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"VIZSGÁLJÁTOK AZ íRÁSOKAT !" (Jn 5,39)

A világ legt öbb kiadást m egért könyve a Szentirás. A Bibliaapostol
ság Katolikus Világszövetségének beszámolója szerint 1977-ben 352 ú j
nyelvre készítettek fordítást, hogy így minél többen éreznessék üzenet é
nek [ens éqét saját nyelvük zamatán keresztül. Ugyanakkor több mint
200 nyelven dolgoztak új iortiit áson: a mai emberhez akarják közelebb
hozni, amit már őseink is anyanyelvükön elmélkedtek. Akármennyit is
beszélünk korunk vallási kríziseiről, a Könyvek Könyve iránt nem csök
ken az érdek16dés. Japánban évente az összes japán keresztények számát
jóval meghaladó példányszámban adják el ; csak Brazíliában több tízezer
bibliakör működik; Afrikában is virágzik abibliatanulmány.

Különféle lelkülettel lehet a Szentírást kézbe venni, vizsgálni. Van ,
aki m int a világ klasszikusainak egyikét lapozza át. Nem is csalódik: a
műiaiok változatos csokrát találja benne. Bár az is leh et , hogy ez a ma·
gatartás nem jut tovább a tükörbe néző embernél: felismerte ugyan sa
ját képét, de hamar el i s felejti (Jak 1,24). - Van, aki mélyebbre tekint :
miként viszonyul a Szentírás, főleg az ószövetség, egyéb vallási és míti
kus i rodalomhoz. Hogy az ilyeneken sokszor " f át yol van , amikor olvas
sák" (2Kor 3,14)? A gyermek i s egész mást ért meg apja soraiMl, mint
az, aki pusztán szakemberként veszi kezébe ugyanazt a lapot. Igy ért
hetű, hogy nem mindenk i jut el ezen az úton korunk egyik legnagyobb
szakemberének, Mírcea Eliadenak eredményéhez: vallástudományi szem
pontból a Bibliában közölt zsidó-keresztény világk ép teljesen különbözik
az egykori vagy a mege16ző felfogásoktól; nem az örök visszatérés mí
tosza, hanem történelmi felel6sség jellemzi. - Kétségtelenül sziiks éqes
és hasznos a Biblia er edetének, át származtatásának , nyelvének és egyéb
kérdéseinek objektív vi zsgálata. Épp a hivő számára dönt6, hogy tudja:
itt nem pusztán hősöket kiszínez ő, kielégületlenségünk kárpótlását ke
reső vágyakt ól , ködös "elgondolásokról" van szé, A Biblia tudományos
vizsgálata elévülhetetlen szolgálatokat tett és tesz. De amint F. J . Sehierse
professzor tanulmánya rámutat, néha még keresztény tudósokat sem
hagyott ér intetlenül az ún. kizárólagosan ob jektív magatartásra épülő

vizsgálat veszélye . Vagy a "kettős igazság" útjára jutottak, vagy " ki tér tek
a hit igazi problémái elöl." A hivö ezért " lelki" szemmel vi zsgálja az Irá
sokat, - a "testi emberrel" szembe n, aki nem f edi fel azt , ami az lsten
Lelkéből ered (1Kor 2,10.14) .

Valószínűleg ránk i s áll Szen t Pál Timóteusnak írt megjegyzése:
"Gyer mek koro d óta ismered a Szentirtist " (2Tim 3,15). Ennek ellenére az
em mauszi tanítványokkal együtt érezzük a szükségét, hogy Kriszius csat -
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lakozzék » ándorútunknoz, és Mózesen elkezdve m egmagyarázza nekünk,
"amit az I rás okban r óla i rtak" (Lk 24,27) . Az I sten Igéj e kimerfthetet
len, s a mi szomjunk is. N em cél ja tehát számunknak a már meglevő

i rodalmat pótolni, sem pedig elvont esemefuttatást f olytatni. I sten sza
vának minél bensőbb elmélyftéséhez ezeretnénk llOzzásegfteni. magát a
húsit6 forrást m egszerettetni, ez után kutatni.

Ezért kértünk fel első helyen három biblikus szakembert: mutassák
be, hogy vizsgálják ők " lelki leg" az Irásokat. Farkasfalvy Dénes I zaj ás
6. fejezetét választotta. Megérteti : fon tos a tö r ténelm i ker et, de még
fontosabb az Istennel való találkozás, az Ö dic sérete, s főként a killde
tés vállalása - mindannyiunk életében. B ékés Gellért t anu lm ánya j ó
példa arra, hogyan nyúl ma egy biblikus a szentfrási szöveg értelmezé
s éhez, anélkül, hogy elveszne a r észletekben. ZaJotay Jó zse! pedi g cikke
mellé ezt irta: ,,Én igy elmélkedem." A korintusiakhoz irt levél néhány
sora fel idézi számára és számunkra Szent Pál egész teológiáját, egyéni·
ségét, működését.

A II. V atikáni Zsi nat f el szólít : Krisztus hfvei előt t szélesre kell tdroi
a kaput, hogy hozzájussanak a Seeniiráshoz (DV 22) . Ennek ellenére
egyesek még mindig bizonytalankodnak, hogy közve tlenül me ritsenek az
örök élet forrásából. Ezek számára Gi ny Kranenburg, hollandia i m un ·
katarsunk cikke bizonyára bdtorftó kéz. Rámutat egyszer sm ind, milyen
jelentősége, fontos szerepe lehet egy jól vezetett kureusnok, egyházkö z
ségi csoportnak a B i blia mélyebb és helyes ér tékelésében. Mert ha i gaz,
hogya Szentfráson keresztül ismerjük m eg az Isten tervét az emberi
kőzösségről, még inkább áll, hogy Fia jóhirének összefoglalóját is em 
beri közősségen, az Egyházon keresztül ad ja nekünk. Ak kor ér tet ttlk
meg igazán az Ö szavát, ha ehhez való tartozásunk is szilárdabbá válik.
Egyházunk pedig sürgeti, hogy minden lelki eim éluedésn él , megújulásnál
táplálkozzunk az I sten Igéjéből. Ennek egyik fontos mozzanata; az Irás
ban gyökerező lelkivezetés f elé Tomka Ferenc tanulmánya nyit m eg táv
latokat. - Az Irásokat vizsgáló és ebb61 élő, K risztust ra dikálisan kö
vet6 egyénis égek között nehéz l ett volna számunkhoz ill6bb példát talál
ni, mint Origenészt - Nemeshegyi Péter tollából.

