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MINT SZŰKÖLKÖDőK, MÉGIS SOKAKAT GAZDAGíTÓK
H a kereszténynek lenni nem egy meghatározott él et st íl u s, hanem
a krisztusi jóhír meg élése, akkor minden em bernek és minden kornak
újra kell alakítania, sajátos körülményei között, Krisztus-követését.
A megmerevedés és kilúgozás veszélyeit csak a krisztusi példával és
a krisztusi üzenettel való állandó töltekezés kerülheti ki.
Korunk egyik jellemző társadalmi tünete a jólét. Az egész földkerekség, s főképpen Európa legjelentösebb országai már nemcsak a
legfontosabb élets zükségleteket igyekeznek kielégíteni. Arra töreksze·
nek, hogy a fogyasztási javak és az élv ezet i cikkek minél többeknek
és minél bőségesebben álljanak rendelkezésre. Biztosítva van így, ami
az életet szebb é, élvezetes ebbé teheti - vagy legalább is ez a cél lebeg
előttük. Az ún. harmadik világ lakóinak ugyan nincs még ebben részük. De mindig több és több hang emelkedik fel ez ellen az igazságtalanság ellen - s nem utolsó sorban a kereszt énys ég nevében. Miért
ne juthatnának ők is nagyobb gazdagsághoz, több földi jóhoz?
önkéntelenül is f elmerül a kérdés: ebben a jólétet élő vagy erre
társadalomban van-e még hely a szegénység számára? Pelhiuhatjuk-e korunk keresztényeit a szegénység értékelésére? S itt nem·
csak arra a néhány lelkes emberre gondolunk, akik mint szerzeiesek
bizonyos fokig el akarják különíteni magukat a világtól. Lehet-e ma
szegény az, aki a világban marad, akinek k özvetlen feladata a föld betöltése és uralma alá hajtása (Ter l,28)? Egy második kérdés is felötlik: ha a krisziusi életfelfogásban olyan fontos a szegénység, nem ellentmondás-e, ha a szegényeket fel akarjuk em elni sorsukból? Érde·
mes-e harcolni a szegénység meqsziintetéséért, feladatun k-e enyhítése?
törekvő

Mindennek m egválaszolására alapvetően fontos, hogy különböztetni
tudjunk egyfelől szegénység és nyomor, másfelől anyagi és lelki szegénység között. Szám unk tanulmányai ehhez próbálnak hozzájárulni.
A Szentfrás tanításához nem f űződhet k éts égünk. Kereszty Rókus
rávilágft néhány főbb pontra, ahol az 6 - és újszövetségben Isten szegényeiről van sz ö, Emlékeztet Szent Pál szavára: ,,I{risztus értünk lett
szegénnyé, hogy szegénysége r év én meggazdagodjatok" ( 2K or 8,9). Ha
pedig valaki gazdag, attól Krisztus elvár j a, hogy az éhezőknek kenyer et, a szomjazoknak: italt s a m eetel ennek ruhát adjon, illet6leg a tu datlanokat tanftsa, a szornor úakat vigasztalja . . . A Hegyi Beszéd
első boldogságánál sokszor elmélkedünk arról, amit el kell hagyni,
amir6l le kell mondani, de valószínűleg ritkán gondolunk arra, hogy
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ez mire kötelez. örsy László mélyen szántó tanulmánya figyelmeztet :
" Szegény az, aki adományokból él, és amije van, azt t ová bbadja." lsten
adományából élni nemcsak nem megalázó, hanem semmiségün k et betöltő valódi gazdagság. Ennek a tudata ösztönöz, hogy én is meqoszszam másokkal, amit az ő nagylelkűsége nekem adott. Nincs tehát etlen t ét abban, hogy igazi, krisztust szegénységre törekszem, s ugyanakkor m ásokat gazdagab bá akarok tenni. Francoís Russo cikke pedig
arra p róbál rámutatni, "mennyiben kedveznek vagy nem kedveznek
az új életkörülmények az igazi szegénység gyakorlásának."
Me rt van nem igazi, nem keresztény szegénység is. Zichy Aladár
eml ékezte t erre bennilnket: mit jelent a harmadik világ szegénysége,
tnik az okai és milyen a szegények és a gazdagok viszonya. Olyan kérdések et ve t fel, amelyeket nem lehet egy pár oldalon kimeríteni. Következ ő számunk az igazságosság szemszögéből kiegészíti és elmélyíti
korunknak ezt az égető problémáját. Addig is elmélkedhetilnk a szentatyának ,,Az Egyház szava" rovatunkban közölt idevágó beszédéről. A puszta ténymegállapitás azonban nem elégíthet ki bennünket. Kada
Lajos, je len l eg Costa Rica·i pápai nuncius, bemutatja, hogyan igyekszi k az egyetemes egyház a segitő szetetet korszerű formáit megvalósítani. Mint a pápai "Cor Unum" Tanács volt titkára, tapasztalatból
beszél. Békési István pedig példákon világítja meg, hogyan nyílhat al kal om m indannyiunknak mások gazdagítására, még ha szegények vagyunk is. A szentek élete szintén szolgálhat konkrét útmutatóként, a
je ruzsál emi diákonusoktól (Csel 6) szen: Ferencen keresztül napjaink i g. A nemrég szentt é avatott Ann Elisabeth Setont választottuk. Szem élyében az anyaság és a szerzetesi elkötelezettség másokat gazdagító
lel ki szegénye tündöklik, - Puskely Mária rajzában.
Az örök Ige kiüresitette magát (Fil 2,7), szegényként jelent meg
k özöt tünk, s m i ndenből kifosztva halt meg. Ezáltal váltott meg minden
em bert, adta a világna k a legnagyobb gazdagságot. Ebben az éltető.
bár titokzatos áramkörben valósul meg a keresztény hivatás is. Élni
mint szű kölködő k, mégis másokat gazdagítók.
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TANULMANYOK - - - - - - OrllY László
..BOLDOGOK A LELKI SZE G ~ NV E Ku •

.Boldogok a lelk i szegények. rnert övék a mennyek országa " (Mt 5,3).
Nagyon nehéz ezt szöveget modern nyelveken úgy értelmezni , hogy meg.
ragadjuk az eredeti gondolatot. A héber vagy arámi kifejezésnek. amelyet
Urunk eredetileg használt. nincs pontos megfelelője a görögben, az új szövetséq sugalmazott szövegében. Ráadásul a görögöt sem könnyü modern nyelvre
lefordltanl. A fra nciák rátaláltak egy elég közeleső kifejezésre: . une ame
pauvre" . De ha mi azt mondanánk : . Boldoqok, akiknek szegény lelkük van" ,
tönkretennénk Urunk szavainak teljes értelmét. A szokásos ford ftás : . Boldogok a lelki szegények' . szint én nem tükrözi a teljes jelentést.
A következőkben próbáljuk egyszeruen megmagyarázni. mit jelent a . Ielki
szegénység' . a . szegény lélek" . A szeqé nyséq erényé nek a lényege éppen
ez.
A bibliai háttér

M ikor Urunk így szólt a hegyi bes zédben : . Boldogok a lelki szegények ,
mert övék a mennyek országa" , hosszú izraeli hagyományhoz csatlakozott
szavaival. Jáhve szegényei. az Iste nben b íz ó. i s te n sze r ető . szegény . szeHd
és alázat os emberek külön csoportot alkottak Izrael történelmében. Ok vol tak lsten v álasztottat, ígéretének örökösei, amelyeket Ábrahámnak és utódainak tett, annak ellenére, hogya gazdagok és hatalmasok gyakran elnyomták
őket .

Az ószövetségben kifejlődött szegénységfogalom sokkal inkább vallásos
magatartást jelölt, mint fizikai nélkü lözést: lsten iránti őszinte, odaadó t iszteletet. Igaz. kezdetben , amikor . Izrael gyermek volt" . a szegénység egyet
jelentett a szerencsétlenséggel, a vagyon pedig lsten kedvezésével. Ha szegény volt vala ki, az annak a jele volt. hogy lsten nem szeret i; ha pedig gaz·
dag és jól ment a dolga , akkor szer ette az lsten. Ez azonban kezdetleges
gondol kodásra vallott. Jób könyve élénken helytelenIti ezt. Izrael túl is jutott
ezen az elg ondoláso n; fokoza tosan kezdett benne derengeni valami új teltegás, és ez k é s őbb helyet kapott az Egyház hiva ta los Imájában i s. Mindmáig
mondju k a zsolozsmában: . Dlvltlas et paupert atem ne dederls mihi, sed tantu m victui meo trlbuas necessaria - Uram . ne adj nekem gazdagságot. se
• Fejezet az . Open to the Spi rit' c. könyv ből. Rövl dltve.
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nyomorba ne dönts, csak azt add meg nekem, ami életem f enntartására
szükséqes ."
Urunk Idejében a vall ásI értelemben vett szegénység teo lógiáj a nagyon
kiérett. Izrael szegényei lsten barátainak, szeretett gyermekeinek tekintették
magukat. Ok hűségesek maradtak Jáhvéhoz; ők voltak Izrael . rnaradéka", az
a kicsiny csapat, amely nem csalta meg lsten bizalmát.
Fizikailag ugyan szegények voltak, de lelkil eg gazdagok. Krlsztus valóban
előszeretettel viseltetett Irántuk. Anyjául egy szerény sz űzet választott Dávid házából; oltalmazójául egy fiatal ácsot; és mikor a Messiás megszületett,
pásztorok hozták hozzá elsőül szeretetüket és hódolatukat.
Amikor Urunk kl akarta választan i jövendő egyházának tizenkét oszlopát :
az apostolokat, Izrael szegényei közül választotta őket. SzIvük szegény volt,
s Izrael megváltására vártak. Nem azért lettek kiválasztottak, mert szegények
voltak vil ági javakban. Lehet , hogya maguk módján jó dolguk volt. De a klfejezés előbb emlitett teljes vallási értelmében vett szegények voltak. H ű 
séges emberek , akik megtartották a törvényt, és Istenbe vetették reményüket. Lelküket Igaz jóság töltötte be. Nem voltak rnűveltek a szó szaksz erű
értelmében . Egyszerű emberek voltak. Néha veszekedtek is egymássa l, mint
az emberek ált alában. De lsten szerette őket, ők pedig szerették Istent.
Nézzük el őször azt, amit a szegénység erénye pozltfv oldalának nevezhetnénk , azután a negat Iv oldalát. De meg kell jegyeznü nk: valójában nem
helyes a szegénységet pozltfv és negatfv elemekre osztani. Egyetlen oszthatatlan valóság. Ha két oldalról vizsgáljuk, csak azért tesszük, hogy valami
rendet tartsunk.
A szegénység

előfeltétele :

lsten országának megtapasztalása

Ezt mondja Urunk: .Boldogok a lelki íszlvbell) szegények, mert övék a
mennyek országa: Nem úgy mondja: övék I e s z. Az evangéliumi szegénység kulcsa igazából lsten országának ez a jelen Idejű birtoklása és ennek
megtapasztalása .
A szö vallásos értelmében mindaddig nem lehet ünk szegények. mIg nem
birtokoljuk lsten országát. FIgyelmünknek tehát elsősorban az Ország birtoklása felé kell fordulnia . Ha már a mienk és megtapaszt altu k valóságát, akkor
képesek leszünk a szó evangéliumi értel mében vett szegény életre. Szegénységünk arányos lesz azzal, milyen mértékben vettük birtokba lsten országát.
Más szóval: hogy szegények legyünk Krisztussal , ahhoz szük séqes, hogy
valami tapasztalatunk legyen Krisztus gazdagságáról. AmIg valaki nem éli át
ezt a gazdagságot, nem lehet, nem lesz szegény. Nem azt mondjuk ezzel,
hogy nem élhet nélkülözésben. Elhet. Azt sem, hogy nem folytathat akár
zordul szigorú életet. Ezt ls megt ehetJ. De ez önmagában még nem lenne
Igazi szegénység a szö bIblia i értelmében. Hogy szegények legyünk Krisztussal és hogy élvezzük a szegénységet Krisztussal , ahhoz szükség van lsten
6

országának megtapasztalására. Enélkül a szegénység torz vagy legalábbis
lélektelen lenne.
De mit jelent lsten gazdagságának ez az átélése? Azt, amit a szavak
jelentenek: egész lelkemnek, sőt még a testemnek ls tudnia kell, hogy van
lsten és ez az lsten szeret engem, s hogy barátság áll fenn köztem és lsten
k öz őrt . Mély meggYőzooésnek kell eltöltenie, hogy lsten rám tal ált ebben a
világban, és meghlvott országába. Boldog rádöbbenés ez - a szó jó értel mében, józan értelmében: megtaláltam a Messiást. Akkor majd figyelmem
Krisztus felé fordul , el a világtól. Vele akarok lenni, s nem szomjazom kapzsi
módon e vilá9 gazdagságát. Belső átalakulás megy végbe . Ez kétségtelenül
lassú , fokozatos folyamat, sok évig tart. Talán még húsz év múlva is csak
kezdők vagyunk. De akár kezdő, akár nem: az, aki átélte lsten országának
jelenlétét, képes lesz gyakorolni valamennyit Krisztus szegénységéből. Senki sem követheti Krisztust, aki nem találkozott vele . Jelenlétének megtapasztalása az előfeltétel, hogy kövessük és osztozzunk szegény életmódjában. Ez
az élmény esetleg homályos, de valóságos.
lsten jelenlétének átéléséből vonzódás következik feléje . Isten magához
vonz engem. Próbál elcsábítani, mint Jeremiássai tette: .Rászedtél, Uram!
S én hagytam , hogy r ászed] , Erősebb voltál nálam és leqy őzt él " (Jer 20,7) . Ez
történik szinte mindenkivel Istenhez térése elején. Isten úgy bánik velünk,
mint a gyerekkel, édesen vonz; az ember betú szerint követésére .csábul" .
Csakhogy egy napon majd fölébred álmaiból. Isten kezdi szilárdabb eledelre
fogn i.
Amikor valaki , ha csak kis mértékben is, megtapasztalta ezt a szeretetet.
máris birtokában van lsten országának. Megtaláita a Mess iást. Ez azonban
nem a folyamat vége. Mert egy szép napon Lnap" itt éveket jel ent) ez a
szeretet kiterjeszkedik. Eddig az ember figyelme a szeretett Személyre , Istenre irányult. Most észreveszi, hogy valójában az egész teremtett világ nem
más, mint lsten szépségének megtestesülése. Akkor visszatér a világhoz és
szeretni fog ja, éppen azért, mert minden az Istenről beszél neki benne.
Ahogy Keresztes Sz. János írja a .Szellemi párosénekek" -ben: a hegyek és
a völgyek , a folyók és a szellők, az éjszaka és a napkelte meg a vacsora, a
közösségben elköltött mindennapi vacsora - mindez a Szerelmesről beszél.
Szent Jánosban magas fokban klfejlödött az lsten megtalálásának ez az érzéke; de mi sem akadályozza, hogy bennünk is meglegyen legalább egy
apró szikrája ennek a tökéletességnek, és észrevegyük legalább - mondjuk
- egyik-mási k közösen elköltött vacsorában lsten szépségét . Assisi Sz. Ferenc, lsten szegénye is megtaláita Ot mindenben. Gondoljunk a híres Naphimnusz ra. Csak a . szegény szlvű" ember birtokolhatja ilyen teljesen a mlndenséget.
Mellékesen talán nem árt megjegyezni : ma, amikor annyit beszélnek az
Egyházban a szegénységről , erről az előfeltételról gyakran megfeledkeznek .
Nem csoda, hogy sok reformkísérlet egyszerúen nem válik be. Nem lehetün k
7

egyik napról a másikra szegénnyé. Előbb gazdagnak kell lennnünk. Ha valakI
nem gazdag Istenben és Istennel. nem lehet szegény evilágban. Isten olyannak teremtett bennünket, hogy nem szerethetünk légüres térben . Nem hagy·
hatjuk magunk mögött a világot semmiért. Először meg kell találnunk Iste nt
és az ő országát : akkor aztán képesek leszünk lemondan i minden földI birtokról és szegénnyé válnI. Akkor más gazdagságunk lesz, amire támaszkod junk , am iből élj ünk. Ha az Egyháznak szegényebb é kellene válnia (és bizonyos értelemben kétségtelenül azt kell ene) , akkor más tér en viszont gazdagabbá kellene lennie : gazdagabbá lsten szeretetében. Igy lehetövé válik a
nagyobb szegénység; másképpen nem. Ha az Egyház képvis elő i növekednek
lsten szeretetében, akkor majd növekednek az evangéliumi szegénységben
is. Ha nincs meg ez az előfeltétel, akkor semm iféle fi zikai szegénység és
nélkülözés nem lesz hosszú életű , és kudarcot vall minden kísérlet a növelésére.
A szegénysé g tehát lsten országának átélésével ke zd ődik . Nem hanqsúlyozhat juk elég gé ezt a szempontot. Talán ennek az élménynek a hiánya
okozza, hogy manapság sokan ell en prób álnak áll ni az agglornamentónak.
Nem élték át a Szentlélek sodrását. Hasztalanul rónánk rájuk új szabályokat.
Először seg Itenünk kell, hogy fölismerjék az eseménye kben a Lélek múvét.
Ha egyszer megtapasztalják a Lélek jel enlé tét a megújulás mozgalmában ,
akkor az aggiornamento könnyedén megvalósul. De ha valami pusztán külsöséges agglornamento-félébe próbáljuk taszlgálnl az embereket, akkor először
ellenállnak, ha pedig az ellenállás sikertelen, silányul és morogva, tehát hatástalanul fognak közremúködnl. Munkájuk nem lesz szeretetböl fakadó. Egykét év múlva beigazolják, hogy az új eszmék egyszerúen hasznavehetetlenek
a gyakorlatban , tehát vissza kell térnünk ahhoz, ami azelőtt volt. es Igy tel jes mértékú csalódás áll be a Lélek Ihlet és ében.
Azt ls jó talán megjegyezni, hogya II. Vatikáni Zsinat munkáját az Egy·
ház egész hagyományának a keretében kell néznünk. es ha az agglornament6ról akarunk beszélni, jó, ha ezzel a kérdéssel kezdjük: Hogyan mélylthetjük
el Istennel való barátságunkat ma, a 20. század sajátos körülményei között?
Minden egyénnek , minden közösségnek szembe kell néznie ezzel a kérdéssel.
és meg kell válaszolnia.
Aki Igy szilárd barátságba került Istennel, aki gazdag lett Istenben, az
- miközben élvezi ezt a barátságot - a világ felé is oda fog fordulni , hiszen
az egész világ lsten szeretetének megtestesülése. A világban mindenekelőtt
az Istenre éhes embereket veszi észre , akik talán öntudatlanul az ő országát
várják . Ezért követi az imát Igy vagy amúgy az apostoli munka. Isten minden
barátja az ember barátja lesz. Szent Teréz nagyon hangsúlyozta a magányt
és a kolostorban való megmaradást, mégis annyit és olyan vidám szlvvel
utazott, hogy új alap ít ásokat hozzon létre. A Szentlélek múve volt ez. Sz. Teréz talán nem is látta át egészen, hová lr ányítja; imáját apostoli tevékenység
követte - és természetesen táplálta ls. Idevág a bencések és más rnonasz-
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tlkus szerzetesek példája is. Letették a stabilitás fogadalmát, vagyis hogy
ugyanabban a házban maradnak, - mégis ők térftették Európa nagyobb részét a kereszténységre. Imájuk gyümölcse apostoll munkában áradt ki. Talán
egyetlen keresztény író sem fejezte ki megragadóbban. még a bibliai könyvek
inspirált szerzői k özőrt sem, Szent Pálnál, hogyan vezet ez a közeli barátság
Istennel az ember túláradó szeretetére. Kijelentése olyan erős , hogy könnyen
paradoxnak tarthatnánk, de ő nem így értette. Erősebb benne az emberek
Iránti szerétet. mint az a vágy , hogy közvetlenül lássa és élvezze Krisztus
dicsőségét (vö. Fil 1,21-26).
A szív szegénysége azt jelenti, hogyadományokból élünk
Irjuk le már most közelebbről ezt a . szegény lelket', annak a szegény
embernek a lelkét, aki Istené és lsten az övé. Ilyen lélekről szólva nem szükségképpen tökéletes emberre kell gondolnunk. A .jó keresztény" nem egyértelmű a .tökéletes emberrel". A jó keresztény olyan ember, akit lsten szeret, és ő befogadja ezt a szer étetet. Isten titka az, hogy szeret. mélységesen
szeret tökéletlen lényeket .
Ki hát a .szívében szegény" ember? A felelet: szegény az. aki adományokból él. és amije van, azt továbbadja . Mások jóságára támas zkodik , de
nem gyűjti halomra a kapott adományokat. Kapni és adni - ez a kettősség
valójában egyetlen eszmét fejez kl. a vallásos értelemben vett szegénység
eszméjét. Eszünkbe jut Assisi Sz. Ferenc, aki alamizsnáért koldult. és amije
volt, mind továbbadta. Ez a két gesztus ugyanannak a szegény embemek
belső kifejeződése; egész lelki beállítottsága benne van .
A szegényember adományból él. Kereszténynek lenni annyit tesz, mint
szegénynek lenni. Isten országa: lsten adománya . A szegény lélek csügg az
Istenen, mert tudja, hogy nélküle azonnal el esnék . Csak azért képes lsten
országában maradni. mert lsten erőt ad neki, betű szerint kezén hordozza .
Mindannyian lsten kegyelméből élünk.
A kereszténynek továbbá megértőnek kell lennie. A szegény embernek
megvan az a kiváltsága . hogy megérti mások nyomorát. Ha valaki adományból él. soha ne vessen meg mást. aki nem kapta meg ugyanazokat az adományokat. Az olyan keresztény. aki megvet egy bűnöst, barátságtalan, kemén y
hozzá. szegény létére keményen bánik a másik szegénnyel. A gőg legrosszabb
fajtája.
Szegénynek lenni tehát annyi, mint adományból élni. Ha valaki szeretné
tudni. szegény-e szívében, kérdezze meg magát: tudatában van-e természetes
és természetfölötti szükségelnek. és kész-e napról napra adományért. segítségért nyújtani a kezét. Ez az Igazi szegénység. Lehet. hogy nagy összegeket
takarít meg valami szent ügynek. de bizony nyomorúságos keresztény. ha a
lelke nem szegény és egész lénye nem tárul kl naphosszat. hogy kapjon másoktól - mint a koldus. aki kap a gazdagtól. kap a hozzá hasonló szegényektól. felnőttektöl, gyerekektól egyaránt.
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A szív szegénysége annyit jelent. hogy adunk
A szív szegénysége annyit is jelent, hogyodaadjuk, amink van. Ez Assisi
Sz. Ferenc másik gesztusa . Valóban ugyanezt találjuk végig az egyháztört énelem során. Ez a mozdulata a szívben szegény jó keresztényeknek : odaadták, amij ük volt.
itt a lényegnél jár unk. Fontos , hogy tudjunk kapni ; de még fontosabb,
hogy tudj unk adni. A legjobb ped ig, amit adhatunk : saját magunk . Kevesen
tudnak közülünk pénzt adni , kevesen képesek anyagi dolgokat osztogatni. De
saját magát oda tud ja adni mi ndenki. A szív igazi szegénysége azt jelenti,
hogy az ember többé nem önmagáé, hanem Istené , az Egyházé és lsten rnlnden gyermekéé az Egyházban, s őt minden emberi lényé a földön. Semmi kétség: mindanny ian áté lj ük a kís ért ést , hogy tartsuk meg magunknak , amink
van. Sokszor vétün k ennek a bel s ő szegénységnek a terén, mert gazdagok
vagyunk és meg akarj uk tar tani gazdagságunkat, anélkül. hogy tudnánk.
A szegénység lel ke: odaadni magunkat. Kezdjük az apróságokon, hisze n
életü nk apró ságokból áll: Jel ent i ez azt, hogy ne fösvénykedjem magammal.
Ne kuporgassam az i d ő m et, hanem akarjam odaadni. Ez bizony nem könnyü .
Hiszen megvan a napirendem , a magam programja, a magam léqv ára, amit
két éves h atár időre föl akarok épít eni. Már minden részletet kidolgoztam. I:s
most jön X meg Y, segítsége t kér és kereszt ezi a terveimet. Választanom
kell: vagy föl építem a várat , vagy segítek lsten egy gyermekén. Persze ha
az Egyháznak valami nagy érdekét szolgálom , akkor mindenképpen teljesítenem kell , amit az Egyház kíván. De ez igen-igen ritka . A legtöbbször az az
lsten akarata, hogy szegény legy ek ér te : engerljem , hogy mások szétszedjék
a napi rendemet. megzavarj ák a t erveimet, lerombol ják a légváramat. Ez az
igazi szegénység. Es ha úgy cs inálom , hogy észre sem ves zik , annállgazibb .
Csak for duljanak hozzám mások , és vegyék természetesnek, hogy segítek
rajtuk - föltéve, hogy az engedelmesség vagy valami egész biztosan [elent ösebb felad at nem tart vissza . (I:rtenem kell a f elelős ítéletalkotáshoz.)
Hadd tud ják, hogy nekem lsten gyermekei a legfontosabbak, nem pedi g az
ügylet. a dolog , amit meg kell csinálni. Mindenekfölött az emberi személyek
foglalják le érd e k l őd é s e m e t , a segít ségre, megértésre szoruló személyek,
mert lst en országában a legtökéletesebb az ember. Ha lsten gondviselése
egy embert hoz elém , rendes körülmények között az az lsten akarata, hogy
segít sek rajta, mondhatnánk : . pazarolj arn rá- az időmet . lehet, hogy kísérté sbe esem , hogy túl sokat t örőd jern a szóbanforgó üggyel és túl keveset
az érinte tt személlyel. A kérdés logikus megválaszolása nem mindig oldja
meg a probléma súlyát érző személy nehézsége it. Nagyonis lehetséges ,
hogy nem log ikus megold ásra van szüksége , hanem támogatásra és megértésr e. A személyes seg ítség néha abban áll, hogy egy óra hosszat hallgatunk
valakit . Az ór a végén tal án mind en problémája eloszlott. Még esetleg azt is
megállapít ja, hogy csodálatos an értesz a problémák megoldásához, pedig
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talán minden , amit mondtál, egy-egy . igen· vagy . nem" volt a megfelel ó
helyen .
Onmagamnak ez az odaadása egy másik embernek: ez a valódi szegénység. Vele szétosztom magamat és hagyom, hogya többiek birtokba vegyenek. Persze világos , hogy egyensúlynak kell lennie saját magam odaadásának folyamatában: elsódleges kötelességeim vannak, amelyeket el kell
végeznem. De az adás a szív magatartása, annak bőségéből való. Ha szívem
valóban szegény, akkor kötelességem nem fog kárt szenvedni, s ugyanakkor
sokat fogok segíteni másoknak. Pontosan ez volt Urunk magatartása: .J ézus
körbejárta az összes városokat és falvakat. Tanított zsinagógáikban, hirdette
az Ország evangéliumát, gyógyított minden betegséget és minden gyöngeséget. Amikor látta a tömeget, részvéttel volt Iránta" (Mt 9,35; vö. 4,23-24) .
Ezt tette Szent Pál: zsidó volt a zsidókkal és görög a görögökkel, átadva
magát az evangéliumna k és lsten népének szolgálatára, állandó vándorúton ,
ezer viszontagság és veszély között (vö. 2Kor 11,26-29) .
A szív szegénysége kizár minden belső fösvénységet. A keresztény , még
a szerzetes is könnyebben fösvény szívúvé válhat, mint gondol ná. Belül . blrtokoss á" válhat, - és a szegénység lényegét Illetőleg nem nagy különbség ,
álombell-e a kastélya vagy valóságos. Ha ragaszkodik akár az egyikhe z, akár
a másikhoz, már nem szegény többé . Az evangélium nem hatolt be a szívébe .
A külsö szegénység áldozatot jelent
Akik készek másoknak adni magukat - Istennek, az Egyháznak, embertársaiknak, - azok szívükben szegények. Minthogy örömük telik a szeq énységnek ebben a belső lényegében, nem fogják nehéznek találni, hogy külső
leg is gyakorolják. Inkább kívánják, hogy fogható küls ö tettekben is kifejezzék
belső beállítottságukat. Minthogy szívükben szegények, anyagiakban ls szegények akarnak lenni. Megtalálják a helyes egyensúlyt is az anyagi szegénység gyakorlásában.
A szerzetesi szegénység ebben a külső kifejezésben különbözik az odaadott életú vil ági keresztény szegénységétől. Bensőleg nem lehet különbség ,
hiszen a szív szegénysége az Ország birtoklásának a másik oldala , már pedig lsten or szága éppúgy minden kereszténynek sz öl, mint a hegyi beszéd.
Külső leg azonban a szerzetes lemond a földi birtokhoz való minden jogáról ,
törvényes hatalmáról, - bár ezt a lemondást inkább a szabadságjogok deklarálás ának mondhatn ánk. Minthogy Istenben birtokolja az Országot és a
földet, szabadságát korlátozná, ha részleges jogi viszonylatokba bonyolódné k.
a vele járó minden kötelességgel és gonddal. Ennél már többje van. I:s mint hogy módjában áll elkerülni a javak birtoklásával és gondozásával járó problémákat, így akar tennI. Ez különlegesen felszabadítja az Egyház szolgálatára:
olyan könnyedén és szabadon követheti Krisztus t, mint az apostolok, akik
lerakták hálójukat és Krisztus tanítványai, társal lettek.
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Elt eki ntve ettől a gyökeres lemond ásről. Illetőleg ezen túl a k üls ő szegénység nagymértékben egyensúl y kérdése. Hiszen egy belső lelki be állítottság küls ö, anyagi kifej eződ é s e, ez pedig a különbözö körülmények szerint
vál tozhat. De mindig lesz benne önmegtagadás , másik eleme ped ig ugyan akkor a szabadság lesz, Krisztus kereszt j e és a Léle k szabadsága nyom ja rá
a jegyét. A küls ö szegé nységben kever edik a teremtett dolgok használatában gyakorolt lemo ndás és önmegt agadás azzal a valódi szabadsággal, amely
bánnit, kivétel nélkül bár mit felhasznál, ha szüks éges vagy hasznos az evan gélium terj esztésére. A lemondásnak és önm egt agadásnak ez az eleme rneqvolt Krisztus életében, de nem mindi g ugyanúgy. Hosszú éveken át, mig
Urunk Edesanyjával és ne velőa pjáva l Názáretb en élt, a Szentcsalád élete
megállapodott volt. Nem val ami könnyű élet, de azt si ncs okunk gondolni.
hogy nyomorúságos . Föltételezhetjük, hogy életü k megf ele lt az Imádságnak:
. Uram, ne adj nekem gazdagságot, se nyomorba ne dön t s, csa k azt add meg
nekem , ami életem fen ntartására szükséges." Ilye n volt a Szentcsal ád élete:
egyszerű életmód, ame ly nem terhelte meg napj aika t annyi anyagi gondd al ,
hogy ne dicsérhették volna Istent és ne él vezhették volna t er emté sét.
De Krisztus Urunk nagyobb szegénységet is Ismert, különösen nyilvános
élete alatt. M égse gondoljuk, hogy nyilvános éle te mindig nagy nyo morban
telt. A szent asszonyok, szerényen háttérb e húzódva, de itt-ott megmut atkozva, tőlük telhetőleg gon dot viselt ek rá és apostolai ra (vö. Lk 8,1·3) .
Ugyanakk or Urunk maga mondotta : . A rókáknak vackuk van , az ég madarainak fés zkük , de az Emberfiának nincs hová fejét leh ajtania' (Mt 8,20) .
Tapasztalatból ismerte a szegények életét.
Nem helyes az egész Egyház számára ugyanolyan fajta szegé nységet pr édikálni. Isten sohasem kivá nta ezt . De az is helyt elen lenne , ha elhallgatnánk az önmegtagadás elemét. Ist en ls, az Egyház ls megk ivánja ezt. A val lásos értelemben vett szegénység Ist enn ek ajánl ott áld ozat. Krisztus keresztje van jel en benne. De ne tegyünk m inden további nélkül eg yenl ő ségjelet a
küls ö szegénység és az anyagi eszközök hiá nya közé. Egy pap, aki rendes
háztartással és jó könyvtárra I rend elkezik, de Idejét , egé sz magát , mindenét,
amije van, lsten népe szolgá latá ra szent eli, sokkal szeg ényebb lehet, még
külsőleg is, min t valaki más , aki négy csu pasz fa l közt él, ninc s egyetlen
könyve sem , de alig le het hozzáférni, ha a szolgá latá ra vo lna szükség. Lehe t.
hogy valaki nem böjtöl , de csak t izenöt perce van, hogy bekap ja az ebédjé t ,
annyi a dolga . Rendesen t ápl álkozik - és odaadja magát. A szegén ységne k
ez a fajtája is szent: senki se klcsi nyelj e le .
Aldozati elem nélkül nincs Igazi keresztény szegénység. Ennek az áldozatnak a felajánlása nyi lvánvaló kell , hog y le gyen mind a közöss ég, m ind az
egyén életében . Ezért van, hogy a szerzetesek vezette inté zmé nye kben,
legyen az nagy egy etem, isk ola, kórház vagy akármi, valamik éppe n meg kell
nyllv ánuln la, hogy lst en szegényeinek Irán yi tása alatt áll. Ugyanakkor a szegénységn ek sohasem szabad akadályoznia az apost ol l tevékenység ered -
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ményességét. EI kell ismerni, hogy nehéz megtalálni a helyes egyensúlyt
ezek között a lát szólag ell entmondó igények között, de a Szentlélek segitséq ével lehetsége s. Es aki keresztény környezetbe kerül, annak meg kellene
éreznie a keresztén y léqkört az anyagi dolgok használatáb an.
A keresztény szegénysé g a társadalmi kapcsolatokban is megnyilvánul.
Egyetemes barátsá got jelent lsten gyermekei iránt. Ha pl. egy szerzete sköz össéq csak a város gazdag, vagy onos embereivel tart barátságot, lehet-e
állítani , hogy tanúság ot tesz a szegé nységről? Természetesen apostoll munkánkból nem zárhatjuk ki a gazdagokat sem - azok sokk al szegényebbek
lehetnek a szegény eknél - , de ugyanakkor be kell bizonyítanunk a szegénye k irá nti sz eretet ünket a legértékesebb ajándékkal, a barátsággal. Ha
csak a gazdagok a barátaink, nem éreznénk-e kívülállónak magunkat az
apostolok társaságában? Ha ped ig nem érezzük helyünkön magunkat köztük.
akkor a szívünk nem olyan , mint Krisztusé , aki nagyon otthon érezte magát
velük .
De mindezzel még nem rajzolt uk meg a küls ö szegénység minden vonását.
A külsó szegénység magában foglalja a teremtett dolgok használatát ls
A szeq ényséq kü lső ol dala az anyagi dolgok használatát is jelenti lsten
ors zágáért. Csak a szegényben van elég bátorság és határozottság, hogy
bárm it igénybe vegyen és felhasználjon az evangélium terjesztésére. cl tudja,
hogy a t eremt ett dolgok végel emzésben mind az Istenéi, azért nem jön zavarba miattuk. Az egész Világ a szegényé. Szabadon jár-kel benne, bizonyos
tüggetlensé9 gel, semmihez sem ragaszkodva . Megvan a bátorsága , elsz ánása, mersze, hogy új dolgokba kezdj en lsten szolgálatában. Még kockázatot
is mer vállalni - ez már a tökéletes szeq ényséq megközelítése - , ha ez
ésszerű Ist enért . Bármi lesz is az eredmény, nincs veszve semm i, hiszen
rnlnden az Ist ené, nem a mienk. Ha a vállalkozás minden gondossága ellenére nem sikerü l, nem esik kétségbe . Ha például egy befe kt etett pénzösszeg
az okos gondoskodás ellenére elvész, hát lsten szolgálatában veszett el. Ez
a szolgálat kockázatvállalást is zár magába, a kock ázatnak pedig olykor kudare a vége.
A mersz, a bátorság a teremtett dolgok használatában lényeges vonása
az Igazi szeqényséqnek. Illuszt rálj a ezt az elvet Xavéri Szent Ferenc elsó
japáni útja . Mikor először érkezett oda, szegényes öltözetben próbá lta hírdetni az evangéliumot. Ugyet sem vetettek rá, sót kigúnyolták. Látva slkertelenségét, más módszerhez fo lyamodott. Visszament a hajóhoz és megkérte
a kapitá nyt, adjon neki egy rend f inom ruhát és ami ajándékfélét csak el tud
n élkülözní, Azután levelet küld ött a legköz elebb eső japán előkel őséq eknek ,
hogy a pápa követe ideérkezett, és szeretne hivatalos lát ogatást tenni. Nagy
tisztelettel fo gadták. A japán evangeliz áció e l s ő lépése a teremtett dolgok
használatával siker ült . nem pedig a róluk való lem ondással. Ugyanilyen példa
a kínai miss zió t ört énete , ahol a jezsu iták mint csilla gászok m űköd tek , tudo13

mányban és eszközökben gazdagon, szívükben szegényen. Tudományos sikerük nagy volt, és rövidesen akadtak keresztény hitre térők 'I s. Az első kínai
misszionáriusok független lelkületét rnl sem mutatja jobban, mint hogy kérték - és meg ls kapták - a Szentszéktől az engedélyt, hogy minden liturgikus ténykedést klnaí nyelven végezzenek . Csak szívben szegény emberek
kérhették ezt, elhagyva a vallásgyakorlat gyermekkortól meghitt minden küls ö formáját - a kínaiak kedvéért.
Kötelességünk a lehető legjobban tenni meg mindent, felhasználva mindazt az eszközt, amit lsten jóvoltából elérhetünk. A szegény nemcsak lsten
országát bírja, hanem az egész anyagi világot is. Talán azért is vagyunk
annyira hátra apostoll múködésünk terén például a rádió , mozi és televízió
használatában, rnert nem volt helyes felfogásunk a szegénységről. Nem úgy
tekintettünk ezekre a tal álmányokra. mint eszk özökre. amelyek lsten gazdag
kincseit és szépségét hozzák felénk. Ezért nem törődtünk velük, vagy legalábbis nem nagyon. Néha jószándékú katolikusok még rosszabbat ls tettek:
hibáztatták azokat, akik használták és élvezték ezeket a kommunikációs eszközöket, mintha bizony az ördög találta volna ki őket, nem pedig lsten qondolatában , az Igében, lsten Fiában fogantak volna. Most változik az Irány :
amint a megtestesülés értelme világosabbá válik, megértjük: semmitől sem
szabad elzárkóznunk , hiszen az a hivatásunk, hogy mindent megszenteljünk.
De becsületesen el kell Ismernünk, hogy még mindig feltúnően kevés eredményt érünk el ennek az isteni igazságnak a gyakorlatában.
Azt ls megkívánja a szegénység , hogy személyes adottságainkat ls felhasználjuk lsten szolgálatában . Nem szabad a szegénység ürügyén elhanyagolni az embert - sem a magunk személyét, sem a másét. Ha nem használjuk fel megfelelően az Istentől kapott adományokat és tehetségeket, annak
következményeképp en lsten országa kárt szenved. Istent nem érdeklik túlságosan az autók, de mérhetetlenül érdeklik saját gyermekei. A kegyelemnek és a természetnek azokat az adományait, amelyeket valak inek ad, mind
hálásan kell fogadni - egyénileg is, közösségben is - és a szegénység
szell emében használni az Egyház javára .
Munkánkat, adminisztrációnkat minél eredményesebben kell végeznI. A
alkotott felfogásunk és a gyakorlatunk még messze áll a kiegyensúlyozottságtól. Ha például egy külföldi utazás segft valakinek alkotóereje fejlődésében , tegye meg ezt az utat. Igaz, a szegénységnek ebben a
fogalmában veszélyek rejtőznek. Dehát minden jó dolog, még maga az igazság is veszélyes , ha olyan kézbe jut, ahol visszaél nek vele . Soha ne rnell özzünk valam i jót csak azért, mert veszélyes . Hanem küszöböljük ki a veszélyt,
és engedjük teljesen érvényesülni a jót.
szegénységről

A lényeg ez: szükségünk van külső szegénységre, de még jobban arra
a szegénységre , amely megszabadítja a szívet a földhöz tapadástól , és megadja neki lsten gyermekeinek szabadságát. J:s ha nincs elég külsö szegény14

ség az életünkben (kinek-kinek hivatásához m érten) , akkor nincs meg ez
a belső szabadságunk.
A vállalkozó szellem, a kezdeményezés gyakran azt ls jelenti, hogy készen vagyunk kudarcok elfogadására, hidegvérrel vesszük, ha megégetjük az
ujjunkat. Csak a szegény lehet felkészülve erre. Az mindent fel tud áldozni
az evangéliumért, hiszen semmije sincs . I:s mégsem élvezi senki ezt a világot (legalábbis időről időre) annyira, mint Ő. M i n d e n e megvan.
Záradék.
Jó lenne talán lelkiismeretvizsgálattal befejeznünk a keresztény élet
igazi s z eg é n y s é g é rő l. Ez mindenkinek hasznára lehet. Ime a kérdések :
lsten országa érdekel-e elsősorban, vagy más dolgok? Törekszem-e elő

sz ör megtapasztalni lsten szaretet ét. és erre az élményre építem-e föl szegénységemet?
Továbbá: Ellogadtam-e lsten hívását , hogy forduljak el a világtól és forduljak őfeléje? Amikor pedig megtaláltam és barátsága gazdaggá tett, visszatértem-e igazán a világhoz, vagy pedig mesterséges bezárkózásban maradtam?
Szeretem-e a világot? lsten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát
adta érte. Ha nem szeretem én is , nem vagyok szegényember. Szeretek-e
minden jó dolgot e világon , megkülönböztetés nélkül? A szegény minden teremtményt - lelkeset vagy lélekteleni - szeret, de szeretete sohasem kizárólagos, és tudja, mikor kell valamit áldozatul hoznia. Az Isteni szeretet a keresztény szeretet ilyen - sohasem kizárólagos, Ez az önző szeretet jele .
Az egy tárgyra, egy személyre összpontosul, vagy akár a napirendre, a megszokott életmódra. Keresztény-e a szeretetem, vagy önző szeretetbe merül tem?
A következő kérdés : Szegény-e a szívem, vagyis adományból élek-e? Hogy
gyakorlatlak legyünk: mondom-e valamikor, hogy ez borzasztó, én soha nem
tennék ilyet? Kérdezem-e, hogy tehetett ez meg ez ilyet? Ha Igen, nem vagyok
szegény a szívemben . Gazdag vagyok, a legrosszabb fajta gazdagsággal, nem vagyok vele tisztában, hogy lsten kegyelméből élek . Elfogadok-e tanácsot és segítséget mástól , kérem-e ezt? Tudok-e párbeszédet folytatni? A
dialógus : eszmecsere szegények között .
Azután: kész vagyok-e odaadni magamat, személyemet, időmet, programomat, könyveimet - mindent? Minthogy pedig a szegénységnek k üls őleq
is meg kell nyilvánulnia, kérdezzem meg magam: Szegény vagyok-e külsöleq ,
a saját életformámnak megfelelően? Ott van-e szegénységemben az áldozat
szelleme? Jel-e küls ö szegénységem embertársaim számára, hogy lsten
országa itt van közöttünk?
A teremtett világ használata terén megvan-e bennem lsten gyermekeinek
szabadsága? Eredményes-e istenszolgálatom? Van-e bátorságom , merszem
kockázatv áll alásra, egészen odáig, hogya kedarcot is elfogadom ?
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Ne ringassuk IIIúzióba magunkat: a szegénység kérdése az Egyházban
ma élet-halál kérdés. Felszabadftó hat ásu, ha világosan szembenézünk a kérdéssel. Vannak idők, amikor a szeretet és a figyelmesség azt kívánja. hogy
beszédünk körültekintő legyen és kerüljük ki a nehéz
pontokat. M áskor
ugyanaz a kölcsönös szaretet és t isztelet világos állftásokat és a cselekedetek következményeinek vi zsgálatát kívánja . Az igazság és a bátorság fog
megszabadfta ni mind en k öte l ék ünkt ől. az teszi szivünket szegénnyé és befogadóvá a Szentl élek kegyelmei ir ánt, amel yeket napjainkban bőséggel ki ván árasztani ránk .

