Az evangelizálás munk ásai közül a pápa külön beszél Péter utódár ól.
a püspökökről és papokról . a s z erz e t es e krő l, a világiakról , a családról. a
fi atalokról és a különféle egyházi szolgálat ok telleslt ölr öl.
7) Az evangelizá lás szell eme. E nagy hiva tás méltó betöltésének hat alapvetö feltétele van : Első a Szentlélek Ihletése, amelyet semmifé le "t echnika"
nem pótol. Ma az Egyházban a Szentlélek kiváltságos pillanatát éljük , ami
kedvez ennek . Második alapvetó ki vánalom a hiteles tanúságtétel. Továbbá
az egység munkálása . egészen különösképpen a keresztények egységére
való tö rekvés ; az igazság szolgá lat a; a testvéri szeretet, végü l pedig tüzes
buzgalom , amely a nagy Igehlrdetók buzqésáqát tekinti példaképnek. Isten
ugyan irgal mában rendkivüli utakon ls üdvözlth et l az embereket ; de mi ,
kereszt ények üdvö zülünk-e, ha hanyagságból. fé l e lemből . s zégyenkezésből
elmulasztjuk az evangélium hirdetését? . ó rízzü k meg tehát a léle k buzgóságát ; ő r i zzü k meg az evangelizálás édes . vigasztaló örömét, akkor is , arnlkor könnyek között kell vetnünk:
A befe jezésben a pápa már elóre tekint a harmadik évezred felé , és lsmételten felszótrtja az egész Egyházat az evangelizálás kötelességének
tel je sitésére.
Nagy Ferenc

VI . PÁL PAPA BESZe DE GIUSEPPE M OSC ATI BOLDOGGA AVATÁSÁN
Nagy az öröme ma az Egyháznak. amely a földön vándorolva és vité zkedve
egyben .a szentek anyja . a túl világi haza képe" .
Nagy az öröme Olaszországnak: ismét dlcs öséqet , vi gaszt és ösztönzést
merit egyik fiának - majdnem kort ársunknak - m eg dl c só ü l é s éből.
Nagy az öröme ma Nápolynak is . ujjongva üdvözli az . ö" orvosának oltárra emelését . I:s nagy a mi örömünk, hogy az Úr ennek a szent évnek kifej ezhete tlen lelki vigasza i között megengedi a keresztény erény hősi bajnokainak ser egébe sorolnunk Giusepp e Mo scati profes szor nemes . egyszerú, sugárzó alakját.
KI Ó. akit ma az Egyház mindenk i elé állit utánzandó például és tisztelet
tár gyául ?
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Világ i ember, aki életét küldetéss é te tte , és ezt a kül detést evangéliumi
hitelességgel tel jesítette, bámulatosan osztogatva I stentől kapott talan tum ait (vö . Mt 25.14-30; Lk 19, 11.27).
Orvos . aki hivatását apostoli területté, szeretetmisszióvá, önmaga fel emelkedésének eszközévé tette . mások at pedig az ü dv ö zítő Krisztusna k
hódított meg általa .
Egyetem i tanár , aki mély séges bámula tot kelt ett tanítványa i között nemcsak nagyszerú tud ás éval. hanem egyben és még inkább az er kölcsi egyenességnek, a kristályos belső tisztaságnak, a teljes odaadásnak azzal a példájá·
val. amelyet a katedráról adott.
Nagy képzettségű tudós . közisme rt nemzetközi szintú tudományos múködése, kiadványai és útjai. világos fejű, biztos diagnózlsai. mer ész, korát
m e gelőző sebészi beavatkozásai révén .
Eletét ennyiben foglalhatnánk össze : abban telt. hogy jót cselekedett . a
lelkek isteni Orvosának mintájára (vö . Csel 10,38) . Úgy járta végig az élet
útját. hogy feláldozott mindent másokért: önmagát, a család Iránti szeratetét.
idejét. pénzét . Egyetle n vágya volt. hogy teljesítse kötelességét. és teljes
hűséggel megfeleljen hivatásának. I:let e egyenes vonalú és emelkedett volt.
mindennapi és rendkfvüli egyszerre. rendezett és mégis a tevékenység lázas
rit musától átjárt. Minden napot Istennel kezdett, a lélek fölemellredésével a
reggeli szentmisében és szentáldozásban , s utána ez az Isteni energia túl áradó, kiapadhatatlan forrásként ömlött ki testvérei szeretetében .
Ime előttünk áll tehát egy kortárs ember - egyesek még emlékeznek
rá -, viszonylag fiatal: 1927-ben 47 éves korában halt meg , hivatásbeli és
tudományos , emberi és keresztény érettségének teljében, egy nagyváros
polgára : szül őhely éről, Beneventóból hamarosan Nápolyba ker ült. és ott élt
haláláig . Mindenki szerette. de különösen szegényei . akiket fölkeresett nyornortanyélkon , világosságot, reményt , vigaszt. fogható segítséget hozva. Egy
ilyen ember ér ma el a boldoggáavatásig . vagyis odáig . hogy az Egyház
ünnepélyesen elismeri : hős i fokban gyakorolta az erényeket. győzelmesen
vlvta meg küzdelmét a búntől megsebzett emberi természettel . az olykor
ellenséges környezettel. a mindennapi nehézségekkel. és a jó mintegy
második természetévé vált.

I. Ime tehát ennek az örvendetes szerta rt ásnak első gondolat a: Moscatl
professzor alakj a mege rősítI. hogy az életszentség hivatása mindenkinek
sz él, sőt mindenkinek leIi"etséges . Ez a hívás az Atya isten sz lvéből származik, aki megszentel és megistenít bennúnket a Kr isztu s klérdemelts kegye·
lemm el. tovább ápolja ezt a kegyelmet Lelkén ek ajándékával . táplálja a
szentségekkel. közvetíti az Egyház által. Mindannyian benne áll unk ebben
az Isten i életáramban. mindannyian. kivétel nélkül hivatva vagyunk a tökéletességre , az életszentségre . , Ez az lsten akarata . a t i megszent elódéste k'
- írja Sz. Pál (lTessz 4.3) . Mmdenklt meghív lsten ezekre a csúcsokra;
egyszeruen és fönségesen ez a keresztényeknek. Isten népe tagjaInak lénye.
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ges is me r t e tőj e g y e: . Szent ek legyetek, mert I:n szenr vagyok · (Lev 11,44k) ;
. Legyetek tökéletesek, mint a t i mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48). Az
Egyház f árad hatatlanul ismét elt e ezt a meqh ívást a századokon át , és szllárdan er ős ttett e nekünk , a XX. század embereinek ls . •Vil ágos, hogy mind en
kereszt ény ember. akárm ilyen rendü-rangú ls. meg van h íva a keresztény
élet te ljes ségére és a szeretet tökéletességére , és hogy ez az életszentség
a föld i társ adalomban ls e lőrnozd ltja az emberségesebb életmódot. E töké let esség elnyerése végett vessék latba a hívek erejüket. amelyet Krisztu s
ajándékozásának mértéke szerin t kapt ak, hogy az O nyomdoka it követve és
az O képéhez hasonulva mindenben tartsák meg az Atya akaratát, szíwellélek kel szent elj ék magukat az lsten d icsőségének és a felebarát szolq álaté nak" - t anítja a II. Vat ikán i Zsinat (Lumen Gentium 40) .
Legyen ez szll árd és emlé kezete s tanulsága a befeJezódó szent évnek.
amely mindenestül ünnepélyes felh ivás vol t. és még mindig az. az életszeritségre, az Istennel és t estv éreinkkel való kiengesztelődésre . Emlékezzünk
erre , amikor ma föltesszük a koronát az év különböző boldoggá és szentté
avat ási szertartásai ra. Az ő példá juk, megismerésük, magasztalásuk. tiszteletük vidámsággal töltött el , megszégyenitett. ösztökélt, lelkesitett bennün ket . A keresztény életet szentségben kell és lehet élnI!
II. Mint mondottuk. az új boldog orvos , egyetemi tanár, tudós volt. Ez a
jell ege egy sajáto s szempontra hlvja fel f igyelmünket, amelyet ő megvalósltott életével kora nem könnyü kulturálls viszonyai között, és amely számunkra, a követk ező nemzedék emberel számára is megőrzi apologetikus értékét. Ez pedig a tudo má ny és hit összhangja . Jól tudjuk, hogya XIX. sz ázadban és a ml századunk elején , éppen Giuseppe Moscati korában - bár
vol tak igen magas müveltségü hivő tudósok ls, mint ő - engesztelhetetlen
ell ent ét állt fenn a kettő k öz őrt . Abban a környezetben , amelyben főleg egy
orvostanhallg atónak akko r fel kellett készüln ie, a tudomány és hit közöttl
egyensúlyt Moscatlnak minden bizonnyal ki kellett harcolnia. De ugyanakko r
és mindenekfölött bizonyos ság ls volt benne , belső bizonyossá g, amely
Irányi t otta kutatásaiban , megv ilágosltotta gondja iban . I:s ha még az ls el6fordult , hogy nagyszeru orvos i. sebész i adottságaiban a természetfölöttI.
karizmat ikus megvllágosltás egy-egy szikráját látták felcsIllann i , akkor ez
bizonyára e benne kialakult ragyogó szint ézisnek köszönhető: az egységnek
az emberi tudom ány vlvmányai és a hit meg az Ist eni kegyelem . klfürkészhetetl en gazdagsága" (vö . Ef 3,8) között. Ennek a magasztos , békét hozó
célnak elérésére törve Moscatl professzor nem áll t szóba a megalkuvással.
nem félt a klgünyolástól. . Szeresd az Igazságot - Irte föl magának 1922.
okt .17·én. amint kevés ránk maradt Ilyen följegyzése között olvashatjuk - ,
mut asd magad olyannak, amilyen vagy, szlnlelés. félelem és emberi tekintet
nélk ül. Es ha az Igazság ára az, hogy üldöznek, fogadd el : ha az, hogy kínoznak, viseld el. Ha pedig föl kellene áldoznod az Igazságért önmagadat és
életedet, légy erős az áldozatban."
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A probléma ma ls fölme rül , néha éles és drámai módon . Jól tudják ezt
azok a kiváló klinikai dolgozó k és tudósok. akik ma eljöttek társu k megdicső
ítésére . s akiket mély tisztelettel köszöntünk . De az is Igaz. hogy az ellen kezés ma óvatosabb: ennek oka egyrészt a tudomány filozófia i válsága. másrészt az a fölfedez és, hogy a megismerés két rend je különbözö. nem pedig
ellentétes . Sőt kirajzolódik előttünk a megismerés két rendjéne k - tudománynak és hitnek - olyan felfo gása, amely szeri nt nemc sak k ü l ö n bö z ő k.
hanem kie gészltik egymást , és egymás felé tartanak az Igazság transzcendens kutatásában .
Ezt az egymást k ieg ész í tő . egymás felé tartó jelleget különösen az átélt
tapaszta lat Igazolja : az. hogy voltak és vannak hiv ő tudó sok és tudós h ivők .
Ezek - mint Boldogun k is - megmutatják. hogya tudomány nem zárja ki
a hitet, sőt szüksége van a hit nyújtotta kiegészülésre . Amint a II. Vatikáni
Zsi nat éppen tíz éve hangsúlyozta : . Ha a módszere s kutatás valóba n tudományos módon és az erkölcs i elvek szemmeltartásával foly ik , egyetlen egy
ismeretágban sem kerül soha igazán ell ent étb e a hittel. hiszen a földi valóságok és a hit val óságai ugyanattól az Is tentő l ered nek. Sőt azt. aki alázatos
és állhatatos lélekkel igyekszik felfedni a természet rejtélyeit, tudtán kivül
is szinte lsten keze vezeti " (Gaudium et Spes 36). Igen, Moscati professzor
igazán ilye n vol t : . Ist en keze vezett e: életét elemésztő tevékenységében ,
éppen olyan figyelm es munkatársa és készséges imádója volt Istennek a
megk i nzott t est ek f izikai egészségének. mint a sebzett lelkek üdvösségének
szolgálatában. Bárcsak közölne ezt a biztonságát annyi nemes és egyenes
lélekke l, akik attól fé lnek. hogy lsten jogainak elismerésével veszitenek
saját autonóm iájukból!
III. Végül ez az átélt összeforrottság tudomány és hit k öz őtt megsejtet
velünk valamit Giuse ppe Moscat i vallásosságából. Hiszen lényegében ezért
állit juk követe n dő példaképül kortársaink elé . Ez a vallásoss ág e g ys z e rű és
biztos volt. át gondolt és áttanu lmányozott. karakán. de tudóshoz illő jámborsági gyakorlatokkal. Nagy és művelt szellemének sokrélúségében gyermeki
lélek rejtőzött .
De vallásossága mi ndenekfölött azért volt eleven . mert a szeretet gyakorl ásában vallotta meg! Moscati professzor legragyogóbb hlrneve a szeretetnek az a fáradhatatl an. rejtett. hősies virágzása . amely rábírta . hogy rnlndenét odaadj a másokért. Jót téve a szegényekkel. gyógyítva a testet, föl .
emelve a lelket. soha semmit magának nem kérve a végső lehelletig , úgyhogya halál is szeret ett betegei látoga tása közben érte . Számtalan epizódját gyű jt ö tt é k össze ennek az emberfölötti szeretetnek . amely apróságokból.
állandó és vidám adakozásból tevődött össze , úgyhogy Nápolyban már halálától a ..szent orvosnak" kezdt ék hívn I. Ezek a történetek századunk egy
bold og/ának . Florettl" -je! Me kkorára nő ebben a világitásban Giuseppe
Moscatl alakján át az orvosi hivatás! és mennyire kíván nunk kell , hogy ezt
a talán mi nden másnál emberibb és goodoskodóbb hivatást mindig a szeretet
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j á rj a át lélekként és emel je föl eszményével! Hogy meleget. jóságot, re·
ményt árasszon a kórházi ágyak sorai közt, a nehéz orvosi ta nulmányokban,
a tudomány szent csarnokaiban . Hogy megvédjen a társadalmat fenyegetó
önzéstól , hid egségtóI. kiszáradástól. attól. hogy többet törödünk jogainkkal.
mint köteles ségeinkkel. I:s ugya ní gy legyen minden más becsületes polgári
foglalkozás lelke ma is a szeret et ! Boldogunk szelíd alakja vonzó. hatásos
példá jával ezt ismétli nekünk : . Pietas ad omnia ut ili s est. a jámborság
mindenr e hasznos ' (1Tlm 4,B).

Testvé re ink és Fiaink! A II. Vatikán i Zsinat úgy beszélt a világiak személyéról és szerepéról az Egyházban. mint akiket a világban .Isten hiv, hogy
.. . mintegy bel ülr ől , kovászként járuljanak hozzá a világ megszenteléséhez .
és így els ősorban életük tanúságával , hitük, reményük és szeretetük raqyo gásáv al hirdess ék Krisztust másoknak ' (LG 311 . Moscati professzor alakja.
erkölcsi nagyságának . életpéldájának és az Egyháztól kapott megdicsóítésé·
nek különleg es tekintélyével. arra emlékeztet ma bennünket. hogy ez Igaz,
ez lehetséges, ez szükséges . Szüksége van rá Egyháznak és világnak! Ez a
mai szertartás és a szentév különleges megbízatása a laikusok számára.

AZ IM ÁDSÁG
(Részl etek a holland püspöki kar 1974'6S

ádventl körtevel éböll

Elsenyvedés

Az imádság mind ig sokaknak jelentett valód i szükséglet et . Amit Hollandia
határain túl látunk, megerósíti ezt a megállapítást . Lehet. hogy észrevettük.
hogy a környezetünkben él ő nemkeresztény vendégmunkások is módot keresnek Imádkozási igényük kielégítésére . (1975 folyamán Hollandiában több
helyen létesült mohamedán imaház . Ford.) Az élmény. amelyben az imádság
gyöker ezik. másokkal, nemkeresztényekkel közös tulajdonunk. Mégis sokszor csalódást okoz az imádkozás . MIntha a mai életforma nem kedvezne
neki . A tevékenység a fontos . Az életben maradás bi ztosí téka a siker . Aki
beszélgetn i próbál a lét mélyebb érte lm ér ól. gyakran kénytelen félszegen és
ügyet lenül keresgéln i a megfeleló szavakat. Talán észre sem ve sszük, hogy
sok beszélgetés tartalma saját tudá sunk fitogtatása . Mintha versenyre kelnénk : kinek nagyobb a tud ása . a tájékozottsága . Ritkán fordul eló , hogy
valaki belsmern é, hogy egy-egy újdonság meglepi. A tudás és hatalom
annyi ra fontos. hogy nInc s már hel ye az elc sodálkozásnak vagy nyilvánvaló
védte lens égünk beismerésének.
Ugyanakkor érezzük . hogy valamí hiányz ik . Ismereteinkból , tudásunkból
annyi t fektettünk be a környezó világba. hogy sokan úgy érzik . félreismerik
óket. A bens ő élet aIIg számít. Az Ismeret fontosabb. mint önmagunk lsrne ret e. Ennek azonban a szív érzelme nyakasan ellenszegül, Az állandó . mindig
új meg új elcsodálkozás képességét nem nélkülözhetjük .
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Mintha az ima háttérbe szorulása valamiképp összefüggne az emberi lét
érzelmeinek lekicsinylésével. Nem méltányoljuk megfelelően a
vágy . a bánat. az öröm. az emberi lázadozás. segítségre szorultság . a hála.
az ünnepi örvend ezés érzel meit. A társadalom nem készít fel bennünket a
sziv érzelmeinek ki fejezésére . t rzelmeinknek több kibo ntakozás i leh etőségre .
több térre van szükség ük. B en s őn k mintha elsenyvedell volna .
alapvető

Vágyakozás
Azt a természetes biztonságot. amell yel valaha imádkoztunk. gyámoltalan·
ság váltotta fel. Ennek nemcsak a mai társadalom légköre az oka. de az a
roha nó áramsod or is. amelybe az egyház beleker ült. Vannak . akik maqatehete t lennek. védte lennek . elhagyottnak érzik magukat. Úgy t űnik. sok
meghitt támpont veszett el. Alig múlt húsz éve. hogy az istentiszte letben
min den a szakrálIsat lehelte. A nyelv. a csend : az együtt mondott meghitt
formulák: az ének. az illat. a fény . a dísz és pompa; az egyházi év mindig
vissza té rő ritmusa. Ma. nemcsak a temp lom ban. de otthon is. háttérbe szorul t a térdelés. az összekulcsolt kéz. a meghajtott fej. a lecsukot t szem. a
mellverés . Aki a sok csírázó pozitívumot nem képes meglátni. annak az a
benyomása . hogy minden. ami .r éql " , kifosztva . kiárusítv a. eltúnt ! Hát
hogyan imádk ozzunk ezent úl ?
Még azok is. akik nem rágódnak örö kké a múlton . ha imáról van sz ó,
félszegn ek érzik magukat. Az egyház életében is észrevehető messzemenő
racional izálás inkább aláaknázta, mint elős egítette imádkozási képességüket.
Bár a szelle mi nagykorús ágot és tár sadalmi kiá llást jogosa n követelik. gyakori szenvedé lye sségük az imádságot mint vall ásos önk lf ej ezést elnyomással fenyegeti. Vannak. aki k a tanít áshoz való húség miatt aggódnak. Mintha
ők is szem e lől t éves zten ék. hogy kereszténynek lenni többet jelent. mint
ti szt eletben tar t ani egy hagyományos tanítást. Akiket az evangélium . ktállásra" való felh ívása ragadott meg. de azok is . akiket elsősorban a hittételek
tisztaságának m egő rz és e indít. szándékuk elle nére is azt a benyomást kelt het ik . minth a a keresztény élet egyedül a hitvalláson ill. tevékenységen for dulna meg. Min tha az . ort odoxla" vagy az . ort opraxls" voln a az egyedüli
lényeg.
Nem volna az ember ugyanakkor sóvárgó. vágyódó lény is?
Annál nagyobb örömmel álla píthat juk meg. hogy sokan vannak . akik nem
hagyják magukat sarokba szorí t ani a kedvező t le n kö rülmé nyek től. Erőfeszí
tésük . amell yel a belső élet leért ékelésén próbálnak felülemelkedni. rnindnyájunknak hizt atás . hogy az ellenáramlatban inkább sarkallást. mint akadályt lássunk.
Bensóség
Sem ember. sem körlevél fel nem ment het az Imához szükséges eröfeszítés alól. Imádkozni magunknak kel l. Magunknak kell ezt megtanulnunk.
K erül ő út nem létezik . Az lma az ember i élményben gyökerezik. Az emberek .

59

a dolgok . az események figyelmes szemléléséból szOletlk meg. Csirájában
fonnyad el az lma. ha mindent, saját létOnket beleértve. gépiesen fogadunk
el. mintha jogos jussunk volna . Ilyenkor még a legszebb formulák sem
használnak. Az lma csak az elcs odálkozásb öl , a felOletesség elleni küzdelernból tud kicsirázni és életben maradnI.
Az ember csak akkor kezdi magát valóban megismerni . ha felhagy azzal.
hogy önmaga bi rtokosának tu dja magát. Bármennyi re is meghittnek tetszik
nekünk rnlnd en, nem utolsó sorban saját énünk, bármennyire ls megszoktuk
saját l étünket, a benne folytatott szabad tevékenységet : mind a lét. mind a
tevékenység alapvetóen váratlan és megmagyarázhatatlan.
Sokféle úton ismerhetjük fel . hogy létünk végsó soron nem saját tulaj.
donunk . A megszokás bódulatából hangulatok. események . megfigyelések
ébreszthetnek fel. Mint az az ember. aki felnézve a csillagos égre . áttörte
a magátólértetódés béklyóját. és egyszerre csak zavarba jött önmagát ille·
tóen:
Az eget nézem : ullald formálták.
A holdat, csillagokat : kezed alkotását .
Mit ér az ember. hogy Te rá figyeli .
emberfia . hogy rá gondot viselj?
(8. zs.l
Igy tárulhat fel az ember az éjszakai ég benyomása alatt saját belső tere
felé. Föltétele ennek. hogy megtanuljunk -'átm" . és ldör szakítsunk. hogy
magunkba szlvhassuk. amit látunk, Egyszerre csak eltűnik a maqátélértető
dés. Aki a feiszinen él és figyelmetlenül halad el a dolgok mellett. az nehe znn fog imára nyrlni.
Az lma néha kérdés formájában szakad kl a lélekb ől , Végső nyomor úságában Jób ugyanazt a kérdést teszi fel . rnlnr a zsoltáros : . M lt ér az ernber?" (Vö. Jób 7.11-17J Ugyanaz a kérdés. de más életkörülményekból buqygyan ki. Az élet értelmét kutatva mind a két kérdezó Istenhez fordul feleletért.
A környezetünkben tapasztalható váratlan . magától nem é rt e t őd ő. Is me retlen iránti fogékonyság nem tanultság vagy ismeretek gyümölcse. Sokkal
Inkább életstílus . Mindenkinek rendelkezés ére áll az, ami ehhez szükséges .
Legelsősorban saját életünk. A 139 . zsoltár így imádkozik : .Te Ismersz
álltomban-ült ömben. - távolról tudod gondolatomat . .. Igen. bensőmet te
alkottad . - mikor anyám ölét lakásul adtad."
Mégis "Atya"
Az Úr Jézus szokatlan megszólítással fordul Istenhez: .Abba ". Ez a szó
meleg . nagy megh ittséget fejez ki. A tanltványok eredeti formájában őrizték
meg az arám szót. Ez ls mutatja. milyen mély benyomást tett Jézus közvetlen viszonya Istenhez. Ez a szó Jézus legmélyebb öntudatát foglalja össze .
Nem ok nélkül vallották őt az evangélisták lsten fiának . Jézus Istenbe vetett
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bizalma nemcsak az állandó biztonság és védettség megéléséból ered . Ellenkezőleg : meg kellett védelmeznie az elrejtőzött Istenbe vetett mély rneqqy ő
zödés ét olyan viszontagságokban , amelyeket az ember ugyancsak nehezen
tud elfogadni : ellenállás, félreismerés . kínok. elhagyatottság idején.
Az .Abba " imák J ézus legkeservesebb perceivel kapcsolatban maradtak
ránk. Ezzel arra figyelmeztetnek az evangélisták. hogy az .Atya " megszó litást
nem valam i romant ikus értelemben kell felfognunk. Amikor Márk elmondja .
hogy Jézus a kertben milyen borzalmas világossággal látja meg . mi vár rá,
arra akar rámutatni. hogyan él i meg Jézus ezt a pillanatot. Arra hivja fel
fIgyelmünket. hogy így imádkozott: .Atyám, ha lehetséges. múljék el tölem
ez a pohár . M indazonáltal ne úgy legyen. rnlnt én akarom . hanem mint Te:
Es amikor a szenvedés teljesen halálos szor itásába keríti . ajkai akkor ls az
. Atyám" sz ót formálják - mondja Lukács .
Szenvedni és mégsem adni fel a bizalmat. Elmer üln i a kínban. és mégi s
hinni az Istenben. Istenhez kiáltani . és ugyanakkor azt mondan i: . elhagyt ál" .
Kimondani . hogy nem tudunk Imádkozn I. Ez mind lma lehet. Titokzatos .
sebezhetö Imádság.
Együtt Imádkozni

