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MINDEN NÉPNEK

Az Egyház földi arca magán viseli a különböző korszakok j egyei t.
Az Ige-Mag ugyanaz, a Lélek éltető meleqe sem változik, de más a népek talaja, más a korok időjárása és más a szolqák: sürgése-forgása.
Pétert a pogányok " t i sztátalan sága" zavarja, jóllehet nem tagadhatja
meg a keresztvizet azoktól, akiket a Lélek megszentelt (Csel 10,15.47).
Pál pedig, miközben egyik országból a másikba vezeti a Lélek, gyötrő
dik a kiválasztott nép sorsa f elett, remélve , hogy "v é t kü k b ől inkább
üdvösség fakadt a pogányoknak, hogy vetélkedésre sarkallja őket" ( Róm
10,11). Benne találják példaképüket a Patrikok, a Bonijácck, a Gellértek,
a Xavéri Ferencek s az utolsó háromszáz év ezer meg ezer névtelen hithirdetője. Volt, aki egyszersmind letelepedésre próbálta rávenni a nomád törzseket, a betegeket gyógyította, vagy mint a pápa követe lépett
fel? Miért ne használhattak volna fel minden jót Krisztus dicsőségének
hirdetésére? Miért ne akartak volna görög lenni a görögökkel, zsidó a
zsidókkal?
Az Egyház ereiben ma is Krisztus Vére lüktet, ha külső vonásai változnak is. A világtörténelemben véget ért egy korszak: a kolonializmus.
A föld minden népe nagykorú kíván lenni. De ez nem változtat sem az
evangelizálás kötelezettségén, sem annak első lépésén: a jóhír elvetésén, a gyenge hajtások [eilesztés én - a missziós munkán. Hisz Pál sem
akarta gyarmattá tenni a rómaiakat, s az athéniek kultúrája sem volt
alacsonyabb, mint a zsidóké. Ha megszünnék vagy megszünőben is lenne
a nyugat-európai országok kulturális fölénye, az nem változtatna az Egyház missziós küldetésének tudatán; legföljebb még inkább az Isten
kegyelmében kellene bízniok az örömhír hirdetőinek. S esetleg más
világrésze kről rajzanak majd ki a hithirdeWk.

Ez a meggyőződés sugárzik a I I. vatikáni zsinat döntéseiből. "Ezért
(az Egyház) magáénak vallja az apostol szavait: Jaj nekem, ha nem
hirdetem az evangéliumot (IKor 9,16) , s küldi is szüntelen igehirdetőit,
amíg teljesen ki nem épülnek az egyházak, s ezek egymaguk is folytathatják az evangélium hirdetését" (LG 17). Az Egyház küldetéstudatának
(missziójának) kifejezői a " m i sszi ók " . Altalában azokat a sajátos vállalkozásokat nevezzük így, " am elyek nek keretében az evangélium hirdetői
az egyháztól kapott küldetéssel elmennek az egész világra, hogy ...
hirdessék az evangéliumot és meggyökereztessék az egyházat a Krisztusban még nem hivő népek és népcsoportok között" (AG 6) . A zsinat
kiemeli, hogy a misszionálás, Krisztus jóhírének sugárzása az egész
egyház feladata, s ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egyesek külön is
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tanúságot tesznek erről: az ún. misszionáriusok. Az els6 nélkül a második levegőben lóghat, vagy különcségnek tűnhet fel; a második nélkül
az első üres vágyakozás maradhat. Ha a hívek közössége nem m élyíti el
küldet éses felelősségét , könnyen elaltatja lelkiismeret ének szavát, mivel
"mások", a misszionáriusok már " helyet te is" végzik az ige hirdetését.
Ugyanúgy támpont nélkül érezhet ik magukat a hithirdetők, ha nincs szoros összeköttetés az egyházközségekkel.
Ezt a sziiks éqes és egészséges vérkeringés t szer etné elősegíteni mos tani számunk, s kapcsolódik egyben az evangelizációról írt előző [iizetünkhöz. Nemeshegyi Péter, a missziós teológia szakértője vázolja a
zsinat utáni teológia főbb pont jait: a missziós l elkület világegyházarányú, s első hirdetési módszere: a tanúságtétel. Béky Gell ért felhívja
figyelmünket, hogy .nz igazi misszió csak most kezdődik el igazán", s
elgondolkoztat, hogyan lehetnek napjainkban öntudatos keresztények
i gazán misszionáriusok az üdvösség szolgálatában. "Evangelizálás a fejlődő népeknél" c. cikkünk csokrot állít össze magyar misszionáriusaink
leveleiböl, tevékenységéböl, hétköznapi életéböl. Josef Neuner profeszszor, a jeles indológus, maga is misszionárius, tavalyi innsbrucki elő
adásában (szövegét maga engedte át közlésre, amit ezúton is köszönünk)
rámutat, milyen újabb m átiszerekkel próbálják egyes vidékeken a miszszionáriusok " a fejlőd és modern nyelvére forditani le az örömhírt". Itt
érezzük, milyen irányokat ölthet a missziós munka a gyarmatosítás
utáni korban, a jövőben.
Két másik tanulmányunk viszont a múltba visz, és megmutatja, hogy
az emb eri és m i ssziós problémák sok szempontból a legkülönbözőbb
körülmények között is változatlanok maradnak. Kit űnik: ez Medvigy
Mihály piarista főisk. tanárnak a licenciátus intézményéről írt tanulmányából és Hets Aurelián Sao Paulóban müködő bencés professzor
Fáy Dávid-életrajzából. Érdemes összevetni az elsőt Kada Lajos nuncius
levelével. Hets Aurelián cikke pedig elmélkedésre indít a misszionáriusok szociális tevékenységének következményeiről.
Korunkban az Egyház fáján új, virágzó ágak sarjadnak. Főként az
afrikai és dél-amerikai katolikusok nyomják rá bélyegüket nemcsak a liturgia és a teológia fejlődésére, hanem sok egyházi központi szervre is .
Ennek a munkának előkészitésében, fejlesztésében sok magyar miszszionárius is r észt vett és részt vesz. Legyen az ő példájuk és a mi imádságunk Krisztusban való egységünk jele és kifejezője. S az Egyház miszsziós feladatának mélyebb megértése, megélése vezessen mindannyiunkat Krisztus teljesebb szetetetére s embertársaink üdvösségének dldozatosabban vállalt müvelésére.
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TANULMANYOK
Nemeshegyi Péter (Tokió)
A MISSZIÖS MUNKA TEOLöGlÁJA A ZSINAT UTÁN
Galileában. egy hegy csúcsán, a feltámadott Jézus megjelent tizenegy tanítványának. odalépett hozzájuk, és így szólt: .J:n kaptam minden hatalmat égen
és földön . Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg
őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok
mindennap , a világ végéig" (Mt 28,16·20).
Jézusnak e parancsa épp úgy érvényes ma is, mint ahogy érvényes volt
azon az emlékezetes napon, amikor első tanítványa it küldötte világgá, hogy
tanúí legyenek .egész Judeában, Szamariában, sőt egészen a föld végső hatá.
ráig" (Csel 1,8). Számtalan ember életútját döntötte el Jézusnak e szava. A
feltámadt Jézustól küldetve hagyta el Szent Pál mindazt, amit addig élet cé ljanak tartott, hogy nekJivágjon a nagyvilágnak, és fáradhatatlanul gyalogoljon,
kocsizzék, hajózzék városból városba, országról országra, szenvedjen börtönt,
ostorozást, éhséget, szomjúságot, üldöztetést, hajótörést és végül a hóhér
pallosát, csak azért, hogy Krisztus követségében járhasson. Az Atya jobbján
trónoló Úr parancsára rajzottak szét az ősegyház apostolai és vándorprófétái
a római birodalom minden sarkába és annak határain túl . Ormén yországba,
Perzsiába, Indiába. A megváltó Jézus szeretetétől ösztönözve vágtak neki a
kelet-római birodalomból, Olaszországból, Franciaországból, Irországból a vándorapostolok a népvándorlás pogány törzsei által elárasztott Európának, hogy
lángra lobbantsák az üdvözítő hit fényességét, és Jézus édes igájába hajtsák
a vad pogány tarkókat. Jézus mlsszi ős parancsának engedelmeskedve jelent
meg Szent Adalbert, Szent Gellért és annyian mások a magyarok földjén, hogy
életüket, halálukat szenteljék Krlsztus keresztjének felragyogtatására. A Jézussal való találkozás mély élményétől hajtva járta be Xavéri Szent Ferenc és
annyi társa India, Indonézia, Japán, Kína végtelen térségeit, hirdetni az lsten
szeretetének örömhírét, osztani a keresztség szentségét. Jézus hívását hallva
szívében hagyja el ma is annyi fiatal férfi és nő .otthonát, testvéreit. nővéreit,
apját, anyját, házát, földjét" (Mt 19,29), hogy messzl-messzi idegenben legyen
az evangélium fáklyahordozója. Idegenben - és mégsem, rnert .az Úré a föld
és minden határa", és mert a keresztény ember a vadidegenben ls Krisztus
által rneqvéított testvérek között, a mennyei Atya szeretett fiaj közőrt él.
Jézus minden emberért halt meg; rnl nden emberért támadt fel; minden ember számára lett úttá, amel y az Aty ához v ezet , éIetté, amelyet a halál ki nem
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olt. örömmé, amelyet senki el nem ragadhat. Ist en akarat a, hogy e rrő l minden
ember tudjo n, hogy ezt valóban megértse, átélje, és egyesítse hangját az lsten
kegyelmét dicsérő, jóságát hirdető megváltottak kórusával. Ezért a .mtsszt ös
rnunka", vagyis hogy Krisztus által . küldetv e" (a latin .rnlss to" szó . küldeté st "
jelent) hirdessük a megváltás örömhírét , Krisztus egyházának lényegéhez tartozlk. Ha valaki igazán hiszi, hogy Jézus halála és feltámadása az egész világ.
történelem középpontja és minden ember örök életének forrása, ha igazán
megtapasztalta, milyen jó az Atyaisten bocsánatában részesülni, gyermekének
lenni. testvérekkel együtt Krisztus testében és vérében részesülni , ha Igazán
szeret - úgy, mint az lsten - minden embert, aki e világra született, és lqazán javukat kíván ja : akkor nem lehet közörnbös az ir ánt, hogy ezek a testvérek
osztják-e hitét, r észesülnek-e örömében, szer étlk-e a mi édes Urunkat, Jézus
Krisztust és Istenünket, az Irgalom Atyját.
Az ily en értelemben vett missziós lelkület és missz iós munka tehát a kereszténység lényegéhez tartozik , és ezért sohasem hiányzott és nem ls hiányoz.
hat az Egyház életéből. De ennek a lelkületnek és munkának megnyilvánulásai
a korszü kségletek szerin t változtak és változnak. Lássuk tehát teológiai szempontból : melyek a zsinati utáni mlsszi ós lelkület és munka sajátosságaI.

Missziós

le lkületű

világe gyház

Az első és legfontosabb pont az egyház katollkus egyetemességének tu da-

tos ítása. A katolik us egyház a vllág valamennyi nemzete számára atyai, anyai
ház. Nem kiváltságai egy bizonyos nemzetet és érdekelt; nincs kötve egy
adott kultúrához, egy meghatározott kor vagy nép szokásaihoz , nyelvéhez, fel.
fogásához . Ami Krisztus egyházával nem fér össze , az csak a tévh it. a hazuqság, a bűn . Minden más szíves fogadtatásra talál benne . Az lsten kertjében
ezerféle vir ág nyfl lk: nem kell mindenkinek rózsának lennie , lehet búzav irág
ls , nefelejcs is, vagy - ha úgy tetszik neki - akár szamárkóró ls. A terrnészetfölöttl kegyelem nem nyirbálja meg a természetet. Nem kevésbé magyar
a magyar, ha katolikus ; nem kevésbé japán a japán, ha keresztény.
A középkortól egészen a 20. század közepéig a keresztény missziós munka
egyben a nyugati görög-latin kultúra terjesztését is jelentette, és bizony sok.
szor nagyon szúk nézetekkel párosult. Ennek a szellemnek legsajnálatosabb
megnyilvánulása volt a kínai rítusvitában hozott pápai döntés , amely meqtl ltotta a kínai keresztényeknek bizonyos hagyományos szokások követését és
kifejezések használatát, s ezzel derékba törte az ázsiai missziós munkát. Az
európa i nyelv (lati n) és az európai szokások ráéröltet ése a világ keresztényei.
re nem egyezik Krisztus szellemével. Ahogy Szent Pál nem követelte meg a
görög kereszt énye kt ő l. hogy zsidókká legyenek, úgy nem szabad megkövet eini
az afr ikaiak tó l, ázsiaiakt ól, hogy amikor keresztények lesznek, megta gadják
azokat a kincseket. amelyek a teremtő lsten gondviselésének jóvoltából halm azódtak fel népeikben. Egy az lst en, egy a Krisztus , egy a keresztség, egy az
Úr asztala és egy a világot átfogó testvérek közösség e, de sok nyelven dics ér-
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jék a világ katolikusai az egy Istent, sokféle szokással vegy ék kör ül a szeritséqek mélységesen egyszerú lényegét, sokféle gondolkodásmóddal tapogatóz zanak közelebb az lsten kimondhatatlan mlsztérlurn ához, sokféle módon szervezzék meg és virágoztassák fel egyházközségi életüket. A II. vatikáni zsinat
nagy érdeme, hogya katolikus missziós munkának ezt az alapvető elvét világosan kihirdette:
A mag, lsten Igéje, kikel a jó és az Isteni harmattal megáztatott földből, nedvet
szfv magába, azt átformálja és átdolgozza , hogy végül ls bö termést hozzon.
Igy van ez a Krisztusba gyökerezett és az apostolokra alapozott fiatal egyházaknál ls : a megtestesülés üdvrendjének mintájára csodálatos cserével önmagukba
gyüjtik a Krisztusnak örökségül adott nemzetek összes kincse it. Népük szokásaiból és hagyományaiból, bölcsess égéböl és tudományából, rnűv észet éb öl és
alkotóképességéből felhasználják mindazt, ami képes megdicsőíteni a Terernt öt, szemléltetnl az Odvözftő kegyelmét és kialakitani a keresztény életet. Ennek a célnak eléréséhez szükséges, hogy minden egyes nagyobb kultúrk örben
szorgalmazzanak olyan teológiai elemzést, amely külön vizsgálatnak veti alá az egyetemes egyház hagyománya inak fényénél - a kinyil atkoztatást. a szentIrásban feljegyzett Isteni szavakat és tetteket , ahogyan öket az egyházatyák és
a tanftóhivatal magyarázzák. Igy világosabbá lesz, hogya hit, a népek bölcsességét és bölcseletét felhasználva, milyen utakon keresheti a megértést. és
hogy miképpen lehet összeegyeztetni a szokásokat, az életfelfogást és a társa dalmi rendszert az Isteni kinyilatkoztatásban feltárt erkölcsi követelményekkel.
Ez a vizsgálódás fogja megnyitni az utakat minden keresztény életmegnyIlvánulásnak mélyebb alkalmazkodása felé . Igy el lehet kerüln i mindenféle szinkretizmust és hamis partikularizmust. a keresztény élet pedig jól hozzá fog simuini
minden kultúr ának sajátos szelleméhez; a hely i teológiai hagyományok pedig a
külőnféle népcsaládoknak az evangélium fényével megv ilágItott sajátos kíncse lvel együtt beépülnek a katolikus egységbe (AG 22).

Ez a zsinati határozat, amelynek szelleme már évtizedekkel a zsinat

előtt

érlelődött, nem maradt holt betú. Napjainkban először lett a katolikus egyház

Igazán világegyházzá, amelyben a világ minden nemzete, kultúrája egyenrangú
félként foglal helyet. Ez a tény a missziós munka számára óriási jelentőségú,
és fontosságát bizonyItja az ún . •harmadik világ " katolikus egyhá zainak hirtelen felvirágzása . E század elején a világ katolikusainak majdnem 80 % -a Európában és I:szak-Amerikában élt. a többi világrész katolikusai szinte csupán az
európai katolicizmus függvényeit alkották. Afrikában . Azsiában bennszülött
püspök nem volt egy sem. Ma a világ 700 millió katolikusának több rnlnt a fele
Dél-Amerika, Afrika, Azsia, Óceánia lakosa, és ha a haladás a mostani ütemben megy tovább. huszonöt év múlva ezek a "fiatal egyházak" a világ katollkusainak 70 °/~át fogják kitennI. 1950·ben két afrikai és 31 ázsiai püspök volt:
ma ázsiai bennszülött püspök van 144, afrikai néger püspök pedig 170. I:s ezek
a ~iatal egyházak friss szemmel szemléli k Jézust, fiatalos erővel él ik és hirdetik az evangéUumot, gyennekes vidámsággal ül ik meg a szentmisét és teszik
felejthetetlen élménnyé az egyház nagy ünnepeit.
Az európai hithirdetés többszáz éves áldozatos munkájáva.l elvetett mag
szökött hirtelen szárba és hozott termést. Ennek az új helyzetnek a követk ezté7

ben ma az Európából. AmerikáM I jövó misszionárius már nem a magányos útaki teljhatalmú nagykövetként építi ki az egyházat és terjeszti a kultúra
vívmányait, hanem szívesen fogadott munkatárs, aki a bennszülött keresztényekkel, papokkal, püspökökkel karöltve teljesíti a rnlndenklnek szóló jézusi
missziós parancsot. Mert bármennyire fellendültek is a fiatal egyházak, távol
vagyunk még attól, hogy Jézus missziós parancsárt végrehajtottuk volna . Ma
az emberiségnek kb. 18,2 o/era katolikus. Hozzávéve a nem katolíkus keresztényeket, az emberiségnek kb. 30 %-a keresztény. Tehát 70 %-.a még nem az.
Most is .nagy az aratás és kevés a munkás " . Ped-ig mennyien várnak világszerte arra. hogy részesüljenek Jézus békéjében és örömében! Annak az et i6pial udvari tisztnek élménye. aki felvéve Fülöptól a kere szts éget , • b o I d 0 g a n folytatta útját" hazájába (Csel 8.39) , ma isisrnétlódik szerte a világon.
Itt Japánban. ahol e sorokat írom. nincs ugyan még annyi felnóttkeresztség.
mint Afrikában . Indonéziában. Koreában , de nem kevésbé nagy az öröme azoknak, akik Krisztusra találnak. Soha sem fogom elfelejteni arinak a lánynak átszellemült arcát, akit tavaly ő s sze l keres ztelt meg egy f·iataI japán ferences,
és azt az ujjongó felkiált ást. ami kifutott a száján , mikor a keresztség után
összeölelkezett a kápolnában keresztény barátnóivel. Igen , ma l s az lsten
öröme azerósségünk (Neh 8.10).
törő,

Nemcsak Kri sztusról beszéln i: kr isztuslnak lenni
Egy második fontos pont, amelyet a zsinat és az 1974-ben tartott püspöki
szinódus hangoztatott. a következ ő: Az .evangelizálás" nem korlátozódik a
szóban és írásban történó hithirdetésre; a keresztény nép e g é s z I é t e .
egész élete válik evangelizálássá a n n y 'i b a n. a m e n n y i b e n Jézus pél.
dáját és a Szentlélek ösztönzését követt .
A mai ember nem bízIk a szóban, de megragadja a példa: nem hisz az ígéreteknek. de meghódítja a szeretet. Ha a keresztények igazán krlsztusiak, akkor
sok beszéd és handabanda nélkül Is Krísztushoz vonzzák az embereket. Izes
gyümölcsöt termő fára nem kell cégért akasztani; magától terjed híre. maguktól gyúl nek köréje az emberek. hogy gyümölcséból szakítsanak. Ott suttog a
Szentlélek minden ember szlv ében. és Jézus Krisztushoz vonzza öket. Ha Jézus tanítványaiban meglátják. megérzik Jézust. elóbb-utóbb hozzájuk állnak.
A hithirdetó legnagyobb bánata, amikor tapasztalja, hogy az úgynevezett
keresztény országokból érkező botrányos hírek elidegeníNk az embereket a
kereszténység tól. Háborúk. erkölcstelenség, élvezet- és haszonhajhászás, önzés, - amikor a keresztény nevet viseló ember ilyesmibe öli energiáját. nemcsak sajátmagát dönti romlásba. hanem mások elótt is eltorlaszolja a Krisztushoz vezető utat. Másrészt ha valaki Iqazán krlsztu slan keresztény. már ezzel a
ténnyel hozzájárul az evangélium terjesztéséhez. Manapság mindennek híre
terjed a világon. ~s a jó péld a olyan . mint a mágnes . Hogy csak egy-két esetet
említsek : egy rendkívül értelmes japán gimnazista, aki hozzám jár kereszt ény-
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séqet tanuln i, akkor kapta meg a v é g s ő lökést, hogy elszánja magát a keres ztségre. ami kor elolvas ta a kal kuttai Teréz anya röv id életrajzát. Az abban tükröződő kr iszt usi sze rét et volt az a fén y. ame ly fölí smertette ve \.e Krisztus igaz
egyh ázát . Egy másik fi ata l japán egyetemist a számára két éves amerika i t artó zkod ása v olt a kegyelm i élmény: az ottaní katol ikus isk ola növend ékeinek
baráts ágos szeretete, v idáms ága, testvér iessége értette meg v ele. hogy ki az
lsten .
tletünk. ha krlsztusl, evangel izálás. De ebb ől pe rsze nem köve tkez ik , hogy
szóban és ír ásban nem kellen e Kr iszt ust hi rdetnünk. Nagyon is kell. Ugyani s
bármenny ire igyekszünk Is kris ztusian élni, soha el nem érünk odáig, hogy
azt mondhatn ánk : . Ha tu dni akarjátok, hogy k i az igazi keresztény. csak engem nézzete k!" Gyeng e, tö kél et len bű nösök vagyunk mindnyájan . De mest er ünkre , Krisztusra szegezzük szem ünket . és az ő nyomá ban akarunk j árni , ha
botladozva is. Hithirdetésünk olyan , m int egy mut ató ujj : .Erre vezet az élet
útjai tn is arrafelé ig yekszem." De igyekezIl i kell! Csak akkor lesz hitele szavu nknak, ha Jézus fe lé i gyekvő élet ünk lesz rá a fed ezet.
Ha ezeke t meg gondol juk, v ilágos, hogy minden egyes keresztény missziós
munkára hivatott. Am iko r életü nk hozzájárul ahhoz, hogy az Egyházban felragyogjon Krisztus arca, a sz elíd . alázat os szt v ü. imádságos, egészen az lst en
országát kereső, az igazságért életét áldozó Krlsztus é. akkor mindnyáj an
mi sszionáriusok vag yunk , vagyis telj esítjük azt , amire Kr isztus .k üldött" . De
hogy igazán krisztu sl legy en az életü nk, ahhoz az is kell , hogy - Jézus szív eként - a mi szívünk is oly an nagy legyen, hogy bele férjen az egész vilá g. Ne
csak a saj át ki s ügyeivel törőd jék ez a szív . hanem az öt vilá grés zen élő mln den ember ügyéve l. A •Talán ő rzője vagyok testvéremnek?" szó Kai n szava
(Ter 4,9). M in ket ige nis egymás őrzői nek szánt az lsten jósága. "Terj eszd ki
szeretetedet a föld határáig , ha szeretni akarod Kr isztust. Mert ott találod
minden ütt Krisztus testén ek t agjait " - mondja Szent Agoston. A z ilyen szeretetből önként f akad a mi ssziós lelkület és a vilá gegyh áz munkáj ának t ámogatá sa.
A Szentlélek munkatársai
Még egy harm adik fon to s pont ra kell rámutatn unk. a nemk ereszt ények üdvözülésének kérdésére . E kérd ésben ré g tő l fogva különböző álláspontoknak
voltak szószólói az Egyházban. Egyesek úgy v élekedte k, hogy mindenki. aki
nem keresztelked ik meg és nem él haláláig az egyház hű f iak ént , el kárhozik.
M ások úgy gondolták, hogy az lst en vala milyen mennyországon klvülí örök
. t ermészet es bo ldogs ágot " ad a jóh i s z em ű nemk er esztén yeknek. Volt ak olyanok is. akik úgy vélekedtek, hogy az embert lste n-fi úságr a emelő Szent lélek
kegyelme Jézus halálának és feltámadásának jóvolt ából az egyház látható keretein kívül élő emberekhez is eljut, és lehetövé te szi, hog y hig gyenek. sze.
ressenek és így a mennyországba jussanak. Ismét mások úgy gondolkodtak,
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hogy a Szent léleknek ez a múködése minden embe r élet ének minden pillanatát átfogja, és ezért - ha megnyitj ák szívüket a bízó szer etetnek - minden
perc az üdvösséghez vezető pilla nattá válhat ik számukra .
A katoliku s egyházban már több évszázad óta az a felfogás vált uralkodóvá,
hogy a jóhiszemú nemkeresztények Krlsztus kegyelme által üdvösségre juthatnak . A II. vatikáni zsinat magáévá tette ezt a felfogást (LG 16). Minthogy
lsten minden ember üdvösségét kívánja - mondja a zsinat - , a Szentlélek
lehetőséget ad minden embernek. hogyegyesüljön Krls ztus halálának és feltámadásának misztériumával (GS 22).
Teliesen félreértené ezt a zsinati tan ítást. aki úgy értelmezné, hogy máris
mindenki befogadta az lsten kegyelmét és hitb ől . szerétetb ől él. Elég egy
pillantást vetn i a vil ágra ahhoz, hogy meggyőződjün k: ninc s így . Máské pp
festene a föld . ha már mindenki befog adta volna Jézus szív ének szeretetét!
Még a keresztények közül li s jaj de sokan állnak távol ettől! IOs azok, akiknek
Krisztus példája nem ragyog . akiknek útját nem irányítj a a Szentírás. akiiket
nem segít a Krisztust követő testvérek k özösséqe , akiket nem támogatnak a
szents éqek, akiket húz lefelé a társadalom érd e khajhá s z ás a . macska, jaj de nehezen hall ják meg a Szentlélek halk tilinkóját. amely ott muzsikál csendesen
szfvük rejtekében! Vagy ha meg is hallják. milyen nehéz eldobni világi okosságot, szégyenkezé st, restséget. és táncra perdülni a tilinkó zenéjére!
Maga az lsten rendelte úgy . hogy azt. amit a Szentlélek csendesen sugall
minden ember szfv ének, világosan szemünk elé áll tt sa szent Fiának, Jézusnak
élete. halála , feltámadása , és megtapasztaltassák velünk a Jézus létébe belevonzó szentségek. Az evangéliummal és a szentségekkel való találkozás: lsten
szava mihozzánk. cl békít ki bennünket magával és magunkkal . hiszen ő a
Béke (Ady). IOs ha valaki már az evangéliummal való személyes, tudatos talá lkozás előtt . Krisztus halála és feltámadása jóvoltából, a Szent lélek által részesült is voln a a krisztusi lsten-fiúság kegyelmében . mi sem természetesebb
annál. mint hogy tudassuk vele: ki az. aki érte is meghalt és feltámadt . kl az.
akinek hálát adhat azért . hogy van. hogy él és hogy örökké éln i fo g.
Ha így fogjuk fel a zsinat tanítását - és csak ez a felfogás felel meg a
zsinat szándékának -, ez a tanítás nem fogja gyengíteni az Egyház mis sziós
lendületét. Ellenkezőleg: nagyobb önbizalommal szólhatok Kriszt usról nem keresztény restv éremnek. ha tudom. hogy nem valami ismeretlen, egzotikus dologról beszélek neki. hanem olyasvalami ről. amit már rég óta súg szlv ébe a
Szentléle k. A megtérés: fel ismerés; végre megismerem és befogadom annak
a Valakinek nevét . aki szeretetével már mindig bearanyozta lét emet.
A zsinat szell emében folytatott hithirdetés termé szetese n mindig tiszteletben fogja tart ani a vallásszab adság elvét, vagy is sosem fogja gazdasági. tá rsadalmi, polit ikai vagy fegyveres nyomás alkalmazásával kényszeríteni az embereket a kereszténység el-f ogadására. A múltban ez sajnos néha megtörtént.
de a j elenben az Egyháznak err e módja nincs; sót még ha módja volna is ,
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Knisztus lelkületének helyesebb megismerése köve tke ztében a leghatározottabban e lutasítja az ilyen eszközöket. A keresztény hitet te rj e sztő erő csakis az
Igazság és a szeretet ereje. Ez az erő gyöngének tún ik egy erőszakos v ilágban.
de a valóságban minden erószaknál erősebb. Mert . Ist ennek a ,gyöngesége'
erősebb az embereknél' (1Kor 1,26).
Hozzá kell még tennünk, hogy az lsten határtalan szeretetében bízó hithirdető nem fog a nemkeresztény vallásokban csupán ördögi t ákolmányokat
látni. Ha vannak ,i s fogyatékosságaik, a Szentlélektől érintett számtalan ember
Isten-élményének nyoma is világosan észlelhető bennük. Epp a napokban tartottam egy közös e l ő ad á s t egy neves japán buddhista tudóssal, és újra megkapott az a tény, hogya buddhizmus erkölcsi tanítása (a nyolc helyes út, a
tíz törvény stb.) szlnte teljesen megegyezik a kereszténységével. Sok-sok ember lelkiéletét vezették a jó irán yba ezek a vallások, De amint Pál tanítása
szenint .a törvény (vagyis a zsidó vallás) vé g s ő célja Krísztus" (Róm 10,4),
úgy az emberiségben megjelent minden igazi vallási érték végső célja a megtestesü lt lsten Fia és a v ele val ó ta lálkozás. O a forrás, aki által minden lett;
O a végpont, akiben minden eggyé lesz. Minden út hozzá vezet, mert O az Út
az Atyához.

*

*

*

Foglaljuk össze a mondottakat:
1) A missziós munka Krisztus egyházának lényegéhez tartozik, és ezért soha meg nem szűnhet, a világ végéig.
2) A mai Egyház - az ősegyház példájára - a teremtett világ, az emberi
nem végt elen sokrétúségéhez alkalmazkodva mint világegyház éli és terjeszti
hitét. Igya missziós munka már nem egyoldalú segélynyújtás vagy gyámkodás,
hanem kölcsönös szolidaritás és szolgálat formáját ölti.
3) A z Egyház nemcsak szóval, hanem egész létével missziózik, evangelizál.
A krlsztusian élő kereszté ny egész életével járul hozzá ehhez a munkához. De
élete csak akkor lesz igazán krlsztusi , ha szeretete átfogja az egész világot.
és fe l el ősség et érez minden ember üdvösség éért.
4) A Szeritl élek csen des munkálkodása az emberek lelkében mindenkire
kiterjed. De lst en akarata szerint a Szentlélek vonz ásének felismerésére és
követésére a legnagyobb segítség az evangéliumi Jézussal és szentségeivel
való t alálkozás. A Szentléleknek ez az egyetemes rnunk áia bátorít bennünket
arra, hogy .ne szégyelljük az evangéliumot, hiszen lsten üdvösséget hozó
ereje mi nden hívőnek" (Róm 1,19).
A missziós mu nka te ológiájának gyökerét és az abb61 fakad6 lelkületet
fejezi ki Pál , amikor igy sz61: . Kevésbe veszem életemet, csakhogy végigfussa m pályámat , és t elje sítsem a f eladatot, amelyet Urunk Jézus bízott rám,
vagyis hogy t a n ú s á g o t t e g y e k a z I s t e n k e g y e I m é t hi r d e t ő
e va n g é I i u m r 61 ' (Csel 20,25) . Boldog az az ember, aki nek életében
ez a tanúság a legf ont osabb.
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Jose f Neuner (India)
MIT JELENT AZ OROMHfR A FEJLODO ORSZÁGOKNAK ?
Azelőtt az örömhír, az evangélium jelentősége igen világos v olt . Xavéri
Szent Ferenc arról írt leveleiben Indiá ból, hogy mennylre szer etne el menni a
párizsi egyetemre, és ott fülébe kiáltani az idejüket haszontalanul elfecsérlő
tanároknak és hallgatóknak: hány ember megy örökre tönkre csak azért, mert
senki sem hirdeti nekik az örömhírt! Az evangéliumot azért kellett hirdetni,
hogy az embereket megóvjuk a kárhozattól.

Ma 'is tudja az egyház, hogy hi rdetnie kell a örömhírt, de a megokolás nem
olyan egyszerű többé . Sok minden megváltozott, sokan elbizonytalanodtak. A
Zsinat azt tanította, hogy olyan emberek, akik önhibájukon kívül nem hallottak
Jézus Krlsztus üdvözítő üzenet ér ől. lsten keqyelrnéből üdvözülhetnek, ha köv etik lelkiismeretüket (LG 16). Látóhatárunk így kitágult. lsten kegyel me é s
szeretete nem tér el az egyház birodalmába n, hanem minden időben, minden
nép közört. minden kultúrában jelen van és hatékony. Akko r hát mi t je lent ma
az örömhír hirdetése? Más kultúrák és vallások embere inek nem a maguk
módján kell-e megtalálniok üdvösségüket?
A Zsinat továbbá nyomatékkal beszélt a vallásszabadsápról: Senkit se akadályozzanak vallásának gyakorlásában , senkit se kényszerítsenek, helytelen
módon ne befolyásoljanak , hogy megváltoztassa vall ását. Ez a tanítás ugyan
egyáltalán nem új, de ma mégis jobban behatolt tudatunkba. trzékünk finomabb
lett más emberek élete iránt. Mi jogon avatkozom bele az életébe, szemé ly iségének köré be? Az embertárs iránti tisztelethez tartozik az is, hogy vall ásanak személyes birodalmát érintetlenül hagyjam . Hogyan hirdethetek akkor neki
egy új , idegen vallást?
Az örömhír hirdetésének színtere : a világ is megváltozott. A gyarmat i korszaknak vége. Azsia és Afrika népei politikailag függetlenek lettek, és tovább
törekszenek a gazdasági és kultuníl ls függetle nség felé is. A gyámkodás rnlnden form ája iránt allergikusak. Igya misszionálás sokak szemében akolonia lizmus réqsö alakjának látszik. A mikor a nyugat más vi lágrészek népeire ráké nyszeríti a maga vallását, nem szellemi fölé nyét igyekszik-e ezzel biztosí t ani?
Látszólag megerősíti ezt a gyanút, hogyamúltban vallás és kul tú ra mes szernen öen összekeveredett: pl. az indiai kereszté nyek a Kri sztusba vetett hittel
együtt gyakran nyug ati életformákat is fölvet t ek , portugál neveket kaptak,
elidegenedtek a bennszül ött kultúrától. Sokan a kereszténységre térést a népközösség elárulásának fogják fel. Mit jelent tehát a ker esztény üzenet hirdetése olyan népek között, amelyek tudatára ébredtek vallási és kulturális hagyományaiknak, és a kereszténységet, mi nt népüktől idegen vall ást, elve t ik?
M indez arra kényszerít bennünket, hogy ma újra átgondoljuk az örömhír je.
a fejlődő országok számára. Helyesebben talán így mondanánk :

l entős ég ét
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ezek a ké rdé sek alkal mat adnak arra, hogy új olda lról fo gju k fel a keresztény
örökséget és keresztény f ele l őss ég ünket a mai világb an.
Az egyh áz rnlsszl ös küldet ésén ek ebben az új helyzetében el őford ulnak
egyoldalú és ezért megtévesztő állásfoglalások. Itt van m i n d e ne kel ő tt azoknak
az embereknek lát szólag bátor felelete , akik ott akarjá k hirdetn i lsten szavát ,
ahol ezt örömest fogad ják. Erre sok alkalom nyíl ik, a mai Indiában is. pl. az
őslakóknál vagy a kasztnélkü Jieknél. ~s ez bizonyára jogos [s . Már Pál ott hirdette az evangél iumot. ahol . nyltott ajtót" ta lált. De mégis csak helyte len
lenne. ha a hirdetést ilyen csoportokra kor láto znánk. Akkor hallg at ólagosan
megengednénk, hogya modern világban, amel yben élünk. nagyvárosainkban.
gazdasági, kulturál is fej l ődés ünkben az evangél iumnak ni ncs helye . Nem minden idők minden emberéhez küldte-e Jézus tan ltványait? Kikerülhe tet len felel ős ség ü nk marad, hogy lsten szavát és üdvösségét ponto san a mai embereknek k özvetíts ük. a magu k s ajáto s helyze té ben és sajátos szükségeiben.
Igy azután mások megpróbá lták a fej l ő d é s segíté sének modern nyelvére
ford ítani le az örömh írt. Mert m it je len t megváltás és üdvösség? lste n az
egész embert teremtette mindenestül, testét-lelkét, a f öldi életre ésa túlvilág i kiteljesed ésre . az eg yeseket éppúgy mint a közösséget. Túlságosan sokat beszéltünk csak a le lkek m e gm en t és é rő l , a túlvilágról, az egyes ember
üdvösségéről. Ne az egész embe rre l tör ő dj é k-e az egyház, föld i életével , emberi t ársadalmunk újj áépíté sével is? Hiszen a Zsinat is ténylege sen kitágította a keresztény küldetés látóhatárát, és .Az egyház a mai v il ágban" dokumentumában v ilágot átf ogó f e le l őss é gé rő l beszélt. Az utóbbi évek pápai megnylla tkoz ásaí sem hagynak két séget az iránt, hogy az egy ház feladatá nak lényegéhez tartozik ez az egész emberre . földi jav ára is vonat kozó gond De ha
azt akarnán k mondan i, hogy cseréljük föl az örömhí r hi rdetését fej leszt ési
politi káv al, csin áljun k Jézus üze netéb ő l szooiálp olit ikai programot, akkor már
nem Jézus megbízatását te lj esítenénk. A fej l őd és segítése és az örömhí r nem
vagy--vagy víszonyb an áll , hanem mind a kettő t együtt, egym áshoz való viszonyában kell megragadnunk.
Témánk teh át a köve tkező : M i az örömh ír értelme világ unkban? Hogyan
tudju k mi mai keres ztények megérteni és hirdetni, hogyan hi rdes sük az örömhírt? Hogy maradh atunk a mi v il águnkban is h ű e k Jézus megbízásához, hogy
érjük el, hogy üdvösségének üzenete értelmet kapjon és haték onnyá váljé k?
I.
Ilyen kérdése ket ne csak elmél etil eg. a teológ iai vita s fkján válaszolj unk
meg, hanem ténylegesen adott helyze tek összefüggésében . Ezért előszö r három példát hozunk.
1) Adva van egy kis m o h a m e d á n f a I u Nyuqat -Benq áll ában, szegénységben. munkanélküliségben és a gyámoltalan embe rekr e zúduló mi ndenfajta
nyomorúságban. A falu egyik tiatalembere Kalkuttában, a Xavéri Szt. Ferenckollégiumban tanult, és kapcsolatba kerü lt egy szociá lis szolgálatot tel jes ítő
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csoportta!. Amikor tanulmányai befej eztév el hazatért f aluj ába, és megint szembe került a kilátástalan nyomo rral, hozzáfogott tervezni : Segítsen a kalkutta i
csoport. A diákok tehát jöttek és a parasztokkal együtt elkezdtek egy igen
egyszerű Iskolaépület et építen I. De elsősorban nem az iskola volt a céljuk,
hanem az, hogy kapcsolatba kerüljenek az emberekkel , megnyerjék a falu bio
zalmát. Ez lassan sikerült is , és ekkor egy lépéssel tovább mehettek. Meg·
indult a helyzet rendszeres tanulm ányozása: tulajdonképpen mi a baj ebben
a faluban? Hisz körö skörül termékeny földek vannak, és munkára kész emberek . A családo k közötti körkérdés eredménye az volt, hogy valamennyien úsznak az adósságban . Igy megy ez ezekben a falvakban : Egy betegség adódik,
pénzre van szükség , el kell menn i a kölcsön zőhöz ; ros sz az aratás, éhe znek,
új vetőmagot és trágyát kell venni , - el kell menn i a kölcsön zőhöz ; lakodalom jön , az egyet len ünnep a falu életében, vendégeket kell hívni, a pénz a
kö l c s ö n z ő tő l jön - és az i ll ető élete végé ig nem szabadul az adósságtól. Sokszor még a kifizetett összeggel is megcsalják őket, 300 rúpiát kapnak, de SOO,
ról szóló kötelezvényt írnak alá. Hozzájárulnak a havi kamatok , amelyek a kölcsönzött pénz soks zorosát tesz ik ki. A falu minden munkája , te rméke a kölcsönzók kezébe vándorol. Tehát a probl éma pénzügyi? Pénzre természetesen
szükség van, de egy ilyen faluba pénzt pumpá lnl teljesen értelmetlen dolog
vo lna, - megint csak elúsznék. A háttérben emberi probléma áll : Föl kell rázni
ezeket az embereket a reménytelenség ükből, ki kell szabadítani elszigetelt.
ségükből , amelyben mindegyik segítség nélkü l marad és tönkremegy, össze
kell gyűj ten i ő ket közös felelósségtud atban , közös segítésre önmagukon, és
új bizalmat ébreszteni bennük : a közösség szálljon síkra az egyesért, az egyén
pedig kötelezze el magát a közösségnek. Nos, pontosan ezt csinált a meg ez a
diákcsoport. Faluközösséget alapítottak, világosan körvonalazott törvényes köt elességekkel és jogokkal , de új szellemben . Most már elmehettek a bankba.
A kölcsön zőket ki kapcsolták, és megkezdődött az emel kedés. Megújult kedv.
vel m űvel ték meg a földeket, hiszen az aratás nem vo lt elzálogosítva , rneqszervezték a het ivásárt és a rendszeres állatv ásá rt. ahová a szomszédos falvak
paraszt jai is eljöttek, új kereseti l e h ető s é g e k et teremtettek, cserzöműhelyt
alapít otta k stb. Három év múlva a f alu megújult.
A másokért érzett új felelő sség t úlért a falun : Egy hinduIsta szomszéd falu
hasonló helyzetben volt, - hogy lehetne seg iteni rajtuk? A parasztok megoszto tták ve lük ta paszt alat aikat, és segítettek, hagyott ts hasonló közösséget
alkossanak. Nem könnyű megérteni, mit je lent egy I lyen tett. Nyuqat-Benqál lában hindu k és mohamedánok századok óta kölcsönösen üldözték egymást,
mindig újból ell enségeskedésekre és ezreket lemész árló tömeggyilkosságokra
került sor. És most itt egy mohamed án falu elkezd segíteni egy hindu falv at.
Nem ezek-e azok a jelek és csodá k, amely eket lst en a ml mai időn kben hoz
létre?
Persze lehetne kérdezni, menny lt kereszteltek Illeg ezekből a mohamedánokból. E lős zö r senkit sem . Ha azzal a nyílt vagy akár lep lezett szándékkal
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mentek volna a faluba, hogy kereszténnyé tegyék őket, akkor a legrövidebb idő
alatt bazárult volna előttük az ajtó. Az egész akciót egy teljesen felekezetközi
csoport vitte végbe: keresztények, hinduk, mohamedánok.
Dehát nevezhetjük az Ilyen rnunkát a keresztény üzenet hirdetésének? A hithirdetésnek sok módja van: szóval , tettel, élettel. Mindegyik szükséges ;
a külsö körülményeknek kell eldönteniök, konkréten melyik utat választjuk. Ez
az egész mű keresztény lhletésú, A diákoknak nemcsak hinni kell megtanulniuk
a szép Igazságokat, hanem gyakorlatra is kell váltantok. Ezeknek a diákoknak a
műve mintegy a keresztény üzenet transzparense: .Mindannyian az egy lsten
és Atya gyermekei vagyunk, közös felelősséggel összekapcsolva. Jézus Krlsztusban lsten szeretetre és alázatra. lemondásra és kiengesztelődésre hívott
bennünket: A keresztény szellem sugárzik, fölébreszti az embereket. alakítja
őket, összehozza közösségbe, új életet teremt. Ez a keresztény üzenet . A mozgalom mögött, a mozgalom középpontjában egy pap áll. a Xavér-kollégium egyik
tanára, aki megtanulta, hogyan közölje másokkal keresztény ihletését. Bizonyos,
hogy az Itt együttműködők közt eqylk-rnáslk majd elgondolkodik, és ennek az
életnek a forrása után kérdezősködik, - és akkor megtalálja Jézus Krisztust.
2) Egy további példa: Nyugat-Bengáliában, különösen Kalkuttában az
e g y e t e m I h a II g a t ó k egészségi állapota ijesztő, a szegénység, hiányos
táplálkozás, lehetetlen lakásviszonyok miatt. Főleg a tüdővész pusztít. A diák
nem engedheti meg magának az orvosi kezelést. Az orvosságok többnyire
nagyon drágák, a kórház utolérhetetlen. Az éles átállás a falusi viszonyokról
a hajszolt, nyomasztó nagyvárosi életre azt hozta magával . hogy sok embernek
lélektani és pszichoterápia i kezelésre lenne szüksége. Orvosokban nincs hiány
(hisz csaknem valamennyi a városokba sűrűsödik), sem klinikákban vagy rnodern orvosi technikai berendezésekben. Jóakaratban sem . De két dolog hiányzik: A lelkiismeret általános felébresztése, hogya lakosság tudatára ébredjen
a diákok tömegéért való felelősségének, és a konkrét útmutatás és szervezés .
A szociális szolgálat csoportja magáévá tette a problémát. A város kollé giumaiból és egyetemeiről hatalmas diáktömeg felvonulást rendezett a városon
át. Kalkuttában persze mindennap van egy-egy ilyen felvonulás, rendszerint tiltakozó. De ez nem tiltakozás volt, egész egyszerűen a néphez intézett felhívás,
plakátokkal, statisztikákkal, az emberek személyes felvilágosításával: mindenkit felszólítottak, tegye meg, amit tud, adja, amit tud, önként. ingyen . Es ez
történt: A diákok maguk időt és munkát v állaltak. mindenekelőtt pedig ezrével
adtak vért; orvosok Ingyen szolgálatra ajánlkoztak - vizsgálatra, kezelésre,
műtétre - ; kórházak technikai fölszerelést bocsátottak rendelkezésre. Meg·
alakult egy .egészségügyi központ" , egyelőre kétemeletes, de hatra fogják
kIépíteni. Nem nevezték el kórháznak, hogy ne teremtsenek nyomasztó légkört,
és meg akarják mutatni, hogy ebben a központban gyorsabban megy a talpra.
állás éppen a friss légkör miatt. A betegszolgálat mindig kiterjedtebbé vált:
orvosságokat névleges árért lehet beszerezni, a vizsgálat, kezelés és ápolás
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költségmentes, ugyanúgy a műtétek . Egy kórházi nap kb. 10 fo rintba kerül. Ez
a program 80 OOO diákot ért el, és azt tervezik, hogy az összes hallgatót bevonják Nyuqat-Benq ál í ában, úgyhogy mindenki ingyen es orv osi szolgálatot kaphasson.
Vegyük itt f igyelembe, hogy ez a vállalkozás nem külföldi tókén alapszik,
hanem bennszülött erókkel épült fö l. Természetcsen egyes orvosságküldemények kívülr ól jönne k, de nem egy külföldi ügynökség szervezéséról van sz ó.
Magában az országban rejlene k tartal ékok, és éppen ezeket az emberi tarta lékokat kell teljesen kihasználnI. Továbbá a vállalkozás hangsúlya nem anyagi
segítség szerzésén , hanem személyes teljesítményeken van: szolgálat, orvo si
és ápolói segftség, véradás . Végül a mozgalom tel jesen fele kezetek fölötti,
ihletésében mégis mélyen keresztény, fele lósség tud atra és kölcsönös szolgálatra épül. Itt nemcsak segítenek, hanem épít enek, nem katedráról tanítanak,
hanem tanús ágot teszn ek.
3) Menjünk most messze délre , Keralába, ahol a kereszténység a legelsó
századoktól otthonos: a hagyomá ny szeri nt már Tamás apostol hi rdett e; az
egyházi élet erósen fejlett, sok papi és szerzetes i hivatás van. De i tt a kereszt énység nagyon begyöker ezett hagyom ányaiba. A keresztények a népesség
e r ő s csoportja, amely mint zárt népi és vall ási közösség békében él a hinduk
és mohamed ánok mellett. Azonban itt is , és éppen itt f ölmerül a kérdés: hol
van hát a kereszté ny üzenet ? Egy közösség-e az egyház a tö bbi mellett, vagy
küldetésünk van? Sokféleképpen prób álják a kereszténységet kiszaba dítani intézményes b e s z ű k ü l és éb ől. Példa erre Calicutban a s z o c i á I i s - vall á s i
k ö z p o n t . Vallási és teológiai kurzusokat rendeznek itt, vezet öket képeznek
ki , de megvan a konkrét munk a is égetó problémák érdekében. Például gondos.
kodnak három kis mohamedán halászfaluról a part homokjában, amelyek állandóan a pusztulás szélén élnek, vagy a kaszton kívüliek egy településéról , akiknek a korm ányzat épített ugyan száll ást , de nem gondoskodott számukra rnunkahelyekról. Nem fontos részletezni , rnl történi k itt, csak a tervezés és klv ltelezés alapelveit nevezem meg , - ezek megfelelnek azoknak az alapelveknek ,
amelyeket Paulo Freire Déiamerikának felál1ftott:
- Gazdasági fölemelkedés nélkü l nl ucs kiút a sok bajból , az éhségból, beteq ségból , rossz lakásviszonyokból , a kiképzés hi ányából. Kerese ti és t ermelési
lehetóségeket kell t eremte ni.
- Onsegély. Ertelmetlen. valójában kegyet len dolog ajándékot adni az embereknek, és így koldulásra nevelni öket, Vannak persze kivételes helyzetek. De
a fü ggóségre való nevelés az öntudat és felelósség hiányára vezet. Ezért ezek
az embere k semm it sem kapnak ajándékba. Még csak nem is terveznek helyettü k. Megtanulják , hogy maguk jöjjenek össze, megbeszéljék esedékes kér déseiket, konkrét Indítványokat tegyenek , körülnézzenek a kivitel eszközei után ,
teljesen ki használják a különféle kfnálkozó lehetóségeket . Az ilyen terveket
aztán es etleg lehet anyagi lag támoga tni, de mind ig tudniok kell, hogy saját
vállalkozásukról van szö, J:rdekes lát ni, hogyan tanultak meg pl. a száraz part i
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homokban kis konyhakerteket telepíteni, főzelékkel és igénytelen gyümölcsfákkal.
- A gazdasági fejlődést az egész népességre kell alapozni, nem válhat egyesek javára a t öbbiek kárán. A szolldarltás, a közös felelősség tudata az Igazi
haladás döntő tényezője.
- A gazdasági fejlődésnek együtt kell járnia az egyesek és a közösség általános fejlődésével. Nem szabad megfeledkezni a szellemi és vallási értékekről. Nagyon is könnyen teszi az anyagi haladás az embereket önzővé, pragmatikussá. A gazdasági fejlődésnek bele kell épülnie az emberi és társa dalmi
haladás sokkal szélesebb keretébe.