Kada Lajos
A SEGITO SZERETET KORSZERŰ FORMÁl

A . Szolq álat" 1974 karácsony i száma a szeretet tém áját t árgyalta. Cikkek
sorozat a beszélt erről a legkülönbözőbb , elsősorban teológiai . elvi szempontból.
Természete sen egyik cikk sem akarta megállítani az olvasót elvi el·
gondo lásoknál. szép elmélkedési pontoknál, hanem mind egyik mögött az volt
a többé-kevésbé kimondott törekvés: az olva só igye kezzék életre váltani a
szép elveket és megállapításokat.
Ha teh át a ezeretet tém áját még t eljesebben kívánj uk szemügyre venni ,
akkor ezt gyakorl at i szempontb ól. a tevékeny szere tet szemszögéből is meg
kell t ennünk . Talán ezt a kérdést kell szem előtt tartanunk: hogyan valósul
meg a szeret et ma az Egyházban? Ez a kérdé s valóban lényegre tap int. Ha
nem t aláljuk meg Egyházunkban - és ez mi vagyun k mindnyájan - a tevé.
keny szere t etet , azt . amely apr ópénzre váltja , a napi életbe és annak nehézségei be viszi bele tetteken keres ztül a szép elve ket és elmélkedéseket,
akkor Szent Pál szerint mi is csak zengő ércnek és p e ng ő cimbalomnak érezbet lük magunkat.
Az Egyház kezdettől fogva szükségét érezte a tevékeny szeretetnek és
segl tésnek. Elég beletekinteni az Apo stolok Cselekedeteibe, hogy föl fedezzük a szeretet gyakorlás e l s ő konkrét péld áját : a jeruzsálemi egyház saját
eszközeiv el és embereivel segltl az özvegyeket és a szegényeket. De amikor a szükség nagyobb lesz , akkor a .k ülföldl" egyházak is akcióba lépnek:
Szent Pál gyújti össz e ezek segélyeit Jeruzsálem számára , és gondoskodik
a tov ábbításról (Csel 6.1-6; 1Kor 16.1-4).
Az egyháztör t énelem a felebaráti szeretet szentjeinek és a szeretetqyakorlás legkülö nbözőbb formáinak egyetlen nagy, megszakltatlan lánca. A pápák és a püspökök , a szerzetesrendek, a papság . egyesületek és magánosok
minden i d őb e n fog ékonya k voltak a maguk korában és a maguk környezeté16

ben megnyilvánuló problémák iránt, és Igyekeztek enyhiteni őket. Ez a cikk
nem hivatott arra, hogy ennek történetét adja. A hősiesség és a fenntartás
nélküli áldozatkészség számtalan példája mellett talán azt lehet e naqy eröteszítésnek a jellemzésére mondani, hogy az esetek legnagyobb részében
inkább csak tüneti kezelésről és nem a problémák gyökeréig menő, azok új·
bóli kifakadását megelőzni akaró céltudatos akcióról volt szó. Ez nem itélet
akar lenni, hanem megállapltás. Hiszen rövid idővel ezelőttig hiányoztak még
bizonyos társadalmi és mondhatnánk teológiai előfeltételek. Ezek hiánya lehetetlenné vagy legalábbis nagyon nehézzé tette, hogya ma egyre természet esebbnek talált megoldási módszerekre gondoljanak.
Azt hiszem. nem vagyunk messze az igazságtól és a tényektól , ha azt
állitjuk, hogy az egyházi szeretetszolgálat formáinak nagy átalakulása az
utolsó világháború után következett be. Következménye volt ez a világban
akkor mindenütt fellépő politikai, társadalmi stb. változásoknak. Az egykori
gyarmatok önálló államokká váltak, népeik, kormányaik saját kezükbe vették
sorsuk irányítását, hangjuk és akaratuk egyre jobban érezhetővé vált a nemzetek nagy kórusában. Az ún. .harmadlk világ " jelentős tényezővé lett rnlnden téren. De az első és második világ országaiban is erős változások tanúi
lehettünk. Mindezek következményeképpen a szeretetszolgálat előbbi m ödszerelnek is meg kellett változniok, ha lépést akartak tartani az új Idők új
igényeivel.
Mindenfelé nemzeti Carltas-szervezetek születtek, Illetve ahol már léteztek, ott igyekeznek erősödni , programjukat az aktuális Igényeknek megfelelően alakltani. Ez a program már nem merül kl a tünetek enyhitésében, hanem mindjobban igyekszik a problémák okait keresni és lehetőleg klküsz öbölnl. Ma ott tartunk, hogy nagyon sok, főleg délamerikai Caritas programja
igyekszik felölelni a társadalm i élet szinte minden problémáját, és nyiltan
a struktúrák megváltoztatására törekszik, ha azokban látja a bajok okát.
1950-ben aztán megalakult a Caritas Internationalis, vagyis a nemzet i Carltasok szövetsége, amely mindjobb an irányitja tagjainak programját, beállltottságát, igyekszik összhangba hozni működésüket. Az egyházi vezetőség
részéről megvan mindenfelé az Igyekezet. hogy a nagy szociális programok
mellett háttérbe ne szoruljanak és feledésbe ne menjenek a szeretetszolgá·
lat hagyományos és mindig időszerű formál : betegek, öregek istápolása,
árvák, szegények támogatása stb.
Az ötvenes évekbe megy vissza azoknak a mal kor Igényelt még jobban
szem előtt tartó új katolikus segélyszervezeteknek megalakulása, amelyek
ma a CmSE szövetségében tömörülnek (Coopération international e pour le
développement soclo-économlque). A tehetősebb nyugati országokban alakultak meg ezek a szervek; legtöbbjük a nagyböjtben megtartott gyűjtéssel
szerzi meg a működéséhez szükséges anyagiak nagyrészét. ilyen szerv pl.
a . Mi sereor" az NSZK·ban, a .Fastenopferaktion" Svájcban, a CAFDD Angllá·
ban és az ezekhez hasonlók Ausztriában, Franciaországban, Kanadában stb.
2
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Ezeknek az igen gazdag eszközökkel dolgozó szerveknek kifejezett célja a
harmadik világ fejlődésben levő országainak tervszerű segltése a gazdasági
és szociális jólétet célzó programok megvalósításában. Egyesek ugyan nem
zárják kl lelkipásztori tervek és akciók támogatását sem, de elsősorban a
szociális és gazdasági problémák megoldására törekszenek (fejlődés , béke,
éhínség , betegség, szakképzés, termelőszövetkezetek stb. - hogy csak egy
párat említsünk meg a célok közül). Többen közülük jelentős kormányhozzájárulást ls kapnak. A tapasztalat ul. azt mutatja, hogy az egyházi szerveken
keresztül adott segélyek jobban elérik rendeltetésüket, mint a bürokrácia
hálóiba könnyen belekeveredő nemzetközi vagy konnányközti segélyek.
E két nagy csoport mellett természetesen igen sok más szervet is tal álunk. M indegyik a maga módján igyekszik a felebaráti szeretetet egy bizonyos körben gyakorolnI. Gondoljunk pl. a Szent Vince Konferenciákra ,
amelyek hagyományukhoz híven továbbra is a személytől személyhez irányuló és így kiterjedésében ugyan határolt, de hatásában annál mélyebbre
menö szeretetszolgálatot gyakorolják. Ne feledjük el a Nemzetközi Katolikus
Emigrációs Bizottságot (CICM) , amely napjaink egy sűrűn fellépő problémájában, a kivándorlásban igyeksz ik a rászorulókat megsegIteni; ezzel nemcsak
az egyéneknek , hanem a közösségnek is nagy szolgálatot tesz . Meg kell
említenünk a Katol ikus Betegápolónők és Egészségügyi-szociális Asszisztensek Nemzetközi Bizottságát (CICIAMSl. amelynek tagjai ezen az annyira
fontos téren szolgálják a köz és az egyének érdekeit, fejlödését. A Máltai
Lovagrend is a betegápolásban , kórházak és lepratelepek fenntartásával gyakorolja a szeretetszolgálatot . Nem hagyhatjuk eml ítés nélkül a szerzetes rendeket, amelyek misszionáriusaik révén fel nem becsülhető szolgálatot
tesznek a fejlödésben levő országok anyagi és szellemi előrehaladása érdekében. Ide kell sorolnunk a Hitterjesztés Pápai Művét és a Keleti Egyházak
Kongregációját; mindegyik a maga területén igyekszik elsősorban a lelkipásztorkodás, de azon túl az anyagi fejlödés céljait is szolgálnI.
Ha végigtekintjük az eddig felsorolt különbözö katolikus szervezeteket és
még a többi számtalan másra gondolunk, jogosan merülhet fel bennünk a
kérdés ; miért volt szükség arra, hogy mindezek után még egy újat alapítson
a Szentszék, a COR UNUM Pápai Tanácsát? Mert ide akarom vezetni e cikk
olvasóit, a Cor Unumhoz, amelynek szolgálatára rendeltek kevéssel 1971.
július 15-én történt hivatalos megalakulása után. Ennek célkitűzésében látom
a legjobb lehetóséget arra, hogya ml időnk egyházi szeretetszolgálata korszerü módon és az Igazságosság jegyében történjék.

Az előbb említett kérdést VI. Pál pápa ls feltette a Cor Unum els ö tanácsülése alkalmából a tagokhoz Intézett beszédében, 1972. jan. 13-án. HallJuk az ő szavait és válaszát; •Talán felmerült bennetek a kérdés az új
intézmény hasznosságáról. Valóban, a mi nagyszámú és különféle katolikus
szervezete ink a szer étet területén kifejtett munkájukkal - legyen az segélyszolgálat vagy a fe jlőd és előmozditása - olyan összességet képeznek , amely
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sok szempontból dicséretet és bátorítást érdemel. Nem kapjuk-e azonban
gyakran azt a benyomást róluk, hogy nem mások, mint elégtelenül összhangba hozott, egymás mellé sorolt kezdeményezések összessége, s eredményeik nem felelnek meg a kifejtett erőfeszitésnek és a segélyezettek
várakozásai nak? A szükség nyomasztó nagysága előtt az Egyház nem enqedheti meg magának. hogy szétszórja azokat a szerény eszközöket , amelyeket
a hívek jószive bocsát rendelkezésére. Azoknak, akik az éhség , betegség és
tudatlanság miatt szenvednek, joguk van elv árni, hogy hatékonyabb segítséget biztosítsunk számukra. Az Egyház pedig köteles őszintén keresnI az
ide vezető eszközöket és utakat. Ezt követeli az igazságosság ... Egyetemessége elvesztésének terhe alatt a keresztény szerétet nem engedheti meg
magának kezdeményezése i értékének és hatáskörének gyengitését vagy
veszélyeztetését. Ellenkezőleg: ami a keresztény szeretetet jellemzi, az a
meglátás egységes volta, az elosztás rendje, az erőfeszftések folytonossága
életerejének és az idők Igényeihez való alkalmazkodó képességének
mindmegannyi jele."
Ezek a pápai szavak világosan rámutatnak a Cor Unum főfeladatára:
összhangba hozni, koordinálnl és így hatékonyabbá tenni azokat a mindig
kevésnek bizonyuló eszközöket és lehetőségeket, amelyekkel az Egyház szervezetel az emberi és keresztény fejlődés elömozdlt ására rendelkeznek. Ez
ugyanis a Tanács hivatalos neve: Pontificium Consilium COR UNUM de
christtana et humana promotione fovenda. Nem kell külön rámutatni, hogy
a . COr unum" elnevezés az Apostolok Cselekedeteiből (4,32) való: ott az
első jeruzsálemi hivek közötti egyetértést, közösséget és szolidaritást fejezi ki.
Ennek a legfőbb, a Szentszék színvonalán levő szervnek a megalapitása
az Egyház meggyőződésének ad kifejezést, hogya szeretet gyakorlása küldetésének lényegéhez tartozik. tS mivel a mal világban minden egyetemes
méretekre törekszik, és a szeretetgyakorlás formái ls mélyreható változásokon
mennek keresztül, a hivatalos Egyházban is kell lennie megfelelő szervnek,
amely ezt a szolgálatot ilyen egyetemes szinten biztosítja. Amikor a Cor
Unum a Szentszék mellett a katollkus szeretetszolgálat sarkpontjává lett,
figyelembe kellett vennie a már létező és múködő szervezetek, intézmények
és akciók összességét. Mégis, bármennyire Ismertek voltak ezek érdemel
és eredményei, egyre erősbödött, különösen a Zsinat idején , az a vágy, hogy
a katolikus szeretetszolgálatokat - minden merevség és hamis egyformaságra való törekvés nélkül - jobban összehangolják. Nem kizárólagos technikai koordinációról van Itt szó, Inkább a szeretetszolgálat Inditékairól, rnunkamódjalr61 és céljairól folytatott állandó eszmecserér61.
A Pápai Tanács létrejöttében az előbbi alapvető meggondoláson túl nagy
szerepet játszott egy a fejlödó nemzeteknél mindjobban fellépő törekvés .
Azt kivánják, hogya nekik adott támogatás terén ne csak az adakozók szándéka legyen a döntő. Ez a törekvés annál ls inkább jogos, mert hiszen az
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Egyház testvérnépek közöss éqe, egyetlen nagy család, ahol minden közös a
jeruzsálemi egyház idejétől kezdve. I:rthető teh át a Cor Unumnak az a gondja, hogy tanácsában megfelelő módon képviseltesse a segélyek címzettj eit .
Igy azok kivehetik részüket a koordinálás munkájában, egyenl ő joggal járul hatnak hozzá egy katolikus fejlődés- és segítéspol itika klalak ításához, és
részt vehetne k magukban a döntésekben.
Már a Tanács összetétele mutatja , milyen súlyt hely ez a Szentszék a
fenti cél megvalósítására. Egyik felét a nagy segítő szervek és azoknak az
intézményeknek a képviselői alkotják, amelyek valamilyen módon érdekeltek
a Cor Unum alapvető célkitúzéseiben. Az előbb már említett szervekről van
szó: Caritas International is és két nemzeti Caritas, CIOSE és két tagja , a
CICM, a CICIAMS, a Máltai Lovagrend, a Hitterjesztés Pápai Múve, a Keleti
Egyházakat segítő szervek családja , a Páli Szent Vince Konferencia és a
férfi és női szerzetesrendek általános főnökeinek szövetsége. Itt kell megemlítenünk még a Cor Unum tanácsadóit is. Ezek vagy egy-egy olyan kúriai
hivatalt képviselnek, amelynek valami kapcsolata van a szervezet munk ájával (pl. a Laikusok Tanácsa, a .Justttla et Pax" Pápai Bizottság, az Allarntitkárság , az Egyházi Közügyek Tanácsa), vagy pedig személyes tapasztalataik
alapján kerültek be. Számuk tíz .
A Tanács másik felét püspök ök és világi hivek alkotják, lsten népének
képviseletéb en. Túlnyomó t öbbs éqük a . harmadik vlláq" országaiból való.
Kiválasztásuk olyan, hogy rajtuk keresztül minden világrész képviselve van
a Tanácsban. Természete sen azt is tek intetbe vették, hogya fejlődés problémáiban jártas egyének kerül jenek be. A Tanács összlétszáma jelenleg 32.
A koordináció feladatát a Cor Unum két vonalon igyekszik előmozdítanI.
Egyrészt központilag a fejlődést támogató szervek között, hogy azok Ismerjék egymás munkáját, elkerüljék segélyek esetleges megismétlését, összhangba hozzák terveiket, egyesítsék erőfeszítéseiket stb. , - másrészt pedig
helyileg , a támogatásra szoruló országokban. Itt elsősorban olyan egyházi
struktúra szükséges, amely cselekvő módon együtt tud dolgozni a külföldi
segélyszervezetekkel az igények rangsorolásában, a tervek előkészítésében
vagy megbírálásában, a végrehajtás különböző fázisaiban, a kiértékelés fontos munkájában. Egyúttal összhangba hozza ezen a ponton az országban esetleg még hasonló téren m úködő katol ikus szervezetek munkáját, és kapcsolatban áll az állam i és egyéb szervekkel. A helybeli koordináció és egy erre
képes katolikus szerv elengedhetetlen feltétele minden munkának. Ezért
megteremtése a Cor Unumnak, vagyis a Tanácsban töm örült segélyszervek·
nek elsőrangú érdeke , és nem csekély anyagi áldozatra is hajlandók érte.
Egy Ilyen helyi katollkus szerv nélkül valóban jogos lenne a vád, hogy az
Illető ország fejlődésének előmozdítás ában egyedül a külföldl seqélyszervezetek elgondolása i a dönt ök,
A koordinációs munka három területet ölel fel: összhangba hozza a katolikus erőfeszítéseket a fejlődést célzó tervek kivitelezésében - a külön-
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b öző természetű katasztrófák megkövetelte segélyakciókban és végül egy
az első két feladatkörhöz nélkülözhetetlen fontosságú Információs rendszer
kidolgozásában.

E három feladatkör tanulmányozására és a megfelelő politika kldolqozására a Tanács három állandó jellegű munkablzottságot alakított. Megbeszéléseik és munkájuk eredményét a Tanács nagygyűlése elé terjesztik. hogy az
megvizsgálja és magáévá tegye.
A munkabizottság eddigi ülésein egyes országok helyzetének vizsgálatán.
egyes problémakörök tárgyalásán kívül (mint pl. egészségügy. nevelés stb.l
általános jellegű Irányelveket igyekezett leszögezni. amelyek a katolikus fej.
lődés előmozdításának alapelemei lehetnek. Egyúttal a világegyház püspökei
számára is készített köriratot; ebben egyes nagy jelentőségű tényekre. el.
vekr e stb. hívja fel a figyelmet.
A katasztrófák esetében adandó segítségnyújtás szintén számos problémát jelent. Igen nagy a szerepe ezen a téren a helybeli katolikus szervnek.
Tőle várják a külföldi katolikus segélyszervezetek a gyors hfreket a katasztrófa helyéről. nagyságáról. a szükségletekről. a helyben található segély.
eszközökről (élelem. ruha. sátor. orvosság. utak. repülőtér stb.) , a már rnű
ködésbe lépett vagy szóbajöhető más helybeli segélyakcióről. az azzal való
közreműködésről és rnlndarröl, ami még katasztrófa esetén (éhség . áradás.
földrengés. háború srb .) a segélyszervek munkájára hasznos vagy szükséges
lehet. Mindezek alapján érthető. miért helyez a munkabizottság és jelentése
alapján a Cor Unum tanácsa oly nagy súlyt megfelelő helybeli katolikus szerv
megteremtésére. illetve megerősítésére. Ami pedig a központi koordináció
munkáját illeti: a munkabizottság mindjobban klépftl a katolikus segélyszervek egymás közti és más felekezeti vagy nemzetközi szervekkel (Vöröskereszt. az ENSZ katasztrófahivatala stb .) való kapcsolatait. Igyekszik kidolgozni és egységesíteni a gyors helyzetjelentésekhez szükséges fogalmak
szőtárát , kérte a katasztrófáknak különösen kitett országok püspöki karát
megfelelő helyi szerv felállítására és sok fontos Információ közlésére stb .
Egyúttal arra ls törekszik . hogy ezek az országok leltárt állítsanak fel mindarról. ami egyes katasztrófák esetén szűkséqes lehet. és ami ott rendelkezésre áll. Ez a pár közlés. amely természetesen csak töredéke az egésznek.
rámutat a katasztrófák. III. az egyes segélyakciók kiterjedt problémakörére.
Az előbbi két feladatkör ellátásához nélkülözhetetlenül szükséges meqbízható és gyors információs rendszer kidolgozása . Csak ezen keresztül
értesülhetnek a segélyszervek a fejlődésben levő országok Igényeiről . terveiről. De még világosabb egy Ilyen közlési rendszer fontossága természeti
vagy más szerencsétlenség esetében . amikor szinte teljesen ettől függ a
hatékony és gyors segítség lehetősége. A harmadik munkabizottság tehát
egyrészt arra törekszik. hogy a .harmadlk világ" országaiban biztos Információs központot teremtsen az előbb már emlitett katolikus helyi szerv keretében . másrészt pedig az egyes katolikus segélyszerveknél már meglevő
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tájékoztató rendszereket Igyekszik összhangba hozni a legmodernebb eszközök felhasználásával. Természetesen szoros kapcsolatban áll más felekezetek hasonló célk ltúzésú szervezetelvel. valamInt az e téren dolgozó nemzetközi szervekkel is . Tevékenységének egyik konkrét gyümölcse a katolikus
segélyszervek nemrég meqlelent elmtára. Ez közli az egyes országok nemzeti szinten dolgozó szervelt, valamint a nemzetközi katolikus szervezeteket.
Szakembereket és mindenre kiterjedó figyelmet követeló munka rnlndez,
nem lehet egyik napról a másikra gyors eredményeket elérnI.
Röviden megemHtem még. hogy a fejlódés elósegítésének és a katasztrófasegély koordinációjának föntebb vázolt fófeladatán kívül a Cor Unumra
még a következó feladatok hárulnak:
elő 

-

kapcsolatba hozni a püspököket a katolikus segélyszervekkel és
segíteni a lehetőségek szerint a segélyek jobb elosztását,

-

együttmú ködnl a többi keresztény hitvallással. hogya közös akclón keresztül a népek hatékonyabb támogatásban rászesüljenek.

-

rendelkezésre álln i olyan esetekben, amikor a pápa valami külön akciót
bíz rá a szeretet gyakorlása terén .

E sorok Irásakor. azaz 1975-ben a Cor Unum még n&ITI töltötte be egészen negyedik életévét. Nem hosszú idó állt tehát eddig rendelkezésére ,
hogy a tóle elvárt. Illetve reá hárított feladatokat betöltse . Mégis. mindent
összevetve . az eddigI mérleg Igen pozitív.
Igen nagy elóny egymaga az a tény , hogya katolikus segélyszervek s
egyúttal a fejlődésben levő országok is egyre Inkább kihasználják a közös
találkozás . megbeszélés . tervezés lehetóségét a Tanács keretében . A titkárság vagy a Tanács tagjai ismét elt ek részt vettek különbözö katolikus szervek kongresszusaln. nagyban hozzájárulva így a koordináció szükségességé nek elfogadtatásához. A fejlődés elósegítésének nagy komplexurnában. amelyben annyi különféle erő dolgozIk az Egyházon belül. egy bizonyos krlstályosodásl folyamat érezhetó a Szentszék új szerve körül. Különösen érezhetóvé
vált a Cor Unum koordináló munkája nagy katasztrófák esetében (pl. Nicaragua, Szudán, Bangladesh, Vietnam) , ahol az elsó gyors és hatékony segély
folyósításán túl hatékonyan hozzájárult hosszabb lejáratú. már a fejlesztés
vonalán dolgozó helyi szervezetek keletkezéséhez ls .
A fentiekben csak töredékesen vázolhattam tapasztalataimat a Cor Unum
eddigi munkájáról. De ennek alapján bizalommal nézhetünk a jövóbe . Programjának kidolgozásában azok vesznek részt, akik a legjobban érdekeltek
a program sikerében: a fejlődésben levó országok képviselói és azok a szervezetek , amelyek segíteni akarják ezeket az országokat. Ez egymagában óriási
elóny, mert így eleve kikapcsolódik az a veszély, hogy az érdekeltek tudta
és hozzájárulása nélkül történik ügyükben döntés. A hosszú lejáratú programok megvalósítására való törekvés pedig reményt nyújt. hogya segítés
az okokat keresi . és gyökerükben akarja orvosol ni a bajokat. Ha ez váratlan
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katasztrófáknál nem is lehetséges, a gondos felkészülés mégis nagy mértékben csökkentheti a különben bekövetkező károkat.
Ha a szervezet ezt a munkavonalat továbbra is tudja folytatni és fejleszteni, akkor a Cor Unum Pápai Tanácsában együtt dolgozók, segítők és segítettek egyaránt megtalálják a segítő szer étet korszerű formáját.

Kereszty Rókus
ISTEN SZEGa:NYEI

Szegénység a Szentírásban

I. Oszövet ség.
Az ószövetségi kinyilatkoztatás kezdeti szakasza hangsúlyozza, hogy a
földi javak bősége lsten ajándéka . A gazdagság, jólét, független haza birtoklása lsten gondviselő, megváltó m űködésének gyümölcse, az Istenhez tartozás jelképe. A gazdagság pozitív értékelése nemcsak azt jelzi, hoqy a klnyílatkoztatás még kezdeti, tökéletlen fokon van; ez a kezdeti fok Időt álló
igazságokat is tartalmaz. Az anyagi javak önmagukban véve jók, mivel lst en
teremtő és megváltó szeretetéből származnak . Ezért bírtoklásuk lsten Iránti
szeretetre és hálára hív. Ezzel szemben a szegénység nem lehet érték önmagában. Izrael Istene gazdagság , életteljesség . Ez a nagylelkű ajándékozó
nem talál örömet a szegények nyomorúságában . A szegénységet. mint célt
nem akarhatja.
Mégis már az üdvösségtörténet kezdetén lsten olyan gyökeres , teljes
bizalmat kíván önmaga Iránt, hogy hívására Abrahámnak nemcsak minden
gazdagságát, hanem biztonságát, sőt fia életét is lsten kezébe kell letennie.
Elhagyja ősei földjét , rokonait; mindazt ami számára meghitt, ismerős, btztonságot nyújtó környezet volt. Isten puszta ígéretére és nem fogható javakra
kell egész jövőjét építenie. Végül fiáról, az isteni ígéretek örököséről való
lemondását is megkívánja lsten . Abrahám hite azonban már evilági javakkal
is jutalmat nyer: eljut a tejjel-mézzel folyó Igéret Földjére. Ez a Föld válik
számára és a belőle sarjadó nép számára lsten hűségének fogható blzonyítékává .
Az Egyiptomból való szabadulás Abrahám élményéhez hasonló Iskolán
vezeti keresztül az egész zsidó népet. A rabszolgasorssal együtt el kell hagyniuk állandó otthonukat, a sz ükös, de biztos megélhetést is . Isten szavára
az egész nép egészen szegénnyé válik: vállalja a V örös-tenqe rben és a pusztában való halál kockázatát. A pusztában fellázadnak, és visszakívánkoznak
a biztonságot nyújtó rabság földjére . Ezért az egész lázadó nemzedéknek kí
kell halnia. Új nemzedék nő fel a pusztában, amely megtanulja, hogy napról
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napra Jáhve
Italát.

kegyéből

éljen, Jáhve

kezéből

várja mindennapi kenyerét és

Bár a vándorlás végpontja földi ország, mégis az egyiptomi kivonulás élménye ugyanúgy , mint Abrahám meghfvása előkészfti az evangéliumi szegénység megértését: lsten már itt is megkfvánja , hogy szavára a meghfvott
m indenről lemondjon, hogy életét is lsten kezébe tegye le. Igy isten szabadon vezetheti az O útján az O Országába; saját szerzeményei helyett az O
javaival töltheti el.
Kánaán földjén Jáhve jólétet, szabadságot fgér népének Dávid és Salamon uralkodása alatt. A föltétel azonban, hogy megtartják szövetségét: ellsmer ik J áhvét , mint gazdagságuk, nemzeti függetlenségük forrását ; megvédik
az árvát és özvegyet , t iszteletben tartják a szegények jogait. Ezek érdekeit
Jáhve egészen különös módon a szfvén viselI. Izrael királyainak és gazdag·
[alnak nagyrésze azonban megszegi a szövetséget. Elnyomják Jáhva védenceit, a szegényeket, a szegényparasztoktól még meglévő földjüket ls elveszik.
Növekvő vagyonukat saját hatalmuknak tulajdonftják. S gazdag és szegény
egyaránt elfelejtkezik a Jáhve Iránti húségről: idegen isteneknek, a föld termékenységét biztos Itó Báloknak áldoznak.
A próféták hiába hirdetik meg Jáhve növekvő haragját. A nép nem hallgat
szavukra. Isten előbb az északi , majd a déli királyságot pusztftja el. Az ellenség kifosztja az országot, népét, elsősorban gazdagjait kardélre hányja , vagy
rabságba hurcolja. Mikor a nemzet jövőjéről mindenki lemondott, a próféták
meghozzák Jáhve vigasztaló üzenetét:
Azon a napon
nem kell majd szégyenkezned
a tetteid mlatt,
amelyeket ellenem elkövettél.
Mert akkor majd eltávolftom körödből
a g őg ö s ö k et és htvalkodókat.
Nem fogsz többé kérkednl
szent hegyemen .
Nem hagyok meg belőled ,
csak egy megfogyott, megtört népet.
amely az Úr nevében remén ykedik :
Izrael maradékát (Szof 3,11-12) .
Izrael tehát nem fog egészen megsemmisülni : Jáhve megment egy szegény maradékot önmaga számára. Ebben a korban lesz világossá, hogy Jáhve
csak a . szegény" -t. az O szegényeit üdvözftl. A . Jáhve szegényei" ( .Anawim Jahve") kifejezés nem egyszerűen anyagiakban szükölködökre vonatkozik. Azokat a megalázott, elnyomott, vagy szenvedő zsidókat jelenti , aklk
reményüket Jáhvéba vetIk. Mindazok szegények, akik . megremegnek" Jáhvc
szavára. M inél reménytelenebb a helyzetük, bizalmuk annál merészebb . Tudják, hogy Jáhve meghallgatja a szegény kiáltását. Reményük, könyörgésük
tárgya a messtást ország eljövetele. Bár a messiásI kort a béke , bő termés ,
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szabadság és általános földi jólét képeivel írj ák le, mindez csak következménye Jáhve új életre keltő, boldogitó jelenlétének. Erre a jelenlétre vágynak a szegények. Hiszik, hogy maga Jáhve lesz osztályrészük:
A megalázottak Jáhvéban találják örömüket
és a szegények ujjongani fognak Izrael Szentjében. (Iz 29,19)
II. lljszövetség.
a) M á r i á b a n valósul meg legt elj esebben Jáhve szegényeinek lelkIsége. Benne összpontosul és gyúl lángra a marad ék Izrael lsten ígéreteire
való vágyakozása. Egész élete várakozás arra , hogy lsten felkarolja Izraelt
(Lk 1,54), Izrael megvetette a gyermektelenül maradt szűzet, Egy asszony
számára a legnagyob b megaláztatás: gyermek nélkül maradni. A meddá aszszony elv eszti a reményt, hogy utódaiban meglátja a MessIást . Márla semmi
mást nem akar , mint . egyszerú cseléd" -ként szol gálni az Urat (Lk 1,47).
Szeme Ura t ekintetén csügg teljes odaadással (123. Zsol t) . Ezért váll alja önként a szüzesség et ls , mert úgy érzi , lsten ezt a te ljes szegénységet , élet e
meddáségének elfogadását kéri tőle (Lk 1,34). Megsejti, hogya messiás i
üdvösség nem jöhet emberi erőből, férfi és ná szerelmes önátadásából.
Egész lénye olyan tisztasággal éhezi lsten irgalmas szer étet ét. hogy Istent
magát vonzza méhébe. Igy lesz MárIában Izrael szegény nemzedéke terrn ékeny, így hallgatja meg benne lsten minden szegényei Imáj át. Lukács a Sion
leányának, Izrael maradékának szóló jóhfrt Máriában látja betel jesedn i:
Dalolj Sion leánya ,
zengj éneket, Izrael!
Orülj és ujjongj eq ész sztvedbö l
Jeruzsálem leánya! .. ,
Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!
Benned van az Úr , a te Istened ,
az erő s Szabadító!
örü l majd neked nagy örömm el.
újj áéleszt szeretetével . . . (Szof 3,14.16-17)
b) A m e g t e s t e s ü I é s b e n lsten nemc sak meqhallqat la Izrael szegényelnek könyörgését, hanem érettünk önmag a szegénnyé lesz. A rneqte stes ülést nem szabad úgyelképzelnünk, hogy az lsten Fia csak külsöle q
hasonul hozzánk, istenségének gazdag ragyogását elfedi a mi szegénységünk
álruháj áva l, Szent Pál vil ágosan állítja, hogy a megt est esülésben és kereszthalálb an az Atyával egyenlá KrIsztus valóban kifosztotta önmagát, valóban
szegény lett (Fil 2,5-8; 2Kor 8,9). Nyilván Krisztu s nem veszíth ette el Ist enségét a megtestesülés követ keztében. De éppen azért tu d Ilyen töké letesen
szegény lenni, azért tudja nemcsak javalt, hanem önmagát is te ljesen kloszta ni. mert lsten
Bár gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége révén
meggazdagodjatok (2Kor 8,9).
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Jézus azért vállalj a az embervolt szegénységét, az anyagi szegénység külö n böz ő formáit, az engedelmes szolga hivatását a kere szten való telj es
kiüresedési g, hogy bennünk et isteni élete teljes gazdagságával rneq aj ánd ékozzon. Az lsten érettünk való szegénnyé vál ásában nemcs ak a Fiú. hanem
az Atya és a Szentlélek is részt vesz a maga módján . Az Aty a odaadja nekünk Fiát (Jn 3,16: Róm 8,32), a Fiú átadja nekünk önmag át (Gal 2.20: Ef 5.2) .
s ez a tel jes önátadás a Szentlélekben lesz Igazán a mién k (Róm 5.5) .
c) Mivel lsten Krisztusban egész gazdagságát kiosztotta között ünk. a
szegénység új értelmet nyer az Újszövetségben . Jáhve szegénye i mosr már
nem a j övő Ország várakozásában élnek. Jézus boldognak hirdeti meg őket .
mert Itt és most övék lett az Ország (Lk 6.20, Mt 5.3) . Isten Országa jel enlevő valóság Jézusban. M indaz. aki követi őt, rejtett kincset tal ált. dr áqagyöngyöt, amelyért érdemes mindent elhagyni.
Jézus nem hív mindenkit arra . hogy vagyonáról tényleg esen , t eljes egészében lemondjon . De mindenkit hív a I e I k I s z e g é n y s é g boldogságára. Senki sem lehet Krisztus követője a szegényember lelkülete nélk ül.
Ez nemcsak az anyagi javakkal szemben jelent szabadságot. készséget arra .
hogy lst en akaratából bármikor lemondjunk róluk. Minden kereszténynek
azt a lelkület et kell elsajátítania. mely Krisztus Jézusban volt. aki kiüresltette
önmagát (Fil 2.5-7). Ez a lelkület Istenért és a felebarátért mIndenről kész
lemondani , amint Jézus ls lemondott Isteni létmódjáról és gazdagságáról.
A lelki szegény nem bízik saját lelki gazdagságában sem. Nem saját jótettei és érdemel miatt reméli az üdvösséget. Tudja. hogy minden jó benne
és csel ekédeteiben lsten ingyen ajándéka . Ezért egyre Inkább lsten jóságá.
ban bízik. Nem szűnik meg harcolni azért, hogy lsten akaratát minden ben
t eljesí th esse. Latba veti minden erejét, de saját szeretetre való képtelenségének a bizonyossága napról napra erősödik benne. Ez a fölismerés azonban nem keseríti el . Inkább egyre merészebb bizalommal tölti el lsten naqylelkűsége iránt. Tudja. hogya bizakodó hit mindent elér Istennél. Isten fel ruházza ..a gyermek' -et , a lelki szegényt saját jóságával . elh almozza ajándékalval. hogy egyre Inkább az Atya szeretetével szerethessen .
A Jézus önkiüresít ésében való részesedés másik pólusa az embertársakhoz való kapcsolat. Jézus feladta , rang" -ját, mindazt, ami elvál asztotta tő
lünk. Teljes közösséget vállalt mindannyiunkkai . elsősorban a szenved ő , üldözött szegénnyel. Az Újszövetségben lsten nemcsak a szegények jogainak
v éde lm e zőj e. hanem azonos It ja magát minden szegénny el. Ezért mindaz , aki
Jézus lelkületében részesedik, közösséget vállal minden szenvedővel. Tudja.
hogy ők et szolgálva magát Jézust szolgálja (Mt 25,31-46).
A lelki szegénység nem lehet őszinte belső magatartás. ha nem nyilvánul
meg tettekben. A gazdag kere sztényt csak akkor fo gadják be az örök hajlé kokba. ha vagyonát jócselekedetek re használj a (Lk 16.9-11).
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d) Jézus egyeseket t é n y I e g e s anyagi s z e g é n y s é g r e hív :
Add el mindenedet s oszd szét a szegények közt, és kincsed lesz
a mennyben. Aztán gyere és kövess engem (lk 18,22).
Az újszövetségben az anyagi szegénység már nemcsak hittel elfogadott
kényszerűség, hanem önkéntesen vállalt hivatás. A meghívott ajándékként
fogadja , hiszen a szegénység a Jézussal és a Jézusban élőkkel való közösség kifejezési formája. Jézusban olyan kincset birtoklunk, amelyhez képest
minden anyagi jó, az egész világ birtoklása elveszti vonzóerejét.
A Jézusért mindent elhagyó önkéntes szegény I s t e n o r s z á g á n a k
j e I é v é válik. A láthatatlanul köztünk lévő Ország azáltal lesz fogható, tapintható erővé , hogy Jézus követői minden földi értékről lemondanak érte . Azzal, hogy örömmel elhagynak minden földi kincset, a Jézusban
talált gazdagság valóságát tanúsitják a világnak.·

élő

Nemcsak Jézus gazdagsága vonz az önkéntes szegénység v állal ás ára. hanem a Jézusban rneqélt t e s t v é r i s z e r e t e t is. A jeruzsálemi anyaegyház tagjai
. . . mind összetartottak és közös volt mindenük. Birtokaikat és
javaikat eladtak. s az árát azétosztották azok közt, akik szükséget
szenvedtek. Egy szrwel-Iélekkel mindennap összegyűltek a temp lomban. A kenyeret házaknál törték meg . s örömmel és tiszta szlvvel vették magukhoz az ételt. (Csel 2,44-46)

Az egy sziv, egy lélek valósága nem tűrl a szegények és gazdagok egymástól való távolságát. Az anyagi javak közös birtoklása kifejezi és elmélyiti
Krisztusban való lelki közösségüket.
Mivel az újszövetség szegényei és lelki szegényei már ezen a földön
magát Krisztust birtokolják. .kimondhatatlan és megdicsőült örömmel örvendeznek" (lPét 1,9) Másrészt még szenvedőképes testben élnek. még
nem látják, akit szeretnek (uo. 8) és még nem teljes a szegény Krlsztushoz
való hasonulásuk. Ezért a szegénység ezen a földön egyszerre szenvedés és
öröm, Krisztus keresztjében és feltámadásában való egyúttes, fokozatos
részesedés .
e) A keresztény szegénysége a Krisztusért és K r i s z t u s s a I e I s z e nved e t t h a I á I b a n lesz teljessé. A halál természeténél fogva az ember
ieggyökeresebb .elszegényedése". Az ember teste nem .porhüvely" és börtön. hanem személyének szerves része. Ezért a testi halált az emberi személy mint saját halálát. saját teljes önkifosztását szenvedi el. S ha valaki
ezt a legkegyetlenebb kényszert Krisztussal együtt szeretetből viseli el, akkor a halálban létrejött .kJOresedése" az lsten iránti odaadás legteljesebb
kifejezése lesz.
• Hasonlóképen a Jézusért vállalt szüzesség és vértanúság is tanúságtétel
a láthatatlan Ország minden földi jónál nagyobb értékéről.
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A szegénység mint szenvedés megszűnik az örök kévalóságb an. Azonb an
a szegénység gyümölcse . a halálban el ért teljes önátadás megmarad az örök
élet re. A halálban érjü k el ugyanis azt az állapotot. amelyben egészen megs zű nl k az önmagunkhoz való görcsös ragaszkodás. Ezért tu dunk majd az Atya
és Fiú tel jes egymásnak adottságában részesednI. Ezért egészen betölt majd
lst en t elje ssége (Ef 3.19) ; egészen eggyé válhatunk Krisztu ssal. S akkor vel e
együtt ml ls elmondha t juk az Atyának:
.. . mindaz, ami az enyém , az a ti ed, s mlndaz, ami a t ied . az az
enyém . . . (Jn 17,10) .
A Krisz tussa l való közösség miatt mindazokkal eggyé válunk. akikben Kri sztus lakik. Igy lesz teljessé minden megváltott ember egym ással, Krisztussal
és az Aty ával való egysége :
legyenek mind nyájan egyek. Amint Te. At yám. bennem vagy s én
benned. úgy legyenek ők ls bennünk .. . (Jn 17,21) .
A szegénység te hát . amennyiben a telje s egymá snak adás. a t eljes egymásban lakás feltétele és kife jezési formáj a. örökre megmarad. Csak az jut el
személyének igazi érettségéhez, aki mindenét, önmagát ls odaadja . hogy
Istenn el és Istenben az egész emberiséggel eggyé forrjon .

Francola Russo

A SZEG~ NYS~G A MA I GAZDASÁGI I:S TÁRSADALMI ÁTALAKULÁ S
SZEMSZUGI!BöL
Az evangélium i szegénység nemcsak a javak hiány ában nyilvánul meg.
Ennek kell Irányftanla bennünket a javak felhasználásában ls . Hogy ml szegénység, az t ehát attól függ . milyen formában jel ennek meg ezek a javak
egy-egy adott korb an és helyen . A 16. században még fén yűzé s volt lovon
utazni; ma már a vonat. sőt a repQlógép sem az. Ha teh át tudn i akarjuk.
milyen konkrét lehetóségel vannak a szegénységnek mal életünkben. e l őbb
tisz t ába kell jö nnünk civilizációnk jellemző vonásaival, s jól meg kell értenünk a gazdasági és társadalmi átalakulás okat. Mindezek befo lyá solj ák kereszté ny cselekvésünket.
Nem azt akarjuk Itt bemutatni . hogy lehetünk napj ainkban szegények.
Hogy valaki az adott tén yeket jóra használja-e föl vagy rosszra , az az egyén
be lső magatartás ától és a közös helyzetben elfo glalt helyétől fü gg. Vázlat os
elemzésünk csupán azt kivánja megmutatni . mennyib en kedv eznek vagy nem
kedveznek az új élet körülmények az Igazi szegénység gyakorl ásának.