Még ha mindnyájan együtt imádkozunk ls. elkerülhetetlenül megtapasz.
taljuk : az lsten néha elrejtőzik . Még ha be I s töltjük az egész templomot
közös énekünkkel. akkor ls a nem kevésbé rejtett Istennel állunk szemközt.
Ez nagyon fájdalmas tapasztalat lehet. Hiszen annyira szeretnénk megismerni az Istentl De vajon nem fontos-e megtapasztalni, hogy lsten sokkal
nagyobb nálunk . és nem hagyja magát az emberi érzelmek korlátai közé

szorltanl?
Mindennek ellenére a k özös imádság nagy t ámasz lehet az egyes h ivő
számára. Az Imádkozó emberiség történetében a közöss éq, az egybegyűl és
épp olyan jelentős helyet foglal el . mint a magány . Az . ecclesl a" .
a közösség meggátolhatja, hogy az ember túl könnyen összetévessze az
elrejtőzött Istent a távoli Istennel. A magára hagyott ember könnyebben
elcsügged . Az együttes . a zene. a közösen mondott szöveg, a rítus viszont
ráébreszthet, hogy van okunk dicséretre és hálára . A közösségben még azt
ls kl merjük mondan l, zengeni, hogy az emberi létben tulajdonképpen nem
ls volna másnak helye, mint dicséretnek.
A rendszeres közös Imádság, a szoros együttes kiemelhet saját magunk
és a pillanat korlátozottságából. A távlat. amelyet a közös ima nyithat bennünk, kiszabadithat a magunk épitette sz űk világból. amely gyakran f élelmetesen körülzár. A központ ilyenkor mIntha eltolődnék . M intha újból fel fedeznénk. hogy van okunk hálára. Rég felejtett felelósségek újból klrüqyeznek. Megenyhül az engesztelhetetlenség . Felismerjük a teremtmény alárendelt voltát. Ha halljuk és látjuk, hogy mások imádkoznak, az arra ösztönözhet . hogy belekapcsolódjunk az ember Istennel folytatott dialógusába .
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A közös imádságnak meg kell adni a maga helyét ; a rendszerességet
közös megbeszéléssel kell blztosltanl . A keresztény családban valaha megvol t a rendszeres imának a maga helye . Ez ma sokfelé eltünt, Mégis jó volna,
ha újból helyet bizto sít anánk a közös, Imádságos pillanatoknak .
Hallgatás

Az lma nemcs ak beszélgetés. Imádkozni annyit ls jelent , mi nt elcsendesednl: megpróbálni az lsten útját egyengetni. Kísérlet ez, hogy bensóleg
kiü resí tsük önmagunkat , és így ledöntsük lsten teremtő belép ésének akadályalt . A szavak ugyanis válaszfal at alkothatnak.
_Valaki nagy összeszedettséggel törekedett jobban imádkozni. Am ikor
igazán b e n s ől eg imádkozott, valami csodálatos történt vele . Minél benső
ségesebb lett Imája, annál keve sebb lett a mondanivalója. Végül egészen
elnémult. Sót ami a hall gatá snál is jobb an ell enkezik a beszéddel : hallóvá
let t . Ha addig azt hitte , az ima beszélgetés, most megtanulta, hogy az ima
nemcsak elhall gatás, de odahallgatás is. Igen , így van: az Imádkozás nem
azt je lent i, hogy magunkat hall juk beszéln i, hanem hogyelnémulunk, kitar.
tunk a csendben , és várunk , amí g meghalljuk az Istent: (Kierkegaard.)
Az lma te hát türe lmes, fi gyelmes várakozást j elent ene? Ha az Ilyen lma
mindig nehéz feladat volt, a mal körülmények között egészen különösen
nehéz. Hisz mi áll andóan tev ékenyked ünk. A csend, az üresség titkos f élelemmel tö lt el. Pedig az ima nemcsak azt jelenti , hogy beszélünk, énekelünk
vagy elmélkedünk, hanem távl atokat nyit, elnyugtat, befogadóvá tesz . A
mai életfor ma a fi gyeló odahallgatást igen megnehezíti. A zene, a zaj kéretlenül ls árad mi nd e n fe l ől, és inkább tomp ítja , mint élesíti érzékenységünket.
Ezért egyesek a templ omban, vagy más kisebb , zárt hely iségben tudatosan
gyakorolják az elcsö ndesedés t.
A közbenjárás

A legi smertebb imádságok egyike a ké rő imádság , a könyörgés. Az
Oszövet ségben a másokért való könyörgés kiválasztott emberek feladata
vol t . Jézus elj övetele óta azonban mindnyájunk feladata (Ef 6,18). Az Exodus
elbeszéli , hogy három öreg imája dönti el a győzelmet (Kiv 17). Jézus rneqgy6gyl tja a bénát , mert látja barátai hitét. Jakab apost ol azt ajánlja. hogy
imádkozzunk a betegekért . M I keres zt ények hisszük, hogy egymásért he.
Iyettesként léphetün k fel. Epp ezen a ponton éri állandóan fokozódó t émad ás egyszerú t ermés zetességünket. Nem mintha attól félnénk , hogya kéré s.
a könyörgé s veszélyeztet né a tevékenység Int enzitását. Me rt senki sem tud
hitelesen imádkozni sem másokért, sem egy igazságosabb tá rsadalmi rendszerért , ha önmaga nem feszül neki kltartó an és következetesen azoknak a
szándékoknak, amelyekért Imád kozik.
Es mégis él a kérdés : vajon meghallgatásra találnak-e könyö rgé seink?
M indny ájan fordultunk már bizonyos meghatározott kéréssel az Úrhoz .
Tudjuk ls, hogy imái nk nem mind ig abban a formában t alálnak rneqhallqa -

t ásra, mint gondoltuk. Szent Pál háromszor kérte az Urat , szabadítsa meg
egy megpróbáltat ástól. Bele kellett nyugodnia : . elég neked az én keqyel mem ." Jézus ls könyörgött : .Múljék el tőlem ez a poh ár" , mégis kivégezték.

Kétségtelen, hogy mi ndig újból és újból bele kell nyugodnunk, hogy saját
ki vánságain kat alárendeljük lsten velün k és másokkal való terveinek . A
hangsúly ne a mi sokféle kérésünkön legye n. Az legyen legfontosabb vágyunk , hogy teljesen ráhagyatkozhassunk lsten formáló kezére.
Kérései nk sokré túsége Szent Pálnak eszébe j utt atja az . Abba" szót : .e
gyermekké f ogadás Lelke kiáltatja velünk: Abb a, Atyánk.· Ez a Jézus életét
irányít ó erő, amely mindenben Atyának látta tta vele az Istent, minket ls
kira gad egyéni szempontjai nkb61 , és igazi magunkk á alakít. Csak féligmed·
dig értjük az utakat, amer re vezet , tehát valójában egyáltalán nem értjük .
Innen a fájdalmasa n érzett fe szültség mindennapi szükségleteink és aközött
a képesség között . amely megtanít belátn i szükségleteink viszonylagosságát.
Ha imádkozunk , az minden szentírásmagyarázatnál jobban rávilágIthat, hogy
minden könyörgésnek csak egy lehet a lényege : . Legyen meg a Te akaratod ."
Ebben az ádvent l levélben nem szól tunk kimerít ően mi nd e n ről. Azt rem éljük , hogy ez az írás sokakat indI t arra, hogy beszélgetésbe kezdjen ek imakultúránkról, és főleg , lehetőleg közösen . kutassanak megfel elő Imaformák
után . Az imáról lrnl és beszéln i anélkül , hogy ténylege sen imádkoznánk ,
csak lát szat elmély ülés volna . Ez inkább gátolja , mint elsősegíti az imát.
Amit mi ebben a levélben elmondottunk, vagy éppen nem mondottunk , tárgya
lehetne prédikációknak, megb eszéléseknek , folyóiratok cikkei nek vagy a
gyakorl ati megvalósításnak.
Végezetül pedig : mi sem kételkedünk abban, hogy értünk is fogtok imád.
kozni. Leve lünket Szent Agoston egyik, az imáról szóló levelének z ár ószavalval fe jezzük be: . Reméljük, hogy áll ásunk iránt i tiszte l etből támogatnl fog.
tok imái tokkai, amire olyan nagy szükségü nk van. Valaha az egyház közössége könyörg ött Péterért és Pálért (Cs el 12,5; 13,3). Nekünk összehasonl ithatatla nul nagyobb szükségünk van erre , mint Pétern ek és Pálnak. Tegye
meg mindenki, ami tőle telik. t:s az Úr, ,aki minde nt bőven megtehet azon
felül is, amit ml kérünk' (Ef 3,20) , hallgassa meg lrn áltokat ."

NEWMAN GONDOl ATAIBÖl
Az alábbi válooatás Newman fObb müvelbOI vett Idézetekkel Igyekszik bemutatni
az embert, a vívöd é gondolkodót és a pró fétát. Az Idézetek (kettO kivételével)
Ch. S. Dessam oratoriá nus válogatásából való k: . The Mi nd of Cardmal Newman:
London 1974.

(lelkIIsmeret:) Akár hallo tta valaki a Világ Meg váltójának nevét , akár nem . . .
szIvében valami parancsoló szózat él. Nem puszt a érzelem , nem puszta
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vélemény, benyomás vagy szemléletmód, hanem törvén y, tekintéllyel rendelk ez ő hang, amely azt parancsolja: tegyen meg egyes dol gokat , másokat
pedig kerüljön . Nem áll ítom , hogy egyes ösztönzései min dig világosak vagy
mindig összhangzók. De ami t Itt hangsúlyozni akarok, az a következő : ez a
hang parancsol , dicsé r , korhol , ígér, fenyeget, jövőt hordoz és a láthatatlanról tanúskodik . Több az ember saját énjén él. Az embernek ninc s rajta hatal ma, hacsak nem a legnagyobb nehézség árán. Nem ő alkotta, meg sem
semmisí thet!.
- Mondhatjátok nekem, hogy ez a parancs csupán term észetem törvénye ,
akár az, hogy örü lj ek vagy szomorkodjam. Ezt fel nem foghatom . Nem, ez
egy hozzám szóló személy visszh angja. Semmi sem győz meg, hogy végső
soron nem egy rajt am kiv ül eső személytől származik. Magában hordja Isteni
eredeté nek bizonyságát . Természetem olyan érzelmekkel fordul feléje , mint
egy személy felé . Ha engedelmeskedem neki, elégedettség fog el , ha nem,
fájdalo m, - éppen mint mikor nagyr a becsült barátomnak teszek tetszésére
vagy bántom meg ő t.
- M inél jobban tör ekszik valaki, hogy engedel meskedjék lelkIIsmeretének, annál jobb an megrémül önmagától. hogy oly tökéletlenOI snqedelmeskedlk neki.
(A hit kockázata :) A bizonyosság, a sz ö legmagasabb értelmében , azoknak
a jutalma, akik akarat i aktussal . az értelem és okosság parancsára átkarolják az Igazságot, bár természetük gyáván vi sszariad . Kockázatot kell vállalnod. M iel őtt az embe r kato likus lesz , a hit kockázat : miután azzá vált,
ajándék . Az értelem útján közeledsz az Egyházhoz, a Lélek világosságában
lépsz be.

- Jobban szeretek olyan korban éln i, amikor napvilágnál , nem homály ban küzdünk, s úgy gondolom , t iszta haszon, ha az ellenség szúr le, nem
pedig egy barát döf hátba ... Azt tartom , a hitetlenség valam iféle formája
el kerü lhet et len az értelem korában és a mienkhez hasonló világban, figyelembe véve , hogya hit az akarat aktus át kívánja meg . . . Nagy előnye annak a kornak , amelyben a hitetlenség őszintén megmondja a magáét , hogy
a hit ls nyíltan megmondhatja, amit gondol.
- M it mert et ek Krisztusért ? M it vetettetek latb a igéret einek Igazságára
Attól tarto k, a legtöbb úgynevezett keresztény pontosan
t ekintve ? ' "
ugyanúgy él ne, mint most, ha úgy vélné, a keresztényság végtére ls talán
csak puszt a mese, - sem jobb an, sem rossz abbul. Fiatalságukban a gyönyö·
röknek vagy a vil ág hiúsága inak útját járják. Ha i d ő s e bb e k lesznek , valam i
becsületes üzlet i foglalkozást választanak, vagy más kenyérke reset után
néznek. Azut án megházasodnak, családot alapítanak, és minthogy hasznuk
egybeesik kötel ességOkkel, t iszt es és vallásos embereknek látszanak mások
és saját maguk előtt . . . Ez mind szép és jó , de nincsen szOkségképpen
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köze a valláshoz. Nem mernek semmit, nem kock áztatn ak semm it, nem vet nek latba semmit, nem hagynak el semm it Krisz tus igéjében bizva ... A
kereskedőnek , a vállalkozónak be kell vetnie valamit, hogy nyer jen . Mindenütt áll a mondás: Ak i mer, az nyer ... Csak Odvözítój ük szavára nem
mernek nagyot a kere sztények, mert nem hisznek igazán. A hit ugyanis lényege szerint magába zárja a kock ázatot. Jézus kérdésére : .Ki tudjátok innl a
kelyhet, amelyet én fogo k Inoi ?" - Jakab és János apostol i gy felelt: .K I
tudjuk : Nem tudták, mi vár még rájuk az Úr követésében. de készen voltak
mindenre, a leqneheze bbre ls ... Nem utolsó sorban ebben áll a hit föosége és odaadása.
(Dogma és dogmafejlődés :) A hltv allások és dogmák élete az az eszme,
amelynek a kifejezésére val ók, ez az egyedüli lényeges bennük. Csak azért
van rájuk szükség, mert az emberi gondolkodás csupán darabokra szedve
tud ehhez az eszméhez hozzáfémi, egységében és teljességében nem tud
vele mit kezdeni, csak úgy, ha különbözö oldalaira és vlszonylatalra bont ja.
Igya katolikus dogmák végtére ls csupán szlmbólumai egy isteni t énynek.
Nemcsak hogy nem ezek a szóbeli meqíoqalmaz ások Irányi tják a t ényt , de
ezer Il yen megfog alm azás sem merí t ené ki. nem hatolna a mély ér e.
- Ha a kere szténys ég egyetemes vall ás, ha nemcsak B9yszerüen egy
töldrajzi helynek vagy korszaknak felel meg, hanem minden Időnek és mlnden helynek, akkor nem lehet másképp, mint hogy mind ig más és más a
körülvevő világhoz való viszonya és az eljárása, azaz fejlődik .
(Isten és ember:) lsten néz téged , bárk i vagy, úgy , ahogy vagy , személyesen.
Neveden sz öllt, lát és megért, olyannak , amilyennek teremtett. Tudja. mi él
benned , Ism eri minden l89sa játabb személyes érzésedet és gondolatoda t ,
adottságaidat és vágyaidat, e r ődet és gyöngeségedet ; lát örömöd és szamorúságod napján , együttérez minden reményeddel és viszontagságodda l,
osztozik aggodalmaidban és emlékeidben , bontakozó és hanyatló napjaidban; át ölel és karjában hord , fölv esz és leül te t, olvas vonásaidból , akár
neveté sbe, akár si rásb a hajlan ak, akár egészség től duzzadnak, akár beteqségben hervadoznak ; gyöngéden tek int kezedre és lábadra, f igyel hangodra,
szíved dobog ására, még leheletedre ls. Nem szereted magad jobban , mint ő
szeret téged , nem riadhatsz vissza jobban a szenvedéstől , mint amennyire
ő szenved, hogy viselned kell ; és ha mégi s rád szakad. akkor mintha magad
mérted voln a magadra , ha van benned üdvösségre v ivő bölcsesség .
(Egyház:) A katoli kus Egyház nem enqed í meg , hogy bárm ilyen - anyagI
vagyanyagfölö tti - kép, dogmatikus szimbólum, r ítu s, szentség, szent, ső t
akár maga a Szent Szüz ls a léle k és Teremtője közé áll jon. M indenben
sz e m tő l szembe éll ltja az embert Istenével , .solus cum solo" . Egyedül ő
teremt ; egyedül ő váltott mag ; félelmetes szeme láttára halun k meg ; látása
a ml örök boldogságunk.
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- Az Egyház mindig küzdö egyház. Néha nyer, néha veszít. még gyak·
rabban egyszerre nyer és veszít különbözö részeiben. Mi más az egyháztörténet, mint a mindig kétes hadiszerencse emléke. bár a csata kimenetele
nem kétes? Alig zengünk Te Deumot. márls vissza kell térnünk a M lserer éhez; aIIg élvezünk békét, már megint üldöznek; alig érünk el valami diadalt.
újra botrány szakad ránk . Csakhogy visszaeséseinkkel haladunk; b ánatunk
a vigasztalásunk ; elveszítjük Istvánt, hogy megkapjuk Pált, és Mátyás elfog lalja az áruló Júdás helyét.
(Szentségek:) Néha mintha feiv ill anna előttünk valam i, ami t majd valam ikor
és a kezünk, fej ünk , homlokunk vagy
ajkunk sötétben ls megérzi valam i föld inél nagyobbnak az ér intését. Nem
tudjuk, hol vagyunk, de vízben fürösztenek, és egy hang azt mondja, hogy
ez vér . Vagy j elet tettek homlokunkra , és az a Kálváriáról beszélt. Vagy egy
kéz nyugodott a fejünkön, és semmi kétség : a szögek nyomát viselte, s az
Ovéhez hasonlított, aki egyetlen érintéssel látóvá tette a vakot és feltámasztotta a halottat. Vagy ettünk és ittunk, s bizonyosan nem volt álom ,
hogy valak i sebzett oldalából táplált bennünket, és teste égi ajándékával
megújította természetünket.

szlnr öl színre látunk. Közeled ünk -

(Krisztus keresztje :) ls ten megtestesült örök Igéjének halála a ml nagy
leckénk : hogyan gondolkodjunk és hogyan beszéljünk e világról. Az ő Keresztje adta meg az Igazi értékét mindennek, amit látunk. minden vagyonnak,
minden előnynek , minden rangnak , minden méltóságnak. minden gyönyörú.
ségnek ; a test kívánságának és a szemek kivánságának és az élet kevélységének .. . Menj a közéletbe , az értelem és tudomány világába; tekints a
nyomorúságra, a szegénységre és elhagyottságra, az elnyomásra és foq ságra ; látogass el oda, ahol az étel nem elég és a lakás egészségtelen . . .
Szeretnéd tudni. hogyan vélekedj m inderről? Nézz a Keresztre.
(Keresztény élet:) A mélabú nem keresztény vérmérséklet. Nem Igazi az a
amelyben nincs szeretet; nem kedves Istennek az az önsanyargatás, amelyet nem édes ít hit és vidámság. Napfényben kell élnünk akor
is, ha bánkódunk; lsten jelenlétében kell éln ünk. nem szabad bez árköznunk
saját szív ünkbe . akkor sem , ha múlt búneinket számláljuk föl.

b űnb ánat,

- A keresztény szivében mély , csendes , rejtett béke él , amelyet nem
lát a világ . . . Igazi élete az. amilyen önmagában és Istenével. EI tudja
viseln i magát ; még örülni is tud magának, mert lsten benne lakó kegyelmének , az Orök Vigasztaló jelenlétének örül. EI tudja viselni. sőt kellemesnek tal álja mindenkor az egyedüllétet: .soha sincs kevésbé egyedül, mint
amikor egyedül van: Amikor párnájára hajtja fejét éjszakára , túláradó szlvvel tudja elismerni lsten szlne előtt , hogy semmit sem kiván, hogy . elege
van és b övelkedlk" , hogy lsten a mindene , és nem hiányzik semmije , amit
lsten adhat . Igaz, több hálára , több életszentségre , több mennyországra van
szüksége : de annak gondolata , hogy mindebben többre is vihetné , nem ejti
zavarba, Inkább meqörvendeztetl.
6'6

- A keresztény átérzi , hogy Odvözító jének igazi szemlélése benne rejlik
evilági foglalkozásában; hogy amint Krisztust látja a szegényben. az üldözöttben, a gyermekekben , úgy öt látja azokban a szolq álatokban, amelyeket
választottaira biz, akármilyenek ls azok: hogy hivatását ellátva KrIsztussal
találkozik ; ha pedig elhanyagolja, attól nem élvezi jobban az ö jelenlétét.
Hivatásának teljesítése közben látni fogja. hogyan nyilvánul meg Krisztus
lelkének a mindennap köznapi cselekedetei között , amelyek mintegy szentséggé válnak .

FAZEKAK I:S SERPENYOK ISTENE
Fazekak és serpenyök Istene, nekem nincs ldörn, hogy szent legyek, éjszaka virrasszak a tetsz ésedre , vagy virradatkor elmélkedjem neked. Tégy hát szentté , miközben az ételt készítem és a tányérokat rnosoqatom.
Fazekak és serpenyOk Istene, felajánlhatom-e neked megh6dltott lelkek helyett
azt a fáradtságot, amely erót vesz rajtam a kávézacc és az odaégett f őzel ék látt án?
Emlékeztess mindarra, amit olyan könnyen elfelejtek : nemcsak azért , hogy kevesebb
lépcs őt kelljen járnom, hanem hogy tökéletesen megt er ftett asztalom Imádsággá
legyen. Fogadd el durva kezemet , hiszen érted durvult el. Mosogat6rongyom lehetne-e hegedűvon6 előtted, amely égi harm6nlákat csalogat el ö egy serpenyőből ?
Kezeim ugyan Márta-kezek. de a kedélyem Már láé. IOs ha c ipőt tl sztf tok, pr6bálom
megtalál nl a te saruidat, Uram . Miközben padl6 t dörgöJök, arra gondolok, hogyan
vándorolt a te lábad a földön. Uram, fogadd el ezt az elmélkedést: többre nincs Időm .
Mire a vacsoraedényt eIöbIögetem. vége az Imádság 6rájának , és akkor már többny ire
nagyon fáradt vagyok . Ha reggel még énekelt a szfvem munka közben, est e már
sokkal előttem nyugov6ra tér. Add nekem fáradhatatlan szívedet , Uram, hogy az
dolgozzék bennem a magamé helyett.
Melegltsd be egész konyhám at szeretetedde l , és vllág {tsd be békességedde l.
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

A SZENTÉV MÉRLEGE
1974 karácsonyától 1975 karácsonyáig tartott a 25. jubileumi esztendő,
amelyet VI. Pál .Apostolorurn llrnina " kezdetű, 1974.máj.23-án kelt bullájával
hirdetett meg. Központi témája a lelki megújulás és kiengesztelődés volt.
Mivel a szentév elsősorban vallási esemény - ahogy a pápa ls hangsúlyozta
a bíborosi kollégiumhoz intézett beszédében most dec .22-én - , nem lehet
igazában felállítani mérlegét. Hiszen csak lsten látja, mi történt millió és
millió lélekben az év leforgása alatt. Inkább csak a küls ö, látható és lemérhet ö eseményekre , adatokra szoritkozhatunk. Mindenesetre a Szentatyá val
(aki sok személyes találkozás révén ls behatóbban megismerhette az Egyház
belső életét) elmondhatjuk a következőket: a bűnbánó és Imádkozó római
zarándokok millióit látva megtapasztalhattuk azt, hogy az Egyház él, hogy
Krisztus Lelke m üködlk benne . Az Egyház jobban tudatára ébredt annak,
hogy az Atya szlv éböl származik, a keresztrefeszített Krisztus véréből sarjad élete , és a megszentelő Lélek vezeti; a történelemben vándorol va, a b űn
bánat és a szeretet útját járva, klnyilvánltja egységét, szentségét, egyetemességét és apostoliságát. A szentévi zarándokok tanúsá got tettek az Imádség Iránti érzékről, az Istennel való bens öséqes kapcsolatról, a szereret '
tettekben megnyilatkozó valóságáról. Ezek a zarándokok azt mondják nekünk, hogy a jó felette áll a rossznak , még ha a közvélemény többsége nem
ls veszi észre; azt mondják, hogy a családok - az őket ért merén yletek ellenére - egészségesek, és a megélt kereszténységre neve lnek; azt mondják, hogy az Egyház jelen lehet és je len kell lennie a világban megújftó
kegyelmével ; azt mondják, hogy az Egyház energiakészletei ktme rlthetetlenek , bármilyen súlyosak is problémáI. Igy tehát bizalommal és optimizmussal tekinthetünk a jövőbe.
A jub ileumi év során mintegy nyolc millió hivő zarándokolt el Rómába a
világ minden részéről. Talán ez a szentév nyilvánitotta kl leginkább az Egyház e g y e t e m e s s é g é t . Soha az egyháztörténelem során (az előző
szentéveket is tekintetbe véve) ennyi ember nem fordult meg az örök városban, és nem találkozott a pápával egy év leforgása alatt. Igaz, a közlekedési lehetőségek ma a legnagyobbak; de ne feledjük, hogya növekvő gazdasági válság és egyes vidékek szegénysége rnlatt sokaknak Igen nagy áldozatba került a római út; ezenkivül - amint a pápa is megernII tette - a
világ egyes ré szelről nem jöhettek zarándokok , jóllehet minden áldozatot
meghoztak volna.
Nehéz lenne e rövid cikkben összefoglalnunk még a legkiemelkedőbb
jubileumi eseményeket is . Csupán néhány jellegzetesebb mozzanatot erne68

jünk ki. A szentévi zarándoklato k gyújtópontja az Apostolfejedelem sirja
föl ött emel t bazil ika volt ; ezenkívül rnéq a másik három patriarkális bazH1kát
és a katakombákat látogatták legink ább a zarándokok . Húsvét körül kezdtek
özönleni az örök városba ; ezután már egészen a szent kapu bezárásáig szinte
végeszakadatl an hullámokban jöttek. Május 23-tól kezdve a nyári hónapok
során a Szent Péter téren folyt le a szerdai általános kihallgatás, mert a
Szent atya nem győzt e volna , hogy egymásután három kihallgatást tartson ,
ahogy kezdetben megkí sérelte . Nyár i pihenője Idején is minden szerda
délután bejött hellkopteren Castelgandolfóból a Vatikánba . hogy a fogadásokat megtartsa. A világ minden részéről érkező hívekkel és főpásztorokkal
találko zott. Május első napjaiban jártak Rómában a horvát zarándokok
(m int egy 14 OOO) és több száz bácskai-bánáti magyar . Aug .23-án ott volt a
Szent Péter téren mintegy félezer külföldi magyar ; szept. t ü-én pedig a
magyarországi zarándokcsoport : 340 személy, köztük 11 püspök .
A szentév k iemelkedő eseményei voltak a szentté III. boldoggá avatások .
E z e k rő l külön számolunk be. Az egyes emberkategó riák számára külön . ju·
blfeum i napot " rendeztek. Ilyen alkalmakkor a pápa maga szolgáltatta kl a
szentségeket: kereazts éq-bérm álás, házasság, papszentelés , betegek kenete.
Említsünk meg néhány Ilyen jubileumot: Jan.1. békevIlágnap : a .puerl cante res " ; jan. 6: misszionáriusok; febr. 2: szerzetesek és szerzetesnők ; márc.
2: a . Gen· (Generazione Nuova, .ú ] nemzedék"] világfesztiválja ; márc .19 :
családok; húsvét vigilIája: felnőttek keresztsége és bérm álása ápr. 6:
sport olók; ápr. 13: hivatások napja (noviciusok , szeminaristák); ápr. 20:
házasságkötések; máj . 1: munkások : máj. 11: kommunikációs eszközök képviselői; Pünkösd: karlzmatikusok (tfzezren , Suenens bfboros vezetésével) és
a Mária · III. mariológiai kongresszus résztvevc5l; szept , 7: megemlékezés a
nők vIlágnapjáról ; szept . 28: betegek (betegek kenete) : nov. 23: katonák ; dec.
8: a Zsinat bezárásának tizedik évfordulója . . .
A fiatalok rendszeresen találkoztak a Sz. Kallixtusz katakombánál és Jézus
kis nővére í kápolnájában (Tre Fontane , EUR negyed) . Ezek az eszmélődés
és az imádság órál voltak. Szombat esténként misére jött össze a fiatalság
a trasteverei Santa Cecilia templomban.
A bűnbánarot. a belső megú julást és a kiengesztelódés t keresték a
. b úcs ülér ö" zarándokok . Igen sokan szerzetesházakban , intézményekben kaptak száll ást : a . Peregrlnatl o Romana ad Petri Sedem" és más szentévi bizottságok gondoskodtak a szervezésről. A katolikus világot képvIselő zarándokok között a legtöbbször protestánsok és nemkeresztények ls voltak; a
Szentatyának mIndig volt hozzájuk ls egy-egy kedves szava. A p~pa - a
különleges alkalmakat nem számí tv a - általában a szentév kettös-eqy t érnéjáról, a megújulásról és a kiengesztelődésről elmélkedett : ezen bel ül a hitről.
az lmádságr6I, a szeretetről és a reménységről. Rámutatott a szekulartzálödó. élvhajhá sz és anyagelvű világ veszélyeire is. főleg pedIg az egyházon
bel ül tapasztalható bomlasztó Irányzatokat. kontesztáló csoportot marasztalta el , hangoztatva , hogy a Zsinat által kívánt aggiornamento nem Jelenti