Ha imádságos lélekkel közeledünk a Szentiráshoz, hamar fölfedezzük
minden r ész jelentőségét. Az 6szövetség nélkiil Krisztus m egtestesülése
érthetetlen marad; Krisztus nélkül befejezetlen a próféták tanítása.
Együtt ra gyogtat ják fel Isten kinyilatkoztatott szavát az emberiség éle
tében.
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TANULMÁNYOK

Franz Joseph Schierse

A KERESZT~NY SZENTIRÁSMAGYARÁZAT C~UAI ~S ÚTJAI

Előzetes megjegyzés. A következő cikk szerz ö]e sokat gondolkodott azon: milyen
problemat ikus kr itika i módszereit olyano knak átadni, akik hisznek. Nem akarj uk k ét
ségbe vonni a tudom ányos exegézis s züks éqess éq ét . de az egyházi bibliai munkában
egyszerübb. . letklbb" módszerek ajánlatosak a Szent írással való bánásmódban . Annak
vi szont . aki nem exegéta. kics it másképp vetödik föl a probléma. Úgy érzi, hogya leg·
újabb bib lia i tudomány elbtzcnytalanít ja, túl sokat követel t öle, és hitét nehéz válságba
juttat ja. Nam tudja. mit is tartson a Szentlrásról : történet i tudós ításai helvesek-e vagy
hamisak, örök vagy csupán I dőhöz kötö tt Igazságokat hirdet-e. hiteles hagyományokat
nyújt vagy redakciós kieg észítéseket. ezért azután sokfe l ől elment a kedve, hogy lsten
szavával fog lalkoz zék. Cikkünk szándéka. hogy segftsünk ennek az elfáradt . elbatcr
talanodott kereszténynek. Az olvasót egy kis türel emre kell kérn ünk a kezdetben kicsit
tekervényes gondol atmenethaz.

Aki egyszer a gyakorlati bib liai munkában tev ékenykedett. bizonyára uqyan
azt a sajátságos tapasztalatot tette . Olyan emberek ülnek ott körben vagy az
el őadóteremben. akiknek hivatásához tartoz ik, hogy napról napra okmányokat
vi zsgáljanak át, írásbel i munkákat ellenőrizzenek , kézira tokat vé leményezze
nek, tanúk kij elentéseit hasonlítsák össze. régi vagy újabb szövegeket ér
telmezzenek. MI mást csinálnak ezek. mint a maguk szakte rületén történet
kritikai exegézist alkalm aznak? Vagyis konkréten: tanítók. hivatal nokok, jogá.
szok, politikusok, újságírók, még háziasszonyok és anyák is hozzá vannak szok
va. hogy szövegeket bírálva olvassanak, hibákra és elle ntmondásokra fölf igyel·
jenek , megjegyzéseket . ti sztázat lan dolgokat ne fogad janak egyszerüen el. Azt
hinné hát az ember, hogy az ilyen közönség különösen nyitott és előkészü l t a
modern szentíráseJemzés módszerei iránt. Pedig szó sincs róla! Gyakran éppen
azok a hivők szegülnek a leghevesebben ellene az új blbltakrltíkának, akik nek
f ilológiai vagy történelmi képzettségük alapján igazából tudniok kellene, hogyan
bánik az ember régi szövegekkel.

I.

A probléma

Mit csináljunk ebben a helyzetben? Hívjuk fe l a bibl iai tárgyú összejövetel
résztvevő i nek figyeimét arra, hogy magatartá suk elle ntmondó: mindennapi
életükben gondolkodás nélkül élnek ugyanazokkal a módszerekkel, amelyeket
a szent írásmagyarázatban elutasítanak? Ez csak erősítené az ellenáll ást . Mert
egy oszent könyvvel" nyilvánvalóan másképpen szeretne bánni az ember. mint
iskolai dolgozatokkal vagy bfrósági aktákkal . De talán segft, ha a h ivőket az
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egyházi tanítóhivatal megny ilvánulásaira utall uk. amelyek kedvezően nyil at
koztak az új exegetikus módszerről? Bizonyos. hogy XII. Pius enciklikája. a
.Dlvino afflante Spiritu" (1943) val óságos áttörés volt••felszabadító encik
lika" - de csak a tudományosan rn űköd ö exeq étá nak , nem pedig az Egyház
többi tagjának. Ha tehát nem akarjuk megadni magunkat a sorsnak - mint
sajnos már sokan tették -. akkor alighanem csak egy út marad. ugyanaz, ami
más nehéz helyzetekben ls ajánlatos: türelem , apró lépések, pedagógiai t apin
tat . és Ijesztgetés vagy bizonytalanságba ejtés helyett az új exegézis adta
. nyereség" pozitív felmutatása.