Szegénység és jóléti társadalom
A súlyo s nélk ülözés, a javak elo sztásának nyugt alanltó e g y enlőtlen s ég e
döbbenetes mértékben fennáll ma ls . De azért a mal t ársadalm i és gazda-
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sági fejlődést ugyancsak nagy mértékben jellemzi a javak fo kozott gyarapodása és egye nlőbb eloszl ása. Ez a tudományos és techn ikai haladásnak köszö n het ő , amely egyre kisebb költséggel adja meg nekünk nemcsak a léttennt art ás szoros szükségleteit, hanem más, kevésbé nélkülözhet etlen javakat is a kényelem , a kultúra, a szórakozás terén. A viszonylagos bőség korába lépünk.
Vil ágos, hogy ebben a vil ágban mindig ritkább lesz az olyan szegénység,
amelynek kifejezésmódja a lehető legteljesebb tartózkod ás az élethez nem
t ő l t ét le n ü l szükséges j avaktól. Ugyanúgy az is, amely a lehető legnagyobb
takarék oskodásra sarkall. A szegénységnek egy-egy megindítóan kedves
gyakorl ata - mondjuk rniko r a használt borítékot másik old alán Ismét felhasználják - ma kicsit anakron iszt ikusna k érződ ik . A kiadások lefaragásának
bizonyos módja iban ma nehezen fedezünk fel lelki jelentőséget, Inkább a
zsugorisággal hat árosak. Altal ánosabban azt mondhatjuk : a szegénység gyakorlását (részben gazdasági okokból kifolyólag) a múltban gyakran bizonyos
aggodalmaskodás, gond kísérte . Ennek oka részben az anyagi eszközök hlányossága volt, részben az a fé lelem, hogy haszontalan kiadásokba keverednek. Mindez két ségt elenül alkalom volt az él etszentségre, néha még ma is
az lehet, - de ha hián yzott bel őle az Istenre hagyatkozás, gyakra n sz ű k
markúságg á, fösvénységgé vált . Ebből a szempontból nincs rnlt sajná lnunk,
hogy a jóléti t ársadalom Inkább a b őke züség, a nem számítgató , örvendező
adakozás szegénysége felé irányít. Ez igen értékes tényezője a mások felé
való megnyí lásnak, és fel oldja, kiszéles íti életünket. Ha az evangél ium i szegénység különleges jellemzője a nyugta lanság hiánya, ennek kedvezhet ez
az állapot .
•Atm eneti Id őnkb en " a n élkülözésből fakadó szegénység is megvan még
sokf elé . Ezt kétségtel enül ugyanazokból az a lapvető lelki szempontokból kell
néznünk , mint azelőtt. De észr e kell venn ünk egyes vonásait , amelyek civ ili záció nk mai f ejlődéséhez kapcsol ódnak, és közvetlen lelki következményekkel j árnak.
Elő s z ör is itt van az a t ény, hogya mai világban nem egyes elszigetelt
egyéneknek, nem is a gazdaságilag fejl ett országok kevésb é vagyonos osztályainak szegénysége a legnyugtalanitóbb, hanem az ún. kevéssé fejlett
nemzetek álta lános szegénysége. Az Evangéliumnak a bővelkedőkhöz intézett
felhivása - hogy ti. adják oda javaikat - mindegyikünkre vonatkozik, legalábbi s abban a mértékben , amennyire több a vagyonunk a körülöttünk élöknél. De vonatkoz ik ez a felh ivás ugyanúgy és m i n d e n e k e l őtt a nemzetekre
rnlnt szervezett közösségekre és vezetőikre: anyagi eszközei k egy részét át
kell engednlök a szükséget szenved ö népekn ek. Ezért a jav ak átengedésének nem annyira az egyé ni adománya módja gyüjtések (akár nemzeti szint en szervezett gyüjtések) alkalmával, hanem kinek-kin ek a maga helyén
mindenekelőtt a köztu datot kell alakítanta. Bármily en t ehete tlenek is va-
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gyunk a visszás állapotok megszüntetésére, lehetetlen, hogy föl ne hívjuk a
figyelmet a megrázó ellentétre: egyfelől televíziós lakások, autók serege,
fnyenc táplálkozás, másfelől olyan országok, ahol a legelemibb életföltételek is hiányoznak!
Egy másik tényre is föl kell figyelnünk. Van, ahol a tudományos haladás
eltünteti az anY89i nélkülözést; de egyelőre egyáltalán nem enyhíti a szegények helyzetéből fakadó hiányosságokat, gyöngeséget, függő viszonyt.
Itt van mindenekelőtt az a nagyszámú ember, akinek látszólag tisztességes jövedelme van, de valójában nem elég: nem tudják belőle fedezni
gyermekeik iskoláztatását, vagy rendes lakást szerezni, ahol a családi élet
a nélkülözhetetlen függetlenségben , csendben, meghittségben kIbontakozhassék . Itt vannak a gyengélkedők, betegek, öregek. Civilizációnk törődik
ugyan segítésükkel, de annál élénkebben érzik tehetetlenségüket és függő
helyzetüket, mert hiszen a világot elsősorban a cselekvés, a sikeres anyagi
vállalkozások tartják fenn.
A szegények közé kell sorolnunk azt a tekintélyes szárnú embert is, aki
esetleg tanult, de nem kapott igazi nevelést. Számukra gyakorlatilag megközelfthetetlenek a kultúra kincsei, az élet egyik legnagyobb emberi kleléqülése . Ugyanakkor a legsebezhetőbbek a propagandának és az ember kizsákmányolásának ezer módjával, amit a kitinomult technika a mal világ rendelkezésére bocsát.
Az anyagi javak szerepének igazságosabb szemlélete
Naívság lenne azt képzelnünk, hogy a mi korunk megszabadult az anyagi
javak önző használatától és öncélú élvezetétől, s ebben a tekintetben érezhetően más lenne , mint a régi korszakok. Az ember ezen a ponton szlnte
semmit sem haladt. Méqls megállapíthatjuk, hogy sok ember (köztük szárnos nem kifejezetten keresztény ember) magatartása megváltozott az anyagi javakkal szemben. Ma nem annyira arra törekszenek, hogy - rnlnt a rnúltban - felhalmozzák, tartósan és kizárólagosan birtokolják őket. Nem anynyira a társadalmi megbecsülés miatt keresik a gazdagságot, Inkább a

hasznáért.
Ma az anyagi javakban általában mindenekelőtt eszközt látnak, rnlndennapi szükségleteink blztosftóját. Persze ezek közé a szükségletek közé sok
minden tartozik: autó, rádió, tévé, fényképezőgép, hűtőszekrény . . . Mindez
alaposan kitágította az élet hasznos és szórakoztató adottságainak körét.
Ez a magatartás az anyagi javak pozitív szerepét hozza magával. A keresztény nagyon helyénvalónak tartja, hogy felhasználjuk ezeket. Hiszari lsten
akarata , hogy az ember a természet ura legyen, leigázza azt a teremtés foly.
tatójának szerepében . Es az Evangélium azt mondja, hogy gyümölcsöztetnünk kell talentumaInkat és a Mestertől ránk bízott javakat, kl mennyit kapott.
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Ez a szemlelet egyáltalán nem a modern lelkiség találm ánya. Az Egyház
állandó tanításáról van szó. De régebben kevés f igyelmet szenteltek neki.
A vezető osztályok, különösen a reneszánsz idején és a 17-18. században,
visszaéltek gazdagságukkal. Ez súlyos rendell enességekre vezetett, ami viszont arra ösztökélte a hitszónokokat, hogyerőteljesen hangsúlyozzák a földi
javak használatának veszélyeit. Az ilyen buzdít ás bizonyos mértékig ma is
i dősz er ű , de a hangnem , az egyoldalúság nehezen teszi használhatóv á a mai
ember számára . A techn ikai fejlódéstől felkínált sokféle termékben , megdöbbentő lehet ös éqben mi mindenekfölött a kibontakozás jogos eszközét
látj uk. Segítségükkel me sszem enően megszabadulunk kínos feladatoktól , s
meg tudju k valós ítan i az embervoltunkba írt vágyakat , képességeket.
Amit a z e l ő t t talán helytelen fényűzés gyanánt ítéltek el, azt ma gyakran a
ter mészet i javak nagyon ls éss z erű használatának tartjuk. Az a rendeltetésük,
hogya l ehető legtöbb embernek az életét ne csak hasznossá, hanem széppé
is tegyék.
Ennek az opt im ista szeml életnek nagy helyet kell elfoglalnia a szegénység keresztény felfog ásában: úgy kell felha sználnunk a javakat, ahogyan ist en elv árj a. M indamellett nem szabad figyelmen kív ül hagynunk a jólét i társadalom veszélyeit sem.
Az ilyen civilizáció lényeges lelki veszélye a rendelkezésre álló javak
és minőségében áll. Az eddiginél sokkal jobban elbűvöl és fog.
Iyul ejt a sok különféle felkín ált lehetőség, amihez hasonlóról sokáig még
csak nem is álmodhattunk. Ilyen körülmények között nem könnyű mértékkel
élni velük. Csakugyan: v il águnkon uralkodik a nyereségvágy, a minél nagyobb kereset mohó szomja . Ennek érdekében folyvást többet és többet termelnek. A keresztények sem mentek teljesen ezektől az eltévelyedésektől.
Ha nincs bennük igazán realista, . elköt elezett" lelkület - és sokszor nem
is állitják ezt elég bát ran eléjü k - , nagyon is könnyen sodródna k az árral.
Altalában ugyan őrizkedni tudna k a szegénység szellemével egyenesen ell enkező magatartástól : attól , hogy bele ragadjanak a java kba. Azonban lelkük túlterheltségben szenved. Annyi az ügy, annyi az elfoglaltsá{j , hogy nincs már
meg bennük az a készség, az a belső figyelem, az a nyitottság, az a béke,
ami mind a szegénység valódi szellemének gyümölcse.
bőségében

Emberméltóság és szegénység
A mai civilizáció nemcsak anyagiakban bocsát többet az ember rendelkezésére . Több függetlenséget, több ön állósáq ot is törekszik biztosítani sz ámára. A ma embere nem akar többé gyámság alatt maradni , még ha anyagi
helyzete szerény is . M indenestül maga kíván rendelkezni önmagával , maga
óhajt sorsának kovácsa lenn I. Ez alapjában véve jogos követel és, - föltéve ,
hogy nem válik teremtményi, lényegi függésünk tagadásává Teremtő Istenünk előtt, és nem veszí semmibe a társadalmi rend követelményeit. Az
Egyház sokszor hangoztatta, hogy a tekintély gyakorlása közben mindig
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naqyobb tisztelettel kell figyelembe venni az embert, szabadságát, személyi
méltóságát. A pápák és a nyomukban járó keresztény mozgalmak különösen
az utolsó században küzdöttek állhatatosan, hogy megszabadítsák az embert
az ipari civ il izáció szolgaságából. Nemcsak elégséges bért követeltek a munkásnak, hanem jogi biztosítékokat, hogy ne legyen kényre-kedvre kiszolgáltatva munkaadójának.
A szegénynek ez az emberi fölemelkedése abban is megnyilvánul, hogy
fokozatosan elmosódik a választóvonal .szeq ények" és ,gazdagok' közt.
Azelőtt a szegény rnell özött ember volt, társadalmilag megmerevedett, ,kikri stályosodott" keretek között. Ma közelebb áll a többi társadalmi osztályhoz, mert az életmód egyes sajátosságai általánossá váltak. Nézzük például
az öltözködést. A társadalom mozgékonyabbá vált, és így jobban meglehet
a reménye , hogy valamelyest magasabb életszínvonalra jut.
Másrészt avagyoneloszlás módjainak átalakulása azt is magával hozza,
hogy jobban tisztelik a kevéssé vagyonos osztály emberi méltóságát. Pusztán
a gazdasági elemzés szempontjából vizsgálva lehetetlen észre nem vennünk
a változást. Még néhány évtizeddel ezelőtt a javak elosztása a gazdagok
jóakaratától függött, akik a kiáltó társadalmI egyenlőtlenségeket - nagyon
elégtelenül - alamizsnával próbálták orvosoini. Ma jól körülírt jogszabályok
szerint megy végbe. A jótékony magánkezdeményezések helyébe fokozatosan állami intézkedések lépnek . A gyöngeség, betegség, öregség .autornattkusan" jogot ad állami támogatásra.
A szegénység igazi érzéke egyáltalán nem sajnálkozik a dolgok Ilyen
áll ásan. Inkább minket is beleállít a fejlődés szolgálatába. A végétől még
messze vagyunk, hiszen az a kötelességünk, hogya nyomor minden formájának véget vessünk. Egyenlőségre törekedni a szegénység erényének egyik
módja . Azért se nyugtalankodjunk, hogy az alamizsna szerepe vagy a [ótékonyság gyakorlásának lehetősége szemünk láttára csökken. A mal világ
még mind ig jelentős helyet biztosít neki. Azonkívül, mint föntebb rnondottuk , áthelyezhetjük kollektív, nemzetközi síkra. Az önkéntes szegénység élete
pedig ezzel még egyáltalán nem válik értéktelenné.
Munka és alamizsna
A kortársi társadalom nemcsak azt kifogásolja az alamizsnában, hogy
sérti az emberméltóságot. Azért is támadja, mert lustasáqra, semmittevésre
bátorít. Ez a magatartás a munka fokozott megbecsüléséből ered. Ma már
nem annyira az anyaql világ követelményeinek való szükségszerü behódol ást látjuk benne, inkább alkotó jellegét és nevelő értékét hangsúlyozzuk.
Az előző századokban, főleg a 17. században, .valamtrevalö ember" nem
tartotta társadalmi helyzetével összeegyeztethetőnek, hogy fizetett rnunkát végezzen, különösen ha az nem szellemi munka. Tekintélyes és biztos
vagyona a legtöbb esetben lehetövé tette, hogy kényelmesen élhessen szörakozásainak. Ma erre sokkal kevesebb embernek van módja. I:s aki ma nem
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maga keresi meg a kenyerét, az - sokkal inkább , mint azel őtt tatja, hogy a közösséq testétől idegennek, komolytalan embernek,
dinek t ekintik.

kockázélös-

sőt

Ezzel a meglehetósen új gondolkodásmóddal kell számot vetnünk, amikor
a vállalt vagy önkéntes szegénysé1) helyét v izsgáljuk a mai világban . M lndennek megvan a vitathatatlan polgárjoga a kortárs civil izációban is. De st llusában kétségtelenül bizonyos átalakulásra van szükség . Nagyobb szükség
van rá, mint a ze lő tt, hogy a nem munkából , hanem adományokból éló szegények bensóséges és Igen tiszta tanúságot tegyenek az evangéliumi ki·
fosztottság eszménye és a szernl élödés értéke mellett. Kortársaink vlláqosan kl akarják érezní ezeknek az elkötelezetteknek az életéből , hogy nem
lebecsülésból vagy báto rság híján hagyták ott a föld i foglalkozásokat , hanem azért, hogy felszabaduljanak magasabb foglalatosságokra. Azok , akik
Krisztust utánozva választották vagy fogadták el a szegénységet, hála lstennek bizony ára így is élnek . De talán jó lenne, ha az eszmény világosabban
sugároz nék kifelé is . Jele sül nagyon rá kell mutatnunk a szolidaritás követelményére. Kortársaink biztos ak akarnak lenn i abban, hogy az önkéntes szegények , akik nem szolgálják közvetlenül hasznot hajtó munkával a t ársadalmat, mégsem felejtkeznek meg a sokféle emberi törekvés kínjár ól. a f izikaI
munka fá radságáról , a közéleti ember gyötrödéséról, hanem közösséqben
maradnak mindezzel. Es ugyan így az emberek örömeivel ls : az alkotás, a
szervezés, az emberszolgálat örömével.
A szegény ember gondtalansága és a technikai múveltség el6relátása
Az evangélium arra int: ne aggódj unk a holnap mlatt. De ezt bizonyára
nem úgy kell értenünk, mintha minden előrelátást megtiItana . Különben nem
egy helyen egyenesen buzdít az e l ő relá t á s ra. Jogos megt este sülése szegénységeszményünknek, ha él et ünkben bizonyos szent gondtalanság kap
helyet. Ugyanakkor az okosság ezt élet állapotunknak megfelelően bizonyos
határok közé szorít]a . Egy kormányfó nem engedheti meg magának, hogy
olyanformán ne törődjék a jövóvel , mint egy beteg vagy egy szerény rnunkasember .
Tehát t isztában kell lennünk a gondtalanságnak mlnr szegénységesz.
ményünk megnyilvánulásának viszonylagos voltáva l. Legjobb, ha óvakodunk
a túlságo s leegyszerüsítéstő l , és nem vetjük el eleve civIlIzációnknak azt
a törekvését, hogy mind kiterjedtebben, mind rendszeresebben gondoskodjék a jövőről , mintha ez ellenkeznék az evangélium szellemével.
A múltban a jövőről való gondoskodás lehet öséqe, beleértve a megelő
eszközöket is, igen korlátolt volt. Az ember a leggyak rabban védtelenül
áll t a személyes vagy kollektív szerencsétlenségek: pestis, éhínség , haj ót örés, gazdasági válságok, korai halál előtt. Ez a tehetetlenséq a kereszté nyeket természetszerüen tájoita be az Istenre hagyatkozás készségére .

ző

:I
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Manapság a megel őző eszközök a legkülönböző bb területeken erősen
csökkentették az élet kockázatait. Vannak még tűzvészek, de ritkán történik
meg, hogy - mint a középkorban és még a 16-17. században is - egész
városokat pusztítson el a t űz, A járványokat szinte teljesen megfékezték ; a
hajótörések sokkal ritkábbak; az iparosodás kezdetének jellegzetes baja, a
munkabalesetek nagy mértékben csökkentek. Igaz, balesetek és természeti
katasztrófák sajnos ma is egyre ott kisértenek civil izációnk látóh atárán ,
nem is szólva a háború veszedelméről. De következményeiket érezhetően
enyhiti a biztosításnak, ennek a nagy jelentőségú társadalmi és gazdasági
jelenségnek rendk ívüli k ifejlődése. Egyszóval a modern világban a . blztons áq" jelszava uralkodik, és megvalósitására meg is van a techn ikai lehet ő 
ségünk. Persze rengeteg költség és aprólékos gond árán!
A

jövőről

gondoskodás

e rőfeszítéseinek

sorába tartozik a val öszfn úséq -

sz ámít ás haladása is . Ez sok területen lehet övé teszi , hogy jobban alkalmazkodjunk a j öv őh öz. kikerüljünk sok meglepetést, zökken öt, válságot. [gy az
ember, szigorú sz ámítások alapján, mind inkább ura akar lenni a jövőnek .
Mind ig kevésbé viseli el, hogy ki legyen szolgáltatva az eseményeknek.
Ez a szándék magában véve jogos . Sót szoros kötelességünk, hogy hozz ájáruljunk megvalósításához, hiszen az ember javát szolgálja. De rosszra ls
vezethet : az Istenbe vetett bizalom súlyos hiányára és arr a, hogy minden t
ember i képességeinkkel akarunk megoldanI. Ez elle ntétes az Evangélium
szellemével. Különben is a legelem ibb valóságérzék hiányára vall , ha azt
reméljük, hogy ki tudunk Irtani minden rosszat . Amíg a földi lét tart, marad
kockázat ls. Es ez bőséges alkalmat nyújt, hogy ráhagyatkozzunk az Úr t ito kzatos, kiszámlthatatlan akaratára .
MIndezek az elemzések ne ejtsenek bennünket valamiféle szkeptIcIzmus ba. Ne gondoljuk: a szegénység annyira viszonylagos dolog , hogy lehetetle n
fölismernünk, hol van és hol nincs . Kétségtelen , hogy sem itt, sem más
téren nem úszhatjuk meg kész receptekkel. Nem elég azt mondani: . Csl náld
ezt, és szegény leszel." A kereszténynek igazságban kell járni a, és ez rnaqával hozza, hogy számot vessen a valós ág bonyolult vol tával. De ez ne késztesse tétlenségre. Isten keze ma sem rövidült meg, és ma sem hív hiába
a szegénységre ; amit parancsol, arra meg ls adja a lehe tősége t . De az
Evangélium szerinti élet föltételezi , hogy legyen báto rságunk szembenézni
a jelenlegi helyzettel, akkor is, ha csupa kérdés és nehézség, Föltételezi azt
is, hogy ebben az adott helyzetben feleljünk lsten szólftására. Akkor majd
nem annyira a szegénység viszonylagos jellege ragad meg, hanem a sokféle
megjelenés mögött a szegény Krisztus egyetlen , lenyúgöző arca.
CHRISTUS 24. sz. 487 -
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499.

Zichy Aladár
OONTO KI:ROI:SEK

(A szegénység és a harmadik világ)
Tudjuk-e, hogy Teréz nővér élethivatásává tette Indiában, hogy a nincstelen haldoklóknak legalább utolsó napjaikban békés helyet biztosítson?
Hallottuk már, hogy egy amerikai hadászati tengeralattjáró építésének költségei meghaladják Marokkó állam évi költségvetését? Olvastuk véletlenül
valahol, hogy Etióp iában és Szomáliában az utolsó két évben több százezer
ember éhen halt? Tudatában vagyunk annak, hogya világ közgazdászal bebizonyították: a gazdagabb országok gyorsabban gyarapodnak, mint a szegények , tehát viszonylagosan a gazdagabb országok egyre gazdagabbak, a
szegények pedig egyre szegényebbek lesznek? Találkoztunk már azzal az
UNESCO statisztikával, amely kimutatja, hogy ma több az írástudatlan, mint
tíz évvel ezelőtt? Mesélte már valami Nyugatot járt Ismerősünk, hogy N émetországban az ötvenes évek óta szélesebbre csinálják a moziszékeket, mert
jólétében meghízott a közönség? Megkíséreltem elemezni, osztályozni a szegénységnek azt a sokfajta megnyilvánulását, amelyet a világ négy sarkában megfigyeltem. Minden vid éknek, minden népnek más az arca. Egy összefoglaló leírás ezért vagy terjedelmi szempontból lenne elfogadhatatlan jelenlegi célunkra, vagy lerövldltve, általánosltva profiIt, sz ínt vesztene. nem érzékelnénk sem a problémák
mélységét, sem a feladatok sürgösségét. Ezért választottam fejtegetéseink
módszerének a döntő kérdések kiem elését, nevezetesen: mit jelent 8 szegénység , mik a szegénység okai, és milyen a szeqények és a gazdagok
viszonya.
Talán érdemes előre bocsátani, hogy a szegénység millió arca mögött
ugyanazok a lényeges problémák fed ezhetők fel akár Közép-Afrikában , akár
Peruban, akár Afganlsztáooan . A nélkülözésből származó szenvedés végered·
ményben mindenütt ugyanaz, mert alanya mindenütt: az ember. Ezért természetes, hogya kérdést világviszonyl atban vizsgáljuk, és a megoldást ls világ ·
szinten keressük l Az emberi tudás azért fejlódött, mert a megfigyeléseket,
a következtetéseket és a feltalálásokat könyvtárakba hordtuk össze; k öz ős
megfigyelés, közös teljesítmény, közös haszon. Az általános sztrájk azért
válhat eredményes akcióvá, mert az egyének panaszait összehasonlItva a
hasonlóság vagy azonosság alapján a sok egyéni panaszból közös panasz lesz,
a közös panaszból pedig közös, azaz nagyobb méretú, súlyosabb akció fejlő
dik . Ideje , hogy a szegénységet ls közös baj ként fogjuk fel. A nélkülözés
létezése ne széthúzzon - ezen az úton az emberiség még sose oldott meg
problémát! - hanem tartson összel Földünk ne csak csillagászati egység
legyen, mint a Nap bolygója, hanem emberi ls, mint rokon lények hasonló
szenvedéseinek, közös törekvéseinek és közös reményének tanúja és hordozója.
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Mit jelent a szegénység?
Szegénynek lenni egyszeruen szólva annyi, rnlnt hiányt érezni. Ez természetesen nagyon viszonylagos. Megeshetik, hogy szegénynek érezzük magunkat csupán azért , mert összehasonlitva lehetőségeinket a szomszéd lehetőségeivel előnytelen helyzetben látjuk magunkat. Ennek az ellenkezője is
megeshet. Nyomorunknak, betegségünknek tudatában sem vagyunk. Felvető
dik a kérdés: mennyire szegénység a harmadik világ - a szegény világ szegénysége?
A szegénység mérése bonyolult dolog. Főképp mert intenzitása sokszor
nem ls a fizikai, tehát könnyen m érhet ő, hanem az érzéki és a szellemi térben tükröződik . A legismertebb eredmények a közgazdászok termelési, jövedelmi és fogyasztási statlsztlkál, amelyek rnell őzlk ugyan az érzéki-szellemi szempontokat, de a helyzet komolyságának jellemzésére alkalmasak. Ezekból a kimutatásokból tudjuk, hogy az egy fóre eső nemzeti termelés (GNP)
Hollandiában vagy ú j-Z élandban negyvenszer, ötvenszer annyi, mint a világ
oly különb öz ö sarkaiban, mint Haiti, Nigéria, Nepal és Ruanda. Megtudjuk
továbbá, hogy az évi egy főre eső nemzeti jövedelem némely országban nem
haladja meg az ötven dollárt sem. Ez egy dollár heted része naponta. S való ban személyesen ismerek olyan állami cigarettagyárat, ahol a munkások napi
keresete hét cent. Egy másik országban az állami útkaparók 25 pénzegységért dolgoznak, ami öt helyben termelt tojás árának felel . meg. (Zárójelben
jegyzem meg, hogy ugyanezen országban a törvény által előírt minimális
napi munkabér 40 pénzegység .)
Első megállapltásunk tehát, hogy világszerte vannak szegény, sót úgy
látszik, nagyon szegény országok. Tovább jutunk egy lépéssel, ha az ember
anyagi szükségleteibői indulunk ki. Anélkül, hogy részletekbe merül nénk.
megjegyezhetjük, hogy az átlagember napl szükséglete kb. 3000 kalória. A
harmadik világban az átlagembernek nem jut több, mint 2000. Az átlagos
proteinszükséglet (növényi és állati együttvéve) napi 70 gramm. M ig Európa
és Eszak-Amerika 100o8t fogyaszt, a harmadik világ 50-nél többet nem tud
biztositani magának.
E számok alapján, ha itt nagyon hozzávetőlegesen idéztük is őket, érzékelhetjük, hogy mit jelent testileg a szegénység. Kovács József fia beteg .
Az orvos azt mondja , azért, mert szülei rosszul táplálják. Napi 70 g protein
helyett csak 60-at kap. A Kovács-gyereket tisztességesen kellene etetni,
mert igy nem fogja megérni a 12. születésnapját. De Kovácsék amarhavész
óta igen szegények, s ahogy ma nincs 70 g protein, úgy holnap sem lesz .
Segit a szomszéd, a falu? Ha nem, a kis Kovács halálra van ítélve. Nem kötélre, nem is villanyszékre , csak éhhalálra . Persze ezt nem így nevezzük.
Betegecske volt szegény . . . No de a Kis Pista ls beteg , meg a Nagy Sanyi
ls . a faluban jóformán mindenki. Akkor ki segitsen?!
Ertjük már? Amikor a statisztika azt állítja, hogya hannadlk világ naponta
20 g proteinnal kevesebbel rendelkez ik a szükségesnél. akkor ez azt jelenti,
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hogy az orvostudomány szer int Földünk három emberéből kettő nagyon
egészségt elenül él , tehát kétszeresen van kitéve mindenféle betegségnek,
t eljesi töképessége állandó jelleggel csökkent, s rövidebb élettartammal számolhat. Akinek ez mindeg y , az kimondta a halálos itéletet a kis Kovács fe·
lett. Nem látványos kivégzést, hanem dicstelen el sorvadást vagy kl sem
fejl ódést .
Bolygónk öntudatát csak személyt elenül érintik az Ilyen hírek . Tavaly.
t avalyelött éhínséq Etióp iában és Szomáliáb an, a Szahel országaiban . I:hinség
Indiában. Banglad eshben - szint e már megszoktuk. Az Ilyen összefüggésekben a ruházkodás és a lakás problémáiról már nem ls beszél ünk. Ezek kevésbé komoly nehézségek . Igaz, a szegény országok nagy része melegebb
égövek ben f ekszik . s csak kevesen tudják, hogy Afrika szivében ls sokszor
fagy. s hogy ezeket a sorokat a Tanganylka tó partján hosszú farmernadrágban és fl anell ingben írom. mert errefelé most éppen igen hűvös van.
Hogy nem az én személyes aggodalmam túlzott, azt az a tény bizonyit/a,
hogy jövö hónapban ny illk meg az Egyesült Nemzetek konferenciája Kanadában, Vancouverben a . hablt at " . az emberi hajlék kérdéseiről. Ennek a konfe renciának témája nemc sak Európa és Eszak-Amerlka nagyvárosainak elzajosodása , elszennyezödése . hanem a harmadik világ számtalan BabIlonjának
hihetetlen nyomornegyedel - ahol egy jógyomní európa i turista sem képes
megúsznl hányinger nélkül - és a földműves és nomád milliók pénz-o tudás és eszk öznélküllséqe ls.
Am i a táplálkozást illet i. az Egyesült Nemzetek konferenciája már mögöt·
tünk van . és fehér holló számba mentek azok a küldöttek, akik denílátóan
hagyt ák el Rőmát, az örök várost, a konferencia szinhelyét.
Foglaljuk össze , rnlröl van szó! Földünk kétharmada a létm inImum körül
vagy az alatt él. Vegetál. A vegetáció ex defJnltione a kiszolgáltatottság, a
sebezhet öség állapota . A szegények egyik napról a másikra élnek. Ha rnlnden jól megy. Ha nem megy , nem él nek. - Hogyan fér ez a tény össze a
Teremtő parancs ával : . Hajt sd uralmad alá a Földet"? Sehogysem . Nem
jut ottunk még el arra a szlntre. hogy biztonságban vegetálhassunk, tehát
legalább puszta f izikai létünket biztosíthassuk. Mikor fogunk ellutní oda.
hogy szellemiekkel , a sajátosan emberivel f oglalkozzunk?
Távol áll jon tőlem azt áll itan i, hogy a harmad ik vIlág kizárólag fiz ikai [ólét ének blztositásával van elfoglalva. De tény, hogy Idejét főként erre kénytel en fordit ani. Már pedig a kultú rt ört énészek szerint kul túra csak ott keletkezik . ahol a t er mészet klhivása harc ra kényszeríti ugyan az embert (tehát
az ember nem lustul el) , de ez a kihívás nem túl erő s , úgyhogy az ember
képes kicsikarni a természetből a szükségeset. s emellett ideje marad a
ját ékra. Szabadidövei kell rendelkezni. A közgazdászok pedig azt állítják.
hogy a mln ő séql fejlódéshez valahol egy ugrásra van szükség, egy bizonyos
anyagi, szellemi , időbeli tőkére, amelynek befektetése a sokszoros kamat elő
feltétele . Valahogy így: a kapával meg kell keresni nemcsak a mindennapi
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kenyeret, hanem többet, hogy ekére és két ökörre is teljen, amivel szántani
lehet. s majd sokszorosan aratnI. De hogy lehet szert tenni egy ekére és
egy Okörfogatra, ha anyag"'ag, szellemileg csak vegetálásra telik? Ez a harmadlk világ gazdasági problémája egyszenien kifejezve. Circulus vitiosus .
Mé9 nyIlvánvalóbbá válik ez az Igazság, ha meggondoljuk, hány esztendei
anyagi és szellemi befektetést igényel egy európai gyerek hasznos, önáll6,
öntudatos polqérrá val6 nevelése. A harmadik világ szegénye képtelen ezt
a nevelést gyenneke számára biztosItanI. Igy az anyagi nyomor szűkséq
szenien szellemi képzetlenséget von maga után. A fejlődés el van vágva.
Nyugaton divattá vált egy kifejezés, ami j61 Jdeilllk: . az élet minősége·.
A harmadik világ szegénysége az az állapot, melyben az élet minösége nem
kielégItó; az élet mln6sége nem emberhez méltó .
A szegénység okainak megszüntetése
Az előzókból nyilvánvaló a jelenlegI állapot tarthatatlansága . A szeqénység okait kell Igyekeznünk megszüntetnl. Járjunk hát utána, mik ezek az
okokl
Mágikus fejtegetésekre nincs szükség . Megfigyelés és józan paraszti
ész eléq . Kezdjük a mondással: .több az eszkimó, mint a föka" I - A szegénysé9nek első fő oka a f6kák hiánya. Nincsen elég föld. Nepálban. a FOlöpszigetekben, az Andesekben, Burundiban olyan meredek hagyoidalakat müvelnek meg, ha silány is a tala] , hogy egy jó alföldi magyar parasztember ott
lelkét mindjárt Istennek ajánlaná, és szemét lehunyva a mélységbe szédülne .
Az afgán és az etióp földmüves olyan köves rnezöbe veti a búzáját, hogy azt
felénk még csak kecskelegelőnek sem használnák. Sok helyen már nincs
több vad , mind kIIrtották. Nincs több erdő, rnlnd feltüzelték. Nincs vIz .
Nincsenek ásványok. A megélhetés nem könnyú tehát. Igaz ugyan, hogy
Afrika , Dél-Amerika hatalmas területei még érintetlenek. A jelenleg rneqmQvelt területeket ls gazdaságosabb mődszerekkel , Jobb mlnőségQ vagy
hozamú növényfajtákkal, a termelés! ágak ésszerűbb kombinációJával , az
energiaforrások célszerűbb befektetésével etc. sokkal jövedelmezőbben kl
lehetne használnI. Ne veszItsOk szem elől azonban, hogya kínálat és a kereslet nem mindig találkozik. A Gangesz völgyének túlnépesedését a Kongó
szűz őserdei nem oldják meg. Sajnos . még a Klvu vidék szegénység ét sem ,
pedig ebben ugyanaz a kormány illetékes. Aztán a fönt javasolt megoldások
részben hamisak, mert a szegénység tehetetlensége éppen a lehetőségek
kiaknázásához elengedhetetlen kezdeményezés, szervezés és tőke hiányában rejlik.
A szegénység második oka az eszkimók sokasága . Ahol 150 fót kell eltartani egy négyzetkllométernyl trópusi földnek, ott nem lehet IntenzIv gazdálkodás nélkül fejlődésről álmodnI. Természetesen a népsüniség magában
nem sokat mond. A Szahara hatalmas területén kevés tuareg , tubu és peul
él. A Jelenlegi megélhetőségl lehetőségekhez vlszonyltva azonban számuk
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nagyon is nagy. Az orvostudomány a nagy járványok már majdnem teljes kl·
ir tásával gyökeresen megváltoztatta a demográfiai törvényeket. A csecsemő
és gyerekhaland6ság sokkal kisebb . ugyanakkor az életkorvárand6ság sokkal
nagyobb ma már Földünk elmaradtabb országaiban is. Tudásunk saját magunkat hozott bajba. Bolyg6nkon egy emberöltő múlva mégegyszer annyi
ember tolong majd . mint ma. M iből fog ez a hat-hét milliárd emberfia megél.
ni? Népvándorlás a sz6 hagyományos értelmében többé nem lehetséges. EI
tud majd tart ani a Nilus deltája kétszer annyi egyiptomit. mint ma? Kétes.
Vagy gyöker esen megváltozik és sokkal eredményesebb lesz gazdasági rendszerünk - s ezzel nem sok szakértő kecseqtet - . vagy a szaporulat csökk e n tésé rő l kell valami módon gondoskodnunk. Ezt személy szerlnr mindaddig
nem hittem. míg Délkelet-Azslában meg nem ütött a gyerekek magas száma.
mikor egy-egy Ismeret len faluba megérkeztem.
Az Egyesült Nemzetek népességi világkonferen ciája, amelyet 1974-ben Bukarestben tartottak . egyértelműen rámutatott a feladatokra . A módszerek
azóta is vita tárgy át képezik. A katolikus Egyház kritikus állá spontot foglalt
el az általában javasolt módszerekkel szemben . Ettől függetlenül tény , hogy
számos fejlódő államban viszont már a gyakorlatba vitték át a születésszabályozás politikáját. A lib erálisabb kormányok nyiltan fogamzásgátlásr6l .
rneddös lt és röl, a konzervatívabbak a születések közti Időtartam meghoszszabbításáról beszélnek. Az ENSZ-nek a fejlesztési program mellett egy
külön népességü gyi program ja működik már pár év óta. A különböző demográfiai munkák mellett népességpol itikával foglalkozik. a születésszabályozást propagálja és rokonterűleteken (szexuális és egészségügyi nevelés) népnevel ést folytat.
A szegénység harmadik oka a helytel en gazdasági /politikai rendszer. Kissé önkényesen több tényezőt vettem ez alá a kalap alá. Mondjuk mindazt ,
ami az ember alkotó természetét illeti, Illetve annak függvénye. A szellemi
felkészültséget és képességet. a tők ét , a termelő eszközöket és főként azokat a mechanizmusokat. amelyek a termelést, a cserét, a fogyasztást szabályozzák. Egy elmula sztott földreform káros hatása nem vitatható. A rnunkanélküliség a feladatok szerencsétl en megosztásánál kezdődik és a javak
eg ye n l ő t l en élvezeté nél végződ ik . Romboló következményei nem kérdésesek. Az oly an rendszer. amely a teljesítményt nem jutalmazza, aligha remél het opt imális eredm ények et . Egy konkrét példa : a jelenlegi nemzetközi árucsere határozott hátrányban részesíti a szegényebb országokat . Az ilyen
helytelen mechanizmus csak a szegénység et állandósítja .
A szegénység negyedik oka a rosszakarat. sok az olyan politikus. aki tudato san t örekszik ügyfele megkáros ítására . S hány olyan közéleti személl yel
találkozunk. aki dlszkriminál6 intézkedésekkel. erőszakkal. cse ll el viszi győ
zelemre egy kis ebbség jogtalan követeléseit. vagy lelkiismeretl en korrupcióval kárt okoz a köznek és egyéneknek. Mint kívül áll6 megállapítom. hogy a
harmadik vil ág hat almasai és gazdagai nagyon k e m é n yszívű e k . sőt kegyet 39

Jenek saját szegényei kkel szemben. Az Igazságot mellőzlk, a jogokat sárba
tiporják. Ennek részben történelmi gyökerei vannak, másrészt tudatlanság
és röv idlátás a magyarázata. Mégis megmaradok az állítás mellett, hogy a
nyomor egyik fontos oka az önzés és a rosszakarat.
A harmad ik világ sokszor nem látja, hogy mit érhetne el két keze rnunkájával. Ez az általános passziv életmód , a stagnáló társadalmi rend és a
st ati kus világkép, valamint a lehetőségek felőli tájékozatlanság következménye . Egy vegetáló lénytől nem lehet sportrekordokat várni . ezt elIsmerjük.
De e tények teljes tudatában ls sok klvül állöt ámlt el a nemtörődömség, a
renyheség , a lustaság hajmeresztő mérete. Erre a fatalizmus sem elegendő
magyarázat . Ezért véleményem szer int a harmadik világ nyomorának ötödik
fontos oka a lustaság . A harmadik világ óhaja Igen , de akarata még nem
elég erós .
A szegények és a gazdagok viszonya
A szegénység átélésének lényeges kérdése a társadalmi tér, amiben le·
játszódik. A szegények szegénysége fájóbb a gazdagok gazdagsága közelében, mert a hiányt nemcsak saját Igényelnken mérjük, hanem mások lehe tősége in és tehetósségén ls . Azaz saját igényeink megnönek az egyenjogú·
ság, az egyenértékúség klelégltésének természetes Igényével. A belső Ie szültség gyarapodik és nyugtalansághoz vezet, esetleg kisebbségi érzést
okoz. Ez a szegények járulékos hátránya. Az Indiánok akkor lettek szeq ényebbek, ami kor Kolumbusz fölfedezte Amerikát; amikor az első puskalövés, ami
leteritett egy bölényt , ráébresztette őket a puska fölényére és saját sebez.
hetőségükre .

Egy másik példa jut az eszembe. Egy gazdag Ismerősöm az állami rnezögazdasági kutatóintézet vezetője. Egy szegény lsrnerösöm a kutatóintézet
napszámosa . Hernyójárvány tört kl. A mezőgazdasági kutatölntézet ellen·
szert Importált, permeteznek. Napszámos barátom ls ott múködlk. Atrendellk
óket az Igazgat ó magánbirtokára , ott ls fecskendeznek . Ez a napszámos barátom törpebirtokának éppen tőszomszédságában van. Oda azonban már nem
rendelik át a kutatóintézet permetezölt . . .
Ha sántIt ls a hasonlat és a harmadik világ meg a gazdag világ között
nem teljesen párhuzamos ls a viszony , a harmadik világ hajlamos arra , hogy
alapjaiban Igy lássa a két világ viszonyát: a) alapvetó vagyoni és poztclök ülönbség , b) függóségl viszonyahatalmasabbakkal szemben, c) a befolyásósabbnak előny ösebb a helyzete mindenféle ügy és üzlet lebonyoHtásánál.
d) a gazdagabb hasznot élvez a szegényebb munkájából, e) a szegényebb
marad a nehézségekkel , amelyeket végeredményben magának kell rneqolda nia. A fönti kis történet Igaz. A hasonlat, mondtuk, némiképp sánt ít. és a
következtetések nem föltétlen ül általánoslthatók. De számunkra tanulságos
fóleg a b) és a dl pont elemzése. Bármennyire sike res volt ls az ötvenes
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és a hatvanas évek függetlenségi mozgalma , s bármily igaz legyen is az
újonnan függetlenedett államok öntudata a nemzetközi konferenciákon, nincs
olyan harmadik világbeli politikus , aki ne lenne a gazdasági függóség tudatában . Ugyanakkor a fejlódó országok egyre tisztábban látják azt is, hogy
nyersanyagaik az ipari birod almak múködésének és jólétének elófeltétele. Ez
végeredményben a gazdagok függőségét jelentené , ha . .. ha nem a gazda·
gok írn ák elő a vásár föltételeit. Az ilyen kénysz erc ser ék után a szegény
országoknak t ermészetesen keserú aszájize .
Megjegyzendő ebben az összefüggésben , hogy két éve az o lajterme l ő
országok összefogtak és kivivták a nyersanyagszállító országok el s ő komoly
győ z e l m ét . Megemelték a nyersolaj és termékei árát . Sok közgazdász
vél eménye szerint ez történelmi fordulópont volt. Kérdés viszont. menny iben
vált ez eddig a harmadik világ szegényeinek javára .

A világkereskedelem problémáival egyébként az Egyesült Nemzetek már
három külön konferencián foglalkoztak (UNCTAD I Genfben, UNCTAD II
New Delhiben, UNCTAD III Chile fővárosában, Santiagóban) és a negyedik
konferencia most zajlik Nairobiban . Sajnos , az eddigi tárgyalások azt rnutatták , hogya gazdag országok épp azokban a pontokban nem hajlandók enqedményekre, amelyekre a fejlődő országoknak legnagyobb szükségük lenne .
Nem forditottunk eddig még figyelmet a fönt emlitett kis történet egy
nem mellékes mozzanatára . A hernyókat kiirtották az igazgató ü l te tv é n y é r ő l .
de a szomszédéról nem. Ki magyarázza majd meg a hernyóknak, hol a határ
az igazgató földje és a törpebi rtok között? Garantáltan senki. Se az Idei
hernyóknak, se a jövőre klkeló petéknek. A jó igazgató számításában ott a
hiba , hogy elfelejtette vagy szándékosan Ignoráita az összetartozás, a kölcsönös függ őség tényét és annak minden következményét. Féló, hogy ez igy
van a gazdagabb világ esetében is.
Az egyetlen szemszög

Visszaérkeztünk kIIndulópontunkhoz. A mezőgazd a s ág i kut atói ntézet teés a szomszéd szegény törpebirtokos földje között nincs hat ár . A szegény és a gazdag országok között sinc s. A hernyók nem tisztelik a
föl ségjeleket. A légkö r, az édesv izek, a t enger szennyezódése sem, a honqkongi nátha sem, az isme ret kere sés sem , a céls zerú ker esked elem sem, a
népek elége detlensége még kevésbé , A gyúlölet sem , a szeretet sem . Egy
bolygónk van, s ha azt egy eszeveszet t fölrobbantja , akkor hont alanná váli k
a többi három mill iárd is . Egy bol ygónk van, s azon addig nem lesz béke,
amíg meg nem tanulunk ő s z i n té n és önzetlenül osztozkodn i.
hető s vezetője

Múlt szeptemberben összegyúlt New Yorkban az ENSZ hetedik rendkiv üli
közgyúlés e, hogy megfogalmazza egy új gazdasági vil ágrend alapelveit. De
megegyezn i nem tudott, Elméletben belátjuk, hogya gazdagok segitsége
elengedh etetl en, de gyakorlatban épp az elm últ három hónapban hagytuk az
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ENSZ fejlődési programját pénzügyi nehézségekbe jutni. A szegények igénye .
sek, a gazdagok pedig önzők ís hogy kl-kl joggal·e vagy jogtalanul , arról a
Szolgálat következő számában lesz sz ö) . Meg kell tanulnunk osztozkodni és
adni. Nem alamizsnát. hanem annyi jóakaró segíts éget , amenny i az önsegély
megindulásához szükséges , hogy megnyissuk a fejlődés, az eg ye n l ő s öd és
útját anélkül. hogy az emberi méltóság arc ába köpjünk.

Békési István
SZOLIDÁRIS SZEG~NVS~G

. Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Ist ent
magasztalják érte, mivel készségesen vallomást
tettetek Krisztus evangéliumáról , és bőkezűség.
tekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többlekkel való közösséget" (2Kor 9,13).
Ahogy . a szomorú szent bizony szomorú szent" (Szalézi Sz. Ferenc) ,
úgy a .magának szent" keresztény igen szomorú tanúságtétel az Evangélium mellett. Inkább karikatúra. Hiszen a kereszténység lényege az, hogy
Jézus megszánt minket és sorsközösséget vállalt velünk , .hirdetve a szegénye knek az evangéliumot" .
Abban a levélben, ahol Pál apostol a •Titokzatos Test" tanításának hlttani alapjait veti meg a hívek javára (1Kor 12), már feltételezi, hogy élik ezt
az igazságot. Az ő bőségüknek kell segftenie a judeal testvérek szegénysé .
gét . Második levelében azután bővebben ls kifejti: tőlük kapták apostolai.
kat, a hitet, a lelki adományokat; a kölcsönösség alapján most anyagiakban
viszonozz ák, amit kaptak . Bevezetőül idézett tömör mondatában világosan
kif ejezésre jut, hogyarászorulók szeretetből fakadó szolgálata (amit a
magyar szöveg . jót ékonykodás" -nak fordít , ott az eredetiben a . diakonia"
sz ó áll!) egyszerre hitvallás és szolidáris , közösséql tett. Mind a két rnln ő 
ségében lsten d icsőítése.
Pál még meg sem fogalmazta tan ítá sát , és az első jeruzsálemi keresztények már élték : . A hívek mind összetartottak , és közös volt mindenük.
Birt okaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották mindazok közt, akik
szükséget szenvedtek" (Csel 2,45) . A diákonusok külön rendben kezdték a
szegényeket szolgálni Jeru zsálemben , majd Rómában és mindenütt (Cs el
6kk) . A püspö k a saját közösségében, a hivő hittestvéreivel, a vándorral és
ut assal szemben iparkodott a krlsztual példát követni , mert hitte, és ezért
gyakorlatt al is meg akarta vallan i, hogy .ha szenved az egyik tag , valamenny i
együtt szenved vele" (1Kor 12,26). Pál maga is példát adott ebben életével :
egyéni ker esztj ein túl vállalta . az összes egyház gondját" (2Kor 11 ,28) , köz42

ben pedig keze munkájával gondoskodott megélhetéséről. Bár joga lett volna
apostoll munkája után élni, nem vette Igénybe ezt a jogot (lKor 4,12; Csel
20.33-35 ; lKor 9.12-14). De tudott elfogadni is : kedves eqyházk özs éqének . a
filipp ieknek megengedte . hogy . az adás és viszonzás viszonyába' lépjenek
vele (Fil 5,10-17) .
Szent Pál tanításától egyenes az elvi vonal a . Pacem in te rr is ' és . Populorum progress io' enciklika kijelentéseiIg és a második vatikáni zsinat
határo zataiig: •Lehetáségei arányában ki-ki ossza meg és hasznositsa javalt,
segélyezve elsősorban azokat az egyéneket. akik e támogatá s révén a maguk lábár a állhatnak. és azokat a népeket. amely ek így fejlődé sn ek Indulhatnak' (GS 69) . Ugyanilyen 89yenes út vezet az ős k e re s zt é n y egyházközs ége k tő l a szentek lég ióján egy Tours-I Szent Mártonon vagy Pachomluson.
a mi Erzsébetünkön és Margitunkon vagy . a négerek örökös rabszolgáj án' ,
Kláver Péteren - át a leprások apostoláig és testvéré ig , Damian Deveuste ri g, a kalkuttai Teréz anyáig és a mának névtelen keresztényéig. •Az Egyház
szent volta . . . sokféleképpen klfejezócflk az egyes emberekben . akik élethivatásukban törekednek tökéletes szeretetre' (LG 39). A legjobbak mindig
hitték, és ami fontosabb : élték és példájukkal kiáltották a világba : Mind annyian testvérek vagyunk , emberek! Közünk van eqymáshoz és felelősek
vagyunk 89ymásért!
M I a végső
nak? Az, hogy
Krisztus pedig
csupán az Atya

alapja ennek a keresztény testvériségnek és szoltdarlt éslsten önmagát és ezzel mindenét adta nekünk Krisztusban ,
hasonló (ez a szolIdárisságnál is több i) lett hozzánk. Igy
és a Mester példáját követjük, ha mi ls így teszünk .

•A szegénység az evangélium t itka . és ahhoz. hogy felfogjuk , szerétnünk kell Krisztust.
A szegénység t itka Krisztus önkiüresítésének titkábői ered . Ez hittitok.
ami t az emberi ész nem képes teljesen felfogn i. Csak oly an mértékben tudjuk megközelfteni . amilyen fokban a Szentlélek megvilágit. A szegénység
kérdése se nem társadalmi , se nem pénzügy i kérdé s elsőso rb an . Még puszt án Ist enre vonatkoztatottnak sem mondható . Az a hit kérdése : a szeqény
Krisztus szeret et e. aki szegény embe ri élet et választott. és s zeqé ny Tltokzat os Testének életében is.
Azért ahhoz. hogy némiképpen rneq ért s ük a szegénységet , ke ttő s tapasz.
tala tra van szükségünk. Els ős o rban a hit tap asztalatára. Krisztus ő n k íü re sf
tésének tapasztalat ára; de azután arra is . hogy megtapas ztaljuk. milyen az
igazán szeqé ny ember élete. Ha e két tapas ztal at egyike is hiányzik . nem
ismerhetjük igazán a szegénységet . Ha ninc s meg Krisztus önki üresltésé·
nek t itokzatos megtapasztalása. legföljebb azt tudhatjuk , miben áll az ernbe ri szegénység és nyomorúság, amelynek megszüntetésén hivat ásunk fán
radoznl , de nem tudjuk. ml a keresztény szegénység . Ha sohasem tapaszt al.
tuk meg az igazi szegénységet, akkor talán valam iképp en megisme rhetjük a
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történelm i Krisztu s szegénységét és annak jellegzetességét ; de nem tud juk ,
mit jelent valójában a szegényember szegénysége .
Azért ha telj es egészében meg akarjuk ismerni az evangéliumi szeq énységet , akkor törek ednünk kell a szegény Krisz tus , a kereszten függő Krlsztus bensősé ge s Ismeretére. Ugyanakkor s ugyan így töre kednün k kell éln i
az általunk választott szegénységet, hogy igy megtapasztal j uk, mit jelent
valójában a szegénység a n élk ülöző szegények számára. A hit ösztönöz rnlnket a szegény Krisztu s követésér e, és ez v iszont a tén yleges szegény ségre
ösztökél ; így vezet mink et felfelé a hit és az élet tapasztalat ának egymásra
hatása, amely alapv e t ő a dolgok e rendjében." (Pedro Ar rupe el ő ad á s a 1974.
jan.22-én.)
Ha ezt a gondolatmenet et jól átelmélkedjük, talán azt is megértjük. ami t
Lell isi Szent Kamill így fogalmazott: . Ha nem lennének szegénye k, a föld
közepéig kellene ásnunk , hogy megtaláljuk őket", Teréz anya pedig úgy
szeret rnondanl. hogy . a szegények az embe riség reménye " . Nemcsak ő k
szoru lnak ránk; mi talán még sokkal jobban rájuk szorulunk.
Abb an a hónapban. amikor ezeket a sorokat Irom, a Szentatya havi imaszándéka: . egyszerúbb életért, közösségben minden emberrel : Olyan vi lágban, ahol a szédületes fejlődés mellett egész kontlnensek népesség e
még nem érte el a létminimumot, a keresztén y szol idaritás szükségképpen
magával hozza a szegénység bizonyos formált.
Hol kezdjük el tehát konkrét gyakorlását, hogy úgy ne járjunk, rnlnj Jakab apostol tükörbe néző embere (Jak 2,23-24)? - A szeretet ötletes sége
kif ogyhat at lan. Kis ír ásunk célja csak az, hogy néhány példával támogassuk
meg. Néhánnyal a sok közül. Mert nem rosszak , nem szívtelenek, nem érzéketl enek az emberek. Sokszor csak a fantázia hiányzik. Meg az, hogy rneqmutassák neki : köze van ezekhez, mert emberek és testvérek. Lehet és kell
éppen nek i. Nézzük hát ezt a szentpál i
is valamit adnia, tennie értük

. bökez ús éqet"

k özelebbről.