69

a katolicizmus Igazi hagyományának, a tan és az egyházfegyelem lényegi
értékelnek elvetését. Külön apostoll buzditásokat ls adott kl: az Egyházon
belüli klengesztelódésről, a keresztény örömről. az evangelIzálásróI.
A liberális sajtó, amelyet a pápa néhányszor éles szavakkal blrált, nem
akart tudomást venni a szent évröl, és a kákán ls csomót keresve pl. a szerzetesl Intézmények nyerészkedéséről beszélt. vagy kisebbiteni Igyekezett a
jubileumi év jelentőségét. sikerét. Pedig elmondhatluk, hogya szentév mlnden szempontból sikerült. Eltekintve a kissé bizarrnak tűnő látványos [el enetektől (pl. amikor a Via della Conclllazlone-n középkori öltözetben bűn
bánó körmen etek vonultak fel), a n~y pápai miséken és a különböző vallási
megmozdulásokon összeszedett. Imádkozó. a bűnbánatot és a megújulást
kereső zarándokokat láthattunk. Persze. elkerülhetetlen volt pl. az. hogy a
Szent Péter téren mise alatt ls fagylaltozó és szórakozó turisták ne kéveredj enek a hivők tömege közé. Kisebb zavaró körülményeket nem számítva igaz
az, amit a Szentatya mondott: .A szentévet nem lehet meghatározni külsö.
turisztikai vagy folklorlsztlkus szempontokból, még kevésbé gazdasági vagy
trlumfallsztlkus szempontokból . de még humanisztikus vagy Ideológiai szemszögből sem : egyesegyedül vallási szempontból kell tekintenünk." I:s ez
érvényesült ls. A zarándokok együtt Imádkoztak . vettek részt a szertartásokon, és teljesitették a Jubileumi búcsú elnyeréséhez szükséges feltételeket.
Befejezésül abból a beszédből Idézünk. amelyet a Szentatya karácsony
éjjelén . a szent kapu bezárásakor Intézett az Egyház gyermekeihez és a
világban élő testvéreihez: . A szentévben tudatositottuk azt, hogy sz űksé 
günk van bűnb ánatra . ElIsmertük szorongásunkat és annak egzisztenciális
szükségét . hogy helyreállitsuk az Istennel való normális és boldog kapcsola.
tunkat. Lelkileg megtapasztaltuk teljes tehetetlenségünket: képtelenek vagyunk ónmagunktól visszaállItani az élő barátságot Istennel. Megéltük a vég·
zetes pusztulás mélységének szédGletét . MI . ennek a ragyogó és bábeli
századnak gyermekei . még egyszer kopogtatni mertünk az atyai ház altajén . . .
M e g t é r t keresztények lettünk . . . A szentév második jelentése: a h I t
a z é l e t . . . I:let, mert Belőled forrásozIk, akI a Lét óceánja vagy. rnlnden létezés túláradó teljessége, minden létező Atyja. Az élet Te vagy.
Istenünkl . .. A hitből meritünk új fényt, a hitből . amelynek forrása Krlsztus , az Atya Igéje . . . Az Idők Jele a testvéri szeretetre hfv bennünket,
amely szeretetet szül. Ez Jellemezte az Egyház történeti útját. I:s erre a
szeretetre Krisztus tesz képessé bennünket, akit felfedezOnk szenvedő és
szükségben lévő testvéreinkben . A szeretet civilizációja győzedelmeskedik
a kérlelhetetlen társadalmi küzdelmek fojtogató légkörén. és a megálmodott.
végre keresztény emberiséget adja a világnak."
A szentév során emlékeztünk meg a lJ. Vatikáni Zsinat bezárásának 10.
évfordulójáról. A Szentatya többször hangoztatta. hogya Jubileumi év tulaJdonképpen nem zárul le : folytatódnia kell a meqújulásnak, annak az Igazi
aggiomam entónak , amelyet a Zsinat Inditott el , hogy az Egyház megfeleljen
küldetésének: Krisztusról tanúskodjék ebben a szekularlzálód6. Istentől távol
70

éló vagy eltávolodott világban. De erre csak akkor lesz képes . ha megtéró,
imádkozó. hivó, reméló és szeretó közösség lesz a Lélek erejében.
Szabó Ferenc

SZENTT~ ~S BOLDOGGÁ AVAT ÁSOK

Az Egyház. amikor meghirdeti a szentévet. minden jóakaratú ember elé
odaállítja az élet értelmét, az életnek azt a vertikális dimenzióját, amelyre
az emberek keresó vágya i Irányulnak. Hiszen valamennyien az abszolút és
valóban egyetemes jót keressük . amelyen kívül hiába szeretnénk és hiába
reméljük. hogy az emberek megtalálják a kölcsönös egység lehetóségét
vagy az Igazi szabadság blztosftékát. Ez a gondolat a szentévet meghirdető bullából való . Maga a pápa is id ézte az egyik boldoggá avatás során,
hogy megjelölje vele a szentév e ki e m e l k ed ő eseményeinek. a boldoggá és
szentté avatásoknak sajátos jelentőségét : . az élet értelme . felfelé töró dlmenzlója " , . az emberek közötti kölcsönös egység . Igazi szabadság Istenben."
Az 1975-ös szentév során VI. Pál pápa összesen 13 személyt avatott
boldoggá és hatot szentté:
Febr .

9:

Ápr .

27:

Máj .

25:

Júl.

7:

Szept. 14:

Szept. 28:

Okt.
Okt.

12:

19:
(missziós
vasárnap)

Boldog MARIE-EUGIONIE DE JIOSUS (MIIIeret de Brou)
(1817-1898) franc ia, az asszumpcionista nővérek alapftója
Boldog CIOSAR DE BUS (1544-1607)
francia pap, a doktrlnárlus atyák alapftója
Szent JUAN BAUTlSTA DE LA CONCEPCION (1561-1613)
spanyol pap, a trinitárius atyák rendjének megreformálója
Szent VINCENZA MARIA LOPEZ Y VICUNA (1847-1890)
spanyol. a Szeplőtelen Szűzről nev . nóvérek alapftója
Boldog KARL STEEB (1773-1856)
németországi szOletésú olasz pap. a veronai Irgalmas nővérek
alapftója
Szent ELISABETH ANN SETON (1774-1821)
amerikaI, leánykori nevén Bayley, öt gyermek anyja, majd özvegy, konvertita . a Sz. Józsefról nev. Irgalmas nővérek meg·
alapftója
Szent JUAN MAClAS (1585--1645)
spanyol , domonkos kapustestvér Peruban
Szent OLIVER PLUNKETI (1625--1681)
ír. Armagh érseke , vértanú
Boldog CHARLES-EUGIONE DE MAZENOD (1782-1861)
francia , Márla oblátusai nak alapítója, MarseIlIe püspöke
Boldog ARNOLD JANSSEN (1837-1909)
német pap. a verbiták alapftója
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Okt .

26:

Nov.

l:

Nov.

16:

Boldog JOSEPH FREINADEMETZ [1852-1908)
dél-tiroli verbita pap, klnal misszionárius
Boldog MARIA TERESA LEDÓCHOWSKA [1863-1922)
ausztriai születésú (apja lengyel. anyja svájcI) , a Kláver
Szent Péterről nev . nóvérek alapltéla
Szent GIUSTINO DE JACOBIS (1800-1860)
olasz lazarista . Abesszlnla elsó apostoli vikáriusa
Boldog EZEQUIEL MORENO y OlAZ (1848-1906]
spanyol ágostonos, püspök Kolumblában
Boldog GASPARE BERTONI (1777-1853]
olasz pap. egy vándormlsszlós papi kongregáció alapltöja
Boldog VINCENZO GROSSI (1845-1917)
olasz pap, az Oratórium Leányai nevú Intézmény alapltéla
Boldog ANNA MICHELOTII (1843-1888]
olasz-francia nővér, Jézus Szive Kis Szolgálólnak alapftója
Boldog MARIA DROSTE ZU VISCHERING (1863-1899]
német gr6fnő. J6 Pásztor-nővér
Boldog GIUSEPPE MOSCATI (1880-1927]
olasz orvos , nápolyi egyetemi professzor

Am i az új szentek és boldogok nemzeti hovatartozását illeti: 19 közül
hatan olaszok, négyen spanyolok, hárman franciák. ~Ietá"apotukat tekintve
pedig tizenketten szerzetalaplt6k (vagy -reformálök) , és a többiek is egy
kivételével mind papok vagy szerzetesek. Ez a kétféle egyoldalúság nyilván'
nem a keresztények életszentségének hú tükre, de. sajnos. a szentté avatások hagyományos Irányának folytatását JelzI.
Vigasztalásunkra szolgálhat az. hogy az új szentek között talál/uk az
észak-amerikai kontinens első bennszülött szentjét, Seton Erzsébetet. aki
ráadásul aránylag rövid , 47 éves élete során a keresztény életszentségnek
csodálatosan sokoldalú pályáját futotta be (episzkopális. múvelt és jómódú ,
feleség , anya. nélkülöző özvegy, konvertita , rendalapltő, az ökumenizmus
szentje] . Giuseppe Mcseatt professzorr61 lapunk jelen száma magát apápát
szólaltatja meg. Az egyszeru. csendes, tevékeny szeretet hősei voltak Juan
Maclas és Vlncenzo Grossi; a betegség vértanúi Anna MIchelotti, Maria
Droste zu VIschering , Gaspare Bertonl ; a hitterjesztés atlétál Oli ver Plunkett,
Glustlno de Jacobis. Joseph Frelnademetz; nagy jelentőségú szerzetesIntézményt alapitott de Mazenod és Janssen .
A lIturgiareform j6tékony hatásai érzódnek a boldoggá és szentté avatások szertartásában : minden egyszerúbb. szervesebb, kifejezőbb lett, szorosabban beleépül az eucharisztikus áldozatba . Külön megemlltjük, hogy a
boldoggá avatás ls szentmise keretében történik, amelyet az új boldog(ok]
. mennyei szülőföldjének" püspöke[l] celebrál (nak), a hivatalos formulát klhirdető pápa részvételével.
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.A fe roti neveknek puszta felsorolás a - mondotta a Szenta ty a dec.22-én
a bt borcsl kollégiumhoz intézett beszédében - felid ézi el őttün k ezeknek a
püspököknek. szerzet alapítóknak. ezeknek a misszionáriusoknak. a szeretet
e h őse inek nem közönséges életét . . . Példájuk. amely annyira külö nféle
élményeket tükröz. de amelynek közös nevezője az lsten és a testvérek
Iránti szeretet, azt mondja nekünk. hogy az Egyház él. fől eg azért . mert az
élet szent ség átita tja tagjait . Igazi és megélt életszentség ez. amel yet ugyana·
zok a nehézségek te sznek próbára. min t amiket manapság mi is ismerünk.
Ez az élets zentség azt mutatja tehát . hogy az életsze nt ség lehetséges. hogy
é lő valóság. hogy jelen van a legújabb nemzedék férf i és nő i kereszt ényeiben. és megvan (nem lehet felőle kétségünk) a mai és a holnapi nemzedék
kereszté nyeiben is:
Nagy Ferenc

ESZME LODES EGY SZERENY FELELETROL: NEM TUDJUK

lsten igéje hasonló a mustármaghoz. Az égből való jó ember egyszerúen
elvetette. Azót a folyvást növekedett. kiv irágzott . és százszoros gyümölcsöt
hozott.
Szabatosabban kifejezve : lst en nekünk adta az Ország titkait. hogy
megértsük. és ez a megért ési fo lyamat végighúzódik a keresztény törté nelmen.
Az Úr az Igazságot mondta tanítványainak . de nem vezette be őket a
teljes Igazságba. Ezt majd Szentlelke tes zi meg. Isten Igéje csodás módon
belépett történelmünk határai közé. Ott van. és nem mehet veszendőbe.
Allandó megléte lst en húségéne k jele népe Iránt . Azért van köztünk. hogy
növekedjék és terjedjen . ~Ietereje a Lélek jele. Vagy hogy Ismét szabatosabban szóljunk: nekünk kell fokozatosan az Ige végtelen mérete fel é fejlőd .
nünk.
lsten igéj ének é lő és terjeszkedő jellege. ille tőleg él ő és terjeszkedő
ism erete bennünk: ez a magyarázat a annak a paradoxonnak . hogy Ismerjük
az igazságot. és mégs em Ismerjük. M ind a kettő igaz egyszerre .
Ismerjük. Az Irásban szól hozzánk az Ige. Fölszentelt püspökök zsinatokon
magyarázzák. Az egyház imája az egész fö ldkerekség en elevenen tart ja.
Bizalommal mondhatjuk: tudjuk. Hisszük.
Es mégis sokat nem Ismerünk az Igazságból. Mindannyian . Isten egé s ~
népe: hivők . püspökök. pápák. kuta tjuk. hogyan érthetné nk meg jobban lsten
titka it . A végered mény nem lehet az igazság tagadása . azonban az Úr nem
biztositott arról. hogy a fo lyamat minden lépése sikeres lesz. Csakugyan
tudjuk él történ e l e mből. hogya keresés során gyakran elófordultak tál ékozatlao korszakok. két ségek és hozzá vetől eges álllt ások. míg végre az Egy·
ház a végs ő itéletlg jutott. Isten népe a t eljes Igazság felé vezető útján emberi korlátozásoknak van alávetve .
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Ezért olykor szilárdan meg kell állapltanu nk: ismerjük az Igazságot. Máskor azt kell mondanunk: nem ismerjük, - még nem.
Az ismeretnek és nemismerésnek ezt a dialektikáját leirni könnyú, de
il yen ellentétek kell ős közepén élni szinte lehetetlen feladat. Hiszen hogy
lehet valak ine k egyik pillanatba n iste ni bizonyossága , a követk ezőben meg
el kell ismerni e. hogy semmit sem tud!
Valóban nagy kfsért ésbe eshetünk. hogy mindig jól érte sültnek mutassuk
magunkat .
M iut án az I. vatikáni zsinaton kimondták a tévedhetetlenség tanát, az
olyanokat is,
Egyházban ki f ej l őd ött egy oly an ir ány, hogy sok It életet amelyek nem voltak méltók erre - végleges jell eggel ruházzanak fel. Az
egyházi embereknek szokásukk á vált úgy beszéln i, mintha hozzávetőleges
vél eményük maga a változhatat lan igazság volna . A h ivők pedig lovat adtak
alájuk azzal. hogy minden esetben világos , pontos feleletet kértek. Az Eqyháznak csak tudn ia kel l! Ettől már csak egy lépés volt odáig. hogy ne
t egyenek különbséget a végső igazság és tiszteletreméltó hipotézisek között. Sok egyházi hivatalnok ugyanolyan engedelmességet kivánt meg mind
a két esetben . Ak ik pedig nem engedelmeskedtek egyenlőképpen. azokról
könnyen kimondták, hogy hiányos bennük a hit szell eme. Mindenütt hall gatólagosan föltételezték , hogy ha egy kérdés fölmerül, valahol megvan rá
a világos felelet. és a pápa, a püspökök. a papok abban a pillanatban meg
tudják adni. Hisz hogy is mondhatnánk valaha ml , az lsten Egyháza. hogy :
nem tudjuk !
Azonban újabb fe jlemények Igen sok területen : te rmészettudományok és
szel lemtu dományok. filozóf ia és teológia terén szárnos kérdést vetettek föl.
amelyre az Egyház nem tud közvetlen feleletet adni. Az orvostudomány azt
kérd ezi: rneqenqedhet ők-e bIzonyos operáclók és átültetések, ml az élet és
mi a halál? Nem tudunk abban a pillanatban felelnI. Nemcsak a Lélek vezérlő fényére van szükség ünk, hanem időre is . hogy tanulmányokat folytassunk és elmélkedjünk. Nem következik ebből . hogy egy szép napon nem
találjuk meg a helyes feleletet. de az igen , hogy ma a keresés stádiumában vagyunk . és csak azt mondhatjuk : nem tudjuk .
Hasonló helyzet adódhat bárm ikor a teológia egész mezején . Az egy·
házkormányzó hatalom kollegiális természetének következményeit még meg
sem értettük teljesen , nem hogy gyakorlatba vittük volna át . A szentségek
teológi ája csupa kérdés , és a felelet keresése uqrásszerűen halad . Tanúsltja
ezt a búnbánat szentségéhez és a betegek kenetéhez való újfajta közeledés .
A keresés türelmet Igényel. Sem a hivők közösségének. sem a püspököknek vagy a pápának nincsenek var ázsszerelk , hogy máról holnapra
feleletet találja nak minden kérdésre . Nem utas ithatjuk lsten Lelkét, hogy
k é rtyű n k-k e dvün k szerint nyilatkoztassa kl a teljes Igazságot . Ha új kérdések
merülnek föl. teológusok és püspökök legyenek lassúak a teljes igazság
kij elentés ében. és a hivők se hajszol ják bele őket elhamarkodott nyilatkozatokba. Min danny iunkn ak meg kell tanulnunk, hogy beérjük ezzel a sze-

74

rény felelettel : nem tudjuk. A történelem jelenlegi pontján tudatlanságunkban vagyunk boldogok , nem tudományunkban. Vagy inkább boldogok vagyunk
abban a tudományunkban , hogy lsten hűséges népéhez - tOOatlanságában ls .
De akkor közben mit tegy ünk ? Az élet gyakran nem tűri a késedelmet:
cselekednünk kell. akár táj ékozottak vagyunk, akár nem. Egy ope r ácl ét nem
lehet elhalasztani addig , mig a Szentlélek megszólal.
Ilyen körülménye k között Iste nnek az a kiván sága, hogy egy felelős személy dönt sön adott tájékozottsága alapján . Ez mind en. Akárhogy is választ.
az helye s lépés lesz a val ösáqos virágban. Isten h űs égesen mellette fog
áll ni , bárhog yan döntött. Ha később , bővebb ismeret ek alapján kiderü l. hogy
fl döntés helytelen vol t. felelős embernek képesne k kell lenn ie arr a ls, hogy
viss zaforduljon , és másik irányba induljon, ha kel l. Az ilyen lehetőségek
emberi életünk szerve s részei. Meglehetünk vel ük. mert tudjuk, hogy lsten
h űséges népéhez, akárm ilyen tudat lan ls .
űrsy László

AZ EGY

KEHELY~RT

Okumen ikus életközös ség az Augsburg melletti Ottmaringban
Ottmaring Augsburgtól 17 km-re feksz ik a magyaro k számára oly nevezet es Lech folyó keleti oldalán. Úgy került az emlegetés középpontjába, mint
Pilátus a Cred éba. mégped ig az ökumenikus életközösség megalakltásával.
Az egész azzal ke zdődött, hogya katolikus Focolare -mozqalom egy csoportja 1960-ban találkozott egy evangélikus testvérülettel (Bruderschaft) ,
amely a . Közösségl élet" nevet v isel i. Mindkét oldalról megegye ztek egy
kérdésben : a kereszténység csel ekvés dolga , és csak azt án a beszédé. Egymás kölcsönös elfogadása a szeretetb en az alapja mindenfél e h itről szóló
beszélgetésnek vagy teológia i fejtegetésn ek. Felismerté k, hogy ökumen ikus
találkozásokra is szabad ért elmezni Krisztu s szavait : . Ahol ketten vagy háro
man összej önnek az én nevembe n, ott vagyok én is között ük."
Az el következő évek gyakori összejövetele i t anították ők et egymás egyre
jobb megértésére . A sokféle különbség és néhány nehézség ellené re meqtapasztalták egymással : •Van-e, ami elválasztha t Krisztu s s z e re te té t ő l ?"
Az élet a megé léssel lobban lángra . Hamarosan oda vezettek ezek a kap.
csolatok, hogy nemcsak alkalm ilag néhány órát vagy napot akarta k egymás·
sal eltölt eni : szükségképpen kibonta kozott egy helyi krl stá lyosodásl pont követelménye .
Ami kor 1967 fehérvasárnapján elhelyezték az Okumen ikus I:le tközpont
alapkövét , és egy év múlva a fels zentelése következett, ez nem volt egyéb,
mi nt egy majd t ízéves párbeszéd folytatása és kiteljesedése . Aminek mlnden közösségben, minden városnegyedben , minden háztömbben magától ér-
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te tödé ne k kellene lennie - de sajno s gyakran nem az - : minden megke reszt elt keresztény élő és meggyőző bizonyságtétele az egység mellett , éppen ezt szeretnék Ottma ringban példaadóan megvalósitani. Tehát nem anynyi ra a teológiai elv i vit ák, a teoretikusok és dogma tikusok, a . nagy fejek "
ökumeni kus közössége akar lenni , hanem inkább a hét köznapi életé. az ún.
•kis halak é" . Bea bíbo ros világosan fo galmazta meg levelében ezt a célt a
Centru m föl szen tel ésekor : . M inél inkább valóban mélyen megér t jük és áté ljük az evangé li umot , annál jobba n közeledünk egymásh oz mindannyian . mert
Kr isztushoz válun k mindinkább hasonlóvá:
Hogyan valósul ez meg a Centrum mintegy nyolcvan lakója között? M in d·
annyian, Pál szavait magukévá téve : "Aki nem dolgozik. ne is egyék ". követi k hivatásukat: mint tan ár. cuk rász. takaré kpénztári megbízott, építész vagy
mi nt az itt m egjelenő lapok (Neue Stadt és Sammlunq-Dienst-S endunq) szer kesztö l. M ert épp en a munkahely az evangélium szeri nt i él et igazolásának
legjobb próbaköve . Szavak nem e l eg e n dő k már . A kereszt ény meg győ ződé st
a hétközn apok tettei igazolják.
A lakóközösségek ta rka képet mutatnak: f e l n ő tt e k , gyerekek, családok
és egyedülállók, értelmiségiek és egys zerú emberek . Egyik sem él szlqetként. hanem mind nehézségekkel küzd . amelyek az emberi együttélésből
adódnak. De nem állnak meg a probl ém ákn ál. Ezek csak utat nyitnak nagyobb nyíltság és egymás segíté se fel é. Feszültségeket és elóforduló f élreért éseket nem fesz ít enek túl, hanem lsten szavának formáló erejével meqoldják. Ezért fáradozn ak , hogy havonként megvalósít sanak egy gondolatot a
Szentírásból saját életükben . Igy aztán a napok nem a homokóra egyhangú.
ságával t eln ek , hanem mintegy egy .Iránytú " után igazodnak. Igy magától
érte tódő , hogya közösség mindennap egy félórára összejön . hogy együtt
imádkozzék, és megbeszélje a fontosabb napl eseményeket a mindenkori
szentf rásl Idézet gondolatkörében . Mindegyikük elmondhatja a magáét. mint
egy nagy család tagja .
Es a közös áldozat ? Interkommúnió nincsen Ottmaringban . Mert mindegyikünk teljes mértékben saját egyh ázának tagja. már pedig azok ezideig
még nem tudták megvalós itani a szent áldozat közös bemutatását . Ottrnari ng nem szeretne elsziget elt . zárt klub lenni , nem akarj a a kellemesebbik
megoldást vála sztani magának , olya smit. ami a kereszténység egészének
még nem járható út. fgy lesz éppen a széts zakí t ott ság fájdalma a Centrum
lakói között a legnyilvánvalóbb jellé . Ezt a fájdalm at elviselni annyit jelent.
mint szeretetben egyidejúleg átformáln I. Nem éppen ezáltal lehetne meqrövid it eni a kereszténység egyesrtéséhez vezető utat? Az . egy kehelyért"
váll alt szenvedésben. - ahogy ezt Athenagorá sz pátriárka egyszer kifejezte .
A viz be hajltott kö gyúrúket raj zol egés zen a partig . Az ökumenikus központ is meghúzta ez alatt a kilenc év alatt köre it. Olyan mértékben mondható ez el. amennyi re az itt megforduló embe rek tudnak saját környezet ükben ls élet központ t á lenn I. Igy alakult kl egész Németországban és a határon
túl is a barátok és munk atársa k sokas ága. mindenütt az egység élő kis