Ez az óvatos pedagógia már csakugyan elért egyetmást. A tájékozottság
gyakran bámulatosan [avult, az elkö tel ezett hivők .Inqerk üszöbe" néhány fok
kal magasabb lett: vagy is ha az exegéta kéts égbe vonja egy csodás történet
történelm iségét. vagy egy páli levél keletkezését későbbi id őre tesz i , ál
talában nem kell már attól félnie . hogy följelentik a püspökénél vegy rend i
elöljárójánál. A biblikus felvilágosító munkának ez a haladása mindenesetre
igen örvendetes. De a keresztény szentírásértelmezés Igazi probl émáit még
nem oldja meg.

Hogy magunk e lé idézzük a mindig nyilvánvalóbbá váló dllemrnát, elég két
szélsó eset re rámutatnunk ; bizonyára nem merül föl a gyanú, hogy mestersé
gesen alkottuk meg öket. Egyfelől vannak exegéták. aikiik mesterien jártasak
a szakm ájukban. és a legjobb tudományos fegyverzetben díszelegnek. de
mintha a lelki tapasztalatok felől semm i közük nem lenne a' Szentíráshoz. Vagy
legalább is hiányzik belőlük az Ilyen tapasztalatok közvet ítés ére való képesség .
Másfelól számos keresztényt ismerünk , aki alig tud valami t az új exegézis
fölfedezéseiről és mödszerel r ől, viszont az lrás az élet. az öröm és bizalom
állandóan buzgó forrásává lett számukra. Természetesen nem kellene az ügy
nek il yen egymást egyenes en klz árő szélsőségekig jutnia. Azt kívánná az em
ber , hogy a tudom ányos exegézis mindig párosuljon a Szentírás h ivő értelme
zésével és személyes vallásossággal. s ugyanígy fordítva ls - ami persze
már sokkal nehezebben megvalósítható. Hiszen gyako ri tapasztalat tanít arra ,
hogy ha emberek megismerik a tudományos m ödszereket, elveszítik naív köz
vetlenségüket az Ir ássa I való érintkezésben. és sok időbe kerü lhet, míg ismét
spont ánul tudn ak hozzáférni lsten szavához. De a másik esetbe n, a hivő exe
géta esetéb en is föl kell vetni a kérdést: vajon a Szentírás iránti szeretete
csakugyan a történetkritikai kutatásból táplálkozik-e. Mert legtöbbnyire a j árn

bor gyermekkor boldog öröksége és a tudományos munka mellett különös
módon közvetlenül folyó lelki élet gyümölcse. Ezért sürgós szükség van arra.
hogy t isztába jöjjünk egyfelől a tudományos exegézis alapvetően különféle cél
kitűzéseive l, másfelől a hivő keresztény szentíráshasználatával.

A tudományos exegézis célja és feladatai

Ha bib li kus tudományról van szö, rögtön arra a történetkrit ikai tudományág
ra gondol az ember. amely a felvilágosodás kora óta az újkori szelle mtörténet



egyik legimponálóbb teljesítményévé fejlődött. Nem szükséges itt megv izsgál·
nunk. helyes-e az a széles körökben elterjedt vélemény, hogy az exegézis csak
a legutóbbi két évszázadban vált tudománnyá. Bibliai kérdések kritikus tárgya
lására már sokkal korábban történtek kezdeményezések. és ami a tudományos
jelleget illeti, például egy Aqu inói Tamás kommentárjai a maga korában mln
den bizonnyal az ésszeru szentírásmagyarázat csúcspontját alkották. A törté
nelmi szemlélet tehát bizony kicsit korlátok közé szorlthatn á a modern exeqé
zls abszolút igényét. De ez nem döntő. Az újabb biblikus tudomány tisztázatlan
problematikája Inkább abban rejlik. hogy egyfelől még teológ iai tudománynak
tekinti magát, másfelől nem térhet ki a történettudomány vagy irodalomtudo
mány által módszertanilag elébe írt út elől.

Az exegézlsnek mint teológiai tudománynak az életben elfoglalt fóhelye a
papnövendékek ill. világ-iak teológiai kiképzésében van. Az egyháZi dogmák,
az erkölcstan és néha a jog megalapozását és megmagyarázását is szolgálja,
a homiletlka és líturgika lelkipásztori szaktárgyaiban a körülmények szerint
fontos szerepet játszik. Amellett a teológusutánp6tlás lelki és aszkettkat neve
lésében is szükség van rá. Ezeken a célkitúzéseken a történetkritikai módszer
alkalmazása (a belőle kikristályosodott részmódszerekkel együtt) elvileg nem
változtatott. Konkréten azonban egy sereg tárgyi nehézségre vezetett, úgyhogy
létrejöhetett az ismert benyomás: a .régi" exegézis (akármit ls értettek rajta)
hasznosabb volt. Annál sikeresebben dolgozott a biblikus tudomány saját szak
területén, az 6- és újszövetségi kutatásban. ez azonban gyakran csak el őseqí

tette a teológIától és az egyháztól való elidegenedését. A következőkben rö·
viden megmagyarázzuk, mennyiben függött össze ez a fejlódés a történetkriti·
kai módszerrel.

A történetkritika szükséges

A történetkrltlka, mint már a neve is mondja, a történettudományból eredó
eljárás. Ott vizsgálat alá veszik az okmányok és hagyom ányok valódiságát,
igazságát, keletkezésük körülményelt, Irányukat.

Ma senki sem vitatja, hogya Szentírást ls történeti kritikának kell alávetnI.
Maga is Igen sok egymástól eit érő hagyományt tartalmaz, és ábrázolása ival
gyakran biblián kívül:i tanúságok más jellegú k,ljelentésel ál,lnak szemben , úgy·
hogy szaveit nem fogadhatjuk el látat/anban .Igaz" -nak (azaz történelrnlleq
helytállönak) . Az exegéta számára ez már réqöta magától értetődő . viszont
Igen könnyen elfelejti, milyen botránykő az ilyen vizsgálódás azoknak a hivők.

nek. akik még mindig meg vannak szokva , hogyaBlbliát m I n de n t e k i n .
t e t b e n tévedés nélküli Isteni szönak tekintsék.