II.
Miután így egy kicsit végigpásztáztuk a t ényleges történést, vissza kell
térnünk kérdésünkhöz: Mit jele nt tehát az örömhír a fejlődő országoknak?
A felhozott példákban c s e le kvé s rő l volt szó. De félreértés lenne, ha a cselekvést a szóbel i ig ehirdetés elle nében akarnánk kijátszanI. Különféle igehirdetés van: szóval, te ttel, élettel.
Előszö r egy szót a s z ó b e I i h i r d e t é s r ő I és ennek mal [elentöséqéről. Ez ma mindinkább hite lét vesztette. Először ls ma a kelleté nél sokkal több
a sz ó, szói nflá ció ta núi vagyunk, írásban és beszédben egyaránt, úgyhogy már
egyáltalán nem tu djuk igazán komolya n venni őket. Milyen gyakran üresedtek
ki a szavak érte l mükből , veszítették el minden erejüket! Sokszor nem arra
használják őket , hogy valamit mondjana k, hanem hogy valamit eltakarjanak velük; ös szekötő eszköz helyett elválasztó fallá válnak, áldás hel yett halálos
méreggé. - Nincs-e ebben a helyzetben az üdvösség üzenetének, lsten szavának különleges j e lentősége? Ha Jézus beszél, akkor az ő szavában az öröklét
visszhangja zeng, azé a sz óé, amellyel lsten kezdetben az eget és a földet
teremtette. Nem használt ő különleges szavakat, kora tudósaival ellentétben
Igen egyszerüe n beszélt, a nép, a szegények, a mindennapi élet nyel vén, mi nden egyes hasonlata példa erre. ts az emberek kezdettől fogva mégIs azt
mondták, hogy másképpen tanít, mint az írástudók, úgy, mint akinek hatalma
van (Mk 1,22) , nem politikai hatalma, hanem olyan, amely áthatollétünk felszínén és a szívünkbe talál. Ozenete van számunkra. Nem valami új találmány
technikai tudásunknak, vagy valami új szociális program emberi társadalmunknak, bármilyen fontosak is ezek a dolgok. Ozenete magának az embernek szól,
az emberlét értelmé rő l , saját 'korának és minden kornak. tS pontosan ezt az
üzenetet kell nekünk ma tov ább vinni.
Itt rejlik az egyik ok, miért nincs meg ma üzenetünknek a teljes csengése .
Mert többé már nem üzenet: t anrendszerré lett, amelyet megtanítunk és megtanulunk. Megi nt el őv i g yá za to sn ak kell lennünk a kritikával. Elkerülhetetlen,
hogy az üzenet tanná ne váljék , hisz fogalm ilag meg kell ragadnunk a ta rta lm át.
hogy közölhessük. (Az üze ne tb ől a tanba val ó átmenetet már magukban az
evangéliumokban ls megtalálju k, pl. Márktól Mátéi g, akI Jézus üzenetét tanító
2
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módon adja e l ő . ) Szükség van tehát keresztény tanitásra a sz öszékr öl és az
iskoJateremben. De veszélyessé válik a helyzet, ha ez a ta nítás nem Ismeri
már többé az üzenetet, ha a tanok és előirások olyan rendszerét adja elő ,
amelynek kevés a köze az élethez és az emberek kérdéseihez. Ezért pontosabban rá kell kérdeznünk, rnt h á t J é z u s Ü z e n e t e , - csak akkor beszélhetünk arról , mi a j e l e ntő s é g e a mi számunkra, és végül mit jelent a fejlódő
országok számára.
Jézus üzenetének legrövidebb , legsúritettebb alakj át Márk evangéliumának
elejé n tal álj uk négy kurta mondatb an: . Betelje sedett az i d ő , és már közel
van az lsten országa. Tartsatok b űnb ánato t . és higgy etek az evangéliumban"
(1,15). Itt teh át üzenetről van szó, valami újnak a h irdetéséről. El ős zör nem
tan vagy vitatkozás a világ állapotáról és a lehet séqes programokról , hanem
annak a ténynek megállapítása, hogy d önt ő esemény követ kezik be: Beteljesedett az idó. A régvárt esemény megtörténik. Ez az esemény az lsten országa.
Valami új kezdet, egy más vil ág, amely Istentói szárm azik . Csak O teremthet
új világot. Jézus korában a zsidók ezt a vil ág végére várták. De itta d öntő újság Jézus üzenetében: Ne várjatok az I d ő k végére : Istennek ez az országa
közel van, köztetek van. A t i világotokban, a t i társadalmatokban kell kialakulnia. Beteljesedése persze lsten dolga, és mindig túlesik világunkon és megtapasztalásunkon, de kezdete, növekedése közöttünk folyik. - Ezért a harmadik mondat : Tartsatok b űnbánatot. Ezzel Jézus már nem küls ö cselekedetekre
gondol - bár persze ezeknek ,i s megvol t és megvan az értelmük - , hanem a
szív gyökeres megtérésére , életünk nagy döntésére. Isten országa, az új teremtés lsten ajándék a, de egyben az ember tette is. Mint Gertrud von Le Fort
mondta egyszer: lsten adja az igéretét, és nekünk kell teljesíteni. Ezért a felhivás megtérésre és megújulásra. - Ez a megtérés a hittel kezdődik; a negyedik mondat: Higgyetek az örömhírben. Csak Istenbe vetett hittel , a világban
való teremtő jelenlétének hitével ép íthetünk föl egy új világot. Ez a hit hiányzik belőlünk. Vasárnaponként ugyan elisméte lj ük a hitvallást, de túlságosan
gyakran vált ez fáradt formulává, elaltat, ahelyett, hogy f ölébreszt ene. Igazán
hisszük, hogy új, jobb világ jöhet létre? Nem adtuk-e el magunkat túlságosan
a szociológusoknak és futurológusoknak, akik t ársadalmunk adott elemeiből
kiszárnitják a tov ábbi fej lődést? Ezeket a történelmi, gazdasági és társ adalm i
erő ket persze nagyon komolyan kell venn I, de Istent nem lehet klsz ámltanl, és
végső soron az embert sem . I:s ha az ember hittel megnyIlik az Istennek,
akkor létrejöhet az új vil ág: Hiszek egy Ist enben - mennynek és földnek
Teremtój ében.
Ez tehát Jézus üzenetének súrített alakja. Most még egy kicsit pontoseb ban meg kell mondanunk, mit jelent ez konkréten , bár csak vázlatosan tehetjük: M indenek e l őtt s z a b a d d á kell válnia az embernek, - Jézus a nagy
Szabaditó. Ezt a sz ót minden korban értelmezték és félreértel mezték, vagy
legalábbis t úl könnyen áll ították saját érdeke ink szolgálatába . Először ls t isztában kell lennünk azzal, hogy Jézus nem volt sem politikai, sem társada lmi
18

forradalmár. Akadt épp elég ilyen harcos párt a korabel i Palesztinában: Jézus
sohasem csatlakozott hozzájuk, nem azonosította magát velük. Az ő szabad ít ása sokkal gyökeresebb : azt akarja, hogy ml emberek szabaddá váljunk az emberségünket irányító minden hamis elképzeléstől. Mert meghamisítjuk ernbervoltunkat, eHdegenedünk önmagunktól.
A leggyakoribb és legerőteljesebb elidegenedés a vagyon. Nem mintha a
birtokolás rossz lenne - persze hogy szükségünk van anyagi javakra és termelésre. De Jézus nem akarta, hogy anyagi dolgok uralkodjanak rajtunk. Az
ember több, mint a ruhája és a tápláléka, több, rnlnt a karrierje és a hatalma.
Mindig újból látta a javakat halmozó embereket, - és ahol a kincsed, ott a
szíved ls. Igazi énünk lsten kezében van. Nincs szükség hosszú magyarázatra ,
hogy megmutassuk: milyen fontos ez a felszabadulás a mi korunkban, a növekvő fogyasztás és az idegőrlő konkurrenciák idején.
Vannak más hatalmak is : a társadalomban elfoglalt hely, a család, a baráti kör. Mindez ismét szükséges emberi életünkben. De beszúkíthet: azoncsulunkegy csoporttal, mások támogatására szorulunk, és hűtlenné válunk meggyőzooésünkhöz. Jézus szabad volt a társadalmi korlátoktól. Nem hagyta elő
irni magának, kivel érintkezik; elment a szegényekhez, ami már magában véve
botrány volt, széba állt az adószedőkkel, akik a rómaiak szolgálatában álltak, s
ezért társadalmi megvetésben volt részük, sőt egyiküket még tizenkét tanít.
ványa közé is fölvette. Senkit sem zárt ki, és eközben jó hírnevét tette kock ára. Tanítványaitól ugyanezt kívánta .
További hamis biztonságot találunk a hagyományokhoz való ragaszkodásban. Sok törvény és szokás létezett Jézus idejében, és a zsidónak be kellett
illeszkednie ebbe a társadalomba. Jézus bizonyára nem volt társadalmon kivüli
ember: megülte az ünnepeket, tartotta magát az ország szok ásalhoz. de sohasem tagadta meg a meggyőződését. Ha valami szokás, akár vallásos jellegú
is, szolgává alacsonyítja az embert, akkor félretolta: Nem az ember van a
szombatért, hanem a szombat az emberért.
Szép és ösztönző lehet Jézusnak és tanítványainak ezt a szabadságát szemlélni. De ez a szabadság fájdalmas. Jézus magányos utat járt, mindig mélyülő
magányban. Nőttön nőtt az ellenállás körülötte, a hatalmasok ellene szegültek,
a nép elhagyta. sok tanítvány elment. tiete végén így egyedül áll, senki sem
száll síkra érte. Jézus nem a lengő zászlók szabadságát élte és hirdette, ha.
nem a fájdalmas szabadságot. amelyben az ember meri élni saját életét, h ű
ségben és felelősségben.
De ez a szabadság nem szigeteU el. Nincs életében önmagának-elég elzárkózás, nem vonul vissza aggodalmasan az emberektől. tppen szabadságában
tud közel állni minden emberhez. Jézus sohasem védelmezte, sohasem helyezte biztonságba önmagát. Rá és mindenkire érvényes a gyakran ismételt alapelv:
.Aki életét meg akarja mentení, az elveszíti, aki érettem elveszíti, az rneq-
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mentI." Tudjuk, mIlyen következetesen másokért élt, beszédében és cselekedeteiben, egészen szenvedéséig és haláláig .
De van-e az Ilyen szabadságnak, az Ilyen életnek értelme m á s o k s z á m á r a? - Ezt pusztán ésszel nem lehet kiszámltani és beblzonyltanl. I:s
éppen minthogy ma minden eddiginél jobban arra törekszünk, hogy megtervezzük életünket és az emberi társadalom életét, azért esik annyira nehezünkre megérteni Jézust. O nem ls .blzony ította be" soha, hogy üzenetének értelme van és az életben megvalósítható. Ismerte életünk végső titkát, és abban
az egy szóban fejezte ki, amellyel Istent megszólította: .Abba, Atyáml" Tudta,
hogy élete és küldetése őbenne biztonságban van. Sohasem bizonyította, hogy
ez az Atya van: tudta ezt. Egész létének és lényén ek alapja O. Ez a tudat biztosan hordozta élete minden összeütközésében és sötétségében: és amikor
minden inogni kezdett és mindenki elmenekü lt , amikor rászakadt a roppant
magányosság a közeledő halál hideg lehelletével, akkor még egyszer azt mondta mély békességben: . Eljön az óra, sőt már itt ls van, amikor elszéledtek,
kl-kl a maga útján , s engem magamra hagytok. I:n azonban nem vagyok eqyedül, mert az Atya velem van" (Jn 16,32).
Nagy körvonalakban ez tehát Jézus üzenete. Nem érvényes-e ma is? Eqészen embemek lenni, szabadon, elidegenedés, hamisítás nélkül élni az életemet; de nem elszlqetelve, nem sziget módjára, hanem nyitottan, másokkal
kapcsolatban, elkötelezve, részt véve másoknak, a szenvedőknek, a keresők.
nek életében, - olyan élet ez, amelyet csak lsten kegyelméből és szeretetéből élhetünk, abban a biztonságban és rnephitts éqben, amely segít legyőzni
életünk fenyegetéseit és sötét szakadékait, mert életünknek otthona van az
Istenben. Hogy pedig Jézusnak igaza volt, hogy nem álmodozó volt ő maga is,
hogy b ízhatunk benne , ha erre az életre hiv, arról a Feltámadott Úr btztosít.
Jézus Atyjának beteljesedésében él. és aki benne hisz, annak örök élete van.
Van-e jelentő sége ennek az üzenetnek a f e j I ő d ő b e n I e v ő o r s z á g o k számára is? - Maga Jézus a szegényekn ek hozta el üzenetét: .A szegényeknek az örömhírt hlrdetlk" (Mt 11,5). Mire van a szegényeknek legnagyobb
szükségük? Természetesen először is enniök kell. Jézus tudta ezt. Segítségre
van szükségük a betegség és nyomor nyomasztó, felmorzsoló erejének ellenében. Jézus ezt is tudta . De mindenekelőtt bizalom kell nekik és emberméltóság. Jézus megadta nekik ezt a méltóságot, az lsten szeretetébe vetett bizalmat, azt a tudatot, hogy többet érnek, mint a mező minden virága és az ég
madarai. Ez az örömhír magva. Enélkül a mag nélkül, anélkül, hogy igazi, tel.
jes emberi létre ébredjenek az emberek lsten szeretetében, a pusztán külső
építésnek, az anyagi haladásnak nincs maradandó értelme. Ezt ma mindig újból ismételni kell , amikor abba a kísértésbe esünk, hogy az örömhír hirdetését
fölcseréljük a puszta fejlődési segéllyel.
De persze most már fölmerül egy további kérdés: h o g y a n I e h e t k ö zvet í t e n i ezt az üzenetet. Most talán egy kicsit vIlágosabb lett, hogya szö-
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nak, tettnek és életnek összhangban kell lenn ie. A hangsúlyok változha tnak,
az üzenet ugyanaz marad.
Jézus az ő küldetését bűnbánatra és megtérésre való fölhívással kezdi.
Csak lassanként vált világossá k övetől előtt, hogy ez a belső megűjulás magával Jézus személyével áll kapcsolatban. Nemcsak az lsten országának eljöveteléről szóló jóhírben kellett hinniök, hanem magában Jézusban. Még egy
további lépés volt szükséqes, míg tudatára ébredtek, hogy ú] közösséget al.
kotnak, amelynek a középpontja C. Ez valójában csak Jézus feltámadása után
vált előttük világossá. Vázlatosan tehát úgy mondhatnán k: Jézus el ősz ör a
belső megújulásra szólított, azután saját magához hívott, végül pedig az egyházba. Persze ezt a három lépést nem szabad három különálló dolognak tekinteni, hanem fokozatos feleletnek arra a kinyilatkoztatásra, amelyet lsten az á
Fiában adott, Jézus Krisztus titka folyton növekvő megtap asztalásának. De a
három lépés sorrendje figyelemreméltó és jellemző.
A mlsszlő újabb történetében ezek a lépések gyakran f ö I c s e r é I á d t e k. A misszionáriusoknak .pogányokat kellett megtéríteni" , ami a gyakorlatbanegyszerűen azt jelentette, hogy új tagokat nyernek meg az egyháznak.
Természetesen tanították az újkeresztényeket, de döntő célj uk a keresztény
közösség növekedése maradt. Ezeket a fáradozásokat nem szabad egyszeruen
el ítélnünk. Sok ember sohasem talált volna el a belső megújulásra. ha nem
közösségben irányították volna errefelé őket. (Gondoljuk pl. csak a germán
és szláv törzsekre , amelyek vezetőik irányításával lettek keresztények, és csak
lassanként alkottak keresztény nemzeteket.) De a mai világban sok területen
már alig lehetséges ilyen tömeges térítés. Legföljebb kevéssé jellegzetes vallási hagyományokkal és szigorú törzsi szervezettel rendelkező népeknél. De
a nagy világvallások híveinél sokféle okból alig elgondolható. Ráadásul kevésbé is hat a mai emberre, akinek igen nagy érzéke van a személyes döntési
szabadság és felelásségiránt.
Nem kell-e hát a teológiának a misszionáriusokat segíten ie, hogy ilyen körülmények között megint fokozottabban kövessék Jézus útját: Felhívás a bels ő
megújulásra és nyílt készségre isten üdvözítő tette iránt? Ez a megújulás
nemcsak az egyes ember. hanem az egész társadalom ügye. A társadalmi,
gazdasági, kulturális életnek embermélt ösáqra, igazságoss ágra, tisztességes
magatartásra kell alapulnia. Kölcsönös felelősséget kell ébreszteni , becs ületnek kell érvényesülnie a közéletben és minden viszonylatban. Mindez sokkal
többet tartalmaz, mint egyfajta .szekularizált evangéliumot" : a megtérésre
szóló felhívás gyakorlati, egészen konkrét alkalmazásáról van itt szó, úgy,
ahogy Keresztelő János tette (vö. Lk 3,10-14). A kereszténységnek ma is az új
társadalom kovászává, az emberiség újjászületés I folyamat ának nyugtalanító
lelkiismeretévé kell lennie. Nemcsak számolnunk kell az egyház új tagjait (bár
persze az egyháznak számszerűleg is növekednie kell), hanem az üzenetnek
jelentőssé kell válnia a világ számára. Nem túlságosan intellektuális-e sokszor
a beállítottságunk az evangéliummal szemben? Egyoldalúan szavakra: tanítás21

ra, prédikálásra összpontosítjuk tevékenységünket, és túlságosan kevéssé
gyakorlati beavatásra és vezetésre. Ha rá tudnánk bírni az embereket, hogy
gondolják át életútjukat, vizsgálják fölül elavult értékskálájukat, fedezzék föl
életükben személyes és társadalmi kötelességeiket, akkor ez elvezetne a belső megtérésre is. A János-evangél ium nagyon erő s en hangsúlyozza ezt az
összefüggést az evangélium megtevése és megértése között: .Aki gonoszat
tesz, gyúlöli a világosságot és nem megy a világosságra . . . Aki ellenben az
Igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy " (Jn 3,20).
Sok helyzetben nem azt fogja ma jelenten i az emberek kereszténységre
térítése, hogy közvetlenül meghívjuk őket az egyház tagja inak. Inkább azt, hogy
segítünk bensejük megújulásában , életfelfogásuk megváltoztatásában. Ha egyszer már ráhangolódtak az evangéHumra, magukév á tették, és kezdik megvalósltanl követelményeit, akkor közelebb fognak jutni a világossághoz, Jézus
Krisztushoz, és végül az egyházhoz is.
Mindez talán úgy túnik föl, mintha felhigítanánk Krisztus utasítását, hogy
hirdessük az evangél iumot és szerezzünk tanítványokat. Bizonyára megvan a
veszély, hogy ürügyeket találunk kitérni küldetésünk elől. De az a veszély ls
fennáll, hogy az evangélium hirde tését: tan ításra és keresztelésre korlátozzuk.
A mal vil ág sokkal sokrétúbb; ennek megfelelően az evangelizálás feladata ls
sokfajta lett. Nem ragaszkodhatunk egyszerúen mindenáron régi módszerekhez
(bár ezeknek megvolt a jelentőségük, és egyes helyeken még ma is megvan).
Arról van szö , hogy meglássuk, mi az egyház küldetése mai világunk számára.
Krisztus azért jött, hogy megmentse a világot. Az egyház küldetésének meg
kell egyeznie az ő küldetésével.
A teológia egyik feladata, hogy mélyebben eszmélődjön hitünkön, és ezáltal minden keresztényt missziós megbízatásának teljesítésére Irányltson . bátorítson. Minél jobban megértjük lsten megmentő szeretetét, annál jobban
meg fogjuk találn i a helyes utat is küldetésünk betöltésére. Akkor a zalnattól
tanított modern teológiát nem fo gjuk a rnlsszl ös buzgalom akadályának, tornpí.
tójának éreznl. Nem kell-e örülnünk , hogy lsten határtalan szeretete az egész
emberiséget átfogja? Nem kell-e dicsérnünk bölcsességét, nagyságát, amely
minden kultúrában jelen van, és a népek minden igazi vallásos törekvésében
megnyilatkozik? Mélységes tisztelettel el kell ismernünk mlnden ember szabadságát és saját felelősségét ls abban, hogy megválasszák a végső boldogságra vezető útjukat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezt a világot meg kell
menteni, meg kell újítani, hogy Jézus Krisztus mint egy új emberiség kezdete
Jött el, és hogy az ő küldetését az egyházban folytatni kell . Igy kerülünk bele
mi is lsten üdvözítő tervébe, s nem szabad henyén visszahúzódnunk. Az egyház
sohasem mondhat le a világba szóló küldet és éröl. Az igazi teológiának ezt a
küldetést mind ig az adott óra kívánalmára való tekintettel kell közelebbről
meghatároznia . Sok hibát követtünk el a múltban ezen a téren; engedtük, hogy
a vllá g és a keres zténység különváljék , elképzelhető volt, hogy valaki jámbor
anélkül , hogy komolyan tö rődné k a vllág , s társadalom helyes rendjével. Ha
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komolyan vesszük az evangéliumot. akkor ma nem tehe tjük meg ezt többé .
Jézus Krisztus nem saját magának akart dicsöséget a vil ág nélkül . hanem azért
Imádkozott. hogy "ahol én vagyok. ők is ott legy enek" . Ugyanígy az egyház is.
mi ,Is csak akkor találh at juk meg üdvöss égünket. ha a magunk módján mi ls
hirdetjük az örömhírt a mai vil ágnak.
EVANGELIZÁLÁS A FEJLODO N~PEKN~L

A missziós munkát sokan olyan életnek gondolj ák el, amely a képzelet nek
dús táplál ékot ad. A mindenn api prób álkozások s kí sérletek döcögése mintha
nem tartoznék azok életéhez, akik elhagyt ák hazájukat . s merész lépésseI Idegenben, más nyelvek és szokások között hirdetik Krisztus t. Elfe lejtjük, hogy
a bennszülöttek otthon vannak, a mindennapot kell neki k krisztu sivá alakíta ni.
Nem gondolunk arra sem. hogya misszionárius emberi eszközök segítségével
ébreszgeti azok szívét , akik még nem hallottak az evangéliumról . s növeli a
hitet azokban, akik már találkozt ak Kri sztussal.
Elvont tanulm ány helyett itt el ső so rban magyar misszionáriusainkat enged.
tük szóhoz jutni. Tőlük akartu k hall ani, tőlük ellesni az evangelizá lás mai útjait. nehézségei t a fejlődő népek között. Jó e lső kézból látni . hogyan ecsetelik
életüket, múködésüke t "a lélek napszárnosal" .
1) Ha minden igehirdetés tanúságtétel , els ő hely en annak kell áll nia, amit
W. Bühlmann "marad andó tanúságnak" nevez: a s z e r e t e t g Y a k o r I á ..
s á n a k. (Wo der Glaube lebt . EinblIck in die Lage der Welt kirche. Herder
1974.) Ezt a nyelvet mindenki megérti , erre mindenki felfigyel. S bár a kórházakat. árvaházakat stb. sok helyen már áll ami szervek ve szik át , ma is rengetek feladat várja jó szamaritánus át.
Hogyan kerültünk kl Brazfliába? 1936/37·ben Domlt rovlt s József szalézi atya (a
missz iós püspö k. Szerk .) hazalát ogat ott Magyarországra. Egyik célja
volt miss ziós hivat ások toborzása. Akkor már 11 éve dolgozott Brazíli ában. az
amazonasi misszi ós t erül eten. A jó lsten akként Intézte sorsát. hogy súlyos
beteg séggel a szombath ely í városi közkórházba került. Ott 60 Ann unciat a n őv ér
dolgozott. József atya megszerette a n őv érek munkáját . Megkérdezte: nem vol.
na-e kedvük misszióban dolgozn i? Kedvező válaszuk ut án a rend általános fő,
nöknöjéhez fordult. Nővé rek et kért a lepra t elepre . Hyacinta anya válasza: . Konaregációnk szabályu nk értelmében nem missziós rend. Megpróbálom: körlevelet
küldök házainkba . Ha akadnak önként J e l ent kez ő k, tel jesítjük kérésé t : Úgy is
tett. Harminc önként jel entkező nővér közül öt öt választott ki a rendi t anács.
1937·ben érkeztek Brazíliába. Nehéz volt a kezdet . Más nyelv. más nép, más
éghaj lat . A )ó lsten mindenhez adott kegyelm et . 1!J48.ban másik hat n ővé rt küldött ki a rend. Domitrovlts atya segit ségével Ananindeuában anyaházat építettünk Iskolával egybekötve. A jele nben az Iskolának 700 növendéke van. száz
bentlakóval . óvod ától tan ftóképző lg .
Az első főnöknő még él. 82 éves. Tíz évig dolgozott szívvel -lélekk el a lepratele pen. Mozgékony . A munka embere és az Imáé. Még sokat szeret ne dolgozni a
lelkekért, de szíve nem engedi A lázatos. áldozatos . 1:115 mlnta- és példaképünk.
Tersár Erzsébet nővérünk, aki 1908-ban született Jugoszláviában, fiatalon bel épett hozzánk Szombathelyen . Orök fogadalma ínak letétele után. mint Koronáta
későbbi
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nővé r, kérte , hogya missz ióba kerü lhessen. Az elsők közt ment lepratelepünkre.
Tlz évig dolgozott Itt. Csendben, szö tlanul, mindi g mosolyogva. A pró áldozatait
a le lkek megmentéséért ajánlotta fel. J:tkezésl I d őn kivü l még vizet sem Ivott,
ami trópusi vidéken bizony nagy dolog . Kiegyensúlyozott , egyszerü , valós ágos
élő szabály volt , mindenkivel egyformán kedves , sziv élyes . Egész életé ben adni
kIvánta magát t estv éreiért . Egész életén át be nsősé ges kapcsol atban áll t a
Szentháromsággal. J:s Szenthároms ág ünnepén halt meg, 1955-ben. amely akkor
egybeesett a . Kegyelmek Anyja" Márla -ünneppel. Az ünnepi mis én a nővérek
énekeltek. A Glor ia doxológ iájánál kiesett kezéböl az én.ekszöveg. összecsukl ott
és haláltus a nélkül örökre ela ludt. Azóta maguari hive i iskolát épít ett ek. és
róla nevezték el. Fényképét ls ő rzi k benne.
Később a magyar bencés atyák lehozt ák a n ővéreket Sao Paulóba. Mikor volt
már anyaházunk (Ponta Gro ss án, Paraná áll amban] . hiv atások ls jelentkeztek.
Ma a tagok száma 43. Van B novici ánk, 6 je löltünk. Sao Paulóban Anastaelo
n.egyedben saját házunk van. Gyerm eknevel éssel foglalkozunk: csecsem őotthon .
óvoda csoportokban , el ök észlt ö Iskola az elem i I. osztályába. Nővéreink segItenek a plébánosn ak: hítt an . e lsőá ldo zásra való e l ők é sz ít és , énektanitás , ternpIomgondozás.
Brazíl iában még sok a lepr at elep. A mienk Prat án van. B el émtől, Para f övárosától kb. 140-150 km-re. Kisebb faluhoz hasonlf t . A súlyos betegeknek megfelelő
kórházuk van . A Járni , mozogni t udók pavilonokban laknak, a családok kicsi házakban. Utcasorok vannak jo bbró l-balról, te lepülésekkel. A t elep az álla m hatásköré be tartozik . Van f öorvos a, gondnoka, ti sztv is e l ő i , aki ket az áll am küld kl.
Onkorm ányzatuk van. Az ápolókat a lepr ás betegek közül képezik kl erre a
szolgálatra. N őv ére ink az orvosi rendelőben, a varrod ában dolgoznak a betegekkel. Egyik nővé r tanltla a családok beteg gyerm ekeit az Iskol ában. (Az
egészséges gyermek eket az álla m elv eszi szülelk t öl.) Lelkiekben er ösltlk a
szenved ő beteg eket , akik közül sokan t ürelmesen. példásan szenvednek.
Ma már nem félne k a leprás b ete g e ktő l. Egy példa: Októb er hónapban Már laünnepségek vannak . A környék min den részéről jönnek a betegek hozzátartozói
a körmen etr e. Osszevegyüln ek a betegekkel , leülnek közéj ük. Együtt esznekIsznak, tár salognak. A t elepnek van szép nagy t emplo ma. Itt ls együtt vannak,
félelem nélkül. Van énekkaruk: ünnepeken ez énekel. Mi nden héten háromszor
van szentm iséjü k a pavilono kban, mindig másutt. A t elep lelk észe egy ferences
atya . Sok beteg mind en szent misén áldozik.
Nővéreink lakása kb. 2 km t ávolságra van a te le ptő l. Autóval járnak kl mind en
nap. Korábban gyalog t ették meg ezt az utat . Ok sem félnek a betegektől.
Xavér la nővér. ha az úton t alálkozik egy beteggel. fölves zi , maga mellé ültetI.
A betegek nagy bizalomm al vannak ahhoz, aki nem fél tőlük. Orsolya nővérün k
30 évig dolgozott a leprate lepen. A beteg ek édesanyjukként szeret ik . Kora és
betegsége mi att már nem dolgozhat ott. De amikor csak teh eti , fö lkeres i ők et .
Egész nap velük van. Kipuhatolja vágyaikat, te lj eslt l kérésüke t. Egyik beteg
magasabb fekvőhe lyet Igényel, annak párnát készit a fe je alá. Másik kenőcsöt
kér sebeire . Az áll amtól megkapj ák a legszüks égesebb dolgokat, de azért mégis
vannak klvánsáqa lk. S ő sohasem fárad bele a szeret etszolgálat ba. J:dességek.
kel kedveskedik nekik .
Igen nyomorulta k ezek a szegények . Vannak, akiknek testrészeJ rothadnak le .
kéz- vagy lábf ej. Mindennek örülnek, de különösen a lelk i vigasztalásnak. Persze
mint mindenütt a vil ágon, itt Js vannak elégede tlenek . Ezeknek sem az orvos ,
sem a nővér nem jó . A bet egek létszáma változik . Ezernek van férőhely . Vol.
tak már 1200-an is. Jelenleg 600 körül vannak.
Imádkozzanak értün k, hogy ne csak a nevünk legyen a Szüzanya szolgáló ja, hanem val óban méltók ls legyünk erre a szolgálatra.
(Annunc lata n ővé rek, C. P. 64, 84100 Ponta Grossa, Paraná, arasn)
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Január 6-án ünnepeltü k Itt Intéz et ünk, a ferences misszionárius n ővé re k száz
éves jubileumát . Arvah ázunkban van 75 gyermek , árvák és szegények. Többnek
nincs hely, pedig mindennap jönnek sokan. A bölcsödében van 39 kis .csoko ládé", amint mi Itt nevezzük öket, a szüleik nek nem kellett kis lelkek. Nagyon
nehéz beszerezn i nekik a napi t áplá lékot, mert minden nagyon drága, különösen
a kics inyeknek a cukor és a tej . De vannak jó szül ök, akik elfogadnak örökbe
kicsinyeket, Igy aztán jönn ek és mennek. Többen közülük kapnak egy út levele t .
és elrepül nek az örök hazába.
Itt ml már nem vasárnap t art juk a munkaszünetet, hanem pénteken . De a katolikusoknak vasárn ap reggel 6--11 óráig munka szünetet adnak, és délutá n ismét
3-7·lg, Igy t ehát mindenkinek van alkalma szentmls ére mennI. Ez sz ép tól ük.
Am ikor kihirdették az új rendet, a mohamedán ta n /tón ő k kérdezték a ml növérünket, hogy mit szól ehhez a változáshoz. Azt felelte nekik: M inekünk katcl lkusok nak mlndeqy, mert Jézus Krisztus pénteke n halt meg, és vasárnap föl ·
támadt . ezt az egész világ tudja . Ezt a felele t et ők nem várták.
Nem tudok elég hálát adni a jó ist ennek, hogy 78 évemmel , az ötv enedi ket
töltve a mi ssziób an, még mind ig a számomra kiszabott rnunka mell ett állo k, és
seg/tek, ahol tudok. Igaz, néha fárad t vagyok. de boldog, nincs panaszom semmire . (Grat ulálunk a szép jubileumhoz! Szerk.)
(Márla Györgyike n őv ér , St. Catherine' s Convent .
Aziz Bhatti Road, Rawalp lndi , W. Pakistan)

2) A hitokt atás, lelki nevelés mélyrehatóbb és maradandóbb, ha bele van
ágyazva a n e v e l é s teljes egységébe . Azért vo ltak a középkorb an a kolosta ri. káptalani iskolák, ezért a mai missziók sokszor oly súlyos anyagi és személ yi áldozata iskoláik fenntartására. S bár a gyors t ársad alm i változ ások nem
egy missziós vidéken kíván ják meg az eddigi rend átvi zsgálását (pl. inkább
elemi Iskolákra vagy közép- és fels őfo kú nevelésre érdeme s-e fek t et ni a hang.
súlyt; fo nto sabb-e közvetlen lelklp ásztorkod ásbak üldent a fi atal rnlsszlon áriusokat. vagy a már meglevő Iskol ai nevel ést e rő s í ten i stb .) , tagadhat atlan. hogy
pl. az afrikai kereszténység rohamos fejlőd ését 80 % ·ban elemi iskoláinak köszönheti (Bühlmann i. m.I. S a II. vati káni zsinat állítása: .A katol ikus iskola
megt artj a rendkí vüli jelentő ség ét a mai viszo nyok között is " (GE 8) - lényeges szempont éppen a fejlődő országok missziós munkájánál, ahol a keres ztény hit és a nemzeti kultúra szerves fel épít ése s zület e n d ő be n van.
1905·ben születtem Budapesten . Művész.e ttö rténe tl szakon végeztem az egye·
temen. Jártam Lóvenben, Perugiában, a Sorbonne-on. Hivat ásom a ferencesek
felé irányitott. Dokt ori ért ekezésemet az aacheni magyar kápolna történetéröl
Irtam 1931·ben, Szeptemberben bel eptem a lórottaferrata l fere nces missziós n ő 
vére k noviciátusába. Rómában az általános t itkárság pedagógiai szakosztály án
főképp a misszióba induló n ővérek pedagógiai f.e lk észít ése volt a fel adatom .
Ez alatt nem jutott Időm szaktárgyam művel és ére. A háború után végre sik erült
missziós célornat elérni, amikor az indiai Madrasban rendünk megalapította a
St ell a Maris (Tenger Csill aga) koll égiumot. 1948 márciusában érkeztem Indiába.
Ottan i 30 éves munkásságom eredménye dióhéjban : kifejlesztettem a koll égium
és a madrasi egyetem művészettörténeti okta tási rendszerét , egészen a doktorátuslg. India egyik legj obb egyeteme ez. Elsősorban India és Európa müvészettörté netét, majd India t ört énet ét ta nttottam. Szegények voltunk, nem volt
semmink. Mindent nekünk kellett elöteremteni. Először egyet lenegy európai
művészettörténeti kézikönyvünk vo lt : ebből tanttottam . és a hallgatók ebből ta-
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nultak . Reprodukciókat g yűjtöttü nk , az épületek arányosan kicsinyített makettjelt ls ml készftettük. Az európa i müvészetl képek űgy hatottak rájuk , mint a
Biblia pauperum . Igy Ismerkedte k meg a k.eresztény kultúr ával és az evan qélium szövegeivel.
Az Indiai f iatalok otthon nem kapnak semm iféle k épzőművészet i nevelést. A
művészettörtén et elmélete mellett a gyakorlati m üvészetbe ls be kell őket vezetnl. Rajz. és festészeti órákkal bevezettük öket az alkotás élményébe . Eszményem a magyar Iparművészet volt, ennek tapasztalatait és értékeit adtam
tovább . Bevezettem az i pa r m űvé s zet i t árgyakat ls : bat ikot, börmunkát, d ís z ít ő
könyvkötészet et stb . Az indiai f iat alokra nagy hatással van a magyar néprn ű vé
szet és I pa rm ű vészet szfngazdagsága. Nem egyszer mondták nekem a magyar
tul ipános motívumokra: .H lszen ez indiaI!"
Madrasb a érkezésem után vil ágosan láttam , mil yen nagy szükség vo lna egy
művészettörténeti kézikönyvre. amely az Indiai és európai rnüvészetek t ört énetét tartalmazza. Igy mi ndennapi munkám melle tt el kezdtem dolgozn i ennek rneqírás án. Egy rendtársnöm jav ít otta az angol kifej ezéseket . egy másik megrajzolta
az illusztrációkat . Könyvem 1968-ban j elent meg: Bevezetés India és a Nyugat
m üvészettört énet ébe (In t roductlon to th e History of Fine Art in India and the
Westl . Mo st készítem második kiadását . Közben vezetem a doktorá tu sra készülö hallg atókat t éte lük meg frásában. és nevelern az ut ánarn következő szerzetes és világi t anárnemzedéket .
Mindig meg volt am győződve arról, hogy - amint J. Marit ain mondja - a m üvészet i alkotások szernlé lé se el ök észltl az embert az lsten szemlélésére. Tapasztalatom , hogy a rnüvészet növendékeimet és engem is közelebb vitt ls tenhez.
(Dr. T örn őrl Edit h nővér , Madras. Stell a Maris kollégium)
Jelenleg t art ományi házunkban vagyok , és az Iskolaév végéig teljesen a httoktatásb an dolgozom . Itteni Iskol ánk: .St , Mary's Secondary School ", megfelel a
gimnázium III-VIII. osztályána k. 14-20 évesek . Hat oszt ály van. akkor rnehetnek az egyetemre. De az ötödikesek nem mehetnek tov ább. ha 6 tá rgyb ól nem
vizsgáznak si ker esen. An gol nyelvből , Irodalomból , matem at lkából, fizikából ,
t őrt énelemb ől kötel e z ő a v izsga. Szabadon választható tárgyak : franci a, biblia .
Ismeret és ker eskedelm i tárgyak (gyors- és gépírás. könyvel és stb .I , [gy sokan
a biblIaismeretet választják hatodik v izsgatárgynak. IOn a IVa és IVb osztályt
tan ítern bibliaismeretre , 34-34 lányt. Az Idei tanévbe n az ószövets ég és Szent
Máté evangéliuma az anyag, jövő re V.-ben az apostol ok csele kedeteI. Az állami
vizsgák elég nehezek . jól kell tudni a fej ezeteket . és magyarázni is kell. Ehhez
van t ankönyv ls . Ilyen kérd ések vannak: . Ird le Jézus megkfsértését, és magyarázd meg . ml az ért elme ennek a feleletnek : .Ne cs ábítsd a te Uradat . lstenedet! ' •
Emellett felügyelek három polgári - egy lány. egy fiú és egy vegyes - 3 X 4
hittantanlt ój ára. 20 csoport gyere k. 8-14 évesek , átlag 20-25 minden csoportban. Segltek a tan ít öknak az el ők ész ületben. és hetenként kétszer megyek őket
e llenőriznI. IOv végén verseny lesz a három Iskola között, A plébániához vannak
csatolva . de a gyerekek nagyr észe nem katol ikus .
Harmadik dolgom a mi gimn azista hitoktatóinknak előa dni . mintatanításokat
tartanI. Ezek száma: 20. aki el ő ad és 20. aki ezeknek segit. Ezek öt elemi tskolába vannak klje l ölve. M inden h étfő du. 4-5-lg hittant tanitanak csoportjukn ak.
a IV-V. elem istákat elsőáldozásra, a nagyobbakat bérmáláara ls előkészítik .
A t öbbi kato l ikust oktatják. minden évben néhányat k.eresztségre is elök észite nek, ezek 2- 3 évig t anulnak. Ga és angol nye lven fol yik a tanít ás.
Egy negyedik munkaköröm : 16 kiképzett felnőtt katek lstát Jótanáccsal és segít·
séggel ell átni . Minden hétfő este gyűl é sünk van. Egyik szombaton rnűh e lyq va -
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kori at szemléltető eszközök készítésére. Itt nem tu dunk mindent megvenni.
s a gyerekeknek nincs mind ig könyvü k. Ezért adok nekik lehúzós képeket . ök
kifest ik, kivágJák, kemény pap írra ragasztják és fla nell alapra er ös ítlk . Gyűjtünk
képes kalendáriumokat , s osztály szerint elosztjuk . Ezek a katekisták Ieln öttekkel ls foglalkoznak, 15-30·as csoportokban. Három nyelven oktatnak hittant, ewe , ga és angolu l.
Most a nagyhéten mindh árom polgár iban mutatt am f ilm eket a vi rágvasárnapról,
a nagyhét és húsvét e s e m é nyei rő l. A gyerekek a t anító ik kal együtt nagyon meg
voltak lepve. Itt él ik az emberek a hitet, akkor ls , ha nem oly an, mi nt a rnlénk,
de talán sokszor jobb , mint a miénk.
(Káró Magdolna S. Sp. S., Accra [G hana)J

3) Sokszor fömerül a kérdés történészeknél, kutat óknál: mi volt a 17. és
18. századi paraguayi redukciók célja? Lényegében az, ami a kari tatív aposto li
munkáé: a szegényt védeni, a védtelen t segíteni. Csak nem elégedtek meg a
felszíni kezeléssel: mélyszántást végeztek a bennszü löttek érdekében. Olyan
jog i és társadalmi formát hoztak létre - az ún. indián álla mot - , amelyi k lehetőséget nyújtott a bennszülöttek maradandó védelmére, fejl ődésé re , Ell enállt
aklzsákmányolásra, rabszolgatartásra éhes .kereszt ény" uraknak, hód ítóknak.
Ma hivatalosan alig van már gyarmat és rabszolg atartás a földön . Az lndlánok, a feketék és más b e n n s z ü I ö t t e k v é d e I m e ennek ellenére egyik
fő gondja és legkényesebb evangelizációs tanúságtétele számos afrikai és latin-amerikai mlsszlonértusnak. Egy év leforgása alatt csak Rodéziában 13 rniszszlonárlus adta ezért életét, köztük 1976. dec. 5-én Bulawayo püspö ke, Msg r.
A. Schmitt.
A brazíliai Indi ánok problém áit úgy t udjuk a legjobba n megért eni , ha szem elött
tartjuk a lakoss ág elosztását s életviszo nyait. A városokban és az ország déli ,
délkeletí tartományaiban a művelts ég európai fok ot ér el, az Am azonas vi dékén
pedig még kőkorszakbe li állap otban élnek egyes Indi án törzsek. E két véglet között az átmeneti állapot minden fo ka megt alálható . Ez kivetül még az egyházi
életre ls . M íg az ország lakottabb és kulturá ltabb harmadában 172 te lj es jo gú
egyházmegye mű köd ik , a nagyobbik, de gyéren lakott két harmadában 42 .p relatura" van, ahol 1971 -ben 604 pap dolgozott. Ha Magyarországra alkal maznánk
ezeket az arányokat , a következ ő képet kapnánk: az összlak osság száma kb.
2-300 OOO lenne, s ezt 10--12 pap lát ná el! Ezen a v idéken élnek az indiának.
Száz év alatt sajnos kb. felükre csökk ente k. A már let elepedettek 90 OOO-en lehetnek , a még nomád állapotban é l ő ke t 80 OOO-re becsüli k. Rajt uk kivü l élnek
még ezen a vidéken , fők ént a fo lyók mell ett , besziv árgott t elep esek . Ezek jórésze ls kever ék: Indi án, afr ika i és európai e red e tű . Legt öbbje szint e mi ndentől
el van szigetelve ; semmi írása sin cs arról, kié is az a terület , ahol vadászik ,
halászik, tengeti életét . Miután átkeltünk az Ar aguaia folyón, s behatol tunk
Mato Grosso államába , autónk néha óráklg ment anélkü l , hogy egy kunyhót is
láttunk volna . Út? Ilyen egyált alán nincs . A ve zető a hegyvonulatok, folyók
szerint igazodik, és reméli, hogy oda is érünk . Hogy három nap alatt tettük
meg a jó fél napra t ervezett szakaszt? Sebaj: Itt az Id ő még nem pénz. Pedig
a közlekedés errefelé még könnyebb, mint északabbra, mi vel inkább szavannás
területröl van szó.
Az egyik fő probléma a lakosság teljes létbizonytalansága , kiszolgáltatottsá ga.
Jogi szempontból is. Ez elsősorban az indiánokat érinti, de szenved től e a beszivárgott szegény telepes is . A terület pár évtizeddel ezelőtt még szinte tel je·
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sen éri nt etl en volt. Tehát az Indiánoknak volt helyük szabadon mozogni, s a
többi lakos ut án sem érde kl ődte k nagyon. Az uto lsó két évtized azonban nagy
változásokat hozott. M egépült az új fővá ros, Brazflia (1960). Ebből új ut ak nyil.
t ak, mint pl. a kb. 2000 km-es út föl Belémbe. az Am azonas to rkolatához. S
most van folyamatban az Amazonas meghódít ása: épül a Trans-Amazonas út .
Új vidékek tá rul nak fel, érctelepek. olaímezök kecsegtetnek. Az utak miatt a
föld hirtel en mill iókat ér. Kié ez? Az ott lakó indláné? A beszivárg ott telepesé?
Bíróságra menni , panaszt emeln i? Száz kilo métereket t ehetn e meg az Indián ha tu dna olvas ni. ha tud ná, milyen jogai vannak, s ha lenne reménye, hogy az
új . honfoqlal ökkal" szemben szavát hallatn i tudja . A jogi állap otokra a leg.
kife je zőbb hasonlat a vadnyugati filmek Indián- sheri ff--a ranyvadász viszonya:
a jog a f egyver!
Itt próbál a misszi onárius az Indiánok segitségére si et nI. Ck ott él nek a vld éken évt izedek óta. Osszeköttet ésük van a püspöki karhoz. isko lázott ak, szereti k
a népet. érzik szenvedését . - M it tudnak tenni ? Próbálják az emberek nek meqmagyarázni jogaikat. Segíti k öket , hogy védjék meg érdekeiket abetóduló fö ldénesekkel szemben. A püspök i kart nyilatkozásra ösztök élik. Mindez persze sokaknak nem tetsz ik . Könnyen kim ondják róluk : lázít anak! Nem egy életé t áldozza
népéért. Mint pl. tavaly P. Bournier. Nem forrófejú demagóg volt, hanem rnosolygós, szelíd ember. Akkor ls , amikor együtt tanultunk Rómában. akkor ls,
amikor jezsuita tartomá n yfőnök vol t Brazfll a középs ö részén. Az maradt akkor
is, amikor misszióba kérte át hely ezését. I:ppen úto n volt Mato Grosso fent emIitett részén, félva d v idéken. Kis fa luhoz érte k a püspökkel . megszállt ak. A helyi
fogdábó l segélyk iáltások hall atszott ak: asszonyokat vallattak, mivel az egyiknek
a rokona áll ít ólag meggyil kolt egy rendört. Erre bementek. s ti ltak oztak a kínzás ellen . Mikor P. Bournler vég ső érvü l azt hozta fe l, hogy ha nem hagyj ák
abba, följe lent i öket , az egyik egyszerúen golyót röpített a fejé be . Az eset be.
járta a világsajtót , mert áldozata pap vol t , jezsuita. Brazíl ia egyik legismertebb
családjának a tagja . De amit Ö akart, ugyanazt teszik társai is : védik, segít ik a
misszió szegény népét , az Incllállokllt.
(P. B enkő Antal , Rio de Janeiro)