76

csoportjaként. Majd minden hétvégén jönnek külön böz ő közösségek, ökumenikus csop ort ok, fiatalok látogatóba.
A látogatók állandóan növekvő serege a közösség elé azt a feladatot
állitja , hogy növelje befogadóképességét. Új házak épülnek tov ábbi lakóközösségek számára, egy 80 ágyas épület az i deér kező vendégekne k, egy hatalmas ülésterem 3-400 személy befogadására. Közben barátaink közül többen
Ottmaringba költöztek. hogy ott közvetlen közelben vehessenek részt a kis
település életében és kiépü lésében .
Oly an i d őb e n, amikor az ökuméné stag nálásáról beszélnek és lemondanak
az együttes munkáról a nehézségek miatt, Ottmaring a remény jele szeretne
lennI. A központ 9 éves fennáll ása ls mutatja, hogy az ökuméné megval6sításához járha tó út vezet .
Ottmarlng l házaspár
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Akit szeretünk, arról szivesen hallunk , olvasunk, beszélünk, örömmel
vesszük, ha más beszél ról a nekünk.
A Szentí rást lst en Lel ke sugalm azta, I stenről szól , és egyúttal O beszél
benne hozzám, minden emberhez . Szeretem Istent, a legjobban szeretem, tehát természetesen szlvesen olvasom és naponta olvasom - a Róla
szóló könyvet.
34 esztendeje vettem meg az első saját Bibli át . Akkor még csak azért ,
mert úgy éreztem : hozzátartozik az általános múv eltséghez az ismerete .
Végigolvastam. A könyv ek szent jellegétől eltekintve igazán érdekes olvasmánynak bizon yult.
A Szentl rás állandó olva sásához egy szentbeszéd egyetlen mondat a vezetett. Egy még ma is élő kiváló bencés tanár, a liturgia nagy apostola mondotta : Háromban él köztünk Krisztus : a Keny érb en, a Könyvb en és az ernbertestvérben .
Most már más szemmelolvastam a Szentírást, mint eddig : Jézust láttam, éreztem és kerestem a Könyvben . Es O meg ls engedte , hogy meqtaláljam .
Biztos vagyok benne, hogy a Szentf rás olvasása által kaptam rend rt·
hetetlen hitem. Soha él etemben egy pill anatra sem kételkedtem sem lsten
lété ben, sem Jézus Iste nségében , sem a Szentlélek belénk áramló kegyelmében, sem a Szentírásban leírtak igazságában. (M il yen sokan vannak ma ls,
akik a Bibliába n leírt mi nden csodát , emberi módon nem magyarázhat ó eseményt emberileg akarnak magyaráznI.) Az Oszövetség egyik legnagyobb pr ötétája, lzaiás irja , hogy az Úr út jai nem a ml útjaink, az O gondolatai nem
a ml gondolatain k. Az el s ő és legfontosabb, amit megtanultam : az alázat.
Tanuljatok tőlem mindnyáj an, mondja a ml Urunk Jézus, mert szelid vagyok
17

és alázatos sziv ű . A Szentírás megtanított rá, hogy az alázat erő, mert
Jézus Krisztus, az lsten Fia megalázta magát, és emberré lett. Megalázta
magát a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ebben van az ő mérhetetlen
ereje, ebben az alázatos szeretetben. Mert az Emberfia nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. A Szentírás olvasásá nak köszönhetem azt is, hogy megláttam az alázat egyJk gyakorlati rneqvalósítását: a megbántásokat békével túrnl. Milyen nehéz ez, és mennyi
alázatból fakadó erő kell hozzá. De a Könyvben velem élő Jézus segltl
A Szentírás olvasásának másik mérhetetlen ajándéka a lélek derűje, a
napsugaras életfIlozófia , az lsten Iránti feltétlen bizalomból fakadó derúlátás:
minden baj és megpróbáltatás közt ls Istenre hagyatkozni! Ak i magáévá
teszi a hegy i beszéd e gondolatát: ne törődjetek a holnappal, elég a napnak
a maga baja, mert ugyan edhat-e az ember gondjai által életkorához egy
könyökny it Is? .. . akiben valóban é I e t t é válnak e szavak, annak lsten
Iránti bizalma soha meg nem rendül. Mint talán minden ember életében,
az én életemben ls gyakran túnt kilátástalannak a jövő. Mikor talán más
már kétségbeesett volna , én nemcsak mondtam, de valóban át ls éltem a
zsoltáros szavalt : Vesd az Úrra gondodat, és O majd gondoskodik rólad. I:s
meg ls tettel
A Szentírásból tanultam a legnagyobbat: a szeretetet, Krisztus . új t örvényét " . János apostol azt írja: hogyan mondhatja valaki, hogy szarett az
Istent, akit nem lát, ha nem szereti felebarátját, akit lát. Itt egy kicsit mindig
megakadtam . Mert könnyú szeretni az Istent, aki megmutatkozik előttünk a
teremtésben (.Isten nagyságát hirdeti az ég, a mennybolt vallja kezei müv ét" J. s nehéz szeretni az embert, mert teli van hibával, gonoszsággal, rútsággal, vétkes szenvedélyekkel. De mlkor már úgy érzem, végképp nem
megy, Jézus a keresztfán utat és rnödot mutat: .Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit cselekszenek: Itt értette meg velem az Isteni Megváltó, hogy ő m I n d e n embert szeret, még azt is, aki előttem egy cseppet sem kedves . Megértettem, hogy a szeretet nem érzelem. I:s a SzentIrásból tanultam azt ls : meg kell bocsátanunk! Hányszor hallom keresztények ajkáról: .ezt nem bocsátom meg neki soha". Hogy ls Imádkozhatja
Ilyen lélekkel valaki az Úr Imáját!
A Szentlrásból tanultam az lsten akaratában való megnyugvást ls: legyen
meg a te akaratod ... Úgy gondolom , ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
mindenért hálát kell adni Istennek. Nemcsak a kapott kegyelmekért, a meqhallgatott Imákért, a sok jóért és szépért, ami életemben osztályrészemül
jutott, hanem a szenvedésekért, megpróbáltatásokért, bajokért, betegségért,
csapásokért ls. Ez nehéz, - de meg kell próbálni. Hányszor olvassuk Jézusról ls : .hélat adott!"
Még sokat, talán egész könyvet tudnék Irnl arról, mit adott nekem a
Könyvben velünk élö lsten. Minden este olvasom a Szentírást. I:s mit olvasok? A négy evangéliumotl Több mint 3 évtizede olvasom újra és újra .
Mindig mondanak valami új at , I:s persze az Apostolok cselekedeteit ls , meg
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a Leveleket (köztük legkedv esebb nekem János apostol el ső levele). Az
Oszövetséget is vég igolvastam kétszer ; most már elég, amit az Egyház olvastat velünk a szentm isében . Gyárban dolgozom napi 9 órát (gépkezeló
vagyok, az egyetlen nő f érftak közt), hajnali fél ötkor kelek naponta, majdnem 5 óra, hogy hazaérek , akkor gyors fürdés, átöltözés , és megy ek az esti
szentm isére. Persze ha nem járnék naponta szentm is ére , több idóm lenne,
de ha nem j árnék naponta szentm isére, milyen nehéz lenne elv iselni az
élet et. Tudom , hogy ez szörnyen kenetteljesen hangzik , amit sosem szer étte m, viszont igaz.
Am van egy könyv e az Oszövetségi Szent ír ásnak , amelyet nem is olvasok, hanem naponta imádkozom. I:s ez a Zsoltárok könyve. Lehetne-e szebb
reggeli imám , mint ez: lsten, hajnalban Hozzád serkenek, érted eped a
testem, téged szomjaz a lel kem . . .
Azt is kérdezték már tőlem : értek-e minden t , ami t a Szenti rásb an olvasok . Oszinte szívvel ír om : lsten végtelen keg y el m éből soha nem kérdeztem
a .mlért" -et, akkor sem , ha nem értett em valam it , csak alázatos szívve l
mondtam a zsoltárossal : . Tudásod tú l csod álato s nekem, magasságo s,
hogy fel nem érhetem ' "
Jánosi Beáta

PELDABESZi!D A FDGEFÁRÖL (Lk 13,6-9)

Bámulatos , milyen kevéssé hatolt még bele lsten gondviselésé ről , üdvövaló felfogásunkba a jézus i példabeszédek ábrázolásmódja. A
. vált ozhat at lanság" , a kikerülhetetlen .sors" gondolata súlyosod ik bennünk
ezekre a fogalmakra. Erderrtes összehasonlítanunk: rnllyen eleven az az lsten,
akire Jézus Irányitja szemünket , és milyen kevéssé eleven az, akit ml képzelünk magunk fölé . Gondol junk a tolakodó barátról szóló és hasonló példabeszédekre' Ha még azt ls hozzávesszük, amit az ószövetség, elsős orban a
zsoltárok könyve mond a haragvó, de mind ig újból megs z e líd ülő I s te nről.
világossá válik, hogy az egész klnyllatkoztatás il yen eleven Iste n-kép ir ányába rnutat,
A terméketlen fügefa példabeszédében az Ist eni hossz út űr és párbeszédb e
oldva jut kifejezésre, és Igya magatartás általános törvényszerúségének húvösségéból már is bejutottunk két hasonló é rd e k kö rű személy meleg ébe. Az
.ú r" beszélget vincellérjével. Első tekintetre világos, hogy ez az úr, a sz öl ösgazda az Atya, a vincellér a Fiú, a sz öban forgó fa pedig az ember. A legegy szerűbb kifejezési eszközökkel mély t eológi a nyilatkozik meg: a gazda és a
vincellér szándéka, elgondolása egy, m indkettő azt akarja , hogy a fa gyümölcsö t hozzon, mindkettő korlátlan úr sorsa, léte vagy neml éte fölött.
Ugyanakkor az is érzik, hogy .az Atya nagyobb nálam' (Jn 14,28) : nem
lényegénél fogva , hanem mint megblzó a megb ízottnál. mint ke zd e mén y ező
a munkatársnál. A példabeszéd a teremtő l tevékenységet az Atyának tula j-

zítő tervéről
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donítja : Ő ültette a fát, az ápolás és gondozás munkáját viszont a Fiúnak.
Amikor később a fa meqtráqyáz és áról van szó, ebben igen találóan fedezhetjük föl a Lélek múködését és kegyelmeit : a trágya a fa gyökerei felől
ható tápanyag, életerő, gazdagság, amelyet azonban a növény természetes
úton vesz fel és dolgoz fel, nem úgy hat, mint mondjuk a melegházak nem
természetes hőmérséklete. (Jézus a Szentlélekre vonatkozó célzásokat egészen az utolsó vacsoráig sokkal mélyebb fátyol alá rejti , mint az Atyára és
a Fiúra vonatkozókat, nyilván azért , mert Itt lsten és a teremtett dolgok legmélyebb titkárói van sz ó.)
Az Atya teremtői tevékenységéhez a példabeszéd szerint azonnal egy
másik járul : a teremtmények megvizsgálása, a világ .rneql átoqat ása". Isten
nem a deista elgondolás érdektelenül .plhen ö" alkotója : nem csupán létet
akart, hanem életet, növekedést, termést, történelmet. Figyelemreméltó az
ls, hogy a .fa· ugyan teljes egyediségében szerepel - úgy tárgyalnak sorsáról, mintha csak ő volna a világon - , mégsem elszigetelten. A képben ott
a közösségi vonatkozás: egy tagja a sz ölönek, s azért kell kivágni, hogy ne
vegye el a talajt más, gyümölcsöző növény elől. Aki saját szúk önzése szerl nt ítéli meg lsten intézkedéseit, szükségképpen mellétalál. Az ő elgondo lása mindig épp olyan egyetemes, mint amilyen személyes.
A Teremtő jön, és gyümölcsöt keres a fán. Sem többet, sem kevesebbet,
mint amire joga van, mint amit a fának természeténél fogva adnia kell.
. Szednek-e a t övlsröl vsz ölöt vagy bojtorj ánról fügét?· (Mt 7,14) Ez az igazságosság mélységesen vigasztaló: lsten nem kíván tőlünk lehetetlent. Csak
fügét a fügefáról. .De nem talált: Ezzel átléptünk az Isteni rendből a történelem ténylegességébe . Az embernek hatalmában van a beléje teremtett
erőkkel, a kapott kegyelmeket felhasználva gyümölcsöt hozni, de hatalmában van ezt megtagadni is. Es az ember a második utat választotta. Csalódást okozott Te remtőjének. Ez Itéletet vált kl - de ez az Indítéka a megváltásnak is .
Itt kezdődi k a Fiú legsajátosabb szerepe : pártját fogja a Teremtőjéhez
teremtménynek. Áttör a kereszténység sajátos vonása: lsten az ember oldalára áll. Az ő feladata lenne az Itélet végrehajtása (.vágd kl"I: de
a bíró tisztét önként felcseréli a megmentőével. Isten tiszta teremtől akarata a világ lehető legnagyobb jóságára és tökéletességére törekszik. Az
Atya kész volna az egész sz ölö javáért feláldozni a terméketlen fát, hogy
szabaddá vált helyét isteni teremtő kedvében mással helyettesítse . A Fiú
ehelyett a fáradságos megnemesítéssel, a halott életre keltésével kísérletezik. Hallatlan feszültségű küzdelem gyanánt nyilvánul itt meg lsten fárado zása üdvösségünk érdekében; minden ember végtelen értékű, mindent meg
kell tenni megmentésére. Csodálatos működés teremteni, de még csodála tosabb megmenteni és megújitanI.

hűtlen

A . h árorn év" és . még egy év: termászetesen nem meghatározott ldötartam ot képvisel , csak eibeszélől fordulat. Mindenesetre komoly Intelmet
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tartalmaz : szemrehányóan eml éke ztet arra a hosszú időre , amelyet haszontalanul hagytunk elmúlni, nem élve lsten akarata szerint, és figyelmeztet :
talán már rövid az előttünk álló idő, .még ebben az évben " meg kell t érnünk. Az emberi felelősséget félelmetessé fokozza a v incellér .h átha" szava : a Fiú minden fá rado zása, kereszthalála, a Lélek elküldése hiábavaló annál, aki nem fogadja el. - De nem lehetetlen, hogya példabeszédet közösségileg lzraelre, Jézus kortársa ira is értelmezhetj ük . Ebben az esetben érde kes adalékot szolgál tatna az Úr múködésének kronológ iájához. A példabeszéd
kicsengése Lha mégsem, akkor majd kivágod " ) így ar ra vonatkoznék, hogy
Jeruzsálem elveti Jézus prédikációját és kereszthalálát, s ezért pusztulá s
elé néz. Ilyen j ellegü kijelentések gyakoriak az evangéli umban.
Az isteni személyek eszmecse réje (amelyre pe rsze csak antropomorf
módon alkalmazhatj uk az . ellent ét" vagy •véleménykülönbség" kifejezést)
végül ismét akarat uk telj es egységébe torkoll ik. A z A ty a nyilvánv alóan megadja a k ív ánt hal adékot, a Fiú pedig eg ynek ny ilvánítja mag át az Atya ít éló
akaratáv al. A ki Jézus megmentő kezét eluta sítja, és vétkezik a Léle k ell en,
az m egérett az ítéletre. Jézus többi péld ab eszéd éhez hasonl óan ez is erő
teljes felhívás az éber ségre, üd vössé günk rnunkálás ára. . Ur unk türelm ét
tart suk üdv össéqnek" (2Pét 3,15), és lássuk be , m ilyen jelentőség e van
él et ün kb en , hogy enge delmesek és haj lékonyak legyün k a Lélek sürge tése
és Indításai iránt. It t faka d a kegyele m for rása, itt rejl ik m inden lelki növekedés gyökere .
Eduard Kamenicky

LEVELEK A MISSZIÖBÖl
Az Isteni Ige társasága (verbit ák) száz éves fennállását és alap ít ójának boldoggá
avatását ünnepelte a múlt évben. EbbOl az alkalomból szeretnénk missziós rovatunkban az éhoz juttatni néhány, különbözö világrészekben m üköd ö magyar verbita rnlszszion ár iust .

Itt mondunk köszönetet annak a kedves ol vasónknak, aki karácsonyra mindegyik
misszionárius levelezOnk eimére üdvözletet küldött, . hogy - mint irJa - Uruguaytól
Kongólg egyaránt érezzék mindenütt : egyek vagyunk Krisztusban."
Most kivételesen nem az afrik ai Zaireból, hanem Nemiböl (Rómából) jelentk ezem. Mivel legutóbb több mint három évig nyaraltam Afriká ban, elöljáróim óhajának megfelelOen átjöttem egy kicsit teleini Európába. Február közepe táján egy kis
körút után visszamegyek. hogy újult erővel folytassam a munkát, a rám bizott 97 apró
falu lelkipásztori gondozását meg az építkezést . El ő ször . mint legutóbb írtam. úgy
gondoltam, hogy minden tlz falu részére építek egy-egy kápolnát fac ölöpökb öl, de
bádog te t őv el. Plébániám terület én. az Inzia folyónál a közelmúltban az olaszok építettek egy hidat, az út épít ö munkásoknak pedig b ádogtetős, betonházakból álló lakótelepet . Betonházak mell ett én sem épithetek facölöpökkel. Két német rendtestvérem megigérte már, hogy segIteni fog. Itt Nemlben pedig P. Greger elkészített e a
kápolna tervét. Ha az ígéretet tett követi , elkezdem az építkezést, a befejezést pedig
a Gondviselésre blzorn. A Iacöl öpökböl tervezett kápolnák közül egy már elkészült,
háromhoz pedig van már elegendO bádoglemezem. Az enyém az e rő lkö d é s , az Istené
pedig az áldás. "Nisi Domlnus aedlflcaverit domum, ln vanum laborant Qui aedlficant
6
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earn" IPs.1261. Az építkezést csak szükséges rossznak tartom. Szivesebben vagyok
nomád életet folytató lelkipásztor, őserdei misszionárius, aki minden este egy másik
faluban tesz pontot a napra.
Pálinkás István
Procure SVD, B. P. 7463
Kinahasa 1., Rép. du Zaire

+

Jelenleg itt vagyok Alto Paranán a hármas határ közelében : Brazília, Argentina,
Paraguay. Leveleket Braziliából azoktam küldeni, ott jobb és gyorsabb a posta . Itt a
közelben építik a világ legnagyobb vizi er ömüvét kb. 13 millió kW·tal. Az elők ész üle 
tek már nagyban folynak. Jelenleg 4000 házat építenek itt a paraguayi oldalon a rnunkések és családjuk számára. Kb 20 OOO embert fog az építkezés Idehozni. Az én
munkám jelenleg, hogy megszervezzem a lelkipásztorkodást. Kb. négy vagy öt temp lomra lesz szükségünk és ugyanannyi pl ébáni ára is. Jelenleg nincsen semmi, zérussal
kell mindent elkezdenem, mint már annyiszor Paraguayban. De a Jó lsten segitségével pár év múlva minden meglesz. Még fíatal vagyok, van bátorságom ilyen feladatokhoz, de nem tudom, hogy pár év múlva mernék-e már ilyesmibe kezdenI. Eddig Itt pár
évet leszámltva mindig új feladatok megoldásán dolgoztam .
Gaál Jenő
C. P. 282
85890 Foz do Iguacú
Paraná, BrazIlla

+

A száraz évszak hónapjait föl lehetett használni a falvakban erőteljesebb lelki·
pásztori munkára. 1975·ben Sablayanban újból kétszer tartottunk cursillót, mindkét
alkalommal 55 résztvevővel. Eddig már 8 volt, négyszer férfiaknak, négyszer nőknek,
és több mint 400·an végezték el. A mozgalom nagy vallási megújulást hozott . Tovább
akarom ápolnl. A curstlllsták segitségével falumisszíókat tartok . Először azokat a
talvakat vettilk sorra, ahol már van k ápolnérik. Falumlsszióink témája a szentévi volt:
megújulás és kiengesztelődés . A szent év sok kegyelmet hozott, mindig újra átéltem
ezt a falvakban ls . Ebból az alkalomból egy Portugáliából szánnazó tatlmai szebrot
is plébániáról plébániára viszünk. Sablayanban ünnepélyes körmenettel fogadtuk .
Négy napig idOzött a plébániatemplomban. Az éjszaka és a nappal óráit beosztottuk,
és a hivők csoportjai szünet nélkül Imádkoztak a Szüzanya el ött . A szentmisék és a
prédikációk ezekben a napokban olyan látogatottak voltak, mint vasárnap. "'ppen a
szentév igen sokféle munkát hozott, de változatosságot ls a megszokott pasztorációs
munkában.
A kórházunk rnost jobban a lakosság szolgálatára lehet, mint az elmúlt években .
Be tudtam állItani egy második orvost, akinek még nagyobb sebészeti tapasztalata
van. A német katolikus rnlsszt ös tanács segítségével h üt öberendez éssel szereltem
föl az operáló termet. Persze anyagilag megvan a gondom a kórházzal. Senkit sem
utasítunk el. akinek segits ég re van sz ükséqe , akkor sem, ha egyáltalán nem tud
fizetnI.
Azután eljött Ismét az ádvent . Ez a hangulatos, szent idő igen értékes számunkra
a misszióban. Káplánommal gondosan előkészitett programunk van a terület falvainak .
Decemberben mindet meg kell járnunk, a nagyobbakat kétszer is . Missziós utaimon
gyakran kérdezem magamtól, amikor a nagy vallási tudatlanság ólomsúlyként nehezedlk rám : ell ött-e már Krlsztus itt hozzánk? Igaz, ezeknek a falvaknak a laköl már meg
vannak keresztelve, befogadták az Isteni életet. De Igazán köztük lakik O? Keresztelő
Sz. Jánossal nekem is azt kell mondanom : .Közöttetek áll az, akit nem Ismertek:
Be kell ismernem, hogy keresztényeink alapjában véve még messze vannak Krisztustól. Ezért nem mesterkélt erőfeszítéssel az elmúlt Időkre akarunk visszagondolni ,
hanem arra törekszünk , hogy keresztényeink életében újonnan megvalósuljon a t örténelemben megvalósult eljövetel. Azzal próbálkozunk, hogy keresztényeink átéljék a
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maguk ádventjét. - Es mit mondjak rniaszi ós területem három és félezer pogányá·
ról? Ebben az Időben még jobban érzem, milyen távol vannak lstent ől . Hogyan juttathatjuk öket odáig, hogy a saját nyomorúságukból megértsék: megváltóra van szükségük? Imáitokra van szükségünk ezért.
Június óta van egy káplánom, fiatal bennszülött paptestvér, frissiben érkezett a
szemináriumból. Együtt látjuk el a misszió 25 misézőhelyét (15 nagyobb, 10 kisebbI.
A legkisebb helyen is 500-nál több keresztény él. Különben mindig új falvak kelet keznek.
Az esős évszaknak már vége, de járműveinkkel nem sokra megyünk . Még hetek ig
tart, mig II folyók leapadnak és az utakat kicsit rendbehozzák. Addig gyalog járunk
sok faluba. Epp most érkeztem egy mi ssziós útról. Három nap alatt három nagyobb
falut tudtam meglátogatni, gyalog osan. A folyókon való átkeléskor még úszónadrágot
kellett húznom, hogy ruháimat és a misebóröndöt szárazon juttassam partra . A hő
séget jól tűröm . Szívesen masírozok egyedül faluról -falura . Az út óráit gondolkodásra,
elmélkedésre is jól kl lehet használni. Könnyen végére ér az ember a szentolvasó
15 tized ének. Csak arra kell vigyáznom füves területen, hogy kígyóra ne lépjek.
Mindenütt vannak itt mérges kfgyók. Még a házakba ls bern ásznak. Tegnapelőtt
éppen egy kis kunyhóban pihentem, amikor kl áltozásra figyeltem föl. Még jókor
észrevettek a falon és agyonütöttek egy 1.20 rn-es kobrát. Ha ez valakit megmar, egy
órán belül halott az illető . Nekem ugyan van kígyószérumom a missz ió székhely én,
hűtőszekrényben . De az ínnen legalább 35 km-re volt. Mégis jól aludtarn a kunyh öban
aznap éjszaka . Elég fáradt voltam hozzá.
1974 ádventjén fel tudtam szentelni egy falusi kápolnát. Azóta még egyet építe ttem . Közel 3 és félezer dollárba került , cementből , bádoqtet övel, Most iskolaépületünk új szárnyát építjük , különben nem tudna már több tanulót befogadni jövőre (az
év júniusban kezdődik). Ez a munka és anyagi fedezete nagy tehertétel erőmnek és
idegeimnek . Kb. 7000 dollár kölcsönt vettem fel Manilában abban a reményben, hogy
7-8 hónap alatt visszafizethetem . Talán túl merész voltam. De bizom . Hisz minden az
Uristenért és az ő országért van. - Hét további falu ls nagyon szeroncar k ápoln áért.
Még sok falu van enélkül , ott a misét valami fészerben vagy a szabadban kell tartani. Ezt meg kell tenni, amazt meg el nem hagynIl A katekéta fizetése (több mint
5000 gyerek vár hittanórákra az elemi Iskolákban) teljesen az én gondom. Egy évben kb. 5000 dollár szükséges rá. - Kedves missziós barátaim, sok kéz munkájából
és sok Imából nő a mis szió müve, és én továbbra is szeretnék az Onök napszámosa
lenni. Ki misszionárius Inkább? én vagy maguk? MIndannyian i A hazaiak és a missz ió
közös tevékenységével növeksz ik lsten országa .
Halász lajos
Sablayan, Occ , Mindoro
Philipp lnes (FOlöp-szigetek)