Hibás fejlődések

Pedig nem volt szükséges. hogy a történetkrltlkal módszert a szentfrás
vizsgálat egyedül lehetséges módszerének tartsák. Szem e161 tévesztettük,
hogy a tárgyával szemben távolságtartó, semleges és objektív tudományos
Yi'lsgálat sohasem tudja megragadni a teljes valóságot. J:s éppen ebben állt a
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mögöttünk hagyott (?) tudományos korszak nagy tévedése. Az életnek csak
nem minden területén csak azt ismerte el, amit .oblektív" adatokkal, számok
kal. formákkal és szerkezetekkel meg lehetett mérnI. A töb bi, az objektivál
hatatlan maradék, egyszerűen .nem számított" , egyéninek, tetszőleges alanyi
nak tartották, a jelentéktelen képzelődésnek a birodalmába utalták.

Ami az újkori bibliatudományt illeti, az világnézetileg is megalapozta teljes
ségIgényét. A felvilágosodás valóságértelmezésének megfelelően minden dol
got. jelenséget, tényt és személyt az analógia, az okság és az lmmanencla el
vei szerlnt kellett meqrnaqyaráznl. Ez azt jelentette, hogy történeti, tapasztalati
valósága csak annak van, amit összehasonlltható tényekke l (analóg iákkal) le
het Igazolni. Hivő exegéták mindig hangsúlyozták . hogy ők puszta techn ika
gyanánt használják a kritikal módszereket, de a felvil ágosodás racionalista el
veihez semmi közük. Gyakorlatban azonban a technikai módszereknek és a vl
lágnézetl előfeltételeknek ez a szétválása gyakr an oda vezetett, hogy kitértek
a hit Igazi problémái elöl, és a fIIol óg·la, kronolöqla, földrajz, botanika és más
peremtudományok veszélytelenebb vidékeire húzódtak vissza . Vagy pedig a
. kett ös Igazság" veszedelmes magatartásához jutottak: valaki mint kritikus
exegéta meg volt győződve arról. hogy például nem történhetnek csodák; mint
keresztény teológus viszont továbbra ls vallotta , hogy Jézus csodákat tett.
Mindenesetre a hivők közössége iránt elkötelezett exegéta mind ig újból arra
a tényre bukkant, hogy a történetkritikai módszer nemcsak semleges technlkaí
tudom ányos eszköz, hanem átfogó értelmezési kísérlet is, amelyet az Igazság
nak és a valóságnak igen korlátolt értelmezése Irányít .

Igy nem csoda, hogya - bármely felekezetú - egyházak az újkori blblla
kritikát kezdettől fogva Idegen testnek érezték, és csak a legnagyobb fenn
tartásokkal alkalmazták. I:s mégis hajótörésre voltak és vannak ít élve azok a
különféle kísérletek, hogy visszaforgassuk a történelem kere két, és az exegé
zlst visszavigyük egy a tudományt megelőző, látszólag paradicsomi korszakba .
Az Evangélium igérete sohasem a .vlssza a múltba" törekvésnek szól-legyen
az az őskereszténység, az egyházatyák kora, a középkor vagy a trientI zsinat -.
hanem mindig annak a jövőnek, amely Jézus Krisztus által már jelenné válhat.
Ezért a kritikus bibliatudomány a hivő exegéta számára továbbra is komoly és
kérdéses ügy lesz, de azon fog fáradozni, hogy .még kr itikusabb legyen a tör
ténet1<ritikusoknál" (Karl Barth), és a részletkérdéseken túl sohase felejtse el
az egészet, az .Isten kegyelmét hirdető örömhírt" (Csel 20,24).

II.

A hivő frásmagyarázat célJai és módszerei

Hogy miről van szö , azt először olyan tapasztalatokon ábrázolju k, amelyek
ben valamennyien részesedünk, mikor nap min t nap könyvek és szövegek ke
rülne k elénk. Az a krltlkus, cenzurázó , ítéletet alkotó olvasás, amelyet az új
kor i exegézlssel-kapcsolatban Ismételten emlí tettünk, bizonyára nem az eqyet.
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len és legkevésbé sem uralkodó m ódja az írott szóval való tal álkozásnak. Aki
könyvet vesz a kezébe, az rendszer int feloldódást, szórakozást keres . Az ol
vasó bizonyos mért ékig kiszolgáltat ja magát a szerzőnek, utazni indul vele,
azonos ítja magát a cselekvő személye kkel, vagy elkülöníti magát tőlük, mintegy
másik élete támad, önmagánál tovább é rő , megsokszorozott. Jól megírt köny
vek mutatj ák, mlcsoda hatalma lehet az emberen a szónak: megnevettet i vagy
sírásra fakasztja, le lkesít i és rémülettel töl t i el, sápadtra ijeszti és örvendező

bizalmat áraszt belé. Az olvasás közismert varázsa - a pengős regény től a
klasszikus iro dalom ig - onnét ered, hogy az olvasón ak nem kell először fárad
ságosan megértenie valamit, hanem a szövegből önmaga megértését érzi ki ,
és így hamar egyetértésbe kerül vele.

A Biblia mint szórakoztató irodalom?