4) M ég Szent Pálnak sem volt könnyü görögnek lenni li görögökk el és zs ld ónak a zsid ókkal. Rengeteg támadás, meg nem értés érte emiatt. Meg tudja
valós ítan i ezt a f eladatot egy európai ember Ázsiában, A fri kában, a d él-arnerlkai Indiá nok között ? A színe is más , a szeme állá sa is másként t ükrözi a vil á.
got; hiányzik belőle a gyermekkorban szerzett, él et et meghat ározó él mények
sorozat a, ami t a bennszülött az anyat ejjel szívott magába. S rn éqls meg kell
prób álnia a leh ete t lent, legalább is abban, hogy me gt anul a I k a I m a z k o dn i . Ez a leg kevesebb, a l e ge ls ő f ok, - s ez sem mindig könnyü.
Orvendezzenek velün k és adjanak hálát a jó Ist ennek: elértük a gyémánt jubileumi évet . 75 éve érkezett az el ső négy szerény, bátor és vid ám l elk ű rendtá rsunk India földjére, Ranchiba, hogy me gkezdjék a szép missz iós munkát a
szegény bennszülött törzsek között, akik a nagy föl dbi rt okosok rabszolgál vol tak . Sok viszontagság között , a fá rasztó éghajlat alatt hi ntették a jó magot . Ma
33 missziós Int ézet ünk ékesítí az indiai Egyházat . de mi ndig a szegények között .
Talán ezért ls velünk van a jó lsten áldása.
Ranchiban van az indi ai anyaházunk. Tehát ott nyílt meg a Jubile umi év . Nyolc
püspök volt jelen azokról a te rü l et e k r ől , ahol rendtársa ink múködnek, és 32
missziós atya. A zsúfolásig telt székesegyházban koncele brált misé ve l kezdték
meg az ünneplést . Hosszú sorban méltóságleljes tá ncot I.ejtve jöttek az orsolvit a jelöl tje ink . Fejükön díszes cser épedényben égte k a kis mécse k. Az edények
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ri zskalászokkal voltak f eidIszítv e. Utánuk a n ővé re k vonultak. Az india i liturgia
szerint f elajánláskor ml vittük a szent áldozat hoz való adományokat : olaj at.
kenyeret, bort, v ir ágot , gyümölcsö t , vIzet. I:n vittem egy nagy korsó bort. és
közben beszélgettem az Úrral. hogy lelke rnben vis zem az ol aszfai magyar bort .
Mindnyájan megemlé keztünk szeretett jótevOi nk ről: lsten után nekik köszönhet jük munkánk lehetőségét. Az egész katedrális fényben úszott . az oltár színes
népi sz öttes terítökke l volt feld fszltve . Két óra hosszat tartott a szentmise.
Minden s z e rzete sre n dbő l jele n voltak kisebb-nagyobb csoportok .
Mise után volt a kiá llftás megnyitása. Ezt egy áll ami , másvallású ké pvisel ő végezte. E l őtte egy nagy folyosón kellett átmenni. ami tele volt faágakkal stb. Ez
az Indiai dzsungelra emlékeztetett. és az ágakat a püspökök tis ztí tották el. A
klá llftásl kapu előtt díszes helyen kl volt téve a négy els ö orsoly ita missziós
ci pője. Ezeket négy india i fő nök nő virágfüzérrel díszítette föl , és közben rnlndegyik külön köszöntést mondott. Nagyon megható volt. Mindenki tapsolt. A nagy kiállftá si csarnok t ele volt a 33 IntézetünkbOI hozott t árgyakkal , fény.
képekkel, st at iszt ikákkal. térképekkel stb .
Este pedig még egy g yönyörű élmény várt mindenki re. Híres bengál t áncmesterek és énekesek dramat izálták Szent A ngéla anyánk életét , és diákl ányaink
gyönyö rű ri t mi kus táncokban mutatták be. Olyan sz ép volt. hogy a közönség
nem győzött betelni vele . Négyszer kell.ett eljátszaniok .
Most a t öbbi házon van a sor. M i Jampaniban márc. l8.·án tartj uk. mert a jó
Szent Józsefnek ls nagy köze van hozzá. Egy szép filmet is mutatunk be. mert
ez nagy rit kaság. Koncel ebrált mise lesz a nagy plébániatemplomban . Itt is lesz
kiál1 ft ás. Levágunk néhány jószágot, hogy ünnepi ebéd legyen 800 éhes diákunknak, a 20 pedagógusnak és 40 munkásunknak az építkez és n él. Szeretettel rneqhfvunk mindenkit : legalább lél ekben és Imában legye nek velünk. Áldjuk az Urat,
mert szép napokat is adott nekünk.
Az utols ó hfr pedig az, hogy az Idén egy kis megérdem elt pi henésre megyek
Európába. Ez ls a jó lsten ajándéka , és hálával veszem , már a missziós ügyért
ls .
(Pushpa n őv é r, JampanI)

Lehet-e az alkalmaz kodáson túl menni? Menny iben fejezódhet kl a kri sztusi
örömhí r hirdeté se és élése az afrikai, ázsiai kultúrában , ennek formá iban, szokásaiban? Az els ő nemzedéktó l egyesek megkívánják, hogy az újkeresztény
még rítusformáiban is elszakadjon a pogány életformától. Csak így születik
újj á. Mások attól féln ek, hogy a görög-római vagy nyugati form ák levetésével a
kereszténység lényeges pont j ai is ves zendóbe mehetnek (vö. a híres . r ttusvitát" P. Ricci Idejében) . (;vszázadok folyamán nem k épződ ött-e közöttük életegység a . phtlosophla perennis" -ben, a li turgia szavaiban? Szabad-e pl. hindu
vagy más szent , de nem keresztény szövegeket is fe lolvastatni az igeliturgiában? Van-e értelme a felszabadulás teo lógiájának? M eddig mehet a k u I t u r á I I s b e é p ü I é s (Incultu rat lo) az alkalmazkodáson tú l? Meddi g kell mennie?
Thsumbe püspöke. Yungu (a zaire-i püspöki kar elnöke csak azt a nevet
használj a. mióta Mobutu eltörölte a nem afrikai ker esztnevek haszn álatat) szerint a kulturál is beépül és Afrikában . azt jelent i. hogya keresztén ységnek
afrikai arcot adunk." PI. a litu rgi ában: Am ikor az afrikai Teremtójével lép kapcsolatba, Inkább érzelmei re támaszkodik. nem értelm ére. Ezért a rnlse Iiturgiá-
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jában egészen sajátos, zalre-l rí tust dolgoztak ki. Ebben a formában a közösség részvétele sokkal erősebb . Igazi párbeszéd jö n létre a pappal. Ehhez járul
az afrikai ritmus, amely nélkül Afrikában elképzelhetetlen egy ünnep vagy
szertartás. A változás még a filozófia és teológia terén ls megnyilvánul , mert
az afrikai ember gyökere más, mint az európaié. Nem áll egyedül vagy elkű
lönítve : mindig közösségi lénynek tekinti magát. A családnak, a törzsnek , a
nemzetségnek a tag ja. Ez a szoros szociál is kapocs mélyrehatóan alakítja . Vallásosság, barátság, tekintélytisztelet alapvető lel ki és kulturális számukra a
keresztény hitben. Vegyük pl. a törzs i hovatartozást. Szent Pál I<risztusról mint
testvé r ünkről beszél. Ennek igen mély jel entősége van az af rikai számára:
Am ikor a szülók meghalnak, a legöregebb testvér foglalja el helyüket a családban. Az ó háza lesz a központi tal álkozóhely . Megérthetjük ebb ől , mit jelent
egyafrlka inak, ha Krisztusról mint . öreqebb Testvéréről - beszélünk . Az öregebb testvér feladata a többit szeretn i, összet art ani. Rajta keresztül ismeri k
fel a többiek egymás közötti testvériségüket. Döntő ez a jelenleg i afrikai helyzetb en, ahol annyi a háború , a törzsek között í gyülöl ködés . Mi keresztények új
dimenziót teremtünk meg ezen a földrészen, amikor hangoztatjuk: Mindannyian
testv érek vagyunk , mert mind Krisztus testvérei vagyunk . Egy At yának vagyunk
gyermekeI. A keresztény örömhír ilyen beállítása az afr ikai lelke mélyéból
merít. Nem mintha egyedül ő érezné és látná ezt, de érzelmileg mélyebben
visszhangz ik rá, mint a többiek.
5) Királyi papság vagyunk, - mondja Szent Péter. M iért ne éljék ennek
a tudatát gyakorlati fo rmában is a hívek? A kat ekéta valam iképpen mindig ezt
a szerepet töltötte be. De ha az evangel izáció az egész egyház feladata, akkor
minél több embernek aktívan élnie kell ezt. A missz iós területen sohasem volt
el egendó a munkára a papság. Ma is új utakat keresnek, ugart törnek a h í ve k t e I j e s e b b r é s z v é t e I é r e az evangelizációs munkában.
Cost a Hlca-ban szoros an vett missziós terület tula jdonk éppen csak egy van : a
IIm6n l apost ol l vlkarl átus . amely a német lazaristákra van bízva . Nyugodtan
lehetne .egyházmegye ls, mert személyzete semm ivel sem kisebb, mint San
lsldro de EI General egyházmegyéé. ott vannak még részek, ahol bennszülöttek
élnek. De elenyészöen keve sen vannak, egész Costa Hlca-ban mindössze talán
húszezren . Ezek ls nagyrészt már kereszté nyek, katolikusok. Tehát itt más a
helyzet. mint pl. Guatemalaban. ahol a lakosság [ ór észe még nem ls beszél
spanyolul, s e l őfordul . hogy nagyobb községekben ls (pl. Chlchicastenangóban)
a fele még pogány. s Igya katol ikus t emplomot het enként háromszor átenged ik
nekik rftusa lk megtartására. Ezért vezették ott most be a kítché nyelvet ls a
szemináriumba. - A ml szemináriumunkban más gondok vannak: igen sok a
hiv atás. ninc s hely befog adásukra , illetv e szoronqanak , mint a heringek. IOpit·
keznl kell. Most kezdik szerv ezni a nemzett gyújtést. külföldről ls várnak seq íts éqet, Már most lehet számoln i azzal, hogy Ismét vagy 40 új kíván belépnI. Novemberben fej ezödik be az iskol aév, és márc iusban kezdödi k az új. De addig
semmiképpen sem lesz kész az új épületszárny. - Gondok vannak a szeml.
nárium l kik épzés körül ls, bár a jelenleg i rendszer alapj ában véve ideál is len ne.
A tanári kart és a tanu lm ányi rendet az Inst lt uto Teol6gico de Amérlca Central
ker etében három testület közös munkáj a áll ítja össze: püspöki kar, férf i és nöl
szerzetes ek konferenciája. Ideális lenne. ha nem léptek volna fel nehézségek
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egyes sz.erzetestanárok r ész ér ől . Nem jó szelle mben nevel ik a fiatalokat. Bizony
ez súlyos gond, és hamarosan dönt eni kell, Illetve megoldást keresn i.
A kevés pappal rendelkezó egyházmegyékben, f61 eg az elóbb említett San
lsldro-ban, az ún. •deleg ados de la palabra" ment ik meg a lelki pásztori rnunkát.
Derék világ iak, elsósorban földmúves.ek , akiket tanfolyamokon képeznek ki,
hogy aztán az eldugott és egymástó l messze e s ö ki s t elepüléseken összefogják
az embereket, katek izmust tanítsana k, elö kés zlts ék ökét a szentségekre, lqeliturgiát tarts anak stb . Pap csak ritkán érkezik e kis helye kre , mert kevesen
vannak, és mert ezek Igen messze esnek a paplak t öl.
A szomszédos Honduras cholutecai prelaturájában 1966-ban kezdték a vilá gi igehirdetők kiképzés ét. Ma már mintegy 8000 a számuk. Gyakran el őfo rdul, hogy
egyszerú , Irástudatlan parasztokat k észüe nek fel néhány hónap alatt a szolgá·
latra . Aki nem tud olv asni, az könyv nélkül megtanulja a mise szövegét, és
saját szavaival komment álja a mástó l felolva sott szakaszt . vagy pedig Ielsz ölítja a hall gatóságot , mondják el gondolat aikat a hallott szent írási részről. Ne
felejtsük el: az Irástudatlanság t ávolról sem azonos a buta sággal ; másrészt
pedig ezek a rend kiv ül most oha te rmészeti és gazdasági körü lmények között
élő emberek Igen nagy bölcsess égre t esznek szert .
Vannak helyek. ahol apácákra van blzva egy nagy t erület . A nicaraguai határ
mellett ísmerek egy i lyen három személyból ál ló kis közösséget , és igyekszem
segiteni ls 6ket. Parroc as-nak ( .pl ébánák") hívom ő ket. Mi ndent csi nálnak.
csak nem mis éznek és gyóntatn ak, valam int nem asszisztá lnak házasságnál. és
nem szolgáltatják ki a betegek szents égét . A pléb ános vagy 90 km-re lakik . A
plébániáról egyszer egy héten jön ki egy pap mls éznl. pr édikáln i. gyóntatn i.
Különben a jó apácák végzik a munkát mintegy 1473 kms-en, 30 t elepülésen.
Most éppen autót Igyekszem szerezni nekik. mert a régi erósen t önkrement
már. "s csak jeeppel lehet arrafelé k őzl ek edn l . az ut ak miatt . - Különben is
errefelé, de egész Dél-Amerikában is, mind jobban Igyekeznek beálln i az apácák
a pasztorác iós munkába. Kell is, f öleg a paphiány miatt.
Hiányzik egy jó énekeskönyv , olcsó biblia , teológ iai könyvek . Nem kört nyű a d élamer ikai gondolk odású embereket összehozni közös, di namiku s munkára. G y ű
lésekben . konferenciákban, szemináriumokban nincs hiány .rlunltls" -ban
szenved az Egyház - . de n.em sok az eredmény.
(Kada Lajos nuncius , Costa Rica)
Itt a ml kis assisi kápolná nkban minden csütörtök este 8 órától Szent lélek
(karizmatikus) imaóra van. Osszejö vünk 10--12-en vagy néha töb ben. "nekeIünk , szentirást olvasunk, azut án a saját szavainkkal bocsánatot kérünk, dlcs öltjük a jó Istent, áldjuk jósá gát és kérünk kegyelm et , mindjárt meg ls köszönjük.
Persze a magyar papok és püspökök is az elsó sorban vannak.
Oreg 74 éves fejemmel és lábammal min den lassan megy. Ráadásul a jó püspök atya M inistro Extraord inár io Da Eucaristi a-vá avatott fel. Most azután szabad a betege knek és ör egeknek az Euchariszt iát kiszolgált atn i. Az öregek házán
kivül ls. Néha a székesegyházban is meg más kápolnában is segite ni a szent áldozás kiosztásában . Ó én t udom, nagy kegyelem ez. Mi kor az utc án menve
Jézusunkat hordozom . felaj ánlom minden [öv ö-menö ember szlv ét. hogy együtt
dlcs ölts ük Ot . A hazai szíveket ls.
(Brodny ánszky Georgette n ővé r , Aslio S. Vlcent e, C. P. 125.
19800 Assis E. S. P. Brasi l)

Csak a mlsszlós lelkületú egyház megújult egyház. s a megújult egyház
szükségképpen mlsszlonárlus - írta Bühlmann a zsin at i megújulás ut án (1968).
Fennáll a veszély. hogya külföldről érkezett mis szionár ius megtelepszik pár
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száz hivőjénél, s elfelej tkezik a kívülállók töme géről. De főleg az eddig Idegen
misszioná riusok közreműködésére szor ult közösségek érezhetik magukat túl
gyengének a krlsztusl örömhír sugárzására. Pedig Itt is áll: gyakorlat teszi a
mestert, a nem rnüködö tag elsatnyul. Ezért szólította fel már 1969-ben VI. Pál
Ugandában az afrikaiakat: mostantól kezdve ti vagytok saját magatok rnisszlonáriusai. A brazil püspöki kar is látja, hogy sürgősen nekik maguknak kell (társegyházmegyékkel s egyéb módszerekkel) átvenniök a preláturák lelki gondozását , s nem várhatnak csak külföldi, pontosabban európai segítségre. A kezdet nem k önny ű, de a mag már csirázni kezd. Iperuban, Nlqéri ában 1977. okt.
23-án, a missziós vasárnapon megnyílt a nemzeti missziós szeminárium . Mind
a 28 egyházmegye 2-2 szeminaristát küldött. Az innét klkerülö papok más
országba mennek misszionáriusnak, vagy pedig kisegítenek a nagyobb paphiányban szenvedő hazai egyházmegyékben. Már meg indultak a tárgyalások,
hogy afrikai papok Brazíliába menjenek missziós munkára (Fides, a hIthirdetés
kongregációjának hírügynöksége, Róma, 1977. szept. 3.).
Osszeállította a szerkesztőség
Medvigy Mihály (Róma)
A L1 C E N C I ATU S- I N T ~Z M~NV MAI SZEMMEL

Amikor Európában - hazánk földjét sem véve ki - egyre több lelkipásztori állomáshely áll üresen, ráeszmélünk arra a paphi ányra. amely a vil ágegyház egyéb területein mIndig is megvolt: nemcsak Azsiában és Afrikában, a hithirdetés klasszikus földrészein, hanem elsősorban Latin-Amerika kereszténynek ismert országaiban . Ilyenkor - elvont l e h e tősé g e k kigondolása helyett először .az élet tanítómesteréhez" , a történelmi múlthoz fordulu nk tanácsért.
a tanulmányozás fényébe állítva azokat az áldozópapi jelenlétet pótló Intézményeket, amelyekkel a régiek próbálták kielégíteni a maguk idejében felmerülő szükségletet. Nekünk magyaroknak nem is kell messzire mennünk. Magyar részről már az 1971-es rendkivüli püsp öki szinóduson ráirányítottá k a
püspöki karok jelenlévő elnökeinek figyeimét a mi XVI-XVII . századunk jellegzetes paphiány-pótló intézményére, a I i c e n c I á t u s o k működésére .

Lelkipásztori helyzet a török

i dőkben

Az európa i középkor vége jól, sőt számszerűség tekintetében túlságosan

is jól el volt látva a papság szolgálatával. A pápai t ízedszed ök feljegyzése i ből
tudjuk, hogy az egyházmegyés papi állomáshelyeknek mily sűrű hálózata lét ezett Magyarországon. A veszprémi egyházmegyének, amely akkor a Margitszigetig te rj edt, 1300 táján 487 plébániája volt (az első világháború után a
veszpréminek és a székesfehérvárinak együtt kb. 350). Európaszerte városonkint nem is egy, a püspöki székhelyeken rendszerint három-négy különb özö
koldulórendi férfizá rda állt. A .barátok" - akikhez nálunk a remetébő l le lki32

p ásztorkód óvá lett magyar pálosr end 130 házának tagj ait ls számítanunk kellrendszeresen kirajzottak a környékre , és kapcsolatot tartotta k a hivekkel, részben igehirdet és és gyóntatás, részben alamizsnagyújtés által. A koldulórendek világszervezetek lévén, a hazai zárdák lakói közt akárhány világot látott
és egyetemi múveltségú szerzete spap akadt.
Ez az egyházi gyöngyélet hazánkban csaknem egycs apásra, néhány évt ized
leforgása alatt szinte te ljesen az ellen k ez őjé r e változott. A régi ber endezke dést elsöprő hullámok egyré szt kel etről, másrészt nyugatról zúdultak az országra. A török meghóditotta a terület nagyobbik fe lét , a püspöki kar elvérzett
Mohácsnál; a reform áció rohamos t erjedé se pedig elnéptelenitette a zárdákat. Ak árhány szerzetes elölj áró is, rnl nt például a sárospataki fe rences házfőnök Kopácsi István, a lutheri mozgalom ve zető té nyezőj e lett. A török - a
közhiedelemmel ellentétben - nem üldözte a kere sztény vallást. Elvben türei.
mes volt hozzá, de érezte tte vele az Iszlámhoz mért alsóbbrendúségét . Bulgáriában a legmagasabb keresztény templomnak is alacsonyabbnak kellett lennie
a legkevésbé magas mecsetnél (a kereszté ny lakosság ezért a fö ldbe mélyesztve épitette temploma it) . A hódol ts ági magyar területen a romlásnak Indult
templomok helyreállitása a t örök hatós ág engedélyéhez volt kötve, amit rendszerint csak hosszas huzavona után adtak meg; és ha a klj av itott épület valamivel nagyobbra sikerült az ered et inél. ki mélet lenül lerombolták az egészet .
A papság, ahol megmaradt , múködhet ett: az egyházmegyés klérus és a protestáns Ielk tpásztcrok egyaránt; bár a török örül t a keresztényeket g y e ng f tő
vallási megoszlásnak, és a bégek inkább kegyelték a pr édikátorokat, mint a
katolikus klérust, amelynek ki rály-kinevezte főpá sztorai ell enséges terület en,
akárhányszor épp Bécsben élte k. Igaz azonban, hogy a török kormányzat szerette könnyen áttekinteni a helyzetet, és oly kor csak egyféle nem-katolikus
igehirdetők múköd ését túrte meg valamely területen. A szerzet es-együttélés
nem volt biztonságos, mert ahol elvihető érté ket sej tettek a f osztogatók, oda
rátámadtak . Am a koldu ló barátok létét és k óborlásalt. mint aHéle keresztény
dervisekét, a törökök megértetté k, és elnézték zárdáik múködését Szegeden
és Gyöngyösön, majd Kecskeméten és Pesten is. A s zeqedí h á zfő nök 1648-tól
a csanádi püspök helyn öke volt. Elenyésző kivétellel szintén barátok - bal káni ferencsesek - vol tak azok a felszente lt püspökök, akik éppen nem veszélytelen körútjaikon kiszol gáltatták a bérmálás szent ségét , és nagyr it kán
papot szenteltek. Számos bátor j ezsuitáról is tu dunk, akik hajlandók vol tak a
hódoltsági területen önként megtelepedni. Belgrádban 1612 óta áll andóan tartózkodott kettő, akik aposto li útja ikon Kalocsáig és Temesvárig jutottak. Pécsett mint a távoli megyé spüspök hely nökei múködte k, időn k int jo ghatósági
surlódásban a pápa küldötte vándorló felszentelt püspö kkel. A pécs i Jezsuit a
település körülbelül egyidős a belgrádival, és megérte a fels zabadulást.
A török t űrte birodalmában az orthodox egyház fő pa pj a i t, s ő t meghóditott
nemzet ük született vezetőit és képviselőit látta bennük. Megválasztásukba
természetesen beleszólt, beiktatásukból hasznot húzott, és népi zavargások
3
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vagy f elkel ések esetén felakasztotta őket. ~rthető te hát. hogy a Szentszék
hasztalan n6gatta a magyar katolikus püspököket, hogy települje nek át hódoltsági egyházmegyéikbe. Királyaink sem tűrt ék volna vélt püs pökkinevező joguk
csorb ftását. Bár a feltételes múlt idő tárgyalása nem tartozik a történettudomány körébe , biztosra vehetjük, hogy a török viszonyokhoz alkalmazkodni képes főpapság esetén jelentőset enyhült volna a paphiány , - de persze számos
vértanút C a keleti egyház sz6használata szerlnt .neo-mártlrt" ) is t isztelhetnénk a hódolts ági idő püspökeinek sor ában.
Az óriás i paphiányt, kiváltképp kezdetben, még csak súlyosbította a katolikusok szórvány-h elyzete. A XVI. század utolsó évtizedeiben, Verancs ics csanádi püspök egyko rú becslése szerint a lakoss ágnak már csak egy ezreléke
volt katolikus a kir ályi Magyarországon, Erdélyben és a hódoltsági területen
egybevéve. - Ez híven tükrözi - nem ugyan a valós ágot, hanem azt, ahogy
akkoriban fe lelős helyen látni vélték a valós ágot . Ez is történe lem a javából.
Kolozsvárt 1579-ben, amikor a jezsu íták vég re-valahára ideiglenesen megtelepedhettek, már egyetlen katolikus pap sem volt. A hívek ugyanekkor nagyon is óhajtották az Egyház szolgálatait. Anton io Possevi no Jezsuita atya , aki
mint pápai követ ekkortájt, a Báthoryak idejé n, vagyis katolikus szempontból
viszonylag szerencsés években utazhatta be Erdélyt, Igy ír XIII. Gergel y pápának: . A szomszédságban van továbbá, de már török ural om alatt, Temesvár,
Belgrád és Bosznia. Onnét is szép számban jönnek a katolikusok, hogy akár
csak egyetlen misét találjanak, vagy hogy feloldozást nyerhessenek, noha ez
hosszú út jukba kerül, és el ég gyakran az életük kockázt at ásával jár . Magában
Váradon kétezernél több katolikus van. Osszefut hozzájuk a szomszéd területekről és török földről, Gyul ár61 még négy-ötezer ember. De ennek a városnak
nincs katol ikus igeh irdetője . Egy szegény idegen pap mondja nekik a mlsét."
A középkor csak a f óískolát vég ző, magasabb áll ásokra pályázó, öszt öndllszámba men ö javadalmakat élvező klérust nevelte koll égiumokban . A szemináriumi papnevel ést az 1563-ban zárult t rienti zsinat rendelt e el, és csaknem
egy évszázadba került, mig a rendelkezésből nálunk s zámottevő valóság lett.
A nép leendő papjai a középkor végén is a plébánosok oldalánál inaskod va
szerézték szakmai isme reteiket, és egy eléggé szeré ny követe lményü vizsga
után részesültek a felszentelésben . Am a török alatt rengeteg plébánia szünt
meg: egyszerüen azért, rnert a falvak lakossága bemenekült a fosztogató ka.
tonaság elől nagyobb biztonságot nyújtó városo kba. A kir ály i Magyarországon
vagy Erdélyben a protestánssá lett földesurak saját hitükön lévő lelkipásztorokat küldtek a plébániákra birtokaikon. A he lyzet csak Pázmány Pét er érsekprímá s müködésének vége ztével C
t 1637) változott meg. Ettől fogva lett a ka.
to likus vallás újból döntő tényezővé a ki rályi Magya rors zágon. Am a fordulat
a hódoltság i területen is megmutatkozott. A Belgrádból Kecskemétre látogató
ferences püspök 1649-ben ezer katolikust talált a prote stáns tö bbségü városban; Jászberényben viszont, ahol 1300 kato likusbó l 593 bérmálkozott, protest áns alig volt már .
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A IIcenciátusok

működése

A paphiány továbbra ls elképesztő volt és maradt. A püspökök azonban vagy helynökeik - v ilági férfi aknak, e lsősorban Iskolamesterek nek adt ak megbizást a hivek bizonyos korlátolt mértékű lelk ipászto ri gondozására. E megbizottak volak a .licenclátusok" (ténykedésre jogosítottak) . Feladatuk volt a
hiveket vasárnaponkint és ünnepe ken harangs zóval összehívn i a temp lomba
vagy más alkalmas épületbe. más híján esetleg magánházba is. Ott e l ő írn ád
koznl, éneket vezetni. felolvasn i a szentírás i szakaszokat; esetleg igét is hirdetni, de i nkább könyvből olvasva, mint a saját szavaikkal. A pléb ános helyett
ténykedtek a házasságkötésnél, bevezették a templomba és a szokásos áldásban részesitették az új asszonyt és az új édesanyát. Keresztel t ék a gyermeke.
ket, egyházi végtisztességet adtak a halottaknak, el őkészitetté k a hiveket a
szentségek vételére az időnki nt megje le nő fe lszentelt pap vagy püspök kezéből; -ilyenkor misére is vezették a híveket. Hitoktattak, kihirdették az ünnepeket és a böjtöket, körmeneteket tartottak. Ha lehetséges volt, idejében papot
hivtak a nagybetegekhez; ha pedig nem, akkor fel készítették ő ke t a halálra a
hit, remény, szeretet és a bűnb ánat felindításával. Ténykedésü knél reverendát
és karinget viseltek. A zsinati jegyzőkönyvek megadják nek ik a .tlszte lendö
li cenciátus-plébános" címet.
A licenciátus a legközelebbi áldozópap-plébános fel ügye lete és természetesen esperesi ellenőrzés alá tartozott. Köteles volt a papok közül lelkiatyát
választani . akinél legalább havonkint gyónn ia kellett. I:vről év re v izsgát is kivántak tőle. Minthogy azonban a Ilcenci át usi m űk ö d és ránk maradt szab ályzatai már eléggé k és őlek. a XVIII. századból valók , nem tudhatjuk , hogy eleve
így volt-e, sem azt , hogy milyen mértékben teljesül tek ezek az elő írások. A
szabályozás különben is inkább arra szokott rávil ágítani, ami gyako ri hiányos,
ságként mutatkozik. A főpásztorok - mint Pázmány nyilatkozatai mutatj ák a le qszfvesebben elbocsátottá k volna a licenciátusokat , de nem nagyon fölényeskedhettek velük, hiszen nélkülözhetetlenek vo lta k, nehéz, kockázatos és
rosszul javadalmazott szol gálatot te ljesítette k. A ki rályi Magyarországban t anult és felszent elt papokra egyrészt ott is szükség volt, másré szt a t öbbségük
nem is volt hajlandó vállalni az életveszé lyes és megaláztatásokkal járó m üködést a hódoltsági területen .
A Iic enciátusok szolgálatáért az Egyház szerény megélhe t ést biztos ított;
rendszeri nt szer ényebbe t. mint egy fel szentelt papnak. Helyen ként élvezték a
teljes plébániai javadaimat, amellyel lakás is járt; beiktatáskor ugyanúgy le
kellett tenniük a tridenti hitvallást, mint a klerikus j avadalmasoknak. Mindenhol megkapták a st ólajövedelmet (ke reszteléskor, esketéskor, avatás kor és
temetéskor; a sirnál mondott gyászbeszédért külön is). Esetleg évi fizetést
kaptak a hívektől természetben és pénzben. Az illetékes papot hivatalos ottartózkodása alkal mával élelmezniük és szállásolniuk kellett. M inthogy a m űk ö
dési engedél yért az első év után, de később is legalább kétévenkint újra folyamodniuk kellett, ez jó alkalom vol t a híveknek, hogy újra szerzödjenek llcen-
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ciátusukkal, lehetőleg lejj ebb szorítv a a járandóságát. Számos plébánia nem
is akart felszentelt papot . nehogy töb bet kelljen fizetnie.
A IIcenciátusok számáról csak hel lyel-k özzel értesü lünk. Pázmány szerint
1628-ban körütbelük kétannyi licenciátus rnüködött, mint ahány pap; ám az ő
elnökletével tartott 163()..as nagyszombati egyházmegyei zsinaton már csak
29 lIcenciátussai találkozunk a megjelent 102 lelkipásztor névsorában.
Cserneky János jezsu ita atya, pécsi püspök i helynök 1620-ban főpászto rához levelet küldött, amelyet Harangozó Bálint szekcsől tanító másfél havi utazás után szerencsésen kézbesített is Bécsben. A püspök jegyzeteiból ismerjük a levél tartaimát és a futár szóbeli közlésett. Eszerint Pécsett m integy
700 kato likus él csaknem két annyi unitárius között , Van még hatvan kálvinista
ls. de ők a kato likus kápolnába járnak, mert a török nem hagyja, hogy vall ásukat gyakorol ják. Sokan katol ikussá is lesznek közülük, csak a gyónás esik
nehezükre. A kato likusok pécsi Iskolájába negyven tanuló jár. Az egyházmegyében három év alatt hat templomot sike rült hely reállítani. Három magyar pap
van, egyiküket ott szentelte a ferences üszkübi püspök. Egy másik fiatal papot fel kellett függeszteni , ezért csak licenclátuskodi k. Kívüle még tizennégy
licenciátus van. Működ ik a környéken egy jó tucat horvát pap ls a belgrád i
egyházmegyéból.
Pongrácz György püspök idejében a .hódolt sági váci egyházmegyének het venhárom községében vol tak a katolikusok, akiket t izenhárom plébános és
harminchárom li cenciátus gondozott. Ez 1673-as adat.
A llcenc lát us -lnt ézmé ny mérlege

A IIcenclátusok ellen sok panasz ls vol t. A pécs i egyházmegyében egyese·
ket valós ággal meg kellett téríten i, mert világ i létükre gyóntattak, és közönséges osty ával .á ldoztattak". Több helyről is hangzott el panasz, hogy megesketnek olyan elváltakat, akiknek házastársa még életben van. Javítha tatlanul
önállóan préd ikáltak a jóváhagyott beszédek f elol vasása helyett.
I:rrlemük mégis óriásI. Meg tartották hívei ket a katol ikus hitben , amely et
még terjesztettek is. Osszetartották a magyarokat, művelték és meq qyökereztették a hazai nyelvű egyházi népéneket. Pázmány elsősorban az ő használatukra adta ki szent beszédeit . Még az 1700·as évek elején ls nélkülözhetetlenek voltak. Jórészük házasember volt. Ez fontos lehetőségnek bizonyult, mert
rnódot adott számos protestáns lelkésznek, hogy katolikus meggyőződésre
Jutv a továbbra is egyházi szolgálatban működhe s sék . A bevált nőtlen llc enc í átust pedig pappá lehetett szente lnI.
Kérdezhetjük azonban, miért nem szente lte az Egyház a Ilcencíátusokat
szarpapp á. oltárszolgává (akolItussá) vagy legalább te lolvasóvá . A választ
három szempont adja meg. A reneszánsz óta valami karizma-Idegen gyakorlat
mutat kozik a nyugati egyházban. A kereszté ny múlttól elt éröen annyira fontosnak tartjuk az emberileg m inél alaposabb szakképzést, hogy szinte háttérbe
szorul a szent ségi vagy szenteiményi fela vatás misztériuma. J ell e mző . hogy
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még a II. vatikáni egyetemes zsinaton is mennyire idegenkedett a főpapok
számú kisebbsége a lelki gondozásban segédkező világiak állandó
szerpappá szentelésétól. - Egy további szempont, hogy a klérus alsóbb fokozatai, söt maga a szerpapi rend is, az újkorban egyre inkább az áldozópapság
előkészítő lépcsőfokai lettek, és az ókori hagyománytól eltérűen - nem
állandó jellegú megbízatások többé . Kivétel azért akadt még a múlt században is (mint például az áldozópappá sem szentelt bíborosok vagy a kisebb
rendekben részesített Liszt Ferenc). Am a hazai Iicenciátusok esetében egy
harmadik szempont esett legsúlyosabban latba. A méltatlan é l etű (például
részegeskedő) papoktól, akikre zsinataink panaszkodtak, főpásztoruk nem tudott szabadulnI. Az egy-két évre megbízott licenclátusok esetén könnyebben
nyílt mód erre. Ezért nem volt tanácsos állandó jelleggel felavatni őket. Persze
egy felszentelt klerikust ls el lehet tiltani a papi teendóktól , vagy akár le ls
lehet fokozni, csakhogy ez százszorta botrányosabb, mint egy·egy megbízatást
rneq nem újítani; főként ha a megürült helyet már egy hamarjában felszentelt
pappal lehetett betölteni (Pázmány idejében nálunk a szemináriumi papképzés
rendszerint mindössze két évre terjedt) .

jelentős

LIcenciátusokat a )elenkorban?

Nem kellene-e sürgetnünk ma is, hogy az Egyház állítsa fel. vagy állítsa
vissza a Iicenclátusok intézményét? Aki ezt követeli , nyitott kapukat dönget.
Talán még nem figyeltünk fel rá eléggé, de tény, hogya II. vatikáni egyetemes
zsinat és a rákövetkező újszerú liturgiai jogaikotás nemcsak fel újította már az
effajta szolgálatokat, hanem jóval tovább is ment a XVI.-XVII. századi gyakor·
latnál. Nem csupán az állandó szerpapság fokozatának életbeléptetésére gon·
dolunk, hanem elsósorban arra, hogya felavatott felolvasók, sót még az áldoz.
tatásraIs hivatott akolitusok sem tagjai többé a klérusnak . A püspökök világi
ifjakat és férfiakat avathatnak fel e szolgálatokra bárhol a világon . Sőt sz árnos
egyházi szertartás végzését bízhat ja már az Egyház akár felavatatlan férfiakra
vagy nökre, A gyermekkeresztelés magyarul is megjelent szertartáskönyve
leírja például, hogyan keresztel szükség esetén a világ i hivő. Egyáltalán nem
a régi értelemben vett .szükségkeresztségról" van itt sz ö, hanem valóságos
papnélküli liturgiáról. Püspökeink elrendelték, hogy ennek menetét ezentúl
minden hazánkban kladandó imádságoskönyvben közölni kell , hogy állandóan
kézre álljon .
Az illetékes egyházi hatóságtól megbízott világi személy ma már bünbánati Igeliturgiát vezethet (Búnbocsánat és Oltáriszentség, Budapest 1976,27. o.
37. szám), igelIturgiával kapcsolatosan áldoztathat (i. m. 230. o. 20. sz.) , Igen
szép szertartás keretében áldoztathatja a betegeket, sót nyújthatja nekik a
szent útravalót is a halál óráján (I. m. 250. o. 54.• 56. skk .l . A temetés új llturgiája ls módot ad, hogya szertartást világi hivő vezesse. Aldozópapok vagy
szerpapok hiánya (Illetőleg másirányúan igénybevett volta) esetén úgy helyes,
ha .háromállomásos" temetés esetén a halott lakásán és a temetőben v éqzen37

dö szertartást világi személy vezeti ; jó, ha ugyanaz tö rté nik az otthoni halottvirrasztás alkalmával is. A mise nélküli temetés szertartását teljes egészében
szerpap végezheti. Lelktp ásztort szükség esetén a püspöki karok az Apostoli
Szentszék hozzáj árulásával világi embert ls megbízhatnak vele (Ordo Exseqularum, n. 19). Egyébként a püspöki konferenciákra ta rtozik annak eldöntése ,
hogy adható-e megbí zatás világ iaknak teme tési szertartások végzésére (i. m.
n. 22, d). A házasságkötés új menete még nem ad módot i lyesmi re, de salátos vidékeken (példáu l m lsszl ös területen) rend kívü li megbf zatások lehetségesek, és elő is fordulnak.
Nem-liturg iai jellegú lelkipásztori elfoglaltságokra (péld ául hitoktatásra,
Irodai ügykezelésre) méginkább lehet világ iakat alkalmazni. Ausztriában már
vannak plébániák , amelye ket szerzetesn ö vezet . Az Amerika i Egyesült AlIa mokban számos egyházmegyei Irodának van női tis ztviselői kara, csupán a föpásztor és a helynök a felszentelt személye k. Van papnevelő fő iskola ls női
doqmat tka-professzorral. Mindezek nemcs ak els ő rendű női munkahelyek, rnert
4-5 óra fizetett elfoglaltság mellett még i d ő t és e rőt hagynak az alkalmazottaknak háziasszonyi és családanyai teendőik ellátására az emberhez méltó szabad id ő sérelme nélkül ; hanem egyszersm ind az apostoli életformát vállaló papot is szabaddá te szik a valóban apostoli munkára , hogy . mlndenklnek mlndene " lehessen (1Kor 9,22), és megszabadulva az anyakönyvek, az akták és a
számadások béklyóiból valóban át tudja élni cölibátusának érte lmét. Ilyen értelemben ls . az Id ő k jelei" .
F o r r ti s o k é s I r o d a lo m: Péterffy, Carolu s SJ: Sacra concilia eccles iae romano-catho llcae ln regno Hungariae celebrata . II. vol. (1560--1734) . Posonll 1742. Veress, Andre &s: Fontes rerum Transylvanlcarum (Erdélyi történe lmi források) Tom. I.
Epistolae et acta Jesuitarum Transy lvani ae temperlbus pr inc ipum Báthory. KolozsvárBudapest 1911 . - Lányi Károly - Knauz Nándor: Magyar egyháztörténelem. II. Esztergom lB69. - Juhász Kálmán : A li cenciátus i Intézm ény Magyarországon. Budapest 1921.
- ua.: Ein Beitrag zur Lalense.e lsorg e in der Diözese Raab. Burqen l ándlsche Helrnatblátter, 21 (1959). 262-271. - Holo vics Flórión: Baranya a XVII. század elején . Dall os
M ik lós pécsi püspök jegyzete 1620-ban. A Janus Pannonius Múzeum I:vkönyve 1966,
Pécs 1967, 171-17B. - Hermann Egyed: A kato likus egyház t örténete Magyarországon
1914-ig . München 1973.

Béky Gellért (Kóbe, Japán)
A KERE S ZT~ N V R ~SZV ~TE LE A VI LA.GMISSZIÖBAN

A misszió mint talá lkozás és szembesi tés
A misszió ma már nem az, mint régen volt. Nem annyira a . vadak", holmi
pr lmltlv erdőlakó k a mai missziók színtere (régen is kevés volt az efféle rnlszsz lö) , Szerencsére a romant ika kezd lekopn l a misszió fogalmáról. A valóság
nem egyszer kiábrándítóan józanabb, mint a hozzá f űz ött képzeletbeli ass zóciáclók voltak.
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A missziós területek lakossága éppúgy érző, szenvedö, örvendező, kereső
meg bűnös emberekből tevődik össze, mlnt akárhol másutt a világon. S nem
egyszer - ez sokaknak talán meglepetésként hangzik - a misszionárius magas színvonalú kultúr ával. nemes erkölcsi világképpel találja magát szemben.
Sót nem kevésszer tették már a hithirdetők azt a fölfedezést (hol csodálkozó
döbbenettel. hol meg vegyes érzelmekkel), hogy az úgynevezett misszióban
még mélyebb, hlhet öbb. vonzóbb szellemi-erkölcsi erők dolgoznak az emberek lelkében, mint az elkereszténytelenedett, elvlláqlasodott keresztény országokban.
Egy szóval, a misszió ma mindenekelőtt találkozás: évszázados, sőt évezredes kultúrák, vallások, világnézetek történelmi találkozása, egy igazi nagy
szembesítés. S éppen ezért önmagunkba szállással, lelkiismeretvizsgálattal
kell kezdódnle. Alázatosan be kell ismernünk fogyatékosságainkat, eléqtelenségünket a nagy feladattal szemben .
Kevés helyen kell ma már a .semmtböl" elkezdeni a misszionáriusnak a
keresztény világkép megteremtését. Azsiában csak úgy, mint Afrikában .nagy·
számú népe lakik már az Istennek" (vö. Csel 18,10), akik ismeretlenül is szolgálják már Istent, keresik a maguk módján a Megváltót. Az isteneknek bernutatott áldozatokban, a Buddhához felszálló könyörgésekben, vagy csak úgy az
ég felé kiterjesztett kezek által nem egyszer mintha maga Krisztus kérné a
már otthonra találtaktól, akiválasztottaktól: .jöjj át hozzánk ls, és segíts rajtunk!' (Csel 16,9) Számtalan becsületes, .szent pogány" (Daniel-Rops kifejezése) egész élete nem egyéb, rnlnt egy szúnni nem akaró .Borate coeli desuper", .harmatozzatok egek onnan felül, és a felhők essék az Igazat'" (Iz
45,8) néma Imádsága.
Igaza volt János pápának: az igazi misszió csak most kezdődi k el igazán.
Ami eddig volt. csupán egyes csoportok többé -kevésbé sikerült vállalkozása,
hősies (vagy nem egyszer kétes indítóokú) kísérletezése, avagy színes romantika volt csupán.
De ha mindez igaz, akkor a mlsszló ezután nem lehet már magánügy. Nem
lehet kibújni alóla azzal, hogya misszionáriusokra, missziós szervezetekre
hárítjuk az egész felelősséget. Mostantól kezdve minden .jóakaratú" keresztény férfi és nő misszionárius kell, hogy legyen. Minden egyes kereszténynek
állandóan készen kell állnia a nem keresztényekkel, a hitetlenekkel, a pogányokkal való őszinte, tárgyilagos. nyílt találkozásra, valamint arra, hogy bárhol, bármikor megfeleljen mindenkinek, aki Istenbe vetett h itéről vagy keresztény reménységé ről kérdőre vonja őt. Persze szerényen, tisztességtudóan,
jó lelkiismerettel kell ezt tennie (vö . 1Pét 3,15-16).
Mert a misszió legfontosabb s talán legkényesebb, de egyúttal legígéretesebb pillanata manapság éppen ennek a keresztény hitvallá sra való állandó
készenlétnek a nagy pillanata. A szüntelen szembesítés, a megfelelni akarás
és tudás . Csak az az igazi keresztény, aki bármikor, bárhol, akármilyen körülmények között meg tud és meg is akar felelni a hozzá Intézett nagy kérdések39

re, amiket a pogány ság, a hitetlenség, az ateizmus állan dóan felé szegez az
élet értelméről, a mindenség céljáról , az üdvösségről, Istenről.
Nyilvánvaló azonban az is: az ilyen értelemben vett misszió nem szortt.
kozlk akifejezetten .rn lsszl ók"-nak nevezett területekre vagy népekre. Az ún.
keresztény országokban is megtalál juk bőven a missziós tevékenység nagy
alkalmait.
A tizenharmadik apostol

lsten azt akarja, hogy . rntnden embe r üdvözüljön és elj usson az Igazság
ismeretére" (Him 2,4). Istenn ek ez az üdv özlt ö akarata elő ször - hogy a
SzentI rás nyelvé n fejezzük kl magunkat - az .a ngyalok közvetít ésével", az
angyalok . szolgálat a révén" meg a próféták álta l val ósult meg (Csel 7,53;
Gal 3,19; Zsid 2,2) . A tetőp o nt Jézus Krisztus vol t. Kris ztus óta pedig maga
.~ Szentlélek hirdeti a nagy t it kot : . a pogányok is Krisztus Jézusban társ örökösök , egy testhez tartoznak, és az evangél ium által az Igéret r észesei" (Ef 3,6).
Erről kell teh át a . kellö id ő b e n" (1Tim 2,7) tan úságot t ennie az Egyháznak az
egész vil ágon a hivők ált ali
Ma sokat l rnak és beszélnek a hivők általános papságáról (1Pét 2,9; vö . Kiv
19,5-6; Jel 1,6J, de csak kevesen terj eszt ik ki ezt a megt isztelő cí met és jogot
a missz iós öntudatra és f elel ősségre.
Ugyancsak divat napjainkban minden egye s keresztény apostoll hivatásáról, sőt elkötelezettségéről érte kezni : a keresz tsé g révén mi nden keresztény
h ivő , férfi és nő, fiatal és öreg valódi apost ol kell, hogy legy en, ha igényt akar
tartani a keresztény névre . Vagyis szünt elenül hirdetnünk kell szóval és példánkkal .annak d Icsőségét, aki a sötétségből csod álatos világosságára hívott
meg bennünket" (1Pét 2,9) . Jézusnak tizenkét apostola vo lt. A tizenharmadik
mi vagyunk, megkeresztelt híve k! Kivétel nélkül.
Korunk egyre mélyebben, komolyabban éli át a közös felel ősség tudatát az
emberiség haladását, múvelődését , békéjét, a t ársadalmi Igazságoss ágot stb.
illetően. Ez kétségtelenül az emberiesedés, a haladás egy ik legbiztatóbb jele
a történelemben. Senki sem lehet közömbös az emberiség . f öldi üdvösséqe"
Iránt. M indenk inek ki kell venn ie a részét (k inek-kinek a maga képessége , lehetősége és hivatása szerint) az egyre nagyobb békesség, egyre mélyebb igazságosság és a valód i boldogság munkálásából.
Ha ez igaz, akkor az örök üdvösség munkálásán ak kérdésével szemben sem
lehetünk közömbösek. Legalább is a keresztény nem maradhat veszteg, nem
helyezkedhetik semleges állás pont ra addig , míg csak egy ember is lesz a földön, aki még nem Ismeri az igazi Atyát, aki a maga erej éből képtelen rátalálni
az Útra.
Mert nemcsak gazdasági·társadalml téren vannak még ma ls elmaradott
országok és népek a világon. Az ún. •harmadik világ" riasztó valóság a lélek
birodalmában j s! S mIg létezik Ily en .harrnadlk v lláq " a lelkekben , az üdvösség
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terén Is ki merné jó lelkiismerettel állítani. hogy nincs il yen prob léma), addig
égető szükség lesz a missziók ra és missz ionáriusokr a is, s őt minden épkézláb
keresztény emberre.
I:rthetet len tehát azok érvelése, akik hol mi lé le kt ani, tört énelmi , vagy ami
még rosszabb, f urcsa t eológiai érve kkel próbálják igazolni a miss zióktól való
távolmarad ásukat. vagy maguknak a misszióknak fela dásátl Ha lst en csakugyan azt akarja , hogy . mlnden ember" üdvözül jö n és az igazság ismeretére
eljusson, s ugyanakkor a csodák ninc senek (amint régen sem volt ak) napiren.
den az üdvösségre való rátal álásban - sőt nem egy szer éppen az ell enkező
nek vagyunk a tanú i - , akkor csak egy módj át tud juk elképzel ni az isten i üdvözftő akarat tényleges megvalósul ásának: minden egyes keresztény h ivő
nagylel kú, gyakorlati közrem úködésé t a mi ssziós munkában! Ha csak a papokra, a miss ziós szemé lyzetre hárítj uk a világ megt érésének felelős ség ét, számtanIlag holtbiztosra vehetjük, hogy a mis sziók sohasem fogják elérni az emberiség összességét. Legfe ljebb ha egy részével, a kisebbik részéve l si kerül
majd nekik úgy-ahogy kapcsolat ba lépn i.
Ha eddig jobbára a misszionáriusokra és a missziós n őv ére k re nehezedet t
ez a nemes és sürgető munka az Egyházban, akkor ezután minden egyes keresztény hivőnek , aki megkapta a Szentl éle k pecsétj ét a kere sztségben rneq
a bérmálásban, apostolnak, misszionáriusnak kell le nnie ott, ahová az isteni
gondv iselés állította.
A következőkbe n néhány gyakorl ati példával szeretnénk megvilágitani, hogyan voltak már a múltban is szép számmal, s hogyan lehetnek napjainkban
ls öntudatos keresztények Igazán miss zionáriusok az üdvösség szolgálatában .
"Széles és sokat

ígérő

kapu" ( 1Kor 16,9)

Az Ap ost olok csele kedete iben sok olyan eset van följegyezve, ahol az egyszeru hívek segítik az apostolokat az evangélium terjesztésében . Legmarkánsabb példa talán a Rómából kiúzött f iat al zsid ó házaspár . Aquila és Priscil la
esete. Szent Pál Korintusban találkozott velük, és ig en nagy hasznukat vette
missziós útja in . Efezusban pl, ök ves zik magukhoz az ékesszólásáról és az
Irásokban való jártasságáról híres Apollót is, egy alexandriai zsidót . Otthon
aztán .behatöbban elmagyarázták neki az lst en tan ításá t" (Csel 18,2.24.26).
Ugyan hány magyar katolikus h i vő lenne ma képes valamel yi k múvelt honf itá rsának .behat öbban" elmagyarázni az lsten t anítását?
Az ósegyházból sok följegyzés t anúskodik arról, hogyan te rj esztették a
hitet, Krisztus t anítás át környe zetükben a vil ági hívek: f ilozóf usok, egyszerú
kézm üvesek. cselédlányok, sót még a ker esztény rabszolgák is!
Az egyik legrégibb keresztény országban , Georgiában, egy rabszolgalány
indítja el a megtérés folyamatát. Sikerült neki ul. odaadó ápolásával és imádságával meggyógyítani az ország k irályn őjét . Jutal mul azt kérte tőle , legyen
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keresztény ö is! Litvánia is a ml Hedvigünknek köszönheti kereszténységét.
Csak azzal a feltéte llel ment ui. férjhez a litvánok fe jedelméhez, hogy az fölvesz i a keres zténységet.
Etiópia (Abessz ínia) is jó példa a világiak m isszl ós lelkületére. Egy kaló zbanda elfogott egy egy iptomi hajót; utasa it legy ilkolták. Mindössze két ifj ú
menekül t meg a mészárlástól ; öke t elad ták rabszolgának Etiópia királyénak.
K és őbb , amikor már húségükkel és tud ásukkal kiérde melté k az uralkodó megbecsülé sét és ném i befo lyásuk is volt már az udvarn ál. misszionáriusokat kér.
te k Egyiptomból, hogy Etiópia is meg-ism erje az evangéi'iumot.
Az is isme retes, mekko ra szerepü k vol t a japán keresztényeknek a 16-17.
században a kere szténység terjedésében. Takayama Ukon , a kivál ó katona és
dajrnjö, számtal an neves kortársát vezette a ker eszt kúth oz. De nemcsak az e lökelök között buzgólkodott: megsz ámlá lhatatl an par aszt és szamuráj is az Ő közvetítésén ek köszönhette a hit kegyelm ét . A 16. század le g kiem elked őbb női
alakja két ségte lenül Hoszokava Grácia Tamako volt Japánban. Mé g ma is a
legnagyobbak között emlegetik a japán tö rt énetírók. Nos, ez a nemes úrnő
saját buzgóság án kí vül egyi k udva rhölgyének, Kijoh ara M áriának, köszönhette
hit ét. A lány már akkor megismert ett e vele a kere szténységet , mikor még ö
maga csak hitjelölt volt. Tamakót ö is keresztelte meg, mivel a magasrangú
ú rnőn ek szigorúan t il os volt elhagyni a házat. s mert a sógun kem ény rendelettel megtil t ot t a az el őkel ő japánokna k a keresz ts ég fölvételét .