+
Ghanai misszlónk Accra egyházmegyére szorítkozik. 30 éve, mikor Idejöttü nk. még
nem volt itt ghanal püspök , 2 ghanal és 10 külföldi pap müködött , 2 külföldi misszionárius testvér és 3 nővér . Mo st 1975-ben mind a 9 egyházmegyének bennszülött
püspöke van, a mienkben 14 ghanai és 84 külföldi pap, 25 ghanal és 76 kOIföldi nővér,
10 ghanai és 35 külföldl testvér dolgozik. A ghanai világ iak átérz ik az Egyház Iránti
felelősségüket, és egyengetik bennsz ülött hivatások útját.
A mi nővéreink egy köz ép- és négy elem i iskolát tartanak fenn , két szülőotthont
és klinikát, valamint egy kórházat ápolönök épzövel. A tíz nemzetbeli 49 nővér azonkivül kiterjedt hitoktató és lelkipásztorkodó munkát folytat. Segltünk a nők éle tszínvonalának emelésében , 430 lánytanltványunk közül múlt évben hatvanan tették
le sikerrel a zár övlzsq át. Krobóban új szü lőotth ont épltettűnk a régi helyén . Havonta
mintegy 160 gyerek születik ott. Kórházainkban, segélyhelyeinken állandóan növekszik a bete gek száma. A lep rások különös gondunk. Nemcsak barátsággal közeledünk
feléjük , hanem lel kile g és anyagil ag ls segftjOk óket .
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Legfiatalabb elemi Iskolánk a . Bishop Bowers School ". Itt tanítok most. 1975.
szeptember ében indult. Okt .30-án volt az ünnepélyes megnyitás . A névadó püspök is
ott volt egy p üspökt árs éval . Bowers verb ita , most szülöhel yén püspök. Ketten vagyunk
Itt nővére k . A többi tan ító és tanítón ő bennszülö tt . Az iskol át az Isten i Ige Társ asága éprtette. de a püspökségh ez tartoz ik. Nagyon sok a rnunk árn, rnert 40 tan itványom van. Emellett még egy csapat els őáldozó, egy csoport bérmálkozó és egy
kézügyességi csoport is rám van bizva. I:s majd minden is kolai segédeszközt magunknak kell cainálnunk . Min d több és több föl öslegessé váló külföldi hagyja el az
országot , úgyhogy az ele miben már csaknem valamennyi gyerek ghanai. Iskoláinkat
nemcsak tanulm ányi szint [ük rniatt kedvel ik, hanem az erkö lcs i és vall ásos képzés
rnlatt is . Igy nem csekély mértékben befolyá solj uk a szülö i házat ls. Azon fáradunk ,
hogy minden ember Iránt i tisztel etr e nevel jük ta nltv ányai nkat , ősz i n te s ég re az egyéni
és kÖZÖSSégi életben , de m i n de nekelő tt mély hit re Istenben, At yánkban.
A nyáron otthon járta m. Nagyon szép volt , Bécsben is, de az ember mégis vágyik
vis sza a misszióba. - A már emlitett megnyit ó ünn ep s é gről taxi val kelle tt hazamennem, mert az autónk kereke kilyukadt. A taxi vezetőj e ismert e az SVD missziókat,
és azt rnondta, mikor kiszálltam: . Magának csak fé lj egy, mert a misszionáriusok
nagyon sok jót tesznek , s nem várnak hálára. Ok j ő ember ek: A vele m utazó tan ít ó
büszke volt ránk , s bizonyitotta az Igazát.
Szeretnénk megköszönni mindazt az é rde klődés t, amell yel Irántu nk és lsten
s ző l őjéne k Itteni részében kifejtett munkánk Iránt vis elt etnek. Minden jótevőnk et
családj ukkal együtt Imánkba fogl aljuk.
Káró Magdolna S. Sp. S.
(Szentlélek szolgálója)
P. O. B. 30, Larteblokorshle
Accra /Ghana , Afrika

+
Itt-ott egy negyedszázada annak, hogy Grácban megszerezt em az osztrák tanár i
dlplomát és történelem ből doktor áltam. Utána Bischofsh ofenban tan ítottam a gimnáziumunkban. 1968-ban kértem az elölj árókat, miut án harmi nc évig neveléssel és
tanítással foglalkoztam, szerétn ék még a paszto rációban, tehát mis sziós munkával
fog lalkozn i. Kérésemet, ha nehezen is, de teljes ite tté k.
Mivel ls fogl alkozom ? Egyik fö munkám lelkigyakorlatok adása. 1975·ben 76 nap
csak lelk igyakorl atokat adt am a legkülönbözőbb hallgatóságnak: nőv éreknek , papoknak, nőkne k, férfiaknak, vegyesnek, ifj úságnak. Tapasztalatból mondhatom : a lelk igyakorlatv eze tő nemcsak ad másoknak, hanem kap is nagyon sokat . Ami rám különösen mély benyomást tett: ma is van szarnos vil ági , aki mély lelkiéletet él és tudatos áldozatot hoz a jó ért . Mun kám sokszor azáltal szaporodik , hogy egyi k elmondja
a másiknak. Az egyik váro sban lelkigy akorlatot adtam nőv ére k n e k . A végén rneqlátogatott egy másik rend t arto m ány főnökn őj e , és kért , tart sak náluk ls négyszer
nyolc napos kurzust , mert úgy érte sült, hogy II n ővére k igen meg voltak elé gedve
előa dásaimmal.

További munkám: a körny ékbel i papságnak tartok reko lle kciókat . Az ádventl és
böjti i d őben a férf iak , nők és ifj úság részére szint én vannak i lyen rekoll ekcíö-f éle
napok 2-3 e l őad ás sa l. Ezek Stájerország keleti részében általában Igen jól látoqatottak . Volt sokszor több mint 80 férfi és t60 nóhallgatóm is. Vás ár- és ünnepnap
álla ndóan a közelebbi vagy távol abbi helységekben tevékenykedem. Még megemlítem :
tanárkodásomnak köszönöm , hogy sikerü lt a német nyelvet jól elsajátltanom. Nem
d ic s e kv é s b ől mondom, de nem egy osztrák társam féltékenykedett már, hogy ez a
magyar . . .
Schrek Mihály
St. Severin
A-8280 Fürstenfeld
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MAGYAR NOVI:REK A NAGYVILAGBAN
(Belgiu m: ) Itt kett en vagyunk magyarok . A zárdánk s zernl é lö d ő , olyan. mint a
trappista nőv ére k . Zárt lelk igyakorl atok szoktak lenni , hogy akik akarnak . kl szakadlanak 2-3 napra a vil ági életből . és ezt az Időt csendes magányban Imával és elmél kedésse l töltsék. Egy Ilyen lelki megújul ás nagyon ló és segit az embernek . A Szolgálatot mindig nagy lelki haszonnal olvassuk. A zsinatr ól szóló dol gokat jobban
megértjük magyarul , mint franc iául. Ha az anyanyelvünk ment az összes Idegen
kielt ést öl. részben a Szolgálatnak köszönhet jük.
(Belgium :) Magyaro rs zágról. Ve cs é s ről Indultam el l93 2-ben. hogya jó Ist ennek
szolgálj ak beteg Felebarátaim ápolása által. Jelenleg Id ős hölg yek segítségére
vagyok. A Szent Anna ott honban lako m. öt házzal tovább a kllnlkát ól, vagyis az

anyaháztó l.
lB elg lumi klaris sza:) A ki nagylel kú akar lenni és szándékban embert ársának
sokat akar adni. annak az lst en nagyl elkú en kezet ád, mely az emberi jócs elekedeteket az ő isteni részéve l megsokszoroslt ja ! Ez Igazoll a. hogy aki sokat akar adni.
igenis. sokat tudhat adni! Mert kimerIthetetlen Krisztus "jóság -forrása" - léptennyomon tapasztalhatjukl
(Belgiumi örökimádó:) Az ima. akánnennylre ls buzgó. nem elég hathatós a lel kek megváltására. Krisztus Urunk példája szerint minden megváltás össze van kötve
vagy testi vagy lelki szenvedéssel. Isten különös kegyelme által megértettem . hogy
nem annyira az önmagamtó l kere sett önmegtagadás szárnít. akár Itt. akár más hely.
zetben. hanem Inkább azok. amelyeket az Úr maga tálal f el naponkint. mindenféle
apró kell emetl enséggel . fél reért és. dörzsölés. ügyetlenség. bosszantás. türelem mások Iránt stb . Mindez még sokkal több et ér. min t a nyugodt lma az Úr lábainál. mert
az előbbi által az lma valóban tevékennyé váli k.
(Angliai orsolyita :) I:desanyám rendkivül buzgó . apostol" volt . Mindent megt ett
és sokat szenvedett. hogy az unokákat és azok gyennekeit a jó Istenhez vezesse .
Miattam ls aggódott. amikor elkerültern. el ls jött meglátogatni . de megnyugodva
ment v issza. amikor látta és tapasztalta. hogy jó helyen vagyok és jól. Leveleiben saját szenvedéseit nem árulta el. csak Imát kért mindig. Tudott egyedül az Úr Jézussal
egyesülve szenvednI. Tavaly láttam őt utoljára. Már többször volt szinte a halál kapujában. azért kért . hogy utoljára menjek haza meglétogatnl. De amikor otthon vol t am. azt mondta , nem akar akkor meghalni . mIg én otthon vagyok. hogy ezzel se
okozzon nekem fá jdalmat. 6 hétre rá halt meg; sógorom apáca testvére véleménye
szerint olya n ha lálal. melyné l szebbet ó se kív ánna mao ának .
(Franciaország . Szent Sz ű z leánya :) Mindig félek attól . hogy életem nem Jó nem tudom kihasználni lsten akarata szerfnt. Már 24 éve . hogy általános megbénulás
következtében egészségem Igen gyenge lábon áll. nem tudok Jámi és Igen sokszor
másra vagyok szorulva meg tehernek ls érzem magam. Ennek következtében nap[alm Igen egyf ormák-monotonflk. lenti meg fentI felhőkkel. Már 41 éve . hogy kint
vagyok fran cia terOIeten és a magyar kifejezést már nem Igen tudom . Már régen
szarettem voln a Im i, de abban a reményben vártam , háth a tudn ék tenni valamit a
levélbe! De sajno s csalat kozt am, reményem nem tel jesült. és Igy továbbra ls csak
a jó l sten Irgalmas Jóságára bIzom vágyaIm t el jesedését . kérve. mindig táma sszon
sok-sok n a gylelkű szem élvr. akik szivesen segIt enek missziós te rvei k végrehajtásá ban.
(Róma. ferences misszi onárius n ővé r: ) A múl t évben Lourdes-ban voltam . Ott
ogy fran ci a pap. nevét nem tudom . kért. hogy emlé kezzem meg r öla Sz. Pét er sIrJánál. mive l Itt Rómában sokszor van alkalmam a Bazilikát látogatnI. MIé rt? - kérdeztem. A fe lelet az volt : hogy húséges legyen hivatás ában. Soha az élethen nem fogok
tudni róla , de elf elejthetetlen szeretettel tel jesltem kérését. Ez évben egy fia tal
magyar pap seqítsénére voltam. mIvel nem tudott olaszul. és a szabadságom Ideje
beleese tt az ő Ittlét ébe. Amikor ott térdeltünk a Sz. Péter Bazilikában . ő ls kért tö-

85

lem egy .Pater nostert-t néha az állhatatosság kegyelméért . Róla sem fogok tudn i
soha. de Igéretemet megtartom.
(Olaszország. fer . misszionárius:) Nagy örömmel ol vasom a Szolgálatból azokat a
sz ép leveleket. amit a többi Nővérek lrnak, akik óvodában és Iskolában vannak. k örházakban betegeket ápolnak. hittant ta nitanak és oly sok jót tesznek. De én nem
tudok oly szép és épületes levelet Imi. ~n a házban belső hivatalokkai foglalkozom .
Orömmel és szIvesen teszem. mert ezt nekem az engedelmessé9 adta. Igaz. hogy
mióta Itt vagyok. 21 éve. mindennap délben ketten felszolgálunk a szegényeknek .
Mindennap súrú leves és kenyér. amennyit kémek . még estére ls adunk nekik
kenyeret és levest ls. ha akarnak . Vasárnap pedig az a száraz tészta . amit annyira
szeret nek. az olasz past a asclutta . kenyér és hús és egy pohár bor . Nagy ünnepeken
te lje s ebéd. Hozzá ruhanemút ls adunk , amennyit tudunk . kOIönösen télen meleg
ruhát . cipőt stb . Igaz. Itt egy kis Jót ls lehet tenni . egy jó sz ót, jó tanácsot adni.
néha keresünk nekik munkát ls stb . Amit tudunk nekik tenni . megtesszük. ~s hozzá
ml szentségimádók ls vagyunk . Reggeltöl estig kl van téve az Oltáriszentség . és
félóránkint felváltjuk egymást. Minden elsőpénteken pedig egész éJJel kl van téve .
Itt óránkint vált juk egymást. Itt Imádkozunk mindenkiért. mIntha éJJel sokkal jobban
lehetne Imádkozni . és próbáljuk . amennyire lehet. amennyire tudjuk. Jóvátenni azt a
sok b űnt , amit a népek elkövetnek. Az édes Hazám papjai ért mindig nagyon szivesen
Imádkozom. de a jövőben próbálok még többet Imádkozni : 78 éves vagyok. tehát
Iparkodnom kell még sok jót tenni. mert az Idő elmúlik. ~n azon vagyok . hogy ne
hiányozzak sem az Imától. sem a munkátöl .
(Magyarország:) A templom mellett lakom . ami megfizethetetlen . Igy legalább
délutánonkint tudok adoráln i. úgy sem nyit rá az Úrra senki egész nap. Ez szornorű ,
de legtöbb templomban Igy van. Mise után beteszik az ajtót. aztán minden befejező 
dött. De jó lenne . ha a világi papok közül sokan olvasgatnák P. Hunya elmélkedéseit
és magukévá tennék!
(Aus ztr ia, J öpásztor-növ ér.) Testileg-lelkileg düledező szerzetesnö vagyok . de
mégis csodálat osan érzem . hogy lsten segit. velem van . mert egyetlen vágyam szent
akaratát telleslte nl . Sohasem voltam erős . egészséges . egész élet emen át napról
napra. ma rneo már óráról órára élek . Jel enleg 112 éve) mosodánkban dolo ozom
Sajnos. Imádkozni kevés Időm van. egész életemben loptam a perceket az Imához
és Itt-ott egy kis magamba szállásra . A jó lsten tőlem munkát. áldozatot kiván .
Legyen meg! O mindig ad eröt, aminek örülök. mert az elöljáróknak ma a leg.
nagyobb kereszt . ha valak i kidől. Egy pillanatot sem kivánok az életemben rnésképp en . mint volt . A kapcsolatot Istennel Igyeksz em éJjel.nappal fenntartani . mert
érzem. nélkül e üres az életem - akarom . hogy O mindenem legyen .
(Ausztria . Isten l Szeretet Leánya:) Valam ikor nem láttam tiszta célJát a ORgy
ünne pe kre való Irásnak . •Szokás" , . Ille nd ös éq " . •szeretet" puszta szaval nem elégl.
tettek kl. Eoy alkalommal a hit fénye bevllágltott a lelkembe. Milgam e l ő tt láttam a
lászolban fekvő ki s Jézust . Aki át akarja ölelni szeretet ével az ellész világot . a ml
I dő n kben ls. Minden egyes üdvöz l ő lap az O ölel ésének kőrét tágItla . A még közönyös lél ek ls önkényte lenOI ráoondol Jézus s zü let és ére, ha csak enY pillanatr a ls.
BelekerOl az ölel és hatáskörébe. E7 az öl elés ken vel ern ktáradá st [el ent .
(Braznla. Iste ni Szerétet Le ánva.I ~ppen előtte való naoon, hoov a folyóirat Mária száma me ntött, én ls a J6 ~des anYáho z kiáltottam : Anyám se olts csüggedek! Már
nincs mee a fiata los rucenv ossáeorn . M inden lassabban menv , Az I dő mell fut . 70·An
öreq és nyomorék között: hár van vllá ql senlts énem . d'! mindennek lJttina kp." néznI.
mert az Itt/'lnl nép naevon kény elmes . Bizony ol yannak kell ene lennI. mint amit a mal
szent lecke mond az erö s asszonyról. De lehet ezt egyedül ? Ide kell a leqerös ebb
Asszony. az ~de s anya seq íts éqe .
(Johannesburg . Délafrika. orsolyi ta növ ér.) Okt .8-12-Ig az Itteni katedráli sban
. hlva á ~ fesztl vá lt " rendeztek . El ső nao de. 10·kor ~7pntmlsp. vnlt az összes Itteni é~
környékbeli katolikus fi ú· és leány iskolák növendPkel ré ~ 7 Áre 10 évpstő l felfelé.
Nem volt elég hely . annyia n voltu nk . pedig minden is kolával csak 2-3 n ővé r vagy
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szerzetes vol t je len. s Jól összepré seltü k a gyerekeket a padokban. Hozt ak székeket
is. de még az sem volt elég. az álló helyek ls rneqteltek, pedig csak fehér és szines
gyerekek jöttek . A fe keték et nem engedték az álla mi Iskolákból. A kat. rnaqánlekolákból persze a másvallásúak is mind elj öttek. s öröm volt hall ani a hatalma s kórust .
Aznap este a püspök aty a koncele br ált az összes papokkal. végül szentségimádás
este g-ig. Másnap, Fiatalok Napján reggel 8.30-du. 6-ig •Vocat ions Worksh op·. amit
a fiata lok rendezte k. Este megint szentm ise, amit szentórával fe jeztek be. Szombaton és vasárnap M sgr . Hatton prédikált az összes miséken. és est e 7·10-1g megint
szent ségi mádás vol t . A katedráli s melletti helyiségben kis klállltáat ls rendeztek , s
minden alkalommal más kórus ment fel az orgonához vezetn I az éneklés t . Nekünk
van 3 missziós Iskolánk. de nem ennek az egyházmegyének a terül et én. s valószinű
leg ez a helyzet a többi kat . fekete is kolákkal is . Missz iós Iskolákat fekete települ ések környékén építenek. Igya gyerekek könnyen elé rik . KOIönben Itt olyan európai
stl lusban élü nk. hogy semmi érdekeset sem tudok Im I. Itt nincs e rdő; a fák szépen
sorban áll nak. mint a katonák. mert rengeteg az ültetv ény.
(Délafrike, domonkos nővér:) Másfél éve, hogy néha részt veszek \c.artzmatlkull
imaösszejö vete lekben. Azóta tapasztalatból tudom , honnan veszik ott azt a nagy és
mély öröme t és békét, amelyet csak a J6 lsten adhat. Minden este megkárem a J6
tst ent , Juttasson az O nagy boldogságából . amelyből nekem ls sokat adott. azoknak
is. aki ket a gondjaimra bizott. so k évig tart ó próbálk ozás után megta nultam naponta
az O s ze re te téből ls egy kicsit elvInni az Iskolába. (ElemI Iskolánkban a IV. osztályosokat taní tom, fehéreket.) Még hozzáad a nagy boldogsághoz a szfvernben, ha 11·12
éves tan ltványalm szeméből látom az örllm lángját, amelyet slkarillt meggy(lJtanl.
(Pakisztán . ferences misszIonártus n6vár:) Nagyon szeretem a Kézenfogva köny·
vecskét , segitségemre van a szentségImádás alatt naponkint. Kérem a Szentlélek
Istent. adjon világosságot, értelmet. eröt, egészséget ás végleges kitartást a papI
hivatásokhoz. Mert igen nagy szükség van a Jó papokra . kül önösen itt a mls szlöban .
Többen vannak. aki knek 3 szentmisét kell mondani vasárnaponki nt. de nem egy
helye n. hanem hosszú kil ométereket kell átfutni kerékpáron . motorbiciklI n vagy
gyalog , mert autóva l nem lehet menni a gyalog úton, és a falv ak Igen messze vannak egym ást61. Igen fárasztó az út különösen a nagy h őségben (110 - 120· F) . kö nnyű
betegséget kapni , malár lát . t ifuszt . és ni ncs . akI helyett eslts e őket . A mi mi sszl6s
munkáinkhoz ls adjon az Or Jézus sok türel met , hogy Jó példát adjunk a muzulmánoknak. Imádkozzunk egymásért . hogy továbbra ls csiná lhassuk. amit az Or Jézusért
vá lla ltu nk .

PAPI JUBILEUMOK
Gyámántmlse

P. Királ y Kelemen OFM febr. l-én tartotta gyémántm isé jét a detroiti
(USA) Szent Kereszt magyar plébániate mplomban, amelynek plébánosa. A
máig fáradhatatl anul m üködö lelkIpásztort és lrót hIvei melegen ünnepelték .
Aranymisák
Tamás Imre János okt. 8-án az ősi zalamegyei búcsújáró helyen , Csatáron
mondta aranymiséjét.•Három napi előkész ület után ki mentem a kegyhelyre .
Az ottlevők sem tu dt ák. hogy 50 éves évfordu16m van. Köszöntem és k ösz ő 
nöm lsten irga lmát. Sokat küzd öttern . dolgoztam, eset/ ettem, bot lottam. de
hitemet megtartottam . . . és mos t refl ekto rok, aut ók, motorok vI/ágában
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rnlnt kis falus i szekér pet ról euml ámpáj ával viszem népemet. órizve atyá ink
hitét. Hála lst en - lsten segít:
Kabla Lajos, Lice plébánosa, pappászentelése helyén , a rozsnyói székes egyházban mondta aranymiséjét.
- Bednarik József ny. farnadi plébános , lOrsekújvár szülötte és lakosa ,
1976.jan.19-én tö ltötte be 100. életévét. A ritka évfordu lóhoz szeretettel gratulálunk.
eRSEKI KINEVEZeS

Lapzárta ut án vettük hírét, hogy VI. Pál pápa dr . Lékai László püs pököt .

az esztergom i fóegyházmegye apostoli kor mányzóját febr .12-én eszte rgomi
érsekké nevezte kl, és ezzel egyben a magyar püspöki kar fejévé t ette.
Beiktatása f ebr . 24-én lesz. Ist en áldása vezesse fe lelós ségt eljes munkájáb an.

Az új esztergomi érsek 1910. márc . 21-én született Zalalövón. Apja kályh ásfazekas iparosmester volt . A római Colleg ium German icu m-Hungaricumban
szerzett bölc seleti doktorátust 1931-ben. 1934.okt,28-án szentelték pappá.
Papi pályafutása változatos : volt káplán, prefektus, teo lógiai tanár, 1944-ben
püspöki ti tkár, majd a nyilas börtön lakója Sopro nkóhldán; plé bános . esperes , püspöki irodaigazgató stb . 1972-tól püspök , de badacson ytomaj i plébános ságát megtartotta. 1974.febr .5-ig veszprémi apostoli kormányzó volt. IOrdeklódésének fó te rülete a lelkipásztorkod ás és a történelem . .
Ugyanakkor a Szentatya dr. Ijjas József kalocsai érseket kimagasló érdemei elis meré séü l pápai trón álló vá nevezte ki. (Ezek pápai t énykedések
alkalmával jogos ultak püspök i öltözetben a pápa körü l a nekik kijelö lt külön
helyet elfoglaln!.)

Ismét elt en kérjük k. olvas óinkat , hogy óhajaikat mind ig
és pont os címm el küldjék be. Leveleikre t egyenek
(Aus ztr iában a portókölts égek 50-130 % -kal emel kedte k,
te t ő port ó is.) Címv áltozás esetén mindig írják meg
Más kiadók könyveit mind ig az ill etó kiadótól kérjék .

olvasható alá írással
elegendó bélyeget.
ehhez képest a bűn 
régebbi c ímüket is .