A böjt és az adomány összekapcsolása ősi keres ztény szokás .
Mé g alig dadogtam angolul, mikor az első nagyböjt Idején bet eg pl ébánost segítettem ki Amerikában. Hamvazószerdán csak odaszólt : . Ha átmegy
az iskoláb a, kérd ezze meg a gyerekeket , mit váll altak a naqyb öltre?" Es el·
mondotta, hogya pápa (XII. Pius) minden évben rádiószózatot Inté z az amerikai gyereke khez. Közösen hallgatják az iskolában . Egyszerúen , nekik való
módon elmondott a nekik , mennyi gyermek éhezik. nincs ruhája, nincs nem hogy kalácsa , de kenye re sem . Ami ről lem ondanak a nagyböjtben . adj ák
nekik . - Könnyek ig megható volt. ahogya legkisebb elem ista is tudta , hogy
arró l kell lemondani ( .glvlng up"), ami nekik nehéz. Húsvéthétfőn pedig
hozták be a kis perselyeiket. Saját maguk . Mert az elv az volt, hogy abba
nem a s zü lő ktől, n aqyszül őktől kért adományt tesz ik be. Hanem azt - le·
hető leg naponta - , a mi r ő l lemondt ak a szegény gyerekek javára . . Nem
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veszek Iaqyl altot " , . nern veszek cukrot " . .nern megyek rnozlba" stb.• adták
meg sorban a válaszukat . es kis plébániákon is komoly száz doll árok jöttek
össze a gyerekek persely éból. Nagyobb helyeken ezrek , és több millió az
országban. A . Farnlll enfasttaq" Ausz triában és a német katolikusok között,
a . M lsereor" és . Advenlat" akció tevékenysége mutatja, mivé váli k a sok
kis adomány.
Or eg magyarok sokszor megtették, hogya böjt alatt nem Ittak és nem
dohányozt ak. Az ilyen .füsttelen nap" komoly áldozat lehet annak, aki jól
megértette , hogy a böjt betűj ét változtatta, enyhítette az Egyház, de a szellemét nem akarta eltöröln i. ink ább egyéni , tudatosan vállalt áldozatta tenn i.
A bor, a ci garetta megtakarított árából az é h ező embertestvér azt a t áplálékot kaphatja meg, ami számára élet.
Csak vezeklés idején gondolhatunk-e a nélk ülözőkre ? Az öröm . a sz örakozás, a pihenés idején nem?
A német televíziónak van egy élvezetes vetélkedője, a . Dalll-Dalll".
Senki sem játszik hiába. Ahogy a pontokat oszt ják és ahogy a márkát sz órják, szinte könnyelmúnek túnik . Tényleg játéknak. Egészen az utolsó percig .
Mert ami akkor történik , az ma már így . Hllk", azaz így van rendjén . Am iko r
arról van szó: mire menjen a sokszor tek intélyes nyerem ény, valami - vagy
Valaki - megérinti a nyerő párokat vagy csoportot. Mert a felelet arról szól ,
hogy a héten beleset volt és apa-anya nélkül maradt három gyerek ; súlyos ,
költ séges mútét előtt áll valak i, de nincs rá pénze; t űz volt és leégett egy
család háza . ' .' A színen láthatatlanul árva gyerekek jelenne k meg, akike n
lehet és kell seg íteni. Egy beteg , aki vár valakire , hogy megszánja . Család ,
amely siratja a leégett házat. és szeretné gyorsan újjáépfteni. A programvezető, a nyertesek és a n é z ők egy percre testvérekké válnak aszegénnyel.
az árvával a beteggel. Aki pedig otthon a készülék előtt ül , talán nyomban
elhatározza: . htszen én ls tu dnék valamit külden l, valam it adni , valam it tenni
azokért. akikről ott beszéltek:
Ma sokan mennek utazn i szabadságuk alatt , ü dü l ő h e ly r e. más országokba.
Nem lehetne a kényelmes , mindennel berendezett lakás otthon arra az i dő r e
oly an embereknek, akiknek ez is ór iási jótett és kikapcsolódás? Nem szólva
arról. hogy a lakás sem üres , és van, aki vigyáz rá, gondját viseli az otthon
hagyott kutyá nak, macsk ának. v irágnak. Keletnémet katolikusok gyakorol ják
ezt a testvéri szolgálatot. .Otr volt a nagy, kényelmes lakás - Irja valak i.
- es a konyhában minden, a hútószekrény tele. Csak kacagtunk és kacag.
tunk a lányommal , mikor a konyhában próbálgattuk a k ülönböz ő, eddig csak
hirdetésben látott segédeszközöket - a valóságban. es még ők voltak hálásak, hogy ott voltunk." Keresztény ember nem úgy tartja, hogy . az én házam az én váram : Inkább : az én otthonom legyen másoknak is otthona.
Talán magam is szegény vagyok? Minden szegény találhat magánál szegényebbet. A nagyon beosztó háziasszonynál is mindig marad vásárlás után
aprópénz a tárcában . Egyiknek volt egy kis perselye. Az ilyen maradékot
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mindig oda dobta. Aztán néha odaszólt: .Nézzen be, páter, ha arrafelé jár:
tele a kis persely: Szegény kispapoknak, misszióknak és hasonló célokra
adta.
Mi ls szegények voltunk a pusztán, de mert tanultunk, jobb ruhában jártunk, s nem hordhattuk addig, mig le nem rongyolódott r6lunk. I!desanyám mindig kinézte, melyik gyereknek lenne jó a kinőtt vagy elkopott ruhánk a majorban. Kimosta, megfoldozta, és igaz tapintattal adta tovább. Sokszor rászóltunk, rnlért fárad annyit vele . .Flacskám, én azt a szegény aszszonyt meg nem sérthetem azzal, hogy csak úgy odadobok neki egy rongyos
ruhát. ' - Madeleine Delbrél-t a plébánosa egyszer egy ruhacsomaggal küldte el egy szegény asszonyhoz. Mikor az asszony felbontotta a csomagot,
piszkos, gondozatlan holm it talált benne . Dühösen kiabált le az ablakból , hogy
vigye a kacatját. Madelelne-t égette a szégyen. A zsebében levő minden pénzen egy csokor gyönyörü rózsát vett, és az asszony kisfiával felküldte nekI.
(Ez a fiúcska lett később a proletárnegyed egyik elsö öntudatos keresztény
tagja.)
Mert nem egyszerü egyenlőségjelr61 van itt sz ö lemondás és adomány,
áldozat és annak közvetlen .haszna" között. Sokkal többről: a ezeretet tapintat ár ól. testvériségéröl, azonosulásár61. Tudta ezt a harmincas években
egyik alföldi városunk közismert és látogatott cukrászdájának tulajdonosa ,
aki minden pénteken kenyéren és vizen böjtölt családjával. Tudják azok a
mai csalá<lok, akik kiválasztják a hét egyik napját, azon különösen is a világ
éhezóire gondolnak, és együttérzésük jeiéül valami áldozatot hoznak értük.
Olyat, ami érzékenyen érinti az Illetőt, még ha nem ls jár fogható rneqtakarítással. Tudta az a 30-40 délamerikai püspök, aki a 2. vatikáni zsinaton aláirt
egy ívet, hogy hazatérve kiköltözik palotájából - már akinek még volt - , és
egyszerü bérlakást vesz. Az is közismert, hogya legtöbb odavalósi püspök
valóban csak jelképnek, nem pedig jelvénynek használja a püspökgyürüt, egyszerü, vékony aranyo, sőt rézkarika alakjában .
Az adakozásnak megvan a veszélye is (a német püspöki szinodus és hasonló megnyilatkozások egyre óvnak ettől) : az, hogy az adománnyal testvérem gondját is lerázom . A cél nem ez, hanem az, hogy lassan tudatosuljon és er ősödj ék az egymásra utaltság, az összetartozás és a testvéri szeretet kapcsa. Az emberiség békéje, jövője, élete fordul meg azon, mtko- lesz
ez a hit, ez a felfogás mIndenki közös kincse, mikor alakul világmozgató szebb irányba mozgató - erövé.
•Ha kitartotok . . . • mondta Szent Pál. Kezdjük sejteni, hogy nem is
olyan könnyü ez a kitartás a szolidaritásban. Az .Idegenek· rendelkezésére
bocsátott család i otthon, a rózsacsokor .haszontalarr' figyelmessége jelzi az
utat. amelyen a szeretetben oly kérlelhetetlen lsten Igazgatja gyermekeit.
lsten nem ajándékunkat keresi, hanem magunkat. A szegény is a szivünket
keres I. M ikor sorsukból vállalunk valamit, még közelebb kerülhetünk hozzá46

juk . M íg nem hordtao a másik emb er saruját, nem tudod , hogy él és mi a
sorsa. Magunkat adni: íd önket , munkánkat, ideiglenes vagy életre szóló elköt elezésünket - ez az Igazi szell daritás. Az adomány ls ezt jelképezi, ha
kereszt ény lelkületből fakad.
Ausztráliában a kispapok fúrni , faragni általában éppari úgy tudtak , mint
autót vezetni. Evről évre a nagyvakációban felmentek nagyobb csoportok a
szomszédos szigetre, Új-Guineába, és ott a missziókban építettek. Egyik
nyáron iskolá t , mási kon n őv érlak ást . és így tovább . Az anyagot úgyis meg
kellett venni. De a legn agyobb kiadást, a munkabért megtakarftották. Es rneq mutatták az új kere szt ényeknek meg a pogányoknak, hogy egyek velük. Ma az .é p ltö re nd" önkéntesel gyakorolják ezt százával. Kikapcsolódásnak,
világlátásnak is jó, - de akiken segítettek, meg akik látták, mit csinálnak,
azok ráláthattak munkájukon át egy másik világra. Ahol a szolidaritás nem
mese, hanem tény. Új életforma , ahol egymásért élünk és segítünk egymáson .
Egyik re ndh ázban a növendékek a hét több délutánján arra használták fel
szabad Idejüket, hogy - csomagoltak. Hiszen sok ember ad szívesen , de a
csomagolás, post ázás időbe és pénzbe is kerül. Hirdetést tettek közzé, hogy
csak hozzák el a holmit. Szállítókocsi-tételekben egyenest a kikötőbe ment ek a szakszerüen csomagolt nagy ötven kilós ládák százai, évek alatt ezre i.
Nagyon életre való fi atal volt a felelős . Soha nem gondoltunk arra , ml van
a szívével. Ez is oka volt? Egyik nap, a délelőtt i tan ít ási szünetben , amikor
lementek teázni, csak a szívéhez kapott, - és a harminc körüli ezeretetapostol .elrnent". Bizalommal néztünk utána . O is a rongyosok és az éhezők
apostola volt, mosolygó arcával és rejtett munkájáva l.
Ismertem régi kivándorló családot, ahová gyermeket nem adott az lsten .
A férj keres ete elég volt kettőjüknek. De az asszony ajánlotta : elmegy még
dolgozn i, és amit kap, ugye hazaküldhetl? Evek során több mint száz húsz
ki lós csomagot küldött haza, ruhát, élelmet. Asszonyi élelmességgel és gyakorl at iassággal tudta. hol van olc só kiárusítás . A háború után i nehéz években csaknem az egész falut ő ruházta, ahonnan kikerült.
Világsze rte megrendülést keltett Léger montreali bíboros érsek példája ,
aki a Zsinat után elment a leprasok közé. Ilyen rendkívüli tetthez természetesen rendkívüli Isteni hívás kell. De hányan mennek - szakmunkások, pedagógusok, orvosok a misszióba , a harmadik világba, egy évre . akár
több re is , hogy ott kamatoztassák talentumaikat, ahol nekik talán kevesebb
hasznot hajt , de testvéreiknek annál többet. Nemrég láttam a tévében egy
riportot Teréz anya kalkuttai munkájáról. Polgári ruhás fiatal lány segédkezik a nővéreknek .•Mit cs inál itt ?" - kérdez i a riporter. - . Eljöttem körül néznI. Most seq ítek." - .Itt is marad?" - szondázz ák tovább . - . Lehet "
- volt a kedves, egyszerü felelet.
Sok - talán a kelleténél több - sz ö esik ma szegénységről. elkötelezésszolidaritás ról. Persze jó . ha ez elvb en ls gondunk. De közben újra meg
újr a vissza kell térnünk az Irás szúkszavú programjához: . A szeretetet arró l
ről,
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ismertük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is köte lességünk életünket
adni testvéreinkért ... Gyerm ekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel ,
hanem tettel és lqazsáqqal " (lJn 3,16.1 B).

Puskely Márla
ANN ELISABETH SETON

1774-ben New York már öreg városnak sz árnlt . Utcáin legalább húszféle
nyelvet beszélnek; 30 OOO lakosának egyhatoda néger. Politikusok, katonák,
üzletemberek egyengetik az önállóság útját. A függetlenségi harcok éveiben
vagyunk.
New York első egészségügyi tisztje, Dr. Richard Bayley, az angol kolónia
köztiszteletben álló sebészorvosa. Tanulmányainak egy részét a szigetországben végezte; meggyőződéses legitimista, királypártI. Apja 1726-ban hajózott
át az óceánon. Bayley doktor örökli apja anglikán hitét, hivatalosan tehát az
episzkopális egyház tagja (ez az anglikán egyház amerikai változata), de
életében egyetlen egyszer mondja kl lsten nevét: a halálos ágyán. Egészen
orvosi hivatásának él. A szegények orvosa . Hivatásával jár, hogy gyakran van
távol családjától. Felesége, Catherine Charleton, többet van egyedül, mint
férjével. Első gyermekük, Mary Magdelen is távollétében látja meg a napvilágot. 1774.aug.28-án születik második kislányuk, akit az episzkopális egyház szertartása szerlnt az Ann Elisabeth névre keresztelnek. Harmadik gyermeke szülésébe az anya belehal 1777.máj.8-án. Mary hét, Ann Elisabeth vagy ahogy mindenki nevezi , Betty - alig három éves . Dr. Bayley hátat fordit a hadseregnek, három gyermekével kell törődnie. Dajkát fogad , segítenek
a rokonok is, de látja: az apróságoknak anya kelll 177B.jún.6-án újra megnő
sül, elveszi a 19 éves Charlotte Amelia Barclay-t, aki sajnos soha nem lesz
édesanyja a három árvának. Mary már nagyobbacska, elboldogul valahogy az
új helyzetben, de Betty sokat szenved. Két éves korában meghal a kis Kltty
is.•Egyedül ültem az ajtó előtti lépcsőn, és néztem a koporsót. Valaki megkérdezte: strtarn-e, amikor a kis Kltty meghalt? Nem, válaszoltam, mert Kitty
az égbe ment. Szeretném, ha én is oda mehetnék, aMamához."
Bettyt mély szeretet fúzi apjához . Ez a szeretet véqlqkls érl a hányatott
életú doktort, aki később lányában találja meg legbensőbb lelki barátját.
Egyek maradnak mindig a szegények szeretetében, jóllehet mindketten a
maguk útját járják.
Charlotte
ahogy tud , a
adja kezükbe
biztositan i a
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egymás után hét gyermeknek ad életet, közben gondoskodik,
két mostohagyerekről is. O tanítja őket a vallás elemeire, ő
először a BIbliát. Dr. Bayley ls igyekszik a legjobb nevelést
gyerekeknek. Elisabeth később főleg a zenei kiképzésért volt

hálás. A növekvő új testvérek egyre nagyobb teret követelnek a családban
és egyre több időt, szeretetet az anyától. A két legnagyobb magányosnak,
elhagyatottnak érzi magát, hiszen apjukat is csak ritkán látják. Betty már
segít kis testvérei körül, de szive sen vonul félre: olvasni, szórakozni, gon·
dolkodni, imádkozni. .Mostohaanyám nagy szeretettel tanitotta meg nekem
a 22. zsoltárt: ,Az Úr az én pásztorom, az Úr vezet engem . . . Ha a halál
árnyékában járok is, nem félek a gonosztól, mert O velem van' - egész
életemben ez volt kedves zsoltárom." Szeret elbar angoini, magányosan sétálni. Leül egy fatönkre, kezében a Bibliával vagy Milton és Thompson költeményelvel. .Minden kis virág szirom , áll at vagy rovar, a felhők árnyéka vagy
az integető fák : Istenre emlékeztettek és az égre . . . Csodáltam a felhő
ket. Boldog vol tam , amikor egyedül sétálhattam a folyóparton, kagylókat
gyújtöttem és hallg attam zúgásukat ... és megint Istenre és az égre gon·
doltam: Legsziv esebben azonban a Bibl iát forgatja; a szenti rás I szöveqeken bontakozik ki és érik be lelki élete. A kamaszkorba forduló gyermek az
ima atmoszférájában él; ekkor oldódik fel magánya (apja ismét Angliában):
.Isten atyám volt és mindenem . Imádkoztam, himnuszokat énekeltem, nevettem, sirtam , és magamban ezt mondogattam: mennyire túlemelt O rnlnden szomorúságon! Aztán letelepedtem, hogy élvezzem a lelkemet beborító
égi békét; biztos vagyok abban, hogy ilyenkor két óra alatt tíz évet nőttem
a lelki életben."
1788-ban már nagylányosan fésülköd ik, szfvesen elfogad meghfvásokat,
kiválóan táncol. Az élénk t e rm é s z e tű, ragyogó fekete szemú f iatal lányt sz]vesen fogadják a New York -l jobb körökben . 179D-ben nővére férjhez megy,
Elisabeth is a párját keresi. A nagy szerelem nem sokat várat magára. Meg·
ismerkedik az akkori társadalom egyik legtehetősebb családjának fiával, Wil·
Iiam Megee Setonnal. Bayley doktor nem szívesen látja a fellobbanó szerelmet: a Seton-családban már több tüdőbeteget ismert. De a fiatalok szerelme
legyőzi aggodalmait: New York első episzkopális püspöke előtt kötnek házasságot 1794.jan.25-én. Betty aIIg 20, William 25 éves. A fiatal férj apja vendégszerető házába viszi feleségét, csak ősszel költöznek saját otthonukba
a Wall Streetre. Elisabeth elsó gyermekét várja : .Saját otthonom húsz éves
koromban - a világ - és az ég is - egészen lehetetlen! Minden pillanatomat ez a félelem árnyékolta be: ,Istenem, ha ennek örülök, elvesztelek té.
ged'." Még nem látja világosan , hogy ha jól éli azt az életet, amelyre lsten
hívta, O mindig mellette van.
1795.máj.3·án megszületik első gyermeke; nagyapja a Szenth áromsáq-ternplomban az Ann Mary névre kereszteli. Dr. Bayley gyakran meglátogatja őket.
Az ő éles szeme veszi észre először William betegségét. Elisabeth a rá [ellernzö valóságérzékkel néz szembe a ténnyel; az aggodalom arra készteti.
hogy állandóan lsten felé tekintsen. Kislánya is megbetegszik, a fiatal anya
rettenetes heteket él át. 1796.nov.24-én megszületik második gyermeke. Ot ls
nagyapja kereszteli karácsonyeste: a William nevet kapja. Augusztusban at4
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tól fél : elveszti kisfiát. Figyelme még inkább az örökkévalóság felé fordul.
. Elete m legnagyobb keresztje azok betegsége és halála volt, akiket szeret tem." A ki sfiú felgyó gyul ása után lehetőséget talál arra, hogy tágabb körben
is szétárassza szeretetét. Belép a város özvegyeket és árvákat támogató
társaságába, ot t találja legtöbb barátnőjét is. Látogatják a szegényeket, maguk látj ák el, szolgálják ő ket . Elisabeth afféle gazdasági felelős lesz ; olyan
jól gazdálkodik, hogy ezt a t isztét egészen 1804-ig betölti. Nem szégyelli,
hogy ő maga is pénzt gyújtsön - akkoriban ez volt a szeretetszolgálatok
egyet len anyagi alapja - , sőt szerencsejátékot is szervez pártfogoltjai javára .
1798 nyarán meghal William apja. A halállal megren dül a csal ád anyagi
helyzete . Williamnek, a még otthon lévő legidősebb fiúnak kell átvennie a
c s al ádfő szerep ét . Még hét gyerek vár nevel ésre. Elhagyj ák frissen rakott
fés zküket , és visszaköltöznek a szül öí házba, a Stone Streetre. .H irtelen
nagyon népes család anyja lettem ; bizony nagy változás! " A legszükségesebbet összeadj ák ugyan a család jóbarátai, de William Seton nevét egyszer s
mindenkorra törli k a New York-i jobb csal ádok listájáról.
Elisabeth beteg eskedve várja harmadik gyermekét. Amikor júl.20-án megérkezik az újabb kisfiú, anya is , f ia is majdnem életét veszti. Bayley doktor
ment i meg mindkettőjüke t , a gyermeket a saját száján át lélegeztet!, hogy
megtart sa az életnek. A másodszülött fiút szintén a Trlnity Church-ben keresztelik; a Richard nevet kapja. Elisabeth nehezen kap lábra, de várja a
nagy család, s ő tudj a, mi a kötelessége . New Yorkban kiüt a sárgaláz, megkapja az egész család . Dr . Bayley egész napját a betegekkel tölti, Elisabeth
pedig ápolja, eteti, mosd atja a beteg gyerekeket.•Elfogadom a jelent és a
j övőt attól, aki m indkettőnek szerz ője és irányitója: Alighogy elmúlik a
sárgaláz és a tél i kemény hónapok , a ház ismét kórházzá alakul: az összes
gyerek kanyarós. Elisabethnek nincs segftsége, egyedül végez mindent.
Súlyosodnak a család i problémák : Dr. Bayley szlnte teljesen otthagyja
családját, Wi lliam ingatag üzlet i ügyei az összeomlás felé tartanak. 1800.
jún.28·án Elis abeth világra hozza negyed ik gyermekét, Catherine-t. Karácsonyi .meglepet ésük": a teljes anyagi csőd. Még arr a sem futja, hogy a
gyerekeket isko lába járass ák. Elisabeth teh át otthon tart nekik iskolát : a betú vetéstő l kezdve a számtanig mindent ő tanít. Sajátjai még túl aprók , de
hall gatagon ők is csipegetik a tudományt. A t árg yak között szerepel természetesen a hittan is . Esténként a zongora körül találkoznak: Elisabeth Játszik,
a rögtönzött vegyeskar meg énekel : divatos dalokat, gyerekdallamokat s fő
képp zsoltá rokat. A nagyobbak még táncoktatásban is részesülnek , így aztán
vidáman zárul a napi iskola.
Elisabeth úgy vallásos , ahogy tud. Nagy gyötrelme , hogy senkivel sem
tudja megosztani lelki életét, istenszeretetét. William mintha süket volna
ezen a téren. Rebecca Seton , fiatalabb sógornője lesz benső barátja , neki
mondj a egyszer mélyet sóhajtva : •William ezt nem érti!"
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Az 1800-as év ajándékozza meg egy másik barátsággal: John Henry Hobart tiszteletes hatására lesz buzgó protestáns. Rebeccával jár el vasárnaponként az istentiszteletre, s áhitattal hallgatja a fiatal episzkopális lelkész
prédikációit. Igyekszik még több időt találni az imára és a szeretetszolgálatra. Ismét eljár a szegényekhez, közben lelkiismeretesen ellátja a népes
család gondját is. Hobart valóságos házi szent lesz a családban, orákulom
Elisabeth számára. De William nem hallgat rá, teljesen beletemetkezik az
anyagi problémákba; egészsége .ls rosszabbodik. EI kell hagyniok a tágas
családi házat: régi kényelmes életük utolsó kapuja is becsapódik mögöttük.
A Seton-gyerekek közül már több a saját lábára állt, Elisabethnek Rebeccától is el kell válnia. A State Street kis családi házában hirtelen egyedül marad. Férje utazik, hogy valami létalapot teremtsen családjának . Elisabeth
aggódó leveleivel kiséri. Dr. Bayley felajánlja, hogya nyári hónapokat töltse
agyerekekkel State n laland-í házában. A doktor ugyanis most itt dolgozik.
a bevándorlók elkül ön ít őjében. Elisabeth előtt feltárul ezeknek a nyomorultaknak embertelen sorsa: a hosszú hajóút után legyöngülve érkeznek, betegségek tizedelik őket. Az elkülön ít őben aztán meghal, aki nem birja tovább.
Keveset láttak meg az új világból! Bayley ezeket ápolja, esténként meg lányával és unokáival tölt egy órát. Apa és leánya most valami mély közösségben élnek, már szavak nélkül ls értik egymás gondolatait. Elisabeth közben tanitgatja gyerekeit, varrja ruhájukat, s minden nap legalább egy órát
tölt a Bibliája mellett. Hiányzik neki Hobart barátsága, de bizonyos mértékben függetlenedik is tőle.
A New Yorkban el ül ő sárgaláz most itt üti fel a fejét. A legyengült szerír munkáscsaládok sorsa kétségbeejtővé válik. A doktor éjjel-nappal
köztük van, Elisabeth pedig gyötrődve látja a halál iszonyú aratását. .Re·
becca, nem tudok aludni! A haldoklók és a megholtak töltik be a lelkemet.
Csecsemők szívják halott anyjuk mellét ... Ez nem kiagyalt rémkép, hanem
a minket körülvevő valóság. Apám azt mondja, hogy legalább tizenkét gyer·
mek hal meg a napokban, mert nincs elég táplálékuk."

vezetű

Bayley 57 éve ellenére jól birja a munkát, s ez nagy vigasz rnlndkett öjüknek. De hamarosan bekövetkezik a tragédia: ő is megkapja a sárgalázat.
Hátralevő napjai iszonyú agóniában telnek el. Elisabeth ott van mellette.
A doktor tudja, hogy menthetetlen. Lázrohamaiban ezt ismételgeti: .Urarn
Jézus, könyörülj rajtam!" Aztán igy könyörög: .Takarj be melegen. Én is sakat betakartam ... Szegény kis gyerekek, továbbra is betakarnálak benneteket, de az ember nem teheti mindig azt, amit akar: Augusztus 17-én hal
meg. Elisabeth agyerekekke l visszaköltözik New Yorkba. Ismét lezárult életének egy korszaka.
• Isten adta, lsten elvette" Ismétli gyakran Jób imáját. Elvesztette
anyját, kis húgát, apősát és most apját . Szegények, nincs biztos megélhetésük. William beteg, ő maga sokat szenved fogaival, gyenge, sokszor csak az
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akarat tartj a lábon. New Yorkban ismét járvány pusztít, Igy még barátaitói
is meg van fosztva. A Biblia tartja benne a lelket és az erót.
Szeretetszolgálata it ilyen körülmények között is folytatja . Most már nem
nehéz sorsközösséget vállalnia azokkal , akiknek bizonytalan aholnapjuk.
Szégyenkezve ismeri el, hogy semm i oka panaszra. Ez a felismerés újabb
áldozatok ra sarkallja. Házról házra jár és gyújt a szegényeinek; aztán elindul
nagy kosar ával, megkeresi a rászorulókat. . Kor án kelek , késón fekszem írja egy barátnójének. - Szétvágtam két rossz ruhámat . és egy újat varrtam
beló le. Meglát ogatt am Veley özvegyét nincs munkája , nincs tüzel öle.
beteg a gyereke - hát panaszkodhatom én? R~yogó túz melegít , drágálm
mi nd jó l vannak, itt hallóznak és táncolnak körülöttem."
1802.aug.20-án ismét egy kis lánynak ad élet et. Utána naplója szer int
megújí tja Igéretét, . hogy legyózöm magam, mind en erómmel drága Meg·
vált érnat szolg álom, és magamat egészen Neki adom. Bizom abban, hogy
Igéretem pecsétje t öretle n marad életemben, halálomban , az Időben és az
örökkévalóságban.•
1802 telén William áll apot a válságosra fordul. M ivel anyagi helyzetük továbbra is megoldatlan, elhatározzák: fö lkeresik a L1vornóban élő régi barátokat, a Fil lcchl-családot. A fiatal férj t itokban azt is reméli , hogy Itália enyhe
éghajlata még segithet rajta. Az utazás nagy kockázatot jelent, több száz
ameri kait ejtettek már fogságba az angolok. Elisabeth sógornójére és .lelke
n övér ére", Rebeccára bizza négy gyermekét ; csak Annát viszik magukkal.
Végrendeletszerú leveleket ir barátainak , számol a soha vissza nem térés
lehetóségével. Elzarándokol State n Isl andre . hosszan Imádkozik abban a szobában, ahol apja meghalt.
1803.okt.2-án száll nak hajóra. Hét hét ig tart az út . Elisabeth folytatja
naplóját : ünnepélyesen megfogadja . hogy a Szentlélek erejében szolgálja a
két beteget (An na is áll andóan rosszul van). teljes iti minden kivánságukat ,
csak a mennyei Atya még egyszer egyes it se a családot. Szomorú látni ,
mi lyen félelem mel, szorongással vállal újabb és újabb igéret eketl Egészen
a szeret etben él , de még nem szabad lélekkel.
Korzika mell ett iszonyú viharba kerülnek. De az igazi borzalom a várv a
várt megérkezés pillanatában tör rájuk. M ivel New Yor kban sárgaláz puszt ított, a hajó ut asait fegyveres örök várják, és távolról, bajonettel mutatják az
utat az elk ülönító felé. WIllIamnek már jártányi ereje sin cs, a lazarettóban
egy földr e dobott matracon feksz ik. Vért hány, lázrohamal vannak. Hideg
tal ak zárj ák körül , a szél és a nedvesség csontju kig hat. . M inden kényeIrnem és erörn az ima." Alázrohamokban vergódó férf it átöleli , mást nem tehet. Felkésziti a halálra : a Megváltóval való boldog t alálkozásra. Zsoltárokat
énekel neki, felolvas lzaiás 35. fejezetéból , a Jelenések könyvéből. O maga
is csodálkozva látja, hogyan alakul át William: egyedüli reménye a Meg.
vált ó lett.
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December 19-én szabadulnak ki. A Fillechi -csal ád házában ünnepl ik a karácsonyt. William boldog és azt kéri feleségétől: vegyék magukhoz a szentséget. Elisabeth az episzkopális egyház szertartása szer int egy kis bort töl t
pohárba, zsoltá rokat, Imákat mond , aztán együtt ürltík ki a Hálaadás kelyhét.
Az Idő szomorúságában az örökkévalóság boldog távlata i ra gondolnak . Wil·
liam már türelmetlen, indulni akar az égbe . . Ugye érzed, drág ám, hogy a
Megváltóhoz indu lsz? - Igen:
December 27-én hal meg, 35 éves korában . Másnap reggel temetik el
Livomo angol temetőj ébe n.
Elisabethnek ismét új élet et kell kezdenie . Ismeretlenben, egyedül, tel je s
bizonytalanságban . •Ist enem , Te vagy az én Istenem! Tehát egyedül maradt am a világon Veled és a kicsikkel. Tudom , hogy Atyám vagy ' "
Az előkelő és gazdag család mindent megtesz, hogy fel edt esse vele az
elmúlt hetek borzalma it . Fiilippo Filicchi , az Idősebb W. Seton barátja most
kötelességének érzi, hogy segitségére legyen az özvegyne k. tJccse, Anton io
és ennek felesége, Amabilia elragadtatva csodálja Elisabeth lelkének sz épségét. Antonio f inoman t ér ítgeti is. Elisabeth Firenzében lát először katoli kus templomot belülrol. Milyen jó ezeknek - gondolja - , minden nap bemehetnek a templomba (az otthoni episzkopális tem plom csak vasárnap volt
nyitva), minden nap magukhoz vehetik a szentséget. A t érttési kísérletek
e l ől udvariasan , de határozottan kitér. Az asztalára tett könyvekbe néha
beleo lvas, hogy kedvére legyen vendégl át óinak. Ablaka el őtt gyakran viszik
beteghez a szentséget . A valóságos je lenlét gondolata megragadja: . Mil yen
boldog voln ék, ha tudnám hinni azt , amit ezek a drága emberek itt k ö r ül őt
tem hisznek! Hogy Ist ent birtokolják a szentségben! Hogy O mindig ott van
templom aikban , és hogy Ot viszi k a betegekhez . .. Istenem, milyen boldog
voln ék - még enyéimtő l távol is - , ha úgy megtalálhatnálak Téged a templomban, ahogy ők . M enny i mindent mondanék neked szívem szomorúságáról
és életem b űnelr őll - Egy másik nap, a legmélyebb letö rts ég pillana tában,
anélkül . hogy gondoltam vol na rá, letérdeltem, amikor a Szent séggel haladtak el ablakom alatt, és mintegy agónl ában kiáltottam Istenhez: áldjon meg,
ha valóban j elen van, mivel lelkem egyedül csak őu t ána vágyódi k . . . F.-né
egy kis könyve vol t az asztalon. Szent Bernátnak a Szent Szű zh öz intézett
imájá nál nyitottam ki , amelyben azt kéri , hogy legy en anyánk. Teljes sztvemb ől én is hozzá kiáltottam! " Később a következő imát Ismét elgeti: . Uram, ha
helyes úto n vagyok, erős íts meg, hogy kitartsak. Ha téved ésben élek , öntsd
belém kegyel medet. hogy megtaláljam a helyes utat: Lassan kialakul érte lmi meggyőződés e, de akárcsak Newton, ő ls jóval később mondja ki: hiszek !
Visszaútján Anto nio lesz a társa. Amabilia nem fél attól. hogy férjét Elisabeth támaszaként az újvilágba küldje . Az 56 napos utazás közel hozza egymáshoz a 29 éves özvegyet és az alig néhány évvel idősebb férfit. Elisabeth
nagy vlha rba kerül. Flllcch i is hasonló helyzetben van. Sokat imádkoznak
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egymásért és együtt ls : .Istenem, ments meg, seqlts!" Mindketten kemény
küzdelmet vfvnak : Antonióra felesége és gyermekei várnak , Elisabethre
gyermekei és még Valaki Más ... A hajóút utolsó hete már békésebb . Eiül
a vihar , Antonio folytatja a vallásoktatást. Együtt Imádkoznak, böjtölnek.
Elisabeth a szentek életét olvassa .
1804.jún.4-én fut be a hajó New York kikötőjébe. A négy gyerek jól van ,
ellenben Rebecca súlyo s beteg . Az özvegy megai ázó helyzetbe kerül , nincs
semmi jövedelme, kénytelen rokonai segftségére támaszkodn i. Antonio üzleti
körútra Indul az Egyesült Allamokban . Várj ák egymás leveleit, megértik egymás magányát. De most már óvatosak, mert Ismerik az emberi természet
gyengeségét. . Most az szeretném kiáltani : Antonio, Antonio , Antonio! de egy kicsit gondolkodva ezt kiáltom: Jézus, Jézus, Jézus! Jonatás is úgy
szerette Dávidot, mint saját lelkét, és ha én testvére volnék, Antonio, egy
órára sem hagynám el soha. De inkább megpróbálok szív em egész szeretetével lsten felé fordulni , mert tudom, hogy égő reményem teljesedni fog."
. Mennyit kérem a Szentlelket, hogy ne hagyja el. hogy Inkább drága angyala
csíp]e meg (a szót aláh úzza), am ikor elérkezik az ima órája, mintsem hogy elhanyagolj a azt." Amabiliának pedig arról fr , mennyire vágyódik a valóságos
jelenlét hitére!
Meghal Rebecca Seton , . lelke n ővére", a Iivornól napló címzettie. Henry
Hobart megsejti , milyen átalakuláson megy át Elisabeth ; könyveket küld
neki, lelkére beszél. Ugyanis már az a hfr járja, hogy Mrs. Seton át akar
térnl a római hitre. Nagy a felháborodás , nemcsak rég i barátai fordulnak el
tőle , hanem a család több tagja ls . ElIsabethnek talán élete legkeservesebb
viharát kell átélnie. Lelke egészen bénult, vaksötétbe kerül, egy lépést sem
tud tenni előre . Lefogy, állandóan sír, először érez fájdalmat a mell kasában.
Nemcsak ő beteg , hanem a gyerekek is. J:Jjel-nappal mellettük van, de már
aIIg van jártányi ereje.
1805.febr.27-én, hamvazószerdán bemegy egy katolikus templomba, a tabemákulum elé térdel , és ezt mondja: .Itt vagyok, Istenem, add, hogy Itt
megpihenjek." Március 14-én teszi le a hitvallást - . szfvernmel ránevettem
Ddvözftömre!" - , elvégzi első gyónását, és márc. 25-én, az angyali üdvözlet
ünnepén járul először a szentáldozáshoz. Ujjongó levelet fr itáliai barátainak:
.Arnabllla, lsten az enyém, és én Istené vagyok! Magamhoz vettem Ot!
Előző este féltem, hogy nem készültem fel jól, de aztán isteni jóságára bíztam magam. Eletern végéig nem fogom elfeledni, hogy vártam egész éjjel a
hajnalra. Félő szfvem siettetett az indulásra. Milyen hosszú volt az út a
városban ; de minden lépésse I közelebb kerültem a tabemákulumhoz és
ahhoz a pillanathoz, amikor O belép szegény kis házamba. S amikor belé·
pett, ez volt első gondolatom : Az Úr fölkelt, szóródjanak szét ellenségei!
Megszabadftóm jött és Védelmezőm, aki erőm és Odvözftőm most és az
örök életben."
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Boldogságát, örömét nem csökkenti , hogy kitasz ít ják . Nagyböjt van, s
Elisabethet elbűvö lik a szertartások. Antonio vis szat ér üzleti út járól. érzi a
hideg légkört, és azt javasolja: jöjjön át a gyerekekkel it ál iába. Elisabet h
nemet mond, de azt elfogadja , hogy két fiát Antonio taníttassa. Azután elválnak, hogy soha többé ne talál kozzanak ebben az életben.
Leveleiben egy-egy szó valam i olyan titokra utal , amelyre csa k évek
múltán fog fény derüln i. A körülötte kavargó vih ar még jobban erós ödik,
amikor Cecilia Seton , f iatalabb sógornóje is katolikus lesz. Lát ja, hogy t ávoznia kell New Yorkból. Eddig afféle magánis kol ából tartotta fe nn csal ádját :
tanította, ell átta , gondozta a maga és mások gyerekeit. Vol tak vagy ti zenketten . Ezt akarja fol ytatni egy más városban . John CarolI püspök [ avaslatára Baltimore mell ett dönt. Egy gondviselés sz erű j ó t ev ő 10 OOO dollárt
ajándékoz nek i, hogy iskolát alapíthasson . Kibérel egy házat , berendez egy
osztá lytermet, s az elsó padokba beülteti saját gyereke it . A padok las san
megtelnek, sót négy gyermeket bentlakónak is elvállal. Elószeretettel fogad ja
az árvákat , hiszen azok nemcsak anyagiakban és szellem iekben szegények,
hanem nélkü lözik a legfontosabbat: a csal ádi otthon szeretetét. Elisabeth
így a tanításban is mind ig anya marad . Talán ezzel a m úv észl sz tnt ézíssel
magyarázható a gyermekekre és fi atalokra gyakorolt varázsa. Olvasást , írást.
számtant, angolt, franciát , kézimunkát és term észetesen hittant tanít. Sokat tanu l, hogy oktatni tudjon . A gyerekek szaporod tával érkeznek a seqéd erők is , két fiatal lány áll munkába. Lassan v il ágos sá válik Elisabeth "ti t ka" :
Livorno óta vágyódi k a szerzetesi életre . Most elérkezettnek látja az idót .
amikor hozzákezdh et a megvalósításhoz. Az erővon alak világ osan k iv e h ető k :
életét egésze n lsten és a szegények szolgálatára akarja szent eln i, és már él i
is ezt; a közben érsekké lett CarolI Isk olák alapítását sürgeti ; nem hián yzik
egészen az anyagi fedezet sem . 1809.márc .25-én, el ső áldozá s án a k negyed ik
évfordulóján az érsek elótt leteszi a hármas fogad alm at . Vele együtt négy
flatal lány kezdi meg úloncévét, Ujjongó örömmel frj a egyik hűs ége s New
York-l barátnójének: "Hogy mondjam el lelkem örömét? Hiszen megvan a
kilátásom arra , hogy szolgálhatom a szegényeket. látogathatom a betegeket,
erósíthetem a szomorkodókat, öltöztethetem az ártatlan ki csi ket és I s t e n
szeretetére taníthatom óket - itt meg kell állnom!"
A baltimore-l isko la hamarosan szűknek bizonyul, nemcsak a gyerekek,
hanem a jelöltek száma miatt is . Cecilia Seton is köztük v an. Egészsé ge sok
aggodalom ra ad okot. Elisabeth ismét gondosan mérlegeli a választást . A
hegyek között fekvő Emmltsburg-ben fogják felépíteni az új házat . A v áros kának alig néhány száz lakosa van : ír és német bevándorlók, néger rabszolgák . Nekik val ó szegé ny terep! Maguk ls hihetetlen szegénys égben él.
nek : nincs víz, a f olyó ra Járnak rnosnl, sokat szenvednek a hide gtő l. A kilenc
nóvér a föld ön alszik, a kertben t ermesztett sár garépát szár ít ják és főzik ki
. káv énak". De me leg cs aládias kapcsol at tartja őket össze . Elisabeth olykor
csak a bec enevükön szólítja a nóvérek et Me gt artják az első lelkigyakorlatot
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(az ,alapftó Seton anyának' ls ez élete első lelkigyakorlata!), s közösen körvonalazzák azokat az életszabályokat, amelyeket követv e a legjobban szolgálhatnak Istennek és a szegényeknek . A körny ék lakosai kereszte li k el őket
a .Szeretet nővéreinek' . A szabályokat e l s ő ízben 1811·ben hagyj a jóv á
CarolI érsek .
Mindezek után Ismerkedik meg Páli Szent Vinc e és Mar illac Szent Lujza
irgalmas nővére inek szellemével. Egészen magáénak érzI. M indkettő életrajzát lefordftja angolra, fgy a n ővérek szinte k ezd e ttől a vincés örökség
folytatói.
Legidősebb leánya, Anna ls bel ép, s anyja leghűségesebb munkatársa
lesz, - sajnos Igen rövid ideig. A családi betegs ég nemcsak tüdejét, hanem csontjait is megtámadja. Hosszas és rettenetes agónia után hal meg
16 éves korában. Elisabeth olyan , mint egy alvajáró. Elsőszülöttjét , Iivomól
útitársát, első nővérét veszít ette el! .Anina halála után három hónapig néha
attól féltem, hogy elvesztem az eszemet . A fejemben olyan zavarodottság
uralkodott, hogy az éppen soron levő feladaton túl nem nagyon tudtam, mit
csinálok, vagy mit mulasztok el .. . Az örökk évalóság volt Anna kedves
szava. Nézegetem dolgait: kortálban. könyve iben , sőt még kis szobájának
falán ls mindenütt ezt a szót találom."
De erőt kell vennie magán: már 18 nővér, 30 bennlakó és 20 bejáró növendék vár rá. Nagyok anyagi gondjaI. Szfves en elmenne koldulni a tehetős
családokhoz. de az érsek nem engedi. Eredetileg csak a szegényeknek akarta
fenntartan i az Iskolát. Most kénytelen jobbmódúakat ls fölvenni, hogy meg
tudjanak élnI. O az Iskolaigazgató, szakfelügyelő , vezeti az admlnlsztráclót.
Történelmet és hittant tanít. Minden nap végigmegy minden osztályon, havonta ellenőrz i minden gyermek tanulmányi eredmény ét. SokSZOr beül egyegy órára, s a legutolsó padban lehunyt szemmel f igyel. A gyerekek tudják,
hogy Seton anya szereti őket, hogy mind en érdekli , ami velük kapcsolatos .
Külön foglalkozik a nagyobbacska lányokkal. Het enként kétszer rövid lelki
tanftást ad nekik . Módszerei egyéniek. legjobban sugárzó egyénIségével hat.
Az Isteni Tanftót akarja utánozni, ezért szaval mindig egyszerűek, személyesek, a szfvhez szólnak . Csak olyat tan rt, amit maga ls él.
Mindig járatlan utakon halad, hiszen ebben a gigant ikus méretú országban még szó sincs szervezett oktatásról. Úgy kell mindent klkfsérleteznle,
megpróbálnia. Az eredmény az az egyházközségi Iskolatfpus lesz, amely majd
elterjed az Egyesült Államok egész területén , és mind a mai napig virágzik.
1813-ban már 17 nővér tesz fogadalmat; a vlncés szellemnek megfelelően
ezt minden évben, március 25-én újftják. 1814 szeptemberében néhány nóvér
Philadelphiába indul. hogy árvaházat létesltsenek.
!Olete legnagyobb keresztjét két fia rakja a vállára . A Fillechl-család rnlndent megtesz, hogy Williamből embert faragjon . !Ovekig tartó sikertelen kfsérletek után Antonio vlsszaküldl anyjához. Elisabeth is hasztalan próbál -
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kozlk vele. Richard pályaf utása talán még sötétebb. O is szerencs ér próbál
a Filicchl-céggel , s amikor kiteszik a sz űrét, hazafelé t artó út ján kétes eszközökke l szerez magának pénzt . Elisabeth hosszú ideig azt sem tudja, él-e.
hal-e.
1816-ban veszti el másod ik gyermekét . a legkisebbet. Rebecca t itkolja
anyja e l ő l, hogy őt is megtámadta a család i kór , s amikor észrevesz ik. már
k éső. Három hónapos haldoklása idejé n szinte állandóan Elisabeth van vele .
Karjában t artja . mesél, énekel neki . felújrtja a régi gyerekjátékokat is . S
közben aggódi k Kittyért , aki a Set on-család vendégeként báloz ik New Yorkban. Rebecca november 3-án hal meg kezei köz ött. Mindössze 14 évet élt.
Elisabeth tudja. hogy már ő ls közeledik a célhoz. Amilyen mértékben fogy
te st i ereje, úgy növekszi k vállalkozó szelle me, optimizmusa, gyakorlati érzéke. Felépitenek egy kézmüipari mühelyt, hogya környék szegényeit és
öre gjeit megé lhetéshez juttassák. Marylandre is hivják az i rgalmas n őv é re 
ket . szeret et szolgálat ra, betegek ápolására, leányok nevelésére" . A New
York-i püspök ls kéri: l étes ítsenek a nővérek egy árvaházat. New York tehát
kész visszafogadni .eltévedt leányát". sőt a Seton-család ls újrafüzi a rokoni kapcsola tok szálait. 1820 augusztusában végzi ut olsó le lki gyakorlatát.
Növekvő gyengesége ellen ére kétszeres e rővel dolgozik. . Hogy van?" kér dezik t ől e aggódva. Mo sol yogva válaszol: . Nyugodt an. Nagyon nyugod.
tan:
Még uto ljá ra levelet ír Anton iónak, fiai nak. Régi barátjának ezekkel a
szavakka l [el lernzí életmű vé t: • Tudja, mi lett abból a kicsi mustá rmagból.
amelyet lsten az ön keze álta l ültetett el Amerikában? Nagyszámú árva
gyermeket t áplálunk és ruházunk!"
Utolsó heteit éli. A közben hazatért és posztuláns-sorba lépő Kitty ápolja.
Csont és bőr csupá n. de még megpróbál írn l a távol élő nővére knek. Egy
napi eröfeszitésébe kerül annak a sokezer levélnek utolsó darabja , amelyet
élete uto lsó 14 évében meg irt. Sokszor viszik hozzá a szentségi Jézust .
Egyszer könnyekbe tör ki ; a pap csillapitja, nyugodjék meg, nem akar esetleg gyónni? - . Nern. nem, kérem , adja már Ot nekem!" Ajánlgatják neki,
hogy egy feszületet tesznek az ágyával szembeeső fal ra, hogy jobban láthassa a s ze nvedö Krisztust. . Kös z önöm , de van f eszület em, a szivemen
viselem . Különben is leggyakrabban csukva tartom a szemem. Ne aggódj,
dr ágám, amennyire csak lehet, Igyeksze m Jelenlétében maradni . . . Ha
ez a halál útja, semmi más nem lehet békésebb és boldogabb . Soha nem
tapasztaltam még annyira a ml Drágánk jelenlétét, mint ami óta beteg vagyok. Úgy túnik, mint ha az Úr testileg állandóan mellettem állna , hogy erő
sítsen, szere ssen, b átorít son a fájdalom rettenetes óráiban. Néha még a
drága Mária ls kedvesen csalogat . . . " M iko r már mozdulni sem tud, kéri.
mondják el, hogyan lát ogatják a környék szegényeit. hogyan tanuln ak a gyerekek . - hiszen személy szerint isme ri és anyai szlwel szereti valamennyit!
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Az utolsó napokban befut Richard. Szemreh ányásnak nincs helye , hiszen
itt a közeli elválás . Utoljára december 30-án veszi magához az Oltár ts z éntséget. Január 2·án bocsánatot kér a körü lálló n ővé re ktől . élete mi nden botrányáért és rossz péld ájá ért." Utolsó szavait már csak a legköze lebb állók
értik meg: . Köszönöm a jóságtokat, hogy velem vagytok ebben a megpró báltatásban. Legyetek az Egyház gyermekei, legyetek az Egyház gyermekei!
... Köszönet! "
Január 4-én hajnalban lép be az örök hazába. 46 éver élt. 1975-ben avatta
szentté I::szak·Amerika első hazai szentjét VI. Pál pápa.