Legszebb példá t ta lán Korea szolgáltatj a a . Jaí kus " apos tolkodásra. Korea
szinte az egyetlen ország Azsiában, ahol nem a miss zionáriu sok kezdemé nyezése vol t az e ls ő kereszt ény közösség. Néhány álla mi hivatalnok ui. az akkor
nagy t ekint élynek örv e n d ő kí nai n yeí vű könyvek között keresz tén y könyvekre
bukkant . Meg lepetve kezdték tan ulmányozni a számukra szokatlan és Ismeretlen t anítást. Ann yira megt ets zett nek ik, hogy más okat is beavatta k a "tit okba" . S mikor már kio ktatták őket is a keresztény tanít ásban, s gy akorla t ilag is
megpróbálták a ker esztény elveket az életbe átültetn i, akkor hívtak papot,
hogy keresztelné meg öket. Az is vil ágos volt el őttük , hogy csak pap tudja
bemutatn i a szent miseáldozat ot. Nagy volt az e l s ő misszionáriusok meglepe tése, amikor szinte mindent készen találtak már az Egyház megalapozásához.
S hogy mennyire nem cs ak felüle te s divathullá m vol t ez a koreai kaland, mi
sem mutatja job ban, mi nt a koreai ker eszt ények h ő sl es kitartá sa a múlt századi véres üldözések alatt. Még a japán ker es zt én y ü l d ö zők nagym estere, a hírhedt lno ue is készséges en eli smer t e, hogya kor eai keresztényekkel, fö leg a
n őkk el , nem sok sikere volt .
Ez az apostoli , a mis szionári us lél ek els ő tul ajdonsága: bizonys ágot tenn i
az evangél-iumról, az ingyen kapott remény ajándékáról, minden ütt és m indenkor, ahol és amik or csak kapu ny ílik a bemenetel re. Nem prop agandáról , hangos házalás ról van itt szó, hanem csak e g y s ze r ű en az ős z inte . meg g y őzödése s
•ta núság" -r öl.
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A szeretet leleményes
A világ iak egy ik másfa jta, modern r észvétele a m issz ió s mu nkában az ún.
• part-time" (részbeni. szabad idős) seg ít és . Sok o rszágban vannak már olyan
szervezetek, amelyek lehet övé tes zik az önké ntes . nagyl elkú vállalkozóknak
(orvosoknak , tanítóknak, két kezi munkásoknak, á poló nővérekn e k st b.) a rnls zszióban való tevékeny közremú ködést. Ezek egy bizonyo s id őre (egy v agy t öbb
évre) kimennek a missz ióba és a kórházakba n. tskclákban. a m e ző g a z d a s á g
ban, építészetben. vagy ahol épp en kell , hasznos ít ják magukat mint orv os. tanító, ács , épí tész, agronóm us. mérnök. M ár a régi fran cia kanadai misszióban
ott találju k az ún . • donné" -kat , akik nem pénzért . hanem önk ént ment ek ki a
missziókba.
Nagyon hathatós fajtája a misszió k segí té sének az anyagi . pénz beli támo gatás is . Ma már nem zet közi vo nalon áll ó, k i tú nőe n megszerv ezett missziós
szervezetek gondoskodnak a m issz iók anyag i t ámogat ásáról. Az ide beküldöt t
pénzadomány, anyag i hozzájárulás egész biztos an jó kezekbe kerü l. és nagy
hasznára van a missz iókn ak. A m issziós szem élyzet e ltart ása. te mpl om ok, iskolák. kórházak és egyéb szüks éges és hasznos f öls zere lés köszönheti ezeknek
a szervezeteknek létezését és zavartalan, er edményes múködését. Eml ít enünk
sem kell. hogy sok vil ági dolgozik ezekben a nem zet i vagy nemze tkö zi missz iós
szervezetekben.
Sok olyan világi h ivő van , aki összerakott , összekupo rgatott f ill ér eivel.
nem egyszer jó summás összegekkel támog at ja rendszeresen a tá voli m is sziók
munkáját. M att Talbot. az ír mun kás. akinek bol doggá avatása fol yamatb an
van, szerény béréből erre adakozott leg szíve sebben . Ismét máso k személyes
kapcsolataikat hasznosítják a közvet len seg ítés re: pap vagy nővér l s rn e r ő s e lk
nek küldene k könyveket. orvosságot. ker ékp árt . s őt aut ót st b. Vannak. akik
ritka bélyegsorozatokkaJ örvendeztetik meg a miss ziób an dolgozókat. Mag am
ls többször tapasztal tam már Japánban, mennyi öröm et és jó barátot lehet szerezni az ilyen szép emlékbélyegekkel a ker esztén ye k és nemkeresztények
soraiban .
Ha szeretjük a missziókat és becsüljük az ott dol gozó papokat és nővé re
ket. nem kell sokat törnünk a fejünket. hogy s min t segíthetjük gyak orlatban
az lsten országát. A szeretet leleményes, a nagylelkúség a legj obb ta nácsadó.
Az Js nagy segítség lehet nem egy misszionárius számára, ha levelezünk velük, lIIetóleg írunk nek ik, azt sem véve rossz néven , ha nincs id ejük a vála szra. Sok v igasztalást, felel öss éqtudatot, kezdeménye z ő , ösztönző erőt merít ett
már nem egy hithird ető, kedves nővér az ilyen messzlr ől jövő l evelekbő l. Kis
Szent Teréz ts levelezett két misszionáriussal.

Az 'l s jő gyakorlati módja lehet a bekapcsolódásnak a mis sziós munkába,
hogy magunk vagy összeállva többen fizetjük egy-egy mi sszion áriusnak az uta t,
hogy néha-néha hazamehessen kip lhenni magát. Csak aki a missz iób an dolgo.
zík, az érzi (főleg ha elmaradott, Idegen terepen , az európai beállítotts ággal
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teljesen ellenkező környezetben kell dolgoznia), mit jelent az Ilyen klkapcsolódás testileg és lelkileg az embernek. Nem egy ország püspöki kara (pl. a
nyugatnémet is) önkéntesen magára vállalja ezeket a költségeket. A szerzetesrendek is nagylelkűen gondoskodnak tagjaikról e téren. Méqis nem kevés azoknak a misszionáriusoknak a száma. akik mögött se pénzes rokonok nem állnak,
se megértő. nagylelkű hátország .
Mondanunk sem kell: csak akkor tudunk és fogunk ls tenni valami érdernlegeset a missziókért, ha ismerjük őket és valóban érdeklódünkirántuk. Szükséges tehát. hogy valamennyire .beleolvassuk" magunkat a missziós irodalomba. támogassuk a missziós folyó iratokat. sajtótermékeket. Sokszor láttam
már itt Japánban, milyen nagy különbségek lehetnek az egyes országok között
missziós öntudat és érdeklő dés szempontjából . A belgák, hollandok. franciák.
Irek, lengyelek pl. hiresek missziós érzületükről és a missziókért hozott csodálatos áldozataikról.
A missziók története fényesen igazolja a tételt: kevés olyan hathatós eszköz van egy alvó keresztény ország és nép felrázására. új erőre kapására .
mint a mlsszlós lelkület. a missziós érzület ébren tartása. fellángolása. Az a
keresztény nép. amely nem törődik a mlsszlókkal, amelynek sem igénye, sem
ismeretei nincsenek a missziókkal kapcsolatban, nem igen fog aktiv katoliku.
sokat, szenteket adni az Egyháznak. legalább is korunkban nem .
Nem annyira az a fontos, mit teszünk a missziókért, mint inkább az a rnlszsziós felelősségérzet és az lsten országa Iránti szeretet, amely sarkall ben.
nünket a gyakorlati közreműködésre. Csak az a katolikus a szó szoros értelmében, aki gondolkodásában és cselekedeteiben egya ránt . rnlsszi ós" érzelmű .
Hiszen a .katol lkus" szö .eqyetemest-t jelent. Egy ilyen t ipikusan missziós
gondolkozású és beállítottságú családból született például korun k egyik leg.
nagyobb missziós társul atának alapltója. a nemrég boldoggá avatott Arnold
Janssen, az Isteni Ige Társaságának büszkesége .

A mindenséget mozgató igazi hatalom
Utoljára - de legkevésbé sem utolsó sorban - meg kell em lítenünk az
imádságot és az áldozatot. A . Jöjj ön el a Te orszáqod!" aprópénzre váltását
a mindennapi életben. Furcsa dolog is volna, ha pl. valaki egész életén át buzg6nimádkozná a Miatyánkot, s közben soha eszébe se jutna a missziókért, a
missziós szándékokért Imádkozni!
Egy japán szernlé lödö nővér mondta nekem egyszer az Imádságról : az Imádság mozgatja igazán a mindenséget. Azért van, mozog mlnden, azért van a
helyén és van rendben ez a világmindenség. mert vannak még, akik imádkoznak! Mennyi igazság van ennek az egyszerű apácának a szavaiban! cl csak
Imádk ozní és szenvedni tud a misszió sikeréért. Szinte egész életét a konyhában meg egyéb házi munkában éli le . Még is nagyhatalmat jelent ez a csendes ,
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szeretetből fakadó Imádság és az apró áldozatok az lsten országának terjedése
szempontjából.
Ha nem lenne már senki, akl lmádkozné k az Egyházért , a fele barát üdvösségéért, a missziókért: akkor kerü lne valóban nagy veszedelembe nemcsak az
Egyház, hanem az egész ember iség is. M íg imádkozó ember lesz a földön , nem
kell félni a pokol kapuitól sem. S m inél több az ilyen imádkozó kere sztény , el·
telve missziós lelkülettel, annál közelebb van hozzánk az lste n országa.
Nem véletlen , h09Y éppen egy kínai pap olv asta ilyen ért elemben Szent
Péter levelét: várni , sőt .sí ettetnt" kell az lste n napjának, az is t enországnak
az eljövetelét! (Vö. 2Pét 3,12) Nem úgy értv e, mintha menekülni akarnánk a
nagy és nehéz fel adatoktó l. Ell e nkezőleg: éppen azáltal , hogy örömmel , hittel ,
önfel áldozó nagylelkúség gel dolgozunk itt és most, l ehető s é g ei nknek rneqfelel űen. Isten ors zágának terjedésén és rn le l őb b l megvalósulásán.
Ez pedig gyakorl atb an a tengeren túli és .hazat" m issziókban történik, a
föntebb lefestett miss ziós lelkü let által.

Hets Aurelián (Brazíl ia)
FÁY DÁVID INDIÁN MISSZIONÁRIUS

Brazil iában az egész ország egyházi szervezetét összefogó püspök i konferenci ához (CNBB) csatolt újabb kelet ű országos missziós szervezet: a sokat
emlegetett CIMI (Com lssao Indigenista M is sionári a) , az ő si bennszülöttek
leszármazottaival foglalkozó missziós bizotts ág, az 1978-as évet a . m ártlrok
év éne k" jelen tette ki. Az Idén novem berben lesz 350 év e. hogya déli Rio
Grande-I .redukcl ök" -ban fe llázított Indiánok megöl ték Roque Gonzales, Alonso
Rodriguez és Joao de Cast ilhos jezsuita atyákat . (1934·ben XI. Pius boldoggá
avatta ő k e t . ) Ebben az évben akarják megoldan i az indián okhoz tartozó földek
határainak kérd ését, és most készül az az új rendelkezés, amely törvénybe ik.
tatja a még vad állapo tb an é l ő Indiánok Jogait, valamint a nemzet i élet be való
fokozatos beépitésük lehetöségelt, mindenkor elő tér be helyezve szabadságjogaikat. Ezt a márc ius végén elkészül t szabályozó rendel etet tanulmányozva
többs zör tapaszt alju k, h09Y a kis tanulm ányunkban fölmerül ő problémákat még
mind ig nem sikerült megold ani. Épp en ezért térnek vissza mind gyakrabban
az illetékes hatóságok és kutatók az indiánok múltjához. Az Egyház - amely
legjobban érzi az őslakókk a l kapcsolatos prob lémákat - ebben az évben a már
történelmi nevekké vált vértanúkhoz sorakoztat ja az újabb és je lenlegi évek
hőseit ls.
M inket most azoknak a magyar j ezsuitáknak a munkája érde kel, akik a
XVIII. sz.-ban múködtek Brazil ia észak-kelet i részén. az akkor szinte külön országrészkéntkezelt Nagy-Pará államban, amely magába fog lalt az A mazonas
óriási területén kivül több jelenlegi észak-keleti részállamot , köztük jelen ta45

nulmányunk s zín helyé t, Mara nhao (ejtsd: Maranyon) államot . A délamer ikai
spanyol gyarmatokon rnüködö Szerdahely i Ferenc és Orosz László mellett a
portugál koronához tartozó Brazfllában szó van Fáy Dávidról, a selmecbányai
Kayling Józsefről. a kies gyalul szül etésű Szluha Jánosról és a horvátországi
term észet- és földrajztudós meg csillagász Szentmártonyi Ignácról. Valamenynyien apostoli lelkülettel hagyták el a külföld előtt akkor Ismeretlen hazájukat,
és a legprim itfvebb törzsek közti térítő munkájukért valamennyien börtönt
szenvedtek a .Iegkeresztényibb király" országában, Portugáliában. Mindegyikükre áll a rnondás, amit a nagy magyar kortárs délamerikai kutató bota nikusról.
Henke Tádéról mondott az olasz Malaspina, beutazva spanyol szolgálatban a
Tűzföldről Alaszkáig terjedő partokat: . Miféle nép lehet az, amelynek ilyen
fiai vannak?" '
Most csak fáji Fáy Dávidról és munkásságáról beszélünk. Az Abauj megyei
Fájban. a mai Magyarország északi csücskén, a család ősi székhelyén született
1721.febr.22-én . A család valamennyi ága akkor már nemzedékeken keresztül
a kálvinista vallást követte. A kis Dávidot születésekor édesapja még protestáns lelkésznek szánta. Apját, Gábort egy morva jezsuita a pozsonyi országgyűlésen térftette át a katolikus hitre, de édesanyját, Koós Mária Zsuzsannát
csak fia áldozata és mlsszlő s tevékenysége hozta a katolikus egyházba.
Alsóbbfokú iskoláit a jezsuiták híres nagyszombati Semlnarium Marianumában kezdte, majd 1736-ban a rend bécsi újoncházába került. A noviciátus elvégzése után Szakolcán folytatta a humanista tanulmányokat, majd Naqyszornbátban végezte a három éves bölcseleti tanfolyamot. Ezután Sopronban és
Győrött az alsóbb osztályokban tanított, majd a világszerte kipróbált .Batío
Educationis" szerint Nagyszombatban poézist adott elő.
J:letrajzírója, P. Kayling úgy véII, hogy tanárkodási Idejének megrövldftése
a rokonok kérésének köszönhető. Ismét Bécsbe kerül a teológiai tanulmányok
elvégzésére. De ott annyira legyöngült egyébként is mindenre kényes eqész
sége, hogy a teológia befejezésére áthelyezték a kassai főiskolára . A hazai
levegő és a szülőföld közelsége oly jó hatással volt rá, hogy tanulmányainak
teljes befejezése előtt még föl is szentelték. Első miséje nagy ünnepélyességgel szülőföldjén folyt le . De édesanyja ekkor is hajthatatlan maradt. A szentelés után az apa hamarosan meghalt. Ekkor a fiatal pap heroikus cselekedetre
határozta el magát . A jezsuita iskolákban szfndarabok és előadások témáját
gyakran merftették a tengerentúli mlsszlök h ös! é l et é b ő l . mert ezeknek d l
előadásoknak fő célja a lelkes, optimista, eredményes életre való nevelés .
•Az etikus vagy moráli s hérosz , a mártir vagy önfeláldozó rnlsszlonárlus, aki
legyőzi a sátán hatalmát, önmagán arat e l s ő s o rb a n győzelmet, de gyöz a világ
felett is, és örök életet szerez magának." Csak 1740-1772 között a ren d 12
gimnáziumában 621 különbözö ilyen színdarabot adtak elő : A licenciátus i és
doktori cím megszerzés ekor rendezett vit ák is igen sokszor merítettek a mlszsziók életéből. Fáy lel kében megért a gondolat, hogya missziókban eltöltendő
élet ét ajánlja fel Krisztusnak anyja katolizálásáért.
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Többszöri kéreimétuta sította viss za a rendi vezetőség Rómából, már csak
azért ls, mert az osztrák-magyar provinci ának nem vo ltak misszi ós területei
a tengeren túl , de főképp gyenge fizikumára való hivatkozással. P. Retz Ferenc
római generálisnak nem tetsz ettek missziós t ervei, tudván tud ományos és tanári képességéről és nemesi származásáról, amely az otthoni, különösen a fe lvidéki körökben sz ép eredménnyel biztatott. Elős zör is kitörölték a nevét abból
a névsorból , amelyet a paraguayi prov incia proku rát ora, Orosz László állí t ott
össze. Másik két levelére ls nemle ges vál aszt kapott. Közben a harmadik pr öbaévre Besztercebányára hel yezt ék át , majd a kassai fő i s ko l a katedraj ára került mint a héber és káld nyelv tanára. A mindig szeré ny és eredmé nyeivel
sohasem dicse kvő szerzet es kis sé kell emetle nül érezte sokszor magát volt
tanárai sorában, mikor a bölcsele ti és hittudományi nyilvános vitat kozásokon
ls szerepet kell ett váll alnia. A t anítá son kívü l még a tábori lelkész tisztét is
betöltötte, és mindenfelé prédikációkat, lel kigya korlatokat , nagyböjti beszédeket és előad ásokat tartott. Katon ai kórhá zak, börtönök és a gyóntatószék is
várták szolgálatait. Sokoldalú tevékenysé ge is muta tj a szelle mi és lelki rá.
termettségét és munkaszeretetét.
Végre 1752. máj . 13-án még is megérkezett a generális levele, amelyben
megengedi Fáynak, hogy ten geren túli mis szióba mehessen. P. Kaylin get rendelték melléje. Még abban a hónapban el indultak Kassáról, nem is tudva még,
melyik mlssztöba mennek . Kaylin g nagy részlet ességgel írj a le az emődi kastélyban összegyült nagy családtól való megható búcsúzást . ú tj uk az akkori
viszonyokhoz képest is viszontagságos vo lt , Budán, Velencén keresztül Genováig , ahonnan egy igen veszél yes, rozoga hajón megtett ten geri út ut án jutottak Lisszabonba, a teng eren t úlI mlss zlókba m enő k indulási helyére. Soká!g
kellett várni uk hajóra. Hosszú beszámolót írt onnan édesanyj ának.' Részlete sen
lelrja útjukat, a veszélyeket , a Gondv iselés jós ágát, a port ugál főváros t és
kikötőjét, . melyhez hasonló nagyságú nincs Európában". Nem tetszett neki a
városban a sok piszok . Me gt anult portug áiul. Brazíli áról már sokat hall ott és
tanult. Elmondja anyjának , mi vár rájuk az új országban. Ebben a szép írású
levélben annak az érzé sének is kIfejezést ad, hogy a földi életben nem látja
többet édesanyját , aki még az útra is ell átta pénzzel és gondoskodásának jeleivel. Valóban Brazíliáb an megkapta két rendtár sa levelét: értesíti k az örven dete s eseményről, hogy édesanyja kato likus lett, és egyben haláláról is . Egyikük azt írj a, hogy egy t itkot akar el árulni neki : édesanyja lél ekben már jóval
halála előtt katolikus volt.
LIsszabonból való bonyolu lt elind ul ásukról és a tengeri út nehézségei ról
legjobb forrás magának Fáynak a levele. Maranhaoba való megér kezésük után
Irta , még magán viseli a tengeri út fáradalma it. Negyven hajó indult el 1753
jún. l-én a régi portugál felfedezők: Vasco da Gama és Pedro Al varez Cabral
indulásához sokban hasonló szertartások mellett. A búcsúzás utáni nap a klrály és udvartartása még egyszer ki lovagolt a Tajo folyó torkol at ához közel
fekvő belém I emlékkápolnához (most toronyhoz) , amelyet a nagy portugál fel-
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fedezések emlékére építettek. P. Fáy leírja, hogya király jelenlétében a provinc iális ót nevezte kl a misszionár iusok főnökévé az utazás alatt. Az ő hajójának . Dlvína Prov ldencla " volt a neve. A nyílt teng erre való kiérés előtt a
hajók még nyolc ágyúlövéssel üdvözölték Szent Julianus vár át , amit az hét
lövéssel viszonzott. KI gondolhatott akkor arra, hogy pár év múlva épp en ennek a várn ak a börtöne lesz többüknek lakóhelye, magának Fáynak sírja ls?
Pedig azzal búcsú zott: . Ltsszabont ól és egész Európától búcsút vettünk. Szerencséltesse az Úristen mindenekben maga szentakarattya szerint örökké!"
Útjuk veszélyeIt , nehézség eit írja le a tov ábbiakban. Rögtön tengeri betegek lettek. Fáy különben ls nemcsak a tüdejével küszködött mi ndig, hanem
gyomrával i s. Már az úton is érezte és a missziókban is sokszor t apasztalta,
mennyire kell vigy áznia étellel-Itallal. Hamar elfogyott a magukkal hozott ezer
citrom és narancs. Bort csak Antal , János és László testvérei névnapj án Ivott
az egészség ükre. Gondolatai akkor még bizonyára többet jártak az elhagyott
hazaiak között , mint a rájuk váró ismeretlenben. t::lete végéig megmaradt benne a családjához való ragaszkodás és szeretet, kezdve a szül ökön és testvérein egészen az elsó levélben emlegetett . apr észenteklq" , vagyis a kis
unokatestvérekig. Hazája szeretetét is megőrizte és vitte magával mindenfelé.
Lisszabonban sokat beszél minden é rdeklődőnek Magyarországról, amelyről
nagyon keveset tudnak, és .olyan szomorúan nevetséges kérdéseket tudnak
f elt enni tudatl anságukban:
A hajókaraván 46 napig tartó tengeri út után jú l. l6-án' érkezett meg Maranhaoba, ahov á a nem portugál származású mis sziósokat Irányították. Nagy
Te Deum-mal zárt ák a napot a hajón . Harmadnap már ki is szállhattak a 150
éwel azelőtt a franc iáktól alapított Sao Luiz-ba, amit Fáy egyszerúen a tartomány nevén Maranh aonak nevez. Az egész kollégium kivonult fogadásu kra.
Onnepélyes körmenettel vonultak a k ikötőtől a templomi hálaadásra. P. Fáy itt
azért imád kozott, hogy az új vIlágb an . Iehessen az Úrnak törékeny edénye neve d icsőségének hordozására". A hálaadás mellett újra könyörgött édesanyja
megtéréséért, és minden szándékát erre a célra ajánlotta fel. Könyörgését az
Úr már akkor meghallgatta.
A levél ezután átt ér az új országgal való első kapcsolata inak leírására. Első
étkezésükkel kapcsolatban elmond ja , milyen sok és .Izlet es amer ikai gyümölcsökkel és nektárra emlékeztető itallal isme rked tek meg az európaiak" .
Amilyen nagy vágyakozással igyekezett ő er re a t ájra , ugyanúgy szeretne
most az ő kedves édesanyj ának is sokat mesélni a v id ékről. Ezért leírja mindazt, amit a már itt töltött két hónap alatt látott és hallott. Maranhao sziget ét nagyon sz épnek találja, nem túlságos nagynak a várossal és 4-5 falu val.
A városban portugálok laknak és afrikai rabszolgák. Leír ja ezek hely zetét.
Külön részletezi az indIánok viszonyait, szabadságjogait, a jezsuitákhoz való
kapcsol ataIt . El őr e megérezte , ml lesz élete főproblémája az indiánok között.
•A f alvakb an csak indiánok laknak, de ennek a sziget nek i ndiá njai már mind
keresztények. De van igen sok pogány Indián az erdőkben:
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.Hús dolgában bővelkedik az ország, de kenyér és bor nem találtati k. Ha.
nem kenyér helyett vagyon valami gyökér. melyet az idevaló nép mand lok ának, a luzitánusok pedig .farlnha de pau-nak, azaz fa lisztnek neveznek. Ez
olyanforma gyökér, mint a retek vagy a bokros karórépa, belül fehér , kivül f ekete: Ha e leírás alapján édesanyjáéknak nem is lehetett valódi elképzelésük
a brazil mandióka igen kiadós, bokros gyökeréről, Iisztté való fe ldolgozásának
nehéz módját kielégftően írja le annak is, aki már ezt személyesen is láthatta. Leírja az amer ikai burgonya használhatóságát, de veszélyességét is .
•!:n ugyan nem eszem, hanem úgy mondván csak kóstolgatom ... Vagyon
ugyan még egy kevés száraz kenyerem a hajóbul, de azt csak konfekt helyett
eszem, mikor már derekasan éhezem . . . • Hamarosan elé rkezett az Idő ,
mikor már ez a száraz kenyér sem maradt meg. •Ha pénzecském lett volna,
vagy két hordó makarónit, vagy búzalisztet vettem volna . . . de ennek egyéb
orvossága már nincs, hanem a békességes tűrés . . . " Rögtön megtanulta,
hogya rnlsszlonárlus élete lemondás . Még arról is le kell mondania , hogya
rengeteg madár között az európaiakhoz hasonlót is fel tudjon fedezni , kivéve
a baglyot. A növényvilág tanulm ányozása közepette sajnálattal állapítja meg,
hogy nem hozott magával európai veteménymagot. - Kár, hogy nem maradt
ránk több levele. elöljáróinak küldött jelentése. A gyorsan meginduló munka,
a lázas tevékenység , a hajók ritka indulása , a partv idéktől való elszakadás,
majd a börtönélet kegyetlensége akadályozta meg, hogy saját leírásában ls
még többet megtudjunk életkörülményeiről.
Pár napi pihenés és pár hetes előtanulmányok után már augusztus elején
meg is kapta első beosztásá t: Sao Lulzt , a jelenleg i hely i fővárost (a tengerról nézve jobboldalt) a szárazföldtől elválasztó Szent M árk-öböl partján fekvő ,
aránylag új alapítású (1719) T a p u i t a p e r a ' indián telepre. Ma Alcantarának hívják a történelmi nevezetességű kis várcsk át. Számunkra azért is
emlékezetes, mert itt múködött évtizedeken keresztül a most Sao Luiz-ban
élő Msgr. Papp László, aki néhány magyar szeminar istával (a Min8'S Gerais
államban plébánoskodó Vigh Józseffel stb.) együtt majdnem 40 éwel ezelőtt
a Sao Lulz-í főszem in ár iumban készült a papi pályára.
A maranhaoi egyházmegyét (még mint a lisszaboni pátriárkának alávetett
püspökséget) a Magyarországnak a törököktő l való fel szabadít ásán annyit fáradozó XI. Ince pápa szakította ki az első brazil salvadori püspö kség ter ületeből 1677-ben. Alcantara ma már nem tartozik Sao Luiz-hoz, hanem a pinheirosI
prelaturához, ahol pedig később P. Fáy dolgozott. az ma a vianai egyházmegye
területének felel meg. Óriási területekre kell gondoln unk, ha brazí liai m üködésének határait akarnánk körülírni. Még századunkban is ilyenek voltak az
Acreban rn űködö P. Furák Tibor szervita mIssziós plébán iájának határa i.
Óriás volt a bejárandó terület, de a lakosság száma kicsI. Még ma ls az ország egyik legritkábban lakott területéről van sz ö. Az Indiánok számát sem a
felfedezés kor, sem napjainkban, sem Fáy idejében nem lehet megállapítanI.
Egész törzsek pusztultak ki azokon a területeken ls. Elsősorban a különböző
4
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csoportokhoz tartozó emberevők i rtották egymást, de a rabszolgatartó pertugálok sem kímélték őket. A természet és a táj veszélyei mellett a betegségek
és a szenvedélyek különböző formái is pusztítottak a sokszor romantikusnak
tekintett indián berkekben. A lakosságot az indiológusok általában négy nagy
csoportra osztják, ezen belül különböz ö nyelveket beszélő és különbözö fajokhoz tartozó törzsek vannak. Óstörténetileg is a legrégibb cölöpös telepeket
találjuk a szárazság éveiben ott, ahol magyar misszionáriusaink múködtek: a
híres esteraria-kat' a Pindaré -Maracu völgyeiben.
P. Fáy pár éves missziója alatt kapcsolatba került a tupl-quaranl indiánok
közül a guajajara és jacaquara törzzel (ez a nagy csoport bizonyos osztályozásban 29 törzset foglal magában, és aránylag legjobban egyetértettek a portuq álokkal) , de dolgozott az ellenkező véglet: a legvadabb ges-tapuias csoport harmincnál is több törzse közül a gamlas. calap ós. timbiras, coroas, coroados,curinsos törzsében is . Az anastációi (Sao Paulo egyik városrésze) magyarok bizonyára sohasem gondoltak arra, hogy ind ián törzsekről vett utcaneveik a XVIII. sz-ban mennyire otthonosak voltak néhány magyar misszionárius ajkán.
P. Fáy sokszor elgondolkodhatott: miért nem sikerül ezeket az ellenséges
vagy egymás iránt közörnbös törzseket egy nemzetté. egynyelvúvé tenni. Az
Indián elmaradottság egyik legjellemzóbb sajátossága éppen az, hogy pár kllo méteres távolságban már nem értették meg egymást, nem volt, amit egymás.
nak átadjanak. A portugálokkal való állandó harc oka is a szellemi és általános
szinvonalkülönbség volt.
Bátyjának, Lászlónak irt hosszú levelében kifejti első állomáshelyének
nevét: Tapuitapera "a mi nyelvünkön, vagyis a brazil ok nyelvén (milyen hamar otthonosnak érezte magát!) annyit jelent, hogy a tapuiók helye. Tapulo
pedig barbárt jelent. Minket pedig tapuitlngának hivnak, ami annyit jelent,
hogy ,fehér barbár', vagyis fehér ember, de nem portugál: Egy másik szót is
megmagyaráz: a caribebét. A magyar misszionáriust hívják igy, akit jobban
szeretnek, mint a portugálokat. Leírj a, hogyan örvendezett egy ind ián az ő
szobájában a másik magyar, Szluha páter jelenlétében: ugrándozva csak azt
mondogatta: .Tapultlnqa katu ... tapuitinga katu . . . " vagyis : fehér barbár
jó ember ... ~szrevette ui., hogy Fáyék nem tudnak jól portugáiul. Azért is
szerették annyira Fáyt, mert sok maga fabrikálta ajándékot adott nekik.
Útleírásal is érdekesek. Elmondja, hogy az egyetlen közlekedési lehetőség
a tengerparton a víz, a belső vidékeken szintén a rengeteg folyó, vagy öszvérháton ill. gyalogosan. "Az erdők, amiket bejártarn. nagyon szépek . .. de a
veszélyek elszámolhatatlanok és nagyok: ~szreveszi, milyen különös, nemes,
kemény, fekete fák veszik körül. Beszámolóiból persze nem hiányozhat az éghajlat megemlítése , hisz európai embernek rögtön ezzel gyúlik meg a baja.
Az Egyenlítótól 3°·kal mélyebbre, a tengerszinttől alig 55 ol magasságig, az
ország legmelegebb és legcsapadékosabb vidékére került a magyar felvidék
pereméről származó mlsszlonárlus . Az Atlanti óceánba sietó folyóknak és az
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Amazonas jobboldali mellékfolyójának, a zabolátlan Tocantinsnak vízválasztója,
a halban és plranhában dús, kb. 400 km hosszú Pindaré folyó vidéke lesz tevékenységének színhelye. (A Tocantinson most kezdik építeni Eszak-Brazllla
legnagyobb vízi erőm űvét. Tucuruit.) A Pindaré völgye különösen gazdag olajtartalmú diókban, pálmákban, kókuszokban, sőt ásványi termékekben is. Volt
idő, mikor messze vidékeket hozott lázba állítólagos aranyleletei miatt.
Tapuitaperai működésének idejére esik édesanyjának halála, am iről nem
felejti el megemlíteni , hogy ő ezt a halál napján pontosan megérezte. Első
missziós állomásáról hamarosan egy kisebb telepre, Szent József falucskába
helyezték át. Itt honfitársa és élete eddigi szakaszának emlékírója, Kayling is
meglátogatta, és örömmel látta , milyen szeretettel vették körül hívei , kivétel
nélkül: Indlánok. feketék és portugálok.• Úgy élt ezen a telepen, mintha a
rendházban, elöljárói figyelmétől élt voln a, hisz arra kérte már előbb rendfőnö
két. hogy a legsanyarúbb misszióba küldje őt: Már első munkahelyén .santlnho" -nak, kis szentnek hívták.
J:letrajzát ettől a ponttól kezdve P. Eckart Anzelm folytatja. Ö említi, hogy
négyes fogadaImát 1755. ápr . 15-én tette le. Ezután hamarosan az acarai misz.
szióba küldték P. Szluha Nep. János mellé. A Mearimba torkolló Pindaré (Pi·
naré) völgyében sok megtérésre váró indián élt. ' Köztük az acarai törzsek.
Itt már az eddigieknél is szabadabban mozgott, rnert a guajajará indiánok egy
része már elhagyta erdő it, és letelepedett a jezsuita redukciókban. Nem kis
munkába került ez a jezsuitáknak. Először a törzsek nyelvét kellett megtanul niok. Utána a páter az új falu mindene lett. Fáy is megtanulta anémeten, latinon, angoion kívül a portugáit, majd a tupi-guarani és a gés-tapula csoport
tájszólásait is. Sikerei és az eredmények mindjobban kezdtek mutatkozni.
Nemcsak a már letelepedett és apáterektől megszervezett életet elfogadó indiánokkal törődött. Sikerült letelepedésre és falu. vagyis redukció alapítására
rábírnia az erdőben még nomád életformát követő két törzset is: az alsó ajkukat óriássá növesztő és rnlnd nagyobb lyukkal átfúró, s ezért magukat .gamellas" -nak hívó törzseket.
De buzgóságának és törekvéseinek hamarosan végzetes következményei
lettek. Mikor a Pindaré veszélyes területein lakó amanajos indiánokkal is megegyezett, hogy elhagyják erdeiket és letelepednek, saját maga részére a brazil
területekről való kiutasításának folyamatát indította meg. Eljárásában ugyan
nem volt semmi törvényellenes, hiszen még II. Péter király felhatalmazta a
Jezsuitákat a missziók ügyeit szabályozó rendel eteivel a XVII. sz. vége felé,
hogy .a hithirdetők bármily feltételek mellett megegyezhetnek az índl ánokkal,
ha ezek feltételekhez kötik abbeli készségüket, hogy erdeiket elhagyják, és
Krisztus hitére térnek" .' Az indiánok P. Fáy előtt ünnepélyesen előadták, hogy
hagyják felvenni magukat lsten fiai közé, és még a portugál királynak is engedelmességet fogadnak. csak azt kötik ki maguknak, hogyaportugáloknak
nem robotolnak, hanem ragaszkodnak szabadságukhoz, földjeikhez, nyelvükhöz.
A cseh származású P. Wolff Ferenc hasonló megegyezést kötött nemrég a
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guajajaras törzzsel , és ehhez megszerezte az akkor uralkodó osztrák származású Mária A nna királynő hozzájárulá sát .
Fáy meghallgatta az előterjesztést, de semmiféle szerződést nem kötött
velük, mint ahogyaprovlnclállshoz címz ett későbbi védőlevelében kifejtI.
Hiába volt azonban védekezése : a viharfelhők már jelentkeztek először saját
feje fölött, majd az egész rend fölött ls. Elöljárói, a veszélyt megelőzendő, az
acarai [most Monaco) missziós telepről a Sao Lulz- í kolléglumba hívták be
teológiai tanárnak. De már nem volt menekvés. Az abszolutizmusnak Pertugáliában közismert megvalósítója, a gyönge I. József király melletti teljh átalmú miniszter, Sebast io José de Carvalho e Melo, közisme rt nevén Pombál őr
gróf, már előkészítette a rend kltlltás át és a sz ám űzetést megokoló vádakat .
A vádlottak sohasem kerültek bíróság elé , hogy felmentést vagy elítéltetést,
tehát Igazságot kapjanak. Fáy elsőként ny itja meg az évekig tartó deport álásl
folyamatot. Ráadásul Para és Maranhao kormányzója akkor éppen Pombál testvére, Francisco Furtado de Mendonca volt, bátyjának húséges kiszolgálója .
1757 végén érte Fáyt a kormányzói parancs, hogy azonnal el kell hagynia a
gyarmatot. Nov. 28-án már hajóra is szállt négy rendt ársával az Amazonas torkolatánál levő Pará kikötőjében. Aki pár évvel ezelőtt annyi remé nnyel, áldozatkészséggel érkezett az amazonasi tájakra , a barokk szellem nagy mi ssziós
gondolatával eltelve, minden munkáját és áldozatát édesanyjáért és sok más
lélek megmentéséért ajánlva, most mint vádlott, éppen csak meg nem bil incse lve hagyja el ezt a földet. Hamarosan többi honfitársának, köztük a nagy tudós
Szentmártonyinak is megalázva kellett elhagyniok, éppen annak a kormányzónak parancsára, akinek határmegállapító bizottsága részére annyit dolgozott
P. Szentmártonyi.
A sokat bet egeskedő P. Fáy útja most még több szenvedéssel volt tetézve.
Egész úton ágyban fekvő beteg volt. 1758. febr. 15-én, harmadfél hónap múl va
érkezett meg hajójuk a portugál főváros kikötőjébe. A többi jezsuita kitoloncolása külön fejezetet követelne. Az ő meghurcol ásának állomásait sincs Itt sz ándékunkban végigkísérni. A vádat, hogy az indiánokkal jogtalanul kötött az álIam érdekeit sértő megegyezéseket, soha nem bizonyították be. A börtönökben
semmiféle papi múködést nem véqezhetett. sőt még misézni is csak nagyritkán tudott. 0 , aki a rnlsszlókban számtalan akadály ellenére annyi területet
bejárt szárazon és vizen, aki igazán tudta értékelni a szabadságot mindennél
többre becsülő indiánok életét, aki azelőtt a t ű z ö egyenlítői napsugár melegét
túrte, most a börtön korlátai között és homályában senyvedt. J:s senki sem
kérdezte, miért van ott. Mikor Márla Terézia királynő közbenjá rására szőnyegre
került a magyar misszionáriusok kérdése , Fáy már nem volt az élők sorában .
P. Eckart börtöne több helyen Fáy börtönének közelében volt. Megfigyelhette a nagy hatást, ami Fáy szenvedéseiből, az Igazságtalan büntetés békés
t űréséb ől sugárzott, még börtönőreire ls. Talán legtöbbet a spanyol határhoz
közélt Alme ida kaszárnya börtöneiben sínylődött. Már a halál fenyegeti súlyos
betegségében, mikor Szent Al ajosho z folyamodik . Am ikor már fel tudott ülni ,
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hálából felvette az Ala jos nevet, mert neki t ulajd onftotta gyógyulását. Brazfllából küldött els ő levele iben leírta a gazdag e g yenlft ői f lór át és faunát ; itt mint P. Eckart mondja - . egyet len társ aságunk a nagyszámú pat kány volt ."
M ikor az indi ai Goából ki űzött külföldi jezsuiták is megérkeztek Portuq állába. a diadalmas Pombál őrgr óf úgy rendelkezett , hogy az összes külföldi jezsuitát a Tajo partján f ekvő Szent Jullá n e rőd f élelmetes. ósdi börtöneiben kell
ö ss zeg yű jt e ni. Emlékszünk: ez az erőd adta az utol só üdvlö véseke t elindulá.
sukkor. Mennyire más fo gadtatá st kaptak most ! Most a halál kopogott sűrűn
az erőd hirtelen megszaporodott lakóinak ajtaján.
Fáy t üd ő- és bél baja következtében már többszö r nézett szembe a halálla l.
1767.jan. 12-én t elje sen fel készülve fo gadta. • Inkább alv ónak. mint halottnak
néztük volna " - írja róla Eckart . A várbörtön kápolnájában te mették el még
aznap k éső este.
Portugáliai kálváriájuk alatt. mikor egyik börtönből a másikba hurcolták
félévig voltak Braga váro sában. ahol Pombál halálos Itélete fenyegette
őket. Ebben az ősi városb an láth ató a székesegyházban D. Henrique herc eg.
nek, . magyar király f iának" két száz éwel elóbb fel ál1ftott sfre mléke.' Elmélkedésében kérdezhett e, mit keresett a XII . században magyar ki rályfi Pertu gáliában. Akkor a magyaroknak nagy becsületük volt a testvérsor sú népnél;
most ót fogolyként hurc olják azért . mert az ind iánoknak a szeretet vall ását
hirdette az Amazonastól délr e. Talán valam ikor állítanak a magyarok a közelben egy kálvárlát is.
őket,

JEGYZETEK l Délamerika és a magyarság történeti kapcsol atai. (D élamerikai Magyar
Hírlap Naptára az 1949. évr e. 78.0.1 ' Het s J. Aur elián: A [ezsutták Iskol ál Magyar·
országon a XVIII. század köz épén. Pannonhalm a, 1938. 68kk. ' A levelek az emödl lev élt árból kerültek az egri érsek i levéltá rba. Portugál fordításuk Rónai Páltól. • A brazíliai
missz iókra vonatkozólag leg inkább felhasználtam : Candido Mendes de AImeida: Memor las para a história do ext lnct o Estado do Maranhao .. . Rio de Janeiro. 1860 és
Seraflm Lelte SJ: Hist ória da Companhla de Jesus no Brasil , Rio de Janeiro. 19381949 c. nagy összefoglaló rnunkálának Idevonatkozó 3. 4. 7. 8. és 9. kötetét. s Estev ao
Pinto: Indigenas do Nordest e. S. Paulo . 1935. 262. o. 6 Seraf lm Lelt e I. m. II I. lB5kk.
7 Hets Aureli án: Magyar-portu gál kapcsolatok .. . A Délamerikai Magyar HIriap 1960·as
számaiban és a Sao Paulo-I Szent Imre Koll égium 1960·as évkönyv ében.
IRODALOM: Elogl um posthurnum P. Davidi A loysii Fáy. e Societate Jesu ln carcere
Arc is S. Jul iani ad ost ia Tagi . . . vari ls Epit aphli s ill ust ratum . Eredet ije a kalocsai
érseki könyvtárban. - Fáy Dávid múltszázadi hlttér lt ó levelei Am erikából. Közli Folt in
János . Budapest 1890. Portu gál fordít ása: As cart as do P. David Fáy e a sua blograf la
por Paulo RónaI. Rio de Janeiro 1945. - Bangha Béla: Magyar jezsuiták Pombál b őr
tön eiben. O. M . XV. - Szlttyai Dénes SJ: Egy magyar hit hlrd et ö a Pombal-f éle eqyh ázüldözés rémn apjarban.
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AZ EGYHAZ SZAVA