Talán az ilyen puszta I dő t ö lt ésbő l és Idegcsik landozásból történő olvasás
negatív oldalai is felelősek azért , ha az ember húzódozik attól, hogya Blbllát
mint szórakoztató irodalmat ajánlja . De hát voltaképpen mié rt ne? Évszázado
kon át a Biblia története it - ame l yekbő l igazán nem hiányzik sem a szerelmi
történet, sem a kri mi - a legnagyobb érdeklődésse l olvasqatták, éspedig
nemcsak vallásos érdekl ódésse l. Ma már minden középiskolás azt hiszi,
hogy fölötte áll az ilyenfajta olvasmánynak - e gysze rűen mert nem ismer
kedik meg vele, és kr itika nél kül átveszi a fe l nőttek elő íté l e tét (köztük hitek
tatókét is) . Ezért tartják a Bibl iát gyakran eleve unalmasnak , érdektelennek.
élettől idegennek és humor nélkülinek. Ezt a könyve t , amely számtalan nem
zedéknek magát .a könyvet" jel entet te, ma már kevesen veszik csak
úgy egyszerúen kézbe, olvasmányul , feloldódásul , szörakozásu l, Persze az is
igaz, hogyabibli akiadások legtöbbnyire nem túl ságosan hívogató kiáll ítású ak,
meg hogy sok ember valószínúleg már olyan alaposan elro ntotta i rodalmi ízl é
sét, hogy nem teli k többé tet szése az Irás egyszerú elbeszéléseiben. De vajon
nem az lenne-e az egyházközségekben fol yt atott gyakorlati biblikus munka el
ső fel adata , hogya szövegeket magukat újból ismertté tegye ? Ahelyett, hogy
dilettáns módon vitatkoznánk valamiféle tudományos h ipotézisekről (amelyek
holnap ra talán már kimennek a divatból), először ébresszük föl az é rd ek l ő

dést a Bibliában ábrázolt éle t ir ánt . Csakhogy attól félek, ez ellenkeznék ko
runk irányzatával. Az emberek mintha egyáltalán nem akarnák, hogy t árqylla
gosan tájékoztassák őket , inkább e rősítsé k meg előít életeikben és korbácsol
ják fel érzelmileg. Ilyenformán vég nélkül fol yik a vita minden lehetséges prob
lémáról, az atomtól az istenfiú sági g, anélkül , hogy csak megköze lftő sejte lmük
ls lenne a tényállásról.

A hivó írásmagyarázat tanulmányi céljai

A bibliai szövegek szórakoztató értéke kétségtelenü! korl átolt, s a h ivő

keresztények joggal többet keresnek az írásban. mint változato sságot és iro
dalmi élvezetet. A . lelkt" olvasás szeretne megére zni valamit abból a lé l ekből

is, amely a Bibliát sugalmazza; akarja , hogya Szentlélek, lsten és Jézus Lelke
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megragadja, elevenén találj a, fenyűgözze és tettre indítsa. A hivő tehát ponto
san fordított v iselkedést tanúsít a szövegekkel szemben, mint a kritikus exe
géta . Nem ül törvényt a Biblia fölött, nem uta sítja a tanúk padjára vagy a vád
lottaké ra. inkább az őt meqll l et ő bíról székbe emeli, és saját magát vallja .he
zugnak" , Igazságta lannak és bűnösnek (vö . Róm 3,4-18), mert reméli, hogy t öle
fog ja halla ni a megbocsátás , a megkegyelmezés, a feloldozás szavát. Tehát
egészen más folyamat folyik le, rnínt amilyet a tudományos exeq ézísnek ke'l
véqbevlnnle, Ez 'a folyamat nem kétségeket, t isztázatlan dolgokat vagy legjobh
esetben történelmi ill. i rodalmi bizonyosságokat te rjeszt , hanem a legnagyobb
bizonyossággal ajándékozza meg az embert , amit egyáltalán nyerhet: a~r,li l"

bizonyosságával, hogy lsten Ismeri és gondot visel rá.

A hivő szentírásolvasás szándékait pontosabban is meg lehet fogalmazn i, '.I

hi toktatásban szokásos . tanulmányi célok" módjára. Hogy még egyszer neqa
tívan fe jezzük ki , nem arról van szó, hogy laikus módon űzzünk blbllatudo
mányt. A bibIl akörök résztvevői ne minl-exegétákká legyenek, hanem a nek ik
adott Szentlélek szerínt találjanak utat az Irás személyesen rájuk vonatkozó
Igazságához és való ságához. A . szern élyes" szón nem egyéni beszúkülést kell
érteni, hanem az egyes embert úgy is, mint önálló szemé lyt, úgy is, mint cso
portjának , egyházközségének, egyházának, az államnak és az emberiségnek
tagját. Pozitíven azut án nagyjából így lehet megfogalmazni a hivő szent l rás
magyarázat cé lja it: A bibliaolvasó tanulja meg , hogy

1. az Irásba n Istennel tal álkozzé k, meghall ja szavát és párbeszédbe kerül jön
vele ;

2. az Irásból tájékozódást kapjon napi életére és együttélésére ;
3. az lráasal jmád kozzék, vagyis minden dolgot, saját éle tét, embertársaiét és

a vi lágét lsten látóhatárába állítsa.

Szükség van módszerekre

A célkitűzések fe l ő l allqha lesz vé leménykül önbség, annál Inkább fl mód
sze re kr öl, amelyekkel el lehet érni ezeket a célokat. Elöszőr is szembe kell
szállnunk azzal az igen elterjedt felfogással, hogy módszerekre nincs szükséq
és nem is seg ítenek, mert t eljes szabads áqot kell biztosíta nunk a Léleknek. O
tudj a legjobban, hogyan vezesse a bibliaolvasót hitre, reményre és szeretetre .
Ebbő l igaz annyi, hogyamódszereknek nem szabad kényszerzubbonnyá válniok,
megfojta niok a Lelket. Másfel ől t éves az a hied elem, hogya Lélek mindig
csak a k>i számíthatat lanság, önkény és tetszőleges egyéni vi selkedés útj án
tudna hatn i. Ez az elképzelés vette hitelét a pneumatlikus, lelki szentírásmagya
rázatnak.