Megje lent a Bibl ikus Teológ iai Szótár 2. kiadása. Megrendelhetó P. Nagy
Ferenc - Szabó Ferenc címén: Via dei Peni ten zieri 20, 1-00193 Roma.
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KÖNYVSZ EML E

Wilhelm Sandíuchs
1975. 193 o.

(kiadó) :

Ich

gIaube

(Hiszek) . Echter Verl ag Würzburg.

Sokan érzik. hogy régebben a hitmagyarázat nyelv e gyakran neh ézkes volt. Az
utóbbi években többen próbáltak alkalmazkod ni a mai kor szelleméhez . Ennek során
viszont mint ha Igazi értéke k is veszendő be mentek vo lna. Nem egyszer halljuk : Mit
kell ma hinn i? Mi az. ami maradandó? Hogy lehet ezt a modern embernek ér thet őv é
tenni? Il yen megf onto lásoknak köszönhetj ük ennek a kisebb . de érdekes könyv nek a
megje lenését. Eredetileg a bajor rádió egyházi adásában elhangzott 14 el ő ad ás . A
sorozat ott is ezt a címet viselte . Miv el a visszhang Igen kedvező volt . könyv alakjában. irodalmi utalásokkal is kiadták.
Fél órás e lőa dás ba n nem lehet egy hitcikk ely minden oldalát kimer ítenI. A s z e rző k
próbálta k rámutatni a lényegre és a ma vita tottabb pont okra . Nem felejt ik el. hogy
a hall gatók sokfé le tudomá ny. még a fut urológ ia tételeit is hallják . sokszor éppen a
rádión ker eszt ül . Schnackenburg többször utal erre. amikor az . Onnan lészen elj öv end ő íté lni eleve neket és holtakat" ágazatot magyarázza. Hasonlóképpen érinti az
.Orök élet " -nél H.Frles ls. Ezért józanul kiegyensúl yozott mltosztalanltás járj a át az
e l ő a d á s o k a t. Hangsúl yozzák: ne ragaszkodjunk a képekhe z. amelye kben lsten közli
t itkait és rólunk való elgondolását . Ugyanakkor nyil tan hangoztatják: nevetséges
lenne. ha az O te rvelt és mélységét bele akarnánk szorftanl emberi kategóriái nkba. A
mftoszfoszt ásnak van ért elme és van határa. Az utóbbi nem annyira a tudomány.
inkább lsten végtelen élete és sze ret ö ki nyilatkoztatása .
Nincs teru nk mind a 14 tanulmányt bemut atn I. Néhány érdekesebbet emelünk ki.
Az e l s ő ágazat: . Hlszek egy Istenben. mindenható Aty ában. mennynek és földnek
te re m t ő j é b e n " . komoly kér dést vet fel mind a laikusok . mind a teo lógusok számára.
Lehet-e blzonyftani lsten lét ét ? Van-e ma érte lme a szenttamási . utak" -nak vagy
hasonló gondolkodás nak? Tudunk-e ott h itről beszélni . ahol termész etes ésszel pr öbálunk bizonyítani? Nem lenne-e érdemesebb - mint sok mal teológus próbálja a hit esetébe n kizárólagosan vagy e l sőso rban a ki nyIlatkoztatásra támaszkodn i? A
zsidó nép és az őskeresztények életében tapasztalhat juk meg. mit jelent Istenben
hinnI. A gyakorla t. az élet a dö ntő . nem pedig az elmé leti eszmefuttatás . - . Aki
a hit és a fil ozófusok Isten ét mereven sz étv ála s zt]a . kihúzza hit e alól a talaj t . s
feleli
ezzel a tárgyi és szem étvl valóságot két külön világra szakítja" (21) Ratzinger . A hit aktusában helyet kell találnia mind a személyes kapcsolat nak az
. én· és a . Te" között, mind a t árgyi megism erésnek. Heisenberggel . a Nobel-dtlas
atomfizikussai a te rmészetbe n fe li sme rhető rend és célszerűsén elv ét tartla fontos nak
mint Istenhez vezető utat .
•I:s a Jézus Krisztu sban. ő egy Fiában. a mi Urunkban" hihet-e még a mai ember?
A felt ámadás fénye nem homályosftotta-e el A t anftv ányok képét a történelmi
lehe töv é tette . hogy a
Kri sztusról ? Húsvét - rnondla Schmaus profes szor tanítványok helyesen tudták feimé rni Krisztus egész életét . tetteit . szavalt . kül detését.
De ez nem jelenti . hngy a feltámadt és a történelmi Krisztus nem lenne eqy és
uqvanaz. sem pedig hogy földi élet ét Ielt árnadás a után ne lát ták vol n" helyesen.
Kri sztus i hitiink ben . a földiink szélességét át fogó horizontál is és A Z lsten m élvségéne nv úl ö verti kális Irányegybeolvad a Kereszt egészében. az üdvösség Jelében.
Ahol az egyi k f eledésbe megy. ott meghal a másik ls" (36) . Ennek A misztériumnak
kif ejezése soha nem volt k önnvú . A görÖll fIIozóli a alapján ki épltett term lnolöqia ma
már nehézkes. bár elfogadható. Schmaus más kife jezéseket is próbál has ználnl . íny
pl. . enztsztenc t ét " a . subslst entt a" helyett.
Hans Urs von Balthasar tanulm ánya a . Fogantatott S zentléle ktől . született S z ű z
Mártátö l" ágazatró l költölbb hangot s z élaltat meg. Rámutat arra is . hogy Jézus sz úzl
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szület és ének lén yegében blh ltk us . nem pedi g mltológlkus alapja van , IOrdekes btzonyítéka arra, hogy József nem volt Jézus apja te st szerint: az Úr csak Isten t
szóUtja aty jának, . abba" -nak (apuskának) . Ezzel a szülöl szeretet ell en vétett voln a,
ha fiúi viszonya nem kizáró lago san a mennye i Atyához fúz l , hanem a názáreti ácsho z
is . O , aki annyira ha nqsü lyozta a tí zpara ncsola to t. ezt nem tc hette vol na meg .
•Szálla alá poklokra, harm adnapon halottaiból föl támada " . Az al ás záll ás. a I el menés a régi vilá gkép elemei. De az ért - mond ja Scheffczyk - a mal ember ls
megért i , hogy Itt k épek ről van szó. A té nyek maradnak : Kr isztus halálával legyőzt e
a bún legr ejtett ebb ter ület ét. . a pokol kapu it" . üdvösség e kiterjed é lőkre és holtakra.
áthatj a az egész emberi tör té nelmet . Feltámadá sának két dlm enzlója van : az lstenember halál ával teljességében az el nem múló isteni életbe kapcsolódott be . ugyanak .
kor , amikor tanltványal megingathatatlanul álUtják, hogy látták . tapasztalták a Fel·
támadott at . Jézus feltámadása fölébe emelkedik a történelmi kategóriáknak , egys zers·
mind azonban az emberi történelem fordulópont/a . Nem . egy halott jött vissza" . azt
sem elég mond anI. hogy "a feltámadás e gyenlő Kr isztus halálának üdvöztt ö ere/é vel" ,
vagy . Krisztus ügye a halállal nem ért véget: A tanitványok nehezen találJák meg
ennek a ténynek a kellő klf ejez ést. Ez azonban nem jogos It fel arra. hogy a hit
ta rt a lmá t összezsugorf ts uk. még az exegét ikai kr it ikára való hivatkozással sem .
Az Egyházr a vonatkozó hit hason ló az Istenbe ve te tt hit hez. Az Egyh:lz - mondla
Semmelr oth - hitOnk tár gya és Indi t éka. Nem emel ünk-e igy fel egy emberi k özösséget lsten magasságára ? - A megoldás t abban talál ja. hogy az Egyház . t ttoktelles
málys égében lsten van jelen" (124) . Ezért hlhetek benne . Ist en és az Egyház viszon yát
Semmel roth fejte get ése alapj án az . analogla parti ci pati oni s" -szal lehetne a legjobb an
érzékelte t ni . jóllehet ő ezt a kifejezést nem használja . A z Egyház szent és egyeteme s
tkatoüku s) . mivel Kr isztus Lelke éltetI.
A . b ünök bocsánatát" Istennek Krisztusban irántunk megn yilvánuló szeretete adla,
Auer pro fe sszor idevonatkozó tanulmánya a legvltathatóbb a sorozatban . Van hely .
Ahol egy etlen magántan ár i dol gozatra alapozza v éleménv ét 11451 .
A kötet t öbbi sze rz ö]e : K. Lehmann . K. Förster. O. Lechner bencés apát . K. Rahner és U. Hor st . M ind annyian a német nyelvter ül et teoló gusainak él gárdá jához tar tnznak .
Az utolsó közlemé ny : . Sok t itok és egy hit " . azt kutat la . mi is íonla egybe az
ert ész Hiszek egyet.•Krlsztus az Atya Kinyilatkoztatottja és az Atya kinyilatkoztatása"
- mondla BIser . O minden hittitok alapia . űtbalqazltől a . élt e t ője . Benne éll űk meg al
cm ber Igazi ért ék ét. . lO s az Ige testté lett. és rn lk öztűnk lakozott:
Benkö Antal

Adrlányi Gábor : A z e g y h á z t ö r t é n e t k é z I k ö n y ve . Aurora könyvek ,
MOnchen 1975. 286 o . (D lssertatlones Hungarieae ex histori a Ecclesiae IV .)
. Docendo dlsclmus" - mondja a lat in közmondás . IOrthető tehát. hogy a szerzö
mint oktató egyh!lztörténész szO kségét érezte sz ám ba venni szaktudománya mal
állását nemcs ak a tan ítv ányok. hanem safát okulás ára ls . MIntákban nem volt hiány.
lelkIIsmeretesen fel ls sorolja őket elöszavában . MegemUtl azt ls . hogy milyen
orobl érn át jelentett neki a vá logatá s. Valóban rendkivül nehéz feladat egy ilyen óriási
tudományág lényeges tudnlvalólt egyetlen könnyen kezelhetö kötetbe foglalnI. Adrlányi
a legegy slerűbb bevált sémát választotta . Anyagát úgy tagolta számos kis részletre .
hogy már a tartalomjegyzék világos áttek intést nyújt. A kis részletszakaszok a bel ső
i\~s zerü ggé s alap/án alkotnak fe jezeteket. A felez etek élén a szakaszoknak menfale Iflen tanolva tal álluk A hlbltooráfl át. a me lyb ő l az olv asó Ideoen nyelv ismeretei szeri nt válogathat. Maga a főszöveg eqyháztörténet dióhéJban. A s zű k keretben a vitás
kér dés ekre természetes en csak utalni lehet.
Adr lányi a Bevezetésben hangsúlyozza . hog y az egyháztörté nelem az Istcnl kln vllatkozta tás ból vesz i t árqvának , az egyháznak a meghatározás!lt. ezért teológ iai tudo mány . de A tén yeket a történettudomány tárgyIlagosság ával kell feltárnia . A szerz ö
hú ls marad ehhez . sehol sem széolt . Az olvasó a fllldl kOzdö egyház vezetöinek sok
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gyengesége, hlb ála. bűne láttán döbben rá arra, hogy emberi intézmény ezekbe már
régen belepusztult volna ,
A szellem i áramlatok, teológiai kérdések ismertetése ált alában Igen világos . BI·
zonytalanabb a szerz ö, aki az újkor szakembere , a középkorban , ahol az egyházi·
vallási és vil ági szféra gyakran egészen összefolyik. Több részlet helyesbltésre szorul. Például Aachen nem a császári, hanem a német kirá lyi koron ázások színhelye
volt (104). A . renovati o Imperii Romanorum· (113J III. Ott ó prog ramj a volt , nem
I. Ott óé. III. Ottó valód i koncepciója sajnos elsl kkad, a bibliog ráfiából is hiányzik az
egyi k legjobb. tö rt énetes en magyar nyelvú idevágó tanulmány (De ér József, Századok
1944). Az anyag rostálá sa hely enként a magyar dol gok rovására történt . ff . Endre
keresztes hadjárata és a szerzetesrendek közt a pálosok felté tlenül emlftést érde melte k voln a.
Külföldön m űk öd ö szakembernek te rmészetese n nehézségei lehetnek a magyar
terminoló giával. A diplom atik a nem okira t-o hanem öklevéltan . .Iellra ttan" epigráfia
és nem paleográfia, ez utóbb it nem ls szokták lefordítani (17) . Királ yi regáliá k
helye tt regálék a helyes . mert a regáli áknak speel álla jelentésük van (115) .
Sajnos el ég gyakoriak a tévesen Irt nevek, pl. több Izhen Nl kodémia N ikoméd i~
helyett . Ant onius Plus An toninus helye tt. Ezeket és ha sonl ó hibákat el lehet kerülni .
Ili etve meg lehet elöznl , ha a nyomda számára legépel t kézi ratot mégegyszer alaposan lektor álj ák. Egy ú/abb kiadás eseté n ezt nem lenne szabad elmulasztani. A nyomdai korrektúra hagyta bent a 114. ol dalon a ff I. Ottó és l i. Henrik körüli zűrzavart és
a 218. oldalon , ff . Józsefnél 178().at 1790 helyett. Elismerésre méltó ált alában az
Idegen könyvclmek szabatos Irása .
A könyv nyomdai klállftása izléses , mondhatnánk angolosan elegáns , mint a sorozat többi köt eteinél ls . Egyáltalában örvendetes . hogy a Dlssertatlones , amelyet
Adrlányi Gábor Inditott el és tart fenn, két év alatt már a negyedik kötettel lép a
közönség elé . . Az egyháztörténet kézikönyve " a sorozat élet revalóságá nak ls blzonyítéka.
Bogyay Tamás
F. Böckle: A m o r á I t
Verlag , Bécs 1975. 95 o.

ft

oIógIa

aIapf ogaImaI.

Opus

My stici

Corporis

Nagy hiányát érezzük manapság ldöszerü erkölcstani tanulmányoknak . tJrómmel
vess zük tehát kézbe a bonni egyetem Ismert morálisprofesszorának, Franz Böckl ének
magyarra ford itott müv ét, amely fölakole l szinten t árgyalJa az erkölcstan alaoszernpont jai t . . A keresztény lelk IIsmeret és nevel ése" alcím pedig mut at ja. mit óha/t
elérni a szerzö munkájáv al. Az ember lsten képmása a teremtés és a megváltás
alaplá n . e címen részesedik a vel e való életközösségben, s ez készte ti arra ls, hogy
hozzá méltó életet él jen. Aki Kri sztussal él , az O szabadságából merlt e rőt a krlsz tusi életformára.
Az els ö rész Inkább bibliku s teoló giára épül , a másodi k: . Az erkö lcsiség lényege
és forrása" . e l sős o rb a n böl cseleti elemeket tart almaz. Szent Tamás melle tt Metz ég
Rahner elgondolásai Irányitják az lrót az . actu s humanus " és az . actu s mor all s"
fogalmainak fejteget ésében . Bár az ember méltóságát a . személyl ség" jell ege adja
meg ezáltal fejezzü k ki. hogy önmagával rendelkezhet -. nem feleltk ezhetünk
men arró l sem. hogy . terrn észet" is . ami a .lélekkel átitatott, valamint a körn yezö
vil án kapcsolataiba. meg kőtöttségel be ányazott te st i mlvoltot" (301 Jelent i. •Vll ág"
ilyen érte lernbe n mindaz, ami nem személyi öntudat : k ő rnv e z n t . kar akterol öqlaí
adottsáqok . betegségek és más személy ek befol yása (39) . Ipy fl szerzö e lőkészíti fl
bún helyes megértését. arnlröl a negyedi k részben tárgyal. Itt rámutat, hogy a bún
nemcsak . személyes ügy": . a személyben a bűn , mivel az ember te rmészet is. olyan
állapo tot terem t. amely kaput nyit a tovább i bűnö k számára .. . az emberiség tör téne lmében . . . olyan klfmát teremt . . . amely ik az ellész ernbe rlsée nyomo r ús ánát ere dményezi " (81) . - . Az erköl cs iség normál " -r öl t árqva lva felmerü l a te rmészettörvény kérdése . Mennyiben beszélhetünk errOl ? Annyiban, hogy az ember
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is tenképl s éqe egyúttal felszólltást ls Jelent számára a szabadság törvényében . Nem
velünk sz ületett, kész elvek ről van sz ö, hanem az értelem öszt önzés éröl, amel y a
valóságból a szabad cse lekvés törvé nyét tudj a kik övetkezt etni (50) . Ennél a pon tnál
a kato likus és evangél ikus teológia összevet és ére ls sor kerül. A szerzö hanqs úl yoz za. hogy a természetes Ismeret és erkölcs nem kegyel emellen eset je lent; ugyanakkor
rám utat . milyen érte lemben beszélhetü nk Szent Pálnál a természetes erkölcsi t örvé n y rő l. amely fe l le l h e tő a nemk ereszténye knél is. jó ll ehet ezek tud tuk on kivü l r észesednek Kr isztus kegyelmébe n. igy valósi thatják meg a jót. - Ezt a részt háro m oldalas füg gel ék egészi t i ki a szituáci ós etika prob lé májáról. D sszefopl al ása csatta nós :
. A pozitiv szitu áci ós etika nem arra les. hogyan lehet a szi t uác lór a hivatko zva az
ált alános köv etelmények alól kibújn i . hanem azt nézi . hogyan lehet a konkrét k övete l ményt a személyes lsten személyünkhöz szóló hivásaként fel fo gni . és arra s zeré tetben v álaszolni " (73). A b űn ö s álla pot ról. b ún rő l és bún faj tákró l tárgyaló negyedik
ré sz rámutat. hogy az Újszövet ség szer int a hitetl ens ég a tul ajdonképpeni bún . ez
azonban külö nféle rn ödon soks zoro zódhat és nyilvánulh at meg Istenhez és embertársa inkhoz való vis zonyunkban ; joggal beszélhet te hát a teológus egyé b . bünökröl"
is.
A könyv ere detij e 1966·ban jel ent meg e ls ő kiadásban. M Agán vi sel i ;'l zstnati
lT1e gúJulás jegy ei t . elkerülve az ut olsó években egy es moralIsták nál t apasztalh ató
szé l s ős é g ek e t. A kl assziku s kérdése ket vizsgál ja modern . de kiegyen súlyozott fel fogásban. A ford ító szepen adja vissza a sz erz ö gondolat ait. Egy.k ét megjegyzése
(pl. 30. 40. 83 stb .l , úgy látszik . fel akarja hivn l fIgy elmünket esetleges más fel fogások ra. Tal án érd emes lett vol na közöln i ls ezeket a vél emén yeket. Igy nemcsak
étvágyunk támad na fel . hanem teljesebb képet kaphatn ánk az erkölcs i kérd ések
teol ógiájának al apfoga lmai ról. amihe z Böckl e múve egyébként Igen megbízható út mutató .
Eke B. Antal

Solt Jonó : I g y é r t s d a z ó s z Ö v et s é g e t!
Oécs 1Q75. 146 o.

Opus Mysti ci Corpo ris

Ver lag.

Lelkipász torok nak , szül öknek segédkönyv és mlnta. nagyobb gyermekek nek olv as-

m ány a hitoktatás fe lfr issitésé re. M ind a két célt az épen szol gálja ez a beveze tés
az ószövetségbe . 57 lec kében dolgozz a fel óriási anyagát. A fi gyelm et néha már a
jó eim is felh ívja: Otthont kaptunk (teremté s) . A legelső e s k ü vő ( Éva teremtése) .
A b ék et ű r és vIlágbaj noka (Jób) . Stilusában igyekszik agyennekek - f ől eg a falu si
if júság - világához és kifejezésmó djá hoz alkalmazkodni . Lélekta nil ag ügyes a leckék
f elépí tése : rövi d bevezeté s utá n a közpon t i hel yet az eredeti szentírási szöveg íel olvasása fogl alja el. (Talán [ ö lett voln a ezt is közölnl. his zen az ószövetség sokhelyütt hiánycikk . Persze t et emesen megnövelte volna a köny v te rjedelmét és igy
költs éqe tt. l Felmerül azonban a kérd és: módszerta nilag helves-e és c élravez etö-e
ennyire kidolgozott kate kézise ket adnI. Vázlatos oondol atok hatása ös zt önz öbb, lobban kedvez nek az egyé nisé g érvé nyesülésé nek és Idóáil óbbak . A könyv közel
hozza al akkor i embe rek éle t ét és szokásait: czt a nagy v áltoz ást a mal if lLÍság,
amely szintén il yeneken megy át . különösen megérti. Hogy lst en üzenet ének embe ri
k özve tftő i néha nagyon ls gyarló eszközök . azt JÓ hasonlattal igyekszi k ki védeni : . A
távirat hozhat ló h írt akkor ls. ha korh adó oszlopokon és to ldott- fo ldott v ezetékeken
í ö n " (38 ) . Nemc sak eseménytört énetet ad. hanem főleg az esemé nyek üdvtörténet i
ie lentóség P.t hangsúl yozza. A prófét ák egész élete . t evé kenysége erre az üzenet re
VA n beálll tva. de a többi személynél is kül ön kie meli . pl. A próf ét áló Dávid és a
Salamo n b ölc s ess éqe c. fej ezetbe n. Siker ült arcéle ket is fe st : ilyenek Abrahám , az
lsten bar átla és Dávid . továbbá Judit és Eszter oko s he lyt állás a kényes helyzetek.
hnn . M indi p rámutat az úls zövets éc í je le ntő ség re : pl. a löve n dő l és me qvalósul áan
olya n. mint a hivat alos pecs ét az okm ányon (95) . Jó fogásnak tart juk n fügpel ékk énl
csato lt ou tz-k érd és eke t AZ ószövetséghez. A gye rme kek fgy ját szva tanulnak. Ezt látják
a te levízióban is .
Ory M .
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P. Salamon Zoltán László : H o I S z e n t P é t e r s i r b a t é v e . Róma 1973.
109
21 o.
A szentévben megjelent könyvecske e lő sz a va Szem Péter és Pál apostol ünne pén
kelt. A szerz ö elmon dja benne, hogy magyar nyel ven még nem jele nt Ill eg bővebb
ism ert etés a XII. Plus pápa elrendelte nagyjelent ó s égű ásatásokró l. Ezt a hiányt
szerette volna póto lni . A rn ü szerkezete vil ágos, egysze rű, átte k in th ető . Az elsó rész
Szent Péter római tartózkodását és halálát t árgyal ja, és els őso rb an írásos vagy
teltratos dokumentumokra ta m aszkod ík . A Péter róm ai tar tózkodását bi zonyító érv ekel tíz pontban mutatja be, és kiemel i, hogy az érvek konvergenciája te ljes t ört énel Ini bizonyossaqot nyújt ; hal álának i d őpo n tjá ra vonat kozólag pedig részletesen Ismer tet i Margheri ta Guarducci elméle tét, amely szerint az apost olf ejede lem kereszt refeszít ése 64. okt . 13-án történt. A könyv hosszabb második része Szent Péter sírj á·
ról és ere kl yéi ró i tárgyal; Itt az ír ásos források és a régészet i lel etek megszólaltatása eg ye n lő fontosságot kap. Először megismerkedünk a Vati kán külsejével az ókorban. majd tl z pontban végigk ísérjük az ásatások egymást köve tő izgalma s fázisait :
a bazil ika alat ti temetőváros nak, Szent Péter sírján ak, a sír kör üli felI ratokna k és
végül Szent Péter csontj ainak felkut atását. Végül a 3. fe jezet felvá zolj a Péter si rj ának és ereklyéinek t ört énet ét. A szerz ö az újabb magyarországi irodalmat is számba
veszi és Idézi . A 21 oldal fényképanyag szemlélet essé teszi a könyvet. B e sze rezh e t ő
a szer zOnél, Via del Casaletto 481, 1-00151 Roma.
Nagy Ferenc