VI. PÁL PÁPA V(ZKERESZTI BESZeDE

Epifánia, amint a tudósok mondják és a hivők is tudják, sokrétű ünnep, bár
Jelentése egyetlenegy: lsten Jézus Krisztusban kinyilvánítja önmagát.
Az ünnepnek egyik olyan oldala, amelyre ma nagyobb tekintettel vagyunk,
a kereszténység egyetemes volta. Jézus születése után az Egyház azt kérdi önmagától : Kihez jött Krisztus? ~s azt feleli: Minden emberhez. Dehát nem zsidó
volt az Úr? IOs a zsidó nép nem zárkózott-e faj,ilag, vallásilag, történelmében
és előjogaiban önmagába? De igen. Azonban éppen ez a megtestesülés csodálatos értelme: egyetemes jellegű, nem csupán az Ószövetség kiválasztott
népére vonatkozik, hanem minden népre, minden időre és minden helyre, az
egész történelemre és az egész földre. Határtalan, az egész emberiségnek
szánt, megteremti az emberiség fogalmát, sorsát alkotja. Krisztus előtt még
sohasem merült föl a világnak ilyen felfogása, és az eddigi tapasztalat szerint
rajta kívül ez a felfogás nem sarjad ki, nélküle nem jut uralomra. Egy isteni
titok emberi eredménye ez: lsten kinyilatkoztatása, amint ' a hiteles vallás
csúcspontján hírül adja önmagát, túlér minden faji, történelmi és földrajzi határon, és világosságát az ember egész látóhatárára kisugározza. Olyan esemény, olyan eszme, amely egyaránt megváltoztatja és újjáalakítja az egyéni és
a társadalmi életet. Krisztus az emberiség középpontja, Krisztus a királya,
Krisztus a napja.
Ez az egységes és ökumenikus szemlélet, amelyet a kereszténység hozott
a világba , minden figyelmet megérdemel tőlünk, modern katolikus emberektől.
MI ma jobban meg tudjuk érteni, bensőségesebben csodálni, mint az elmúlt
időkben lehetett. Napjainknak egyik nem elhanyagolandó apologetikus témája
ez. Egyfelől ugyan sajnos vallásellenes vagyegyszerűen vallás nélküli irányok
jellemzik ezt az időt, másfelől azonban elgondolkodás a kereszténység igazi.
eredeti eszménvelről. az emberi nem békében és szeretetben való egységéról.
Ez is Időszerűvé és áldásossá teszi a kereszténységet.
Tudjuk. milyen elbűvölő egyszerűséggel kerül bele a nagy emberi sorsnak
ez a remek látomása Vízkereszt evangéliumába. Már a 4-5. századtól felismerte az Egyház a napkeleti bölcsek imádásáról szóló tudósításban annak a
kezdetét, sőt szinte mintáját, ahogyan az emberek, mindenekelőtt a pogányok
Krisztushoz közelednek . Halljuk csak Szent Ágostont: .A bölcsek, primitiae
gentIum - a népek zsengéje - azért jöttek, hogy Krisztust lássák és imádják.
Ezzel nemcsak saját megmentésüket érdemelték kl, hanem minden nép kép-
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viseletében jöttek üdvösségük érdekében." Halljuk utána Nagy Szent Leót:
• (Az Úr) nyomban azt akarta, hogy mindenki megismerje, Ő, aki mindenkiért
akart születni ." Halljuk a Sacramentarium Gregorianum liturgiáját: . Minden.
ható örök lsten. a hivők lelkének fénye , Te megs zentelted ezt az ünnepet a
zsengeáldozattal : eltöltöd d icsőségeddel az egész világot, és fö lkelted világosságod sugarait a Neked alávetett népek fölött."
Az els ő századokban ennélfogva Epifánia ünnepét úgy te kintették, mint az
ember Krtsztuahoz való meghívásának ünnepét. Ezt még most is megtehetjük,
ha átadjuk magunkat ennek a titokzatos üdvrendnek, a vall ásnak, a keresztény
életnek, amely által Krisztus és rajta keresztül lsten elé ri a lelkeket, és ha
tanulmányozzuk a lélek megvilágosodásáról és a hit előzményeiről szóló tanítást ; vagyis próbáljuk fölfedni az Epifánia belső lényegét, az i st eni vonzóerőt
- ha csak a tények és jelek nyelvén is - , amely Krisztushoz viszi a szíveket,
úgy, ahogyan a bölcseket Betlehembe vezette. Roppant érdek es kutatási feladat. Mi azonban ma nem annyira az isteni hívásra gondolunk, nem annyira
arra, ahogyan Krlsztus vonzza a népeket, hanem lnk ább Krisztus útjára a föld
népei felé . Tehát inkább ennek az ünnepnek a küls ö oldalát t anulmányozzuk
és a világba való szétáradását szemléljük: arra az emberi tevékenységre szegezzük különösen tekintetünket, amely igyekszik megadni a keresztény kinyilatkoztatásnak a még hiányzó, de öt joggal megillető tényleges egyetemességet.
Ezért Epifán iában az első missziós ünnepet látjuk, mintegy az utazás nyitányát.
- nem azét az. útét, amely a hitetleneket vezeti Krisztushoz, hanem azét,
amely Krisztus misszionáriusait vezeti a hitetlenekhez.
Nézzük hát meg ezt a nagy és súlyos mlsszl ös problémát. Mint mondtuk ,
Epifánia ünnepében a keresztény üzenet egyetemességének kifejezését látju k;
a lehetőséget, hogy minden emberhez eljusson, és ennek nehézsége it; látjuk
azt a sajátos sorsot, hogy a közelállók mintha nehezebben fogadnák be Krlsztust, mint a távoliak, - ezeknek szörnyú dráma, amazoknak boldog szerencse .
Már az evangéliumnak ezen a lapján is megvalósul Jézus nagy szava: .Iz raelben nem találtam ekkora hitet! Ezért mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról ... az ország fiait pedig kivetik .. . • (Mt 8,10-12)
A bölcsek jelenete még nem mcnd]a meg nekünk, mi lesz a világon való miszszlős terjeszkedés hajtóereje , még semm it sem mond az i rgalmasság követelményéröl, ösztönzéséről és sürgetéséről. De már megérteti velünk, hogy a
Krisztus felé tartó vagy Krisztus felől jövő mozgást egy mély meggyőződés
idézi elő, rejtett, magasabb értékek elbúvölt észrevétele. a k üls ő lépteket rnozgató belső hívás, égi jelek és föld i jótanácsok összeolvad ása. adni tudá s, áldozati készség, amely mindent felajánl , hogy cserébe k ilátása legyen ls ten országára és szemléletére, és nem húzódozik attól, hogy imádva hajoljon meg
egy nyomorult Jászolban fekvő gyermek előtt, ha szívében már fölcsendül a
mennyek öröme .
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OJ MISSZIÖS KORSZAK

Részlet a holland püspöki kar 1974-es körlevelébOI
A kölcsönös támogatás
Együtt Krisztusban
Hogya helyi egyházaknak a ránk virradó missziós korszak
során mélységes egységben kell maradniok egymással, azt könnyen megértjük
mint karunk követelményét. De az elválást t iltó legmélyebb indíték nem azok.
ban a körülményekben van, amelyek között ezeknek az egyháznak élniök és
dolgozniok kell. nem is problémáikban , amelyek ma Iölmerülnek, holnap talán
már megoldódnak. A legmélyebb indít ék egy állandó adottság: Krisztusban
való kölcsönös közösségük isteni ajándéka.
Pál apostol a leveleiben egy képpel fejezi ki, amit mondani akarunk: eqyetlen test t agj ai vagyunk, amelynek a feje Krlsztus . A keresztények - írja Pál lsten Lelkétől megszentelve, benne megigazulva. a keresztség által egy testet
alkotnak Jézus Krisztussal (1Kor 6.11; Róm 6,3). Ez a tény ugyanígy új visz onyt
teremt egymás között is. Mindannyian, zsidók és görögök, rabszolgák és szabadok, egy test lettünk a keresztség által. az ugyanegy Lélek erejében.
Az emberi testnek sok és különféle tagja van, mégis egyetlen egész. J:s a
tagoknak - amelyek mindegyikének megvan a testben a maga helye és szerepe - külön-külön foglalkozniok kell egymással. jó összhangot alkotv a. Hendes körülmények között nem lehet köztük diszharmónia (vö. 1Kor 12,12·26).
Ugyanígy fest a keresztények közösségének a viszonya. Egyetl en t estet
alkotnak Krisztusban, és min t ennek a testnek a tagjai függnek egymástól
(Róm 12,4-5). Krisztus testét alkotják. rnert egymás közötti közösségük eredete
őbenne van. és vele való egységük arányában nő .
A talentumok kicserélése
Pál ezért arra kéri a keresztényeket, hogy közös.
ségeikben érvényesüljön ez a mély indítékú testvériség, és igazán legyenek
szolgálatára egymásnak. mindenki mindazzal az adománnyal vagy tapasztalattal, amit istentől kapott. Ugyanez az indíték arra is kötelezi a keresztényeket,
hogy mint Jézus Krisztus közösséqe , élénken törődjenek azokkal a helyi egyházakkal, amelyek másutt születtek az evangelizálás során.
Amit megkívánhatunk az egyes hívöktől közösségi életükben, azt ugyanIlyen okokból joggal elvárhatjuk a helyi egyházaktól isten nagy közösségébe n,
az egyetemes egyházban. Ezek az okok: Krisztus, vele való egységünk, testében, az egyházban való közösségünk egymás sal. Hisz ő valóban feje az egyetemes egyháznak is (vö . Kol 1,18). Jézus Krtsztus, aki mindenütt vezeti és
egyesíti k őzösséqét, a szegletkő is, alapként tartja fönn az egyház egész épü.
letét (Ef 2,21) . Tanúságot kell tennünk erról azzal a möddal, ahogyan mint
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egyének és mint részegyh ázak közeledünk egym áshoz és együtt múködünk
egymással.
Nem ls kell hangsúlyoznunk, hogy amikor Krisz tu sban való közösségük élésére és m eg e rő s ít és ér e hívjuk fe l a keresztényeket, ezzel nem arra buzdítjuk,
h ogyelszigetelődjenek az emberi társadalom egés zétől. Ell e n k e zőleg ! Ha a
keresztényekne k és az egyházaknak Krisztus akarat ából nem szabad elh agynlo k
egymást, akkor ez éppen a világ miatt történik, amelye t meg kell szabadítani ok
és újjá kell teremteniök az ő Lelkében. Ha a helyi egyh ázak kölcsön ösen kicserélik ajándékaikat és tapasztalataikat, jobban fogják tudni szolgáln i az emberi séget. Ha egységben maradnak egymással , akkor - bár tök életlenül bemutatják a népeknek egy eszményi közösség képét, amelyben az emberek
egyetl en test tagjaiként szolgálják és támogatják egymást.
Am ikor a jelenleg i átmeneti időszakban más kapcsol ato kat igyekszünk t eremt eni Ázsia, Afrika , Óceánia és Latin-Amerika egyháza ival , vigyáznunk kell ,
hogy ugyanúgy a Krisztusban való közösség re építsünk. Ez a közösség a legerósebb indítéka a Krisztus-hivők kölcsönös felelősségre való kötelezettségének.
Fel e lősség

egymá sért

Aki tel j es szívéből az Úré, az törődik az egész t estt el.
amely nek ő a fej e, és minde n egyes taggal , amelyből ez a test áll. Senki sem
maradhat közönyös, amikor a test valamelyik része elpusztul, vagy nem képes
jól múködnl.
Az Új szövet ség elmondja nekünk, hogya keresztények ezt az els ő naptó l
kezdv e megért ették és élték.
A je ruzsálem i közösségben mindenki szoros egysé gben élt. •A hívek mind
összet art ottak, és közös volt mindenük" (Csel 2,44) . Mindnyájan egy emberként voltak együtt (5,12), . rnlnd egy szív , egy lélek vol t " (4,32) . Jézus evangél iuma egyesítette őket, és ösztönözte, hogyaközösbe adják lel kt és anyagi
javaikat. Ugyanez az evangélium az egyes közösségeknek a szolidaritás és
kölcs önös s egí tőkészség fejlett szellemét sugallja . Mi kor a j eruzsálemi keresztén yek korintusi testvéreiktől a segítség kiemelkedő megnyilvánulását t apasztalták, Pál ezt írja a korintusiaknak: "Ist ent magasztalj ák, mivel készségesen v allo mást tettetek Kr isztu s evangéliumáról , és bőkezüségete kkel klfelez ésre juttattátok a velük és a többiekkel való közösséget" (2Kor 9,13) . Galácia
(l Kor 16,11 és Mac edónia egyházai (2Kor 8,1), mi ndegyik a maga lehetőségei
szerint, seqített ék a judeai t estvéreket (Csel 11 ,29-30) és a je ruzsálem i szente k közt él ő szegényeke t (Gal 2,10), mert ugyanabból az evangéliumból élt ek,
és egyek volt ak Krisztu sban.
A II. vat ikáni zsinat ennek a bibliai hagyománynak a vonalát folytatta azzal
az állításával, hogy a püspököknek t estvéri támogatást kell nyújtaniok más egy·
házaknak, az ő segyh áz szokása szerint (LG 23) . Ebben nyilvánul meg az egy·
házak k özössége és együttmúködése , s ez ma is nagyon szükséges ahhoz,
hogy fo lytathassák az evangéli um hirdetését (AG 38) .
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Emberek és eszközök
Ez a testvéri seg ítség ma is azt igényli. hogy embereket
és eszközöket állftsunk rendelkezésre . A fiatal egyházak nagy része még vllágosan misszionáriusokat kér. más egyházakból ér k e ző seq ít ő ket , olyan helyek.
re és feladatokra, amelyekre maguk között még nem tudtak kell ő számú rneqfeleló személyt találni. Ugyanil yen világos az anyagi segítség igénylése is: a
f iatal egyházak továbbra is igényli k mindaddig . míg saját híveik nem tudják
te ljesen fedezni a hel yi hitközösség munk áját .
Látszólag ugyanolyan segftségról van sz ó, mint ötv en vagy száz éwel ezeDe a kér és és a felaj ánlás most a helyi egyházak oly an közösségében
megy végbe. ahol mindegyik a lehet ő legteljes ebben éln i akar saját f elel ős
ségének jog aival. Már nem sokáig köt elezhetjük a f iat al egyházakat arra. hogy
t ámogat ásunk szele után igazítsá k vitorl áik at. Másf el ól az egyház régebbi tarto mányai nem kötel esek bírálat nélkül elfogadni ezeknek a fi atal keresztény
közösségeknek egyházi életét vagy válogatás nélkül minden missziós tevé.
kenységét.
l őtt.

Tovább kell f olyt atnunk az eszmecserét azokról az utakról , amelyet kinekki nek mint Jézus Kris ztus helyi közösségének sajáto s helyzetében járn ia kell.
Együtt kell tov ább keres nünk az együtt megtehetó ut at. Tegyün k föl hát kérd éseket erról a ke re sés rő l . Kiindulópontunk egyedül az evangél ium legy en. amely
ránk bízza ezt a küldet ést . M int az egyetemes egyház részei. ind it suk kölcsönösen elm él kedésre egymást: hogyan is értjük lsten szándékait népével. A ki
gondol kodásra ösztö nöz mást . az is ad. Ez a kölc sönös t ámogat ás egyik legelsó
és leg fonto sabb formája. és eb b ől a legf iatal abb vagy legszegény ebb egyház
is kivehet i a maga részét .
A f iatal egyházak iskolájában
A fia t al egyházak vallá si tapasztalatai és lelkipásztori kezdeményezései számunkra is kérdéseket és ind ít ásokat tartalma znak. Kijelölh et ik az ut at az igazi vall ásos szell em kereséséb en, rámutathatnak.
hogy leh etünk újfé lekép pen egyház. Egyes vidé keken az egyházközségek átlagon felüli felelóssé gtudatot tanúsítanak az egyház múködése iránt . A paphiány kil átása. amely a nyugati egyházban is megvan. t alán t öbb elkötelezést
és alkotó erő t ébr eszt fö l, mint nálunk. Nem rní vagyunk -e ennek az oka? A
fiatal közösségek t örekvése i és ta pasztal ata bizonyára hasznunkra lehetne . de
még túlságosan kevés fi gyelmet szent el ünk nekile Keresnünk kell az eszk özöket. hogy többet és jo bban ismerjünk meg belól ük.
Vil ágosan megértjük a f iatal keresz tén y közösségek kif ogásait a nyugat i
egyházaktól kapott segí tség gel kapcsol atban. Ez anyagi jellegú kiindulópont
és nem túlságosan kelle mes. de ha komolyan vess zük kif ogásaik at. akkor párbeszédbe kezdhet ünk a különbözó kereszt ények k ö ző rt . s ebból kisarjad hat a
rnlsszi ó, az egyház és az evangélium újfajta megér tése .
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A fel adat egészét átfogó segítés
A fejlődő országok egyházai nem oszthatják részekre a gondjaikra bízott
embere k életét : egy t árs adalmi-gazdasági és egy erkölcsi-val lásos részre .
Ezért nem oszthatj ák munkájukat szorosan vett társadalmi és szorosan vett
vallási t evékenységre. Legt öbb te vékenységükhöz szükségük van a mi segit·
ségünkre. De ekkor beleüt köznek abba a fu rcsa v álasztóvonalba. amelyet a
nyugati intézmények és hittestvérek a .fej lődést előmozdító munka" és a
. ml sszlö " között vontak. Nehezen értik meg ezt. .Mlért nemindultok ki az
ember tel jes s zemlél eté b ő l , úgy, ahogy ez megva n a segítség eteket kérő eqyházakban?" (Etióp lából) .M iért nem segítetek minden szempontból meqvalöslt ani missz ionáriu si feladat unkat ?" (Dery ghanai érsek) Ilyen kér déseket szegeznek nekünk a f iat al egyházak szó v i vő i , s ezek komoly meggondolást kívánnak meg t őlün k . Am ikor a f iat al egyházak seg ítségünket várják, éppen abból a
célból , hogyegyházként élhessenek, akkor nekünk bőkezúe n meg kellene adni
ezt a seg íts éget. Joggal áll ítha tjuk, hogya holland egyház a múltban nem f ösvénykedett e kér t segít séggel. Igy f og t enni az elkövetkező időben is, bár
személyi tám ogatásunk föltét lenül csö kkenni f og. De minthogy a misszion áriusok és segítő k igénye is csökken, ez nem túlságosan súlyos probléma. Mindamellett sok vid ék még s ü rg e tő en kér i lyeneket. Remélj ük, a következő í dő k
ben is lesznek f iat alok, akik seg ít eni akarják a tengerentú li egyházakat evangelizáló felad atu kban, papi m i n ős é gben is, ha igé ny van rá. A korosabb rnisz szionáriusokkal együtt el kell érniök, hogy a munka tovább folyjék mindaddig,
míg a fi atal egyházaknak már nincs szükségük erre a támogatásra .

ISTEN ORSZÁGÁNAK TERJEDt:SE AZ EGYHÁZATY ÁKNÁL

Aranyszavú Szent Péter (406 k. -

450 k.) : Sermo 98.

Hallott átok ma, testvér ek, hogyan hasonlíttatott össze a mustármag gal a
mennyek ors zágának egész nagysága. Hogy lehet az, hogy akkora hatalmat
egy ilyen kicsi , legkisebb, sőt legesl egkisebb hasonlat magában fogla l ? Mert
így szólt az Úr : . Mlhez hasonló az lst en országa és mihez hasonlítsam azt?"
(Lk 13,18) M időn azt kérdi : mihez hasonló ... , megmut atj a, hogy maga is
keresgél hasonlat után. Hát maga az Ige is keresi a hasonlatot, 0, ki a tud ás
f orrása, a tan ít ás folyama, ki mindenki szívét öntö zi, értelmét megnyitja, lelké t
tág ítja? De halljuk csak, mit t alált . •Hasonló a mennyek országa - így szólt
- a mustármaghoz." Az égen és föl dön hiába keresgélvén , nem ta lál mást ,
csak a mustármagot , amelybe bele fogla lja az égi uralom egész hatalmát? A
mustármag kicsinységébe zárja bel e azt az országot. mely egyedülállóan hat almas , örö kké boldog , istensé gt ől ragyog ó, szétá rad az egész égen, és elte r[edaz egész földön? - . Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz." Ez a
hívek minden reménye? Ez le gfőbb vágyakozásuk? Ez az a boldogság , melyet
a szúzek a megtartóztat ás hosszú fáradalmaival szereznek? Ez az a dicsőség,
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amely et a vértanuk vérük ontásával nyerne k el? Ez az. amit szem nem látott.
fül nem hallo t t . ember szí vébe fel nem hato lt ? (1Kor 2,9) Ez az, amit az Aposto l megígért az Ist ent sz e re tő kne k ? Testv érek, ne inogj unk meg könnyen az
Úr szavai rnlatt, mert ha .az lst en oktalansága bölcsebb az embereknél, és az
lsten gyöngesége erősebb az emberekné l" (1Kor 1,25), Istennek ez a legkisebb teremtménye fenségesebbnek túnlk fel a világ egész nagyságánál; ha
ezt a mustármagot úgy vetjük el szív ünkbe. hogya megértés nagy fájává nő
bennünk. és az értelem egész magasságában fe lmelkedik az égbe, és a tudás
ágait szétterjeszti, akkor magjának egész tüze bennünk lobog . és lángol sztv ünkben , és gyümölcsének megízlelésével tudatlanságunkat teljesen meqszüntetl.

.Hasonl ö a mennyek országa a mustármaghoz." Krisztus a mennyek orsz ága, aki mint a mustármag, a Szúz testének kertjébe ült etv e, az egész v ilágo n
a kereszt hatalmas fájává n őtt és gyümölcse oly édességet adott, miko r a
szenvedés megtörte, hogy minden élő az O érintésétől nyert ízt és f ű s z e rt .
Mert ahogy az ép mustármagban el van rejtve annak ereje, s csak akkor túnik
ki igen erősen , ha széttörik, így Krisztus Testét is meg kellett tömi. ha nem
akarta erejét rejtegetn i. M i is Testvérek, törjük meg ezt a mustármagot , ha
meg akarjuk erejét érezni ebben a hasonlat ban. Kriszt us a királ y, mert től e
er ed minden uralom ; Krisztus az ország, mert Benne van az ország minden
d icsősége; Krisztus ·ember , mert az egész ember benne állíttatik helyre ; Krlsztus a mustármag, mert az l st en egész nagysága az ember csekélységébe rej·
tezik. J;s mit mondju nk még? Mindent O teremtett, hogy önmagában meq újít,
son mind ent . Krisztus, az ember. vette a mustármagot, azaz Krisztus , az ember. vette az lsten ors zágát, amelyet mindig bírt Krisztus , az lst en; és elv etette kertjében , azaz az Egyházban, Jegyes ében. Ezt a kertet gyakran em legeti
az ~n ekek ~nek éb e n , mondván: bezárt kert . Az Egyház kertj e az Evangélium
ekevasa nyomán az egész földre kiterjed , körül van kerítve a fegyelem karolval . az apostolok munkáj a nyomán minden gaztól meg van tisztítva, a hívek
ültetv ényel től . aszúzek lil ioma itól, a vértanuk r ózs áltöl. a hitvallók üde zöldjétól ékes, örök virágokkal illatozó. Tehát ilyen mustármagot vetett kertjébe
Krl sztus , midőn megígérte országát, amely a pátrl árkákon alapul , a prófétáknál született meg, az apostolokban nőtt, az Egyházban hatalmas fává lett, sok
ágat hajtott az adományokban, amelyeket így soro l f el az Apostol : . Egylknek
a bölcseség beszéde adatik, a mási knak a tudo mány beszéde, ennek a gyógy ítások adománya. annak csodatevő hatalom, ennek a prófétálás , annak a szellemek megítélése, amannak nyelvek nemei" . (1Kor 12,8-10)
Hallottátok. Testvérek, hogy az a mustármag mic soda fává sarjadt, hallottátok, milyen gyökereket eresztett, hallottátok, hogy hány és milyen ágakat
hajtott. amel yeken az ég és nem a levegő madarai, a bölcseség és okosság
szárnyaival. a hit biztonságával nyugoszna k. ~s halljad te ls , ha nem akars z
félni a föld i vadaktól , ha ki akarod kerülni a ragadozó madarakat. a falán k
kesely ű ke t . azaz a levegő madarait: minden gonosz szellemet ; emelkedj fel
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a fö ldről , hagyd el a fö ldi eket, vedd a megjövendölt galamb ezüstös szárnyait
(Zs. 67,14). vedd az isteni Nap fé nyétől ragyogó szárnyakat , rep ül] fel aranyos
fényben, hogy végre megnyugodj ál az ilyen hatalmas ágak közt, minden hurokból végkép kiszab adulv a, mert ily hatalmas repüléssel ily nyugodt helyre találtál.
(Keresztény Remekírók 13,90-93)
Szent Patrik püspök (385 k. -

461) Ocnfesslo-j ébél (Cap. 14-16.)

Szüntelen hálát adok Ist enemnek, aki megk lsé rteté sem napján meg ő rzött
a hüségben, úgyhogy ma bizalomm al ajánihato m fel neki az áldozatot , élő ál·
dozatul lel kem et Uramnak, Kris ztusnak , aki min den szor ongatt atásomban megtartott. Elmond hatom : KI vagyok én, Uram, vagy mt a hivatásom , hogy ennyire
befödöztél Istenségeddel? hogy ma állandóan ujj ongjak a népek között, és
magasztaljam nevedett mindenütt, nemcsak a ke d v e ző dolgokért, hanem a
viszontagságokban is: hogy ami csak velem történ ik , akár jó, akár rossz, eqyenlóképpen fogadjam , és mindig hálát adjak Istennek , aki megmutatta nekem,
hogyan higgyek benne , a kétségbevonhatatlan , vég nélkü li Istenben, és meqhallgatott; hogy én, a tud atl an, a végső idókben merész kedhettem hozzáfogni
ehhez a szent és csod álatos munkához, ut ánozva azokat. akikrő l az Úr már
régen előre megmondotta, hogy hirdetni fog ják Evangéliumát, . bizonyságul
mind en népnek."
Honnét áradt belém ez a bölcsesség, amel y nem volt bennem , hisz sem
napja im számát nem ismertem, sem Istenrő l nem tu dta m? Honnét ut ána ez a
nagy-nagy üdvösséget hozó ajándék, hogy Istent megismertem, megszerettem,
úgyannyira, hogy elh agyjam hazámat, szüleimet, és elj öjjek az Evangéli umot
hirdetni Irorsz ág népének, elv iseljem a hitet lene k gyalázását , m egvetést és
sok üldözést türjek el ut amon, egészen a bilincsekig , és szer ény t ehetségemet mások hasznár a fordítsa m?
~s ha mél tó lennék rá, kész vagyok életemet is késlekedés nélkül , boldo gan adni az ő nevéé rt, s annak szolg álatára akarom használni mi ndhalálig, ha
az Úr megengedI. Mert igen nagy adósa vagy ok Istennek, aki ek kora kegyel.
met adott nekem, hogy ált alam szülessenek annyia n újjá benne, és utána a
tökéletességre jussanak; meg hogy minden ütt papokat küldj enek ehh ez az
imént megtért néphez, amelyet lsten a fö ld hat árairó l hívott meg, a prófétá k
által adott régi ígérete szerint: . N épek jö nnek hozzád a fö ld határairól, és azt
mondják: Hamis bálványokat készítettek at yáink, ni ncs semmi hasznuk." tS
másutt: . A népek világos ságául rendelt elek, hogy üdvösségük lég y a fö ld
határá ig."

Várni akarok tehát annak ígéretére, aki soha meg nem csal, ahogy az Evangéliumban megigéri: . Jönnek majd napke letről és napnyug atról, és letelepszenek Abrahámmal, Izsákkal és J ákobbal". amint hisszük, hogy a h ivők az
egész világból fognak származni.
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ESZMÉK ÉS ESEMÉN YEK

P. GREGORISZ MANIAN (MÁNVÖ) MECHITARISTA GENERÁLIS APÁT (B~CS)
BESZ~DE A MÁRlACELLl ZARÁNDOKLATON

(1977 szeptember)

Nagy öröm részemre. logy két év után Ismét üdvözölhetem mindnyájukat
mennye i Atyánk v ilágh írű és - miért ne mondanám - magyar szentélyében
azon a nyelven , amelyet 70 esztendővel ezelőtt édesanyámtól tanultam, de
amit a hatv an évi távoll ét a hazától sem t udott a szí v e m bő l ki- és ajkamról
letörölnI.
Nem merem azt állítanl, hogy isme ret lenek vagyunk, amióta Krisztus Urunk
így tanitott Imádkozni: . MI Atyánk, kí vagy a Mennyekben, és a keresztfán Szűz
Anyjáho z Igy szólt: .Irne a fiad" - tehát testvérek, Krisztusban szeretett testvérek vagyunk , és ahhoz a nagy családhoz tartozunk, amelynek Feje, Apja a jó
lsten maga. Ddvözlöm tehát Krisztusban szeretett kedves magyar testvérelmet! A költő szavaival kérdezem: Van-e a csillagok alatt szebb, édesebb és
szentebb név, mínt . a testvér"? Kérdezem itt Teremtőnk előtt, mennyei Anyánk
szentélyében.
.
Ma újból örmény szertart ású szent mlsével ünnepeljük zarándoklatunkat.
Sokan vannak biztosan híveink közt, akik talán sohasem hallottak rólunk,
örménye kről, és örmény misét sem Ismernek, habár Magyarországon épp úgy,
mint a nagyvilágban mindenütt lehet örményekkel találkozni.
Szeretném egy kicsit az örmény népet megismertetni. Az örmény nemzet
a világ e l s ő keresztény nemzete, amelyet költője így mutat be: .Ott a hegyekben élt egy nép szeretetben és egyetértésben, hagyományaihoz hűen. A lelke
olyan t iszta volt, mint forrásai, és olyan magasan szárnyaló, mint hegyei."
Miért kell hangoztatni hogy .hagyományaihoz hűen"? MI a hagyomány?
Gyökér vagy alap, tehát élet. A növények, fák és virágok tudnának-e élni és
termést hozni gyökér nélkül? Az emberi társadalom és egy nemzet sem élhet
emberhez méltó életet hagyományok nélkül. Ezért követeli szent Pál: .Iegyetek állhatatosak, ragaszkodjatok a hagyományokhoz , amelyeket tőlünk kaptatok" .
Az örmény nemzet olyan hűen ragaszkodott hagyományaihoz és keresztény
hité hez, hogy hosszú évszázadok alatt egyetlen jelszót vallott: .Inkább életemet áldozom, de hitemet meg nem tagadom" . A világtól megérdemelten kaptuk a d icsőség es . vé rt a nú nemzet" nevet, hiszen ahogy az örmény költő mondja: "hitü nkért annyit szenvedtünk, hogy ha kősziklák lennénk, megrepedtünk
voln a, ha tenger, kiszáradtunk volna, ha vasból lennénk, elolvadtunk volna".
Mindezt az örmény nemzet emberfölötti erővel átszenvedte, és így tartotta
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fenn létét és hitét. Szomszédai már rég elpusztultak, és csak a történelem
tartja még számon létüket, de ez az évszázadokon kere sztü l megtized elt örmény nép jelenleg ls létezik és él, bizonyítva, hogy örökre igaz Jézus Krisztus
szava: .I:n vagyok az út , az igazság és az élet."
Kinek köszönhet i ez a vértanú, de egyben kultúrnép ezt a keresztény és
emberfölötti erejét? Mély Mária-t iszte let ének. Első gondolata mindig a Szűz
anya, és minden egyházi énekének utolsó f ohásza is hozzá fo rdul.
Nemzeti stílusú templomainak oltárairól a Szűzanya te kintett híveire , akik
az ő tiszteletére gyújtották meg fényvető vagy könnye ket hullató gyerty áikat,
és így fohászkodtak hozzá: . Leboru lunk e lő tted Iste nanya, és kérünk Téged,
szeplőtelen Szűz, imádkozzál érettünk, légy szószólónk Egyszülött Fiadnál,
hogy óvja népünk a k ísérté stől és minden bajtól ."
Az. örmény népnek egyik legszebb nemzeti eposza is errő l a nagy Már latiszteletről tesz bizonyságot . H öse, a szászuni Dávid, árván maradva nagybátyja gyámsága alá került. Egy éjs zaka gyönyörű látomásra ébresztette fel
nagybátyját. A közeli h egycsűcsról fényes sugárzás tö rt az ég f elé. •Fiacskám,
ott fent védő Szűzanyánk kolostora állt. Ameddig édesapád élt és harcba rnent ,
ott Imádkozott, és Mária mindig győzelemre segítette őt. Halála után az ell enség lerombolta a szentélyt, de még mind ig fény sugárzik az olt áráról." . I:des
nagybátyám, építsük fel újra a kolostort, hogy legyen ism ét véd ő Szű zanyánk."
Kívánsága teljesült. Az elmenekült szerzet esek visszatértek. Ismét fe lcsen düIt
az ima és ének a Sz ű zanya t iszteletére, s nem maradtak árván, mert a hegytetőről megint a Szűzanya vigyázott népére .
•Isten Igéjének temploma és trónja, lsten szeplőtelen temp loma, az igazság napjának kelete, az üdvösség anyja, minden jó közvetítője , a világ közben[ ár ója, segítője és kegyelme, az egyház alapköve, a mennyország útja , kapuja
és kulcsa, földi szeráf. az emberiség dicsősége, magasabb, mint az égbolt,
fényesebb, rnlnt a nap" , - mindez Nagyasszonyunk az örmény egyházi énekek
szerint.
•Járd össze a nagyvilágot, sehol se fogsz olyan szép egyházi énekeket hallani, amilyen az örménye ké" , egy örmény köl tő szava. Túlzás? Talán! Mert hisz
ma ls felcsendülnek a mi szép magyar nyelvű énekein k Magyarország Védasszony ához.
Ez a közös mély Mária-tisztelet hozott bennünket ide össze köze lből és távolból. Lehet, hogy más országokból is.
De vajon időszerű-e ma a Szeplőtelennek , a leqszebbnek, a legtiszt ábbnak,
a szűznek és anyának a tisztelete?
TeB templomunk, az itt jelenlévő sok fiatal és idős , férfi és nő válaszolt
már a nagy kérdésre. S ez az egy válasz elég lenne minden kit m eggyőzn i arró l,
hogy igaza volt az Úr alázatos szolgálóján ak, amikor megjövendölte : . Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék." Ma is, húsz évszázad
után is még tisztelik és boldognak nevezik a nagyvilág nemzete i. Nem ezért
jöttünk-e ml ls Ide?
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Tekintsünk fel az Úr alázatos szolgálójára, aki Istenanya, de a ml szeretett,
jóságos anyánk ls. A kánai menyegzőn felkérés nélkül ls Fiához fordult segItségért: .níncs boruk": és Fia - milyen csodal - Anyja egyetlen szavára
megtette első csodáját. Most, amikor tobzódunk borban és élvezetekben, most
lenne szükségünk Márla, szeretett Anyánk segitségére, mert a hit és az erköles a legnagyobb veszélyben forog .
Altalad, ist eni kegyelem Anyja, üdvösségünk Anyja, csak álta lad ju thatunk
Isteni FIadhoz. Most lenne a legfőbb Ideje, hogy megismételd: .Fiam, nincs
boruk". Kérjük szívünk mélyéböl, tedd meg ezt Szent Fiad és Hozzád fohász.
kodó gyermekeid kedvéérti
Egyakarattal, egy lélekkel fohászkodjunk: Vigyázz reánk, édesanyánk, Magyarország Királynéja, Magyarország patrónája, és kérd lsten áldását minden
magyarra.

EGY NAGY MAGYAR

N~PMI SSZI ONA RI U S: CSEP ELL ~NY I

GVORGY

1526-ban Mohácsnál elvérzett az egész ország. Vagy száz pálos rnonostor
elpusztult, 'Sz egykor oly népes magyar alapítású remeterend elnépt elenedett,
a krónikák elnémultak. Jó száz év múlva kezdett a rend magához térni a szörnyű pusztulásból, s kezdt e járnI az elvadult országot, hogy rnentse a szertezüllött magyar népet. A remeték, otthagyva kolostoraik im ádságos csendjét,
most h Ith Irdetői és apostolai lettek népü knek, sőt nem egy hitének vértanúja
is. Hosszú sorukból az els ő m árt ir Csepellényi (Csepellény, Csepelény, Cseppelény) György, az 1672-ben hazai misszióra jelentkező nyolc pálos egyike.
1626-ban született Biccsén, Trencsén megyében. Apja György, édesanyja
Pataky Zsófia volt. A családi légkört egy korai életí rója így jellemzi: . klsdedségét áhítatos szüleinek gondozása alatt élte által ." Egész életére jellemző
bensőséges Mária-tiszteletét már édesanyjától hozta magával. Tizenhat éves
kor ában a pálosok elefánti (Zobor m.) noviciátusába lépett. 1643. máj . 3-án, a
szent kereszt féltalálásának ünnepén telt le próbaéve , s tette le fogadalmát.
•A Szentkereszt dicsőséges és győzelmes je lében kezdé György vitézkedő
szerzetes életének folyását .. . a Szentkereszttől kezdé ming yárt az al ázatosságot, buzgó áhítatoss ágot tanu lgatni és a tökéletességnek, a szép szerzetesi
engedelmességnek és tiszta életnek ill at j át árasztanl, sőt mások szívébe is
átpalántá lnl" (Acta Paulinorum) .
Egyforma hévvel vetette magát a tanulmányokba és az önsanyargatásba,
úgyhogy elöljárói jónak látták mérsékelni, amit ő az említett .szép engedelrnesséq " j egyében fogadott.
Pappá szentelése után Pápára küldték. A szöszék és a gyóntatószék volt
az élet ele me. Följ egyezték róla mint jellemző apróságot: oly an odaadással
préd ikált, .h ogy a t estéből kifatsarodott izzadságoktól a rajta lévő külsö kön64

tösök is általáztak". M ikor rendtársa i fi gyel meztették, hogy árt az egészségé·
nek , azt felelte: igy kell hirdetn i a megfe szített Kriszt ust. Egyébként kedves,
szelíd, mosolygós embe r volt. A hivek örömm el gyóntak nála.
166D-ban a máriavölgyi búcsújáró hely kol ost orának alperjele lett, egyben
újoncmester is. Igya re ndi fiatalság is ve zeté se alá került, Első sorban példá.
jával tan itotta őket. Hivatali idejének lejá rtával megint a prédiká lást folytatta .
Azután jelöltsége he ly ére , Elefántra hely ezt ék alperje lnek. Itt érte X. Kelemen
pápa intézkedése az apostoli missziókról: a pápa enge délyezte, hogy pálos
szerzeteseket is kikü klhessenek ily en múköd ésre . Külön el öljár ót i s rendeltek
föléjük , az ún. pre fektust. A je zsu it ákkal karöltv e fő leg az északi országrészben végeztek eredményes mun kát . A rend 1672-ben legképz ettebb és legbuzgóbb tagjait küld te ki a kato likus papokban szeg ény vidékekre : Csepell ényi.
Dubniczkl Gergely, Ladányt László, Lány i László . S ü tő Lőrinc . Szörény i Agoston, Török Márton volt a névsor.
Igy került György Füzér község elárvult pléb ániájára. Innen az egész környéket pasztorál hatta . Füzér várának csodálatos rom jai ma is állnak egy f est őlen
magányos helyen , de a gótikus kápolna kar cs ú pillé re i és csúcs íves ablakkeretei már összeomlás sal fenyegetnek. 1674-ben azonban még eleven élet
volt a várban , s para ncsnoka váltig kérlel te az aty át . költözzö n f el hozzá, ott
biztonságban van , m íg lent a falu s a pléb ánia t elj ese n védt elen. De .rnld ön
néha ama magas hegyen lévő füzéri várban apost oli szolgálattétel után felment is, soha arra nem kénysze rí the tték a várbeli ek. hogy éjs zakára ott an
maradna, mert eltökélte magában, hogy . .. neki a maga hív einek vigyázására, lel ki oltalmazására otthon a nyáj között kelle ssen hálnl ."
.Elkezdvén a prédik álást - folytat j a az életrajz - . nemcsak otthon a városon, de a szoms zéd hely ségekben is hirdette az igaz hitne k valóságát . . .
valameddig még többnek ls megnyerésér e módot és alkalmatosságot látott:
Meg is volt az eredménye múködésének. Me rt .nlncsen a kegyelmes lsten nek malasztja után, ml a hallg atóknak szíveit hat hat ósabban ösztönözn é s
ind ítaná a megtérésre , mint az lsten igéjét szorgalmatos Igazsággal hi rdető
prédikátornak tu lajdon maga szavaival m egeg ye ző él ete. Mert látv án a hallgatók ennek szent él et ét, hallván tan ítás ának t is ztaságát , kívá natos, tet szetős
lészen előttük igazsága:
Ellenségei pers ze másképpen fo galm azt ak: .Nern megérdemli-e a halált ez,
mIvel már hét kálv in ista fa lut pápista pogányságr a t ér ített? "
1674-ben húsvét - csaknem ponto san úgy, mI nt az idén - március 25-ére
esett. Ilyenkor szoktak a katonák is t is ztjei kkel együtt a fü zéri várból a húsvéti gyónásho z és szentáldozáshoz j áruln i. Ezt az alkalmat szemelt ék ki ellensége i: húsvét másnapján behatoltak a plébániára. rabszij ra füzték, és maguk·
kal hurcolták.
Kerek hatvan napig hurcolták ide -oda. olyan kínzás ok között, amelyek et
még a kor nyers szelleme sem , csak a te ljesen elvak ult gyúlö let magyaráz.
Ruháját letépték, napokon át meztelenül kellett járnia , ami igen kes erv esen
5
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esett neki. Egyik este meg kötözve ki te tték így a Tisza partjára, ahol rajokban
keringtek a szúnyogok, de .nern t sipte meg egy bestiátska sem". Máskor meg
dohányt vágtak mezítelen hátán. s rémülten figyelték, hogyasebekból egy
csepp vér sem csordul ki. Menet közben minden terhet ráraktak, káromkodva
hajszolták, sót a nyakába ültek és megsarkantyúzták . Felelete csak ennyi volt :
. A kármiképpen tsigáztok engem, ha megöltök is, ti lássátok, mert én örömest
szenvedek mártíromságot." Türelme és szelídsége láttára, hallva, hogy értük
imádkozik. egyik kínzója szent embernek nevezte, és a pártjára állt. Társai erre
agyonverték. Amikor látták, hogy sehogy sem boldogulnak rabjukkal , 18 tallérért zsoldosokat fogadtak további kínzására . Ezek, teljesen Mesterének mlnt ájára. megköpdösték, megvesszózték, vörös dolmányt húztak rá és úgy csúfolták, ocsmányul káromolva Istent és a katolikus vallást. Hogy a halál kínját
többször éreztessék vele, letérdeltették, s a kard fokával nyakára csapdostak .
•mintha lenyakalni akarták volna." Végül is Szóke község határában elhat ározták , hogy megölik. György kérte, hogya közeli Mezókövesd plébánosánál,
Nagy Jánosnál elvégezhesse utolsó gyónását. Ezt nagy örömére meg is enqedték neki. tletgyónást végzett és megáldozott. A pap kérdéseire elmondta neki
rnindazt, amit átszenvedett. Ezután visszahurco lták a szókei mez őre, ahol Úrnapján, 1674. máj. 24-én lefejezték. Jézus és Mária neve volt utolsó szava.
Négy napig hevert teste temetetlenül a mezón . Egy arra járó török katona
szórta be f űvel, mezei virággal, Az egri török pasa azut án intézkedett. hogy
.Isten igaz szolq áját" tisztességgel eltemessék. A temetési szertartást a farnosi templomban Nagy János végezte. Vörös miseruhában temették el, és a
pap nem rekviemet mondott a koporsónál , hanem a vértanúk mls éjét .
A török kitakarodása után Farnos teljesen elnéptelenedett. Ezért 1869-ben
a holttestet ünnepélyesen átvitték a sátoraljaújhelyi klastromba. Ott annak a
kápolnának a kriptájában helyezték el, amelyet I. Rákóczi Ferenc a templom
oldalában a szent kereszt tiszteletére építtetett. Ott pihen máig az oltár alatt.
új ezüst koporsóban. Csontmaradványai világosan mutatják az er őszakos halál
nyomát.
1689-ben aszentté avatását célzó eljárás is megindult. Fenessy György
egr i püspök sok tanút hallgatott ki személyesen. Sajnos, a per később elakadt.
1974-ben a mezőkövesdi és sátoraljaújhelyi hívek kezdeményezésére felnyitott
sírjánál emlékünepséget rendeztek vértanúhalálának három százados évfordulója alkalmából.
Kollarics Joachim 177D-ből való életrajza nyomán, amely
Szöll ösl Gáspár latin munkájána k (1765) korabeli forditása
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HOFFNER B/BOROS NYILATKOZATA ÁZSIAI ÚTJÁRóL
1978. márc. 7.
1) Az Egyház növekedése az ázsiai országokban
A katolikusok száma mindazokban az országokban, amelyeket fölkereshettem, növekvőben van. PI. India 620 millió lakosából 2.6 % , vagyis 16'.2 m illIó a keresztény, többségük, 9.2 millió, katolikus. 1961·ben még csak 6.3 rnlllió volt, tehát 15 év alatt a katolikusok száma csaknem felével megnőtt. HonqKong egyházmegyében 1945-ben egy 40 OOO katolikusból áll ó kis misszió volt.
Ma a 4.1 milliónyi lakosság közül 250 OOO a katolikus és 3600 a hitjelölt . DélKoreában a 35 millióból egymillió - vagyis 3 % - katol ikus, a hit jelöltek
száma nő, pl. Szöul székesegyházi plébániáján évente 16 OOO.

Ugyanígy a papi és szerzetesi hivatások száma is növekszik majd minden
ázsiai országban. Csaknem mindenütt meglátogathattam a zsúfolt papnevelő
intézeteket. Dél-Kore ában, a szöuli szemináriumban pl. elmondták, hogy a
múlt évben 40 pályázót nem tudtak fölvenni.
Meglepő az Egyház tekintélye és hatékonysága ezeknek az orsz ágoknak a
társadalmában. PI. Dél-Koreában megtudtam , hogya megkeresztelt keresztények száma valószínűleg messze felülmúlja a hivatalosan megado tt 1 rnllIiót, és még sokkal nagyobb az Egyház felé hajló koreaiak száma . Egy tapasztalt jezsuita mlsszion árlus becslése szerint Dél-Korea népességének kb. 40 %·a
. valamiképpen keresztény". A Fülöp-szlqetek után valószínű leg ez Kelet-Azs ta
leg keresztényebb országa. Hasonló a tapasztalat Japánban: hivatalosan 400 OOO
a katolikus (a népesség 0.5 %08). De egy népszámlálás alkalmával 3 mill ió vallotta magát katolikusnak .

2) A növekedésnek és az Egyház tekintélyének okai

a) Az Egyház igen erős tevékenysége az iskolákban, szakis kolákban és
egyetemeken, különösen pedig karitatív működése, m ind enekelőtt kórházakban, gondozóállomásokon és sokféle szociális segítség terén .
b) Az Egyház Ázsia országaiban nyilvánval óan . bennsz ülött é" vált. Ez
különösen az istentiszteletben és a nevelés terén mutatkozik meg .
c) Beszélgetőtársaim ezenkívül úgy vélték : az Evangél ium mind inkább
meggyőzi az embereket, hogy Krisztus üzenetében találják meg a f elelet et ,
ha az élet értelmét és az ember egészét átfogó kibontakozást keres ik .
3) A meglátogatott országok gondjai:

Legnyomasztóbb a gazdaság i nyomor, a tömeges munkanélkül iség , a lakásínség, a betegek és öregek bizonytalan helyzete. Indi ában pl. a népesség
40 %·a a létminimum alatt tengődik. Kalkuttában a lakosság 40 %·a ún. •jár.
dalakó" , vagyis nincs saját szállása.
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A n e vel é s to vábbi gond minden fö lke resett országban. Indiában a 6-14
évesek 56 %·a jár Iskolába, a 14-18 éveseknek már csak 15 %-a. Más országokban kics it kedvezőbb a helyzet, de távolról sem k.ielégítő . Dél-Koreában
a 78 % analfabéta (1945) 1965-ig 11 %-ra csökkent. Hiány van m indenfajta ,
de főleg szakképzettséget adó Iskolákban. M inden országban különösen a tanítóhiány miatt panaszkodtak.
De a techni kai-Ipari f e j I ő d é s is új problémákkal j ár, mint minden beszélgetés folyamán hallottam: a csak anyagi haladás veszélye ,az eddigi családi élet felbomlása, földi értékek abszolutizálása (szekularizmus) . A beszélgetések során mind ig újból kJfejezésre jutott a nagy gond, hogy nyugati befo lyás alatt álló ideológiai áramlatok veszélyeztethetik az I l l e tő ország saját
gazdag kultúráját és a kiegyensúlyozott emberi fej l ődé st. Megvallom , mély
benyom ást tett rám ez a nyilvánvalóan növe kvő kri ti kus, távolságtartó magatartás Európából j övő befolyásokkal szemben .
4 ) Mi t várnak az európai egyháztó l ?

Az ázsiai országok azt szer étnék. hogya vil ágegyház ö n á II ó e g y h á zk é n t ismerj e el öket, sajátos értékeikkel, amelyeket szeretnének hozzátenni
a világegyházhoz. Utazásom megmutatta, milyen jogos ez az elvárás . Az ázsiai
egyház missz iós ereje új látókört, új reményt ad a világegyháznak. Ez alázat ra
int bennünket, de egyben azt is megmutatja, hogy Jézus Krisztus evangéliumának ereje töretlenül rn űködík a jelenlegi és a j öve ndő vil ágban.
S z o r o s a b b v j s z o n y t várnak az európa i egyházzal. Nemcsak látogatások és információcsere alakjában, hanem t apasztala tcsere és kölcsönös
ajándé kozás form áj ában is. Szellemi-lelki c se réről van sz ó, nemcsak fejlődés i
segé l yről. Ennek inkább bele kell ágyazódnia ebbe az átfogó j ellegú cserébe .
IOs én utamon megéreztem, milyen sokat tanulhatunk ez e ktől a népektől. A
püspökökkel , papokkal, szerzetesekkel, világi vezetök kel fo lyta to tt beszélgeté.
sekben, a mindenütt zsúfo lt t emplomokban lefolyó szentmiséken a hívekkel
együtt - mély benyomást tett rám és nem ki s mértékben megszégyenített a
tal álkozások szívé lyess ége és a mély vallásosság. IOppen ez a mély és az egész
embert átfogó lelkiség tűnik számomra olyan ajándékn ak, amelyet hálásan élhetünk át az ázsiai emberekkel találkozva .
Végül az európa i egyháztól még erősebb fáradoz ást várnak ott, ahol a világ új g'azdasági rendjének megvitatásáról van szó: érv ényesí t sék ebben a
k e r e s z t é n y t á r s a d a I m i t a n í t á s alapelv e it, hogy az új rend több
igazságosságot és szolldaritást tegyen lehetövé, és hat ékonyan segíteni tudjon
azokon az országokon , amelyek qazdas áqllaq, társadalmil ag és az Iskol ai klképzésben valósággal megoldhatatlan problémák el őtt állnak .
Osszefoglal ásul csak azt mondha t om: roppan t hálás vagyok ennek az utazásnak sokféle tal álkozásáért és élményé ért . Nem fogom elfelejten i, hogyan
találkozt am mindenütt embere kkel, akik a rettenet es nyomor ellenére - és itt
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nemcsak Teréz anyával a kalkuttai nycmornegyedekben tett l átoq atás alm ra
gondolok - valamiképpen boldogságot és hálát sugároztak. Talán valami olyan
válik láthatóvá ebben, amit ml elfelejtettünk vagyelhanyagoltunk, és most
Azsia em berei és népei emlékeztetnek rá: az a felismerés, hogy az emberi
eléqedettséq és az emberi boldogság nem azonos a magas gazdasági élet·
színv onalla l. Vajon nem taníthatnak-e meg Azsia emberei és népei, hogy
mélyebben és helyesebben fogjuk fel Jézus Krisztus üzenetét? Nekem mindenesetre az volt a felejthetetlen benyomásom, hogy ebben a találkozásban
mi vagyunk a megajándékozottak.