Az eljá rásban már csak az ért is bizonyos rendet kell tartanunk, mert a h lv ő

szentí rásmagyarázat lényege szerlnt egyházi , közösségalkotó dolog ,Is , akkor
is, ha magánúto n folyik. A keresztény sohasem csak önmagának olvas a Bibl iá
ból, hanem egyben mi ndig m ásoknek és máso kkel i s. Az Egyház megbízásából
olvassa, bib lIao lvasása az ;geistenti'sztelet töredékes alak ja. Ennek az egyh ázi,
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liturgikus értel mezésnek kell kífejeződnie a minden hivő szerst l r ásmaqyarázat ct
bevezető imádságban. Ima a Szentlélekért. aki helyes megértést, vigaszt és
örömet ad. im a lsten szeretetéé rt , amely fö lgyullasztj a szívünket és kiélesíti
tekintetünket az embertá rs gondj a,i iránt: ebben tükröződ nek a Szent írással
való gyümölcsöző tal álkoz ás lélektani elófeltételei. Senki se szégyell je hiv ő

voltának ezt a kifejezését. A tudományos exegézis is alaposelőzménye kke l, sőt

gyakran e lőítéletekkel nyúl a szövegekhez, csak éppen nincs mindig tudatában.

Anélkül . hogy korlátok közé akarnánk szorítani a Szent l é l e ktől sugallt le
hetőségeket, a következő módszereket indítványoznánk. mint amelyekkel job
ban el lehet érni az említett célokat :
- a helyzetelemzést - mlnd a szövegét és címzettje iét, mind az olvasóét ill .

csoportjáét vagy környezetéét ( he l yzetelemző módszer ) ;
- a személyes vonatkozást szöveg és olvasó között ld lal équs-módszer) :
- a bibliai és egyházi kijelentés ek je llegének teljes fig yelemb e vételét (i n-

teg ratív mődszerl :
- a szöveg gyakorlati al kalmazását, áthel yezését az olvasó környezetébe és

jelenébe (,aktual izáló módszer) .

Ezek a módszere k összeségükben se nem újak , se nem kizárólagosak, vagyis
tudom ányos kommentárokban is alkalm azzák őket . amint ford ítva ők maquk is
hasznot meríthetnek a t ört énetkrttlkat kutatás e redmé nye i bő l. Ugyanakkor az
egyszerű blbhaolvasönak is lehetövé tes zik , hogy szerény erökifejtéssel .meg
hallja , mit mond a Lélek az egyházaknak" (Jel 2,7) .

Helyzetelemzó módszer

A helyzetelemz ő módszer komolyan veszi azt a fö li smerést, hogy egy sz ö
veget csak Igen tö kéle tlenül lehet megérteni , ha csupá n Hlol óqlal-lrodalml mi
voltára csökkentve vizsgáljuk. mint valami preparátumo t a mikroszkóp alat t .
Csaknem minden szöveg életszerű összefüggés része, egy soksz ólarn ú. gyak
ran diszharmonikus kórus szólamvezetöje , amelyet előre ismernünk kell , vagy
vele együtt hallanun k. Az frás szava legtöbb ször már kérdésekre adott fe lelet,
és ezeket a kérdéseket el őször ti sztáznunk kell . Amennyiben a szüksé ges is
meretek magából a szöveqből nem állapíthatók meg, bevezető m űvek és kom.
mentárok hasznos útbaigazít ásokat adnak az ered eti címzettek helyzet ére,
szükségleteire , kételyei re, f élre értéseire . várakozásaira és kívánságaira vonat
kozólag. Különben nagy segitség lenne , ha minden bibl iakiadásban rövid . hasz
nálati utaslt ás" elözné meg az ó- és újszövetség minden írását. A régebb i for
dításokban általános volt az olvasók il yen út baigazítása. De mióta ezek sok
esetben tudományosan tarthatatlannak bizonyultak, úgy látszik, inkább egészen
lemondanak róluk.

Az eredeti helyzet ismereténél majdnem még fontosabb a bibliaolvasót
mozgató saját problémák. remények és aggodalmak fölismerése. Ismét rneq
mutatkozik, hogy az elszigetelt szöveg objektiv vizsgálata nem helyettesíthet i
a megértés folyamatát, amely csak a szöveg és az olvasó érint kez és be [utásá-
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ból jön létre. A bibliaolvasó gyakran fölfedezi, hogy hasonló helyzetb en van .
mint pl. a zsi dók a száműzetésben , vagy a korintusi, galáciai vagy róm ai ke
resztények. Igy lehet övé válik számára, hogy szoli dár issá legyen rég meghalt
hitbel i elódjeivel , - vagy nem úgy kellene-e ,inkább mond anunk , hogy ezek a
bibliai korban élt f érfiak és n ők már szolldártssá vál tak vel ünk, mert mi ndaz,
ami vel ük tö rtént , .elökép a számunkra, a mi okul ásunkra írták rneq" (1Kor
10,11) ? Ezzel megtapasztaljuk minden megértés egyik leg al apvetőbb elő fe l 

tét elét: azt, hogya szöveg megért bennünket . A hegyi beszéd egy kije lentését
variá lva úgy ,is mondhatnánk, hogy .a Szeri t irás már tu dja, mire van szüksége
tek , mi nyom benneteket, mie lőtt még kl rnondan át ok" (vö . Mt 6,8) . Ha pedig
az olvasók már elérkeztek a szöveg gel való a lapvető egyetértésre, akkor
saját helyzetü ket is jobban föl tudják ismerni és szavakba foglaln i. Ist en sza
vára . a vakok látnak" és . a némák beszél nek" (Mt 15,31; Mk 7,37) .