Zsinati teológia i kurzu s
az európa i magyar papok részé re
aug. 16-án est étő l 2D-án délig
Innsbruck, Haus der Begegnung
Vezet i: P. Nemeshegyi Péter, Tokió
Téma: A HIT LI::NYEGE MA
A kereszténység kr isztusi lényege ma - A papság szerepe az Egy·
házban - Dogma és tö rté nelmiség - Az Egyház helyzete a világban
ázsiai szemm el M ire ösztök éli ma a Szentlél ek az Egyházat
stb .
Az evangéliu m hirdetésé nek je l e n tősége és módj a -
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AZ EGYHAZ SZAVA

VI. PÁL PÁPA BESZÉDE AZ ÉLELMEZÉSI VILÁGKONFERENCIA
RÉSZTVEVOIHEZ

1974. november 9.
Orömmel üdvözlün k benneteket, az élelmezési világkonferenci a résztv evólt, amely ezekben a napokban az ENSZ rendezésében Rómában ülésezik .
Kell -e mondanunk, hogy élénken osztozunk aggodalma itokban? Nem az-e
küldetésünk, hogy fol ytassuk , kiterjesszük az isteni Mester tanítását és
cselekvését? Am ikor ó látta kiéhezett tömeget, erre a megindító fel kiáltásra
fak adt : . Szánom a tömeget, mert . . . nincs mit enniök . I:hesen nem akarom elbocsátani öket , nehogy az úton lel dő l l e n ek" (Mt 15,32) .
1. Az utóbbi évek folyamán a .Populorurn Proqresslo" enciklikánkban
leírt helyzet még aggasztóbb méreteket öltött, és még sokkal Id őszer űbb
lett akkori kijelentésünk: . Senki sem tagadhatja , hogy ma egész vilá grészeken számtalan férfit és nót kínoz az éhség, számtalan a rosszul táplált
gyermek, úgyannyira, hogy sokan zsenge korb an meghalna k, mások pedig
fiz ikai növekedésükben és szellemi fejlódésükben visszamaradnak , és így
egész vidékeknek a legmélyebb lealacsonyodás a sorsa " (451. Az érteke zleteteken készült dokumentáció leírja az éhség és elégtelen táplálkozás kül önb öz ő megjel enéseit, fölfedi okait, és próbálja elóre látni következményeit,
statisztikák, piackutatás, termelési és fogyasztási mutatószámok segítségé vel. Minthogy ezek a közlések hűségesek és pontosak, a drámai ékesszólás
erejével rendelkeznek. Hát még rnlt mondjunk, amikor a tények talaján kerülünk érintkezésbe az általuk fölfedett valóságg al? Néhány közelm últ. küIönféle természetű katasztrófa - szárazság, árvi zek, háborúk - nyomban
az élelemhiány fájdalm as eseteit hozta létre. Kevésbé látványos , de ugyanilyen kín os formában tárul mindenki szeme elé a gazdaságilag gyengébb
társadalmi osztályok nehéz helyzete. Ennek okai : az élelmiszerek drágulása ,
ami szűkösségük jele, és a nemzetközi élelmiszersegélyek mindennap érezhetóbb csökkenése , - pedig ezek a legutolsó háború után nagyon hozzájárultak ahhoz, hogya népek újra kezdhessék életüket és haladni tudjan ak.

Az éle lmiszerhiány következményei Id őben messzehatók és néha kísz ámíthatatlanok ; súlyos ak a [őv ő nemzedékre nézve, és olyan környezet i és
egészségügyi veszélyekkel járnak, amely ek még a betegség nél ls mélyebb
sebeket vágnak a lakosság életében. Igazán fájda lmas, hogy Ilyen megállapításra kell ju tnunk, és sajnos el kell ismernünk, hogy az emberi társadalom ez idó szeri nt képtele nnek látszik az éhség leküzdésére a vil ágban, jóilehet példátlan haladást ért el a t erm elés minden területén, a talajjavítás59

ban és gépesftésben , az elosztásban és a szállftásbanl A legutóbbi évekig
valóban reméltü k, hogya hírközl és és árucsere gyo rsasága , valamint a tech ni ka haladása így vagy úgy képes les z hamarosan klküszöbölnl az éhség rég i
osto rának veszél yét , amel y sokáig összességében sújtott egy·egy nemzetet
vagy kiterjedt vidéket. Ezek a remények nem valósultak meg; ezért folyik
ma munkátok nyomott légkörben, ezért követik a föld népei aggodalomrnal
vegyes bizakodással. Megismételjük, amit az éhség ellen i világh adj árat
zászlaja alatt tartott nemzetközi ifj úsági össze jövetelnek mondottunk: "A z
emberi ség élet-halál küzdelme ez; egyesülnie kell , hogy megmaradhasson ,
te hát rn lndenekel őtt meg kell tanu lni a megosztani mindennapi kenyerét; azt
a kenyeret , amel y az Úr t anftása szerint a mienk, vagyis minden egyesé és
mi ndenkié" (1965.okt.15.)
2. Két ve zér elve t szer et nénk adni munkátokhoz, ehhe z az oly súlyos , de
oly ígéretes f eladathoz: E gyfel ő l nézzetek szembe a pr obléma adatszerű
rész let eive i, és ne zavarjon meg kiértékelésükben sem pánik, sem a cs üqgedés érzése . Másfe l ő l ösztönözzö n nagy erővel a fennálló szükség kíméle tlen sürg etése és e lső b bs ég e . és semmiképpen meg ne elégedjetek haloga tá ssai vagy fé l rends zabályokka l. Bizonyos. hogy ez az érte kezlet nem fog
meg oldani mindent; nem olyan te r m é sz etű. De kétségtelen , hogy kétféle klmenetel e lehet: vagy hat ékony és készséggel fog adott vállalkozások soroza tá t Indftja meg vil ágos és nyomat ékos eredményeivei , vagy - a beléje helyezett várako zás és ta gjaina k jóakarat a ell enére - hiába folyt le . Amikor kérünk. hogy hárftsát ok el ezt a második lehetőséget, habozás nélkül rneqls métel j ük, a helyzeth ez Illő változatban , az Egyesült Nemzetek előtt világgá
kiált ott f elh fvásunkat: . Soha, soha t öbbé háborút!" - mondtuk akkor. most
pedig azt mond juk: . Soha, soha t öbbé éhs éqetl"
3. M ert el lehet érni ezt . Az éhség fenyegető árnya , az elégtelen táplál.
kozás terhe semmiképpen sem lek üzdhetetlen végze t . Nem igaz, hogy ebben
a válságban a t ermészet hűtl en az emberhez: term ékenysége szárazföldön
és t enger en mérh et etl en marad, és nagy mértékben még kiaknáz atlan . Altalánosan elfogadott vélemény szerint a müvelhetö földek 50 százalékát még
nem hasznosftották. M ásfelől ott az a botrányos tén y, hogy bízonyos országok i d ő rő l I d ő re r oppant él elmis zerfölöslegeket semmlsftenek meg . mert
hiányzik a bölcs gazdálkodás, amely blztoslthatná hasznos hováfordftásukat.
Mindezek cs ak eg ys z e rű példá k egy olyan tényre, amelynek kegyetlen valöságát senk i sem vitat ja , bár egy esek két ségbe von ják , hogya rendelkezésre
áll ó lehető sé ge k alapján kellő gyorsasággal kl lehe t eléqítenl az egyre szaporodó emb er iség szük séqletelt. le lehet csIllapltani éhségét. AmIkor . az
éhsé g lecs ill apftásáról" beszélünk. mindnyájan egyetértünk abban , hogy ez
sokkal t öbbet jel ent . mint a biológiai lét min imális, emberhez méltatlan meg hosszabbftását . Arról van szó, hogy . megadj uk minden embernek az élethez
szükséges tápl álékot; és Itt életen az Igazi emberi életet értjük. azt. hogy
munkájáva l kép es legyen fenntartani övéit, és értelmével részt ve gyen a
társadalom közös jav ának munkálásában, szabad vállalkozásából és önként
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vállalt tevéken ységgel" (Beszéd a FAO-nak, 1970.nov.16). Éppert ilyen életszínvonalat tartanak szem előtt jelentéseitek sz ámadatat. Ezeknek eredménye.
ként a n ö v e kvő emberiség megfelelő táplálása technikai szinten lehetséges ,
de jelen tékeny e rő fes z í tést követel.
4. Úgy látszik, hogy a jelenlegi v álsáq igazából elsőso rban a civilizáció
és a szolidaritás válsága. A civilizáció válsága. módszerválság, amely akkor
rnutatkozík. ha a társ adalmi élet fejlődés szempontjából egyoldalú: csupán
azt a társada lmi modell t veszi figyelembe. amely az ipar i civilizáció típusába
torkollik. Azaz módfelett bízik a tisztán technikai. gépies megoldásokban, és
megfeledkezik az alapvető emberi értékekről. Ilyen válság nyilvánul meg.
amikor csak a gazdasági siker keresését hangsúlyozzák , amely a nagy ipari
haszonból származik, s következésképpen szinte teljesen mellőzik a mezógazdaság te rület ét . és elhanyagolják a magasabb emberi és lelki értékeket.
A szolidaritás válságáról is van szó: ez fenntartja, néha fokozza az egyének,
társadalmi csoportok és népek köztl egyenlőtle nségeket. Szomorú eredménye ez annak (a dolog napról napra vilá gosabb ), hogy igen hiányos a
készség a rendel kezésre álló készletek jobb elosztására, főleg a kedvezötleneb b v iszonyo k közt lévő országok és az emberiség ama csoportjai között.
amelyek még a l apvetően primitív földművelésből élnek.
Igy érünk el a jelen legi helyzet paradoxonához: Az emberiség jobba n
urává lett a mindenségnek. mint valaha, és alkal mas eszközökkel ls rend elkezik. hogy t elj es mértékben klaknázza kincseit. Nem állhatnak-e színte megbénulva maguk az említett eszközök kisajátítói is az előtt a képtelen helyzet
előtt, hogy néhány gazdag eltűri annyi más állandó nyomorúságát? hogy
egyes népek bőven és változat osan táplálkoznak, s kielégítőnek tartják az
összes többinek j utó létminimumot? hogy az emberi értelem ugyan sok
súl yos beteget tud megment eni a rá váró sorstól , de fölmenti magát attól a
kö telességtől, hogy biztosítsa az emberiség legsebezhetőbb népeinek megfelelő táplá lkozását?
5. Nem juthattunk volna ilyen helyzetbe súlyos tájékozódási hibák nélkül ,
még ha olykor talán csak hanyagságból vagy mulasztásból követtük is el
öket. Ideje. nagy ideje fö lfedezni, hol alakultak át mechanizmusaink, hol kell
kiigazítanunk, vagy inkább gyökerestül megváltoztatnunk a helyzetet. Mert
a leghatározottabban biztosítan i kell mindenki jogát, hogy .éhséqe szerint
egyék ". kora és munkája sajátos kívánairnai szerint. E jog alapja a föld rnlnden javának elsódleges rendeltetése: általános használatra és minden ember fenntartására valók, minden egyéni kisajátítást megelőzően. Krisztus
éppen ennek a jognak tiszteletét tette meg minden emberi élet megítélésének alapjául (vö. Mt 25,31kk). Már most ha megvizsgá ljuk a kérdéses adatokat, közvet lenü l kí nálkozik néhány megáll apítás. A je lenlegi rendezetlenség
egyi k legny il vánval őbb oka az élelmiszerek és az előá llításukh oz szükséges
anyagok árának emelé se. Ez a he lyzet példáu l a mű trágya esetében ; talán
ennek magas ára és ritka volta gyeng!tl az ún. "zöld forradalom"-tól Joggal
61

elvárt pozitív hatásokat. Nlncs-e mindez közvetlen összefü ggésben a termelés ingadozásával, mert inkább az elérendó nyereség kilátásai szabályozzák,
mint az ember iség klelégítendó szükségletei? Az élelm iszerkészletek csökkenése, ami szintén aggodalmak forrása , részben bizonyára meghatározott
kereskedelmi opcióknak tulajdonítható: ezek eredményeképpen nem marad
tartalék váratlan, elóre nem látott éhinségek áldozatainak. Altalános élelmezési válság észlelhető, és fenyeget a súlyosbodása, közben pedig egyes
vidékeken - amelyek különösen alkalmasak lennének bóséges termés és
szükségtartalékok biztosítására megdöbbentó rn ért ékben csökkentik a
m űvelhet ö területet! Ime, micsoda ellentmondások előtt állunk : mindez jelzi
a civilizáció heveny válságát. De azért, ha ezek a jelenségek a vigyázatlan
cselekvés gyümölcsei, kell lenni lehetőségnek, hogy helyrehozzuk és visszájukra fordítsuk öket, föltéve, hogyamegkívánt bölcsességgel és bátorsággal
járunk el.

Az imént emlékeztettünk arra, hogy minden ember életéhez szükséges bio
zonyos mennyiségű élelem. De a minőség kérdésének ugyanígy megvan a
jelentósége. Ez is a gazdasági életforma megválasztásától függ. Es ebben
különösképpen az iparilag legfejlettebb nemzetek érdekeltek. Fölmerül a k érdés: a k örnyező légkör szennyeződésének veszedelmei között, a gyorsabban
elóállltható mesterséges pótlékok gyártásának esztelen divatjában hogy
lehet okosan megmenteni az egészséges táplálkozást, amely nem fenyegeti
súlyosan a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalok egészségét? J:s
milyen módon lehetne gátat vetni ugyanezeknek a nemzeteknek körében a
túlzott fogyasztásnak, amelyet a kínálat gazdag bósége vált kl, de káros
magukra az érdekeltekre nézve is, a többieket pedig megfosztja a szükségestől? A helyzet e téren is éberséget és bátorságot követel.
6. Más észrevételek azokra a segélyforrásokra vonatkoznak, amelyek segíthetnének a jelenlegi helyzeten. Mindenki egyetért abban, hogy a mező
gazdasági szektor sokoldalú és kölcsönös támogatása köztudottan elégtelen
volt. J:rtekezletetek alkalmából nagyon pontosan kisz ámították, milyen követelményekkel jár a fejlődó országok élelmiszertermelésének Intenzív növelése, az élelmezés javítására irányuló politika és programok megszervezése, a világ élelmezési biztonságát megerősító intézkedések alkalmazása.
A számítások a következó tíz évre szólnak. A belőlük kíkerekedett összeg
kétségtelenül alaposan meghaladja az erőfeszítésnek azt a fokát, amelyben
ma egyetértenek: de ,igen szerénynek bizonyul , ha összevetjük a gazdag
országok nemzeti mérlegével, vagy a nemzetközi pénzforgalommal. Igaz, hogy
egy friss válság módosította ezeknek a pénzeknek az elosztását. de nem
csökkentette nagyságukat. Már 1964-ben, indiai utazásunk alkalmával fel hívást intéztünk a nemzetekhez: létesítsenek különleges alapot azzal a rendeltetéssel, hogy döntően fellendítse az emberiség kedvezótlenebb viszonyok
között élő részének mind en ,irányú Iejlőd és ét. Legyen ez hitelesen széleskörű elkötélezés eredménye . különösképpen pedíg a fegyverkezési költsé-
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gek csökkentésének gyümölcse . Ma ütött az óra, hogy energ ikus elhat ározással és kibúvó nélkül lépés történjék ebben az irányban. Talán a jelen óra
veszélyei rákényszerítenek bennünket annak megvalósítására, amit rnéq
nem ért el a szolidaritás érzéke, vagy inkább az elemi társadalmi igazságos.
ság (amely nem csupán a .ne lopj" parancsát tartalmazza. hanem azt is,
hogy tudjuk megosztani javainkat). Vagy pedig az emberek vakok és megátalkodottak maradnak sorsuk iránt, és alibit próbálnak keresni maguknak ,
például úgy , hogy értelmetlen és egyoldalú módon akarják megakadályozn i
a demográfiai növekedést, ahelyett. hogya lényeget ragadnák meg?
Megengedhetetlen, hogy az emberiség javainak és segélyforrásainak urai
úgy próbálják megoldani az éhség problémáját. hogy megtiltják a születést
a szegényeknek, vagy éhen hagyják pusztulni azokat a gyermekeket. akiknek
szülei nem illenek bele az emberiség jövőjére vonatkozó, puszta hipotéziseken alapuló elméleteik keretébe. Hajdanában - reméljük. ez már mindörökre
egyes nemzetek háborút viseltek, hogy megkaparintsák szorna múlté szédalk kincseit. De nem újfajta háború-e, ha születéskorlátozást erőltetnek
rá bizonyos nemzetekre, hogy ne követeljék többé jogos részüket a föld
javaiból?
Ismételten teljes erkölcsi támogatásunkat nyújtjuk azoknak. akik már
többször kijelentették a nemzetközi gyűléseken: készek nem csupán elismerni, hogy minden embernek joga van az élet szükséges javainak élvezetére . hanem valóban rendelkezésre is bocsátanák ezeket a javakat a rászoruló
egyéneknek és népeknek. mindenféle kirekesztés és diszk rimináció nélkül .
s ennek érdekében önként feláldoznák keresetük és vagyonuk megfelelő részét. Bátor reformok kilátásaira van szükség , hogy kiküszöböljük az akadályokat és aránytalanságokat, amelyek - elavult struktúrák maradványaképpen
- elviselhetetlen igazságtalanságokat állandósítanak , vagy gátolják a termelés lendületét és fejlödését, pedig enélkül nem lehetséqes az élethe z
szükséqes javak megfelelő körforgása .
7. Azonban a legkiterjedtebb nemzetközi támogatás, az agrártechnika
kutatásainak és az eredmények alkalmazásának gyors ított ritmusa, az élelmiszertermelés leggondosabban kidolgozott programja sem lehet eléggé
hatásos , ha nem segítenek a lehető leghamarabb a technikai civilizáció egyik
legsúlyosabb hiányán . Nincs megoldása az élelmezés világválságának a
földm űvese k részvétele nélkül. Részvételük viszont nem lehet teljes és
gyümölcsöző, ha nem vizsgáljuk felül gyökerestül korunk világának azt a
magatartását, hogy kelleténél kevesebbre értékeli a mezőgazdaság jelentő
ségét. A mezőgazdaságot valóban könnyen alárendelik a közgazdaság egyéb
területein mutatkozó közvetlen érdekek uralmának. Azokban az országokban
is, amelyek most kisérieteznek növekedésük és gazdasági önállóságuk folya matának megindltásával.
Elődünk. XXIII. János, aki . Mat er et Mag istra· c. encik likájának egyik
fejezetét éppen a földművelésnek szentelte, a következő szavakkal emelte

ki ezt a jelenséget: .A mezógazdasági szektor egy kicsit mínden ütt elnyo.
mott terület, akár a termelékenységi mutatószámról van szó, akár a munkaer ő r ő l vagy a falusi lakosság életszfnvonalár öl." Csak két jei ét szeretnénk
kidomborí tani ennek az .elnyomásnak" : az iparosodott országokban a föld mű ves e k számának megfogyatkozását, olykor a m egművelt területek csökkenését is; a fej l őd ő országokban pedig azt a tényt , hogy bár a lakosság
nagyrésze földet múvel, a mezőgazdaság a legelmaradottabb t erület minden
elmaradottságu kban. Akármilyen értékes technikai eszközöket vetnek ls lat·
ba, semmit sem érünk el igazi reform nélkül, amelynek pólusa i: a rnezögazdaság rehabil itác iója és a róla elterjedt felfogás megváltozása.
Hangosan kell hirdetni , szüntelenül elő kell mozdítani a rnez őqazd as áq
tej leszt ö kutatás és cselekvés különféle szint je in a fö l d mű ves ek méltóságát,
minden dolgozó méltóságát. 1971-ben, a FAO ért ekezlet tagjainak fogadásán
mondottuk: . Nern elég többé megállítani a fal usiak hely zetének növekvő eltor zulását a modern világban: arról van szó, hogy mindenestül szerves részévé t együk őket ennek a világnak. Meg kell szabadítanunk az új nemzed éket att ól a bántó érzéstől, hogy őket magukra hagyták, mintegy útszélre
lökt ék, és távol tartják a mai haladás legjavától."
Ennek útja: a fejlődés vil ágarányú és kiegyens úlyozott folyamata, olyan
kormánypoli ti ka támogatásával, amelyn ek elhatározott szándéka, hogy elismerje a mezógazdaság megilletó helyét. Véget kell vetn i az erősebb gazdasági szektorok nyomásának, mert ez megfosztja a vidéket azoktól az erőktől,
amelyek magas t er me l é k e n ys é g ű m ezőgazd aságot biztos íth atnának. Oly an
politikát kell kezdeményezni , amely a fö l d mű ve s ifjak esetében ís kezeskedik
a meg fe le lő hivatás öntudatos kiválasztásának a la p v ető személyi jog áról,
egy enl ő feltételekk el és előnyökkel. Ma mintha csak a városba és az ipar
te rületére való elvándorlás t udná ezt számukra biztosítani.
8. Semmi kétség: itt is csak úgy leszn ek hatásosak a reformo k, ha az
egyesek magukévá teszik. Ezért al apvető a nevelés szerepe, hogy ne legyen
hiány a személy i felkészültségben . •Szükséges a falusi lakosság aktív hozzájárulása; kell , hogy a földművesek hűségesek legye nek választott hivatásukhoz és megbecsülj ék azt .. . hogy kul túrafej l esztő prog ramokban vegyenek
részt. Ez utóbbiak nélkülözhetetlenek, hogy a mezőgazdas ág megszabaduljon
telj esen elavult, tapasztal ati mödszereken alapuló mozdulatlanságából. és
alkalmazza az új munkamódszereket, az új gépeket, az új rnődszereket"
(Beszéd az olasz földművesekhez 1966.nov.13-án).

Az éhséget szenved ő emberiségnek tehá t különös érdeke, hogy a korrnányok nyújtsanak tanul ási lehetős ég et minden f ö l d mű v es nek: hogyan múvel jék a földet, hogyan javítsák a tala jt, hogyan kerüljék el az áll at bet egségeket, hogyan növeljék a termést; végül pedig a m e gfelelő el ő készítéshez
hozzátartozi k a szükséges hitel megadása i s. Egyszóval : aparaszt tömegeket
termelésük és fejl őd ésü k felelős munkásaivá kell átalak ítani. Igy vi sszajutottunk annak a mindenre kiterjedő fejlődésnek a fogalmához, amely magában
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foglalja az egész embert és minden embert. A magunk részéről soha meg
nem szúntünk buzditalll az emberiséget, hogy ezt törekedjék elérn i.
9. Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk hozzájárulni munkátokhoz. Pásztori
kötelességünk tudatából erednek, és kettős bizalom ihleti őket: bizalom
Istenben, aki egyetlen fiát sem hanyagolja el, és bizalom az emberben, aki
az ó képmására van teremtve, és az értelem és jóság csodálnak megvalósltására képes . Az Úr a kiéhezett tömeg láttán nem szorítkozott puszta részvétnyilvánitásra, hanem parancsot adott tanítványainak: .Adjatok nekik ennl! " (Mt 14,16). Hatalmával segítségére sietett tehetetlenségüknek, - nem
pedig önzési.iknek. A kenyérszaporításnak ez az epizódja tehát sokféle tanulságot rejt a jelen súlyos követelményeire vonatkozólag. De ma mindenekfölött a hatékony cselekvésre szóló felszólítást tegyünk magunkévá. Hosszú
távra a cél legyen annak a lehetőségnek megteremtése, hogy minden nép
a neki legmegfelelőbb módon, rendszeresen biztosíthassa megélhetését. De
emellett azt sem szabad elmulasztani, hogy a javak megosztásával közvetlenül kielégitsük a sürgető szükségleteket, amelyek rnlatr az emberiség nagy
része szenved . A munkának karöltve kell Járnia a szeretetteli
A termelés és elosztás ilyen új és haladó iránya erófeszltéssel jár. Ne
legyen ez csak a n élk ülözést ől való félelem kényszerúsége, hanem pozltív
szándék, hogy nem fecséreljük el szándékosan a javakat, amelyek mindenki
hasznára valók. Az Úr, miután nagylelkúen táplálta a tömeget, az evangélium
szerínt azt ajánlotta tanítványainak: gyújtsék össze a marad ékokat. hogy
semmi ne menjen kárba (vö. Jn 6,12). Milyen szép közgazdasági lecke, a szó
legmagasabb és legteljesebb értelmében, a ml tékozlásra hajlamos korunknak! Benne rejlik annak az egész t ársadalomfelfogásnak elítélése, amelyben
a fogyasztás öncéllá válhat, semmibe véve a szükségben élőket. Az ilyen
berendezkedés végső soron azoknak is nagy kárával jár, akik haszonélvez élnek hiszik magukat, mert képtel enné válnak az ember mérhetetlenül magasabb rendeltetésének megértésére . Felhivásunkkal tehát az éleslátáshoz és
egyben a szivhez is fordulunk!
A természet erőforrásai mérhete tle nek, az ember i szellem uralma a rnlndenségen szlnte korlátlannak látszik. Mi hiányzik hát annyiszor, hogy az
egyenlőség szellemében cselekedjünk, azzal a szándékkal, hogy hozzáj árulj unk minden embertestvérünk jólétéhez, - ha nem a nagylelkúség szelleme,
az élénk nyugtalanság a szegények szenvedései és nyomora láttán, a mélységes meggyőződés , hogy amikor az emberi család egyik tagja súlyos nélkülözést szenved, vele szenved az egész család? Kív ánjuk, hogy a szolidaritás ilyen érzéke legyen meg munkátokban és fóleg döntéseitekben, és áll·
hatatosan kérjük a világosság Atyját, adja meg nektek bőségesen ezt az
érzéket.

5
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A HITIANI KONGREGÁCió NYILATKOZATA A NEMI ERKOLCS NI:HÁNY
KI:RDI:SI:ROL
Bevezetőül a nyilatkozat megállapítja : a tudomány mai allása szarint a
szexualitás az emberi életet legmélyebben befolyásoló tényezők közé tartozik . Ugyanakkor a társadalomban olyan mértékú erkölcsi lazulás tapasztal ható, amely még a keresztények nézeteit is megzavarja . Az Egyház ennek
láttán nem maradhat néma.

Az ember nem járhat el kénye-kedve szerint az erkölcsi értékek megítélésében. Isten örök. objektív és változhatatlan törvénye szívébe van írva .
A keresztények előtt ott áll Krisztus tanítása is. Az emberméltóságot csak
a természetének megfelelő lényeges rend megóvásával lehet szolgálni. A
nyilatkozat leszögezi. hogy az Egyház ezen a téren is az isteni törvény hiteles értelmezője volt és marad. Utal arra , hogy a II. vatikáni zsinatnak az
erkölcsről és a házasságról szóló tan ítására támaszkodik. De csupán néhány időszerú pontban kívánja most felhívni a figyelmet az Egyház tanítására. Három visszaélésről tárgyal: a házasságot megelőző nemi kapcsolatról,
a homoszexualitásról és az önkielégítésről.
A házasságot megelőző nemi kapcsolat ellentmond e kapcsolat belső
természetének és rendeltetésének. •A tapasztalat megtanít. hogyaszerel.
rnet a házasság szilárdságának kell megoltalmaznia: csak így felelhet meg
igazán sajátos célja és az emberi méltóság követelményeinek: (Vö. Mt 19.
4-6; 1Kor 7.9.) Amellett az ilyen egyesülésből gyakran kizárják a gyermeket
és ezzel a házassági szeretet teljes kifejlődését.
Ami a homoszexualitást illeti: nem alaptalanul tesznek ma különbséget
átmeneti (ezt többféle ok idézheti elő) és veleszületett. tehát gyógyíthatatlan homoszexuális hajlam között, A lelkipásztornak megértéssel kell az
ilyenekhez közelednie, és búnösségüket okosan megítélnie. Az objektív er
kölcsi rendben tekintve azonban az ilyen magatartás súlyosan rendetlen .
(Vö. Róm 1,24-27; lKor 6,10; lTlm 1,10.)
A maszturbáclót ma nem egyszer normális serdülőkori jelenségnek tartják. Ez nem áll. A nemi erők tudatos használata a házasságon kívül, bármilyen okból történjék is, lényegében ellentmond rendeltetésüknek. Az egyes
esetekben természetesen az ember egész magatartását kell a lelkipásztornak és a nevelőnek figyelembe vennie. Bizonyos mozzanatok a felelősséget
csökkenthetik. Az érintett fiatalokat segíteni kell a kellő természetes és
természetfölötti eszközök használatában .
Ezután arról van sz ö. mennyiben súlyos b űn ök a szexuális vétségek.
Egyesek szerint a szenvedély, gyengeség stb . közrejátszása miatt itt aligha
állhat fönn az a tudatos és alapvető szembefordulás Istennel, amí a halálos
bún lényege . Ez igaz lehet egyéní esetekben. s ezért a lelkipásztornak türelemmel és jó sággal kell eljárnia . Elvileg azonban tény , hogy az erkölcsi rend
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minden egyenes megsértése jelentős dologban - éppen a szexuális értékek
nagy jelentőségénél fogva - súlyosan esik latba.
A következőkben a nyilatkozat a tisztaság erényéről pozitíven tárgyal,
Szent Pálra támaszkodva (Gal 5,19-23; lKor 6,9-11; Tessz 4,3-8; Ef 5,
3-8; 1Kor 6,15-20). Rámutat arra, hogy a keresztény egész szern élylséq ében,
tehát testében is Krisztus testének tagja és a Szentlélek temploma. Majd
a keresz tény aszkézis bevált eszközeit ajánlja a küzd ö embernek.
főként

í

A befejezés rámutat a püspökök, papok, sz ül ök, nevelők, múvészek,
világi hivők feladataira és felelősségére.
A .Persona humana" kezdetú nyilatkozaton egy bizottság csaknem 8 évig
dolgozott. 1975.dec:29-én jelent meg.

A téma égető időszerűsége miatt igen élénk visszhangja volt püspökök,
teológusok, valamint a nemzetközi sajtó részéről. Altalában örömmel fogadták, hogy az Egyház fölemelte szavát az erkölcsi züllés ellen, és világosan
megerősítette a hagyományos keresztény tan ít ást . Sajnálatos viszont, hogy
a dokumentum mind a teológiai megalapozás, mind a pasztorális útmutatás
terén meglehetősen szúkszavú. A lélektan, biológia, társadalomtudományok
megállapításainak jobb klaknázés át várták. Minthogy a természettörvény erős
hangsúlyozása a .Humanae vitae" enciklika esetében sok vitára adott alkalmat, a jelenlegi nyilatkozat tartózkodóbban hivatkozik erre . Igy viszont Job.
ban előtérbe kerül a hagyomány és az egyházi tan ít öhlvatal tekintélyi szerepe. A deduktív módszer mellett nehezményezik a nyilatkozat stilusát. Hangsúlyozza ugyan a lelkipásztori megértés és óvatosság fontosságát, de kissé
száraz, inkább jogi jellegü nyelve mögül nem érzódik eléggé az, amiből kétségtelenül született: Krlsztus Egyházának gondja az emberért. A zsinati dokumentumokhoz és VI. Pál körleveleihez képest a nyilatkozat hangneme
visszaesést képvisel. Pedig sok mai ember fogékony lenne a józan irányításra, ha lelkéhez közelebb álló formában kapná.
Elgondolkoztató Weber püspök állásfoglalása. Ne annyira azzal törödj ünk
- mondja - , mennyiben szerenes és a dokumentum stilusa, hanem tegyük
fel magunknak komolyan a kérdést: merre tartunk az erkölcsi fejlődés te·
rén , és mi a teendőnk mint keresztényeknek. Tudnunk kell határozott nemet
mondani minden visszaélésre, s ugyanakkor segítenünk kell , hogy minden
ember lsten emberszerető szándéka szerint, minden képességével együtt
kifejlódjék.

R.
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

A SZENTATYA eS A SZENTev
König bécs i bíboros az 1975-ös szerit évre visszatekintve kijelentette : a századok
folyamán minden szentév az Egyház életerejének és életérzésének kifejezője volt.
ugyanakkor pedig mind ig e rő sebb ös ztönző magának az Egyháznak. Különösen ál1ft·
hatju k ezt a legut6bblr6 1. A hangsúlyeltol6dás vilá gos. Az Egyház bens ös éqes ed és ének folyamata az eddiginél erősebb en érvény re juttatta a lelki vonásokat. A
ezenr év je ll egzetességét a mi ndenkori pápa személyisége is adja.

Az elmúlt évben ismételten jártam Rómában, és különbözö alkalmakkor
láttam VI. Pált. Igy azt hiszem, elmondhatom, hogy éppen ez a pápa olyan
mértékben nyomta rá bélyegét a szerit évre. rnlnt talán még egy elődje sem .

Azt moodják: VI. Pál pápa nem imponáló főpapi egyénisé9 . mint XII. Pius ,
sz 195D-es szentév pápája. Nincs meg benne - mondják - XXIII. János
adománya sem . hogy természetes szivélyességgel nyerje meg az emberek
szlv ét,
A maga Idejének és a maga egyházának pápája: egyaggodalmakban ver koré és egy szenvedő világé. Mindenekelőtt a szolgálat pápája .

gődő

A kor szorongása az övé Is. az Egyház baja az övé ls. Testvére kora
embereinek. a szoronq ó, szenved ö és ké telkedő embereknek: testvér odaadásában. végsőkig való klü resedésében , abban. hogy velük érez és velük
akarja hordani gondjaikat.
Talán nem adatott meg neki a nagy uralkodói gesztusok adománya. sem
a közvetlen természetességé. De egészen nagy a pápa ott, ahol lehetősé
geinek határához ér, és próbál túlhágnl rajtuk. Amikor tartózkodóan és egy
kics it vonakodva kitárja a karját . mindenki érzi , aki csak egyszer ls látta:
ez az ember oda akarja adni magát testvéreiért.
VI. Pál pápa nem robusztus testi erejű és egészségű valaki. Amit ebben
az évben a fizikumából kikényszerített, sokkal több . mint amit meqk ívánhatunk egy embertől:
majd mlodennap zarándokokat fogadott,
majd mindennap beszélt velük,
a lehetőséghez képest minden csoporthoz anyanyelvén próbált szólni,
és próbált sajátos problémáikra kitérnI.
Ez az ember nem kimélte magát . Nem fösvénykedik magával. hanem naponta elpazarolja magát .
VI. Pál pápa sokat adott. De azt hiszem . sokat kapott ls .
A Rómát az év folyamán felkereső milliónyi zarándok s zerető vonzódása,
a felé áradó t isztelet és bizalom bizonyára megerősitette . vigaszt nyújtott
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neki egy-egy keserű órában. bizakodásra késztette, ha olykor súlyosan ránehezedet t a vil ág folyása és az Egyház sorsa ebben a világban.
Milliónyi ember jött ebben az eszt endőben Rómába. legtöbbször kisebbnagyobb csoportokban. Nem tömegfelvonulások alakj ában, nem nemzeti presztlz st fi togtató zará ndoklatokban. hanem kisebb . áttekinthető csoportokban.
Ilyen esetben bizonyosan a vallásos élmény áll előtérben .
A töme ges utazások korában a szentév is abba a veszélybe kerülh et.
hogya tö megtu rizmus örvényébe sodród ik . Azt hiszem , elmondhatjuk, hogy
az 1975-ös szentév messzemenően kikerülte ezt a veszedelmet.
A szent év nem a látv ányosságok éve volt. hanem lényegében a t a I á I k o z á s é . Emberek találkozása. akik Rómában testvért ismertek föl egy·
másban: testvérek a közös hítben . mint a közös szülö l ház, az Egyház gyermekeI. ~ s ez az év a pápával való találkozás éve is volt az emberek számára.
A Rómába é rkező milliók között - hogy is lehetne másképpen - blzonyára voltak szkept ikusok ls , akik fenntartásokat őriztek magukban éppen
ezzel a pápával szemben . Hiszen bizonyos egyoldalú hirverés mint a maga
módján értelmezett . Humanae vitae· pápáját állrtotta eléjük. ~s jónéhány
b e szé l g e tés b ő l tudom : ezek közül sokan úgy tértek vis sza. hogy más lett a
benyomásuk. más lett a képük a pápáról.
Ez a pápa bizonyosan nem . Dbermensch", nem egy olyan intézmény töm.
jénfe l h ő k b e burkolt m egszemélyesltője . amely . d l c s ő s é q q e l teli ház"-ként
képzeli el magát . (Célzás egy közismert német egyházi énekre. Ford.) Ez a
pápa: küzdö ember , egy önmagával küzdö egyház pápája.
Nem eluta s ít ó. hanem odaadó pápa. Emberi közelséget keres . emberi kapcsolatra van szüksége . ~s a végsőki g szolgálni akar az Egyházban.
Az 1975-6s szentév a történelemben mindenkorra VI. Pál pápa szentév e
lesz. Nagy szentév az utódok emlékezetében , mert egy nagy pápa szentéve
volt: olyané . aki nagy a szolgálatban , nagy az odaadásban.
Franz König

II. RAKOCZI FERENC IMAIBóL
II. Rákóczi Ferenc , akinek az idén születése 300. évf ordulóját ünnepelj ük, nemcsak történelmünknek , de a magyar lelk iségnek ls kie melkedO alakj a, lJn életrajzl
Irásalt (Conf ess iones, Mémol res] át hatja mély katolikus szemlélete. Sok vallásos
elmélkedést ls Irt latin és francia nyelv en. A korszell em és franc ia mOveltsége folyt án a Jan zenizmu s jegyei mut atkozta k vall ásosságán: befelé forduló áhitat. szigorúság
a lelkiismeretvizsgálatban és az élet rendjében. az Istenne l való kapcsolat Jlr al bensősé g e. Nagy példaképei lelki Irásaína k: a Sol ll oqula és a Vallo mások ÁlIostona
meg Kempis Tamás. De mi ndeneke lOtt a BIbIIából táp lálkozik. Valószlnüle g 1720 köral. •Vallomá sai' befejezése után írta két nyelvü ki s Imádságos könyvét: . Asplrat lones Prlnclpls Chri stia ni (A splrations d'un Prlnce Chrét len)" . Kézirata a párizsi Blbl loth önue Natlo nale·ban maradt fenn. 1876-b:m adta ki a Vall omásokkal együtt az
Akadémi A . Env keresztyén fe jedelem ahítása l" cím mel. Magyarra 1946-ban fordftotta
Várdai Béla. Három r észb ő l áll . Az elsö rövi d, személyes jellegü imákban minteg y
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a fejedelem napirendjét szenteli meg: felkelés , öltözködés , templomba menetel , étkezés, tanácskozás. vadászat, lefekvés . majd a kOlönféle kfsértéseket veszi sorra .
Nem hiányoznak a bete gségben és lelk i szárazságban mondott fohászok sem. A másodlk rész: . Aspl rat lones occaslone belli" , a hadviselő Rákóczi Imái táborozá skor ,
a had vonulá sakor . az ellenség láttán , az ütközetbe hfvó trombitaszóra. győzelem és
vereség Idején. A harmadik rész: Kempisre emlékeztető hosszú szemlélődé sek szentáldozási el ők észület és hálaadás form áj ában . Félreérthetetlenül olyan ember nyilatkozlk meg ezekben az Imákban, akinek egész életét átJárja az Istenhez való alázatos
ragaszkodás. és mindent az örökkévalóság fényéb en lát . A következőkben salát for .
drtásunkb an köztünk néhány rövIdebb Imádságot .