MSGR. BAKOLE KANANGAl (ZAIRE) ~RSEK PÁSZTOR LEVELE (1975)

Az Egyház mindazoknak a gyülekezete, akiket Jézus Krisztus tanítása és
személyisége megragadott, ezért követra akarják és így folytatni jelenlétét
az emberek között. A megvalósulás, szervezés, intézményesedés módja helyek
és tö rténe lmi körülmények szeri nt más és más. A lényeg azonban az, hogy
val ami képpen gyülekezetrő l van szó, akármil yen kicsiny is; emberek gyülek ez etéről, akik életmódjuka t Kriszt ushoz igazítják.•Ah ol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben. ott vagyok köztük" (Mt 18,20): ez az Egyház
lényege, a t öbbi mind utólagos szerkezeti klépülés (ami nem Jelenti, hogy ne
lenne j e l e ntő s é g e ) .
A laposan tisztába kell jönnünk azzal, hogya keresztények gyülekezetének
[elleqe, az Egyházban folytatott életük módja teljesen különböző a környezet
és a közéleti viszonyok szerint. Ugyanúgy erősen más az egyház képe ott, ahol
szétszórt kisebbségekből vagy ahol nagy tömegekből áll, vagyis jelentős szociológiai valóság . Jól eszméljünk rá: rövid időn belül tökéletes változás áll be
országunkban az Egyház életterét adó szociológiai környezetben . Szociológia i
kifejezéssel szólva eddig nagy intézmény, .szernélylséq" voltunk az országban (és mé9 most is az vagyunk!) , most pedig fokozatosan az élet szélére
szorulu nk.
Min den helyzetnek megvannak a maga sajátos lelkipásztori módszere i.
Amikor a helyzet gyökeresen megváltozik, akkor a lelkipásztori cselekvésnek
ebbe kell gyökeresen beilleszkednie. Azok a dolgok, amelyek tegnap az egyházi élet kulcspontját alkották, ma már többé nem lehetségesek. mások, ameIyek mi nteg y a nagy Egyház peremére szorultak, most életét, folytonosságát
biztos rtják. Ne higgyük hát, hogy az Egyház csak nagy intézmény módjára
létez het, úgy. ahogyan országunkban mostanáig ismertük. Az első két és fél
században szétszórt gyülekezetek alakjá ban élt, a lehető legkevesebb intéz.
ményesl té ssel, és tö bb országban ma is így él.
A nehézség az, hogy mi nem vagyunk hozzászokva az egyházi létn ek ehhez
a spontá nabb form ájához. Szeml életmódunknak meg kell változnia: új helyzet
új lel kipászto ri módszert Igényel. Egyfelől ugyan már m egkezdett irányokról
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van szó, de a haladást er őteljesebb é . általá nosabbá, gyorsabbá kell tennI.
Nagyrészt pedig valóban új megközelítésre van szükséq, amely a lelkipásztoroktói komoly szemléletváltozást kíván. Mindenképpen arról van sz ö, hogy
fölfedezzük az Egyház lényegét, alapjait, úgy, ahogyan Jézus inditotta útnak.
Tehát nemcsak a k örűlmények kényszerétől kiváltott alkalmazkod ás ez, hanem mindenekelőtt visszatérés a keresztény mozgalom kezdeti lendületéhez,
az Alapítója iránti hűség segítségével.

A jelszó tehát a következő : találjuk meg az Egyház minden formájának a
forrását: azt, ahol ketten vagy hárman találkoznak, hogy jobban megismerjék,
jobban szeressék Krisztust, és imádságban egyesüljenek vele. Minden lelki.
pásztori tevékenységnek erre kell összpontosulnia. Elmélkedésetek meqlndítására néhány jellemző pontban meg akarjuk jelölni a szemléletmódban rneqvalósítandó változásokat.
al Az Egyház: nép. Ahelyett, hogy erősen a klérustól irányított szervezetnek tekintenénk, hangsúlyozni kell ala pvető n é p i jellegét. A mi Egyházunk
még túlságosan a papok és szarzetesek ügye; ök beszélnek, ök kezdeményeznek, ők viselik a felelősséget. A keresztények pedig általában hallgatják őket,
és megvalósítják, amit mondanak. Túl sok egyházi tevékenység van a papokhoz kötve, és ez igen ,illgat aggá teszi helyzetünket. A keresztények gyakran
nem tudnak azonosulni egyházukkal, a lelkipásztorok és szerzetesek pedig
nem Illeszkednek bele eléggé az alapba (életstilus, távolság a hlvök tömegétál, a vallás hivatásos rn űvelőlnek szerepe stb.) ,
b) A szervezetjellegű egyháztól az Egyház, mint é I e t felé . Egy plébánia
élete gyakran Intézményesitett tevékenységek egész sorának szilárd ritmusa
szerlnt folyik (istentiszteleti összejövetelek, szervezett hitoktatás, adminisztratív és pénzügyi munka, hivatalos jellegű kapcsolat a hívekkel stb .) . ilyenformán a feladatok és felelásségek jól megoszlanak és korlátoltak. De most mindenekelőtt meg kell találni a spontán, sokszor kevéssé megszervezett életet,
értékelni az alkalmi , előre nem látott kezdeményezéseket. Ne az legyen a
gondunk, hogy szervezzünk, szerkezetet adjunk. ne is az, hogy az új kezdeményezéseket befogjuk kereteinkbe. Ez legyen a gondolkodásmód : csak terjedjen az evangelizálás és csak jól csinálják, nem számít, ki csinálja és hogyan! Le kell építeni lelkipásztorkodásunk intézményes jellegét, és ösztönözni
a még szunnyadö életet és karizmákat. igy új felelősségérzet. új szolgálatok
vannak ébredőben. fogadjuk hittel óket. Találjuk meg hát az Egyházat leqkisebb szintjén: a bázisközösségekben, vagy egész egyszerűen : ott, ahol ketten vagy hárman együtt vannak az O Nevében.
c) Attól az Egyháztól. amelyben az odatartozás fóleg egy névtelen csoporttal való azonosulásban fejeződtk kl (vasárnapi istentiszteleti gyülekezet.
szentségek vétele), el kell érkeznünk egy valóban személyes. bens ős égesebb.
alkotóbb jellegű meggyőzódésen alapuló odatartoz áshoz. A keresztények
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számszerű statisztikája nem valódi képe az Egyháznak. EI kell jutnunk egy
inkább minóségi, mint mennyiségi kereszténységhez, ahol a hit meggyózódéssé vált, és hatékony marad a nagyobb közösség keretén kívül is, ott, ahol
saját magunknak kell vállalni a keresztény lét felelósségét. Az inkább passzív
tagokból álló Egyházból cse lekv ő Egyházzá kell válnunk. Ha a ső ízét veszít i,
mi történik? Az Egyház társadalmi jelenlétének nem annyira intézm ények
j elenlét ében kell kifejezódnie, mint minden egyes keresztény tevékeny t an úsá pté te lében. ott, ahol él.
Végsó soron nehéz pontosan leírni az Egyháznak ezt az új formáját; légkör·
ról, stílusról van szó. Kanangai egyházmegyénk egyes részeiben már jó l el őre 
haladtak ezen a vonalon , másutt még igen nagy változásokra van szükség.
Lelkipásztori eljárásaink konkrét mércéje a következó legyen: Id ő - és energiaráfordításban föltétlen elsóbbséget kell adnunk mindannak, ami a keresztény élet folytatólagosságát biztosíthatja intézmények nélkül is .

Osztönöznünk kell a keresztényeket, hogy csatlakozzanak azokhoz, akik
hozzájuk hasonlóan tovább akarják követni Jézust . Minden lehet ő és elképzel hetó módon ösztönöznünk. Igy az öntudatra ébredés nagy hulláma járhatja át
egyházmegyénket . Tanítsuk meg m inden keresztényünket, hogy minden ker e.
tet , rnlnden alkalmat felhasználjanak hitük továbbadás ára.
Az első lépés az, hogy tudomásul vegyük helyzetünket, és alkotó j e ll egű
feleletet keressünk rá. MI a teendónk? M inden kereszténynek új ra meg újra
azon kell igyekeznie , hogya hit szemével nézzék közösen az eseményeket. Igy
tud majd megszületni az új lelkiismeret és az új cselekvés . Eróteljes közös
eszmecserére van szükség . A mi afrikai kultúránknak egyik fó eleme ez: élénken tárgyalják az életbevágó problémáka t. Ebbe nagyon jól beilleszthetók a
hit közös szempontja i.
Jelenlegi helyzetünkben a legtöbb Indít ást adó egyházi form ák az e ls ő
sz ázadok él. amikor az Egyház mindenekelőtt sok helyi közösség gyülekezete
volt. A Jézus Krisztusba vetett hit valamennyire mindenü tt kisarj adt, és igen
nehéz körülmények között is életet teremtett, sok-sok kis közösséget olyan
emberekből , akik a feltámadott Megfeszítettet életük fö lt étlen vezéréül fog adták . Isten Lelke - higgyünk szilá rdan ebben - ugyanezt fogja köztün k is
végbevinni.
Mostani helyzetünk legjobb lelkipásztori i rányí t ói az Apostolok cselekede teinek könyve és az apostolok levelei. A legnagyobb mértékben rnaí indít ásokat fogunk fölfedezni bennük ; azt, hogy milyen szell emben munk álkodtak el ödeink a mienkhez több tekintetben is hasonló körülmények közőrt . Ezeknek az
el ső közösségeknek jó összefoglalását talá ljuk meg az Apostolok cselekedetei ben. A h ivők sokaságának egy volt a szíve, a lelke. Senki sem vallotta magáénak vagyonát, hanem minden közös volt közöttük. Az apostolok naqy er övel tettek tanús ágot Jézus feltámadásáról. A hívek pedig buzgón hallgatták az
apostolok tanítását. hűségesek voltak a testvéri közösségben , a kenyértör ésben és az imádságban . (Csel 2,42-46 ; 4,32-35; 5,12·14.)
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EGY MI SSZIONÁRIUS NAPLÖJÁBÖL
Ngulungu, 1977.szept . 10. A száraz évszak a vége felé közeledik. Ez az Idöszak nagyon alkalmas arra, hogy az Inzia folyó közelében meglapuló apró falvakat végiglatogassam. Ak i követ i Itt a keskeny gyalogösvény t, az gyakran tal álkozik patakokkal és
a szavannában szétszórt mocsaras foltokkal, burján zó öserd övel és meredek dombokkal, de kocs iúttal nem. Ha patakot vagy mocsaras területet keresztez a gyalogösvény,
a környék lakó i a legtöbb helyen fatörzseket fektettek a víz vagy a hasig ér ö sár fölé ,
Átkel és közben néhányszor elvesz itettem az egyensúlyt, vagy pedig csizmám talpa
megcsúszott a fatörzsön . [gy azután volt alkalmam a viz meg a sár mélységét szem éIyesen megtapasztalni. Il yen környéken díszeleg Ngulungu , ahol ma rámköszönt a
f ölkelő Nap. A falu nagyon kics i, de ha itt két kunyhó megjelenik a láthatáron, azt már
.bwala" . vagyis falu névvel tisztelik. Ngulungu néhány évvel eze lőtt közvetlenül az
Inzia folyó mellett foglalt helyet. A szúnyogok miatt a falu lakói elhagyták a folyó
partját, és körülbelül egy kilométerrel távolabb, a szavannában ütöttek tanvat. Ide ls
ell átoqatok minden évben, hiszen itt is emberek élnek. Éve nként közülük is megjelen.
nek nálam h árornszor -néqyszer központi állomáshelyemen, hogy együtt ünnepeljük a
karácsonyt , húsvétot, Nagyboldo gasszonyt és amlndenszenteket .
Mise után megkereszteltem egy csecsemőt. A falu főnöke megklnált lukuval és p álmaborral. A luku nem más, mint forró vIzzei összekevert manióka liszt. Nehéz mint
a sár. Rit ka az a fehér ember , aki meg tud barátkozn i vele. - Két kísérómme l a következö helység , Klseletl fel é vettem az ir ányt. Hogya mocsar as terület fölé fektetett
fat örzseken el ne veszitsem az egyensúlyt, két hosszú botot kerestem. Szerencsésen
átjutottam a mocsáron . Csak az utolsó lépésnél követtem el hibát. Amikor leléptem
a fat örzsr öl, azt hittem, hogy el éggé szilárd a talaj . Tévedtern. - Délelótt 11 óra felé
érkeztünk KIseletibe . A falut elsOsorban két férfi és három kunyhó képezi. Az aszszonyokat és gyerekeket nem szoktuk számoln I. Ha valaki meg akarja tudni az aszszonyok számát , akkor annak egyszeruen meg kell számoln ia, hogy hány maniókasz árltö polc van a kunyhók közelében. Ahány polc , annyi asszony. Az asszonyok száma
nemcsak a pol cok számától függ, hanem a férfiak anyagi helyzet ét ől ls. Aki ügyesebb
vadász és több a pénze, az több asszonyt ls tud szerezni. Ismerek egy íd ös f őn ök öt,
akinek például t izenöt feles ége van . - Megérkez ésem ut án az Inzla folyóhoz mentem,
hogyacsizmámról meg anadrágomról lemossam a sarat. A folyó partján leültem a
jó hideg v ízben . Beljebb nem tanácsos menni a krokodilusok meg a v izilovak miatt.
Szives en üldögélte m vo lna est ig ls a v ízben. dehát nem a vIz miatt jöttem KIseletibe.
VIsszamentem a kunyhókhoz , és a hátizsákomból elővettem a brevi áriumot. A környék
csendes vo lt . Egyik klsér öm, Kikola visszavonult egy kunyhóba aludni, a másik kís érőm.
Dávid meg a helybeli fiúk és lányok halászni mentek . Az asszonyok ültetvényeiken
dolgoztak. Csak a két f érf i pipázott mellettem. A délután folyam án az egyik férf i elkisért Ndunduba. Ez ls egy kis település az Inzla folyó partján . A falu lakó i barátságo.
san fogadtak . Megaj ándékoztak egy kakassal. KésO délután, mikor v isszaérkeztem
KIseletibe, lassan hazaszállingóztak az asszonyok és a gyerekek. Akik a gyerekek közül
már els ö áldozáshoz járultak, gyónni Jöttek . A faluban található egy térd ig érö kis
kerek asztal ls. Ez töltötte be az esti mise alatt az oltár szerepét . Mise alatt Dávid
a dobot verte, a gyerekek pedig lelkesen énekeltek. - Az egyik kunyhóban egy fül két
bocsájtottak rendelkezésemre éjszakára . A kunyhóban tüzet raktak , hogy a füst elüzze
a szúnyogokat .
Szept. 11. Vasárnap van. Ndundu és Ngulungu lakói is képviseltették magukat a
szentm isén. tJsszesen körülbelül huszonöten voltunk. Egy asszony elkész ítette számomra a kakast, amelyet tegnap Ndunduban kaptam . Az itteni Illem és szokás szerint
egyedül kellett kezdenem az evést . Ilyenkor más nem tart ózkodhat a kunyhóban. Még
az ajtót ls becsukják. Utánam két klséröm és a férfiak következtek, majd a szomszéd
faluból érkezett két asszony és gyerek ek fogyasztották el , ami a lukuból és a kakas-
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ból megmaradt. Még a délelőtt folyamán vettük h átlza ékja lnkat. és fol yt att uk az utat
a következő faluba , Kakandába. A hátizsák. a hőség és a meredek dombok kif áraszt ot·
tak. A faluba érkezve j61 esett leülni egy narancsfa árnyékában. Estig bőven jutott idő
az Imádkozásra me g az alvásra is. Megvártam, mig a falu lakói éhségüket lukuval
csIllapitották. Elős zö r a tyúkok foglaltak helyet a fejem fölött a narancsfán. Utána
gyü lekezt ek körü löttem a falu lakói, hogy esti mlsével tegyünk pontot a napra . A
fiatalság még táncolt egy kicsit a tarn-tam tüzes ütemé re . aztán ők is elcsendesedtek.
Szept . 12. Valami kor egy tanárom kérdezte Esztergomban : .Tudják kérem, hogy a
gyógysze rtá rak cégtábláján miért látható gyakran egy kigyó? Nem . Hát azért , mivel
ott a gyógy szerek a betegeket k i g y ó gyitják: Ezt juttatta eszembe a mal nap. Engem ls klgyógyfthatott volna az a kigyó , amelyet reggeli re fogyasztottam. De nem
gyó gyitott kl. Egyre erősebben kezdett fáj ni a derekam. Talán túl hosszú Ideig ültem
Kis elet iben az Inzia h üs ít ö vizében . Néha össze kellett szoritanom a fogalmat , de befejeztem a rnls ét, és megkereszteltem néhány csecsemőt .
Jókor jött ez a ki s derékfálás. hiszen központi állomáshelyem. Kalenge már nincs
messze. Mi nden lépés nehéz volt. de egy nap múlva két bot segitségével szeren cs ésen központi állomáshelyemre j utottam. A falu fő n ö k e egy hanes ze ren. kimbend én
játszott. amikor üdvözöltern. lába alatt leopárdbőr terpeszkedett. A házamban hűséges
macskám, a zuhany ozó alatt pedig egy magányos skor pió várakozott rám .
Pálinkás István SVD

NGILEKIRO, EGY EURÓPÁBAN MüKUDO AFRIKAI MI SSZIONÁRIUS
HATODIK JELENT~SE P D SPU K ~ NE K
Ausztria, 2101. január elsején
Kedves Püspök Test vér !
.Afrik ai falun k" Igazán g yö nyörű lett. köszönöm Neked . Éppen annyi családot, gye reket és nagymamát küldtél, amennyi szükséges. És igen jól is érzik
itt magukat . Ha a tér alatt nem robogna el minden öt percben egy földalatti.
azt hlhetnék, otthon vagyunk. Szép kunyhók, szavannaf ű, kerek falutér, mühelye k. fogadószoba a látogatóknak és óvoda. ahol Kuki nagymam a már húsz
fehé r gyereknek mond mesét. No meg persze a t emplom, ahol minden nap
imádkozva és t áncolva ta rtj uk istentiszteletünket. Csak a p álmakar kell november végén megint visszavinni a meleg házba. Kint mégis csak hideg van.

Vártam , hogy kíváncsiságuk és szenzáclóéhségük majd hozzánk húzza az
embereket, ez is volt a titkos vágyam, hogy lássák , mil yen vidáman élünk . és
egyszer t alán f ölt egyék maguknak a kérdést: milyen eró mozgatja ezeket a
feketéket. sót ta lán maguk is megkívánják ennek az örömnek a megízlelését.
De hogy ennyien j öjj enek, azt mégsem vártam. Már els ő nap valósággal megroh anták a fa lut, és csak nem összetiporták az asszonyokat meg agyerekeket.
Három napra be kell ett csuknunk, és mindent rendbehoznunk. A gondnok persze eló re f igyelmezte tett. hogy köte leket kellene kifeszíteni, mint Schönbrunnban. . Mi t gondol - mondta - . mil yen állapotban len ne ma Ferenc József
ágya kötél kor lát nélkü l? Még jobb lenne vizesárok : Rémület fogott el. . Nem
vagyunk ragadozó állato k!" .TI nem - fe lelte -. de a publikum: Úgy látszik,
ismeri honfitársait.

73

De én nem akarok válaszfalat , hogy beszélhes sene k egymással , kérdezhessenek. M inden kunyhóban van egy helyiség, amelyben látogatókat lehe t
fogadn i, megvendégeini. Ennélfogva ellenőrzőkártyák bevezetésében eqyeztünk ki, és most mln denkt nyugodtan maradhat, ameddig akar . Otthon a legrafflnáltabb elektron ikusan beáll íthat ó ülőbútoraik vannak, de nálunk órákig elül nek a kemény föl dön . "Néger törökülésben " - mondják maguk ról , és örülnek.
Furcsa teremtések!
Megvallom, az elején nagyon féltem , és mind ig föltettem magamnak a kér.
dést : nem üt -e majd ki az anyagiasság ragálya a mie inken is? Lesz-e elég erej e
hitüknek, hogy felolvaesz ék és fölmelegítsé k itt a megfagyott élet et ? Vagy
hagyják , hogy elkápráztassák őket a civilizáció kincsei? Most már nem félek .
A 20. században, amikor a konzumnak még volt valamelyes emberi arca, amíkor még nem volt minden olyan végsőkig szabályozott és embertel en - , akkor
talán még fennállt volna ez a veszély. De most már csak szánalmat érezne k
ezek iránt a sápadt, érzelmet alig ismerő látogatók iránt. akik minden terrn észetes megny ilvánulásnál tágra nyitják a szemüket, mintha valami világcsodát
látnának : amikor anyáink szoptatj ák a gyereküket vagy 'im ádkoznak velük , arnlkor este kiülünk a térre és beszélget ünk , ahelyett, hogya te lev íztóba bámul.
nánk. Vagy amikor fiatal fafaragónk a nagymamájával tö rődik , aki nek csöpög
a nyála, enni ad neki. letörli a száját. míg csak boldogan vigyorogni nem kezd,
- ahelyett, hogy lerázná a nyakáról és elküldené valahov á. A legjobban persze akkor csodálkoznak. amikor az istentiszteletünket látják. Bármi lyen döly .
fösek , bármennyire felsőbbrendűnek tartj ák is magukat. i lyenkor ol yannak
látom öket , mint éhes gyerekeket egy kolbáss zal teli kir akat e l őtt ,
A piacon aztán, amikor kéziszőttes ein k, fazekaink. ezüsttárgyaink között tu rkálnak , megint olya nok , mint rendesen . Minél többet akarnak mohón megszerezni, pedig a lelkük mél yén rég tudják, hogy hamarosan sem mit sem fo g már
jelenteni nekik. Úgy láts zik, ebben már nagy a tapasztal atuk . Az egyik lány a
rnlelnk közül egyszer ezt mondta : . Sze ret né rn bel esz őn i minden szeretetemet
és örömömet abba, amit csinálok. Hadd legyenek vid ámabbak, mikor a sz íneket látják. A kkor majd lst en után is kérde zősködn i fognak . Azt hiszem, az
ember csak akkor kér dez lst en után, ha boldog vagy boldogtalan . Ezek a nagy
érzések tőle származnak belénk, mint az ó képmásaiba , ismeri k ő t és keres ik
öt. De ezek az emberek, akiknek, mint mondj ák, "semmi baju k" , akik ne k kényelmetlen és fé lelmetes fájdalom és öröm , akik olyan el t ompult ak és laposak
lettek, mint egy lepényhal, ezek nem érezhetik meg az Istent sem . Mégis tal án
legalább egy kis örömöt éreznek. ha besz övörn ide, és az jó lenne kezdet nek:
Nagyon boldog vagyok az emberekkel . akiket küldtél , püspök t estvér.
Probléma természetesen még akad elég a falunkkal. It t van min dj árt a qondnokunk. Nem képes megérten i. ha vala melyik kézművesünk azt mondja : rn ára
eleget dolgoztam. most énekelni akarok. Különbérrel próbálja becsalizni , mert
a keresl et változatlanul nagy, és ha ez sem használ, majd megbolondul. "Ti
szerény idióták l" - ord ltja ilyenkor .
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De a több iek is gyakran sok probl émát okoznak. Ak ármenny ir e is megcsodáinak rnlndent , mint ami idegen és egzotikus a számukra, mind ig akadnak
olyanok - különösen a néprajzilag m űveltek között - , akik jobban akarják
tudni, milyen nálunk odahaza az élet, mint mi magunk. Egyesek például hiányolják az amuletteket és b álványszobrokat . meg a wu duceremóniákat , mert azt
mondják, Afrikában nincs kereszt énység ily en pogány maradványok nélkül.
Mások meg túl tisztának t alálják a kunyhó inkat . Ez nem igazi , rnondj ák, túl
kevéssé festői. Legalábbis egy ki s kecsket rágyának kellene heverni az ajtó
elótt. Ebben az esetben még meg is t ettem voln a az akaratukat. tekintettel a
gondnokunkra, akin ek .az ügyfé l a kirá ly " , v iszont a t estv ér eink vonakodnak.
Ez büdös , - mondták. A gondno k t ehát szagtalan után zatokat csináltatott
ezekből a .gázszendv ics e kbő l " , ahogy hívj a őket. Egy darabig jó l is ment a
dolog . De mióta I átoqatőlnk gyerekei föl fedezték, hogy ezek az utánzato k kiválóan alkalmasak a golyózás ra, naponta igen sok eltűnik. A gondnok most
azon gondolkod ik , hogy tojásalakúra készíttet i őket .
Vannak azonban másfajta epizódok is. Jött egy hölgy valam i hivatal tól gondozónőnek nevezi magát - , és szemrehányásokat tett az ezü stművesünk
nek, arn ért hét gyereke van , és a feleségét késő éjj elig hagyj a dolgozni. Mit
szól ehhez a háziasszonyok szakszervezete? A fe lesége nevet ett , hogy ő egyáltalán nincs ebben a szakszervezetben . Ez még jo bban felhábor ít otta a
hölgyet.•Akkor egyáltalán nem is szabad dolgoznia!" - kiáltotta.•És ki eteti
a gyerekeket, ki foltozza meg a ruhát ?" - kérdezte az asszony . A hölgy most
kutyaszorftó ba jutott, mert áll ami óvodáik és b ölcs ődétk mind zsúfoltak. De
mindjárt valam i más nehezményezni valója akadt . Gyereketetés és ruhafo ltozás közben az asszony egyáltalán nem tudja kifejleszteni a személy iségét.
Hogy áll az emanc ipác iójával? - kérdezte tőle . •Az uram szeret" - mondta
az ezüstművesné . Ebb ől azt án a hölgy egy szót sem értett, és azt kérdezte ,
mennyi háziasszonyi f izetést kap től e . Ezt meg a mi asszonyunk nem tudta
felfogni. . Flzet ést ? De hiszen úgyis ideadja , amit ke res - mondta . - Honnan
vegyen hát még külön f izetést? I:n sem fi zetek őneki, ha megf oltozza a cipómet , mert ő könnyebben át tudja szúrni a szívós bőrön a tűt , mint én. Urömest
teszi , hiszen értem csinálja. I:s én örömest dolgoz om a gyerekeimért meg
őérte ." Hát erre vége szakadt a hölgy tü relmének. Parancsolóan fe lkiál tott: az
ilyesminek nem szabad örömet szereznie , hiszen ő el nyomott, és ez rabszolgamunka . 1:5 egyáltalában a mi falunk és ezek a nézetek tiszta visszaesés a
középkorba. Ezzel e ltűnt . Az ezüstműve s felesége szomorúa n nézett utána.
•Ha il yen sokat kell számolni, hogy miért mit kapunk - mondta - , hogy lehessen boldog az ember !"
De szép dolgokról is tudós íthatl ak. itt-ott már fölmerül egy-egy fehér arc
a t emplomban, és különösen az ifjúság érd e klő dik a táncaink ir ánt. Am ikor a
fafaragó nagymamája a faluháza felé tartva megbot lot t egy fagyökérben , egy
fehér kéz fogta föl. Úgy megijesztette a segítő készség nek ez a szokatlan
gesztusa , hogy nyomban újból megbotlott. Egy nap egy f érfi is jött hozzám az-
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zal, hogy boldog , mert a gyereke nálun k lehet az óvod ában. A:z. asszonynak
oda kellett adnia a gyereket, mert a hivatása megerőltető, és ő, az ura ör ül
ennek, mert amúgy is csak teher volt. De egy darabig figyelt bennünket, és
most szeretne olyan család i életet élni a gyerekkel és a feleségével, mint m i.
Persze először csak próbaképpen, vasárnaponként egy-két óra hosszat, hogy
lássa,lehetséges-e ilyesmi egyáltalán az ő társadalmába tartozó embem ek.
Nagyon boldog voltam.
De a legnagyobb öröm ma reggel ért. Egy ember kik érdezett. miféle férfi
függ az ír óaszta lom fölött a kereszten . I:s amikor beszéltem az é leté rő l, figyel ·
mesen hallgatott sok áig. Hogy a . sokáíq" szó j elentő ség é t fö lmérhessük .
tudni kell , hogy az Itteniek - ez statisztikailag kimutatott adat - át lag 8-1 9
perc ig tudnak odaf igyeln i, azután gyorsan ellankad az é rdeklőd ésü k. Ezért a
hangjáték aik , ri portjaik és tévédarabjaik sem hosszabbak soha 13 per cn él : el
az elítmüsor. Tehát hihetetlen rekord Krlsztus javára , hogy az ember t öbb, mint
háromnegyed órán át figyelt. Es ki tud ja , medd ig hallgatott voln a még, ha be
nem táncol WambuttI testvér, Alleluját énekelve és a hasát kopoqtatva , hogy
valam i szépet hozzon hírül. Már megint hízott három kilót, ami komol y qondat okoz nekem. Látogatóink gyerekei előszeretettel adnak neki enni, mert
olyankor úgy sugárz ik , mint az egyenlítő i nap.
Mára elég. Azt hiszem , lsten áldása van rajtunk és munk ánkon , és ez nagyon boldoggá tesz .
Testvéred Krisztusban
Ngileki ro
i.
Majdnem
elfelejtettem
Wambutti
testvér
örömhírét:
néhány
kiemelU.
kedő személyiség megalapította és hivatalos listába vétette . Az af rikai f alu
barátainak egyesületét' , azzal a céllal, hogy biztos itsa a falu l ét ét, nehogy
egy szép napon egyszerúen megszúnjék. Tehát akarj ák, hogy itt legyünk , és ez
már, legalábbis reméljük, töb bet jelent, mint a puszta cirkuszi mutatvány
vonzóerejét. Nyilvánvalóan jelentünk nekik valamit, akarjá k, hogy része legyünk az életüknek - rní, és rajtunk keresz tül Krisztus. Mint a gyerek, örül nek, ha ml örülünk valami szívességüknek. A:z.t hiszem, lassan kezdem felfogni
a legnagyobb titkot, amely a Bibl ia elején áll: lsten a maga képm ására teremtette az embert, és ezért egyetlen ember, egyetlen t ársadalom sem lehet olyan
nyomorult, olyan rothadt, olyan megmerevedett, hogy ez a hasonlóság valahol
még meg ne lássék.
Még valamit: Német, holland és norvég hivatalos helye k fordu lt ak hozzánk.
hogy náluk is állitsunk fel il yen .afrlkat fal ut" , A norvég ek múp álmákkal kérik ,
a német ek .I uxusklvltelben" . Már megkérdeztettem, hogy ért ik ezt .
Kurt Benesch (A ll e Wel t)
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MÁSOKtRT tLNI
Ha valak i közületek ki akar t űnn i, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek elsó akar lenni, legyen
mindenidnek a szolgája . Hisz az Emberfia nem azért
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ó szolgáljon , és életét adja vált ságul sokakért (Mk 11,43-45).
Jézus ezekkel a szavakkal keresztény életünk lényegét adja elénk .
A szolgálatról annyit beszéltek és írtak mostanában, hogy szin te fölös legesnek látsz ik tovább beszélni róla . De nem fölösleges. Mindig újból és újból rá
kell ébredn ünk.
Nincs itt terünk részleteznl: mennyire ez a kötelessége a hierarchikus egyháznak. A pápától, aki .Isten szolgá inak szolgája " , egészen a frissen szentelt
káplánig. Istentói kapott tekintélyük egyedüli igazi gyakorlási módja a szolqálat. Azért vannak , hogy szolgál ják lst en népét .
Jézus szava azonban mindnyájunknak szól. Kereszténynek lenni annyi, mint
szolgálni. 0 , az Úr , az lsten Fia, úgy jött el közénk, mint szolga. Egész élete a
szolgálat felülmúlhatatlan gyakorlata volt. Egészen odáig , hogy - mint . szenvedó Szolga" - odaadta életét . váltságul sokakért" . És ezt azóta is minden
szent misében megteszi. Hiszen mi más a szentm iseáldozat , mint megújításB
annak a maradéktalan készségnek, amellyel Krisztus az Atyának adja életét rniértünk!
Másokért élni! Ez a keresztény élet lényege .
Vannak dolgok az életünkben, amelyeket helyettesiteni lehet. Tanultuk a
katekizmusban, hogya keresztséget bizonyos körülmények között pótolh atja
az ún. vágy keresztség: ha valaki ő s z i nt é n vágyódik Krisztus után , de valami
okból nem tudja fölvenni a keresztséget, vagy talán nem ls ismeri még Krisztust, de vágyik Istent szolgálni, akkor lelkében megkaphatja a keresztséq
kegye lmeit. Vagy a vérkeresztség, azaz a vértanúság: ha vala ki még nincs
megkeresztelve, de vérét ontja Krisztusért, részesül a keresztség kegyelmeiben. Azt ls tudjuk, hogy ha valaki nem járulhat a szentáldozáshoz, például be.
teg, de tiszta szíwel vágyódik az Úr Jézust magához venni , lelki áldozással
megkaphatja a szentáldozás kegyel meit. Ugyancsak pótolhatja a szentgyónást
a tökéletes bánat - ha az illetáben megvan a szándék, hogy mihe lyt lehet,
meggyónik, a szaretetb ől fakadó búnbánat máris megtisztítja lelkét a halálos
b űnt ől. Van azonban valami, amit nem lehet az életünkben mással helyettesitenl, ami alól senki fölmentést nem adhat: és ez a szerény, önzetlen szolgá.
latkészség.
Fájdalmas követelmén y ez. Sokszor nehéz, sokszor kellemetlen . De pótol hatatlan. A mely ik percben megszününk szolqálnl, abban a perc ben megszúnünk keresztények lennI.
Egész életü nk err e való. A szent ségek célja az, hogy tá pláljanak bennünket, hogy megerás íts enek, és így élhessük a szolgálat életét.
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Vasárnap , talán hét közben is. eljöv ünk a te mplomba, fö leg a szentmisére .
Nem azért. min tha . jó keresztény eknek" ta rtanánk magunkat, nem is mintha
ezért nem tudom miféle jutalmat várn ánk. Hanem mi nt b űn ös ö k , akik erőre
szorul nak. Kris ztus aszt alához járulunk - nem jutalomképp vesszük öt magunkhoz, hanem úgy, mint az éhezők, akik e nélkül az eledel né lkül nyomorultul elpusztulnának. ~s főleg azért jövünk a mi sére és az Úr asztalához. hogy
nézzük öt és ellessük tőle a tiszta szolgálat szellemét. Hiszen akárhányszor
már évek óta veszünk részt a szentmisén, de ha magunkba nézünk, meg kell
vall anunk . hogy még igen-igen messze vagyunk ettől. Ami a szentm ise cs úcspontján elhangz ik: • .. . ez az én testem, mely értetek adatik" ••ez az én
vérem . . . mely értetek és sokakért kiontatik" : ez az .é rte te k" sz öcska . ez
a kereszténység. Ez a lényeg . Isten adjon erőt hozzá.
An to n Gindl

MAGYAR TESTVIOREK A NAGYVILÁGBAN
Nagyon szerettem a magányt, már kicsi koromban is. Szegény mamámnak nagy
gondot okoztarn, mert elbújtam valahol a padl áson, erre-arra . és órák ig eljátszottam
a kukor icában , nem hiányzott nekem senk i. Nagy nehezen találtak meg. Később jártam
Szegeden a jezsuita koll égiumban. Minden nagyon tetszett. azok a boltfves folyosók
stb . A könyvtá rból a szentek életét olvastam. Nagyon megszerettem Szent Teréziát.
Aztán Szent Terézke kezdett rám nagyon hatni. Sok mi ndenre válaszol t nekem. Fájt ,
hogy akkor a felnőtt e k lenézté k azokat. akik imádkoznak és vall ásosak. (1929 táján
vagyunk) . IOs ahogy a szentek életét akkor meglrták, a jámbo rságuk majdnem mind
olyan lehetetlen volt. Szent Terézke modern leány . Utazott vlláqszerte . IOs nemcsak
imádkozott . de valahogy másképp, mélyebben, tök életesebben. Kerestem valam i választ
a kérd ésekr e. Valami hiányzott . nem értettem meg igazán, hogy mi , de szenvedtem
miatta. Jezsultákkal úgy kerültem össze , hogy azok jöttek a városba. Az egyik azt
mondta, kárme lIt a hivat ásom van. Akkor belefeküdtem a kármeli szentek tan ulmányo.
zásába. Irtam Győrbe . Elküldték nekem a kármelita szabályokat. Egyes dolgok at nem
tartottam I d ős ze rú ne k , de jobban megértettem, mi a Kármel. IOdesapám halla ni sem
akart az .e g és z ről. Elmentem és megnéztem . M inden nagyon tetszett. M iklós atya , a
prior kérdéseket tett föl : akarok-e pap lenni. Mondtam: nekem mindegy . hogy s öprök ,
mosogatok vagy tanulo k, én már megérkeztem . Semmi kivánságo m több. IOn innen nem
rnegyek el. A legjobb an a szerzetesi család i élet tetszett. Mert lehetnek a szarzetesek
szentek, akár kanonizált szentek is , de igazi kármeliták sose lesznek a testvérek n élkül , mert akkor már nem csal ádias . Beszéi g.ettem Marcell atyával , és megsúgta: ő is
valamikor te stvé r akart lenni. Hála a jó Istennek. az elöljárók nem engedték . O nekem
megengedte . - Kés őbb aztán néha fölm erült , nem lenne-e jobb, ha pap lennék . Talán
több Jóra lenne alkalmam. A rend főnö köm fölvetette , cs in áljon-e nekem tonzurát. M ondtam. nincs annyi iskol ám. IOs van. ahol a testvér jobban boldogul.
Missziós hivatásom is még Szegedröl származik . Ott volt a mlssz l ös fo lyóirat, az
akkor nagyon jó l ment. Kiment P. Szajk ó Kínába, hosszú szakállal . az nekünk mint gye·
rekekn ek nagyon t etszett . Győ r után szakács és amolyan mindenes voltam a keszt helyi házban. Lucián kart estv ér. a legépületesebb úlonct árs am. útban rendünk bölcsője .
a Kármel-hegy f elé, ott töltött egy fél napot. Megl átogatott a konyhában. és meghfvott
oda. A h ázfőnök Brokárd aty ával elkísértük az állom ásra. Az úto n erös célzásokat tettünk a kármelhe gy j viszont látást i ll e tő l eg. Aty ánk tr éfának vette , és így szólt : ha kell
egy . rossz testv ér", írja nak. és küldjük ezt a kistes tv ért. Fogalma sem volt. hogy tréfás üzenetének egy életre s z ó lő je l e n tő ség e van. Nekem nem kellett sok , hogy hlthlr-
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detói hivatásoma t éret tnek érezzem. Mindent leírtam e rrö l, s mikor Marcell atya ismét meglátogatott bennünket , átadtam. hogy bírálja meg. előre elfogadva ítéleté t. Ö
Szent Teréz anyánkra hivatkozva nagyon helyeselte. és azt mondta , kIvánságom e lőbb
teljesülhet. mínt remélem . Mindig fáj nekem. ha .egyesek azt állitják: a misszionárius
nem lehet olyan k ármelita. mint aki nem missziós . Hisz jobb kármel ita nem lehet, mint
Szent Teréz anyánk, és ó milyen nagy misszionárius volt!
Aztán mint a villámcsapás csak megjött a római levél: rendfőnök atyánk név szerint jelezte . hogy engem küldjenek a K árrnel-heqyre . 1934 elején kellett volna ott lennem. H ázf őn ök öm neheztelt. Aj ánlottak két másik testvért. HIvatkoztak a befőzések
Fontosságára és az én ebbeli tudományomra. Erre re ndfő nök atyánk egy fé lévet enqedett: tanitsak meg másokat a bef özésre. például az ajánlott két testvért. A I.evélcsata
ezzel le volt zárva.
Hanem újabb veszély fenyegette hivatásomat: a katonai kötelezettség. Hazaszeretet
vagy hivatásszeretet. Válasszaki Nem választok . Nekem mind a kettó nagyon szent !
Szűzanyám , Te vagy szent rendernnek ls. édes hazámnak ls a Nagyasszonya. segíts !
Természete sen segített: Keszthelyre küldte három napos lelkigyakorlatra H ász tábor i
pöspököt. Nagyon kedvére való ételeket készítettem neki. és az utolsó reggel e l ő 
adtam helyzetemet. Igy aztán a sorozás i vizsgálaton f.egyver nélküli. illetve háború
esetén egyházi szolgálatra mondtak ki alkalmasnak . No most már nem tagadj ák meg
az útlevelet. Hivatásom újra megmentve. Boldogságos szép Szüzanv ám, köszönöm!
!:Ietem utolsó hazai óráit töltöm a vonatban. Fáj. Eszembe jut Makó. Szeged, a
Maros , a Tisza, Budapest a Dunával. Megjelenik előttem a makórákos i tanya kedves
emlékeivel. A gimnázium , a belvá rosi egyház. a Balaton . Hivatásomért folytatott e ls ö
küzdelmeim . Majd Marcell és Miklós atya. a győri Kármel. Az egész Magyarország.
Édes Hazám, lsten veiedi Sose látlak többet. Már·már elfog a keserűsé g . az ldeqenség fagy asztó érzése . Ekkor szinte hallom megboldogult édesanyám hangján: Szüz Má·
ria! A boldogságos szép Szűzanya nem maradt el. velem jön. velem van! Nem vagyok,
nem leszek idegenben, nem leszek egyedül! Sötét volt . Nem vettü k észre. csak a szívünk j elezte , mikor elhagy tuk Magyarország határát.
Rómába egy hétt el előbbre rendelt oda bennünket a generál is. hogy ne az utolsó
percig dolgoztassanak. Akkor volt először szerenesém Rómát megnézni. Aztán a kispap-testvérrel együtt útra keltünk a haifai Kármelbe. Ott hamarosan megkaptam megint
a bélügyi hivatalt. M it csináljak azzal a nemzetköz i társasággal? Húst abban az I dőb e n
nem ettünk. De volt saláta stb .. mindenki megt alálta a magáét . Mindennap adtam
krurnpll t , de kétszer nem csináltam egy hónapban egyformán. - Sokat tehett em itt a
bevándorolt magyarok ért. s többször adódott alkalom a Szentföldet látogató magyar
zarándokok szolgálatára lenni. Mint az anyagi ügyek intézője igyekeztem magyar gyárt mányokat vásárolni és környezetemmel megkedveltetn i.
1936-39·ig Jeruzsál emben voltam . Itt még több magyarral érintkeztem . Ez idóben
kezdtem anyagot gyűjten i a budapest i Szentföld Intézet régiségtárának . Majd három
évre Kairób a helyeztek át . Gyönyörű új alapítás volt, Kairó egyik rossz hírú külváros ában. Subrában. Hivatásom gyakorlásának legszebb ideje. Nem mondom . hogy 25-26
órát dolgoztunk naponta . de nem sokkal kevesebbet. Minden áldott nap kora reggelt ól
k és ö estig ál landóan jönnek az ernberek a jóságos Istennek a kis Virágról nevezett
házába kérn i. hálálkodn I. Nemcsak katolikusok. hanem mindenféle kereszt ények . moharned énok. zsidók , Ismeret len vallásúak. A különbözö osztályú . nye lvű és vallású
zarándokok hálat áblái - arabut . franciául, olaszul. görögül. törökül, kínalul. oroszul ,
örményül: jórészét magam rendeztem - együttesen alkotják az egyetemes katol ikus
le lkiség te rmészetfölötti demokráclájának eml ékm űv ét . Sok rendkívüli lelk i élményben
volt itt részem: csodás gyógyulások, megtérések. a szerétet. áldozatosság hősi pél.
dái .. . De a legkedvesebb élmény első kereszte lésem volt: a haldokló kis Ahmedé.
A mohamedánok szemében frandzsl. azaz európa i voltam. Mikor látták. hogy a
frandzsik bizonyos dolgait nem helye slem . csodálkozva kérdezték: talán nem ls vagyok
frandzsl? Bizony nem. MI . rnadzsarok" még náluk ls ázsiai abbak vagyunk . Mikor aztán
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néhány k özös szót ls f ölf edezt ünk. már teljes bizalommal voltak Irántam. A beszélgetés
egy-kettöre vallásos jellegüvé vált. A Szentháromságra vonatkozó hitetlenkedő kérdésekre Kis Szent Teréz példáját szokta m használn i: viz, hó. jég - három dol og, és
mégis egy . Ha lehetséges ez a min dennapi életben, miért ne lehetne a Mindenhat ónál? A feszületről - amel yr ől azt hiszik, hogy ml bálványként imádj uk - megmagyaráztam, hogy .Jézus fényképe'. A betlehemet mindig nagyon ez épre csináltam. és azt
mutogatva beszéltem a hltröl stb. Soha mint misszionárius nem tapasztaltam , hogy
akadályozva lettem volna a kánn eli ta életben . Illés kocsijának egyik kere ke Jelzi a
belső szernlél ödö, a másik a küls ö apostoli életet. Egy jó kármelI ta, aki jól éli a bels ö
életet, sokkal jobban tud müködnl min t apostol vagy misszionári us. - Kairóban már
magyar szeq ényelm is voltak. A háború kényelmetlenné tette a magyarok helyzetét.
1942-45 közt v isszakerűltern a Kármel -hegyre. Utána tíz évig meqlnt Jeruzsálemben müködtem. M<I9yar érzelmü pap nem volt. Mind vallásilag, mi nd hazafias szempontból én foglalkoztam honfitársaimmal, - gyerekekkel. fe l nőttekk.e l. Különben a Jeruzsálemi Nagyboldogasszony templomban (Szüz Márla .elszenderulésének· helyén)
e magyarok ls emeltek feh ér márvány oltárt. A . Boldogasszony anyánk' szövege van
bevésve.
Közben néhány hónapra mohamedán börtönbe is kerültern. Ott is az maradtam, ami
vagyok : szerzetes , hith irdető. Az apostolkodásnak igen hálás talajt találtam ott. Vis elkedésemmel meghódltottam az egész személyzetet. I:ppen október 8-án, a nekem mln dig nagyon kedves Magyarok Nagyasszonya ünnepén mondták kl hivat alosan. hogy ártetlan és szabad vagyok . Képtelen vagyok kifejezni azt a boldogságot, amit akkor éreztem, amikor a Kánnelhegyl Boldogasszony oltárán kitett legméltóságosabb Olt áriszentséget újra láthattarn. P.ed lg csak három h6naplg voltam tőle megfosztva.
Második kánnelhegyl tartózkodásom alatt rám bIzták a bazilika gondozását. Ez Idő
tájt sok katonalátogat6 kereste föl. A legtöbbe n szerettek volna valami emléket szereznI. I:n az emléktárgyakat katolikus újságo kba csomagoltam. Egy alkalommal az egyik
azzal jött vissza , hogya csomagol6papfron l évő szép ci kk befejezése hiányzik .. .
Már régen foglalkoztam azzal a gondolattal, hogya rendi elöljár6kat és külföldön
dolgoz6 magyar rendtársaimat megnyerjem egy magyar kármelIta rendház létesltésének. A 10-12 magyar közül négyen már megkaptuk a jóváhagyást . Hát ra volt egy paphiányban szenvedő magyarlakta vidék kiválasztása és e lőkészítése . Brazíli ára gondoltam. (gy kerültem Paranába. De aztán a j6 lsten másképp gondolta. Aki az ügyet pártolta, maghalt. Itt maradtam szépen egyedül, mint . délamer lkal magyar kármel" . Mit
csinálok Itt? Imádkozom , apostoikodom, és re g g e l től est ig fizikai munkát végzek. Ez
a ház nagy és érdekes . Sokan jönnek látogatnI. Nem vagyok pap. nem tudom őket
meggyőntatnl, de megkavarom bennük a dolgokat. I:n elvetem a magot , lst en gondoskodjék az aratásr ől . Csak . eovszer" Imádkozom naponta (értsd: álland6an Imádkozik ).
I:s a Marcell atya tanitása iból , könyve iből táplálkozom . Egy darabig hármasban voltu nk
derék szamarammal és egy szegény beteg Elöljáróval. Azut án ő el ment, e szamaramat
elgázolták. legújabban pedig rendelet érkezett R6mából, hogy február 5-én Br azílhon
különbözö tájairól t íz válogatott Ifjonc költözik be. és kármelIta újoncház leszünk.
Nem f,ejezhetem be anélkül beszámolómat, hogy Szent J6 z s e f ről meg ne emlékezzem. Nemcsak azért . mert Szent Teréz anyánk nagyon ajánlotta tiszteletét, hanem
mert különlegesen is .ez én szentem '. O volt az, aki Názáretből Betlehem be, onnan
Egyiptomba, s vissza a Kármelen keresztül Názáretbe vezette a Szentcsalád szamarát.
Rám ls vigyáz.
Szentimrei Dömötör OCD
(Fr . Dem.etrlus)
C. P. 57. 18130 Sao Roque. BrasII