Dlalógus·módszer

A hivő szentírásértelmezés a legvilágosabban bizo nvára a dialógus-m ód
szerben különbözi k a történetkriti kai magyarázattól. Bár az exeget ika ls pár
beszédet fo lytat a Bibliáva l, de ez 'inkább valami kihal lgatás hoz. rend reut asít ás
hoz vagy ellenbizonyít ékok híján megadott fö lmentéshez hasonl ít. Az exegéta
hivatásánál fogva szakértőnek érzi magát , ak i mi ndig t öbbet tud, mint az adott
szöveg . ~s ha egysze r az ige e rejétől tal álva eln émul , vagy személyes meg
rendülését juttatja ki fejezésre, akkor szinte menteg etőznie kell, hogy .kiesett
a szerep é b ől" . A dlal öqus-rnódszeren azonban még valami mást is értünk, mint
azt a kís érletet, hogy kiváltsuk a megigézettség , meg rendü ltség, be l s ő meq
ragadottság nem is olyan ritka irodalmi élményét. Az ilyen jelenség ek szem ély
telen, névtelen hatalomtól, e rős szenvedé l ytől és élénk képzelettő l is sz ármaz
hatnak. Aki a Szentí rástól csak érzelmi . zuhanyt " . az lsteninek a borzongását
várja , az könnyen összetéveszt i Isten t egy a szükség hez képes t st imuláló vagy
megnyugtató gyógyszerre l.

A hivő írás magyarázatban azonban csakugyan a szöveg . szemé ly i ségé ről"

van szö, azaz eleven beszélgetőtársnak érzem , aki megszól ít . kérdez. rendre
utasít. bátorí t és feloldoz. Ez a beszél getőtárs azonban vég ső soron maga Is
ten, aki . t öbb alka lommal és többféle módon szólt őseinkhez a próféták út ján,
ebben a végső korsza kban a Fián keresztül beszél t hozzánk" (Zsid 1.1·2), tehát
a Bib lia mögött ls ten tekint élye áll. Igy az a véleményalakulha tott ki. mintha
az embernek az Irás szavait csak parancsként kellen e tudomásu l vennie. Ha ez
igaz lenne, akkor ls ten zsarnok, a hit pedig embertelen magata rtás. De maga
az Irás sok helyen tanúsítja (pl. Ter 18,23-35; Mk 7.24-30; Jób könyvé nek sok
része és sok zsoltá r). hogy lst en hagy, nagyo n is hagy magával beszélni. hogy
nem akarja rabszolga módj ára betűkhöz kötni az embert , hanem szakadat lanul
a belát áséra. szabadságára, ítélőképességére és fel e lősségére appell ál. Ezért
a dia lógus-módszer bátorí tja a bibl ia olvasóját , hogy párbeszédbe bocs átkoz zék
Istennel. előadja kifogásai t , két ségeit. belső és külsö ellenállásait. Az ilyen ima
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bizonyáro nem vonja ki magát a szöveg igénye alól . hanem a helyzetnek és a
tar talomnak megfelelően értelmezi.

Integrat ív módszer

Az Inteqrat ív módszer nélkül a bibl iamagyarázat gyakran tévútra és bizony
talanságba vezetne. Csak kevés szöveg tartalmazza min iatűr fe lvétel módjára
az egész evanq éllumot. a teljes és csorbítat lan üzenetet. Egy ismert sz örnaqya
rázat szer int az eretnekség lényege abban áll. hogy egyes oldalakat. részigaz
ságokat ragad ki, és ezt adja ki egésznek. A gyakorlati bibl iai munkában mindig
újból rneqtapasztaljuk, milyen nehézséget je lent már különféleképpen hangzó
bibliai helyek összhangba hozatala is. Még kényesebbé válik a probléma. ha
úgy látszik. hogy bibliai kijelentések ellentmondanak valamelyik egyházi taní
tásnak. mint pl. Márknak az a helye (6,3), amely egész elfog ulatlanul beszél
Jézus .fivéreiről és nővéreiről". Ha ilyen esetekben a vit a csupán csak a vlt a
tott történeti tényekkel foglalkozik. az nem elégít'i ki sem a Szerit irás .Ielki ol
vas ás ának" • sem a . teológiai kommentárnak" az igényeit. Az integrat ív rnód
szer azt kívánja . hogy vegyük tekintetbe az egyházi dogma kötelező rn érc élt,
és így a hivő gondolkodást a dolgok széléről a közepére. az egyes oldalakról
az egészre irányítsuk. Jézus Krlsztus egyetlen személyére, aki .i gaz lsten" és
. igaz ember " , úgy. hogy .mind a két természet sajátos jellege megmarad"
(kalkedoni zsinat) . A tud ományos exegézistől el térően a hivő szentírásértel
mezésnek nem kell tartania attól a szemrehányástól . hogy megsérti a szakmai
illetékesség hat áralt . Ahol lsten igéj e az egész embert igény eli . felelőtlenség

lenne kitérni a döntések elől, vagy részigazságokkal fizetni ki a kérdező bíb lla
olvasót.

Aktualizáló módszer

Az újkori exegéz is joggal óvott bibliai szövegek elhamarkodott . meggondo
lat lan aktuali zálásától. Megismertette velünk nem egy olyan elképzelés és
magatartási szabály szociális-kulturális időhöz kötötts éqét, amelyeknek eddig
változhatatlan. kinyilatkoztatott Igazság-jell eget tulajdonítot tak. [gy lehetetlenné
vált. hogya Blbl iát minden időkre érvényes receptkönyvnek tekints ük, amelye t
csak föl kell üt ni, hogy az élet minden kérdésében megkapju k az egyedül he
lyes fe le letet. Sajnos a BIbliával való . fundarnentallsta" visszaélésnek ez a
jogos kritikája azt a benyomást keltette , mintha most már egyáltalán nem is
lenne 'Szabad az ír ás után igazodni. (Fundamental izmusnak nevezzük azt a rnln
denekelőtt egyes amerikai egyházakban dívó magatartást, hogyaBibliát a tör
t énetkrltlkal és természettudományi ismeretekre való minden tekintet nélkül
magyarázzák, úgyhogy szlnte isteni orákulum jellegét kapja. Mifelénk is terje
d öben van egy bizonyos irányzat, hogy nehéz problémákat - bibl iai Idézetek
kel .oldjanak meg0