+

J. Buchmann - H.·D. Braun (szerk .) : G o t t i m A I It a g d e r Fam I I i e . [I sten
a család hétköznapjaiban.) Hoheneck, Hamm/Westf. 1971, 139 o.
Gyűj teményün k alapgondolata: lsten jelen van, és rajtunk múl ik, ha ez a jelenlet
magatartásunkból nem isme rhető fel. Adomány és feladat tehát . A sz ülök feladala
különösk épp, hogy az adott körülmények közört, itt és rnost megfelelve lsten akarat ának , magatartásukkal megteremtsék gyermekll ik vall ási neve lésének alapf el tételét .
lég körét. Ebben a légkörben és saját péld ájuk alapján segíthetik gyermekeiket , hogy
fejlOdésük, érésük folyamá n ők ls olyan magatartást alakit sanak ki, amely hit üket
érezteti , s am iből mások megsejth et ik, hogy ők is ls ten je lenlétében élne k.
A szakavatott szarz ök röv id tanulmányokban világ it anak rá a csal ádi vall ásos nevelés egy-egy oldalára, hangsúlyozva. hogy ez nem kül ön t erü let . hanem az egész
nevelés szerv es része . J. Schlüter cikk ének tárgy a c ím ében van adva: .I ndo kt rln áct ö
vagy szüks éqes seq ít és?" Egy pszichológu s megfontol ásai az anti autoritárius nevelési irány korában. Főtétele : A gyerm eknek alkalmat kell nyúltan i. hogy beleélj e
magát a hivő , vall ásos élet val óságába. Ily en alka lmak nélkül nincs tanulási leh et ő 
ség ezeknek nyúlt ás át egy tek in télyellenes kors zell em hatására elmul asztani
súlyos felelőtlenség volna . H.-J. Kretmeiré a gy űjtemény címadó tanulm ánya:
. Isten a család hétközn apjaiban : Röviden utal a gyermekek lsten-fogalmára a különbözö fejlőd é si szakaszokban. Döntőnek tart ja, hogy a szülök egymás iránti szereteté ben, gyermekeik szeret ö elfogadásában , róluk való gondoskodásukban, megbocsát á·
sukban azok megére zzék, hogy lsten a Szeretet. - Ernst Ell pszicholó gus . Csók és
keres zt " c ímme l egy példán, a gyermekének homlokára el alv ás előtt ker esztet ra]zoló és cs ókor nyomó édesanya példáján rnutat rá a pozitiv képzettárs itás [elen t ösé q ére , és óv a negativ képzettársftástól (Iste n és a bünt et és) . - N. Berntsen
. A hitre való nevel és"-r öl ír . A hite les , hivő lsten- képből kiindulva. a neve l ő i gyakor·
latból vett példákk al mutatja meg, hogy egyes élmények alapján (kir ándulás, ját ék.
festé sj hogyan adódik inditás az Imár a. Részletesen szól az ünnepek megülésérOl
a család körében . O is hangsúlyozza , hogy a hi tet lsten adja , nem a szül ök - de a
példa révén az Indftás és váltóáll it ás fele lősség tel jes szerepe az övék. - Az ünnepek keresztény t art al mának klveszésérOl ir Karl Pawek: . Kereszté nység a gyerek·
szobába?' A karács onynak merö ben ajánd ékozássá fajulásából kIIndulva végigmegy
a főbb ünnepeken . valódi tartalmukon, az Odvöss égt örténet eseményeinek felid ézé·
sén, s er re a következtetésre jut: csak ha rájövOnk, menny ir e rászorulunk a meqváltás ra , fogunk Igazán Onnepel ni tudn I. - F. Pöggeler két magvas tanulmányban a
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gyennekekkel való együttimádkozás és fokozat os bibliaolvasás fontos kérdésével
toglalkozik. A legalsó fokon a saját fogalmazású, rögtönzött ima elsajátítását, a bibliának pedIg megfeleló képekkel való szemléltetését tartja alapvető jelentOségünek. G. Weber az elsőáldozás korszeru alakulására rnutat rá: EI a külsOségektOl, .életünk
leszebb napjának ' emlegetésétOI; helyette legyen Inkább a sz ül öl házban lefolyó els
el ők é s z ü l e t, majd plébániai oktatás után áldozás édesanya és édesapa között, kl lndulopontj a tovább i vasárnapok közös áldozásának. (Gyüjteményünk legrészletesebb. sok
gyakorlati indítást nyújtó, 18 oldalas tanulmánya.) - E. Ell a gyónás elOfeltételelnek
elsajátitását nyomatékozza : először tudja a gyermek igazán megbánni hibárt. és
ős zi nte javulást fogadn i. ( .Ezt saln álom " eimmel.) További tanulmányok a serdül ő
if júsá got tartják szem elött . F. Pöggeler (.Új Imádkozás az Ifjúsággal") új módszerekr e mutat rá, hogyan lehet szövegek és képek alapján önálló, szinte elmélkedő
imát megkedveltetni a fiatalokkal Ov a helytelen magatar tásoktól, de ugyanakkor
poziti van értékel első pillanatra bizarrnak t ünö korbeli formákat (perbe szállás l stennel ), imaparafrázisokat rnutat be, és liturgikus lehetőségekre is utal. - H. Böhringer
az ifj úság korszerü böjtöl ésl gyakorlatának lélektani megalapozásáról ír . S. Grün a
sz ülök magatartá sára ad tanácsot abban az esetben , ha serdülő gyermekük nem
szivesen jár szentrm s ére. - P. Bovet a vegyes vall ású házasságok vall ásnev el ési
problémái t tárja elénk . - Végül F. Pöggeler részletesen foglalkozik a német nyelv .
te rület ifjúsági bibllálval , nagyra értékelve (a tévesen női szerzőnek mondott) Anne
de Vries magyarul is ismert . Flatalok Bibll áját" . Ez utóbbi, inkább német olvasóknak
sz ölö tanulm ánytól eltekintve magannyi értékes elvi és gyakorlati szempontot nyújtó
Török Jenő
eszmefuttatás , lel kipásztorok és szül ök számára egyaránt.

t s l e u x I Szent Teréz -

magyarul .
A Te r éz-centená rlum nagy könyvtermést hozott. (Lásd a Szolgálat 1973 karácsony i
számának mellékletét.) Mintegy utóhangként a 74-es év folyamán két Igen fontos dokumentum vált hozzáférhetővé magyarul ls. Az egyik az Onéletrajz kritikai szövege .
l Lisieux·j Szent Teréz Onéletrajza. Ford. Kis Monika. Ecclesia, Budapest 1974, 329 o.,
16 k épmell .l A magyar hagiográfia nagy adósságot törlesztett le ezzel, de bőségesen :
Kis Monika mintha csak arra született volna. hogy Terézt fordítsa. A stílus ezer
árnyalata: kedves közvetlenség és áradó lendület, rokokó ékítmények és szaggatott
panasz, bájos humor és a küldetés öntudatos hangja egyfonnán gondos tolmácsolást
kap. Kár, hogy a bevezető tanulmányban a fordltó semm it sem mond munkájáról,
sem összehasonlítást nem végez a régebbi és a hiteles szöveg között legalább n éhány rés zlettel. Ertékesek viszont a Teréz korszerúségét illusztráló gondolatok (a
tanulm ány címe : .Az atomkor szentje ' l. és megnyugtató az a higgadt klegyensúlyo·
zott ság, amell yel alakj át és a kézirat történetét bemutatja, megvIlágítva főleg Agnes
anyának történe lm ileg és lélektanilag érthető, mal szemléletünkkel ellenkező, de
. namtsttasnak" nem mondható ezerep ét. A bevezető ezzel a csendes öntudatú rnondatta l végződ ik : .Igazl arca , igazi alakja : ez: Szívesen hiszünk nekI.
A másik ford ítás külföldön jelent meg. Teréz utolsó mondásait (.Novissima verba") tartalmazza , ugyancsak a kritikai kiadás alapján. (A Gyennek Jézusról és a
Szent Ar cról nevezett Szent Teréz utolsó beszélgetései . . . Anonymus , Róma 1974,
207 o.) Teljes terjedelmében közli Agnes anya 714 mondást tartalmazó . Sárga Iüzetét" . . Kiadásunk célja - olv assuk a bevezetőben - elsősorban egy egyedülállóan
mély léleknek az életről , halálról. Istenről és a teremtett világról alkotott képét bemutatni : Nem túlzás ez egy tüdővészben fulladozó f iatal apáca összefügg éstelen
utols ó megnyilvánulásaival kapcsolatban? Az olvasó hamarosan meggyOzOdh etik : nem.
A Terézt [ellemz ö keresetlenség és a teljes belső érettség összefonódás a felejthetetlen olvasmánny á teszi ezeket a lapokat. Testl-lelki kinlódásában egészen ember i és
kiszolgált atott. de ugyanakkor tanítómestere környezetének - és nekOnk is .•Dzenete
realizmussal és optimizmussal tell üzenet, mely elsOsorban azokat ragadja magával .
akik szenvednek, de valójában mindenkit, aki él." A fordítás sok gonddal és gyöngéd·
séggel készült Az eredeti kiadás filológiai apparátusából jó érzékkel használja fel a
fontosat .
S. M.
t
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Goro bics János Ferenc OFM 1974.máj .31-én Buenos Airesben (63,41)
Win dheim Jakab mál'iagyüdi plébános 1975.okt.23-án váratlanul elhunyt .
Cserháti József püspök temette (52.27)
Miklósvölgyi József g.kat.esperes okt.30-án. Létavértesen temették (66,40)
Duklai László szentszéki bíró , esperespl. Báto rban M indenszentek napján
(61.38)
Körm endy Lajos p üsp.tan ácsos, ny.pléb . novA-én Balatongyörökön. vonyarcvashegyen temették (88,65)
Luczky Ferenc ny.esperespl. nov.ru-én. Debrecenben temették (70,47)
Schóber Tibor tb.kanonok nov.14-én. Makiáron temették (66,43)
P. Cserepes Péter SJ nov .19-én Győrött . Pannonhalm án temették (6'4,44,35)
Horváth Pál nagybörzsönyi plébános nov.22-én Budapesten. Nagymaroson
temették (49.23)
Kovács Ariszt id OSB nov .23-án Pannonhalmán (85.66.61)
Csilllk János ny.plébános nov.16-án Székesfehérvárott (68)
Dr. Bárdos István pápai prelátus nov.25-én Székesfehérvárott (86,62)
Kardos Agoston ny.plébános Székesfehérvárott (90)
Sági Károly ny .esperespléb. nov.27-én Budapesten . Sopronban t em ett ék
(67,42)
Oszkay Lajos tb . esperes , ny .pléb . nov.27-én Sümeg en
Szvet it s Viktor püsp. tanácsos , aranymisés sarkad i pléb ános nov. 28-án
Karcagon (75.51)
P. Kovács Rajnér Vendel volt ferences házfőnök dec.z-an Var ászl őn (83,44)
Pribelszky Pál pilismaróti espere spléb . dec.6-án Esztergomban (65,40)
Dr. Kiss Péter c.pr épost, esperes, ny . pléb . dec .8-án. Kunszentmártonban
temették (85,62)
Marycz Elemér dec.s-én . Szedresen temették (70)
Szendeczki István SJ dec .12-én. A szeqedl belváros i temetőbe temették
(79,53)
Suba Pál ny .esperespléb. tb . kanonok dec .ts- én
Dér Gyula c.pré post. ny.plébános dec.20-án. A Bp. remetekertváro si Szentlélek-templom kriptájába tem ették (81,57)
Varga József c.esperes, pléb . dec .22-én. Forráskúton temették (68)
Görgényl Béla c. apát, kanonok , tolna i főesperes, a Hittud . Akadémia ő s z öve t
ségi tanszékének volt professzora, karácsony napján . A pécs i temető
Sz. Mihály-kápolnájának kri ptájá ba temették (67,43)
Maráz Lajos öttevényi plébános dec .26-án Szombathelyen . Ottevényben
t emették (54,29)
Vitályos Balázs pápai káplán , nyujtód i plébános dec .28-án
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Mészáros Lajos SDB ny.gi mn. igazgató dec.30-án. ó bud án te mették (74.56,48J
Boszner Tibor püsp.tanácsos, szigetszentm iklós i pléh. 1976.jan.3-án (64,42J
Balogh József h.esperes, Bp.-csillaghegyi plébános jan .4-én. Drégel ypalánkon,
szül öfaluj ában t emették (58,35J
Mayer Miklós dorog-b ányai le lkés z jan.9-én (55.21 J
Szekér Konrád István OFM jan .18-án Pannonhalmán (84,57)
P. Merényi József SJ jan.23-án Pannonhalmán (83.56,46J
P. Dr. Szórádi Jenő Béla OFM volt teol.tanár, h ázf őnök , pl ébános jan.23-án
Porv án. Sz űl ő fa lu j áb an , Szilen temették (63J
Herhold Arpád SJ kerékpárszerencsé t lenség következt ében Manil ában
febr .19-én (73,49J
P. Banlcz Lajos SJ Budapesten febr .20-án. Pannonhalm án te metté k (63,41,30J
Elhúnyt paptestvérei nket foglaljuk me ment 6inkbal
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Dr . KOZMA FERENC
(1902 - 1975)
1975.szept_2 1-én, szentségekkel többször ellátva, 13 éves korában a szombath ely i
kórházban elhuny t az Úrban dr. Kozma Ferenc klérd . esperes . püspöki tanácsos,
osz k öt plébános. Személy ében olyan pap t ávozott az örök hazába, aki nek él ete és
papi m űködése mint Krisztus jó Illata áradt szartesz ét. E sorok Irója 43 éven át köze l rő l szemlélhett e őt , és részesült paptes tv éri szeretet ének és buzgóságának kegyelmi áramában.
1902.okt .17-én született Galántán tlzgyermekes. mély en vallásos családban, amely
három gyermeket Ist ennek adott: ő t és két orsoly ita apácát. K özéplskol ált a pozsonyi
kat. főg imná zl umb an. a teológ iát Szombathelyen és Innsbruckban végezte . E ls ő papi
áll omása Zalaegerszeg volt , ahol mint hitoktató főleg az lparostanoncok között volt
né p s z er ű . Akko ri tani tványal ma ls rajongva beszélnek róla . Működésére felfigyelt
püspöke. és 1930-ban kik üldte Franciaországba, az oda szakadt magyarok lelki gondozására. Robusztus, csupa e rő szervezetével fáradhatatl anul járt a a távoli magyar
munkást ele peket, hívei nek mi nden gondját magáévá tette . és nemcs ak lelkükkel tö rő 
dött. hanem mi nden ügyük keI ls. Felkereste a betegeket a kórh ázban, közbenjárt a
gyárak veze tő ségé nél , a betegseg élyzőn él , állampolgársági ügyekben a konzulátusok nál. Közbim I dőt tudott szaklta ni hogy néhány napra visszavonuljo n egy-egy bencés
apátságba. és tö ltekezzék annak kegyelm i magányában. s így új erőt gyűjts ön a további mis sziós munkára. Még arra ls te lt Idej éből. hogy megalap ltsa és hossz ú éveken át szerkessze a Párizsi Katolikus Tudóstt ót. és franc ia elmélkedési könyv eket
for dftson Ifjúmunkások részére . A magyar gyermek volt a szemef énye. A rends zeres
hitoktatás mell ett lelk igyakorlatok at , kirándulásokat, nyári t áborozast rendezett az
iskolásoknak. Igyekezett gyümölcsöző kulturális kapcsol atokat teremteni és ápolni francia Intézményekkel. egyesületekkel. szervezetekkel. valamint kiv áló papi személy isépekkel. Maga lIénart bíboros . lIl1 e nagynevű főpásztora mondt a ról a egy alkalom mal, hogy benne a magyar papság .kr émj ét" Ismerte meg.
A kerek tlz es zte n d ő s fr anci aországi tartózkodást követte a papnevel ő munka a
szombat hely i szemin ári umban, 1940-1945-lg. Európai l á t ók ö rű . gazdag t apasztal atokkal
re n d e l k ező életszem lé lete n agyszerű terül etet kapott a papjelöltek formálásában.
Kozma Ferenc nem szerett e a közepesség et , a szordl nós, mér sékelt cselekvésmódot .
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Radikális követelményei voltak Krisztus követésében. Jelszava volt : mindent vagy
semmit. Krisztus végtelenüI szeretö Szive öt és a lelkeket egészen szeretni tudó és
akaró papokat kiván . Francia mintára törekedett meghonosítan i a papok havi rekollekclóját, amely ma már általános gyakorlattá vált.
1945-1958-lg a rábakethelyi plébániát, majd haláláig az oszkói plébániát vezette .
Közben a szentgotthárdi kerület esperesi tlsztségét is viselte. A legnehezebb idökben
tudott egyik községében, Magyarlakon új , modern templomot építeni. Mivel nem kímélte magát a lelkekért, ld ö el ött megakasztotta küls ö tevéke nységét az agyvérzés.
Ez volt életének legnagyobb áldozata: abba kellett hagynia müködését. Pedig néhány
héttel azelőtt. 1969 tavaszán írta: .lOletem utolsó leheletéig dolgozni, fáradozni akarok a jó Istenért és a lelkekért, mint egyházmegyénk pártfogója, Szent Márton: De
alázattal és belenyugvással letette az Úr oltárára áldozatát, és rálépett a kereszt
üdvözítö útjára. Ez az utolsó hét év, zokszó nélkül elszenvedett testi és szellem i
ősszetörtségével volt életének koronája. 1975.jún.21-én Oszkón bemutatta aranymiséjét. Aki azon részt vett, véglgslrta vele a szent cselekményt. Pontosan egy
hónapra rá dobbant utolsót szive .
Koporsóját szept . 30-án az egész környék h ivőserege és sok-sok paptestvér vette
körül. A gyászmisét, a gyászbeszédet és a temetést volt teológiai tanártársa, Winkler
József püspök végezte .
Uhl Antal
MARIHAZI BENNO, A LELKIPASZTOR IOS LELKIATYA
(1918 -1975)
23 évig volt Fertőd lelk ipásztora . Apátja azért ajánlotta oda, hogy nehéz helyzetben - elődje méltatlannak bizonyult - a hiveket lecsillapitsa. Valóban szent élettel
oldotta meg feladatát. Intelligens, müvelt, nagytudású ember volt, kifejezetten szeml élödö hajlam mal. Az arsi plébános jutott az ember eszébe vele kapcsolatban . Csak
Istennek és a hiveinek élt. SzIvós akaratereje szelid, csendes modorral párosult.
Nagyon egyszeru , ' nagyon áldozatos életmódot folytatott. Fertődön az ún. .Muzslka h ázban " kapott ő ls lakást, amelyet régen Haydnnak építe tt e k az Eszterházyak. Egy
i dő s nővért vett magához, az vezette a háztartását. Egy dolgozószobája és bencés
szok ás szerint - egy parányi hálószobája volt, amit télen sem fütött. Pár meleg tég lát rakott este IlZ ágyába. Dolgozószobájában egy ambó nyitott, kort ás zsolt áros könyvvel : bár egyedül volt , Időnként énekelte a zsolozsmát. Az egész vasárnap délu t ánt a templomban töltötte , télen ls, a fütetlen templomban . Már kora hajnalban ls
ott találták .
Vasárnap három misét tartott: egyet a helyi kis kápolnában , később lovasszek ér
jött érte , és kivitte a Tőzeggyár nevü tanyára . Közben nem ehetett, mert akkor még
3 órás szentségi böjtöt kellett tartani . A tanyán egy családhoz volt mind ig hivatalos
ebédre . De ha éppen asztalhoz ült és a másik gazda érte jött a szekérrel, étlenül
felkelt , mondván : nem várathatja addig kint, mig megebédel. Otthon megint bajosan
ehetett, mert esti misét mondott. Délelőtt és este más-más prédikáelót tartott, úgy·
hogy az emberek a prédikáció kedvéért eljöttek az esti misére ls . Sorozatosan beszélt egy-egy témáról , pl. vég igvett egy ószövetségi könyvet. Nála láttam először jóval a zsinat előtt - , hogy a prédikáció alatt a ministránsok leülhettek az oltárlépcsőre . A miseidővel alkalmazkodott az emberekhez . Az esti misét akkor tartotta ,
amikor a falubeliek már megetették az állatokat.
Temetésen mindig ott maradt végig, amIg a sirt behantolták, és mindenki elment,
- megfázva, lázasan, a legrosszabb Időben ís. Ezt más plébánosnak ls ajánlotta: ne
hagyják magukra beszentelés után a gyászolókat. Sohasem lépett fö l erélyesen, sosem kényszeritett senkit, de mindent elért szépen lassan , apránként. A templomban
mondogatta: a szülök belratják a gyerekeket hittanra, de ugyanakkor nem hozzák
magukkal vasárnap misére. Lassanként egyre többen jöttek. A kicsi kápolnát,
amit eredetileg más célra építettek, egyre szépltgette. Csak pár száz hlve volt, de
7
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a perselypénzből csodákat múvelt . Új szőnyeget vett. a kelyhet. monstranclát measranyoztatta. nagypéntekre a szentsirhoz Krlsztus-testet szerzett.
Finom. tartózkodó modora mallett ls közvetlen és nagyon reális volt . Mindig el bes zé lgetett a hfvekke l mise után . úton-út f élen. Hétköznapi. gyakorlati problémáikkal
ls hozzá fordultak . és ő a legtermészetesebb módon segitett. I:szrevette. hogy nagyon s ok gyertya lecs öpöq , és azt eldobják. Elkezdte gyújten i. bádogból lonnát k és zltt etett. és lassanként az egész környéknek gyertyát öntött otthon a lecs öp ögött és csonk gyertyákból. Rávette az embereket. hogy gyújtsenek bélyeget a rnlszszl önak, nézzék át régi leveleiket. Csodálatos régi bélyegek került ek el ö apadiások
dobozaibólI O s zé pe n leáztatt a eg y nagyobb fiú se gits égével. és továbbftotta.
Múvelt . özvegy édesanyja Pesten lakott. és csak ritkán látogathatta meg . Szerette
volna Pes tre vagy a közelbe helyeztetn I. Az Atya azonban azt rnondta : Ot Ide rendel ték. nek i Itt a helye . Egy prédikációjában. amin az édesanyja ls ott volt. meg ls
mondta: a ló lsten a gyennekeket nem végleg adta a sz ülöknek, azoknak le ls kell
mondaniok róluk. Mindenk i tudta. hogy kinek beszél. I:s maradt FertOdön . Pedig
nyilván kaphatott volna IdOve i képességeinek megfelelO beosztást ls.
Egyszer kérdö fvet adtak nek i arról. milyen módszerekkel dolgozhat eredményesen
a plébános. Visszaadta kitöltetl enül : . Legye n a plébános szent. akkor minden megy ."
Meghlvták egyházmegyei pap i lelk igyakorlatot tartanI. . Ne m tudom . hová tette a
püspök úr a szemét. hogy éppen engem választ kl" - mondta. Persze . kés öbb ls ö
tartotta. De am ikor egyik lelk igyermeke magányos lelkigyakorlatot akart végezni .
nem volt re s t minden napra egyoldal elmélkedési anyagot fml nek i géppel.
Nagy hasznát láttuk bölcs . reális és tennészetfölötti tanácsa inak. . Ne aggód jék .
ne legyen türe lmet le n. tegye a kötelességét. és az eredményt bízza Ist enre . Legyen
Jézuss al." Ez utóbbi volt a gyóntatószékben a vissza-visszatérő mondása. Mindig
megny ugtatn l. emeln i akart. Nem adott elölrésokat. nem követelt. de ha látta. hogy
valakine k Istentől van valami Indftás a. vagy maga jön egy gondolattal. azt meg ·
raga dta .
Súlyo s bel sö bazedovja volt. amely a szfv ét ls megtámadta. Szigorú diétát tartott.
SzlvérOI az orvos még 1953-ban azt mondta: két évet élhet még . de bánnely plllanatban holt an összeeshet . Erről olyan közömbös hangon tudott beszélni. mintha semmit
se m jelente ne . Sőt hetenként kétszer kijárt kerékpárral sárban. hóviharban a tanyára
néhány gye nn e kne k hitt anórát tartan I. (Később motorkerékpárt kapott hozzá .) Egyszer
árpa keletkezett a szemén. de a kenöcst ől gyulladásba jött az egész szeme. Kendövei
a szemén ült a s ekrestyében . úgy Imádkozta a breviáriumot. Nagy fájdalmai voltak .
Miért nem megy be Sopronba a szemkIInikára? - kérdezték . . Nem akarom mea bánt an i az Itt eni orvo st . aki a kenöcsöt adta" - válaszolta . Napokig kfnlódott még
ve le. Csod áltuk . hogyan tud sz ell emével a gyeng e test fölé emelkedn I.
Budapesten halt meg . a Széh er úti kórházban . A hfvek szinte könnenetben mentek
oüsp ökükhöz. és kérték. hogy FertOdön temessék el. Bennó atya úgy Intézkedett .
hogy az új egyházi en gedéllye l élve hamv asszák el a holttestét - Igy olcsóbb a temetés - . és a rneqtakarltott összeget ford fts ák kis pl ébánléja Javár a .
A grafológlát komolyt alan dolognak tartotta. Egyszer elmondta: az O Irásából velam lkor azt elemezték kl (akár Kis Terérnéll . hogy belöl e vagy szent lesz . vagy go·
nosztevő . Hát nem buta ság? kérd ezte . MI nagyon ls találónak tartottuk .
Volt lelkigyermeke
MIKLOSVOLGYI JOZSEF g . kat esperesplébános
(1910 - 1975)
Nyfregyház án született 1910.márc .31-én . Papp á s zante lté k ugyanott 1935.dec .f>.án .
1935-1948·lg Kokadon . rnatd 1948-tól 27 évig Nagylétán működött lelké szként. 40 éves
papi szo lgálatá ból 10 évig kerOletl esp eres ls volt .
Nagylétán a templom külsö -beleö tatarozása. temp lom és torony úlrafed ése . a
te mplomi padok meq últt ása . s zines üvegabl akok . Járd a k észtrt etése foglalta el.
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Ezek csak megközelrtö küls ö adatok. Munkában és szolgálatban fáradhatatlan volt .
Ha kellett. háromszor egymásután beutazott Debrecenbe egy·egy magára maradt.
tanácstalan hivének hivatalos ügyét rendeznI. Nem válogatott a munk ában, a kerti
ezerszámokat épp olyan készséggel forgatta. mint a kőmOveslapátot. Még az Iskolás
gyermekek sem tudták megelőzni a kösz ön ésben. Mikor két éwel ezelőtti súlyos
betegségéből felépült. de az orvosok szigorúa n tiltották a lehajoléstöl, valaki észrevette. hogy fagyos téli Időben az utcán letérdepel. mert találkozott egy kisgyerek·
kel. akinek ki volt bomolva a clpöfűzöje, I:lmény volt részt vennI templomi hltoktatásaln . Amikor keveselte az év eleji közös szentáldozáson résztvevő gyermekek
számát. s újabb buzditás után esti misét hirdetett. hogy alkalmat adjon a távolmaradottaknak este csak egyetlen gyerek tett eleget az atyaI hív ásnak , E miatt a
. kudarc" miatt még közvetlen munkatársai ls megmosolyogták a parochust. ő azonban nyugodt arccal válaszolta. hogy érdemes volt .
A templom volt a szivügye : hogy szép legyen és tele legyen. A hatalmas ösazeqeket fölemésztő renoválásokat az egyházközség minden küls ö segitség nélkül végezte .
A lelkészi lakáson adódó kisebb javltásokat mindig sajátkezOleg csinálta, hogy több
jusson a templomra.
Kisebb családjában, testvérei és gyermekei között éppúgy készséggel állt mindenki
szolgálatára, mint a nagyobban: egyházközségében . DerOs és hOséges helytállása azt
bizonyitotta. hogy mindvégig örömét találta a papi szolgálatban, s buzgósága az évek
múltával semmit sem csökkent, Inkább mélyült.
Preclz és nagyon lelkIIsmeretes ember volt lelkiekben épp úgy, mint az anyagiak
kezelésében. s ezt szIgorúan megkivánta keruletének papjaitól ls . Nem tudott haragudni, nem lehetett megsérteni. és derús kedélye. nyfltszlvúsége másokat ls meg·
b ékített. Még holtában sem akart máshova menni : a nagylétai temetőben nyugszik.
többször kifejezett kivánsága szerint. Temetését mintegy 70 paptestvére végezte a
meqyésföpásztor vezetésével .
Confrater
P. FAZEKAS JANOS SJ
(1918 - 1975)
.Bevándorló magyarok lelkipásztora haláláig" rnondla róla slrfellrata a messze
Ausztráliában .
1918.máj.23·án született. Amikor belépett a Jézustársaságba, a zuglIgeti novlcl átusban igen erős volt a népi mozgalom . cl ls nagyon szerette a népdalokat, jól megtanulta a népi táncokat. a kanászosat és a csürdöngölőt ls. Tele volt dinamizmussal.
Amellett kitűnő technikus ls volt. Szobájában a sok kapcsoló és drót miatt néha
csak "folyosókon" lehetett közlekednl. Szabad Idejében rádiót [avltott. lemezjátszót
épitett. A szegedi teológián rajta keresztül Ismerték meg társai. milyen az Igazi
toka íl . I:desapja szölöjéből hozott vesszőket a vIIIára, és egy üveg bort is .
1952-ben érkezett Ausztráliába . Sydney-be. Tele volt tervekkel. De 1958-ban klvették az egyik veséjét. Ettől kezdve lefelé hanyatlott. látták. hogy ereje aligha lesz
elég az ottani nagy magyar csoporthoz. Ekkor vállalkozott és ért oda 1959 áprilisában
P. BékésI. Egy elöljáró alatt. de két külön rendházban éltek. P. Fazekas könnyebben
rnehetett már vidékre kocsijával , mert volt .otthon" valakI. Majd amikor P. Békési
szeptember elején Perthbe került, P. Forróval, később Galambos atyával hármasban
dolgoztak tovább .
Megszerette Sydneyt . Amikor 1962 tavaszán áthelyezték Perthbe , kocsija számtábláját egy évig nem cserélte át. és még az óráját sem igazitotta vissza . két óra
különbséggel járkált. De azután' ugyanúgy megszerette Perthöt ls . Csendesebb hely
volt . kisebb csoporttal és kevesebb problémával. Alig akart kimozdul nl onnan. Csak
a harmadik provinciálIsi látogatás alkalmával tudták áthoznl Melbourne-be.
Befelé élő . olyan speciállsan tokaji , nagyon érzékeny , meleg lelkú és sdvO ember volt.
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Az emigráció hosszadalmas folyamat, annak minden melléktermékével együtt.
Mint a többi, Ausztrália ls nehéz terület. Már négy pap halt meg az itteniek közül
aránylag fiatalon . Mindet a szive vitte el. Emlékezzünk a jó P. Forróra. Itt is lehet
nagyot kigondolni, de véghez is vinni már nehezebben. Utolsó éveiben P. Fazekas
már egyre kevesebbet birt dolgozni. Sokan csak halála után értették ezt meg. Pedig
csak az volt mögötte, hogy ha lehetséges, munkában akart maradni mindvégig.
Egyik büszkesége volt, hogy maga állItotta össze a magnetofonját. A szobája Itt
ls zegzugos mühely volt. Amikor két nyolc napos lelkigyakorlatot adtam nála a n övéreknek , közben elv itt egy család aranylakodalmára. Csak ott tudtam meg , hogy saját
gyártmányú gépérOI kapunk zenét. Leültünk az ünnepl vacsorához, kiment és bekapcsolta a nagy pokolgépnek látszó maslnát. Szerencsére a másik szobában volt. N éhány percnyi zene után - hatalmas robbanás . . . Jánosunk kihúzott. Mikor bejött,
füst húzódott utána. . Klégett a motorom, - most csináihatom újra" - morogta.
Semmit sem mertem szólni a mestermúvéhez, hátha a szemével is tud robbantan i.
Odafönn már az angyalok karát hallgatja, remélem, nem engedik, hogy bekapcsolja
a maslnáját. Igy bizonyosan nagy ott a békesség, és Igen jól megvannak Szent Ignác·
cal meg Forró Franelval. Nekem pedig megmarad a remény , hogy segítenek az
ausztráliai munkában. Mondtam ls neki a beszédemben, hogy: János, Jánosi nagy
illetlenséget követtél el, mert az öregebbet tiszteletben kell tartani, és elöre kell
engedni. De a túlvIlágról is megfelelt: .Nern tudjátok sem a napot , sem az órát:
Az utolsó négy évben sok szenvedésen ment keresztül: lelkileg, Idegzetében és
szervezetében is . Ez merltette kl a sz ív ét. Július elején hivtak fel a magyarok PerthbOI, hogy jún . 25-én szívrohamot kapott, és nem igen javul. Néhány nap múlva tele fonáltam neki a kórházba. Azt mondta, javulóban van, ne menjek el egyelOre hozzá.
A hét végén a n őv érekhez költözik. Trombózisa van a jobb térde alatt. 2-3 hét múlva
tudja meg, kell-e operálni. A n őv éreknél azépen javult az állapota, annyira, hogy
Szent Ignác napján autón ment le az ünnepi vacsorára a rendh ázba . Vidám volt,
beszédes, jókedvü. De mikor hazaért, a nővérnek kellett kisegítenie az autóból. Orvosságot kért. Nagynehezen eljutott a társalgó egyik karosszékéig, még egyorvos·
ságot kért, de azt már nem tudta bevenni . Szent lqn ác-nap estéjén szálltotta magá.
hoz az Úr.
A sirjánál mutatkozott meg, mennyire szer étt ék hivei, ami elég gyakori emigrá ·
cl ös tünet. Aug. s- én de. kb. 180 magyar jelenlétében temették. A slrnál jóbarátja, Kemény Péter evangélikus lelkész beszélt. A szentmisét a perthl érsek celebr álta P.
Takács Jánossal és még nyolc pappal. köztük három ferencessel. Latin mise volt ,
kérésére magyarul beszéltem.
Végezetül érdemes idézni néhány sort az ev-ref. egyházközség gyászistentiszteletén, aug. tü- én mondott Imából: .Alig tudjuk felrnémi , milyen nehéz a pap hivatása,
micsoda kiváltság hallgatni szavát a magunk nyelvén, hogy dobjuk el ezt a kiváltságot magunktól. Egy nyájad Itt egyedül maradt, egy szegény , beteg papodat vetted
magadhoz. temettük el néhány napja . Keserú lett ez a Te szolgád , nehéz a járása ,
vánszorgó a lépte, piros az arca, remegO a keze Itt a munkájában mlközöttünk . De
megújftottad Ot erejében , ahogyan remegő keze határozott mozdulattal emelte fel a
Te szent fiad testét a misében, együtt botorkált velünk a ml kedves sirjaink felé,
melyek az O sirjai ls voltak . mert magyarok vagyunk, a Te gyenge, veszendő. de
mégis megújuló néped, Uram . . . Könyörgünk a lelkéért, könyörgünk a lelkünkért,
áldunk az ajándékért, fohászkodunk a Te meglartó kegyelmedért, az Or Jézus Krlsz ·
tus érdeméért, légy velünk , Urunk. Amen:
Varga A . Zoltán és mások
HEGEDOS VIKTOR HÖNOR OCD
(1915 - 1975)
Május 30-án halt meg Budapesten, 35 évi papság után, váratlan halállal . Mint