+

A Fü löp-szlgetektől délre és AusztrálIáról északra fekszik egy szIgetcsoport: Pápua
Uj-Guinea. Mivel az egyen Iltő szell keresztül, az itteni lakosok még sohasem láttak
telet és havat . Orökös a nyár, tavasz és ős z nélkül. Bár Ismerünk egy esős évszakot
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is . A különbséget egy híres antropológus páterü nk igy fogalma zta meg: a száraz évszakban mindennap csak egyszer esik az eső , az e sős évszakban pedig mindennap
egyszer el ls áll. Előfordu lt már, hogy 30-40 cm víz esett le egy nap alatt. De által ában 3-4 cm. A Nap azonban hasonlóképpen nem fu karkod ik melegével. Az év minden
napján fürödnek az emberek a tengerben . A kókuszdlók ls hull anak egész éven át a
fákról. A kakaó, banán állandó an érik, a kávét is kétszer szüret elIk. Az ember azt hinné
első benyomásra, hogy ez az a paradicsom kert, amelybe n Adám és ~va lakott. A rnunka a forróság miatt nem ízlik errefelé. A napon dol gozni a dél i órákban valóságos öngyilkosságnak számít. Rengeteg a trópusi bet egség, amely áll andóan t izedell a népet .
A vil ág zajától elszigete lve élt ez a vidék egészen a múlt század végéig , amikor
Németország gyarmata lett. Rendalapitó Arno ld aty ánk 1896-ban kül dt e ki Ide els ő
fiait. Német hajóval érkeztek Ide egy nagy öbölbe, amelyet k ésöbb elneveztünk Alaxls hafennek. Rengeteg bennszülött jött kl a partra, hogy fogadják a másvilágról érkezett
vendégeket, meghalt elődjeik szellemét. Ez volt ul. a felfogásuk mirólunk fehér emberekről. Ez a név meg is maradt rajtun k: manapság ls szell emnek hívnak bennünket .
Az első missz ionár iusok partra szálltak, és meg kezdődött a t érltö munka. 19 évvel
utóbb már kb. 600 km hosszúságban voltak a t engerparton állom ásaink. A sziget be lsejébe azonban nehéz volt behatolni : nem voltak utak. 1933-ban az el s ő csoport hat
hetes gyaloglás után elért egy kb. 600 km-es fenns ikra , ahol az éghajlat ls hűvös e bb
és kellemesebb, a lakosság ls sokkal sűrűbb . Tehát fö lfedeztek egy új népet. Néhány
misszionáriust megnyílaztak, de aztán helyre áll t a rend , és rneqszere tt ék a misszionáriusokat. A bennszülötteket a jó és rossz szellemekben való hit irányitj a. Ezért te le
vannak félelemmel, és próbálnak vel ük békében éln i, amennyi re lehet . Szell emük van
az állatoknak, hegyeknek, fáknak , folyóknak stb . Ha vihar közeled ik , a szell emek baragszanak. Legjobban félnek a halottak szellemétől. Ezért a halottnak mindent meg
k.ell adni, amit kíván, hogy ne jöjjön vissza bosszút áll ni.
Ma már repülőgéppel megy a kőzleked és . Amelyik fal u pát ert akart , annak előszö r
repülőteret kellett építeni. Nagy örömmel és lel kesedéssel cs inálták, hogya nagy madár hozzájuk ls eljöjjön minden földi jóv al. A püspök maga is pilóta. Elmegy megnézni
a kész repülőteret , és ha jónak találja , leszáll . term észet esen a saját fe l el őss ég é r e . A
bennszülöttek a nagy zajra mind elszaladn ak az ös erdöbe . Ha aztán leáll a gép és elcsendesül a propeller, akkor lassan előj önn e k , megbámulják , majd körü l ls táncoljá k a
gépet. Csak annyit tudnak róla, hogy ez az élő madár gyom rában hordja az embereket
és 8 finom árukat, még vasfejszét és öl ők és ek e t ls. - A hatv anas évek óta utak is
épülnek . A folyókon még 8 híd hiányzik . Ha magas a víz és n.em lehet áthajtant. akkor
várni kell, mig nem apad. ~n ls ült em egyszer egy folyó ment én vagy 15 óra hosszat.
Aztán megy az ember a másik folyóig. Talán ott tö bb a szerencse . Ezt itt minálunk be
kell kalkuláln i, amikor az embe r útnak i ndul. Az I dő itt nálunk nem pénz, mint Európában. Van I d ő Itt mindenre, amit az ember óhajt.
Posta, telefon és táv irda csak a váro sokban van. M I meqalapltottu k a saját postánkat
az összes missziós állomásokon . A mis szió hajói és rep ü l ő l hozzák és vi szik a post át,
1-3 hetenként. M ise után mindenki a plébánlán gyülek.ezik, és ott fel olvassák a levelek címzettjeit. Mivel azonban a küls ö állomásokkal nem volt rendszeres éri ntkezés,
előfordult , hogy egy misszionárius megbet egedett és meg is halt, m ielőtt a f ő á l l orn á 
son tudták volna . Ezen segftenl kelle tt. A püspökünk elm ent Am eri kába, és vett a hadser.egtől kiselejtezett rád lóad6-vevő készül ékeket . Ezzel aztán leh et öv é vált az összeköttetés egymás között. Minden reggel 8-kor kezdjük hívni egymást, és mi nden fon to sat meg tudunk egymással beszélni. Ezzel már nagyon sok életet megmentettü nk.
Hogy kerültem ide? Az Isten i Ige Társaságában az a szokás, hogy minden évben klosztják 8 jelentkező fveket a missz ióra. IOn mind ig je lentkeztem , és első h.elyen Oj·
Gulneát irtam. Ezt találtam a legprimitívebb országnak a vil ágon, ahol a folyó irato k
szerint még emberevő tö rzsek is vannak. 1951-ben aztán útnak is Indulhatt am. Hosszú
és romantikus utazás után egy év múlva megérkeztem Sydneybe. Egy hétig nézegettü k
AusztrálIát, aztán ismét hajóra száll tu nk 8 pápuák földje felé . 3 hét múlva meg ís Je·
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lent az e ls ö ki s sziget, ahol a hajónk kikötött néhány órára. Me sebeli sz ép kis pálma.
középén egy fal ucska. A bennszülöttek is előjöttek: sötétbarna flúk, lányok. mind
ruha nélkül. Hát ilyen nép is van még a huszadik században, - csod álkoztam . Most
pedig Itt vagyok köztü k. Néhány nap múlva megérkeztünk a szige t fővá ros á ba: Port
Moresby-be. A pápuáknak Itt nagy hajuk volt, és rendesen ágyékkendő a derekukon . A
n ök fúszoknyát viseltek, más semm it. Ez már tűrhet ő - mondok - az elsö látványhoz
képest . Mindenütt a rengeteg trópusi növény, amit még sose láttam . Aztán elérkeztem
a missziós állomásunkra. Eppen lelkigyakorlat volt, és nem volt hely számomra. A püspök azobájába tettek. mivel az előzőleg a tengerbe zuhant repülőgéppel . és belefulladt.
Mikor megismerkedtem a helyzettel, elküldtek az északi vlkariátusba, ahol Arkfeld
püspök fogadott. Itt berendeztem .egy szabómúhelyt, és elkezdtem dolgozn i. Mondok ,
majd én felruházom a népet. Beállftottam néhány bennszülött segédet. de nem bírt ák
az ülést, és továbbálltak. Egyik nap aztán be állított hozzám a püspök azzal. hogy a
szabóságnak nem valami sok a haszna Itten. Jobb lenne , ha berendeznék egy rakt árhelyiséget, és elkezdenék árukat Importálni. Erre volna a legnagyobb szükség. Kevés
az üzlet . Az öserdö belsejében meg .egyenesen siralmas a helyzet. Gyufáért, sóért
3-4 napig kell gyalogolniok, s aztán ugyanezt az utat vissza . KI is tudná otthon elképzeln i. hogy Kaposvárról Budapestre gyalogoljon gyufáért? - Hát elkezd tem rendelni
az árukat. Eleimiszert Ausztrálfából , ruhafélét Japánból és Hong Ko nq-b öl , vadász.
fegyvereket Kanadából, fejszéket, késeket Nyugat·Németországból, bográcsokat Magyarországról stb . Több mint fél millió bennszülött ellátásáról kellert gondoskodni . hát
jól ment az üzlet. Alkalmazottaim Idöközben elérték a huszat. Új raktárh ely isé get kellett épltenl, hogy az igényeket klel éqltsük. Uzletemet aztán 1976 januárb an átvették a
világiak, és én új beosztást kaptam mint hitoktató fenn a hegyek között, ahol még
prim itiv a nép. Kb. 200 km-es k örzetben én vagyok Itt az egyedül i magyar . (Salv ius
testvérnek err ől a munkájáról múlt számunkban hoztunk egy kis beszámoló t. Azót a
értes íte tt . hogy áthelyezték a tengerpart ra, ahol a kato likus rádióálIom ás ve zetőj ét
helyettesiti római útja Idején. Ez év nyarán pedig Európába Jön szabads áqra .)
A 25 év alatt kétszer voltam szabadságon. 1971·ben sikerült Magyarország ra is eljutnom. En Itt boldognak érzem magamat . Munkám van böven, és így nem panaszkodhatom . A )ó lsten kegyelme elég nekem itt. Igy hát Itt szerétn ék meghaln i.
Bro. Salvlus Appenzeller SVD
P. O. Box 107. Wewak
Papua New-Guinea v ía Austr ali a
erdő

LEVELESLADANKBÖL
Nem mondom , hogy egyáltalán nem töröd tem a missz iókk al. de valahogy úgy érzem, addig nem jutok .el a kapu elé seperqetnl. amíg bent nem takarítottam. Oly an
sok a közeli probléma : a családb an. az Ismerős ök közt . az országban, hogy nem ju tok
tovább a tettlegességgel. Gyermekkoromban szívesen dobtam fi llért a bólogat ó néger.
gyermek perselybe. De fületlen gombot is, annak is örült. Csak most döbbenek rá.
hogy annak ís örült, - mekkora az ínség, és milyen kicsi a segíts ég. De ha a puszták
népét, Móricz Boldog emberét olvasom , még a képzeletem is megreked a határokon
belül. Evezredes keresztény társadalomban hogyeshettek meg azok a dolgok. Ha v érünknek, húsunknak ez a sors Jutott , nem tudju k még magunkat sem helyesen szeretn l ,
mit várhat a felebarát? Szivesen adnám életemet , ha több összhangot láthatnék a családban. D.a mit ér az én életem? Sokszor jut eszembe M órának az az elbesz élése. amikor a kisfiú megsajnálja a szomorú Jóistent, és neki ajándékozza legnagyobb kinc sét .
a színes üvegdarabot. Tovább variálva a mesét : A jó lsten elfogad és zsebébe gyújt
minket: üvegcserepet, ócska madzagot, lyukas dugót . gyertyavéget s más apr ös ágo t ,
ami egy kisfiú zsebében fel szokott halmozódn i. Az O számára minden ik érték. rnlndenlkben lát valam i jót , val ami védeni valót, egyszóva l gyújtl. De alig számíth at egyébre, mint hogy fe lsebzem a kezét . ha zs.ebébe nyúl.

82

Újév i programtervnek mi ndenesetre jó . Hátha sikerül vele az elbóbiskol t r ózsafüz értized eket élet re kel te ni. több türelemmel és kevesebb lustas ággal látni neki az es zt endőn ek. Ha a fájdalmak elviselésébe egy kicsi örömet vagy lel kesedést tudn ék belevinni. több t artal ék lenne a cél nak. Nincs kelle metlenebb ajándék. mint a savanyú
képpel adott. Tulajdonképpen egy nagy missziós t erület vagyunk. és se t ürelm ünk. se
jó szavunk egymáshoz.

+
- A katekétika problémájának gyökere : Hogyan szerettessük meg a végtelenül jó
és szeretet reméltó Isten t. aki minket előbb szeretett? Mert ha valaki valak it igazán
szaret. akkor ő és az ő dolgai neki mi nden másnál fontos abbak és előbbre valók. I:s
éppen ez hiányzik a legali zmusból. Hol a bún hat ára. hogy lehet a b űnt kerül ni stb .•
ez mind nem a szeretet nyelve. A ezeretet Igy gondolkozik: Mivel szerezhetn ék neked
örömet ?! Ebben van önkéntes ség és lendület. tehát öröm és erő . Ist en pedig minden
öröm f orrása és gyökere. Föfo glalkozása. hogy szeret minket az ő Fiának misztlkus
Testében. nem pedig hogy a hibapontokat gondosan följegyezgeti. Isten lát: ez ne
f enyeqeté s-Izü legyen. hanem öröml Jó keresztény nem az. aki a nyúgös k öteless éneket izzadságosan tel les ít l. Szeretet nélkül semm i vagyok .

+
- Boldogult Endrey püspök dokt orát usával kapcsolatban szeret ném kiemelni . hogy
a Canislanumban nem lehetett dokto rátust szereznl, hanem az állam i egyetemen . A
re ct or magniflcus avatott. Endrey idejébe n ez csak vi lági lehetett.
- Ó szentelt pappá az egyete mi templomba n. Az ő biz:almából lettem pl ébános.
Gondjalmban. probl érnálrnban mindig testvé rien fogadott. Minden pap előtt nyitva volt
az ajtaja. nem vol t hivatal os fo gadónap. mert mindig kész volt fogadni. Egyalkalom .
mal is a t öbbi kollégá k után már nagyon bele lógott az ebédidejébe az én jeleritkez ésem. Mégis . sohasem fogom elfe lejte ni . azt mondta fáradt. de szeret ö hangon: bar átnak mindig szabad. sohasem ké sői - Csak két évet vezethette szeretett egyházmegyéjét. de nekünk a j ő Istentől ez ls nagy kegyele m. mert biztos . hogy az ő sok-sok papi
s zenvedésé ből él t ovább ez a nagy egyházmegye.
- Köszönöm - t öbb paptestvérem nevében - az elhu nyt megyésfőpásztorunkról
Irt nekrol ógot . Valóban nekünk f iataloknak is példaképünk. mert őszi nte és következetes volt. Szfvesen emlékszem vissza a vele töltött 1975-ös és 1976-os nagyheti és húsvét i szartart ásokra (mint kis papok vettü nk ezeken részt) . Vonzó egyénisége , élete .
mindenkor ép lt ö modem sége. lelkisége. Krisztus - és Egyház-szeretete. fegyelmezett
lI tu rgiavégzése. szentbeszé dei és állandó . suq árzása" - remegő teste ellen ére maradandó élményt nyúj t ottak. Aki vele beszélt . gazdagodott és megtIsztult.
- Szeretn ém módosíttatn i a dr. Ádám Györggy el kapcsolatos megemlékezést: nem
a budai. hanem a pest i Szent Imre Kollég iumnak volt prefektusa . Magam is az általa
vezetett évfolyamhoz tarto ztam.

+
(P. Nemeshegyi Tokióból :) A Mczert-el öadások szerencs ésen lezajlottak. és öröm
volt olvas ni a kétszáz résztvevő beszámolóit. Csak néhány íz e lítő belőlük : . Mozart
az éjszakában körbe-körbe rö pkö d ő szentjánosbogár. Mozart a t éli hold fényétől bera.
gyogott té li hó. Zenéj e végt elen békét ajándékoz; menhelyet ad a s zenved ő l éleknek:
a fel dúlt lel ket lecslll apltja. Egy a sorsot. bármi legyen is az. befogadó embernek tágra
nyílt ereje ez. Mozart zenéje . úgy. ahogy neve rnondja, egy az Istent (Deus) szerető
IAma-) embernek hangja." . Furc sa valami Mozart zenéje. Ha evés közt hallgatom. jobb
az étv ágyam. Ha tanu lás közben hallgatom. j obban fe jembe megy a lecke . Ha szomorú
vagyok. meglágy ftja szlvem et, Egyszóval Mozart zenéjét erőlködés nélkül lehet hall gatn l. Nem mutat ós, de titok rejtőzik mélyén." . A Szen tír ás sz öval, Mozart zenével
t emplomba hiv engem." .Úgy érzem. hogy lst en. aki felülmúlja kétszáz év és a tér
távlatát. most keblemben , kl hasonlóképp szolgája vagyok. Mozart szívverését hallatt a

83

meg velem : Hát mit szóltok a kis japánkálmhoz? J:s még azt írt a nekem valaki, hogy
Mozart zenéjében még sohasem fedezett f el . va ll ás l h átteret"! Idén ősszel folytatása
következik egy újabb Mozart-k urzussal .

+

Szomorúan tudatom innen Formózáról, hogy társam , Sr. Aléna, akivel együtt jöttem
KInába 40 évvel ezelőtt, visszaadta nemes lelkét Urunknak, Istenünknek. Azt lehet
mondani, hogy egy ember ölt őn át, több mint 30 évig együtt dolgoztunk, együtt vettük
kl a részünket jóból-rosszból. Ttz évig szenvedett, megváltást jelentett számára a
halál. Nagyon jó mlsszlon árlus volt, tele tűzzel. fáradságot nem ismerve dolgozott, Sokat tett a lelkek megmentéséért, s fáradhatatlan volt a betegek körül. Igen sokan neki
köszönhetik, hogy még most ls éjnek, papok ls, hivek ls . Temetésének hirére sokan
sirtak, de azt mondták, ne érte imád kozzunk, hanem hozzá.

+

(A következő sorokat kivételesen nem magyar írja. hanem Josef Ploner az ausztria i
Dellachból a Kirchenze itung szerkesztőségének)
Nővérem, Ferdlnanda Ploner meggyilkolásával kapcsolatban Rodéziában, Bulawayo mellett, a Szent Pál-kórházban áldozta életét - főleg két kérdést szegeznek
mindig újra nekem: .Mlért lép be valaki egy missziós rendbe?" és: ,Van·e ilyen borzalmas események után még értelme a missziók segítésé nek, a rnisszlós bevetésnek?"
Két Itthoni szabadságon elbeszélgettem nővéremmel, olvastam leveleit, és besz élqet tem más nővérekkel ls, akik évekig dolgoztak vele Afrikában . Mindezek alapján meapróbálok röviden feleletet adni, úgy, hogy az nővérem felfogásának is megfel eljen. Az elsö kérdéshez: Miért megy misszióba valaki? Az evangéliumból Ismerjük Krisztus
megblzását az apostolokhoz: Menjetek el az egész világra, és hirdessét ek az evangéllumot minden teremtménynek! Aki meg van arról győződve, hogy az evangéliumból
származik az ember üdvössége, szabadsága, meqv ált ása, az valam lk éppen meg fog
felelni ennek a megbízatásnak. Mi nálunk minden jóakaratú ember maga ls el tud talélnl a hitre (más .emberek, tömegtájékoztató eszközök, könyvek stb . útjá n), de a fej lődő országokban csak a missz ionáriusok által. A testvérszeretet parancsá nak akkor
felelünk meg legjobban. ha annak segftünk, akinek legnagyobb a szüksége rá, - vagyis
azoknak, akik saját magukon nem tudnak segít eni, mert szellemi és gazdasági fell ödésükben évszázadokkal lemaradtak. - A második kérdéshez: Van-e ilyen szömyú események után még ért elme, jogosultsága a missziós munkának? Igeni Mert egyfelől itt
az ellenségszeretet parancsa, mintegy kereszténységünk próbaköve, és a megbfzás,
hogy mindig a legszegényebbeknek segitsünk. Isten előtt nem a számunkra oiy fontos
teljesftményelv szárnit , hanem a magatartás ; a vállalkozás, nem a siker. Végül pedig
még egy Igen kinos dolog járul ahhez: Jórészt mi (már mint a civilizált népek) magunk
is közvetlenül búnösök vagyunk az ilyen rémtettekben . A nagyhatalmak politikai érde .
kel és sokféle gazdasági érdek döntő szerepet játszik mindebben . Hisz közismert. hogy
rövid Idővel ezelőtt osztrák fegyvereket ls sz állítottak a libanoni polgárháborúba. Mert
ez devlzát hoz és munkahelyeket blztos lt , Ha üzletről és saját előnyünkről van sz ó, ott
vége az erkölcsnek. Vagy mégsem . . .?
Az utóbbi években sokat emlegették bizonyos nők mondását : ,A hasam az enyém:
Ez a szerzetesn ö gyakorlatilag ugyanezt állitotta, ha nem is szavakkal, hanem vé gs ők i g
menő bevetésével másokért, Krisztus evangélIumáért: A testem az enyém. Szabad elhatározásból lépett be egy missziós rendbe, önként képeztette kl magát ápol ön öv érnek, küldette magát Afrikába, és 1977. június 14-én önként, a veszély teljes tudatában
(utolsó levelei mutarj ák) kezdte el munkáját a rodéziai Szent P ál-kórházban, A k űlönb
ség tehát nem a kijelentésben, hanem az indftékban vanl De ez a döntés mindegyIkünkre vár - ha nem is ilyen közv étlen ül. Mindegyikünknek el kell elvben dönt enie,
melylken akar járni a két út közül: saját előnyén.ek, élvezetének útján, vagy az Istenért
és más emberekért való bevetés útján. Az ilyen eseményt nagyon különbözőképpen
lehet látn i: értelmetlenségnek, botránynak, szemreh ányásnak, Intelemnek, tanús áqtételnek, példának , a remény és az öröm jei ének , Hol állok én?
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PDSPUKKINEVEZl:SEK MAGYARORSZÁGON
VI. Pál pápa 1978. máre. 6-án Dr. Bánk József egr i érseket áthel yezte a váci
püspökség élére . meghagyva érseki címét. Kádár László veszprémi megyéspüspököt egri érsek ké nevezt e ki. Dr. Paskai Lászlót, a budapest i Központi Papnevelő Intézet rektorát a veszprém i egyházmegye . ad nutu rn Sanctae Sedis"
apostoll korm ányzójává tette , és egyben Bavavaliana c. püspökévé nevezte ki.
Dr. Rosta Ferenc plébánost Garriana e. püspökévé nevezte ki, és Ki sberk Imre
székesfehérvári megyéspüspök mellé állította segédpüspöki m inőség b en .
Az új fópásztorok eddig.i pályafutása a következő :
Dr. PASKAI LÁSZLÓ 1927. máj. 8-án született Szegeden. Itt a piarist áknál
végezte középiskoláit. Érettségi után a ferences rendbe lépe tt Gyöngyösön.
majd 1950 után a budapesti szemin áriumban fejezte be teológiai tan ulmányait.
1951. máre. 3-án mint váradi egyházmegyést szentelték pappá. 1952-ben teo lógi ai dok to rátus t szerzett. Szegeden elóbb a püspök i aulában dolgozot t, majd
1955-tól főleg f ilozófiát tanított a pap neve lő int ézetben. 1965-tól ugy anezt
Budapesten folytatta, egyben spirituális . majd 1973-tól rektor volt. 1966-ban
Lővenben folytatott filozófiai kut at ást . Jelmonda ta : ln virtute Spir itus .
Dr. ROSTA FERENC 1913.okt. 31-én született a Veszprém megyei Buzsákon. Rómában a Collegum Germanlcurn-Hunqarlcum ösztönd íjas növendéke
volt , a Gerqely-eqyeternen szerzett teológIai doktorátust. 1939. okt. 29-é-n szentel ték pappá Rómában. 1941-43 között több helyen káplán . 1943/44-be n Nagykanizsán hitoktató, 1944-49·i9 veszprémi teológiai t anár. majd plébános Pápán, Fonón és Bálványoson . 1971·től ped ig Balaton szemesen . 1975 óta tb . kanonok. Részt vett az új magyar Biblia-kiadás fordításában az ószövetségi ún.
bölcsességi könyvek fordításával.
A püspöki kar két új tagját ápr .5-én szentelték föl a veszprémi Szent Margit plébániatemplomban. Lékai László bíboros pr ímás mellett Kádár László és
Kisberk Imre székesfehérvári püspök voltak a tá rs szentel ők . A prím ás a püspök hármas feladatára figyelmeztette p üsp ökt ársa lt: a szünte len munkálkodásra, amely alkotó szellernben előbbre viszi, lelkileg , szellemileg gazdagítja. erő.
síti egyházm egyéje papja it és híveit ; az alázatos ságra : a püspöknek mélyre
kell hajolnia , hogy hívei minden qondját-baj át megl ássa. és az engedelmességre, amely az Egyház egyik összetartó ereje . és a püspök öt összeköt i a Szentatyával és a világegyházzal.
PAPI JUBILEUM OK
Acélmise . Dr. Potyondy Imre nagyprépost márc.27-én. hú s v é t hé tfő n tartotta
acélmiséjét a székesfehérvári bazilikában.
Aranymisék. Patonyi Rudo lf Tata-Tövéroso n, ahol született és 48 évig múködöt t.
Hlttanosal közül 22 lett pap.
P. Kirschner Antal SVO Maeauban ápr.8-án együtt ünnepelte 80. születé snapját (ápr. 12.) és aranymis éj ét (j úl. 8.).
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Gál Ferenc: O t o n a t e I j e s s é g f e I é . Szent István Társulat, Budapest 1977,
256 o.
Gál Ferenc, a legt ermékenyebb mal magyar teo lógus , Ismét egy szép könywel aján.
dékozta meg a magyar olvasók özönséget. A kötet most ls konferenc iabeszédek és el öadások gyújteménye. Ez a té ny meghatározza müfajukat ls. Maga a szerz ö az előszó
ban körülírja ezt a múfajt: medit áció, val lásos elm élkedés t eol ógiai t émákról. . Az Ige·
hi rdetés nek olyan form ája ez, amely a Szentf rás alapján meg akarja eleveniteni azt az
üdvtörté neti helyzetet , amelyb en lsten kitárult az ember f elé, hogy hittel , reménnye l
és s zerétette l töltse el: Gál Ismeri a legújabb szentlrástudomány és teo lógiai reflexió
eredményei t ; ezeket Igyekszik élet közelbe hozni, hogya felnőtt katolikusok hitét elmélyltse, egyéni vall ási kérdéseikr e választ adjon . M inden előadásában a keresztény
tapasztal at vagy élmény egy·egy szempontj át v ll ágftj a meg. A tanulm ánycsoportok clmel: Hit és élmény, Kereszt ény öröm , Húsv éti misztérium, Titok és élet - Jelzik ezt
a törekvését. KIIndulópontja mindig a Szentfrás. A biblia i sz öveuek felsorakoztatása
közben Jelzi a szükséges exegetl kal szempontokat, de mind ig az Irások tertalm án. a
mának szölö t anJtáson van a hangsú ly. A mal magyar életre alkalmaz za aklnyi latkozta.
tá st. Közben megemlf t egy-egy t eológiai vagy filozófia i szerzöt, véleményt, sőt Irodalmi
példákat ls Idéz. AIIásfoglalása nyitott, egészségesen kiegyensúlyozott. Jó példa erre
a kiegyensúlyozotts ágra a . Jézus ember i l elk űlete" , amely egy Igen nehéz krisztológia i
kérdés szerencsés megközelftése. Egyik legalaposabb, terjedelemben fs leghosszabb
tanu lmánya: •Teofániák a Szentírásban" : figyelemre méltó blbl lkus-teol öpla l ő s sze.
foglalása az . lsten le lenések" tém ájának. A t anulmány végén ezt a t ömör végkövetkezt etést olvassuk : . A teofániák nemcsak az ist eni lét transzcendenciáját hirdetik, hanem azt ls, hogy az ember nyitva áll ennek a t ranszcendencl ának befogadására, és lste n áthi dalta a távolság ot. A t ermés zetf ölötti megnyilatkozásoknak mind ig lesz rnondanlvalójuk azok számára, akik megsej tették magukl-an a végtelen lét , az abszolút Igazság és a tö kéletes ezeret et Igényét . Az az érzésük, hogy lsten szóra birta őket, és a
Szabó Ferenc
mindens ég beszédesebb lett" (22~O) .
S z e n t s é g I m á d á s . Szerk. Dr . Bánk József egri érsek. Eccles ia, Budapest , 1977,
340 o.
Az Imakönyvet az akkor még egri érsek a főegyházmegyel munkaközösség 13 tagjának közremúködé sével szentségimád ási napokra áll ította össze. B e veze tőj é b e n hivatkozik VI. Pál pápa 1973. dec. 2-1 dekr étumá ra: . Szentáldozás és az Olt áriszentség t isztel ete a szentmisén kívül." Ebben többek között ezt olvassuk: . Azokban a templomok.
ban, ahol az Oltáriszent séget állandóan őrz ik, ajánlatos , hogy minden évben legyen
egy hosszabb-rövidebb ideig tartó ünnepélyes szentségk itétel. hogy a helyi közösség
e szent t it kot mélyebben átelmélkedje és lrn ádla" (7). A gyújtemény te hát els ős or
ban közösségi használatra készül t , egyházközsé9l, plébániai szent ség imádásra. Bőve n
tartalmaz azonban olyan imákat ls, amelyek a hívek egyéni áhitatát. elmélkedését hivatottak elősegíteni. Három r é s z b ő l áll. Céljának megfelel ően az elsó , a . Sze nts éqimádásl órák" a legbővebb. 19 különbözö tfpu sú szentségimád ási órára ad kidolgozott
anyagot : könyörgés az egyházért, a krisztusi papságért , az .egyházközsé9ért, a gyer ·
mekekért, felk észülés a halálra, engesztelés stb . A második rész néhány röv id eucharlsztlkus elmélkedés mellett közismert Imákat közöl. A harmadik 76 SZVU ének sz övegét hozza, fők épp azokat, amelyek kapcsolatban vannak az Oltáriszentséggel. Az ért ékes összeáll lt ás minden bizonnyal elósegltl az Oltáriszentségben é l ő Krisztus méltóbb
t iszteletét és elmélyült ebb szeretetét.
R.
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m e g Ú j h o d á s . Opus Mystici Corporis Verlag . Bécs 1977. 48 ivoldal.
Szerkesztette Dr. Török Jenő .
Fennállása 20. év ét a Zsinat jegyében fejezte be a n épsze rű kiadóvállalat. A közis mert francia katolikus folyóirat. a .F étes et Saisons' két k ül önb őz ö számából vett
és ö s s zef ű zö tt válogatásról van szó. Az egyik 1969-ben jelent meg ezzel a eImmel :
. M i történik az Egyházban?' Komoly. sokszor éles kérdésfölvetésekkel igyeksz ik a
zsinat utáni válságot és annak okait szemügyre vennI. Az 1977 január i szám ismét
v isszatér a témához. de sokkal pozitivabb elemzéssel : .Menv áltoztatta-e a Zsin at az
Egyházat?' Helyesen tette a szerkeszt ö, hogy ezt a klt ünö áttekintést teljes eq ész ében közölte. mIg az e l öz ö számnak csak egy részét. Az eddigi zsinatok röv id átteklntése és a II. Vat icanum lefolyásának és eredményeinek összefoglalása után az előttünk
fekvő kiadványnak majdnem pontosan a fele a zsinati okmányok tematik us ismertetés e
olyan szakértők tollából. ak ik maguk is tevékeny résztvevői voltak a zsinatnak . Ezek
az Ismertetések egyfelől kiemelik az Illető dokumentum vezérelveit. másfelől igyek .
szenek t isztázn i az ezekkel kapcsolatos f élreértéseket. Tehát mintegy vis szavetít ik a
zsinat után i Idők tanulságainak fényét magára a Zsinatra. M lntá i lehetnének ezek az
ele mzések a színvonalas. mégis könnyen érthető n épszer üslt ö teológ iának. Kár. hogy
a .f énysz örö" csak néhány témakörre Irányul . s e zek b ől olya nok maradtak ki . mint a
Dei Verbum vagy a mis sziós dekrét um. ~rdemes lett volna megfelelő munkatársak
fölkérésével kiegész íteni a sort.
A magyar változat kiállltását minden elismerés megilleti. Kétszlnnyomású nagy bet úl , levegös beosztása. a gondosan összeválogatott és sok magyar vonatkozással ki·
egészit ett képanyag csak úgy kínálja magát az olvasónak. Csupán a hozzáértő vesz i
észre. menny i megfo ntolt és türe lmes aprómunka rejlik mögötte .
A kiadv ány annak jegyében áll . amit a be fejező elmélkedés igy foglal össze: . Nem
törödhetünk bele az olyan viszálykodásokba. amelyek nevetségessé tesz nek bennünk et
még magunk előtt is. és értéktel enné a hite t len világ szemében . .. Határozott reménységünk. hogy maga Jézus l elke sugalmazta a Zsinatot. aki továbbra is biztos
vezetőnk marad . A Szentl élek mindig tevékenykedik Egyházában."
K i s k ö z ö s z s o I o z s m a . Opus Mystic i Corporis Verlag . Bécs 1978. 48 o.
M iut án a kiadó 1977.ben megjelent . Kis Zsolozsma' c. f üzete röv idesen elfogyott .
ezzel a kis füzettel szeretné áthidaini az Igényeket a végleges szöveg megjelenésé ig.
A hiv atalos magyar szöveg ui . még jelentős átdolgozásnak lesz alávetve. A válogat ás
minden napra egy·egy vesperást . hozzá még a vasárnapi laudest tartalmazza. A kiadó
kedvesen azt kéri. hogy olvasóik egy zsoltárt Imádkozzanak szándékai megvalósulásá·
ra. Megadjuk!
S.M .
Jakob Mitterhöfer: T h e maM i s s i o n . Herder 1974. 182 o.
Az európai kolonial izmus v éqet ért ével, az afrikai és ázsiai egyházmegy ék fe lálllt ás ával sokak számára új arcot öltött a missz iók világa . A pápai missziós művek auszt riai
vezetőjének kicsiny . de magvas könyve próbál elméleti és gyakorlati útmutatást nyúj·
tan i a mai missz iós felad atok megértéséhez.
Nagyobb ik része az újabb katolikus és protestáns teol öqlaí-blbl tkus irodalom ki értékelésén keresztül vezet el a II. vatikáni zsinat gondolataiig . F.elhrvja a f igyelmet.
hogy ne Igyekezzünk mal kategóriákat belemagyaráznl a régi. pl. ószövetségi szövegek·
be. Bár a babiloni fogság után tudatossá lett. hogy a nemzetek Izraelhez jönnek . sőt
prozelita mozgalmak ls jelentkeztek (vö. Mt 23.1.1. Izrael nem kapott missziós neqbízatást.•Az ő fela data: mint ki választott nép élni. és így lsten d i csős égét a nemzet ek előtt megvilágrtani' (32).
A népeknek szóló Igéret nem Izrael létének kiteljesedése. hanem új Igéret Krisztusban. Ennélfog va az őske re sztén y mi sszió nak f üggetlen gyökere van: Jézus Krisztus .
A vallástörténeti Iskola felfogásával ellentétben szerzőnk hangsúlyo zza: . Jézus fell é-
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p ése és üzenete az őske reszténység és a mis szió történetének legelemibb feltételeihez
tartozik" (54). S bár szerinte másodrangú kérdés. hogyan ít élte meg maga Jézus a pogányok misszionálását, kétségtelen, hogy tanftványalt engedte részesedni rnesst ás,
feladatában . - s ezt mint küldetést kell értelmeznünk.•A földi Jézus" tek intetbe vétela nél kül az Egyház és a mlsszló elszakad kIInduló pontjától.
Az ősegyház tudatában van küldetésén.ek. amit elsősorban Mt 28,18-20 és Jn 20,21
fejez kl. . A küldetés nem egyike az Egyházra bizott feladatoknak , hanem lényegbe
vágó jegye" (62). Járul ékos kérdés , hogy kl mellett tölti be feladatát: még n.em kereszt ényekn él. vagy már megkeresztelteknél. A konkr ét helyzetek vizsgálata és érre lmezése vezet a missz ió t eológláj ához és megértéséhez. Igy érthető , hogy bár az Egy.
ház mindig élteezt a küldet ést, maga a .m tssz t ö" szó ú j k e l etű : az újvilág felfedezésével és gyarmatosításával járó keresztény hithirdetést Jelöli . - a történelmi saj étoss áqok Jegyeiv el: az eur ópal egyház (konkréten és Jogilag a pápa) küld hivatáso s rnlszszlonárlusokat a tengeren túlra, akik ezt a küldetést mint életfeladatot vállalják (65).
A zsinat előtt i teológiát a könyv három Irányba csoportos ftja: voltak, akik lst en
kezdeményezését helyezték a középpontba (pl. trinit árius szempontból : A . Rátlf, vagy
teoce ntr lkusan : a protestáns VIcedom) • mások az Egyház épltését hangsúlyozták (pl.
a lőv e nl Pier re Charles) . vagy pedig az üdvösségtörténeti beállítást tartották d önt ő
nek (pl. Wledenmann). A II . vat ikán i zsinat és az újabb Irodalom (Itt főként L. Rüttl:
Zur Theolog ie der MIssion, Ka lser-Gr ünewald 1972 c. rnüv ére támaszkodik a szerz ö)
le akarja gy őzni a fenti elméletekben rejlő egyoldalúság veszélyét, és rnlndazt, ami
e bb ő l következh et, mint pl. hogy a mlsszlonálás csak egyesek feladata, vagy hogy a
pogányok missz ionár iusok nélkül nem üdvözülhetnének. A zsinat megtartotta a .rnlszszl ó" sz ót, bár ez könnyen a kolo nializmus ra emlékeztet. mivel nehéz mással helyettesíteni . de kiemeli mind a .mt sslo Del" sze mpontj át. mind pedig ekkleziológlkus jell e.
gét. Minthogy az Egyház most elsősorban rnlnt . jelvalóság" értelmezi önmagát a mal
vil ág számára, "a missz iót úgy jellemezhetjük. mint az Egyház Jelenné válását. amerivnyiben a világ üdvösségének szentsége" (88) . A . világml sszló" t ehát azt Jelenti, hogy
.a z egész Egyház viszi az evangéliumot az egész világnak : Ezért használja a zsinat a
. n épe k" (gent es) kifejezést a .pogányok" (gentiles) helyett: a misszlonálás ki domborítja . hogy nem annyira az egyének üdvösségéről van sz ö, hanem a népek kulturélls ,
vallás i és történelmi saj átosságainak az evangéliummal való szembeslt és éröl. Enn élfogva az egyház minden közösségének, a hltközségekn.ek kell misszionáriusnak lenn i.
Nem avval, hogy évente egyszer kirakatba helyez ik a .mlsszlókat ", hanem összes te·
vékenységükben: a vasárnap i Igehirdetésben. a hitoktatásban. az Imákban, a csal ádgondozásban . .. •A misszionárius egyházközség az Egyház és a missz ió rneqúlhod ásának kr itikus elve : . Az út belülről kifelé vezet: a misszioná rius egyházközségtó l a
misszionáló közöss éqhez." Ezért mondhatjuk . hogy az Egyház képviseli a világ üdvös ségét: . ez a képvlse l.et ösztönzi, hogy az emberiséggel elé resse az Atyával való egy·
ségét Krisztusban" (93).
A második, gyakorlati részben néhány pont ot em1ft. ahol a missz ionár ius egyház.
község kido mboríthatja külde tését . Mintákat nyújt a szentmise igel iturglájához. a be.
vezető szavaktól (pl. Krisztus Király ünnepén. lmahéten . apostol ok és szent ek ünnepén)
a homil láig (évi terv) . s egyéb alkalmakra (Imák és továbbképzés) . Az utolsó fej ezet
gyakorlati, Irodalmi és segédeszközökre vonat kozó utalásokat tartalmaz. Igya kis
könyv, bár e l s ő s o rba n a német nyelvterület Igényeit veszi figyelembe . Igen hasznos
lndlt ékokat nyújthat minden lelkipásztornak.
Eke B. Antal