Az udvarI nép összesereglésekor
Ne nekem, uram . ne nekem , hanem a te nevednek adj dIcsőséget .
Orlzd meg. Uram . ezeket az embereket. akiket gondjaImra bíztá] . és
egyesltsd velem szeretetetben . hogy velem egyQtt hozzád kapcsolódjanak
a szeretet kötelékével . amellyel magadhoz vonod választottaidat.
KI vagyok én, haszontalan föld i féreg, a bűnösök legnagyobbIka. hogy
föléjOk magasztaltál! Talán a legkisebb közOlOk nagyobb nálam a te szIned
előtt . Istenem. és sokkal méltóbb az uralkodásra .
Templomba menet
Odvözltsd . Uram. népedet és áldd meg örökségedet.
O Jézusom j6 pásztor. Ime a juhok. amelyeket megőrzésre adtál nekem :
tedd. hogy egyet se veszItsek el közOlOk.
O pásztorok pásztora . aki pásztorukká tettél; Ime elviszem nyájadat tested és véred gyönyörúséges legelőjére; add. hogy felOdOljön és gyarapodjék
tőle a lelkOnk.
Jézus. Megvált6m. szenvedésed emlékezetét Indulok meq ülnl, de milyen
messze vagyok utánzásodtól! HIsz téged hóhéraId gyalázkodása között vezettek. én meg hlzelgők serege között lépkedem. De ezek ls hóhéraIm lesznek. ha nem adod meg a kegyelmet. hogy meg tudjam kOlönböztetnl az
Igazat a hamlstóJ.
Tanácskozás

előtt

Úr Jézus Krisztus . az Atya bölcsessége. te megIgérted. hogy ahol ketten
vagy hárman összegyűlnek a te nevedben . ott leszel köztOk: fIgyelI seq ltségOnkre. siess segedelmOnkre .
O tanács és 19azság lelke. támogasd tanácskozásunkat. hogy ne a magunk fe je után tévelyegjOnk. hanem a te vIlágosságodban keress ük a vllágosságot.
Távolítsd el . Uram . ajkunkról és szIvOnkből a világ szellemét. hogy szereteted adjon nekem tanácsot. nem pedig emberi tek intet.
Istenem. Teremtőm . te leheltél lelket az emberbe . Tlsztltsd meg szellemOnket. amely a bűn által olyan nyomorúságosan kiesett eredeti tlsztasáqából. Ne a gonosz szellem ajánlataIra hajoljunk. hanem a te lelked sugallatait kövessOk.
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Nyilvános szerepléskor és pompában
Ó Uram , mikor arra méltattál , hogy meghfvtál a hitre , azt akartad. hogy

a ke resztségben lemondjak a világról . pompájáról. hiúságairól. ~s mégIs
úgy Intézted. hogy állapotomnál fogva ennyi pompa és hiúság között maradja k. órízz meg mIndannak csábltásától. ami körülvesz. Mert jó énnekem
hozzád ra gaszkodnom . hiszen a te jóságodnak és Irgalmadnak köszönhetem mindezt .
Neked sz élion. Istenem . minden tisztesség . dicsöség és dicséret. amit
kapok. Mert mindez egyedül téged Illet, nem engem , a föld porát. hisz általad vagyok, ami vagyok.
Uram , szeretném . ha mindazoknak. akik rám néznek, elmondhatnám és
feltárhatnám rnéltatlansáqomat, hogy általam neked ad ják meg azt. amiről
legtöbben talán azt hIszik, hogy nekem tartoznak vele . Vllágosftsd meg őket.
hogy ne az agyagedényt. a hIú álomképet tlsztellék, amely ma szemOk előtt
van . holnap talán a férgek eledele lesz.
Jézuscml UJJongva fogadott téged Jeruzsálem . hozsannát kiáltozva - há·
rom nap múlva pedig rneqköpdösve , arcul verve, meggyalázva hurcolt a keresztrefeszltésre . Vésd elmémbe az emberek állhatatlanságát. hadd fogadom a bemutatott hódolatot olyan lelkOlettel . mInt akkor te .
Lefekvés előtt
Ime . Uram , segItségeddeI befejeztem sáfárkodásomnak ezt a napját.
Számot kell adnom neked magamról és azokról . akiket gondjaimra bíztél. Ne
szállj. kérlek. ftéletre velem , merr akkor nem találsz szfned előtt Igaznak.
MezltelenOl jöttem kl anyám rnéhéből: fme most állapotom minden ékes.
ségét letéve . mInden érzékem használatától megfosztva hasonlóvá válok
a halottakhoz. Virrassz helyettem . Krisztusom , Megváltóm . és add meg
helyettem az örök Atyának az őt meglllető dIcséretet.
Kezedbe ajánlom , Uram , lelkemet és mindazokat, akiket gondjaimra blztál. Gondviselő szemed őrködjék és virrasszon fölöttük . mIg a nyomorult
te rmés ze te mne k ktlárö adó . az álom elvonla öket szemem és gondom elől.
A harag kIsértésében
Uram . sless s egedelmemre . hogy semmIt se cselekedjem nélküled. A
lélek kész, de a test erőtlen: felizgatja . felgyullasztja az emberies gondolkodás: adj fék et, hogy betörjem sz1lajságát.
Ember ad nekem alkalmat a haragra é s tOrelmetlenségre . de te vagy.
Istenem . ha nem ls oka . de elrendezö]e a rossznak. A te kezedből foga dom a tOrelemnek ezt az alkalmát. Cslllapltsd le . kérlek. háborgásomat. és
adJ keg yelmet, hogy s zeretettel bOntessek és szeretettel megbocsássak.
Ó legfőbb BIró. te engem bírévá tettél a földön . Válass z e l valamennyi
i dő re önmagamtól. hogy lobban tudiam megkOlönböztetnl és meqftélnl a dolgokat. bOntetéssel álljak bosszút a te Ogyedben , de könyörOlettel feledjem,
a mi e nge m Illet .
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Az ellenség láttán
Könyörülj, Uram. könyörülj népeden, s ne add pusztulásra örökségedet.
Mert azok is, akiket nekem adtál, azok ls . akik ellenem támadnak . a te drága
véred árán vannak megváltva. Odvözltő Krisztusom, és azt parancsolod , hogy
szeressem őket . Adj békét. Uram, napjainkban , hogy amit vétkeinkért méltán megérdemeltünk. kölcsönös szeretetben élve jóvátegyük.
Ó Uram, ha azt határoztad , hogy az ellenem támadókat a magam és népem ostorául használod, fogadj el engem áldozatul . sújts engem és könyörülj alattvalóimon. Ha pedig azt akarod , hogy ml büntess ük meg őket, add,
hogy Irgalmas Igazságod eszközei legyünk, ne pedig a szenvedélyé és a
bosszúé.
Sugalld lelkembe, Uram. ami előtted kedves , én pedig, amennyiben raj·
tam áll , buzgó készséggel fogadjam és kltartóan vigyem végbe . Adj helyes
fölismerést , bátran cselekvő szivet és eröt a véghezv itelre.
Győzelemben

Távol legyen tőlem minden emberi tetszés és hí zelgő dicséret. Hisz hogy
örülhetnék annak, hogy annyi felebarátomat , annyi embert (akiket szerétnem kell) megöltek? annyi ezer lélek elpusztult? annyi juhot vesztettem el
nyájamból? Nem, nem. Uram , távol legyen, hogy ennek örüljek. csupán annak, hogy legszentebb akaratod teljesOlt, és népemet megszabadltottad
Ideigvaló ellenségeitől. Engedd hát úgy élnOnk kegyelmeiddei . hogy ne szolgáljunk rá új bOntetésre.
Megszabadltottál, Uram, üldözötmtöl, a sújtó vesszőt összetörted , leráztad rólam azokat, akik ekével szántották a hátam . Adj dicsőséget nevednek ,
mert én nem tehetem meg nélküled , és hogya kapott győzelem teljes legyen. teljesltsd be bennem dicsőségedet.
Az Ideigvaló diadal csak Ideiglenesen lesz hasznomra , ha hiányzik a lelki
győzelem. Megszabadltottál a külsö ellenségektöl, Istenem, de mig csak
élek , mindig háborgatnak a belsők. Hogy tehát az IdeIgvaló javak hasznomra
váljanak, ne hagyd, hogy elveszitsem az örök javakat . Mert semmit sem ér
legyőznöm a külsö ellenséget, hogyha áldozatul esem a belsőnek .
Vesztett csata után menekülve
Igaz vagy, Uram és Igazak ltéJeteld. Add , hogy amint elvettem kezedből
a jót. elfogad jam a rosszat ls . Nem ls fogom rossznak tartaní . amit velem
tettél. csak adj türelmet.
Azt kéretted velem , hogy szentséges akaratod teljesedjék bennem : add
hát, hogy el tudjam tarnl teljesedését, és ne legyen szomorúságom oka, ami
neked tetszik.
Uram, felajánlottam magamat neked népem javáért. Ime megismétlem
ezt az áldozatomat. De ha még nem akarod elfogadni. akkor, kérjek, őrizz
meg nekik. Azt azonban sohase engedd , hogy jobban óvjam az életemet,
mint te akarod .
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KERESZT~NV

HIT ~S DEMONOlÖGIA

A Hittani Kongregáció megb ízásából egy meg nem nevezett teo lógus a
fenti cí mmel hosszú tanulm ányt írt fTancla nyel ven . Ol asz fordítását közölte
az Osservatore Romano 1975.jún .26-i száma. A kongreg áció melegen ajánlja
11 dokumentu mot mint a tanítóhivatal tan ításának megismerésére szolgáló
biztos alapot . Fóbb vonásaiban Ismert etjük ta rtalmát .
Az évszázadok során az Egyház mind ig elvetette a babona, a Sátántól és
a démonoktól való megszáll ott féle lem különféle form ált , Viszont az ellen kezó tév edésbe esnén k, ha tagadnánk létezésüket , ha a történelmet már
lezártnak , a megváltá st már min den hatásában tel jesen befejezettnek tekin t enénk. Napjainkb an eléggé elterjedtek azok a vél emények, amelyek nem
akarnak állá st foglalni a gonosz szellemek létezésével kapcsolatban , vagy
azt kifej ezetten kétségbe vonják: Sátán és az ördögök nevében nem látnak
mást , mint mítlkus megszemélyesítést. amely csup án drámai módon ki emeli
a rossz és a bún befolyását az emberiségre . A tanulm ánya keresztény tan ításnak főleg három forrását veszi vizsgálat alá : az újszövetséget. a IV. late ráni zsinatot és a liturgiát.
Jézus korában az angyalokba és a démonokba vetett hit nem volt annyira
egyönt etú, mint ma sokan beállítják: gondoljunk a farizeusok és a szadduceusok gyökeres véleménykülönbségére . Ami magát az Úr Jézust illeti , ő
mindi g negy belső függetlenséget tanúsított kortársai véleményével szemben, v iszont számolnia kellett hallgatói meggyőződésével. Am iko r a fari zeusok azzal vádolták, hogy . a gonosz lelkek fejedelmének nevében úzi ki a gonosz lelkeket" (Mt 12.24) . ezt a vádat elhárfthatta volna azzal. hoqy a szadduceus ál láspont ot teszi magáévá. vagyis tagadja az angyalok és démonok
létét. Nem tette . Sót ördögúző tevékenységével azt juttatta kifejezésre . hogy
a Sátán létébe vetett hit hozzátartozik az üdvösség fogalm ához és valóságá.
hoz. . Jézus a Sátánt sohasem tette evangéliumának középpontjába: vis zont
csaki s döntő pillanatokban és fontos kijelentések fonn ájában beszélt ról a.
Mindenekelőtt azzal kezdte meg nyilvános múködését, hogy elfogadta , hogy
az ördög a pusztában megkísértse . Ettől az ellenféltöl óvott a hegyi beszédben és abban az Imádságban , amelyre övéit megtanít otta, a Miaty ánkban.
ahogy azt ma sok egzegéta tartja . Példabeszédeiben Sátánnak tu lajdonította
az igehirdet ése elé meredő akadályokat. mint pl. a családap a föld jébe vetett
konkoly esetében . Simon Péternek megjövendölte , hogy az alvilág hatalm a
megkísérli majd , hogy erót vegyen Egyházán, és hogy Sátán a t öbbi aposto llal együtt megrostálja őt. Amikor elh agyta az utolsó vacsora tennét. közeli nek
jelent ette ki e világ fejedelmének eljövetelét . . . ennek ell enér e tudta és
az utolsó vacsorán kl is jelentette, hogy evilág fejedelme már elftéltetett.
Ezek a tén yek és ezek a nyllakozatok, amelyek pontos keretben vannak elhelyezve, Ismétlődnek és megegyeznek, nem véletlenek, és nem lehet úgy
kezeln i őket, mInt mítosztalanftásra szoruló mesés elemeket. Nem kerűlhet-
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jük teh át ki ezt a végkövetkeztetést : Sátán , akivel Jézus szembeszáll t ördögűzéseiben, akivel találkozott a pusztában és a kínszenvedésben , nem lehet a rnes élö és az eszméket megszemélyesítő emberi tehetség egysze r ű
terméke, mint ahogy nem lehet egy kezdetleg es kulturális nyelvezet elté velyedő maradványa sem :
Ezután a dokumentum rátér Szent Pál , az Apokalipsz is és a János-evangélium tanítására. Igaz, hogy Pál a Római levélben megszemélyesíti a bűnt
és a halált. Ugyanakkor v iszont Sátánt jól megkülönbözteti a bűntől. A bűn 
ben elsősorban személyes emberi cselekedetet és állapotot lát: Sátán pedig . enne k a világnak az istene' , ravasz ellenfél. aki bűnre visz, és akivel
szembe kell szállni. Az Apokalipszis bemutatj a azt a hosszú küzdelmet lsten
ell en, amelyben fellépnek Sátán , az ő angyalai és evilági ügynökeik. A Jánosevangéli um szerint Sátán . e világ fejedelme", ,gyilkos és a hazugság at yja" .
Az Egyház első századaltól kezdve az atyák és más keresztény írók szlnte
kivétel nélkül foglalkoztak a démonok létével és szerepével. Alkalmat adott
nekik erre az, hogya manicheusok két öselv létezését vallották : Istent tartották a szellemek és a jó, az ördögöt pedig az anyag és a gonosz teremtő
jének. Amikor a manlchelzmus a 12-13. sz-ban az albigensek vagy katarok
tanításában újra felütötte fejét. akkor került sor az egyházi tanítóhivatal
egyik ünnepélyes megnyilatkozására a IV. lateráni zsinaton , 1215-ben: . E r ő
sen hisszük és egyszeruen megvalljuk a világegyetem őselvét. minden látható és láthatatlan, szellemi és testi dolog teremtőjét; ő vrnlnde nhat és áqával az Idő kezdetén egyenlőképpen teremtette a semmiből az egyik és a másik teremtményt, a szellemit és a testit. vagyis az angyalokat és a világot.
azután pedig az emberi teremtményt. amely valamikéPPen mindegyikhez hozzátartozik, mivel szellemből és testből van összetéve. Mert az ördögöt és a
többi démont lsten természetüknél fogva jóknak teremtette, de rosszak lettek önmaguktól. saját kezdeményezésükből: ami pedig az embert illeti. ő az
ördög ösztönzésére vétkezett." A tanulmány ezt a tanítást bőségesen illusztrálja az első évezred nagy teológusainak. pápáinak, zsinatainak nyilatkozataival. Kiegészítésképpen Idézi a későbbi dokumentumokat is, főleg a trentóI
és a ll , vatikáni zsinatot (Ad gentes , Gaudium et spes, Lumen gentium) ,
A liturgia a megélt hit konkrét kifejezése , Kifejezésre juttatja, hogy az
ember magán viseli a bűnnek és a Sátán munkájának nyomait, és hogy
Krisztu s megszabadított minket Sátán uralmából. Hangsúlyozza azt a fenyegetést. amely a démonok a keresztények számára jelentenek. A liturgiából
vett érveket okosan kell felhasználnI. Az Egyház ma az cxorclzmusnak nem
ismeri el ugyanazt a fontosságát , mint az első századokban . A liturgia dogmati kus tartalma azonban lényeges vonásaiban változatlan maradt: a szentmise szentírásl olvasmányaiban . a keresztség exorcIzmusaiban (amelyek a
régi parancsoló forma helyett most Istenhez könyörgő formában szerepelnek) , a közős bűnbánattartásban, a betegek szentségében .
Idézünk a tanulmány befejező szakaszából : . Iqaz. hogya századok során Sátán és a démonok léte sohasem alkotta az egyhá zi tanítóhivatal kl fe·
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jezett megnyilatkozásának tárgyát . Ennek oka az, hogya kérdést sohasem
vetették fel ilyen megfogalmazásban; az eretnekek és a hívek eqyenlöképpen a Szentfrásra támaszkodtak, és egyetértettek a démonok létezésének
és l egfőbb gonosztetteiknek elismerésében. Ezért ma, amikor kétségbe vonják a démon valóságát, az Egyház állandó és egyetemes hitére és annak
legfőbb forrására : Krisztus tanítására kell hivatkoznunk . Az evangélium ta·
nításában és a megélt hit szívében benne van , hogya démoni vil ág létezése
kinyilat kozt atott , dogmatikus tény. A korunkban tapasztalható bizonytalankodás tehát a keresztény gondolkodásnak nem valami másodrendű elemét
teszi kérdésessé . hanem az Egyház állandó hitét , azt a módot, ahogyan fel ·
fogja a megváltást, és annak kiindulópontjaként magát Jézus önmagáról alkotott tudatát: A szerzö idézi még VI. Pál pápa 1972.nov.15-i híres beszédet
is a témáról. és néhány Időszerű végkövetkeztetéssel zárja tanulmányát.
Nagy Ferenc

PAPI LELKI5I!G ·
Az ismert svájci teológus, Hans Urs v . Balthasar mondja . Klar st ell ungen" c. könyvében : .Hogy egy pap sikerül . az mindig a kegyelem csodája .
Gyakran e lőfordul. hogy az Egyháznak szenvednie kell nem sikerült papjai
rnlatt." I:s később: .A csoda, amelyet ma keresünk , nem más . mint egy
ember életszeritsége. aki lsten előtt önmagát olyan jelentéktelennek tartja .
hogy neki már csak egyedül lsten számít. Hogy ő maga micsoda , az már
nem érdekli. Azért olyan egyszeru és olyan igaz , rnlnt egy darab kenyér.
amelyből mindenki vághat magának. A rnöd, ahogy önmagát kiosztja , hason lít ahhoz, ahogy az Isteni Ige szétosztja magát a kenyérben és borban. Az
ilyen pap tudja. hogyan törjük meg az lsten igéjét, és hogyan nyújtsuk a híveknek: De - folytatja - hogyan menjen az Egyház kívül re , ha nem tud a
b ensőből adni?
Hogya pap lelkileg annyira jusson, hogy a jó kenyérhez hasonlítson
egész énje, olyan gazdag legyen . hogy jóságából és szeretetéből mindenki
törhet magának , - ahhoz idő kell. ~résl folyamat ez. amely azonban csak
akkor áll be , ha komolyan veszi a lelkléletet. és tudatosan követi Krisztust.
M inél többre . minél magasabbra hív az Úr , annál Inkább vezet bennünket.
hogy alkalmas eszközeivé és apostolaivá legyünk. Balthasar mondja Szent
P éterről , hogy Krisztus mintegy .isteni iróniával" nevelte. nem látszólagos
gyakorlatok. hanem igazi megaláztatások által. . Senkit sem kezelt az Úr
olyan keményen . senkit sem alázott meg olyan gyakran és nyilvánosan , sen kit sem nyomott képletese n és a valóságban úgy a víz alá. mint Pétert. Ez
•

Előadás

a bécsi magyar papi rekollekcióo 1975 tavaszán.
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az isten i Irónia tov ább rn úködlk a tö rténelemben. Péter sóhajtozik, szégy enkezik , könyörög - és minden megy tovább :
Igy van ez a pap éle téb en ls. Csak a kereszt és szenvedé s által tisztu lunk , növekszünk és erősöd ünk lel kile g. Testvéreinket ls csak így er ésithet jük, és akkor lesz papi életünk jó búzává Krisztus szórólapát ján.
Különleges meghívásunk
Arra kaptunk megh ívást, hogy az embereknek az Igét , az Elet keny erét
nyújtsuk, és őket az Úr nevében búneiktől feloldozzuk . Ez a megbí zatás és
meghív ás nem egy jelentéktelen valakitől származik, hanem magától az Úrtól.
Ami az első tanftványok meghívásánál különösen feltún ik , az Jézus tellesen szuverén eljárása. Nem csalogat. nem kecsegtet föld i örömökkel. nem
beszél rá, hanem egyszerú en elszólrtja mindennapi munk ájuktól azokat. aki ket meg akar hívni : . JöJjet ek ut ánam . En emberhalászokká teszle t ek t iteke t "
(Mk 1,17·18) . Az evangélista még hozzáfú zi : . Azonnal otthagyták háló ikat és
követ ték őt :
Az Úr t anítványaitól föltétlen engedelmességet kív án. Krisztus követése
döntést jelent. Vagy ml rendelkezünk saját életünk fölött , afölött, amik
vagyunk és amink van, - vagy Krisztus lesz a ml Urunk, és ő rendelkezik
fölöttünk. Jézus megkérdezi azokat. akik követni akarják : meqqondclták-e a
következményeket . Megdöbbentő, hogy még ott ls felteszi ezt a kérdést,
ahol nagy készségre talál , és minden feltétel nélkül követni akarj ák. •tn követ lek téged, bárhova méqy." Jézus válasza úgy hangzik, mint egyellenkér·
dés : . A rókáknak barlangjaik vannak és a madaraknak fészkük , de az Ernberfiának nincs hova fejét lehajtsa" (Lk 9,57·58 l. Ezzel azt akarja mondani : Tu·
datában vagy annak, hogy mit fgérsz? Jézus a saját útjára mutat. Követés ,
ahogy az ember akarja, még nem az a követés , amelyet az Úr kIván tőlünk .
be l s ő

Nálunk mind a kettő megtörtént. Az Úr mellettünk döntött, választása
ránk esett. és ml ls őmellette döntöttünk. Minél magasabb és min él közvetlenebb a meghívás , annál kizárólagosabban lsten kegyelmének a múve .
Szent Pál mondja már a kereszténységre való meghfvásról : .Isten azt v á.
lasztotta ki. ami a világ szemében ostoba , hogy megszégyen ltse a bölcseket , s azt választotta ki , ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenltse az
erő seket , s ami a vilá9 előtt alacsonyrendú és lenézett, azt választotta kl az
lsten, a semminek látszókat, hogy megsemmisltse azokat, aklk valaminek
látszanak . Igy senki sem dicsekedhet lsten előtt. Altala van nektek életetek
Krisztus Jézusban , aki Istentől bölcsesséq ünkk é, rneqlqazulásunkká , meg s z e n t e l őd é sü n k k é és megváltásunkká lett. Igy teljesül az Irás : Aki dIcsekszik,
az Úrban dic sekedjék" (lKor 1,26-31).
Ez nem me galáztatás az ember részére , hanem felmagasztaltatás. M inél
inkább lst en kegyelme múködik valakiben, annál nagyobb és gazdagabb lesz
az élete . Am it az embe r saját maga adhat önmagának, az korlátolt és lsten
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előtt jelentéktelen. Szent Pál mondj a: . Ist ennek a ,balgasága' bölcs ebb az
emberekné l és Istennek a ,gyöngesége' erő s eb b az embereknél ' (1Kor 1,25).

Minden meghívás és küldetés lsten dicsőségére és az emberek üdvére :
részesedés Krisztus küldetésében. Az Úr tanítványainál is összekapc solja a
küldetést az életszentséggel : .Amlnt te küldöttél engem a világba, úgy küldöm én is ő ket a világba, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban'
(Jn 17,18-19).
X. Pius pápa mondja a papi életszentségről .Exhortatio ad clerum "-jában:
. Csak egy dolog van, amely az embert Iste nnel összeköti, csak egy dolog
tesz i lsten előtt kedvessé. Ennek köszönheti, hogy nem egészen méltatlan
az isteni irgalmasság kiosztój ává lenni. Ez az életszentség. Ha ez hiányzik.
akkor hiányzik a papnak minden. Enélkül gazdag tud ás, élettapaszta lat és más
ügyesség hozhat az Egyháznak bizonyos hasznot; nem ritkán azonban csak
árt neki. Milyen áldásos annak a papnak a rn üködése , akit az életszentség
ékesít, ha máskülönben talán nincsen ek ls különösebb képességel!" - Az
Úr mindenek el őtt komoly lelkiéletet kíván tőlünk . De ugyanezt várják tő
lünk a hivek ls . Ma vannak igen komoly lel kiéletet élő vil ágiak , akik naponta
elmélkednek és a Szentírást olvassák. Csak akkor tudu nk nekik igazán tanácsot adni , ha mi magunk is így élü nk.
Veze tő

Istenhez

M inden ember valamiképpen hat ással van a mási kra. Menny ivel Inkább
elmondhat ó ez rólunkl .Sokkal több jót teszünk az által, amik vagyunk, mint
az által, amit cselekszünk" (Ollé-Laprune). M inél komolyabban vesszük Krlsztus követését, annál áldásosabb lesz lelkipásztori múködésünk. A hívek észreveszik beszédeinken , ha lelkünk ég az Isten i valóság parazsától , ha imánkban, elm élkedésünkben valamit láttunk és átéltünk, ami másokat is látóv á
t esz. Ak i el van telve az Úrr al, az nem lehet pesszimista ; hisz az . örömhírt"
hirdetjük . Az Újszövetségben 78-szor fordul elő az . evangéli um· sz ö. Beszédünkben több vill ám, mint dörgés , több fén y, mint sötétség. több rneleq,
mi nt jég legy en. A mélyen vallásos Paul Claudel mond ja : . Csak egyetlen
egy szót szeretnék mondani: Orom , öröm , öröm:
Szent Agoston e szavakkal fejezi be egyik vízkereszti beszédét: . Habeamus infatigabilem caritatem : Az Úr ir ánti szeretetünkben sohasem szabad
elf áradnunk, mert a szeretet, amely elfá rad, nem Igazi szeret et. Csak akkor
tudjuk az emberek szi vében a hit és szeretet tüzét meggyúj t ani, ha az előbb
a mi szivünkben ég. Ha azt a parancsoló kényszert érezzük, amelyet Pál
érzett: . Ja] nekem , ha nem hirdetem az evangélIumo t !" - akkor a Szent·
lé lek tüze van szavainkban, amely gyújt és lángra lobbantja híveink lelkét.
Elsősorban ránk állnak az Úr szavai : . Aki bennem hisz , annak szívéből élő
v íz forrásai fakadnak" (Jn 7,39).
Barto lomeus a Martyribus. Braga érs eke , Portug áli a prtm ása. aki a trentó i
zsinaton vezető szerepet játsz ott, igen buzgó pap volt. Róla olvastam a kö17

ve t kez ő

történetet: Egyházmegyéjét látogatva el őre lovagolt, és kíséretét
messze maga után hagyta. Egyszer csak hatalmas orkán keletkezett. A szél
sivított , szakadt az es ő , villámlott, amennydörgéstól visszhangzottak a szlklaszakadékok. Az érsek átázva, fázva észrevett a domb lábánál egy barlango t,
s ott keresett rnsned éket. A közelben egy f iú juhokat legeltetett. Az érsek
nagyon megsajnált a a szegény f iúcskát künn az es őben és szélben . Hívta be
maga mellé. . Nern szabad - válaszolta a fiú - , nekem a juhokat kell őriz.
nem, mert farkasok vannak a vidéken: Erre Bertalan érsek éppen odaérkező
kíséretéhez igy szólt : . N ézz étek ezt a kis pásztortl Ti mindig azt állítjátok,
hogy túl sokat fáradozom; val ój ában sokkal kevesebbet teszek, mint ez a
fiú cska. Neki áll atokra kell ügyelnie, és menny i fáradságot és veszélyt vesz
magára. Rám halhatatla n lelkek vannak bízva. I:n kényelmes lehetnék ott,
ahol emberek örök üdvösségéró l van SZÓ? "
Mennyi lélek panaszkodik , hogy a pásztor öt nem kereste, nem volt ideje
számáraI Idézem az oszt rák költ ön ö. Chr istina Busta szép költeményét: .Das
andere Schaf" , Haj nal Gábor fordí tásában: . Más juhaim is vannak" (vö.
Jn 10,16J:
Mikor találkoztunk, már nem tudom.
Csak nagyon me ss zi ről cseng a füle mbe,
s akadt valaki , aki még fe l is Jegyezte .
hogy így neveztél egyszer : .rn és juho m" .
A jámbor juhok szer lnt rossz vagyok .
De nem v e sződ ött velem soha senki ;
jól megnyírtak - amivel törőd te k , csak ennyi.
Csak szükös t akarmány volt s rossz akol.
Jóllakott örz öeb tüznél
a dús karámból lopott
Ok se keres te k, és el
ha kóborolva kereste m

hevert,
csak a farkas .
nem ragadtak,
füvet.

Igy örökre elme ntem egy napon:
idegen állatok közt gyenge juh magában,
eltévedve , betegen, de még lábon áll tam ,
s reméltem t itko n, majd hívsz. pásztoro m.
Most már minden nyomot befútt a szél.
. Megszegte szavát" - szól a hó sziszegve.
De haldokolva hall om nedves rejtekembe:
odakint valak i Jön. s lassan Ideér !

Kérdezzük meg magunkat: valóban szívügyem lsten és a lelkek ügye? A
Jó Pásztor lelkülete van-e bennem , aki keres i az eltévedt, az elveszett bárányt
is? Vagy csak azt teszem, ami okvetlenül szükséges? Ha az Úr az életünk
középpontj a, akkor bennünket ls . sü rqet a szeretet" , mint az apostolt.
Schrek M ihály
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A CSODÁLATOS KENYI!RSZAPORiTÁS (Jn 6,1-14; Mk 6,30·44)
1) A helyzet

Jézus tanítja az embereket. Későre jár már az i d ő .
A tanitványok látják, hogy itt csinálni kellene valamit. Odamennek és
sz ólnak neki : .A vidék elhagyatott, s már késő van. Küldd el öket , hadd
menjenek szét a környék tanyáira és falvaiba ennivalót szereznl ."
Jézus válasza meglepö : •Ti adjatok nekik enni."
Fülöp, úgy látszik, gyo rs fejszámoló volt. Máris megszólal : .K étszáz d énár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindegyiknek egy falat is jusson:
Emberileg lehetetlen a helyzet. Először is nincs 200 d énárunk. és ha lenne
is, az sem lenne elég.
Az értelmes kövétkeztet és csak az lehet : mégis csak el kell öket bocs átanl.
Jánosnál Jézus egyenesen megkérdezi Fülöptől: .Honnan vegyünk kényeret, hogy legyen mit enniök?" Az evangélista hozzáteszi: .Ezt azért kérdezte,
hogy próbára tegye őt. ő maga ugyanis tudta . mit fog cselekedni : Jézus lelszóIrtja őket. hogy gondolkozzanak, tervezzenek, tevékenységre buzdit, akkor is , ha végeredményben ő adja a megoldást!
A pap - az egyház papi funkciójában együttmúködők - helyzete: Adjatok ti nekik táplálékot - ennek a tömegnek. amely még azt sem tudja .
hogy mire éhes!
Lehetőségeink nevetségesen csekélyek, aránytalanok a k övetelm ényekhez képest.
Mégsem szabad elküldeni az embereket.

2) A f o r d u I a t
András közbeszól. Tulajdonképpen értelmetlen közbeszólás, és ez eszébe
is jut, mire az első felét kimondta:
•Van Itt egy fiú . akinek öt árpakenyere és két hala van ; de ml ez enynyinek?"
De legalább ez van. Több, mint a semmi - de éppen csak hogy nem
semmI.
Es még is ez megváltoztatja a szltu áclót, ha odaadják az Úr Jézusnak .
Jézus letelepíti az embereket, veszi az öt kenyeret és a két halat. hálát
ad és átadja a tanítványoknak - felhasználva őket a végrehajtásban is - .
hogy osszák szét.
Kicsivel kell elkezdenI. Nem amiatt sirni , hogy kevés , amit tenni tudunk .
EI kell kezdenI.
Minden nagy kezdeményezés kis kezdetből bontakozott kl.
3) A c s o d a -

a j eI.

•Mindenkl evett és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból t izenkét
kosarat tele szedtek:
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Hogyan történt : a kosárban volt mindig, kifogyhatatlanul? Láthatóan n ő tt?
Megszaporodott az emberek kezében?
Nem tudjuk. Ez számunkra nem is túlzottan fontos . Fonto s a tény, ille tve
az, amit az evangéli st a mondan i akar .
Magunktól t eljesen képtelenek vagyunk kielég íten i a tömeget. De ha azt
a keveset, ami rendelkezésünkre áll, odaadjuk. teljesen átadjuk az Úrnak ,
akkor képesek leszünk öteze r férf it táplálni ezzel a semm iséggel úgy , hogy
mi ndnyájan jóllakjanak , és még 12 kosár maradjon meg, mint hulladék.
Nem kell elküldeni az embereket t áplálék nélkül , - még ha teljesen reménytelennek lát szik ls a helyzet.
De ne csak emberi l e h e tősé g einket nézzükl Hanem az lsten erej ét .
Az üdvösség lsten múve !
Weissm ahr Béla
Esperesi kerületünkben néhány éve vol t egy biblikus t émájú rekollekcló, ahol az
elóadó részletesen beszámol t a náluk meghonosodott bibl iaolvasási gyakorlatról. A
beszámoló annyira megte tszett a jele nlévóknek, hogy egyi k fiatal paptársunk min den teketória nélkül előállt ajavasiattai : . Mához egy hét re szeretettel várok mln denkit szerény hajlékomba egy kis bibliaolvasásra: Ott ls voltunk rnlndny ájan. Azóta
négy év telt el , de az év 52 h etéb ő l al ig 4-5 oly an van , amikor ne jönne össze a
kerület papságának 60-80 % ·a közös szent íráselemzésr e. Miv el Igen fontos számunkra
az igehirdetés szempont ja. mindig a vasárnap sorra kerü l ő evangéliumi szakaszokat
vesszük e lő.
Egy·egy összejövetel a követ kez őképpen zajlik le: A kérdéses szakaszt csendben
elolv assuk, s felje gyezzük füzet ünkbe az evangéli umi szöv egb ől szervesen adódó
n éz őpontokat. ill. beszédtémák at. Atlag 4·5 té mát mindenki ta lál. Ezeket sorban felolvassuk és közösen mérlegeljük . Amit mi ndenki jónak tart , azt fe lj egyezzük. [gy már
meg ls van az el ső nyere ség: 25·30 beszédtéma egy oly an szakaszról, amelyről különösen hosszabb egy helyben t ö rtén ő müködés után - azt hittük, hogy már rnlnden elmond hatót elmondtunk. Most pedig Ime: a kifacs art citromnak vélt szakaszok
é tvá g y g e rj e s ztő , dús levü gyümöl csökké váltaki
Kutat ásalnkat az anyag bő sége miatt egyelöre csak a négy evangélium ra kor látoztuk. Nekünk volt a legmegle pöbb, hogy az elm últ évek során nem hogy kImerit ettük volna , de még csak meg sem untuk az evangéli umok áll andó tanulm ányozását.
Az evangéliumokat létszám unknak megfe lelő egye nlő részekre osztj uk. (Ha pl.
hatan vagyunk, 15 fej ezet jut egy·egy személy nek.] Az összegyújtött és feljegyzett
javaslatokból szavazás útj án kiv álasztunk egy témát. . Házi íeladatk ént" mindenkinek
e szerint a szempont szerint kell alaposan átv izsgáln ia a ki]elölt részt. (gy 10-20,
olykor 30-40 idézet vagy saját szavainkkal megfogal mazott gondolat gyúlik kutat öhálónkba. A következő heti összejö vete l e lső pont jaké nt az evangéliumok sorrendjében mindenki előtárja kutat ása eredményét. A javasol t rnondatokar egyenkint megvizsgáljuk . s ha igaznak és lényegesnek ítéljük, mi ndenki fe ljegyzi magának. Az ismétlödéseket természetesen mellözzük. A közösség nem mind ig fogadja el az egyéni
meglátások at sem, de ennek elle nére átla g 50-60 mondatnyi t érnába vágó megálla pítás gyúlik össze. Ez pedig b ös éqes és érté kes anyag nem egy , hanem akár 5·6
szent beszédhez. A közös munkát ezen a ponton lényegéb en már be ls fejeztük, az
anyag tovább i r endezését a hát ralevő 3·4 nap alatt kl-kl maga végzI. [gy tartalmas ,
válto zatos, újszerü és Igazán szentírá si ihletettségú beszédek születnek. (Még azt
ls megtettük egy Idö után, hogy az elkés zű lt beszédek b ö vázlatát kölcsönösen klcser éltük. Tanulságos volt látn i , hogy ugyanaz a nyer sanyag mily en sokféle feldolgozást tesz lehetövé, és újbó l csak gyarapodtunk.]
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Ezután második pontként megnézzük a másfé l hét múlva sorra kerülö vasárnapi
perikó pát, az elej én Ismert etett módon.
M ikor már bel ejött ünk , 2-3 órát vesz igénybe az egész. És ráadásul baráti , testvéri együttlét. Olyan hasznos és kelle mes, hogy alig várju k. Gyülekezés közben vagy
pi henésképpen el lehet mondani egy·k ét jó viccet vagy a hét folyamán történt nevezetes esemé nyeket , meg lehet beszélni a gondokat , közösen keresve kiutat egy·egy
nehéz he l yzet b ő l . s együtt lehet örüln i az eredm ényeknek. Igy összehangolódik, összefor r az életünk, szinte egy csalá d leszünk. A bibli aórák gyakorl ata nemcsak prédik áció lnk minöségében és a Szentírással való meghittségünkben, hanem egymás felé
való megnyílásban, közösségi szellemünk fejl ödésében is nagyon kedvező változást
hozott. M indez persze nem jele nt semmi é s z revehe tő anyagi megterhelést, mert kül ő nbe n már meg is ástuk a nagyszerü kezdeményezés sír l át. Minden alkalommal
másutt jövünk össze, és a vendéglátás majdnem hogy csak je lképes: feketekávé,
üd ítő Ital. egy-két csomag bolt i sütem ény, vagy netán saját termésü gyümölcs .
Lényeg az Ir ás, az azzal való töltekezés és a tes tvé ri együttl ét.
Confrater

OKUM ENIKUS JUBILEUM TERa ANY Á~KNÁL
Lapunkban már megemlékeztü nk a Szeretet Misszionáriusainak ezüstjubileumáról. (Legújabb számadata ik: töb b mint 1100 nővér 90 házban, ebból 60 Indiában ; 150 testvér 10 központban.) A kalkuttai központ jubileuma
egyben nagy ökumenikus esemény volt. Szept ember 28-tól október 7-Ig Teréz
anya rnlnteqy 12 nővér kiséretében minde nnap más és más hitvallás templomában vett részt hálaadó Istentiszteleten: hinduknál, buddh istáknál, muzulmánokná l, zsidóknál, pársziknál, ortodox, örmény, metod ista keresztényeknél stb. Hall at lan esemény volt ez Indiában: először hi vtak meg keresztényeket keleti vallások templomaiba! A buddhista templomban az ist ent iszt elet
végé n két vi llanygyertyét ajándékoztak Teréz anyának, amelyek - mondták
- mindig fognak égnI. Az egyik a nővérek kápolnájának öröklámpájába ke.
rült. A zsinagógában fő l e g az ószövetségből olvastak. Teréz anyát arra kérté k: olvassa el a Magnificatotl Az Istentisztelet után a főrabb i bevitte
Teréz anyát és k isérőit a szentek szentjébe, és megmutatta nekik a pr öfétatekercseket. Az . lst en gyülekezete· templomban az emberek tapsoltak,
énekeltek és azt kiá ltozták: . Arnen" , . A llel ula". . Dícs érj ük Iste nt " , . A ldés
Teréz any ára !" A pársz i t iszt elet es ezt mondta beszédében : . Teréz anya egészen odaadta az életét Krisztu snak, Urának és Mesterének, és minden munkáját mind ig az övének te kinti. Any ám, üdvözölj ük ma Itt. Köszöntjük, mert
nem nyereségért, nem is személyes felmagasztalásért dolgoz ik, hanem szerete tért, és ez az a nyelv, amelyet mindnyájan megértünk. Ha volna egyetemes vallás, az egyetlen t ényezön alapulna : az lsten tere mtményei Iránti
szereteten."
Október 7-én, magán a jubileum napján, reggel 6.30-kor az anyaház kápolnájában misézett a kalkuttai érsek és vele együtt a társulat paptagjai.
Michael Gomes mi nistrált: ő és családja fogadta be annak Idejé n Teréz
anyát . Az alapi t ónót nővére i vették körü l. Ott volt Teréz anya néhány régi
8
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betege , akit 25 évvel ezelőtt az utcáról szedett föl : .a legbecsesebb [ub ileumi ajándékunk ' - írja egy nővér . A szentmise végén ujjongva csendü lt
fel a Te Deum.
A tudósítások szerint világszerte az öröm és az egyszerüség jegyében
folyt az ünnepség. Rómában Poletti bíboros koncelebrált 60 pappal a lateráni
bazilikában.•Ereztük - irja Sr. Frederick, Teréz anya helyettese - , menny it
várnak el tőlünk az Egyházban, és ettől nagyon átél tük kicsinységünket:
Taborában (Tanzania, Afrika) szents éqlmád ást t artottak, a kápolna egész nap
zsúfolva vol t gyerekekkel, felnőttekkel. Este a rnís én a préd ikáció ennek a
negyedszázadnak csodálatos történetérol szólt. A nép táncra perdült örömében, hogy a nővé r e k hozzájuk is elkerültek. A legbájosabb epizód talán a
New York-í Szent Patrik székesegyházban történt. Cooke bíboros két püspökkel és másokkal rnls ézett együtt. A töm egben volt egy ü tődö tt apró
emberke. E lő szö r . kíseqltett e" a homi li át tartó püspö köt : ezekhez a szavaihoz: . Jézus szeret mi ndenkit és nunden embert' , hangosan hozzáfűzte:
.k özülünk", Majd ped ig csatlakozott a felajánlási körmenethez, amelyben
két .s zerete t mi sszlon ártusa" és két rnunkat árs vitte az oltárra az adorn ányokat. Ekkor egyikük , egy pap, levette az e lk észített kehelyről a manlpu lust, és a kezébe adta. (A papi öltözetnek ez a karon viselt darabja ma már
ált alában nincs használatban. Onnepélyes főpapi rnlsén a püspök a mise
közben vette karjára.) Igy vonultak most már öten az oltárhoz, ő szépen
átnyújt otta, amit rábíztak, és ünnepélyesen a helyére ment. Igy lsten családjának ez az egyik . leqkísebb" tagja stflusosan megkapta az őt megillető
megbecsülést. Valaki azt mondta , hogy M iasszonyunk bohócára emlékeztette .
Teréz anya így búcsúzott P. Gorrée-t öl (a francia rnunkatársak vezetője,
a sze m lé l őd ő rendekkel való kapcsolatok irányi t ója) , aki szlnt én részt vett a
kalkuttai ünneps égeken : . Nagyon hangsúlyozza a szegények nagyságát és
emberi méltóságát, és hogy rnlcsoda öröm , ha seg ithetünk nekik. Kitüntető
jog a szegényeknek szolq álnl ." Majd így folytatta : . A távolban élők imái
nélkül semmi re sem mennénk itt. Imádkozta sson sokat értünk és azokért ,
akiket senki sem szeret."

S.
A FRIBOURG·I "ÉCOLE DE LA FOl"

1969-ben alapí totta Jacques Loew domonkos atya és René Voillaume , a
Foucauld-I éle . kls testvé rek" általános főnöke.
Az i s me rt e tő füzet a cél kitüzéssel kezdődik : . Olyan férfiakat és nőket
ki képezni, aki k boldogok, hogy ma élnek és hirdethetik Jézus Krisztus rnlszt érlurnát." A hit iskolája tehát egyben az öröm iskolája is.
Aki isk olát mond , meg isme résre gondol. De a megismerést itt bibl iai
ért elem ben kell venni , abban az egzisztenciál is és tevékeny értelemben ,
ahogyan pl. Szent Pál beszél a filipp.ieknek Kri sztu s m eg ismeréséről [3,8-10) .
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Az iskola nem filozófusokat, egyetemi tanárokat, kutat ókat akar képezni,
hanem az evangélium hirdetőit. Nem a papságra készít föl - bár vannak
pap tagjai, mások pedig esetleg elvégzése után lesznek azzá, ha erre hívatést éreznek - , hanem ki-ki a maga helyén, a maga foglalkozásában szolgálja majd lsten országát.
Az iskola abban a meggyőzódésben múködik, hogya hit mélyebb megértése csak a fokozódó önátadás mértékében lehetséges. A tanulmányok tehát szoros egységet alkotnak a lelkiélettel, - mind a hallgatók, rnlnd a tanítók részéről. Isten dolgait csak készséges értelem tudja felfogni, ahhoz pedig múlhatatlanul szükséges az alázat , a lelki szegénység, az lsten iránti
imádat és önmagunk szerétetb ől történő odaadása.
Amint már látható, .a hit Iskol ája" nem a hitre akar segíteni, hanem
már feltételezi a jelentkezőben a hitet, és ezt el akarja mélyíteni. A tanul.
mányok alapja elsősorban az lsten szava. (Mindenkinek a következő könyvekkel kell jelentkezni: a jeruzsálemi biblia, P. Grelot két szentírási bevezetője, bibliai atlasz, a II. vatikáni zsinat végzései és egy modern imakönyv.)
Az előadások arra valók , hogya résztvevők .hallgassák" lsten Szavát;
ehhez szervesen fűződik saját csendes szemlélódésük és a kapottak megosztása közös megbeszéléseken . Isten szava ölt testet a liturgiában: a közös szentmisék fontos helyet foglalnak el a programban. Minthogy pedig az
evangéliumi élet közösséget feltételez, a résztvevők 3·6 tagú kis közösségekben valósítják meg a testvéri életet, az ősegyház mintájára . Lakásról az
iskola gondoskodik. Csak a legszükségesebb bútor van bennük, a takarítást
és f özést sorjában végzik. Végül az iskola szolidaritásra akar nevelni korunk embereivel - minden emberrel, de főleg a szegényekkel, munkásokkal,
szenvedőkkel .
•Egyetlen tantárgyunk van: Jézus Krisztus." Külön-külön dogmatika, morális, exegézis stb. helyett végigveszik a két Szövetség történetét és tényeit,
mindig a testet öltött Igére vonatkoztatva. Ebben a dogmák éppúgy rneqtalálják helyüket, mint az egyháztörténet eseményei. Minthogy nem szak.
embereket, hanem mal hithirdetőket akarnak képezni, igyekeznek minden
másodrend ű kérdést rnell őzní és a lényeges alapigazságokra szorítkoznl.
Hogy ezek emberileg is . sziklára épüljenek" , komolyan tanulmányozzák azt,
amit .az értelem nagy megérzéseinek (Intultions)" mondhatnánk a filozófia,
antropológia, természettudományok területén. Mindezt persze mint .alkalmazott tudományt", mindig a célkitúzésnek megfelelő mértékben. Közvetlen
apostoli munka sincs biztosítva: ez az idő kifejezetten az lsten szavában
való elmélyedés Ideje testvéri közösségben.
Az ott töltött idő egyénenként változó, de általában egy vagy két kétéves
kurzus ra terjed ki, hetenként legalább 32 órával. Az első ciklus átfogó, a
második elmélyítő jellegú. Kívánalmak a jelentkezővel szemben: készség a
kölcsönös bizalomra, a komoly tanu lmányoknak megfelelő értelmi nyitottság,
igény a testvéri közösségre és a lelkiélet mindenek fölötti becsülése. A je·
löltnek jól kell magát éreznie az életben és boldognak a saját életformélé-
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ban, akár pap vagy szerzetes, akár világi. Az iskola nem ked élyí problémák
és válságok vagy hivatáskeresés megoldására való. Az elsó negyedév végén
kölc sönös megbeszél és ti sztázza: megfelelnek-e egymásnak az Iskola és a
tanítvá ny c élkltüz ésel. Me rt a résztvevőket legszívesebben ezen a néven
emlegetik, ugyanabban az ért elemben, ahogyan a Biblia használja .
Az .tcole de la fol" szell emét még csak két aprósággal illusztráljuk. A
gyakor lati útmutatáso k elején nem felejtik el lelkére kötni a [elentkez önek:
jegyvál tásnál rnond]a meg, hogya svájci Fribourgról van sz ö, nehogy a n é.
met Freiburgban kössön ki. A vége pedig ez: .Or ömmel várjuk."