t ízéves kisszeminarista lépett SzOz Márla rendjébe , és lett az I:gI Anya buzgó áldozópapja.
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Keresett lelkiatya , szívesen hallgatott szónok és lelkigyakorl atadó volt . A bombázások Idej én Győrött k itűnt bátorságáva I. Egyik paptárs ával a riadók lefúj ása után
azonnal k ör űtra Indult, hogy fölkeresse a bombázás áldozatait , és a vall ás vigasz·
tal ás ában részesltse őket.
K ésőbb katonalelk észt szolgálatra hívták be, és ebben a minő s ég ébe n éveki g
tartó hadlfoqs áqba került,
1950 ut án az egyik budapesti gépgyárban dolgozott néhány évig mi nt szakvégzett
esztergályos . Eletének utolsó évt lzedét a budapest i Mátyás·temp lomban töltötte mint
k i seg ítő káplán .
Utolsó napján halálsejtelmei voltak. KI ls Jelentett e ezt társ ának azzal, hogy még
szeretne valam it közölni vele . Erre azonban nem volt már Ideje: szivé hez kapott ,
és kilehelte lelkét.
Egész papi életében szívesen pasztorál ta a fi atalságot. Temetés én megje lent a
vietnami egyetemi hallgatók kis csoportja ls, és meghatódva kisérték lelkiaty juk koporsóját a sfrhoz.
Confr ater
PINTER JOZSEF SDB
(1904-1975)
Péliföldszentkereszt ősrégi búcsújáróhely a Gerecse hegy közelében. 1913-ban a
a szentkere szt
Magyarországba települő Szalézi Társaság első otthon a lett. Itt tövében - élt , dolgozott Pintér József , Bosco Szent János hűs ég e s , alázatos f ia.
A Gy őr-Sopron megyel Bogyoszlón született 1904.jan.6-án, mélyen vall ásos f öldműves családból. I:desapja kívánságára Győrbe kerül gimnáziumba . Minden vágya,
hogy fia pap legyen . Sajnos 1917-ben váratlanul meghal. Feleségéhez inté zett utols ó
szaval: .A gyereket kl ne vedd az Iskolából!" De özvegy , beteges édesanyja nem
birja taníttatását. Haza kell jönn ie . A IV.o.·t mint magántanuló végzI. Nehezen megy.
Tetézi a bajt, hogy hallása romlik. Biró Imre magyaróvári piar is ta igazgatótól szeréz
tudomást a szal ézlekr ől . 1922.febr.17-én ír a szentkereszti házfőnöknek , és felv ételét
kér i : .Nern keresek fényt, rangot , hanem csendes, lsten d icsős ég é re szolgáló munkát .. . ' Itt végzi el az V. osztályt, majd 1923 nyarán novici us lesz. Az úloncév el teltével letesz i első fogadalmait. 1925-ben Rákospalotán megny iIi k a Clarlss eum. Itt
a növend ékek felügyelője és a meginduló oratóriumi életben ls segít . 1928·ban felvetetik bejáró tanulóként a budapest i Pázmány Péter Egyetem hittudo mányi karára.
Kiváló professzorok tan it ják. Legszívesebben dr . M lhályfy Akost emlegeti , a ki tő l a
szent liturgiának nem csupán szabályait tanulja meg, hanem szeret etét ls magába
szivja. 1932.jún .29-én szentelik pappá Vácott. Első miséj ét szülőfaluj ában mutatla be:
az egyszerű falusi házból miseruhába öl tözötten, édesanyja áldásával Indul a templomba.
Elöljárói Rákospalot án a Doo Bosco nyomda vez etőj évé teszik . K l tü nő üzlet i érz ékkel lát munkához. Egyre e rő s öd ő f ülb ála miatt mégis felment ik munkaköre alól, és
Szentkeresztre helyez ik.
I:s most átadjuk a sz ör temetési miséj e szónokának, dr . Edelén yi István rendtársának és több éven át munkatársának:
. l:lete, munkáj a egybeforrott Péliföldszentkereszt búcsúj áróhell yel , Krisztu s keresztjének tiszteletével. Innét Indult el szalézi papi élete . A Szent Kereszt árnyékában készülődött a szerzetesi életre , és ott tanulta meg . hogy áldozat nélkül nincs
eredményes apostolkodás.
Papi életének munkája csaknem kizárólag Szentkereszthez kapcsol ódi k. 43 éves
papi müködés éböl 37 évet Szentkereszten töltött. Természet es tehát . hogy magába
szívta Krisztus Keresztjének tan ítás át, szellem ét. és az tö ltötte be gondolatvilágát ,
munkálkodását.
Itt lett ő Szentkereszt apostola . Nemcsak akkor . amikor a búcsúkat készitette
elő és vezette le , hanem akkor ls , amikor a gyóntatószékben Int ett , vagy a szertart ásokat végezte , vagy a liturgiát tanitotta a Szalézi Hittudományi Főiskolán .

101

Szentkereszttel kapcsolatban még egy gondolat. feladat foglalkoztatta : őrizn i a
magyar szalezlánum bölcsőjét . és hazavárni a rendtársakat lelk i tisztul áara . er ögyújtésre . hálaadásra. pihenésre . Onnep volt neki minden alkalom. amikor a család
tagjaiból felker este valak i. és néhány órára elidőzött nála.
Húségesen helytállt. lelki ismeretesen dolgozott. egyszerú feladat át Igazi papi lé·
lekkel. papi szíwel végezte. Ajtaja és szive nyitva volt mindenki előtt . Fáradhatat·
lanul gyakorolta az Irgalmasság testt -lelk t cselekedeteit.
Apostoli munkálkodásából Don Bosco lelkülete sugár zott : a lelkeket kereste .
Le gfő bb gondja vol t a zarándokok lelki Igényelt klelég lten i. Minden csoportnak megf e l e l ő I d őbe n legyen szentmls éje : szentgyónását mindenk i elv égezhesse ; a szent áldozáshoz is megfelelő légkörben [árulhasson : a szertart ások , az énekek rendben és
az épen menjenek .
Sok munkát, áldozatot kivánt tőle szerzetespapi élete . Hivatástudattal és azzal a
lel külettel vállalta . amely Krisztus kereszt jéből árad.
A kegyhelyhez filia ls tartozott: Mogyor6sbánya. A 3 km-es földutat gyalogosan
kellett megtenn ie esztendőkön át . néha két-hárornszor ls naponta. tüzö napon. es öben. fagyban. porban . sárban . hogy ott a hiveket ellássa . a hitoktatást elvégezze . Az
e lső években még egy szobája sem volt. hogy átöltözhessen . A hivek könyörültek
meg rajta egy·egy reggellvel. ebéddel ls . mert nem volt Ideje a rendházba visazamenni. Nemcsak Ismert e a családokat. hanem családt éjukkal , rokoni kapcsolataikkal
ls t isztában volt. a születési és esküvői dátumokat. mint egy lexikon. pontosan tudta .
Igazi atyja volt hive inek . Különösen a megpr6báltatások Idején mutatkozott nagy
s egitő készsége . A tokodi bányaszerencsétlenség alkalmával pi. tfz család szakadt az
ő váll ára ls . Nem csoda . ha hIvei azt kívánták , hogy kiváló lelkipásztoruk halála után
is az övék legyen. Ezért eszközölték kl az esztergomi főegyházmegyel hatóságtól.
hogy Mogyorosbányán temessék el.
Az utóbbi Időben mindig csak azt kérte : lmádkozzunk érte. hogy Szentkereszt és
a hivek szolgálatában eltöltött élete ne csak dicsekedjék Krisztus keresztjével . hanem üdvössége ls ez legyen :
Amikor f11lálát önállösttották, plébán lél ável hívek hfján alárendelt helyzetbe került.
Végül egyre súlyosbodó különbözö betegségei (fOIbaja mellett cukorbaj) miatt kénvtelen nyugdljazását kérni és bevonul az esztergomi Simor Otthonba . De csak három
hónapra. mert 1915.okt .3-án. egy második combnyaktörés után . a szentségekkel meg·
erösftva visszaadja lelkét Teremtőjének. 1914·ben még életben lévő két novretustársáv al együtt megünnepelhette ötvenéves szerzetesi Jubileumát .
Ezüstrnísés emlékképének szövegével búcsúzunk tőle : . Nem akarok mással dtcse kednl , mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével" (Gal 6.14J .
Dr . Pelsch Alajos SDB noviciustársa

Fr. GOROBICS JANOS FERENC OFM
(1911 - 1914J
(Ennek a megemlékezésnek a következő a története : A kármelIta Dömötör testvér
Brazfllában hírt vett Félix testvértől közös barátjuk haláláról. A kapott •Tlerra Santa"
c. Buenos Atres-t folyóiratot beküldte nekünk . hogy az ott levő kis nekrológ alapján
belktassuk a halottak névsorába . MI többet ezerettünk volna . Irtunk Dömötör testvér.
nek. Zamatos magyarsággal és humorral frt válaszában Félix testvérhez utalt bennünket. elmét ls megadt a. Most tehát Argentinába küldtünk levelet. Onnan meg ls
kaptuk . amit vártunk. Igy fedeztOnk fel három magyar szerzetestestvért: egy halottat
és két élót. - Szerk .l
Hálás köszönet nagyon kedves soralért és a Jószándékú é rd e k l őd é s é rt a boldogult
és nekem felejthetetlen Ferenc testvérről . Gorob lcs János tst t .ezeot.s-én a veszprémi püspökségben levő Küls övaton született. Nővérével és sógorával fiatalon klvándorolt Franciaországba . ahol aztán 1933-ban belépett a párizs i Sz. Péter ferences
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tartományba . Már otthon eltöltött pár évet a pápai. majd a kismartoni kolost orunkban. de nézeteltérések miatt elhagyta a rendházat . Az Idegenben Szent Ferenc atyánk
újra viss zavezérelte rendjébe . Bizonyára a magyar missz iós le lkész által került összekött et ésbe a párizsi ferencesekkel. (Ez a lelkész akkor az ugyancsak jel enleg i azámunkban búcsúztatott Dr. Kozma Ferenc volt. Szerk.) 1933. május 3-án az arnlens -t
novici átusban megkezdte az újoncévet, 1934. május 4·én egyszerű. 1937. május 6-án
pedi g ünnepélyes fogadalmas ferencessé lett. Az egész Idö alatt az amiens-I zárda
tagja volt . Haláláig szeretettel és hálával gondolt Ide vissza. De elölj árói és rendtársai is szeretettel és megbecsül éssel voltak Iránta jó modor a és sokoldalú k épes sége mlatt. Magyarul úgy lehetne mondanl. hogyezenmester volt. Kőműve s . s őt építö meate r . asztalos . pék, v illanysze relő (ez volt a kedvenc hobbyja) . szakács. cipé sz . . .
1938·ban a Szentfőldre kérte magát . Első működ és i helye bejrúti kolostorunk vol t.
majd 1939-ben áthel yezt ék a jeruzsálemi ferenc es nyomdába segédigazgatón ak. Az
I d ő s Igazgató halála után pedig ő volt ott az Igazgató egészen 1952-lg. Jeruzsálemi
m űköd é s e alatt szintén nagyra becsülték elöljárói és a vezet ése alatt levő alkalm azott ak ls, de több az. hogy az utóbbiak nagyon szerették ls jó szíve miatt . Itt Jeruzsálemben nagy barátságban élt a három magyar testv ér: a fer encren di Félix és
Ferenc meg a kármelIta Dömötör. 1952·ben jött át Buenos Aires-I "SionI Miasszonyunk" kol ostorába. ahol én öt hónappal megelőztem öt . Együtt voltunk 1 940· t ől egé·
szen 1974.má].31-1 halálá ig .
Az elölj áróknak Igazi jobbkeze volt mindenben . 1973-ban az elöljáró elhatározta.
hogy templomunkat f elúj ltjuk a II. Vatikáni Zsinat szellemében . Az oltár kicserélése.
a templom kifestése stb . - mindebben közrem üködött Jótanáccsal. a villany újonnan
való bevezet ése pedig egészen rá maradt. Szegény már betegen járta az állván yokat.
sietett . hogy kész legyen. mintha érezte volna. hogya végét járl a. M ire elkészült a
templom . és decemberben a Püspök úr újonn an fölszentelte. szegényke már az ágyból kelt fel . hogy egy pár percig megnézhesse munkája eredmén yét és örülj ön annak. amit csi nált az lsten nagyobb d icsőség ére . Nagy tü relem mel viselte nagy fájdalmait . amely eknek Igen ritkán engedett kif ejezést arcvo násain. A nyelő c sőrák
te lj esen fölemésztette ; haláláig 90 kIlórói 48-ra fogyott.
Kedves Atya. nagyon nehéz helyzetb e hozott engemet. amikor arra kért . hogy a
boldogult Fe renc rőlIrjak valamit. Nem tudom . hogy eleg et tertern-e a kérésé nek.
vagy pedig sokat írtam. ami Igazából nem ls érdekelte volna. Mindezért ezer bocsanatot kérek.
Magamról csak annyit . hogy itt vagyok 1952.jli n.l 0·e óta . mégpedig a Szentf öld
s zolqá latá ba n. min t . colector de Tlerra Santa" . Feladatom az. hogy ismert essem a
Szentföldet és gyűjtsek fenntartására. Járom Argent ina északi rés zelt : Tucuman.
Salta , Juiuy , Catamarca, La Rloja és Sant iago del Este ro tartományait . A Szolgálat
folyóiratot sajnos nem Ismerem. és ha lehetséges volna elküldeni . nagyon hálás
volnék érte . Ez új esztendőben lsten b ö áldását kérem m űk ödés ük r e . Oremos por
invicem!
Holocsi Félix
Bmé. M itre 4661. 1201 Buenos AIres (131

HORVÁTH KÁLMÁN váll plébános
(1915 - 19751
A sopronmegyel Zslr án szOletett szegény parasztemberek gyermekeként . Elemi
isko lál után a soproni bencés gimnáz ium diákja lett. DIákéve it a szegénység . kitartó
szorgalom. vi dám cserkész élmén yek és a rá később ls mind ig j e lle mző derü és jó
humor [ellemezték . ~rettségl után a székesfehérvári szemlnárlumba került. majd
tanul mányai befejezése után 1941 .jún .19-én pappá szentelték . Prohászka Ottokár szell emi örök sége életalakltó arökénr hat a fiatal te ológus. mejd pap életé ben. Prohászka-
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élménye elk íséri a sírig . Káplánévei után Alcs út, Cece . Székesfehérvár s utoljára
Vál plébánosi rn űk öd ésének állomásaI. Unm agát nem kímé lv e dolgozott, élete a
munka hevében égett el. .Szentelésének 34. évf ordul6jén paptestvéreivel akart
tal álkoznl, de Indulésakor isteni Mestere sz6Utotta rnaqához" - olvassuk gyészjelen·
t ésén, Június 27·én szerétett plébániatemplomában ravatalozták fel. s a koncelebr ált
szentm ise után Innen kIsérték utols6 útjára a váll temetőbe megyéspüspöke, paptestvérei . hIve i , rokonai és barátai Haláléval gazdag és boldog papi élet zárult le .
és sok megkezdett munka, a jövő tervel várnak folytatáara. megval6sulásra. Boldog
volt élete . mert őszintén. Igaz emberként élt, és mindennek tudott örülni. Isten
csodélatos szeretete mosolygott rá a váll völgy ezer szépségéből, hIvei és barátai
arcáról, néprajzi gyújteménye kopott tárgyalr6l. Mack6 pulJja húséges szeméből.
Ismerjünk meg még néhány mozaikelemet ebből a gazdag életböll
Elő kapcsol ata volt egykori szerzetestanáraival. Atyai j6barátság fOrte össze
nemrég elhunyt osztálytárséval és barátjával, Bajtay Oroslal (t 1965). akinek oltalmába ajánlott a a bencés rendbe lépő kisöccsét . e sorok lr ölát.
A megélt hit embere. a szüntelenül tervező . k űls öleq -bels öleq é p í tő pap típus a
volt. A cecei fresk6k, a fehérvéri Prohészka emléktemplom úJjéépítése, a véll
templom és plébén la restaurálésa. valamint a véll középkori tem plom romj aInak
kiásása csak küls ö jel el munkásságának . Leik ipésztori tevékenysége utolsó állorné shelyén bontakozott kl a legteljesebben. Felfedezve és felhasmálva a helyi adottségokat . hatalmas energ iával dolgozott. Hive inek szeretö és bölcs p ásztora , a zsinat utáni
keresztény élet apostol a, ugyanakkor a hagyom ényok megmentője és ápoléla volt .
Cikkeket Irt a Múemlékvédelem c. lapba templomár61 vagy egy éppen restaur ált
képrő l. Otthona a keresztény humanizmus háza volt. ahol mindenki j61 érezhette
magát . megtalélta a szellem és a lélek táplélékát . megtapasztalta a hézlgazda szíves
vendégszeretetét.
Közösséget teremten i tudó. nagyvonalú. delils egyéniség volt, élete az örök Főpap
iránt i hálából forrásozött. ahogy ezt végrendeletében salát maga írja : .Meg akartam
köszönni a Mlndenhat6 Istennek a legnagyobb kegyelmet, hogy sok nehézségem
ell enére ls pap lehettem . Egyetlen végyam . amblcl6m ez volt életemben .. 'Vérazegl Asztrik OSB

104