Fritz Lobinge r: A u f e I g e n e n F ü s S a n : Kir che in Afrika . (A saját lábán meqálló afr ikai egyház.) Patmos Verlag. Düsseldorf 1976, 120 o.
Már magszoktuk , hogya missziós könyvekben sok a romantika meg a to boroznl akarás. Nem egyszer túlságosan Ideáli s szlnekben rajzoljá k elénk a mlsszlök jelené t és
jövőjét. De ennek a könyvnek nyugodtan adhatnánk ezt a cimet : Misszió illúziók nélkü l.
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Józan, tárgyilagos , t ényekre épit , nem légvárakra (rányitja a figyelmet . A szerző a
DéiafrIkai All am missziós t apasztal atait dol qozza fel és az újabb kfsérfetezésekről sz ámO'I be, amelyekkel az anglik ánok, katol ikusok és metod ist ák kisérelték meg az utóbbi
időben önállóvá tenn i az ottani missz iót . Az ún. . Harmadl k Egyházról" van szó, amely
eddig az európai egyházaktól függött mind anyagil ag, mind szellemí-lelkt vonelon. A
nyugati egyházak . övodája" , a nyugat i egyházi intézmények karitatív t evékeny ségének
"szegényháza": íme egy.két gúnyos elnevezés a miss ziók ra.
A II. vat ikáni zsinat elvben k örvonalazta a missziókban k öveten d ő irányt az alkalmazkodás, valamint a m ielőbb i önáll ósodás t ekint etében. A részletekbe azonban nem
ment beLe. Ez tal án jobb ls így, mert több l eh ető ség marad a reális helyzet felmérésére és gyakorlati kísérletekre . A cél világos : l ehető leg eljutni arra a fokr a, arnlkor a
missz ió nem szorul többé a külső anyagi és erkölcs i támogat ásra (pénz, külföldi mlszszlonáriusok stb .)
Az egyre növekvő paphiány ls meggyorsí totta a délafrikai misszióban dolgozó hithird etők gyakorlati kfsérletezése lt és az új utak keresését. t.oblnoer könyvének elsó
része ezekről a k isérLetekről és nem egyszer val óban új utakról számol be Józan t árgyilagossággal , feltárva a nehézségek vagy l e hető sé gek pozití v-negativ oldalát . Ugyanakkor nem fe ledkez ik meg az új missz iós módszerek, ki sérletek teológiai, lelki pésztori
megokolásáról, a Szentirásból meg a szolid haqyom ányb öl vett érvekkel való alátámasztásáról sem.
A föhangsúly a hivek, a laikusok kiképz ésén, az egyházi életbe való t evékeny bekapcsoló dásán van. Sok helyen klt ünöen meg vannak már a hívek szervezve : ők készítlk elő a hitjelölteket; ők tanitj ák katek izmusra a kereszté nyek gyerme kei t. t emetnek, prédikálnak. Sőt a nem katolikusok már hivö-papokkal is kísérlet eznek: ezeket
főleg az eucharisztikus cselekvés elvégzésére képezik ki , hogy akkor se legyen fennakadás, ha nincs t eljesen kik épzett pap kéznél. A kato likusok körében ls f e l vetődött
már a gondolat: nem lenne-e c élsz er ű föls zentelnl a hivek közül néhány megbizhat ó
katek lstát, vagy olyano kat , akik már éveken át szolgálták az egyházat és van elég
tapasztalatuk, hogy legalább misézni t udnának. A hosszadalmas és t udományos teológiai képzést el lehetne engedni. Az ilyen (esetl eg családos) papok el tud nák könnyen
látni az oltár körüli teendőket, a vasárnapi rnls éket. A f ont osabb, nehezebb kérdések.
ben ott lenne a néhány jól kik épzett pap, akik id őnké n t végigjárnák a missziós állornásokat és plébán iákat .
A laikusok egyre nagyobb beszerve zésével és az egyházi életbe való egyre gyakor.
latibb bekapcsol éaával elérté k azt, hogy 5-6000 vagy több hlv öt számláló, nem egy·
szer ór iási klterjedésú plébániákon ls virágzó hité let folyik , annak elle nére, hogy aIIg
egy·két, vagy legfeljebb három pap áll a hivek szolgálatára .
A könyv nagy érd eme, hogy tény eken al apszik. Sok konkré t példát talál unk benne
a legkülönfélébb környe zetben fekvő anglik án, metod ista és kat oli kus plébániákból.
Másod ik része pedig csupa ötlet, jav aslat a laikusok még naqyobb fokú bekapcsoléséra
az egyház életébe . A cél: miné l előbb tudjon a misszió a maga lábán megáll ni, még
akkor is, ha kevés a pap.
A mú a déiafrika i helyzetet tartja szem el őtt, de annyi gyakorlati meglátással , ötlettel van tele , hogy másutt ls , s öt az ún. keresztény oraz áqokban ls haszonnal forgat hatjuk .
Béky Gell ért
A s z é k e s fe h é r v á r i egyházmegye jub ileum i n é v t á r a 1977·ben. AlapIt ásának 200. esztendejében. Székesfehérvár 1977. 302 o. - A kétszáz éves s z o m b a t ·
h e I y I egyházmegye e m I é k k ő n y ve . Szombathel y 1977, 542 O .
Az ugyanegy évben alapitott két egyházmegye értékes kiadványokkai ls meg akart a
ünnepelni fennállásának 200 éves évfordulóját. - A KIsberk Imre megyéspüspök Irányi tása alatt készült székesfehérvári kiadvány szerényen jubil.euml névt árnak (schemat !smusrtak) nevezi magét. Valóban megtalálható benne az egyházmegye központi szer-
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vezetén ek leírása, a papság életrajzi adatai s más, a közvetlen lel kipásztorkodást éranyag (szentségimádások rendje, templomok titulusa és búcsúja , a . szornsz édos pl ébánl ák" jegyzéke) . De a ki advány fele kif ejezetten t örténelmi tanulmányokat
hoz: az egyházmegye történetéb ől, p üspöke iről és intézm é nye i ről (káptal an, papnevelés stb .) . Bár a püspökség egys éges történet ének megírása . a j öv end ő t ört énészeire"
vár, a még Shvoy püsp öktől 1959-ben létesít ett Egyházmegyei Tört énet i Munkaközösség már öss z eg yűjtötte a legfontosabb adatokat . Ebből kapunk íz e lítő t . Érdekes a le írás
a török hódoltság ut áni Fejér megyei katolikus megúju lásró l (Német h László), a Pil is
megyei t e l ep ül és történetrő l (itt főként a német n yeív ű lakosság bevándor lását kutatja
Marl ok Istv án) és a székesfehérvá ri kirá ly i bazi li ka és klv álts áqos prépostság uto lsó
száz évé ről (Fényi Ott ó) .
Külön emlí tést érdemel az egyházmegye területi és személ yi beoszt ását tárgya ló
csaknem 80 oldal. Ebből nemcsak a plébániák eimét és hiveik számát tud ju k meg. Elevenen raj zolódi k ki a lelki élet múlt jának és je len ének sok mozzanata. Rövid. de velős
összefoglalások szeml élt etik a 22 kerü letbe cs oportosított pléb ániák t ört énet ét. kleq észítve a hozzájuk csatolt f iliák és t elepül ések történeti vázlatával s az alapítás tól
kezdve lelkészeik névsor ával. Micsoda virágzó élet fol yt ezen a vi déken a XIV-XV.
században, mennyi pusztítást végzett a tö rök hódoltság; hány helyen sikerült föl fedezni a hódoltság el őtti építm ények maradványait, mai t emplomokba beépített részeit (pl.
Bicske. Csór , Fehérv árcsur gó, Füle , Vál stb .) vagy legalább is az alapok romja it. Ez a
rész önmagában igazolja a rnü közlés ét .
Dr. Fábián Apad szombathely i püspök rövid kormányzása alatt már két jeles t örté nelmi munkát adott egyházmeg yéje papságának és híveinek kezébe, hogy .3 múltra
emlékezve e rőt merí tsen ek tov ábbi mu nk áju kh oz" . Mindkettőt sza ksze rű és szorqos
rnunk ak özöss éq állította össze . 1972·ben a gazdag ta rta lmú t ört énel mi Schematismus
je lent meg, amely a személyi névtár mellett az öss zes plébániák és lelkészségek t örténet i fejlőd és ét is fölvázolja; most pedig ez a vask os emlékkönyv: A 200 év rövid tör.
t énet i szeml éje ut án (Tóth Imre lendülete s összeállí tása, kieme lve fő l e g Szil y és Somogy püspök el sőren d ű jel e n tő ségé t ) a könyv három t émakör körü l csoport osul : a Savaria chr ist iana, az egyházmegye tö rt én eté b ől és életébő l vett részletké rdés ek és a
három egyházi m üeml ék-templorn bemu tatása. Az e lső a róm ai kor i Pannonia Superl or
főváros án a k keresztény emlékeit és lel ete it ismert et i szaksze r úen B. Thomas Edit tol lából, gazdag képanyaggal. A püspökkert szenzációs ásat ásait (1938-40) mint v e z ető
szemtanú Géfin Gyul a prelátus írja le élvezetesen: hogyan fedezték föl Szent Ouir inus
vérta núpüspök bazll lk áj ának alapjait és a római útrészletet. Az egyházmegye patrónus ának, Szent M ártonn ak életét Mesz lényi An tal kanonok ism erteti.
Az .egyházmegye é l e téb ő l cs ak egyes részletekr e té rnek ki. A székes egyház bombázás ut áni újj áépítését Sil l Ferenc , a munk aközösség egyik legtevékenyebb tagja írta
le. Az egyházme gyei könyvtár történetét és legért ékesebb darabjait Pataky László ismert eti , kiemelv e a történelm i és müért ékú Herzan biborospü spök-féle gy ű j teményt,
amely mi nt könyv múzeum zárt egységet alko t .
A két I.egnagyobb t anulm ány a székeskáptalannak és az egyházmegye zenei élet ének története . A Vasv ár-Szombathely -l székeskápt alan első nyomaival a XI I. sz. második fel ében találkozunk. A szerz ö, Sil l Ferenc esperespl ébános szer ényen a vázlat nak
nevezi a tanulm ányt, pedig a kápt alan szervezete mellett kit ér b első életére és kul turáli s t evékenységér e is, és a Jegyzetekben leköz]i a f e ll el h e t ő kanonokok hoss zú névsorát. Sziget i Klll án, a bencés egyházzenei s z ak é rtő közel 200 ol dalt szant el tárgyának.
A központ zenei éle té nek kime r ítő ismert etése utá n külön fejeze te kben vázolja a
kőszeg i helyzet et , a búcsúj áró helyek, várkastél yok és községek egyházi zenéjé t .
Igen érté kes a három Árpád-ke rt te mpl om bemutatása. A csempeszkopácsi és a
m ag yarszec s ő d l rom án kori m űern l ék , mind a kettőre csak az utóbbi i d őb e n f igyeltek
föl. Hencz József , ill. Bárány László ism ert et i. Az egyházmegye déli rész én fekvő veleméri , már gót ikába át hajló Szenth ároms áq-templom törté neté t Kovács József írja le .
deklő
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ki egészitve az ott talált freskók ikonográfiájával és ikonológiájáv a!. Igazat kell adnunk
a kutat ónak, amikor ezt a képsorozatot valóságos ars praedicandi-nak neve zt.
Az emlék könyv értékét maga a megyéspüspök fogl alja össze epil ógusában: . Tanulmányai különböző mélységben tárták föl keresztény múl tunk gazdagságát. de mindegyi k ir ásból ugyanaz a hit. templomai nk, liturgiánk. egyházmegyénk és egyházunk
iránti ős zinte szeretet és ragaszkodás sugárzik" (537).
Benkő A. - öry M .
Dr. Török József: A m a g y a r p á l o s r e n d I i t u r g i á j á n a k forrásai . kialakulása és főbb sajátosságai (1225-1600) . Budapest 1977. 229 o. (A Budapest i Hittud.
Akadémia Kiadványai.)
A könyv doktori értekezés . Gondos. m édszeres munka. K lt űz öt t céljá nak m egf.el elően
részlet esen ismerteti és szakszarűe n elemzi a pálos liturgia emlékeit : a rnlse- és zsolozsmás könyveket. rit uálékat . li tu rgikus kalend áriumoka t . a rend himnuszgyüjteményét .
néhány rendi és apostoli gyakorlatot . A végén a pálos liturgiát alakító té n yező k között
a magyar- római. azaz esztergomi lit urgián kívül ktel ernzt az ágosto nos és domonkos
kapcsolatokat is . (A pálos regula ul. az ágostonoson alapu!.) Kutatásá t a prepauli nus
korszak első megnyi latk ozásától az önálló rendi rítus fel adásáig - eddig a saj nálatos
tényig terje dő i dőre korl átozza.
A szakemberek számára csemege a bőséges fo rrá sok - kódexek, ősnyomta tván yok .
nyomtatv ányok - eredeté nek kutat ása, osztályozása. kr it ik ai elem zése. Élveztem a
leleszi antifonálé eredetére vonatkozó érv elését. amelybe n negatí ven dönt : nem pálos
kódex. hanem vil ági papok számára készült (27-31) . Kár. hogy egyik-másik a lapve tő
fo rrásból csak másodkézbő l merit . Gondolom. ma a fénymásol ato k korában talán nem
okozott volna nagyobb nehézséget p!. egy göttwei gi diurn álé vagy a St. Paul-i kons tl túc ió néhány old alát lemásoltatn !.
Mi nket mint lel kiségi lapot a források kiaknázása, a gyökerek ismertetése ut án bemutatott élet érdekel elsősorban , mert be lőle kihámozhatjuk a rend saját os lelk iségét.
Bertala n pécsi püspök 1225-ben. a prepaulinus i d ő hajnal án már igy buzdit ja a patacsi remetéket: . Aki k elő re haladni akarnak, minden gyakorl atuk at . t i. imáikat . elmélkedéseike t, olvasmányaikat , vigili áikat . böjt jeiket. kétkezi munkájukat és mind a k ü l s ő,
mind a bels ő ember igyekezetét .e cél ra i rányitsák. hogy Igy egyenes úton könnyebben
és alkal masabban jussa nak el az örök Bölcsesség és Szeretet ízlelé sére" (14) . Ezek
lesznek a megszervezett pálosrend istentisztelet i gyakorlatai.
Szerzőnk a szorosan vett liturgiku s gyakorlatokat ismerteti : alapvetőe n a zsolozsmát és a mls ét , t ovábbá a him nuszéneklést. a körmene teke t . a szentbeszédet és a
pálosokra jellemző Márla-tiszteletet.
A zsolozsmázás az ajkak dicsérete. De már a noviciust fig yel meztet ik : .a z legyen
a szívben is, ami az ajkon". A kánoni hórák at a nap szakainak m e g f e l el ő i dőbe n tehát éHel is végezték, vás ár- és ünnepnap a templomban, hétk öznap a kolostorban .
A zsoltárok mellett kiemeli a himnuszok különös szerep ét .•A himnu szok a vall ásos
életnek épp oly an velejárói , mint a hitv all ások, mert az egész embert be töl tő hit élmény
egyformán érin ti az érte lem és az érzelem szf érált " (110). Kutat ása folyamán 148 himnuszt t alált a pálos brevlárlurnokban. köztük néhányat Csanádi A lbert pálos szerz ötöl.
Az 1537-es mi sszálé 83 szekvenciát tartalmaz .
A mi se kü lső keretében a domonkos form át követ i. A vizet a borr al az elején vegyi·
tik . A konstitúci ók fől eg a mls éz ö pap le lkületét hangsúlyozzák. M inden mise el őt t
ti sztítsa meg lelkét . vágyódj ék a szentség után , mert nem igen szeret heti Istent . aki
figyelm etl en, áhitat nélkü li. hanyag, szórakozott, fegyelmezetlen és rest. Nemcsak a
lItu rgiatört énet. hanem a magyar kultúrtört énet szempontjából is érdekes. amit az egyházi ünnepkörök pálos szokásairól ír: a karácsonyi és húsvéti mise alakításáról, barkasze ntel ő k örmenetekr ől . nagypéntek i keresztc s6kolásról stb . A függelékben több rnlnt
80 votívm ise jegyzékét hozza.
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Kitér a könnenet ekre és egyéb keresztény vallásgyakorlatokra ls. Hiszen . 80 li turgia
az egész ember közösség ben tö rténő Istentisztelete. Ebben a test ls helyet kér ." Di csérőleg emeli kl. hogy a pálos könnenetek jogosan különböztetik meg a processziót a
népi látványosságtól.
Sze rzönk három helyen is perbe száll Mályusz Elemér egy ik régebb i cikk ével ( A
pálos rend a k özépkor végén . Egyháztörténet 3 (1945)] . Három pontban tartja hely telennek meq állapltéselt. Mályusz szer int a közös lma szertart ásos . mint t árgya. jell ege
is személytelen. nem nyújt személyes élményt. Ak i egysz.er részt vett egy mon aszt iku s
közösség zsolozsm éj én, az kétségtelenül más élm ényt szerzett . A másik . hogya pálos
hitszónokok csak receptiv munkát végeztek volna . nem alkottak eredeti beszédeket ,
csak a külföldi gyujteményeket használták. Végül szell emi él etü ket nem t alálta elég
kors ze rű nek . Török a rendalkotmány előirásaival és ins trukc ióival . s fől eg Gyöngyösi
Gerge ly Vitae Fratrum és Dlrectorlum c . két könyvéből vett adatokkal Igyekszik ezeket
a megállapltásokat helyesbiteni . A könyv végén dokumentumként hozza a regu la recto ris chor l és a regula praedíeatorum szöv.egeit az er edeti lat in nye lven . Kár. hogy a
Vitae Fratrum-ot. amelyet már több pálos közlemény dicsérőleg kiemeit . még nem
aknázták kl jobban.
Módszertani szempontból szeretnék egy·két megje gyzést tenn i. Az .i. m ." jelzés
elsó I d ézés tő l távol álló jegyzetben . sőt akkor ls. ha a szerz ötöl több rn üvet Idézünk .
nehezen követhető , Jó lenne inkább a m ü kezdöszava lt je le zni. Legalább a folyölratcikkeknél a terjedeImet ls meg kell ene adni . Egyébkén t igen élv ezetes a szépen átt e klnthet ö tartalom . az illuszt rál ó táblázato k és a tud ományos jelleg mellett is itt-olt
lendül et es st ll us .

Öry M.

Ki az a másik?
A :másik az, aki nagyobbá tesz téged.
Krisztus szeretetének a.jándéka.
A másik az,
aki által Isten megnyilatkozik,
aki által Isten hiv,
a:ki által Isten gazdagít,
aki által Isten szeretetünket leméri.
A másik a te mindennapi kenyered, mindennapi os tyád.

Ismételten kérjük k . Testvéreinket: 1) Kivánságaikhoz mindig közöljék pontos nevüket és címüket, címváltozás bejelentésekor előző
címüket is ! - 2) Levelezési címünk minden példány 2. oldalán olvasható. Ha Bécsbe írnak, ne csodálkozzanak, hogy visszakapj ák levelüket .
- 3) Várják a lap érkezését türelemmel. Gondoljanaik az ábécére! 4) Csak a Prugg Verlag kiadványait kérjék töllink; más külföldön megjelent magyar könyveket az illetékes kiadótól, id egen nyelvüeket a se gélyszervektöl. Ne vegyék rossz néven, ha teljesíthe tetlen kéréseikr e
nem kapnak választ. - 5) T ávollét esetén adjanak felhatalmazást va lakinek küldeményel.k átvételé re, m ert különben a posta visszaküldi.
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Mentes István esperespléb. 1977. dec . t-én Csanáloson (Románia) (64,40)
Paraghy Béla ny. kercsel igeti esperespl éb, jan . 31-én. Nagyatádon temették
(68,45)
Hartmayer György Brúnó aranyfogadalmas ferences testvér febr. 17-én Pannonhalm án (82)
Zellhofer János piarista, gimn. tanár, érd . házfőnök febr.19-én Bécsben .
Mosonmagyaróvárott temették (72,55,46)
Dominek György lelkész, egyházmüvész febr. 26-án Szombathelyen (46,23)
Dömötör István ny. takácsi plébános febr.26-án Pannonhalmán (62,36)
Huber Antal, Trenton (New Jersey, USA) város Szent István-templomának
ny. plébánosa febr. 28-án
Bathó Lajos volt homokszentgyörgyi plébános márc . 7-éfl. A székesfehérvári
Hosszú temetőbe temették (42,17)
Cseffalvay Béla ny. plébános máre.7-én Csehszlovákiában (69,46)
P. Klráry Kelemen OFM Detroltban (Michigan, USA) rnárc.v-én (85,62)
Zsédely Antal püspöki tanácsos, zselickislaki pléb . márc.23-én Kaposvárott
(64,38)
Szólás Zoltán ny . somoqys árdt plébános márc .25-én (76,52)
Galambos Jantz Mátyás Imre ny. esperespléb. Budakeszin (77,55)
Mátral Sándor tb . kanonok, ny. plébános Nemesnádudvaron (81,58)
Lukovlcs Gellért István jászóvári premontrei márc.27-én Tasnádon (75,52)
Bedő Béla Jácint ferences aranyfogadalmas testvér ápr . 3-án Pannonhalmán
(86,65)
Hettlg László irgalmasrend i a rneqkezdett mise alatt ápr .9-én. Rákoskeresztúron temették.
Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

+
HOLOCSI ARPAD FERENC FI:L1X OFM missziós t estvér
(1912-1977)
A Felvidéken szüietett 1912. aug. 28·án. Pék· és cukrászmesterséget tanult. De hamarosan más hivatást érzett, és belépett a ferences rendbe . Jeruzsálembe került, a
Szent Slr-baz lllkában volt újonc . Ott élte vég ig a háborút és az utána következő éveket .
Erélyes volt a katolikusok jogait Illetőleg, de szeretettel , bafátsággal érintkezett a
keleti rítusúakkal. Ezzel sokat enyhített az évszázados feszültségen , és magvetője lett
a későbbi szép eredményt ért szentföidl ökumenizmusnak. Fogadalmal után mind ott a
Szentföldön, mind Argentinában eredményesen és hősiesen dolgozott a Szentföld érdekelért. Egész életét az Úr Jézus és a Szüzanya hazájának áldozta , amely.et nagyon
szeret ett .
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1952 júniusában helyezték át Argentinába. Munkaköre az északi tartományokra
(Salt a, Jujuy , Tucuman, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja] terjedt ki: a Szent·
földre szóló adom ányok at gyűjtötte .
Bizony az e lső Időben ez a munka nagyon terhes volt. Egyik helyről a másikr a utazni , legtöbb helyen vasút sem volt, az autóbuszok agyonh asznált, a háború maradványai.
ból klker ült öreg j árművek, a klíma igen változatos. Egyik tartományban húsz fok hideg
volt, a más ikban harminc fok rneleq, Vagy ömlött az eső négy hónapon keresztül, vagy
semm I sem esett nyolc hónapon át . La Ouiaca Jujuy tartom ányban 4000 méteren felül
van, maga Salta vagy Jujuy város is jóval fe lül az ezer méteren.
Fél ix t estvér hűségesen j árta a vid éket. Télen igyekezett a melegebb zónát bejárn i ,
és nyáron kereste föl a magasabban lev ö helyeket. Évente kétszer került Buenos A Iresbe, ahol a rends zeres lelkigy akorlat után egy hétig még maradhatott. Magyarokkal itt
éppen ezért kevés kapcso latot tudott fenntartani , de az északi tartományokban sohasem mul aszt otta el a szétszórt magyar csal ádok meglátogatását . Mind az argentinok,
mi nd pedi g a magyarok nagyon szerették , mind ig vártá k, s ha késett, aggódtak érte.
Az évek múltával mind több és több okuk volt az aggodal omra . Először jelentkezett a
cukorb ete gsége, aminek kezel ésér.e nem sok lehetős ége volt, mert hiszen a legfontosabbat : a diétát nem tud ta betartani , hisz minden nap más-más hel yen ebédelt, vacsorázott, és vagy megette, amit adt ak, vagy nem . Cukorbaja ezért nem javult, inkább
súlyosbodott. El ösz őr látás a gyengült. majd a sziv e. Ez utóbbinak a magaslatI helyeken
já rás halálos ellens ége volt. Utóbb i i d ő b e n többsz ör hoztá k Buenosba repül ővel, rnlndkét lábszára erősen megda gadva. Egy-két het i szanat órium után látszólag rendbej ött .
új ra ut azott ; de mi nd több időt kell ett tö lten ie Buenos Aires-ban . Rendje több Olika.
lommai f ölajánlotta, hogy vál asszon új munkakört , amiben mar adhat . De több mint húsz
éven keresz tül meg szerette oz északi egyszerű embe reket , s nem tudott megvá lni t ölü k.
Igen rossz állapotb an volt már , beteg sége a v esér.e is kiterjedt , még is visszament
északra. De cs ak három hónapig birta, már nem tud ta bejárni az összes ta rt ományt,
vi sszahozták. Valamenny ire rendb ej ött. kivette több év után járó szabadságát, és még
egysze r bejá rt a kedve s helyeit. Volt s zülőfalujában , Budapesten . Bécsben - ott még
befeküdt a kórh ázba, ame lyikben már egyszer kezelték , .ezzel az erősitéssel elment
M árlc ellbe, majd Lourdes-ba, onnan Jeruzs álembe , ahol annyi éve t töltött. Amikor hajó ra szállt, hogy v lssz al öl l ön, már olyan állapotb an vo lt , hogy mi ndjá rt a betegosztályra
vi tték, Pár nap múl va k érte , hogy vigyék át a saját kabinj ába. ahol egy más ik fer ences
rendt ársa volt. De rendt ársa távoll été ben fölkelt, s ezt már szive nem bírta el. M ire
t ársa visszaért , holt an talált a a fü rd őfülk éb e n.
Hét nap múlva már csak holttest ét ve tte át Buenos A ires-ban rendf őnöke , hogy
másnap ünnepi mise keretében hel yezzék örök nyugalomra a rendn ek a chacaritai t emető ben levő mauzol eumába. Nem vo lt idő t öbbi i sm erős ét értesiteni , csak dr. Pallag i
argenti n ügyvéd családja volt jelen. Koporsójá ra orchide acsokrot te tt ek a magyar nemzeti s zín ű szalaggal át kötv e . Magyarn ak szül etett , sz ülőfalu j a ma Idegenben, ő maga
még idegenebb or szágokba k.erül t szolg álata kanesán. - magyarn ak halt meg, és nemzet i szinei kis érték el ut olsó útjá n.
Vis szatérésekor itt várta vo ln a a megkapott nyugdíjazás , amit a 65. élet év betöltése
után ad meg az áll am. Ehelyett most már az ör ök nyugalomban van része.
Az elmúlt századokban a Szentf öl d sokat kapott a magyar egyháztól. Hál ából a
szentföldi ferencesek Szent Istv ánkor ünnepélyes misét (annak idej én három papos
öre gmisét ] szoktak mondani a Szent Slr -bazfllkában , Betlehemben, Názáretben és az
Ddvözit őről nev ezett je ruzsále mi f őtemplomban . Századunkban jórészt Félix testvér
volt a magyar kere szté nység szentf öl di adománya. A tanáz, Ferenc és Fél ix testvér már
át költözött a mennyei Jeruzsálembe. Vannak ott még ugyan magyaru l tudó dunav id éki
i dő s f erences t estvérek, de le sznek-.e új ak, aki k M ária országából Mária hazájában
szolgálják az édes Jézust , a S zűzan y át és a magyar zarándoko kat ?
Dr. Pall aginé, Buenos A ir es - Fr. Dömötör, Brazíli a
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JAM BRICH OSZKAR LASZLÖ cisztercita
(1895-1977)
Ar anymisés vol t . f 914-ben lépett a ciszter ci rendbe, és gyakorló tanárként 1921·ben
kezdte rnüköd és ét Budapesten. Pécsett t anárkodott egy évtiz edig. Még 1977 nyarán
megjelent id ős tanítv ányai pécsi ta lálk ozójá n. Ekkor már a sir fe lé hajl ó ember vol t.
mégis de rűsen élt simonfai magányában, l eh etől e g a ház k.e rt jé ben üldögélve . A kert ,
a f ák, a madarak cs ipogása , éneke marad t mindvégig é l telő elem e. Mer t mindene a
szabad t erm észet csendj e és f énye volt. Rendi m unk áss áqa legnagyobb részét is mint
uradalmi s zá mvevő és erdőfe lügye l ő a Mez őf öld áldott rónaságán és a bakony i erdő k
ben töltö tt e el. Volt t anitv ányai , a keze alatt dolgozó ernb erek és rendtársai egyaránt
nyugodt humorát , m eg é rtő emberségét és csendes szerénységét őrizték meg emléke.
zet ükben. Ahhoz a rendi nemzedékhez ta rt ozott, am e l ytől bold ogul t Békefi Remig a p átúr a rend bels ő, szerzetesi megújul ását is várt a: a jó paptanár eszménye melle tt a
monasztikus élet stí lus meggyökerezését. ~s hogy ez egy nemzedékkel k és őbb valóra
vált, ahhoz oly an befel é él ő , szerény , mind en rendi munkában készséges, d e r űs és
nagys z ívű szerzetes tanárokra volt sz üks éq, amilyen megboldogult testvérünk is volt.
1977. dec . 9·én te mettük a zirci temető még ciszt ercit ák részére nyi tv a áll ó részében.
-S

-n

CSABAI JANOS
(1917-1977)
Csabai János lovasberényi plébános szerény , igénytelen papja volt a fehérvári egy·
házmegyének. De hivei nagyon szerették ; megérezt ék benne lsten készséges szolgáj át .
Hatvanban született 1917·ben. ~d esapJ a vasutas váltóőr volt. Testvére i nem voltak ,
ezért ls lett magábavonuló, csendes , zárkózott lélek élet e végéig. 1936-ban vették fel
kispa pnak a székesfe hérvá ri szemináriumba. Tanul mányait közepes eredm énnyel v éqezte, de igen lelkiismeretesen, szorgalmas an. A lélekalakitás isk olájáb an jó kezekbe ke.
rült: Varga spirituális atya Igen nagy hatással volt rá. Tőle tanulta az . examen parti culare" rendszerét. KIspaptársa i .Savanyú Jancs lk ának" nevezték el. Volt ls benne va·
laml, mert külseje, arca mind ig szomorú volt. De azt nem tudta senki , hogy élete állandó kereszthordozás betegsége miatt. Élet e végén mondta el bizalmas paptestvérének,
hogy nem emlékszik olyan napra, amikor jól érezte volna magát.
1941 Jézus Szive ünnepén indultak a fe hérvári Szent István bazi lika szentelés i olt árától tizenketten, mint az apostolok. Mint káplán Aba községben a legnagyobb dícs éretet kapta plébánosától: .Sohasem volt Ilyen jó, Imádságos lelkületű , apostol kodó
káplán orn." Tábori le lkészi szolgálatra ls behivták. Majd a háború utáni években nyolc
eszt endeig Csabdi pusztán volt lelkész. Nyakig ért akkoriban ott a sár . Paplakás sem
volt. Egy földes kis falusi házban húzta meg magát , innen gyalogolt kilométereket hit tant tanftani, misézni , préd ik álni fáradhatatlanul. Nyomorús ágos életéről nem beszélt
senki nek, de arról Igen, hogy milyen szép a puszta i szegény hivek lelke, és öröm közöttük az Evangéllumot hirdetnI. Dispoziciót sohasem kért püspökétől. Ott szolgált,
ahová küldték . Neki rossz hely nem volt sehol. Minden lelkipásztori hely kitüntetés
volt.
Lovasberény i plébánoss ága alatt is mindenkinek mindene igyekezett lenn i. Elhanyagolt állapotban l évő szép templomát ls restau ráltatt a.
~rdekess égk éppen megemlítem, hogy mint grafológust is megismertem . Csabdipusztai tartózkodása alatt mélyedt el ezekbe a tanulmányokba . Az irás vizsgálatából a
jellem megállap itására törekedett.
Papi lelkületéről kurzustársa, Nagy György esper es mondotta búcsúztatójában: •Ta·
lán legjobban én tekinthettem bele rejtett papi szivedbe . ~vtlzedeken át havonta rnlnden rekollekció, lelkinap után hol én jöttem el hozzád, hol te énhozzám, és akkor késő
éjszakáig, sokszor a hajnali óráklg beszélgettünk meghitten minden lelkipásztori dolgunkról, hiveink lelki ügyeiről. Emlékszem, te Ist enben mindig a szeretetet és v éqtelen Irgalm at hangsúlyozta d. ~n meg az Igazságos Iste nt. J:s Ime az élet téged Igazolt.
mert a II. vati káni zsinat is a szeretet vize ire állit otta az egyház hajóját, hisz Jézus
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Krisztus valóban a szeretet és Irgalom Istenei Ezzel a meleg krlsztusl szeretettel lép.
tél be a hl tta nórákra a gyermekekhez, ez vonult vég ig minden lelkipásztori munk ádon .
Híveld ezért szerettek, mert az Irgalmas szlvű Kr isztus képvlsel öje volt ál."
197706s súlyos bet egsége már végzetes lett. Itt érett be lelke az örök életre. Paptestvére utolsó búcsúzáskor az ének szavait Idézte: .Felajánlj uk néked szenvedéselnket . ..• Igent intett rá.
Galamb Imre
NIOMETH KAROlY
(1909-1977)
Háromszor találkoztam az életben Németh Káro ly ol tártestvé rem me I, aki ről e kis
megemlékezést tisztelettel irom meg.
Először akkor találkoztam vele, amikor Vál községben lettem káplán. O volt az én
elődöm ott három évig . Emlékszem rá, valahányszor nem jól csináltam valamit káplánl
dolgai mban, vagy a házirendhez nem alkalmazkodtam elég sim ulékonyan, öreg , jósá gos
plébánosom mindig csak azt mondotta: .Káplán úr, legyen maga is olya n. mint elő dje,
a Németh Karcslka volt!"
IOs megtudtam. hogy Németh Károly káplántársam valóban nagyon tlszteletreméltósn
viselkedett Válban. Minden káplán i munkát pontosan és lelkiismeretesen végzett. Három filIára járt hittant tanitani 8-10 km távolságra. Ha nem volt kocsi, gyalog tette
meg az utat sárban, esőben . Soha nem hiányzott. Napi munkája ut án szobájába vonult.
Ott imádkozott, és készült a következő napl hittanra vagy prédikációra. IOS reggel ő
volt a lecels ö a templomban. Hajnalok hajnalán ott végezte regg eli imáját, elmélkedett.
majd gyóntatott, misézett.
Másodszor akkor találkoztam vele, amikor ő Nagylángon Zichy János grt>f kegyú ri
tem plomába n volt pap és egyben a pusztai lelkészség adminisztrátora kil enc éven át
(1940-1949). IOn pedig a vele szomszédos KIslángon plébános 12 éven át. Közel lak.
tunk egymáshoz (5 km), [gy sokszor találkoztunk, felkerestük egymás t. Minden le lklpásztori munkát megbeszéltünk. közöse n te rve zgettünk, egymástól sok jót. Indítást,
tanács ot kaptunk . Itt isme rtem meg mi nt meleqszfvü, szeretö barátot. Valahányszor
meglá togattam , mindig megvendégelt. lelkileg Itt is szegé ny maradt. Bár itt volt alkalma bőségesebben részesülni a földi jókban, szivével nem tapadt hozzájuk. A háború
alatt ls ott maradt pusztai híveivel. Jó pásztor volt , nem hagyta el nyáját. A kastél yból
ki kellett költöznie. mert rommá bombázták, de templomát védelmezte, gondozta . Sokszor még éjszaka is a templomban maradt, imádkozott egész éjjel.
Itt ismertem meg családját , körülményeit, hiva tását. Egyszer elmentünk Széke sfehérvárra szülöl otthonába. IOdesapja bajuszos , széparc ú, komoly férfi volt. MA v f ökala uz. Kissé büszke ls állására és két derék f iára. Orömmel mondta: két gyermeket
adott a jó lste n, min d kettőt papnak nevelte. Józsi jezsuita lett, Karcsi pedig fehérvári
egyházmegyés pap.
Harmadszor a széke sfehérvári papi otthonban talál koztam vel.e, hogy meg pihe njü nk
egy kicsit a papi élet munkája után, és elkészüljünk az örök életre . Sokszor elb esz élgettem vele . Emlékeiben visszatért utolsó pl ébánost helyére. Nagyhantosra. Nagyon
szegényes, el hanyagolt volt itt a plébá nia. Udvar át , kertjét szotyolaszár ral és száraz
ágakkal ker ítette be. Még ezt a szegényes kerítését is ellopták: napról napra 4-5 rnéte r eltünt. A hivek mon dták neki, hirdesse kl a templomban. hogy ne hordják el a
ker it ését . De ó azt f elelt e: Ha másnak nagyo bb szüksége van rá, rnert talán nem
tudna tüzeini sem, hát csak hordják . . .
A papi otthonban egészen visszavonultan. szerén yen. csendbe n élt. Halála e l ött 50·
kat betegeskedett, de ezt is mi nd türelm esen visel te. Soha panaszra nem nyito tta száját. Halál a előtt ezt mondotta ápolójának: Nem f élek a haláltól, mert a jó Istenhez
megyekl
Főpásztora temette szept . l-én 40 paptestv érrel koncelebrált misével. A szemln áriuml templomban ravatalozták fel , ott, ahol olya n buzgón készült papi hiv atására.
Galamb Imre
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Dr. MDLLER ANTAL ny. esperesplébános
(1905-1977)
A Torontál megyel Báziáson született 1905. dec. 18·án, I:desapja vasutas volt ott.
Miután apját áthelyezték Szegedre, gyermekkorát Itt töltötte. Itt végezte Iskoláit ls,
a gim náziumot a piaristáknál. Oten voltak testvérek. A jó szülök délutánonként , séta
közben betértek gyermekeikkel az akkor még álló Szent Dömötör templomba lrnádkoznl. Talán Itt kezdett nyiladozni hivatása . I:rettségl után ugyan a Jogi karra Iratkozik
be, dokt orál ls. De nem kezdi meg Jogi munkásságát, hanem Glattfelder püspök fel.
veszi az újJászervezett csanádi egyházmegye kispapjai közé, és az új szegedi szernt nárlum első növendékei közé tartozik.
1935. márc. 16·án szent elik pappá a szegedi székesegyházban. Első állomáshelye
Batto nya, Kelet-Csan ád soknemzetlségú falu ja, ahol 3 évig dolgozik az Igen buzgó KII.
vi nyi prépost munkatársaként. Innét Szeged-Rókusra helyezi főpásztora, majd négy év
múlva a Szeged-belvárosi pl ébániára kerül. Mindenütt nagy gondja a hitoktatás. Az órákat sohasem mulasztotta el és lelkiismeretesen készült, pedig utóbbi hely én a plébániai Iroda vezetése ls teljesen reá hárult. 1954-ben Innét kerül Hamvas püspök kérésére Battonyára plébánosnak. Egy év után azonban saját kérésére Szatymazra megy át.
Sokan csodálkoztak paptársai közül, miért cserélte fel a kényelmes falusi plébános.
ságot a szegedmellékl tanya központ szétszórtságával. . Non recuso laborern" - dolgoznl akart am, mondta káplánjá nak, aki újm isésként került mellé. Az ő segitségével
51 éves korában megtanult keré kpároznl. hogy fel tudja keresni hive it, és gyorsabban
kl t udjo n Jutni a ta nyai Iskolába hitoktatásra. A hittanórákat pontosan megfelezte k áplánjával, semmivel sem akart kevesebbet vállalni. A betegeket gyakran látogatta. Csúszós téli ut akon ls fö lkereste őket, hogy kar ácsonvra magukhoz vegyék az Or Jézust.
A Szeged környékén szokásos házszentelést ls buzgón végezte, és Igy nem volt olyan
családi ott hon, ahol meg ne fordult vo lna. Káplánja inak nemcsak ezzel, hanem bans öséges Jézus Szfve-t lszte let ével is pél dát adott. Elsőp énteken már kora reggel gyón.
tatott. s ebben nem lehetett megelőznI. Mikor később főpásztora a paphiány miatt már
nem t udott állandóa n káplánt adni, akkor mindezt egymaga végezte. Pedig közben kerületl esperes ls lett, ez ls szaporltotta elfoglaltságát. Káplán korában szentszék i ügy.
véd, majd köte l é kvéd ő volt, plébán osként mint szentszéki bíró dolgozott Jogi v égzettsége miatt.
A szakadatlan munka lassan aláásta .egészségét. Egy évig betegeskedett, de káplánl
segi tség gel még Igy ls megpróbált helytállni. Ha csak tehette , misézett és gyóntatott.
1977. okt. l ·ével kérte nyugd ljazását. Budapest re ment lakni ; nővé re , a péceli lelklgyakorlatos ház volt vezet öj e gondozta. Másfél hónap után (közben mindennap mls ézett a közeli Jézus Szive templomban) cse ndesen elhunyt. Temetését 1977. nov. 22-én
Udvardy József csanádi püspök vég.ezte 30 paptársa jelenlétében. A szatymazi hívek
külön autóbusszal ment ek föl. Az Oj Köztemetőben szülei mellé helye zték örök nyuqalomra.
Csendes, buzgó papi élete sokak számára volt élmény és példa.
Volt káplánja
P. ADAM LASZLÓ SDB
(1892-1 977)
Napjainkban egymás után költöznek át az örökkévalóságba a magyar szaléziak
.p átrlárkál· , akik a század elejé n hazájukat elhagyva sorakoztak Don Bosco zászlaja
alá, majd visszatérve nagy szegénységben, de még nagyobb hittel vetették meg a
rend magyaror szági alapjait. Köztü k az egyik legnagyobb volt Adám László.
1892·ben született Angyalföldön m un ká ss zül ők gyermekeként. Tehát már a napvilág ot ls oly an körny ezetben pillant otta meg, amelynek fölemel kedéséért egész életé ·
ben dolgozott . 1907·ben hivat ását követve az ol aszföld i Cavagliába ment. majd 1910·ben
magára ölt ötte a rend i ruhát, s erős akarattal folytatta tanulmányait.
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1914-16-lg Szentk ereszten mint kispap neve l őként müködött . Ezután három évig a
lengyelországi Osw leclmben (Auschwitz) a szaléziak fő i s kol áj án a teológiát végezte .
Ezt Olaszországban fejezte be, s ott is szentelték pappá 1920·ban.
Hazatérve a kezdeti virágzásban lévő rend különbözö Intézményei érezték a fiatal
pap tevékenységének eredményességét: gimnázisták és Ipari tanulők hitoktatásában ,
kispapnevelésben , a meginduló Don Bosco nyomda vezetésében, ifjúsági egyesületek
szervezésében tette nevét közismertté. Szombathelyen az Intézet első Igazgatója volt ,
és fölépítette a Szent Kvlrlnus templomot. Mindenütt maradandót alkotott és jó alapo.
kat rakott. 1950 után a lelkipásztorkodó papságnak lett fáradhatatlan seq ít öle, amíg
erői s a körülmények engedték .
Ez a kis megemlékezés azt szeretné idézni, ami belőle maradandó, eml fölött a ha lálnak nincs hatalma : hüséges, buzgó papi életét.
Fiatalon követte az Idegenbe az Isteni hlvó szót: jöj] és kövess engem. Először a
szeqénves cavaqllal Intézetben, aztán a háborús nyomorús ággal küszköd ö Szenrkeresz.
ten szenvedések tüzében acélosodott Igaz pappá. I:letében mindig a kezdés nehézségei
Jutottak osztályrészéül. Leqnaqyobb dicsérete. hogy bármilyen körülmények közé áll!totta is a Gondviselés , míndig csak pap volt, mégpedig szalézi pap. Don Bosco nyomán járó Mária-tisztelete, eucharisztikus lelkűlete , rneleq, gyermeki egyházhüsége
rendlthetetlen volt. Fáradhatatlan a lelkek keresésében, mindig készséges a szolqálatban. Együtt érzett a küzdökkel, örült az örvendezőkkel, ott volt. ahol segftenl kellett
(két háborút élt át). bátorltott, erősített, vigasztalt. Ahova bejutott. oda papi lelkületet vitt. Szerette a kics inyeket, tudott gyermek lenni a gyermekekkel. Minden porotkajában szalézi volt. Nem érdekelte más. csak a szalézi élet. a szalézi munka. Szinte
mosol yogtatóan járatlan volt a világ dolgaiban . S amikor már nem tehette azt, amit
szeretett volna. akkor a szalézi rend történetében. kiváló elódelnk megismerésében
merült el. hogy tanuljon tőlük.
Munka és mértékletesség: Don Bosco jelszava és végrendelete. Ádám atyánál nagyobb munkás kevés akadt. Nemcsak ő maga dolgozott, hanem másoknak ls bőven
adott tennivalót: akit tudott , belevont munkájába.
lsten Igéj ének mindig készséges hirdetője volt. Számtalan triduumo lelkigyakorlat .
misszió lelkes megvetője. I:s még a toll forgatására is talá lt időt. Don Bosco életralz ával. nevel ést rendszerének Ismertetésével, Savio Szent Domonkos életlelrásával aján.
dékozta meg a hívöket. Amellett számtalan apró ír ás a látott napvil ágot , nem is beszélve kéziratban maradt több ezer oldalra rúgó kutatómunkájáról és fordltásalr öl,
Eros egyénisége mindörökre emlékezetes marad azoknak , akik ismerték vagy rnunkatársa l voltak. Néha ez bizony koccanásokhoz ls vezetett. De ő nem tudta elképzelni,
hogy az elterv.elt jót ne kelljen minden áron keresztülvinni.
Ahogyan nagy volt a munkában és a tevékenységben, úgy nagy tudott lenni - lsten
kegyelméből a szenvedések vállalásában és elviselésében is. Mert ezekból ls b öven kijutott neki : meg nem értés . ellenkezés. megaláztatások, betegségek, lelki szenvedések klsért ék hosszú életútján. Aki pedig utolsó éveiben v.ele lehetett. láthatta .
hogyan fogynak erői , hogyan hull kl kezéből a toll. s milyen tudatosan. Ist en akaratába
való belenyugvással veszi ezt tudomásul. támogatásképpen kedves kifejezéssel .egyetlen kis Imarnorzs át" kérve . Isten megajándékozta - Imádságainak visszatérő k érés é
volt ez - a t iszta látás és értelem birtokával utolsó órájáig, így vég s ő szenvedése,
hosszú halálküzdelme ls tudatos, megadó, Istenre hagyatkozó volt . Elet ében Don Bosco
példája nyomán buzgó gyakorlója és apostola volt a halálra való készülésnek; meg is
kapta a jó halál kegyelmét. Az általa meq álmodott templom krlpt áj ában nyugszik.
Vámos József SDB
VIRÁGH GÁBOR SDB
[1893-1977)
. A jó lsten kegyelméböl - írja kis önéletrajzában - 1893. január 13-án születtem
Rábacsécsény közséqben, római katolikus földmúves sz ülöktöl, Vallásos nevelésben
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r észes ültern. Katol ikus Iskolá ban járt am hat elem it." Heten volt ak testvérek . ö az els ösz ül ött, Édesanyjá t korán. tíz éves koráb an elvesz ít ette . Hamar beállt a földműves

munkába. E l ösz őr otthon dolgozott. aztán más gazdáknál ls. 17 évesen elvitték katonának, szinte nyomban a frontra, 1914. aug. 25-én. J:s csak 1918. nov. s-én szerelt le. Pedig hamar megseb esüit: .a goly ó a mal napon ls bennem van" - írja . D él-Tlrolnak.
az ol asz frontnak szomorú emlé keit pedig bizonyára a szívében hordozta .
Újra gazdáknál vállalt munk át, A szenvedés.ekben megedzOdött lelkű fiatalember
nem t ékozolt : kereset ét kisebb testvéreire f ordította. Ist en pedig készftgette közben
hivatását. A nehéz anyagi k ö rűlm ények mindig késl eltették a családalapít ást . De az is.
hogyakomolyan el-elqondolkozó fiatalemb er észrevette: .a házas emberek.et is mind
olyan csalódottnak láttam." Kis ebb t estv érei közben meghaltak, vagy keresö korba
nőttek . Kezdett céltalanná válni az élete. •Közel a negyvenedik évhez elhatá roztam .
hogy ezután a jó Istennek fogok közvetl enül szolgálni."
1932 Szent József ünnepén. egy szents égim ádási napon érett be el hat ározása. hogy
szerzetbe lép . Kora miatt a f erenceseknél és a minori táknál hiába próbálkozott . Ekkor
kerü lt kezébe egy Szalézi Ert es lt ö, amelyben valami éppen nekí szólt: az. hogy Don
Bosco fia i közé korhatár nélkül lehet jelen tk ezni. 1932 Jézus Szíve ünnepén kezdte
meg a szerzetes í élete t Rákospalot án a Clar isseumban, majd a péli fö ldszent kereszt i
újonch ázba kerül t . onnan pedig Esztergomb a. 1935-1961 -ig MezOnyárád népét szolgálta.
1950-lg szerzetesi keretb en. utána pedig mint a t emplom harangozó-sekr.estyése és
kerti . ház körüli munkás.
1961 januárjában lett gondozottja Otthonun knak , .mlnden f oglalko zásra alkalmatlanul' , - frt a, Igen, így írta önéletrajzában. Milyen megkapó és hit eles fel edékenység!
Hát kedves Gábor bácsi. ki dolgozott ezután még t izenöt évi g. kaszával. kapával, gereblyével az Otthon kertjében, hogy legyen idejé ben és bő ve n salátánk, bors önk . gyümölcsünk; kl segltett a környék szegényeinek : fát vágva. ház körüli munkákban szorgoskodva? Csak egy évig nem vol t . más od kertész". Mos t anában már a konyhában
segített. a halála elOtti napon ls, kedves anekdotákka l jó l megnevette tve a többieket . . .
•Nincs még egy i lyen ember Pannonhalmán" - volt a vil ági gondnok t ömör véleménye.
Ha kérdezt ék tőle , mire van sz üks éqe , sohasem kért semmit . Mi ndennel meg volt
elégedve . Pedig nyugdíja sem volt . Munk áját az Otthon i dő n ké nt honorálta. il yenkor
engedélyt kért. hogy szegény i s me rős e it seqíthes se megtakar fto tt pénzéből. A lel ki
beszámolót nyol cvan évesen ls gyermekd ed lelkülettel végezte el . ha mödla volt rá.
Szellemileg ls fiatalos volt. Rendszeresen olvasott. A könyvt árban mind ig a szerz ö
és cfm pontos megjelölésével adta el ö kérését. hozzátéve , miért ls érdekli a t éma.
Apostolkodn i ls szeret ett: imákat. olvasnivalókat adott ennek is, annak ls. Szerette
az új liturgiát. a magyar rnlsé t , és megértette. miért kéri Róma a közös zsolozsmázásra nem k ötelezettekt ől ls: legalább vasámapo nkínt vegyenek részt a vecse rny én. Ott
is volt minden vasárnap a Pannonhalmát egybegyüjtO bazili kai zsolozsmán, és sz épen ,
pontos an ének.elte a zsoltárokat. himnuszok at . Hüségesen részt vett a heti szentségtmádásokon, a betegterm i litániákon és szentórákon. Különben is szerette imádságait
közösen végeznI. Esztend ökön át járt egyik rendt ársa betegágyához. hogy közösen
végezze vele az elmé lkedést. Reggelente több szentmisén is minist rált . Don Bosco hü
fiának lelkiség ére az is nagyon je llemzO, hogy halála előtt kért e: tegyé k kopors ójába
a kereszt és a rózsafüzér mellé szerzetes i szabálykönyvét is. Kivánsága teljesült.
Két héttel halála el őtt szíve körül valami zavart érezhet ett. Június 26-án, vasárnap
reggel még buzgón részt vett a korai szent misén. Hálaadás után nagy mellka sl fáj dalmak közt nyögdécselve vánszorgott kl a kápoln ából. Szobájába vitték, ahol mély összeszedettségg el és teljes nyugalommal vette föl a szentkenetet. 9 órátó l már a betegteremben feküdt; az inj.ekciók hatására fájdalma kissé enyhült. Mondta is: . Jobban
vagyok . már aIIg fáj. De legyen meg az lsten akarata!"
Boldog ember, akinek ez lehet életében az utolsó kimondott szó. J:s Gábor bácsi
valóban nem mondott többé mást : pár perc múlva halott volt.
+ Harangozó János SDB nyomán
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Szentpéterfán (Vas m.l , az akkor még három nyelvú pl ébánl án született. Már serdülő legényke volt, amikor Ot ls megfogta a vágy : kl kellene lépni a falu szük kerete ibOI. Dr. Zafférl Károly, fiume i nyelvész-pap-tanár belépett Don Bosco fiai közé, s
Magyarországon is gyújtögetnl kezdett késői papi hivatásokat az ún. Márla -fiúk társu .
latába. A távo lba néző János gyerek Igy került Olaszországba , Cavagl iába, a Szent
István királyról nevezett szalézi Intézetbe, ahol SG-60 magyar fiú készült arra, hogy
mint szalezlánus hazahozza az elhagyott ifjúság nevelésének alapelveit.
1922. jún. tü-én Rómában ezentelték pappá. Itt ls múködött a S. Saba pl ébánlán. Az
olasz nyelv - Immár a negyedik - annyira sajátja lett, hogy született olasznak tartott ák. Itt szívta magába Róma lelkét. 1938·ban a budapesti eucharisztikus világkongreszszusra külön zarándoklat érkezett erről a plébán iáról, hogy még egyszer beszélhessenek buzgó .Don Gíovannl" -jukkal. Me rt 1931-ben a lendül etes magyar fejlődés őt is
hazahozta, hogy VIsegrádon a f lúotthonban, majd Gyulán, Újpesten és Esztergomban
gondozza a szegények gyermekeit. De talán legmaradandóbbat alkotott mint noviciusmester egy évt izeden át MezOnyárádon, majd Tanakajdon. Az ország minden részén
találunk buzgón rnüködö lelkipásztorokat, akiknek szívét O nyitogatta lsten felé.
A visegrádi Márla Oltalma fJúotthonban menhelyi gyerekek laktak. Előfordult, hogy
rendőrök kisérték be az új növendékeket. Az elsö Időkben szökéssel próbálkoztak. A
fiatal felügyelők visszahozták őket, és szigorúan meg akarták büntetnI. De O, az IgazgatO ágyba parancsolta az éjszaka hidegében átfázott gyermeket, meleg tejet hozatott
neki , és meleg szlwel szólt vele. Ez a gyermek nem próbálkozott többet szökéssel, A
gyerekek köztl népszerüséq ét mutat]a, hogy mikor a 80. évet átlépte, 30 mlnistránsa
volt egy nem éppen nagy faluban . Milyen örvendezve tudta mondani , mikor a háború
után megk.ezdték a munkás lakások építését: Deo gratias! A gyermekek, különösen a
tépett lelkú gyermekek érdekelt ék. sokat aggódott, még többet lrnádkozott értü k.
Szerette az egyszerúséget, a szegénységet. Új ruhája nem igen volt, ha volt , azt ls
ajándékba kapta. De mind ig nagyon tisztán járt. Tudott készségesen engedelmeskedni
a nálánál f iatalabb, talán szellem iekben gyengébb elöljárónak ls, azért Lett bel öle is
jó vezető , Szerette a betegeket. Szívesen és készségesen járt hozzájuk akkor ls, mikor
lábal már elgyengültek.
János atya a papi h űs éq rneetesteslt ö!e volt.
Húséges az Eucharlsztiához. Szents éqlátoqat ása l, miséinek úrfelmutat ásat magával
ragadták még a szernl élöt ls . Az . unione con 0 10· , az Istennel való ,egyesülés b űv ös
körében élt és oda vonzott.
Húséges lsten törvényéhez és Don Bosco szabályaihoz. Papi szolgálatát, amelyet
csak 30 évesen ért el, ennek a húségnek fényében tö ltötte. Sokakat vonzott, sokakat
megtartott a hüségben. Újmiséje után szülőfalujában legalább tizen követték a hlvó
szót. S hányan szerte az országban! Ebben a hivatásszegé ny korban üdvös lesz többször Idéznünk példáját.
Húsége a mindenkor SegltO Szüzhöz gyümölcsözően hatott mind a maga, mind a
rábízottak életére . Múködését átsz ötte , színessé tette a Mária-tisztelet. Hiszen mint
Mária-fiú kapta hivatását. Két évtizedes Itáliai rnüködése után magával hozta nemcsak a verőfényes táj azúrj át. hanem jellemző Madonna-tiszteletét ls. Aval doccol
Szent Szűz , a loretói kegykép varázsa sajátos szlnt, nálunk szokatlan közvetlenséget,
bizalmat, gyengédséget adott Mária-tiszteletének.
Nyugdfjának Idejét fiatalos lelkipásztorkodásban töltötte mindvégig. Karácsonyko r
még három szentmisét végzett. Vízk.ereszt ünnepén - mint egyik lelki gyermeke a
szombathe lyi Szent Kvir in templom krlptafülkéjének lezárása előtt mondotta - az örök
világosság, Krisz tus magába olvasztotta . - Temetését Fábián Árpád megyéspüspök
végezte Winkler József segédpüspökkel koncelebrálva, aki jól Ismerte. A beszédet is
az utóbbi mondta . Sok pap és a szentpéterfai hivek tömege vett részt. Szinte végelátConfratres
hatatlan volt az áldozók száma.
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