R.
LEVELEK A MISSZIÖBÖl
Don Bosco fiai , a szale ziánusok 1975·ben ünnepelték l ennáll ásuk százéves jubi·
leumát. Ez IdO alatt 9000 mi sszi onári ust adt ak az Egyháznak. 1975-ben százan jelent·
keztek a missziókba. A centenári umi ünnepségekre 8 rendi vezetOség meghivta Torlnóba azokat a hithi rde tOket, akik már több , mint 50 éve dolgoznak. Köztük volt a
magyar Kir schner Antal atya is. A k övet kez ökben a vatikáni magyar rádióban adott
Interjúját közöljük.
Vll lanyszer eló inas vol tam Pesten 191 1-ben. Reggelente az Orök imádás templomba jártam mi nistrál ni. Itt kaptam meg a szerzetesi hivatás kegyelmét . 1913-ban l éptem be a szaléziekhez, Pél if öld -Szen tkereszten. Ez volt az els ö szalézi ház Magyarországon . A teológiá t Torinóban végeztem, a rend nemze tközi teológiai fóiskoláján .
A novic iátusban megkér dezték , ki akar mi sszióba menni. 1918·ban volt ez; én azonnal je lentke ztem. 1921·ben ind ul t unk M acauba, négy szalézi klerikus . Genovában
száll tunk hajóra. 45 napig tart ott az út . Megérkezve nek iálltunk anyelvtanul ásnak.
ismerkedtünk a kína lakka l. játszottu nk a gyerekekkel. Tölük tanultam meg a t lszta
kantoni klejtést.
Az 1925-ös szentévben visszatért em Ol aszországba. Ekkor nyújtottam át 8 Szeritatyának, XI. Piusnak a szalézi fiúárvaház növe ndékeinek els ö ajándékát: egy selyemre írott levelet, régi kinai pénzeket, rizsháncsra nyomott kínai képeket. Am ikor bemutattak neki , a Szentaty a mos olyogva megjegyezte: . Mil yen érdekesi A neve német, olaszul beszél. magyar miss zionári us és Kinát k épvlsel l!" Megkérdezte , ml áll
abban a méte res kínai levélben? Azt fe leltem: a kínai árva f iúk a Szentatya áldását
kér ik! Nemcsak hogy különleges apostol i áldásá t adt a, hanem álla mtitkára által levél ben is köszöntötte a kínai gyermekeket. Bizony mind ez ötve n éve történt! - Torinó ban folyta tt am a teológiát , és 1928-ban Gamba tori nói bíboros érsek szentelt pappá.
Az els ö rnls érnet Pesten mondtam ei, az Orökimádás temp lomban. Két hónap múlva
három más magyar szalézi kispappal indult am vissza Kínába. Egy évig Hong Kong·
ban m üködtem , utána vis szakerül tem a macaut szalézi árvaházba. De Itt ls csak
egy évig maradtam, rnert át helyez te k Nagy-Kínába, a kant oni tarto mány északi rész ében fekv ö Szlu-Csau misszióba. Ez egyike Kina legOslbb misszióinak. M atteo Ricci
alapította 1589·ben. Tizenhárma n látt uk el egy kb . akkora terü le t lelkipásztori gondo·
zás át , mint Belgium. Ezt a terü letet a Szentszék 191 8·ban bi zta a szaléziekre. Nagy
nehézséget jelentett a hagyományos kínai gyakorla t , az ösö k ti szt elet e. Ezt az évezredes szo k ást a keresztség et fel v ev ő kínaiaknak el kell ett hagyniok . A vikariátus
ter ületén 4 millió kínaiból mindössze 5000 volt a katolikus . M i szalézlek elsösorban
a fi atalokkal fogla lkoztu nk, és Itt igen j6 eredményeket értün k el. Csak kevesen vol tunk. Sokszor napokat kell ett gyalogolni, hogy a hatalm as terü leten egy·egy kis ke.
resztény közösséghez eljussunk.
1951·ben rend eltek vissza. A szalézi püspök 1952-19 maradt a poszt ján. Ekkor szúnt
meg telj esen a misszió . Három kínai pap marad t csak a területen. M ivel már évt lze-
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dek öta kinal misszionárius vol tam , azt kértem . hogy ezen a munka t erü lete n dolgozhassam tovább . Elöljáróim ekko r M acauba k üldrek , oda. ahol rnlnt klerikus meakezdtem a missziós életet. Macau hivatalos an Kínához tarto zik . de a vezetés még
mind ig a portugálok kezében van. A d él-kína i t engerb e benyúl ó földnyelv , közIgazgatásilag hozzátartozik még Talpa és Colo ane szigete. Ez ut óbbin nagy lepratelepet
vezetnek a szalézi szerzetesek. M acau lakó in ak száma kb. 250 OOO. ezek 99 % ·a kina i.
Jelenleg három szalézi Intézet m üködlk itt. Vannak szalézi nővérek ls. 10 olasz és
egy kinal nővér dolgoz ik Macau n; két óvo dát és két elemi Iskolá t vezetnek .
Megirtam közben a szlu -csau-l szalézi mis szió tört éneté t portugál és kínai nyelven. Csak ebben a könyvben 7000 kínai Iró sjel szere pel. Ez az első könyvem 1960ban jelent meg . A második könyv cím e: Don Bosco és Kin a. Ez felöleli a szalézle k
Kinában folytatott tevékenységének elők ész ítő és első korszakát. 1870-től 1910-1g.
Ez csak portugál nyelven készült el. M ost dolgozom a másod ik köteten, amely 1930·lg
terjed majd . A könyvet hálaadásul szánom Jézus Szív ének és a Szent Szűznek hlvatásomért és az állhatatosság keqvelméé rt .
Klrschner Antal SDB
Macau . via Hong Kong
Yuet Wah Coll ege
Hazai és európai tart özkodás orn után novemb erben érte m vissza mlssz lómb a.
Azonnal megkezdtem a kórutat . és az Iskolákhan megün nepe ltü k az első áldoz ást .
240 gyerek volt e l s őál d ozó . A z td öjár ás borzalmas volt néha. mi nt ha Ité le ti dő lett
volna. Egyik éJJel altatót vettem be. hog y ne halljam a szél süvöltését és az lskolaépület nyikorgását. 1975-ben csak k ét is kolámat emelte el hely éről a szél. de minden
nagyobb kár nélkül. Mire viss zaért em Rangguba. gyön yörű i d ő lett. Szépen felkészültünk Kar ácsonvra . Holdvilágos éjje l ünnepe lt ünk. Felál1ftottam a mikro fonomat aut óelemmel , és csak úgy harsogott és zengett a karác sonyi muzs ika . Újévre megint
Rutengbe jöttem, mint minde n évben. Il yenkor összej ön az egész egyházmegye paps áqa. lehetett ére zni a feszült séget és a nagy vált ozásokat. A jó nép gondolkodása
negativ Irányba fejlődik. A sok és hirt elen befolyás megzava rja őket . Kezdenek rnlndant anyagi as szemmel néznI. Néha szédeleg az ember a sok probléma rnlatt , de
helyt kell állnI.
Ma vettem lovakat. Remél em . nem döulenek meg hamarosan. Az ameri kai kell éq árn .csak" 9 lovat vesz itett el az Idén . M iután a loval el pusztul tak, most meg az O
egészsége szabotál. IOn ls erős mal árlatabl ettákat szedek . mégis fój a vesém és hát gerincem . A kinalorvosunk Európáha utazik tov ábbké pzésre .
Van egy kis telexern . de ezzel csak a két szomszédos koll éoát érhete m el drót
nélk ül. Persze ez ls nagy halad ás Itt. ezldelq meg volt t il tv a a használata . Néh a szeret nék az óhazával ls t ársa logni az éte re n ker esztü l . A hazai fényképeket már Ismeri
il jó népem . Szép albumba raktam Oket, hogy el ne kopjanak il sok fogdosástól.
Mészáros Ferenc SVD
Ruteng /Flores
Tromolpos 2, via Denpasar
Indonesla
Még igen sok eml ékem van Zairé ról (még akkor Belqa-Konp é volt) . bár már hatodlk éve vis szajöttem Belg ium ba. Nagyon szerettem azt az e gys zerű népet . Nem mindig tudták a háláj ukat kifejezn i . de az ember érezte : tudták , hogy ml mi sszionáriusok
csak a javukat akarjuk. még akkor ls. ha a tü re lmünket elve szt ettük. M ikor odamentem, nagyon meglepett, hogya nővérek nem valami szeliden bántak a betegekke l.
De egy kis IdO múlva már úgy lát szik én is úgy bántam . mert a nagy hösé q , a sok
munk a elv ett e a türelm ünker . Egyszer aztán egy bennszülött azt mondta nekem , hogy
. Io motu na n'kanda " , azaz hogy mérges ember vagyok . Ez aztán jó lecke volt nekem o rnert azután Igyekeztem szeli den bánni ve lük . Csodálatosan m üködtk a jó lsten
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az egys zerű és tud atlan emberekben ls. Péld ául egy 12 éves katekumen lány halálosan beteg volt. De nem att ól félt. hogy meghal . hanem hogy kereszts ég nélkül fog
meghalni. M ikor rneqkereszt elt ék, nyugodt an halt meg .
H á zkötő Rózsa. Belg ium
Szerete tt el köszönt öm mindnyájukat Jézus békéjével ! Indiában a . b éke" szó
nagyon szere uel . Ezzel kös zöntik egym ást az emberek .
Bihar északi részét és Patn át, a fővá rost ismét nagy természeti csapás érte 1975
ösz én. Azt rnondj ák, ilyen árv íz nem volt még a tört énelemben. min t amit Patna
átélt. Milli ókat éri ntett ez a vesz ély . Csak a kétemeletes épülete k tetejét Iehe te tt lát ni . oda menekülte k az emberek . vagy pedig magas fákra. Ott éhség ükben a
fák leveleit ették. Oly an volt Patna, mint valami úszó váro s. Hogy mennyi élet pusztult el . nem ls közlik. Papok és szerzet esek dic séretre méltó mentO mun kát végeztek
a több ivel. Nem lesz termés azon a nagy te rü lete n. mert a rt zsm ezöket el vi tte az
árvlz.
Nálunk most k itűnő alkalom kínálkoz ott földet venni. Egy földb irt okos el adott néhány hold szép rizsme zOt. Az érsekünk szerlnr nagy hiba lett volna ezt az alkalmat
elm ulasztani. Gyorsan kellett intéz ked ni . mert ha vártu nk vol na. v alaki gazdagabb
t öbbet Igért volna ért e. Tehát a ta rto mányi fOn ö k n őn k kölcsö nké rt 8000 doll árt. amit
nekem . a . szegénynek" vissza kell fizetni . De a föl d a missziónk jövOjére nézve
nagy je l entős égű . A t erm ésbOi benn szülött rendt ársain k fed ezhetnék a kiad ásokat az
Isko la. kórh áz stb . körül . ami mind a szegényeke t szolgá lja . Nem kell majd nek ik
annyit koldulni. min t nekem . IOn is nyugodt szíwel mehetek majd egy más helyre .
tal án mindent újból kezdeni. SOt örülni fogok . hogy aki majd helyemben a vezetést
magára vesz i . könnyebbültebben vezetheti a müköd ést . Lássák . a jó Teremtő egy
kis . szülöl" f lnoms ágot ls adott belém Kr isztus családja Iránt . Megköszönöm ezt a
jóságát . Ez egy kics it a föld i és a földöntúli dolg okat ls illeti . . . Köszönöm hálás
szlwel az otthon i lelkészeinkn ek, amit a tö rle sztésre küldt ek. Utána meg majd a föld
lavít ására kell egy össze g . anélkül nem lesz megfel elő t erm és . his z az egész el volt
hanyagolva . Hát így tervezünk , de v igyázn unk kell arr a ls. amire a nagymogul figyel ·
meztette népét a régi i dő k ben. A gyön yörü Fat epur -Slkr l kapur a sok nyelven Iratta
ezt : . Aklk ezen átv onulnak . gondoljanak arra: az élet olya n. mi nt a kapu. menj át
rajta, de otthon t ne éplts benne." Amikor ml is tervezünk l st en or szágáért. vigyá znunk kell arra, hogy szándékunk mind ig t is zta legyen. Ezt magamnak mondom .
A szomsz éd egyhá zmegyéb en. ahol még kezdetén van a kereszténység . komoly
üldözések folynak. Inné t ment oda egy bel ga orsolyita fő nök n ő alap ítani. kőművesek
kel . ácsokkal stb . az építéshez, Mellettü k lakik egy nagyon gazdag hindu, aki ellene
van a missz iónak . Elpusztult a t ehene. A kolo st oru nk munkásai jóll akt ak b előle .
Most aztán mindegyiket bebörtönözték. mert a . szent tehén" húsát megették. és
ez . nagy bűn" . A szerencsétlen főnöknő nem egy . de két tehen et ls adott volna a
gazdájának. de nem fog adta el. - Mos t t art óztattak le egy 78 éves belga rnlsszlonérlust. Börtönben van csak azért. rnert egy orv ost f igyelmeztet ett, miért nem hagy·
ja abba a steril lzálást . Az orvos fel]elentette . Talán tud ják . hogy az áll am szigorú
törvényt hozott be: akikn ek több mint 3 gye rme kük van . azoknak keresztül kell rnennl a műtéten . vagy pedig megbüntetik őket . De a muzulmánok képv iselő i azt kérték :
a vall ásuk mi att adj ák meg az engedél yt. hogy annyi gyerekük legyen . amennyit ők
jónak látn ak. A mie ink és M . Ter ézia rendt ársai JárJák a lakásokat és oktatják a
f iatal párokat a helyes családt erv ezésre Egvházunk t anácsa szer int. de kevesen hallgatnak rájuk . Tehát nem tudluk. hogyan alakul ki a fövő . Ist en kezében vagyunk .
Mindenütt nehéz a keresztény élet. cs ak a meggyőződötte k . a hűek Izlelik. hogy
nagy és jó a ml Istenünk.
Sr . Pushpa (Ter ézia nővé rl
P. O. Jarnpanl Vi A SImd ella 835226
Ranchi-Blhar . Indi a
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Levelem kezdete húsvéti üzenet legyen : Élek! Több mint egy hónapig kórházban
feküdtem . Más ik három hónapba te lle tt , míg új ra teljesen munkaképesnek nyílvénttottak . Ráadásul 1975 októbere óta nem vol t k ápl ánom. Egyedül dolgoztam ezen a
44000 lelket számláló óriás i plébán ián. Betegségem alatt a szomszédos szeminárium
és Iskola atyá i helyettesítettek áld ozatkészen. Plébániai n ővé re ink kereszteltek és
vég ezték a halottak beszentelését. A többit a laikus seqít ök int ézték Odvös tanulság
volt részemre : . senkt sem nélkül özhet etlen , még én sem' .
A szentévb en a plébániához tart ozó mind a 33 faluban három napos népmissziót
tartottunk . A hatás megő rzésére a falv ak egyháztanácsot választottak. A b efejező rnozzanat pedig zarándokl at volt a .Manaoagi Ml asszonyunk" hir es kegyhelyére. Magam
sajnos csak az ablakból n ézhe tte m . A több mi nt ezer f érőh el y e s templomban nem
fértek el a látogatók . M ut atja ez népünk nagy szeret etét az Istenanya ir ánt . Dec.
14-én érsekünk, Federic o lImon SVD ünnepélyes mis e után 160 laikus se g it ő n e k
nyújtotta át kinevezés i okmányát , és fe lavatta a tanácsta gokat . Apr . 3-án vo lt a papszentelés , Szép számban kaptunk új papokat , köztük egy ide is ker ült. Máj. l -én fog·
lalta el helyét, nagy megkönnyebbül ésemre.
Imádkozzanak értem , munkatársaim ért és hiveimért , hogy békében dol gozhassunk
lsten múvén . Mindnyájuknak for ró - tropikus - nyár i üdvözletei met küldöm!
Bellér Lajos SVD
Our Lady of the Purif ic at ion Parish
Blnmaley, Pangasinan 0715
Phil ipp lnes

ASZKl:ZIS ?
Vissz hangok 28. számunkra
Nem értek egyet az as z kéz i s ről sz öl ö cikkeik kel. Már a megfogalmazás is
vi sszat aszít. Minden századnak megvol t a maga sajátoss ága. és annak m egf elel ően
. komolyan" élték az önmegtagadást . Fejlődö tt, változott a for ma kül önösen a zsinat
ut án. Egyik század sem mondh atja a másikn ak: . öcska, elavult'. A Jelen legye n rnlndig hid , amely a rnúltat a jövövel összeköti . Ez a hid a tisztelet . Tiszt el et a múltért
és [elen ért, valam int a jövőé rt . Ha a zsi nat nak megfel el ő en új formá kat keresünk.
nem kell lenéz n! az elmúlt 30-40 év tör ekvéseit. Az arányok nagyon különbözök. Azt
sem hiszem , hogya böjt .rn eqszoko tt" legyen, rutin - az önmegt agadás minden alkalommal erőfesz ítésbe ker ül. A lemond ás soha nem aut omatikus . hanem minden
egyes alkalom küzdelem ára . legyen az t est i , lel ki vagy anyagi lemondás . (Idős
nővér Belgiumból)
Nem tudom , hogy köszönj em meg ezt az utolsó számát a , Szolgálat ' -nak.
M inden száma gazdag, érté kes, de ez Igazán ki merfthetetlen. Az ember nem t udja.
melyik cikket mondja a legjobbnak, Nem olvasni , tanulmányozni való . Elvittem egy
. Encont ro" -ra, ahol az Imáról elmé lke dtü nk, helyesebben 2-4-6 órát imádkoztunk naponta, sőt egész éllel is virrasztottunk. Ott lévén több és nyugodt abb i dő , tettem
felfedezéseket a magammal vi tt . Szolq álat" -ban. Isten fiz esse meg minden sorát.
( I d ős nővér Brazíllából)
- Nagyon aktuális a téma, mert az aszkézis régi formá i nálun k is elves ztették
vonzóerejü ket . Igy mindenki hálás az útmu t atásért , mit igényel és fogad el a mai
kor embere az aszkézis terén. (Ausztr iai n ővér)
- A napokban kezembe kerü lt a .Szolc álat " legutóbbi szá ma . amelyben az aszk éz is ről szóló cikkek külön ösen megragadt ák a fip yelm emet . Már régót a kerest em
magamnak erre feleletet, [Papnövend ék Jugoszláviából)
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- Részint nagy épülés sel, részint bizonyos visszat etszéssei olvas tam S. M.-nak
az aszkézis buktatóiról irt, máskülönben Igen értékes cikk ét. Miért vls szatetszéssel 7
Mert aligha lehet egyetérten i azzal a megle hetősen l ek icsinylő hanggal, ahogyan a
.magunk fej e ut án" kiszemelt önmegtagadásI gyakorl atokról sz él, mondván : .vesz élyesek a magunk ácsolta keresztek. mert könny en leroskadunk alattuk. Iste n csak
ahhoz ad kegyelmet. ami az ő akarata: Ez igaz; de az ő akarata a lelki ismeret
szava. S ez a lelk iismeret nagyon gyakran azt sugallja. hogy önként .ács olj unk"
magunknak keresztek et. Nem attól kell fél nünk manapság. hogy tömegszámra gyárt juk keresztjeinket, hanem attól , hogy elf eledjük az Igazi keresztény aszkézist . amely hez hagyományosan hozzátartoz ik az önként vállalt .kereszt" ls. Szinte mi ndegyik
szent élete tele van önkéntes keresztekkel. Krlsztus ls önként vállalta kereszt út ját.
kinhaláiát . Nem akarluk -e követ ni a 40 napig böjtölő, sokszor éhez ö-s zomjaz ö. hajléktalan s a kínhalált önként vállaló Jézust ? Az . orralógató aszk ét ákat" senki sem
kedvel l. De lsten szereti a . vldá m adakoz ót": azt is. aki a kényeimét adakozza t estvére iért - engesztelésül I (Vil ágI)
- Kitűnő Sántha Mát é cikk e az aszkézisről. Nagyon élveztük a fé rj emmel együtt
mind az író reális szemléle tét, mind gyakorl ati használhatóságát. (Vil ági)
- Egyes i dőse b b paptestv érek szerint aszkézis az a katon ás keménység, ami az
ő egész életü k vol t. A Santha-cikk egy egészen más aszkézist akar bemutatni. Sok
Igazság van benne. Nemcsak az aszkézis , amit én magam kigondol ok és magamra
kényszerítek , - bár ebból is nagyon sok lelki hasznot mer ítettek a szentek az évszázadok foly amán, és nagy hiba. ha valak i k igűnyolj a a középkori vezeklé seket és
aszkézIst. Hanem amik or lsten szabja kl nekem az aszketikus gyakorlatokat: napl
robot stb. Talán ez nIncsen eléggé világosan kifejtv e. (Paptestv ér)
- A legutóbbi szám gyöngyszeme : Alsz eghy professzor írása. A többi ls jó . az
átlagnál erős ebb. ez azonban kiv áló. (Teoló giai tan ár)
- Nem árt ana belemen ni történeti , földrajzi. sőt bio lógiai szempontok ele mzésébe
sem, hisz amI gyógyszer A linak. t alán méreg Frldr ikn ek és megforditva. A hagyományos aszkézis a déli népeknél fej lődö tt ki . ahol a test megfékezése nélkü l szint e
erkölcsi lehet etl enség a magasabb lel ki élet . de pl. hasonlíth atatl anul keveseb b el ég
az anyagi szükségletek fedezésére. Ezzel szemben az északi népeknél az anyagiak
biztositása mindenkor kemény küzdelmet igényelt, t ehát már a déli értelemben vett
szegénység ls el eve érte lmet lenségnek. sőt a t ársadalom Iránt i fele lőtl enségnek
tűnt . Hasonlóan eltérő értékel éssel t alálkozunk a test megf ékezése teré n ls: ami
a déIInek hős i ess é g , az északi szemében esetl eg gyávaság vagy még ross zabb. lO s
az újko rban az északi szemlé let ker ekedik felül, ami megmagyarázza az aszkézissel
szemben tan úa ltott ellenszenvet. Ez nem jelenti azt, hogy az északi népeknél nem
vol t magasabb lelk i életre való törekvés, de azt inkább a misztika vonalán kerest ék.
Ennek feléledését láthat juk ma a karizmatikus mozgalomban. Ugyanakkor délen Teréz
anya karitászakciója , Foucauld passziv-apostoll aszkézise az Irányje lzők. Nincs ok
tehát pessztmlzrnusra, mert az ember magasabbra törés e sohasem fog teljesen ell aposodnl a lelkiélet vonalán sem. (Paptestvér)
- A Szolgálat legutóbbi száma nagyszerű. Talán minden eddiginél jobb és hézagpótlóbb . Csak egy kis szépséghiba Mlhá lyl Gilbe rt cikkében: nem egészen mi ndegy.
hogy a K risztus-hivő ember melyik napra teszi a . bö ltöt ", helyesebben a . b ű n bá nati
napot" . Mert 1) az Egyház péntekre tría elő. 2) Jézus pénteken halt meg. (NB Az
egyes püspöki karoknak felhatal mazásuk van az ált alános előlrás módosrtására a körülrn énveknek megf elelően . Szerk .) Igy az engedelm esség áldozata és bizonyos .Ii tur qlku s" vonás még lobban megszentelI azt. amit v állalunk . Az . évközl húsv ét ra" ,
a vas árna pra igy készit föl az .évk özl naqypéntek" . a vasárnap krisz tusi áldozatába
való bekapcsolödásra a pénteki egyéni . fogható· áldozat. IPaptes tvér)
- lO n a magam rés zéről f eleslegesnek mondanám az aszkézis szó használ at át.
miv el ez a szó keveset tarta lmaz és árul el Jézus sze ll e m ébő l. l e l k ül e t éb ől. életé ből.
Jézusunk szavával mondanám Inkább: . Akl Engem akar követ ni . tagadja meg magát .
vegye fe l kereszt jét és kövessen: Figyeljünk őreá, mit csi nált ? hogyan csi nálta ?
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Olyan gazdag az életpé ldáj a. hogy mindenki megt alálhat ja a neki megfelelőt . S őt
erő lk öd he t is a többre . a magasabbra. hiszen 14 st áció van! Néhány gyakorlati
példa: Ak i fizikail ag e rős és sporto ln i sze rét. az nézzen körül valahol, ahol dolgoznak. és öröm mel vennék. ha ráé rő emberek besegltenének valamennyit szeretetb öl,
Azt án: lemondások élve zeti ci k ke krő l, e lső nek a dohányzásról, rnlnt a legnagyobb
hlábaval ös áqröl. Aszkéta gyakorlat a javából! Ime. így lát ja egy munkás édesapa az
aszkézis kérdését és gyakorlatát .
- A Szol gálat aszkézis-számát majdnem egyvégt ében olv astam el. Nagyon tetszettek a tanulm ányok. Nem könnyü és fől e g nem n é ps z e rű té mát választott atok, de
nagyon üdvös volt a fel vet ése két szempont ból : amiatt . amit elm ondtatok és amiatt .
amit elind ította tok. megmozgatta tok a közgondolkozásban. [Spi rituális)

PDSPUKI KINEVEZ~SEK ~S JUBILEUMOK
Dr. LékaI László: bíboros. Apr. 26-án a Szentatya bejelentette, hogy 21 új
taggal gyarapltja a blborosl testületet. Köztük van dr . Lékai László esztergomi érsek . A konzisztórium május 24-én folyt le .
Május 27-én, áldozócsütörtökön a pápa az új bIborosokkal koncelebrált
szentmisét mutatott be, és átadta nekik a bIborosi gyúrat.
VI. Pál pápa ápr. 1O-én dr. Pataky Kornélt, a györi egyházmegye eddigi
apostoll admlnlsztrátorát györi püspökké , T6th Lászl6 ajkai plébánost pedig
bajai pOspöki eimm el a veszprémi egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.
Dr. Pataky Kornél rövid életrajzát 25. számunkban közöttük. Tóth László
1912.ápr.21-én született, 1935.jún.23-án szentelték a veszprém i eqyházmeqye
papjává. Mint káplán és plébános működött az egyházmegyében és annak
székhelyén is . 1973 óta volt plébános Ajkán , az ország egyik nehézipari központjában . 196'3-ban LékaI Lászlóval egyútt nevezték kl az eqyházmeqyel
bIróságba . 196B-ban egyházm~yéje papi szenátusába ls beválasztották.
A Szentatya latin nyelvű levélban gratulált Endrey MIhály váci rneqy éspüspöknek és Bárd János c. ulpJal püspöknek , akik ápr. t-én ünnepelték püspökké szentelésük 25. évfordulóját. A Jubileumi szentmisét Bárd János
ugyanaznap de. 9 órakor mutatta be a kalocsa i föszékes~yházban . Endrey
Mihály pedig ápr. 27-én papjai és hIvei között a váct székesegyházban.
Klsberk Imre székesfehérvári megyéspüspl>k máj. 3-án ülte meg pOspökségének 25 éves Jubileumát székesegyházában. VI. Pál pápa szlntén levélben
köszöntötte.
Szab6 Imre eszter gomi seqédp üspök ápr. 29-1 Jubileumát egészségi állapota miatt el kellett halasztaní . de a Szentatya levele mellett barátai és tis ztelői fölkeresték a püspököt. aki most türelemmel visel t beteqséqét ajánlja
fel pro Ecclesia .
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Jacques Loew : E I m é I k e d é s e k J é z u s K r i s z t u s r Ó I . Opus Mystici Corporis Verlag , Bécs 1975, 175 o.
Orömm el üdvözöl jük loew franc ia domonkos atya reme kének magyar fordítását.
Mi vel már ismerte ttü k a német kiadás alapján , nem szándékunk hosszabban méltatni ,
bár az sem lenne túlzás .
A 22 elmélkedés a pápának és közvetlen környezetének 1970-ben tartott lelkigya ·
korlat ot közll. A vezérgon dol atot maga a Szentaty a jelölte ki : . Besz él lsn nekünk
Kri sztusról és az Egyházról : l oew a konvertiták tüzes s egyúttal mélyen emberi
szeretetével éreztet i meg , ki nek i Kr isztus és Egyháza. Mesteri kézzel szabja meg
a táv latot: megv ált ást ört énet. Ebben teljesed Ik kl Krisztusnak és Egyházának igazi ,
tö rt énelmet átfog ó, lenyügözö dimenz iója . Ábrahám, Mózes, a próf éták nemcsak J ézust vetí tik el őre , hanem Egyházát , közöss égét is , amint viszont az Egyházban, ,a
ma J ézus ában" , a Megváltó és a kiválasztott nép él továb b . Azokra, akikbe még nehezen hatoln ak be az ószövets ég szavai és alakjai , Loew elmélkedései tavaszi szellő ké nt hathatnak. . Ha Jézust elvágnánk attól , amit e lőzetes történeté nek nevezhetü nk - ha épp már nem az ő tört énet ének is - , akkor abból Renan vagy Garaudy
elg ondolta Jézus jelenn e meg előttünk ' (15B). Ezek pedig , bárm ennyire rnaqasztal ják is a fens éges ember-J ézust , csonka képet alko tn ak róla; nem ju tottak el a Kr lsztuslg. , M icsoda mért éket kap mindez , amikor éveztedes távla tban látjuk, mint élték
ezt át - magányban és közösségben: Móze s - Jézus - az Egyház . . . ' (Bl) Az
egykori marsel lle -i dokkmunkásnak és a Sao Paulo-I . I avela" (szegénynegyed) lak ójának tapaszt alataiból kiragadott képek , esem ények alkotják a hátteret, s btztos ítt ák
egyszersmind a meleg hangot és az evangelizá ciós alkal mazást mindanny iunk számára. Ezeken keresztül mutat rá, hogy tükröződn e k a mai szegényekben a biblia kiemelkedö egyéniségei , Nagyszeru lel kiol vasmány vagy vezérfonal lelklgyakorla tokr a.
Nem könnyü fordítani olyan szerz öt, aki néha maga kovács olj a kifejezéseit. A
19-21. fejezet címében pl. loew az Egyházat Kris ztus . rö ppály ájá nak " , . t raj ect oíre du
Christ' -nek nevezI. A magyar elm : . Az Egyházban tov ább élő Kri sztus " . csak halvány
vissz hangja ennek . - Ugyanezekben a fejezetekben Loew XII. Pius M lsrtikus Test
enciklIkáj áből kiindulva Krisztus és az Egyház szero s kapcs olatára a . ce Jésus -Chr ist
d'aujourd-hui-EglIse" (24B, 250, 275 stb . a fran cia szövegben) , . J ésus-Chr tst-Eql lse"
(256, 260, ~63 stb .) kifejezést használja , Első pillanatr a rneré sz újltásoknak tű nhet
nek fel. De megmagyarázza: ,Az Egyház cselekedete i , élete . szavai Jézus cselekedetei, élete , szavai ; az Egyház sokkal több , mint Krisztus követe , képviselője vagy akár
jegyese: ö maga Kri sztus . ," n vagyok a szölöt ö, t i a sz ölövesszök .' A kettő egy:
A magyar szöveg nyerne átütőerejében és egyszeruségben . ha .a z Egyházban tovább él ő Krisztus" körülír ás helyett merte volna . a mai Egyh áz·Kr isztus" vagy .J ézusEgyház' kifejezést alkalm azni. Egészében azonban a rnaqyar ford ít ás eleven , gördülé·
keny , és klfeje zően közvetftl a s zerzö megkapó gondolatait .
Eke B, Antal
W. L. Herbert F. V. Jarv is: K I e i n e r l e i t f a d e n d e r E h e b e r a t u n g .
(M arr iage Counse llIn g ln the Community) . A ngolból f ordította és átdolgorta Walter
Wydler. l ambertus Verla g, Freiburg I. Br., 1972. 80 o.
E kis könyv tapasztalt házassági tan ácsadék Irása, s komoly é rde k l őd é s re tarthat
számot mi ndazoknál , akik a szociális segitségnyúj tás te rOletén dol goznak; Igya szorosabb érte lemben vett házassági tanácsadőkon túl: nevel öknél. lelkipásztoroknál ,
orvosoknál egyará nt . A ezerzök ilyen szándékkal írták könyvüket , s nagy rnért éktar-
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tással a leglé nyegesebbre szorítkoztak. Az 1. fejezet a házasság és család mai arculatával foglalkozik. A 2. feje zet az emberek egymás közti kapcsolatairól sz él. Amit
az emocionális é rettségről ír, egymaga megéri a könyv olvasását mindazoknak, akik
a házasságra való elökészítésben érdekel tek. A 3. fejezet a házastársi kapcsolatok ·
gyermek kapcsolatokról , a
ról sz él, ennek befolyásoló tényezőiröl, így a sz ül ö szeretet - gyúlölet ambivalen s hullámzása iról , az identifikáció és projekció (partnerre vetítés) kérdéseiről. Kiemelkedő érdekességú a tanácsadó és kliens viszeny ával foglalkozó 4. fejezet - papok számára talán ez a legtanulságosabb. A további
3 fejezet (A diagnózistól a te rápiáig, További megfontolások a házassági tanácsa dásban, Az Interjú módszere) föként a házassági tanácsadók szúkebb körét érinti
közvetlenül, de itt ls sok érdekesség akad a tágabb - fent jelzett - kör számára
is. Az utolsó két fejezet már közvetle nül érdekli a lelkipásztort is. A tanácsadás három síkj áról szól a 8. fe jezet . Az első a küls ö, gyakorlati körülmények (körn yezet,
egészség , foglalkozás stb .) síkja : először ezeket a t ényeket kell figyelembe vennI.
A második a személyiség belső struktúr áiával (ide tartoznak az esetleges pszichika i
vagy neutorikus zavarok), a harmadik a házasfelek egymásk özti viszonyának figyelembe vételével adódik. A 9. fejezet a kül önlege s helyzete kre utal. elsősorban a
válásokkal kapcsolatban . - A fordító fü ggel ékkel bóvitette a könyvet : Itt a h ázas sági tanácsadással kapcsolatos té nyezők és személyek - orvos, pszichoanal itikus
vagy pszichoterapeuta , lelkipásztor - egymás köztt viszonyáról ír és a németországi
házassági tanácsadáss al foglalkozó állam i és egyházi - katolikus és evangélikus tanácsadási intézményeket, s a tanácsadói kiképzés m édját Ismerteti. Végül közli az 1971. évi áll apot szer int - az összes németországi tanácsadó helyek pontos c írn ét is . A 97 cím maga is elg ondol koztató: nagy haladás a közelmúlttal szemben, de
hol marad egy negyven mi lliós lakosság igényeit tekintve? Számos más ország számára Igy is hívogató péld a.
Török Jen ő
T e o I ó g i a i K i s k ö n y v t á r . 111 /5 Babos István: Szentségek. Keresztség , b érmálás . 168 o. - 1/7 Szabó Ferenc: Mai teo lógusok. H. De Lubac - V. Congar. 152 o.
Róma, 1976.
A tkk két legújabb kötete elsó látsz at ra igen különböz ö, egymástól messze esó
t árgykörrel foglalkozik . Babos könyve a teológia .Iegtárgyíasabb· területéről veszi
anyagát. A két avató szentségröl szól. Már pedig a szentségek a tev ékeny. hatékony miszt ér iumok területe , ahol a láthatat lan kegyelem , az Istennel való kapcsolat
látható módon jel enik meg. Tárgyak és események szerepelnek : viz , olaj , megkenés
stb . A testben éló szellem , az ember világába itt lép be az Osszentség , a testté lett
Ige, az ember természetének annyira m e g felel ő módon. Szabó Ferenc könyve pedig
századunk két nagy teológusáról ad portrét . Már pedi g mi van személyesebb a teológiában, min t a hitet értelmezó és magyarázó szakember , a teológus , és a hitet
befogadó . elfogadó , magát . a hit engedelmességére" megadó ember? Még is nagyon
jó , hogy történetesen éppen ez a két köte t jelent meg egymás mellett. Mert a mai ,
zsinat utáni teológia éppen a szentségtanban lépett Igen jelentóset az utóbbi Időben .
!os ha valakinek része volt az itt fölvetett kérdések t isztázás ában, akkor pontosan a
két nagy francia teológusnak. A természet és természetfeletti fogalmainak t isztázása
és az Egyház megértése egyik fő gondja volt De Lubacnak és Congamak is .
Babos könyvében feltúnö a mai kutatások alapj án magyarázó szabatos szakteol ógus és a lelk ipásztori szempont okat ls látó gyakorlati ember szerenes és találkoz ása.
Az . Altalános alapvetés" és . A szentsének általános elvei " c. két fejeze tben azokat
a kérdéseket tisztázz a, amelyek nélk ül nincs helyes szentségi fogalom : a szlmböIum jelentése és je lentósége. szerepük a vallásos életben, a szentségek krisztusi
alapít ésa. a karakt er fogalma, a kegyelem visz onya a szentsége khez. De mikor felveti a kérdést : kit lehet keresztelni , hogy állu nk a gyerme kkereszt elés kérdésével ,
mik a kereszt- és bérmaszülő kötelességei , akkor a gyakorla ti ember sz él, aki tudj a:
ezekben a látható és hatékony jelekben az élö lsten találkozik az emberrel. de az
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embern ek is tevé keny módon ott ke ll lenn ie . nemc sak a szentség felvev6 jének és
kiszolgáltató jának . de még a pátrónusoknak is. Hogy a szentségek nem lelki automat ák. és hogy nincs a keresztény misz tér iumban .lelki rnáqla" - ez a tan ít ás fokozott hangsúlyt kap az új teológiában - . az v il ágos lesz az egys ze rű nyelven megírt . átte ki n t h e tő könyvecs kéből. Papok és hivő k egyaránt haszonnal olvashatják. főleg
a szerz ö kiadásában megjelent két kis egészen gyak orlati je llegű . a keresztségről
és a beteg ek ke neté ről szóló füzettel együtt.
Szabó Ferenc könyve a , Mai teológusok' c . részleg els ő kötete . Választása szerenesé s. A két nagy fran cia teológu s nemcs ak nemzeti alapo n került egy kötetbe .
Együtt van a hel y ük a mai teológ iában ls . mint ahogy mi ndketten ott voltak a Zsltantt ásukkal. előkészítő munkálataikkal pedig még d önnaton is személyesen. több módon . t:letútjuk felvázolás a és ta nitásuk Ismertetése elá ru lja. hogy a szerz ö nemcsak alaposan Ismeri . hanem iqe n-lqen szeret i ls a két nagy mal t anút . Mert
ez a könyv legfon tosabb üzenete : A sokáig fél reért ett és félreá llf tott (mert korukat
meg e l őző ) teológusok éppen azokban az i dők be n adta k élő és é l tető példát. Nem
lázadtak . de tovább dol goztak és vártak. tu dva, el jön az ő Idejü k. Amit VI. Pál még
mi nt M sgr . Montin i 195o-ben mondott Jean Gul ttonnak. Igaz lett m indkettőjük élet ében : . Blztos lehet . hogy P. De Lubac még k ieme l kedő nagy szolgálatokat tesz majd .
Tudjuk , mit tud , mil yen nagy a hatása . m ekkor a az érdeme' ( 1950. I. 8). Két nagy
teológus: két oszlop a modern teológiában . Isten népe és mások részé re ls ta n ítá sukkal ps éle tükke l t anúskodók .
8ékésl István
D o c u m e n t a A r t i s P a u I i n o r u ml . A magyar rendtartomá ny monost ora l
A - M . Budap est 1975. 383 o . (MTA M ű" é szettö rténet l Kutató Csoport jának Forráski adv ányai X.)
A MTA kutató csoportja ezzel a nagys zabású vá lla lkozá ssa l történelmünk régi
adöss áq át rój a le az egyetl en magya r a lapttás ű férfi szerzet , a pálos rend iránt . A
munka ór iásin ak ígérkezik. Ez az e l s ő kötet a magy ar rendtartomány mono sto rain ak
f elé t ismert e I bet űrendben . szám szer int neqyvegyet . Az egy es ren dházak ere det ére .
vezetésé re. szellemi és gazd a ~ ág l él et ér e. aposto ll és művészet í munkájára vona tkozó okm ányokat ta rt almazza. B e l ő l ü k ki bontakozik az egész re nd magyaro rsz ági
tö rténet e.
A rn ü össz eállításán egész gárda dolgozik . A kéziratos okmányok at ill . azok re nes ztál Gvéres sy Béla gy ű j töt te össze hangyaszorgalomma l . Ové az érdem oroszlánrésze. Az anyan ot egy szakc sopor t re ndezi sajtó alá : Ifj, Entz Géza. Henszlmann
Lilla . Bárány Il ona és a sz e r ke sztő Tóth M elin da. Herv ay Ferenc írta az ált alános
beveze té st és az egyes fej ezet ek e l ősz av á t.
A doku mentumok legn agyobb részét az Országos Levéltár ő rz i. A középkori okmányokat a törö k benyomulás a Ide jén a re nd harmad ik k özpontia. a pozs ony -m árlavölgy i m onostor mente tte át . A 68 rendh áz eredeti oklevelel ill. regesztá!. pápáktól.
klrályokt öl (M áty ásnak kedve s rend ]e volt) . e(lyházfOktől kapot t kiváltságok. Gyön ·
gyö si Ger gely költői ihletéssel és klasszikus la t lns éqqa l megi rt rendtörténete (A
Remete Szent Pál szerzetesein ek éle t ra lza }, P. Glndl Gáspár 900l apny l Irattári gyű J 
eménye 1750 kö rül vala mint az egye s rendházak kró niká i (a sajóládi monos tor év könyvei 1712 - 1784·ig nélJY vaskos kötetet tesznek ki) alko tják a gyűjtem ény főbb
forrása it.
Az eoves kol ost orok különbözö te rjed elemben szerepel nek a köte tb en: a már iavölg y i 86. ti selöládl 60 olda lt tölt meg . A rend- és szell emtört énet mell ett Igen értékesek a gazdasági és művé s z eti adatokat tarta lmazó épitkezésl és ell átási ki adások .
a hÁzi leltárak, főlell a fe los zlatá skor készített rész letes leltárak. Egy szóv al eny
darab macvar történelem fekszi k előttünk a pálos rend f él ezredes tö rténetével.
1250·e ~ alanítésát öl II. József által 1786-ban tör tént e lt örl és élq, Pázmány Péter Kalaur ában egy enesen a magyar élet h örn ér öl éne k nevezt e a pálos re ndet. . Ha kl M a-
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gyaror szág sorsos áll apatjá t látn i kivánja. tekin tse e lső Remet e Szent Pál szeretét.
f:s ha azt virágjáb an tündököln i látj a, tud ja meg. hogy az országnak is jól vagyon
dolg a, mert jó rendben a sz énája."
Az aktákból néhány szép arckép bontakoz ik ki. Elsősorban a két generális perjel .
a rendal apító Boldog Ozséb és az újjászervező Boldog Gergely jelleme. a szentlr ásfordító és II szentek életet magyarul meglró Boldog Báthory László. a rendt ört éneszek, Gyöngyösi Gergely és Gindl János egy énisége, Ezeket és a többit élesebb
fénybe álllthatn á Gyéressy Béla. aki a Vigilia 1970'es évfolyamában értékes ízelitőt
nyújtott ebböl . Pálos írók a középkorban' c, cikkében ,
Herv ay Ferenc a bevezetésbe n azt állítja . hogy a pálos rend . életstlluséban. llturqlá j ában, szer vezet ében és tevékenységében. így müvészeti alkotásaiban ls az akkori
magyarság igényei . szellem isége föltehetően jobban t ükrözödtak . mint más rendek
életében' (V , o.l . Izgató feladat lenne ezt a véleményt konkrét adatokkal ls alátá·
masztani. Egy kutató fóleg azt dolgozhatná ki . hogya rend tag jai , akik alapltásuk
szell eméb en els ősorb an a kontemplációnak élte k , mennyire cáfolták meg a magyar
történelemben helytelenül kialakult felfogást . hogya magyar jellem nem alkalmas a
mélyebb (misztikus) lelkiségre ,
Grot ulálunk a megi nduláshoz, és fe szülten vár juk a k övetkez ő köteteket,
Úry M ,
H i t ü n k é s é I e t ü n k , Szent István Társulat , Budapest 1975, 256 o,
Már elsó belelapozásra jó benyomást kel t a Római Katolikus Püspöki Kar Hlttankönyvbizottságának V. kötete , Azoknak a f iataloknak készült. akik kritikus szemmel
kezdik fürkészni a világot. A pluralista társadalom mindenfelé felveti a mal ernbernek a kérdést a vallás ért elméról és a kereszténység szerepéról. Nem igen akad
hely. ahol ezeket ki sebb vagy nagyobb cso port ok meg ne k érd őjelezz ék . Az Idósebb
generáci óban ez sokszor kínos élményt vált hat ki. De a f iatalok il yen körülmények
között nónek fel. Itt kell óket a hitoktatásnak segítenie. A hitet úgy kell bemutatni .
sz öban és tettben, hogy ne csak vál aszt adjon a pillanatnyi kérdésekre. nehézségek .
re , hanem fejlődésre is képesítsen a mind ig megújuló körülmények között. (gy érthetó , hogy a kötet anyagának öss zeá lllt ás ánál és módsze r kidolgozás ánál két kérdés
alkotta a vezérvonalat: .M iért élek' és . Hogyan éljek'?
Az els ó ré sz 28 pon tban, öt fej ezetre oszt va a hívö ember áll ásfoglalásáig vezet
el. Az élet célját elemz i: mit válaszol erre a vallás és azok . akik nem hisznek Istenben , Két útlelz öt mutat be lsten felé: a vil ágban megn yilvánuló rendet és pusztán
föld i nívón ki nem el égíthetó boldogságvágyunkat. Hangsúlyozz a. hogy Istent nem
lehe t a mi kat egór iáinkba bezárni, . Kü lönben nem lsten volna. hanem csak közönséges dolo g' (23) , , A t ermészettudomány sohasem tud magyarázatot adni az önzetlen s zer étet okára ' (26), Hogy pedig Jézus Krisztust. mint az Atya klnyllatkoztatását könnyebben megértsük. az írásokon keresztül vezet el hozzá. kezdve a választott népnél. Kr ísztus je llemz ése (61·62) igazán megkapó: k özvetlen er őteljes, hitből
fakad ó, hitet ébre sztó arcél! A fundamentális teológ ia alapk érd ése in felül a könyv
a dogmatika fontosabb pont jait is tárgyalja : Szentháromság . Szentl élek, Egyház. kegye lem stb , A ezé pe n kidolgozott demonstratlo religiosa és christiana mellett a
.catholíca" kic si t elsikkad . Magában az Egyház meghatározásában is (148), Nem a
hitviták fel élesztésér e gondulunk , hanem a katolikus Egyház pozitiv gazdagságára.
hogy elkerül jük az índlfferentlzmus veszélyét . amely egyik félnek sem használ. A hit
kifejtése. megalapozása (t 11) kicsit vékonyra sikerűlt . Nem használták ki eléggé az
I. és II. Vatikáni Zsinat kincsesházát, Főleg a hit kegyelm i volta nem domborodik ki
eléggé, Bizonyos hiányt éreztünk a csoda lefrásánál ls,
A keresztény életmódról a második rész tárgyal (30 pont. 6 fejezet) . Három tám pont körül csoportosfthatók a gondolatok: Egyház. szentségek és erkölcsi élet. végül
pedig a . vé g s ő események' . Erdekes . hogya keresztség és a bérmálás szentségét
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nem itt veszi sorra, hanem ,A hivő ember " c. fejezetben . Minthogy gyökér- és beavató szentségekről van szó, valóban jó helyen.
A könyv módszere a II. vatikáni zsinat szellemét tükrözi. Nem hanyagolja el az
észérveket, de ugyanakkor a biblikus megalapozás és az érzelmi élet táplálása ls
jelentős szerephez jut. Nyiltan bemutatja a keresztény hit sajátságait, egyezteti az
ökumenikus felfogással és kiegyensúlyozottan, bár inkább óvatosan tárgyalja az esetleg vitatott tételeket, pl. ,Irodalmi müfajok a Szentír ásban" (41). . Nem lehet elég
korán kezdeni' (177), családtervezés (181 -183). Altalában igen tudatosan késztet
áll ásfoglalásra és gondolkoztató elmélyítésre, bár az erkölcsi tételek fejtegetésénél
itt -ott talán bizonyos moralizálás érezhető . Am it a szövegbe nem tud fölvenni, azt
az egyes pontok végén felvetett kérdések és függelékek tartalmazzák . RövIdségükben Igen frappánsak a ,Mit felelj ünk" (26), . Kérdezz - Felelek' (31) válaszai, a
.Hogyan olvassuk a Szentlr ást" megjegyzései (47) és a . Lelktt ükör fiatalok számára' (233). Igyahltoktatónak sok alkalma nyílik a helyi és egyéni körülményeket
szem előtt tartva a vall ásos élet látóhat árát tágít ani és a feleletek révén a hitet
elmélyíteni .
A fényképek hatásosan támogatj ák a szöveget . A kiállítás igen ízléses . A színek
hangulatosak, kivéve a s öt étk éket. ahol a fekete nyomás veszít olvashatóságából.
Szerencsések a Klegészltő Idézetek és versek. Egyes illusztrációk azonban vegyes
érzelmeket válthatnak ki bennünk ; pl. a 84, 108. IlO , 140 o. rajzai meggondolkoztathatnak , de nehézkesek és nem elég lendületesek.
Megprób áltuk kicsit összevetni a munkát az osztrák hittankönyvekkel. A magyar
tankönyv egy kötetben adja azt, amit a Nyugatnémetországtól átvett .Impulse"
(Verlag Salzburg) két, az .Interdlözesane t.ehrbuchkonferenz" közremüködésével az
. Interdiöz. Katechetlser Ponds"·tól kiadott sorozat pedig három kötetben tárgyal
(Glaube gefragt, Christus gefragt, Unterwegs zur Frelheltl . Mind a két sorozattól
függetl enül Ausztriában az általános iskola 7. és 8. osztályának külön tankönyvei vannak. Nem lehetett könnyü a magyar szerz ök munkája ; eredményük annál Inkább
dicséretre méltó. Néhány kifogásunkkal nem a könyv értékét akartuk csökkenteni, Inkább csak a figyelmet feihívni néhány dologra egy új abb kiadás eseté re. A sajátos
célzat magyarázza meg, hogy a .Hltünk és életünk" mélyebben szánt, mint a ,Glaubensbuch 7-8' , de egyszerúbb, mint az . Irnpulse" vagy a . Glaube gefragt·. Előbbi
Ausztriában is ink ább nagyobb városokban használható, a vid éki Ifjúság már nehezen követi. bár módszere és felépítése egységesebbnek mutatkozik a . Glaube ge[ raqt" sorozatnál. A magyar hittankönyv , bár megt art egya lapbeosztást. módszerében változatosabb , s ugyanakkor Inkább pozit iven közli a hit vil ágát , Ismereteit, nem
mint az . Jrnpulse" problematizálásra hajló fejez etei . Középutas megoldásával több
csoportnak szolgálhat tankönyvül. Kiállításban sem marad el osztrák rokonaitól, bár
ezek színel élénkebbek.
Oszintén gratulálunk ehhez a tartalmas segédkönyvhöz. Nemcsak az által ános
iskola hlttantanitás ának betetőz és ére szolq ál , de f el n ő tt hívek Is haszonnal forgathatják .
Benkő A . - Úry M .
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P. Mező Ferenc Teofil OSBM 1975.febr.26-án Hajdúdorogon (70.51,44)
Tall ósy István csonoplyai (Jugoszlávia) lelkész 1975.dec.26-án Szabadkán.
A papi kript ába temették (60,35)
Bosnyák Mihály esperes Pécsett jan .25-én. Plébániáján . Felsőszentmártonban
te mették (62.35)
P. Csonth Vianney János OFM febr.6-án Budapesten . Farkasréten temették
(78,45.54)
Thun Dezsó Pius OSM dunaszegi plébános febr.27-én (62,47.39)
Koblinger László ny. plébános márc .2-án Székesfehérvárott (73,49)
Angyal Géza ny. plébános Székesfehérvárott (85,61)
Dr . M ihályfi Tibor tb . kanonok , balatonfüre<li templomig . Vácott . Már c.8-án
te mették Veszprémben (67,44)
Hoszták János c. esperes, ny. pléb . márc.3-án . Vissen temették (63,38)
Boris István tb . kanonok , szentszéki bíró, p üsp öki tanácsos . röszkei pl éb ános márc .5-én Szege<len a belvárosi temetőbe tem ették (74,52)
Kalocsai János szeged-móravárosi segédlelkész. Márc.12-én temették (45,20)
Dévai Tibor Imre ny. lelkész rnárc.s-án. Rákoskeresztúron temették (65,40)
P. Solymár János SJ márc .l0-én Torontóban (Kanada) (53,33,22)
Vári Ferenc plébános. püspöki tanácsos márc .l0-én . Szentesen temették
(74,50)
Réfi Mihály Kornél OFM Pannonhalmá n márc.ll én (88)
Tóth István ny . esperespléb . márc .l3-án Székesfehérvárott. Budaörsön temették
Zabb János Elek OCD márc.l3-án Budapesten (74,47)
Nagyalföldi József Gergely OFM rnárc.tő- án Esztergomban . A ferences temp lom kriptájába temették (65 .48)
Fodor János tb. esperes , maj si plébános márc.17-én . Pécsváradon temették
(67,42)
Farkas János tb. kanonok, ny . esperespl éb., szombathelyi egyházmegyés Pinkafö ldö n (Burg enland) . László püspök temette (86)
Szigligeti Mátyás c. esp . pléb . Tápén. Szeged-Belvárosban temették márc .
23-án (70,46)
Farkas István h. esperes , ny . kishutai plébános márc .24-én. Sátoraljaújhelyen
temették (66,35)
Brunner Ferenc c. esperes, sorkifaludi plébános márc.25-én. Szombathelyen
t eme tték (77,52)
Kocsis Julián József aranymi sés jászóvári premontrei , vol t debrődi plébános.
Apr. t-én t emették Pannonhalmán (86,64,59)
Puskás György Honrát ápr .3-án Esztergomban (75,50)
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Gyarmati István püspöki tanácsos, szentistvántelepi plébános. Sz ékesf ehérvárott temették ápr.8-án a Szent Kereszt temetőbe (62,39J
Derdák János ny. sopronkövesdi plébános ápr.13-án Sárváron (75,51J
Dr. Telegdy László Béla püsp. tanácsos, Székesfehérvár-öreghegyl plébános
ápr.13-án. Rákoskeresztúron temették (49,25J
Hatt András c. esperes, aranymisés áldozópap ápr.14-én. Olbőn temették
(77,53J
Dr. Sulyok Frigyes Efrém ápr.15-én Pannonhalmán (76,59,53J
P. Dely Péter Brúnó OSM ápr.té- án, nagypénteken Montrealban (63,43,37)
P. Horváth Ferenc Szergiusz OFM türjei esperesplébános ápr.18-án. Fertő·
széplakon temették (63J
Fülöp Gyula piarista tanár m áj.t-én, Rákoskeresztúron temették (63,42,36J
Juhász Ferenc detki plébános máj.1-én. Szurdokpüspökiben temették (47.24J
Dr. Ikvay László Weinfeldenben (Svájc) máj.t s- én (65,39)
Dr. Szabó Imre püspök Budapesten rnaj.zt- én (75,52,25J
Elhunyt paptestvéreinket foglaljunk mementóinkba!

+
Dr. GORGIONYI BHA
(1909 - 1975)
. Dr, Görgényi Béla c. apát, székesegyházi kanonok, to lnai főesperes. a budapest i
Hittudományi Akadém ia volt tanára példás türe lemme l viselt bete gség után, a bete gek kenet ével megerősí tve és a szent út ravalóva l isméte lte n ellá tv a. 1975 decernber 25-én, karácsony ünnepén. éle tének 67., áldozópapságának 43. évében az örök
hazába költözött: Évfolyamt ársalm egyike, egyútta l igaz jó barátom távozását
jelentette számomra ez a gyászje lentés .
1928 októ berében együtt kezdtük teológ iai tanulmányaikat mint pazmaniták a
bécsi egyetemen. Görgényl (Grund) Béla már akkor is egyházias é rzü l et ű , er ösen
a pécsi egyházmegyébe gyökererezett, egyenes, komoly egyénisé g volt. Teológiai
tanulmányaiba kezdettő l fogva teljes lélekkel fe küdt bele . Univerzális érdeklődése
meilett már akkor elsőso rban a szentírástudomány és a keleti nyelvek kötötték le
figye im ét. Igaz, hogy neves prof esszorok irányításában lehetett része: a keleti nyelveket. Nlvard Schlögl a CIst , az ószövetségtudományt Frie drich Nötsc her tan ította
nekünk akkor.
Emelle tt részt vett a szemináriu mi közösség életé ben, az önképzö munkában,
eleven eszmecserékben . Zenei é rde k lő dése Richard Wagner mest ermüveinek szellemi hátt erére is kiterjedt (Parsifa l ), viszont a modern zene irá nt is volt érzéke.
Zongoraj átékával szívesen belek apcsolódo tt növendéktársai igyekezet ébe, ami kor énekkaruk sokszólamú nehéz új kompozícióval (Rajt er Lajos) próbált megbirkózni. - Bécs
város kultúrtörténeti értékei t tudatosa n aknázta ki . Nem kevés haszna lett ebből
annak az évf olyamnak, amelyet mint az újonnan érkezettek Irányitója (rn úzeumpr efektus, 1931/32 ) vett szárnyai alá.
Osszesen 14·en térdeltünk a Pázmáneum kápolnájá ban az oltár e lőtt, ami kor
1933. Július 16-án Serédi Juszt inián bíboros hercegprfmás pappá szente lt .
Kö·
zöttünk Görgényl Bélát ls .
Primicláját Pécsett tart ott a. O sztő l kezdve viszont megint Bécsben találtuk. Tanulmányainak folytatására szabadságot kapott, amelyet az el ső években régi A lma
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Mat erének városában, majd Berl inben [ó kori nyelvészet ) és Rómában [Biblikus lnt ézet) töltött. 1938. jú l ius 9-én avattá k a bécsi egyetemen a hittudományok doktorává .
Rövid káplánkodás után 1938-52-ig a pécsi egyházmegyei, majd 1952·56 között a
györi egyházmegyekőzi hittudományi főiskol án volt a bibli kum tanára. Két évi pl ébánosi beosztás után, 1958-ban pedig a budapest i hittudományi akadémia öszövets éaprofesszora lett. Itt folytath atta és teljesi t hette ki élete munkáját: .pap l nemzedékeket nevelt több évt izeden keresztül , föl készült ségével megtanította őket a szentírás ismeretére. Közben példaképe volt az önzetle n t estvéri szeretetnek és kötelességteljesítésnek.•
Am ikor Cserháti József pécs i püspök volt tanár-kartá rsát , Görgényi Béla professzort , a pécsi káptalan tagj ává kinevezt e, annak egészségi állapota már komoly
gondokr a adott okot. Régebben főképp idegei és szíve mut atták a fáradtság jelelt,
most fájdalmas vesebaj hatalmasodott el rajta. Nővé rén kivül épp Cserháti püspök
volt az, aki - a hozzátartozók köztése szeri nt .a ty ai gondoskodásával, szeretö
barátságával és fi gyel mességével sok nehéz óráját rneqk önny íte tte". - Végül mégis
a szive vitte el. - Az 1933. szent évben kezdte meg, az 1975. szentévben bekövet kezett halálával fej ezte be papi élet ét.
Bizakodva nézünk a pécsi Szent M ihály te m etőkápolna kr ipt ájában elhelyezett
nyugvóhelye fel é: . Aki k Igazságra taníto tt ak sokakat , t ündökölnek örökké, miként a
cstllaqok" [Dán. 12,3).
Dr Gianone Egon [Bécs)
P. MEZO FERENC TEOFIL OSBM
[1905 - 1975)
Amilyen szerény és fe ltűn és nélküli volt egész élete, olyan volt az elköltözése ls.
Szinte észrevét lenül hagyott itt bennünket.
Sokgyerme kes szegény család első gyer mekeként született Már iapócson . IOdesanyj át korán elv eszíte tte . A bazilita aty ák támogat ásával végezte el köz éplskolal tanulm ányait. Mélyen vallásos édesapja örömé re 1924-ben belé pett a Szent Baztl-rendbe, és a Munk ács-Csernekheqy-l kolostorban elvégzett novic iátus után a rend gal[·
claí főiskoláj án végezte felsőbb tanulmánya it. 1931.aug.23-án pappá szentelték, és
teológ iai tanulm ányainak befejez ésére Rómába küldték. 1934·ben elöljá rói Hajdúdorog ra helye zik , hogy az ottan i 1933-as új alapitást megszervezze. Ettő l kezdve
Hajdúdoroghoz kapcsolódott élete. Egész papi tevéke nység ét, kis megszakltásokkal,
ott fejti kl.
Szlv ós természet ével , nagy lelkesedéssel , fáradtságot nem isme rve látott az emberföl ötti munkához. 1935·ben egy év alatt házat építe tt öt szerzet es befogadására
és egy terjedelmes nyilvános kápolnát . Majd 1939/40·ben megépíti a nagy rendházat,
amelyben a rendi noviciátuson kívül a g. kat. tan ítók é pző vid éki növendékei részére
Internátus ls nyílik. Szervező képessége nemcsak az építkez és ek Irányltá sában, de
az egész rendház anyagi ügyel nek int ézés ében is k i tű nik . Nehéz, háborús I dő kben
minden t elő tudott teremtenI.
Igazi nagysága azonban e lsős o rba n papi, lelkipásztori tevék enységében rnutatkozott meg. Bármilyen hivatalt viselt, soha nem szünt meg lel kipásztor lennI. Első papi
évétől mindv égig hitoktató volt. Tanltóképzóben, polgári isk olában, elem iben, mind ig
és mindenütt t anitotta a hittant , ponto san, lel kiismeretesen. Ez volt számára mindig
a legelsó, még elöljárói és anyagi te e n d ői n é l is fonto sabb. Jó hit szónok volt. Sok
községben tartott népmiss ziót és lelkigyakorl atot. Fő munkatere mégi s a hajdúdorog i kápolna , majd 25 éven át az ottan i székesegyház vo lt. Akár mint hitoktató, akár
mint segédlelkész mindenkor készséggel áll t lsten népének szolgá latára. Orömmel
vállalta a korán munkába rnenök rés zére a hajnal i ill. korai míséket. Elsőnek ment
a templomba és foglalta el helyét a gyónt atószékben, utolsónak hagyta el. A nagy·
klterl edés ü egyházközségnek kedvelt bet eglátog atója vol t , éjj el-nappal örömmel ment
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beteghez. Szint e soha nem vette kl szabadságát. de vállalta minden szabadságra

menö paptestvérének helyettesItését.
A keresztségben kapott védősze ntj én e k . az asszisz i Szentnek példájára nagyon
Igénytelen. szerény és valóban szegény vol t . Semmi ért ék, vagyontár gy nem maradt
utána. A mije volt, azt még életében jóték onyságra fordI t otta . Szerzetesi neve ls
élete pályáját szabta meg. A Teofil nevet vette fel a szerzetesi beöltö zésen; ez azt
j elent i ; Ist ent szere t ö. Szerett e Istent imáds ágos lelk ével és áldozatos papi rnüködésével. Szerett e Ist ent az O népében. Hajdúd orog népében. amelyet egyemberö l·
tő n át Igaz szeretettel szolgált.
lst en magához vette lelkét . megki mélve a halál gyö trelmeitől. Halála napján még
mis ézni készült , de nem ért el a templomba . AIIg hagyta el otthonát, az utcán szlvInfarkt usban összerogyott, és a szomszédból halva vitték vissza otthonába.
A hajdúdorogi hiv ek ezrei, negyven év tanltványal és lelkigyermekei gyászolták .
Temetésén a székesegyházat zsúf ol ásig megtöltve állták körü l a ravatal t. majd kls ért ék kl utolsó út jára 1975.febr.2B-án a hajdúdor ogi te m e tő b e . Legyen örök eml éke
és boldog nyugalma .
Confrater
P. JOCSAK MATt: MIHALY OSBM
(1898 - 1975)
Két évig t artó betegség és példás tür elemmel vis elt szenvedés után csendesen
költ özött át az örökkévalóságba Mát é atya . Rendi és paptestvérei 1975.márc .22-én a
máriapócsi bazilIkából kís ért ék kl a temetőbe rendtársai mell é örök nyugalomra .
Máriapócson szület ett, a gim náziumot az ungvári kat . gimnáziumban végezte.
Erettségi után az újonnan reformált bazil ita rendbe lépett. Rómában a Gergelyegyet emen végezte a te ológiát mint a Gerrnanlcurn-Hunqarl curn növendéke. Pappá
szentelése után négy éven át a rendi növendékek nevel ésével bfzták meg elöljáróI.
1 932-tő l pedig a máriapócsi monos tor gazdasági ügyelt Intézte t lz éven át mint gondnok. majd házfőnök. Nagyon sokan fár adt a híres búcs újáróhely fejle szt ése érdeké ben. Renováltatt a az egészet . Min t f ő e l ö l j á r ó ls mindig szfvén v iselt e a kegytemplom sorsát.
Bár beoszt ásánál fogva a gazdasági gondok nagyon lefoqlaltá k. soha nem tévesz tette szem el ől , hogy ő el sősorb an Krisztus papja . A lelk lpászto rl munkából egy
percre sem kapcsolódott kl. A búcsú járó helyen mi ndig ta lált Id őt a zarándokok
gyónt atására és lelki ell át ására. Mindenkor örömmel ment népmissziókat t artan I.
Hátramaradt beszédein ek sokasága blzony ft ja. mil yen nagyra becsülte az Igehirdetést.
Als óregmecen szervezö le lkészként mű kö dö tt 1950·től 23 éven át . Lelkipásztor i
teendő l mell ett Itt ls f áradhatatl anul dolgozott , hogy az l sten házát min él szebbé
tegye . Paróchl át épltett, és még bete gen ls kiszolgálta hlvelt , akik szer étt ék. és ezt
temetésén nagyszámú megJelen ésükkel lgazolták.
A szent li tu rgia szavaival kérjük: . Uram . . . szent eld meg azokat. kik házad
ékességét szeretlk" , és .a dj töl ünk elk öltözött szolgádnak boldog nyuualrnat" .
P. Bazil OSBM
ZABB JANOS ELEJ< kárm elIta t estvér
(1902 - 1976)
Mint fiatal drogista segéd lépett a kármelI ta rendbe. s egltőte stvé m e k . A leg·
kül önb öző b b beosztás okban mOködött. és mindenütt nagy szorgalommal teljesitette
kötelességét . Ugyanakkor ápolta magában az Imádságos lelkület et ls . Gyermeki szeretettel viseltetett a Szű zanya és Szent József Iránt .
lJregségét a pannonhalmi szociális otthonban töl tötte . Ott is ki tű nt Imádság·
szeretet ével. Korán reggel ő volt az első a bazilikában. és várta II szentmis ére érkező atyákat. hogy sorban ministrálhasson nekik .
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1976. március lJ·án halt meg Budapesten . A szentolvasó hangos imádkozása
közben érte a halál. I:ppen akko r. amikor ezeket a szavakat ejt ette kl: .Most és
halálunk óráján . Amen."
Confrat er
pmR MIHÁLY piarista
(1902-1975)
1975. Június 25·én reggel 7 órakor csendes en el hunyt. Oly halkan . fInoman . szerény an. ahogy egész élet ét leél te. Még előző délután beszélgettünk vele a rendház
terrasz ári. még részt vett előző este a közös imádságon.
Talán sohasem hagyta el ajk át hangos vagy kemény szö, Aki tudja. milyen idegö·
ló munka diákokkal. kamaszokkal blbelödn i, megérti . mIt je lent ez. Ez a magatartás
azonban nem valami önző önklm élésb öl, hanem jóakaratb ól. a hibák és gyarlós ágok
nagyle lkű kezeléséből. minde n ember meg b e c s ü léséb ő l fakadt. Mindenk ihez volt
szivélyes é rdek lődő szava. számontartotta . klt ml fogl alkoztat . ki miben szenved.
Szelrd bölcsesséqe . mesterkél etl en jósága meghódltotta a szíveket .
A Tata szomszédságában f ekvö Szomódon született 1902. szept , 26-án. 1919. aug.
27·én lépett a piarIst a rendbe . 1926. jún . 27·én szent elték áldoz ópapp á. Ettől kezdve
gimnáziumi tanárként rnűködött a Rend sátoraljaújhely I. kecskeméti. nagykanizsai.
magyaróvári és 1938·tól 1965· i ~ budapesti gimn áziumában . Nem volt ún. szlgoni ta nár. szaktárgyaiban . kiv ált a föl draj zban azonban kie me l k ed ő e n alapos képzettségű .
De ezen túl beszélgetések során valósággal meghökk entett e hallg atóját ..gy egy
csendesen elejtett tudományo s alaposs áqú, adat szeni pontosságú megj egyzésével .
szélesköni tájékozottság röl tanúskodó rövidke fe ltepetllsével . Mindig lehetett tanul ni tőle anélkül. hogy az emberrel a legkisebb mértékben ls érezt ette volna föl ényét .
Tanári rnüködése közben derült kl Ilazdaságl érzéke és talpraesett szervező k észsége. Ezért bíztá k rá - éppen a h áborús években - a balatonszárszói piarista üdül őb en a diáknyaraltatás sok gonddal. törődéssel lám nehéz feladatát .
Ilyen el özm énye k utá n. 62 éves korában. arntkortá lt sokan már a nvuqalom éveit
kezdik . nevezték ki a re ndfő nök i tanács t"gjává . asszt szt ens s é. Ekkor mondta valaki
roppant találóan : No. ez olyan kinevezés. amel ynek kivéte l nélkül mIndenki örül. Valnn ő is? Nem kitüntetést . hanern rnunkát, f eladato t lát ott benne. maradt rnlndenkin ek továbbra is Mlska b ács üa . 12 éven át csendesen. odaadóan. észrevét lenül ellátt " a Rend vagyongondnok ának t iszt ét . és mint ran qldös hel yett esitette a távollévő
v"gy akadályozott rendfőnököt .
Ez volt az az I dő . amik or le lkip ásztor i tevékenysége kibontakozott. Már 1948·tó l
kisaqltöként m üködött tőbb budapesti plébánlán. utoltára hosszú éveken át egészen
halál áio a Kriszti navárosb an. Szeret etet sun árz ó, bizalmat kel tő ecv énlséne roppant
keresett gyóntatóvá tette . Vasárnaoonkint . e lső csütörtökökön délután . első p éntekekan hajnaltó l hosszú őrákat töltött a gyóntatószékben. és mindenkihez volt tü relme. mind enkit tudott me qé rtö . bizt ató szavakkal vlqasztal nt.
Ez magyarázza meg. hopy amikor 1975. júli us 7·én a rákoske reszt úri tem e tőb e n
l évő rendi sírkertbe n örök nvuqalornra helv eztük . olya n impo náló módon nyilatkozott
men a részvét és a veszteséaen érzett fájdalom : barátait . rendtá rsait és rokonait
ls meol eot e hIveinek az a hatalm as tömege. amely ott Imádkozott ravat ala és fri ss
siria körül.
Boldogok a békességesek : ők lst en fiai rM t 5.9) .

F.
MAYER MI KLÓS
(1921 - 1976)
(1921.okt.28-án született Balatonalmádiban. A bécsi Pázmáneumban végzett . ott
is szentelték 1947.júI. 1J·án. Több helyen müködött Budapest en és környékén . 1963·
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ban plébánosként visszakerült első káplánt helyére, Dorogra. Haláláig ott maradt ,
de közben 1968-lg az esztergomi szeminárium spi rit uáli si teendőit ls ellátta.)
Elős zö r az egyik kispapi lelkigyakorlatunkat tartotta, akkor Ismerkedtünk meg
komol y, bensőség e s , kifelé pedig mind ig kiegyensúlyozott, derűs és meleg, közvetlen egyéniségéve l. Ereztük. hogy amit mond , hisz i is és élll De jó Ilyen papot látni
és halla ni a kispapnak! Aztán egy·két év múlva a szeminárium spirituálisa lett, rneqtartva a dorogi bányalelk észség vezet ését ls, ahol eredményesen müködött. Mindig
szeretett el beszélt az .otthont " életről is, de éreztük. hogy egészen .Itt" is van a
szemináriumban. A kis dorog i templomot füt éssel kellemessé tette, aztán meaezervezte az álland ó szents égimádást .az öreg n én ikből " . M ind ig volt ott valak i. hiszen
ők r áértek. szerett ek odajárn i, beoszthatt ák egymást . A szelltségi Jézusról az Aty a
mindig mérhe tetle n ő szi nte bensőségg e l , szeretette l , ragaszkodással beszélt. Itt a
szemináriumban is sokszor láttu k a kápolnában, fel tüné smentes, természetes, hosszú
ador ácí ókba n. A szentóra, amit egyszer valamely ik k ieső (talán épp akkora rneqbetegedett) fia tal atya hely ett beugorva tartott , oly csodálato s, mélyenszántó, bens öségesen e lmél ke dő euchari szti kus lél ekre vallott, hogy egész papi életemre eltettem lelkem legnagyobb élményei közé.
Esti elmél kedései napont a komoly , alapos kész ü le tről tanúskodtak . Mert és tudott
megalapozottan katoliku s nézeteket vali ani, nemcsak elméleti igazságokban. hanem
aszk étlk us vonatkozásaikban is . Bátr an slkra szállt a nehézségekkel kapcsolatosan a
katoli kus missz ió egyetemes. korl át lan, buzgó vitel e mellett. amely nem riad vissza
áldozatos munkától , kock ázatt öl. de önmegtagadástól és az önként esen vállalt aszkezts másfajta, szigorú módszere itől sem. Gyanltom , hogy nem volt ismeretlen számára 82.. ima és kita rt ó munka mallett II böjt és vezeklés sem. Azt gondolom. hité·
nek és életéne k harmon ikus egységét éppen az elvi meggyőződés , az Imában Jézussal tö ltö tt szents égi percekben kiform álódott valódi bizalom és az ezt követő követ kezetes, fegyel mezett munka , él et , áldozatválla lás magyarázta.
A lelkészségére hét végén ill. hét köznap esténként kis egitésre · kijáró hatod éves
évfol yamtársaim elbeszél éséből ls II megbecsülés áradt iránt a. Egyvalami külön
eszemben van még rnost , évek múlva is : mi lye n jó. hoOY ott oAponta 2-3 perces kis
beszédet kellett mi ndig mondani. IllY volt szokás, így kivánta. Menny ire modern volt
ebben, és mennyir e igazi pap, aki "az imádságnak és az igehirdetésnek szentelte
magát" (Cse l 6,4) az apostolok példája nyomán, és ezt kivánt a a liatal kollégéktól
is, akiket "testv érnek Ismert" (Sik S.) .
Sose volt pesszimista, de akarnok sem! Amikor a lelk ipásztorok eredménytelen·
ség rő l , közö nyö s ség rő l panaszkodt ak a híveket szidva, vagy egyszerüen csak keseregve, err e azt szokta mondani: . Imádkoztál már eleget ? Megtettél mindent az érdekükben: igehirdetés ben, felkeresésükkel. elbeszélgetésse l. ,gyürkőzéssel'? Ha
igen (?), és ninc s eredmény, akkor még nem böjtöltél és vezekeltél értük. Ha
majd mindent megtett él , és mégsem, akkor folytasd tovább . . . "
Kiegyens úlyozott alkata biztosan segftett e benne, de valahogy ez a törhetetlen
szellem élt benne, ami t csak külsőle g tört meg a bet egség és a halál. Hisszük , hogy
a jó adotts ágok mell ett elsősorban a kegyelem és az ő személyes, felelős törekvése adta életvi te le Impozáns körvon alait és bens ős é g é t . Legyen ez a pár sor t isztele tadás a pél daadó krisztusi papnak és lel ki embernek .
Utolsó öntu datos megnyilatkozása az vol t, hogy éle tét és szenvedései t azokért
ajánlja fe l, akik idén részesednek a papi rend szents égében. Hisszük , hogy ezt a
felajánlást halálakor, 1976.jan.9-én szívesen fogadta az Or ök Főpap .
If j . Bajcsy Lajos
P. SOLYMAR JANOS SJ
(1923 - 1976)
A hódmezővásá rhe l yi tanyavilágban született szegény zsellé rcsaládból 1923·ban .
karácsony más napl án. Az Inséggel küszk ödö s zülök már korán e l sz e g őd tették a vé-
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konyk a fiú t kisbéresnek. Munkaadója fölfigyelt az érte lmes gyere kre. Igy került ls·
kol ába Vásárhelyre, majd a kalocsai jezsu ita gim náziumba. Eretts éqi után, 1943.aug.
14·én belépett a rendbe . Budapesten végezte a noviciátust, Szegeden három évig
filozófi át tanult, majd 1948 öszén Németországba küldt ék. Ott internátusi nevelőként
müködött. A teológiát a hollandiai Maastrlchtban végezte el egy nagylelkű katolikus
család , mínt .lelki sz ül ök" jóvoltából. 1954.aug.23-án szentelték pappá. Munkáját a
magyar bányászok lelki gondozásával kezdte .
Lelkipásztori múködésének zöme Kanadához és Svédors zághoz t űzte mint magyar
lelkészt . Segédlelkész volt a courtlandi Szent Lászl ö-pl éb áni án, majd 1958 decern berétől a hamiltoni Szent tstv án-plébánia vezetője. Dolgozott az új plébániaépület
es lelkésziak meq épít és én. Hivei és a gyer ekek nagyon szerették. 1 965-tő l Stockholmba küldték . Igazi sz örványlelk észt munk a volt az egymástó l mes sze é l ő magyar családok látogatása. Fő gondja itt is a fi ata lság vol t . Sokat tev ékenykedett a
cserkészet érde kében . A temetésén részt vevő cse rkészek az atya cserk észnya kkendőjét kapták meg eml ékeztetőül, hogy .rnost már nem szavával, hanem élete p éldajával mutatja az Irányt és az utat" ,
Sokféle tehetséggel , sőt kifejezett rn űv észl hajlamrnal volt megáldva. Nagyon
szerette a természetet. Fiatal korában verselt , faragott , rajzolt, festett. A m üvészettörténet később is nagyon érd ekelte. Egy-egy kiránduláson minden érdekes épület, minden régi kö odavonzotta. Ilyenkor megáll t számára az i dő. Ame llyel különben ls állandóan hadilábon volt. Fialt is örömmel tanit gatta a faragásra. Utolsó munk ája egy fakereszt volt tavaly rendtársa, P. Varg a sírjára.
Múlt évben az engedelmesség ismét viss zaszól itott a Hamiltonba. Pedig nehezér e
esett otthagyn ia sv édország i hive it. Szept . t s- én ért Kanadába. Csak ekkor kerúlt
sor orvos i vizsgálatra f él éve tartó gyomorpanaszai mia tt. A mútét sajnos meqerös ttette a gyanút : elhatalmasodott rákos daganat a gyom orban és a belekben. Allapotát nem titkolták előtte. Meg rendü lten , de l sten akaratának való megadással vette
tudom ásul. A következő hónapok sor án a torontói kórház ban kémiai kezeléssel prö bált ák a kór terjedését megáll ítan i. A kezelé sek közti idő be n a hamiltoni Szent Erze ébet-otthenban tartózkodott, vas árnaponként részt vett a lelk ipásztori munkába n
is . Hivei , értesülve betegségéről , gyújtést rendeztek . hogye lzarándokol hasson Lour des-ba. Ez februárban meg is tö rté nt . De az utat már nehezen bírta . Hazaérk ezve
azonnal kórh ázba kellett sz állltanl. és többet már nem is került ki élve. MárcA-én
saját ki vánságára rendtársai jelenlétében vette fö l a betegek kenetét. Márc .1Q-én
délután csendesen elaludt az Úrban .
Lelkiismeretének érzékenységére j ellemz ő egyik rendtársának irt utol só levele.
Azt tarto tta a legfontosabbnak , hogy bocs ánatot kérjen tőle. mert nemrégiben [e lenlétében összekülönbözött egy harmad ikkal, s ezzel ő t megszomorit otta.
A koncelebrált temetési mise után földi maradványait Cour t landre sz állított ák.
ahol volt hivei már nagy számban várták. Ott a Szent Lászlö-templom tem etőjében
helyezték örök nyugalomra márc ius ts-én, a magyar élniakarás ünnepén. rendtest vé re, Fodor Pál mellé.
S te . aki elolvastad e pár sort.
imádkozz, kérlek , értem .
Hogy mondhassam, ha az út porá t lerázom .
hogy nem hiába éltem .
Confratres
SZEKI:R ISTVAN KONRAD ferences testvér
(1892 - 1976)
t 892.dec. 2·án született Kecskeméten, a bugaci táj eqys ze rű. dolgos magyarságá·
nak f iaként. Még a neve is jól Illett a tálba , de ill ett az egyén is égéhez ls : nem
valami csillogó . csak olyan egyszerü, de nagyon hasznos holm i volt ő világéletében !
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Hannincegy éves korában. 1923.nov.23·án lépett Szent Ferenc rendjébe. a kapl szt r ánus prov inc iába. Onnepélyes fogadalmat tett 1927.dec.3-án. Mindössze három
rendházban rnüköd ött: 1925-tOl egy-egy évet t ölt ött Pécsett és Dunaföldváron . 1927töl pedig Szolnokon volt szakács, ebédlös és al amlzsnagyűjtó . Ogyes szakács volt,
és a rendházban. a váro sban és a környéken ls közkedvelt szerzetes . mert jól tu dott bánni az emberekkel . és mindenki megér ezt e, milyen békés. kedves lélek. 1950ben Jánoshidára került. majd Jászberénybe. ahol a Szociáli s Otthonban dolgozott.
Utolsó éveit 1959 tavaszátó l Pannonhalmán t öltött e.
Mintha csak róla írták volna meg a 131. zsoltárt :
Uram, nem gOgös a szivem .
nem nagyralátó a szemem .
Nagy dol gokat SOSe kerest em,
Csodán, mely meghalad , nem jár eszem.
Lecsltl to tta m lelkem. elnyugtatt am ,
s mint anyja karján csecsernöle .
Vele a lel kem úgy van.
Mindnyájan ta núsíthatj uk. hogy Konrád testvér il yen volt , ha figy eltünk rá,
mert kOIönben nem is Igen lehetett észrevenni. Valóban nem csin ált nagy gondot
semmibOi sem , mert akánnl tört ént vele és körülött e, annak gondját továbbadta az
O jó Anyjának: . Majd a Szűzanya el int ézi . .. ' .Hát ahogy majd a Szűzanya akar[a" _ mondogatta. M icsoda kinc s lehetett egy ilye n ember a szolnoki rendházban ,
amiko r a háború alatt egymásután érték a bornbatámadások II várost !
A köznapok neh ézséqelt, majd nagyobb t est l-lelki szenvedéseit, m üt étjét , k örházi tartózkodásalt jellegzet es szelid legyintésével kísérte, nemkülönben a leg·
nagyobbat : halála ügyét ls . . Ha a Szűzanya úgy int ézi. még rendbetes zem a tormás kerte t . még gondozom a be ls ő kertet a fOmonostorban .. . tartson életben , ha úgy
kedves neki . . . "
Igy bizta a Szüzanyára a t isztítótűz ügyét ls. Nem mint ha kevésbe vette volna a
dolgot : sokat olvasott róla . jámborul rettegte . Mégi s halála elótt maradék p énzeoskéjével nem önmagáért mondato tt rnls éket , hanem a szenvedO lelkekért. . " nért em?
Minek? Ha a Szű zanya érte m jö n, hát akkor el jön, ha nem , hát nem:
Onzetl ensége nem tehetet lenség vol t . hanem Igen nagy te v ékenyséq. Mert ha
áll t is rá, hogy nem járt az esze erej ét meghaladó dol gokon , azért majdnem meghaladta erejét. ahogyan dol gozott mind ig. jól. ügyesen és tisztán : söpört , kerté szkede tt. bevásárol gatott másoknak. törölgette a poharakat .
Sokat olvasott. hogy adandó alk alomm al - és ezeket sokszor kereste ls - rnások okulás át, lelki ép ül ését szolgálhassa. Egy kics it dor gált is néha. de még akkor
ls nagyon szerették a szavát .
A lelke békén pihent az Imában, de ez az ima tet t volt: segítés a szenvedO le lkeken , a b űnösökön . az Egyházon.
Rákos betegsé g vitte el. Úgy látszik. a S zűzanya ez' is: . e llnt ézte " nekI. mert
van úgy. hogy a rákos foly amat elOrehaladott korban nem okoz nagyobb fájdalmat.
Mi ndeneset re a beteg ség sem haladta meg erő i t : nem volt szüksége kábitó gyógyszerekre. hogy ha már . Iecsttltotta" a lel két . ne kelljen panaszkodnia sem , és végig
tudato san élje bels ö béké jét . Jan. IB-án halt meq . egy vasárnap húsvét i fényében.
Legyen továbbra ls seglt O testv érünk ég felé vivO utu nkon t
Confrater
MARAZ LAJOS
(1922 - 1975J
Ez a nekrol óq azzal Indult, hogy Maráz atya külf öld ön él ö IsmerOsei eljuttatták
hozzánk utolsó levelét és a t emetésrOI Irt beszámoló jukat . Ho sszú baráti l evélbő l
jól megis merszi k az ember . Az Irás . amely két és f él hónappal halála elött kel l .
te le van öröm mel , kiegyensúlyozottsággal és sokold alú gondoskodással. Maráz atya
úgy érzi , egy év után kezd klláboln l súlyos operációjának (kiv ett ék a lép ét) köve t102

kezménye iből. .Minde n nap nagy- nagy fáradtság, aztá n naponkint többször is kiütött
a hő, - a szelebu rdi I dőjá rá s ls nagyon meggyötört , no meg egy kicsit talán tö bbet
beavatkoztam a le lkipás ztori dolgokba , mint azt s zabad lett volna." Majd igy foly·
tatja: . Betegségembe n ls ten jóságának é s irga lmá na k olyan megtapasztalására te hettem szert, amit sehol másutt ne m leltem volna meg . Bárcsak maradék nélkül föl
tu dnám használni azt a sok kegyelmet , amibe n rés ze m volt e z idő alatt . Be tegsé·
gem a plébániai közösségü nkne k ls nagyon nagy lelki haszná ra volt . A kapcso lat
még jobban elmélyült közöttü nk. Na gyon sok Imát kaptam tőlük. Biztos vagyok abba n, hogy ezért volt hozzám Irgalmas a ló lsten, és engedett még egy kis Időt a
vezeklés re és a tökéletesedés re." Aztán igé ri. hog y ezutá n gyakran ir. beszámolva
. s zé p örörnelnkröl." Szó esik az elsóáldo zásról és bérmálásról , a kert gyü mö l cse i ről.
a c ímzettek magyarországi útjának öröméről és ar ról. hogy gyermekeik olyan sok
szép hel yen megfordulhatnak . . Ez nagy öröme a sz ülöknek, s ez ls fiatalít. - [obban mondva me gtart fiatalnak." Az Ism erősök nyilván men tegették ma gukat, hogy
nem vittek m egfelelő ajá ndé kot, mert tr éf ása n je gyzi meg : . Aml a leveletekben Irt
feledékenységet Ille t i, hála Istennek, az nem bú n. Azonban jól jött volna 1·2 bövésztárgy , mert a gye rekek folyton követe lik."
Ki volt a z a pap , aki Ilyen so koldalú . kedves , egyszerre gyakorlati és mélyen le lki
e mbe rké nt áll Itt e lőttünk?
Négy gyermek l eg idősebbjekén t szül e tett 1922.ja n.22·én Sopronkövesden . Földmúves szü lein ek mély vallásossága jó alapul szol gált ar ra. hogy kiskorától szlvvellélekke l ké szült a papi pályára . Már elemista korában lelkes mlnlstráns , sőt társait
is beszervezte . A győri bencés gimnáziumban már kisszeminarista . A győri szernl náriumban vége zte a teológiát. ott sze nte lté k pappá 1946.jún.30·án. Mint káplán III.
plé bá nos he lye tt es több helyen mükö dött . Száki lelkész (1952·61) és öttevényi nlébános (1961·751 korában re ndbe tette a te mplomot és a plébániát, nemcsak a Ilturglkus tér kialakítása szempontjából. ha nem egyházmüvészetlleg ls . Fáradhatatlan
volt a hitoktatásban , a mInistránsok összefogásában . Az egyházközség i tanécstaco kat és a hive ke t tevékenyen bekapcsolta az Is te ntis zte letb e . ~Imény volt ott e gy
húsvét, karác sony, körmenet s tb . Még halála előtt két héttel a kórházban ls buzgón
Intéz ked e t t a karácsonyi trlduum po ntos megta rt ásá ról. Meghatő volt! A naponkénti
es ti misét hIve i ér dekében má r akko r be ve zette . a mikor ez még külföldön ls leg·
f öltebb het enk ént volt szokásban. Szivügyé ne k é re zte az Igehi rdetés t ls . Egyház·
mep yeszerte beszédeke t és lelk igyakorlatokat tartott, búcsújárásokon és más ünnepl
a lka lma kon készs énesen vállalkozott szentbeszédre , Salát bevallása szerint minden
be sz édé t sz ósz e rint kidolgozta. és alapos készület nélkül sohasem ment hittanórá ra
sem. . Mlnde n felk észülés ünnepi órákat leléntett számomra." . A gye rme ke ke t rnlnd io nallyon sz erettem , és lélekben köztük fiatal ma radtam ." Paptestvé re ive l ls szfvesö römest volt e gyütt. Sokatm ondóa n Jegyzi meg vénrendeletében . hogy . a velük való
e gyütt lét mind ig me gtart ott J é zus h üséoes szolq élatéban." Kedves gondja volt a papi
utánpótlás . Egyházközsé!Jében tiz év alatt há rom primIcia volt .

Mély l e l k i s égtő l áthatott fára dhatatl an tevékenységét 1974 má Jusától e gyre lnkább me gbénftotta a szenvedés. Ebben ls megtalálta a lót , mint fent Idézett sorai
mutatlák . Orömmel mondogatta azt ls , hogy mos t so k Ideje va n ImádkoznI. .Mlnd lg
tudott va lami lelki értéket nvűltanl , tudott örömet su gá rozn I. méc a beteqágyon ls"
- frla róla püspöke , akit még uto lsó levelében ls biztositott, hogy Imáit. szenvedése it felaJánlja érte. Súlyos tOdőmütétre készült ekkor. elfogadva lsten kezéböl
az élet et, de a halált ls . Erre má r nem került sor , mert előtte két nappal. karácsony
rnésn apl én magához szóJrtotta a z Úr.
Temetésén , január 3·án , már a szentmise előt! háromnegyed ór ával zsúfolt volt
a templom. A kinnrekedtek hanqsz érö n á t hall gatták a s ze rta rtást. Véqeláthatatlan
sorban vonultak föl pap testvérei , rnlnteov lSD-en. szülöhelvéröl és káplán I állornésh elyeiről két·két autó bu s sza l Jöttek a hive k. számosa n vonattal. nem ls sz ólva a
helvbel lekröl, Püspöke 9 pappal koncele brálta a temetés i misét. Utána a kb . kétez-
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res tömeg a temetőbe vonult. A koporsó mögött öreg szülei haladtak . A püspök
után az egyházközségi elnök beszélt. majd egy f iú, aki megIgérte. hogy tanltását
és példáj át továbbra is követni fogják . A szülőhelyéről jött búcsúztató szónok szeri nt Maráz atya kivétel volt abban a tekintetben, hogy . senki sem próféta a maga
hazájában: Előző lelkipásztori helye inek k é pv iselő i ls elmondták a köszönet szavalt .
•A megdics öült Jézus állandó jelenlétében éltem. munk ámban. örömben, bánatban, betegségben, templomban, otthonomban. a családok látogatása alkalmával és
társaságban ís" - írta végrendeletében . Reményünk szerint most már az O társa ságát élvezi mindörökre.
Jóbaráta l
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