. ) Legalábbis sok hivő elveszíte tte elfogulatlanságát a szö
vegek iránt . mert nem mernek már ítéletet mondanl, hogy mi időhöz kötött,
és mi továbbra is érvényes.
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Itt az aktual izáló módszer ismét visszavezethet a bib liai ige tekintélyében
való egészséges bizalo mhoz, mivel csak a végkövetkeztetéseket kell levonnia
a helyzetelemzés, a dialógus és az Integráció már eml ített módszere i ből. Ha
áll az, hogya mi helyzetünk széles területeken más lett, min t a fö ldközi-t engeri
anblk emberé, ha fel szabad tételeznünk, hogy lsten helyesli a társadalmi, er
kölest és vallási tudatnak ezeket a változásait, emberíes ed és ét , akkor jogunk
vanaktualizálásokra. amelyek visszaadják az Irás szavának elevenségét. Szo
morú exegézis lenne , amely .elavult", .elmeradott". .haszn álhatatlan". vagy
még rosszabb jelz ökre korlátozódnék. Még olyan szélsőséges példák esetében
is, mint a nők és rabszolgák kérd és ének új szövetséql tárgyalása, az lsten sza
vával becsületesen küzdő olvasó olyan útmutatásokra bukkan, amelyeket vál
tozott viszonyaink között sem n élkülözhet ünk.

De - Istennek legyen hála - a Biblia nemcsak időhöz kötött kijelent éseket
tartalmaz, amelyek nehéz . átt e leplt és re" szorulnak. A kritikai exegézis persze
érthetően nagyobb érdeklődést tanúsított a prob lematikus esetek, mint a . nor
mái ls" szövegek iránt, s Igy az a végzetes benyomás jöhetett létre, mintha a
Blblla egészében olyan bonyolult könyv lenne, hogya laikus inkább hozzá se
nyúljon. Ezzel ellentétben az aktualizáló módszer megint föl szeretne bátorítani ,
hogy egyszerú szövegeket egyszerúen is értsünk, és rendületlenül ragaszkod
junk az lstení-embert alapértékek változhatatlanságához, amilyenek pl. az igaz·
lelkúség, húség. jóság, könyörület, önzetlenség és áldozatkészség. Már túl
hosszú idő óta a kelleténél Igen sokkal többet elméletieske dtünk és problema
tizáltunk az egyházi bibliai munkában , amelyett. hogy teljes egyszerúséggel
azon gondolkodtunk volna, hogyan lehet az Ige testté itt és ma. a Szentlélek
ben.

Osszefoglalás

Aki a fenti fejtegetéseket elolvasta, allqha jut arra a gondolatra. hogya
szerzö tagadni akarja a történetkritikai bibliatudomány értéké t . és 'a helyébe
régi magyarázó módszerek új kiadását ajánlani. Hiszen először kifejezetten el
ismertük 'az újkori exegézis jogait és célkitúzéseit, egyben azonban vi lágosan
felvázoltuk valóság- és igazságértelmezése határait. Ezután meg lehetett fogal
mazni a hivő, egyházilag elkötelezett blbllel munka másfajta célkitűz ésett és
rnódszere lt, Minden szentírásolvasás, akár egyénileg, akár csoportosan törté
nik, lényege szerint ige.istentisztelet. Föltételezi a megelőző imádságot, és rnln
dig újra visszatér hozzá. Ezzel eléri legfőbb céljai t: hogy párbeszédbe jusson
Istennel, útmutatást kapjon tőle, és minden dolgot igéjének fényében lásson .
Mindennek azonban módszeresen rendezett lépésekben kell lefolynia. A bibli a
olvasó kutatja a helyzetet, amely a szöveg előtt lebeqett, és beleviszi saját
problémáit, - itt nemcsak egyéni ügyekre gondolunk. Hagyja, hogy lsten szava
megszólítsa, irányítsa, igazolja, ellenállásra ösztönözze ,és életre keltse. Gon
dolkodásával azon fáradozik, hogy az egyes kijelentéseket I nteqrá lja a hit egé
szébe: ennek célja ne valami mesterséget összhangha hozás legyen, hanem a
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lényeg utol érése. Végül pedig mind en bibli ai munkának gyakorlat i követk ez
ménye krekellene vezetnie, ha ez nem is más, "csak" a bizalom , életkedv ,
öröm és közösségi érzék új kiküzdése. Ezekkel a célokkal és módszerekkel a
hivő írásrn aqya ráza t messzemenően függet lened ik a tudományos exegézistől,

és az egyházi lelkipásztorkodás, hitoktatás és felnőttképzés önálló fe ladatának
bizonyul. A m ódszertan i tanácstalanság már túl hosszúra nyúlt korszaka után
ismét több fi gyelmet kellene neki szente lol .

Forrás : Geist und Leben 1977 , 194- 208 .

HÁRO M SZENTIRÁSM AGYARÁZAT

Farkasfa lvy Dénes

Izajás meghívása

UZIJA KIRÁLY HALÁLÁNAK ~V~BEN ...

Tudós könyvek megmagy arázzák a dátum fontosságát. Uzija bölcs és erős

kezú uralkodó volt. Halálán ak éve döntő fordulatot hozott Júda é letében. Evtlze
dek nyugalma és gazdagodása után a kis nép története rossz irányba indult:
politikai bizonytal·anság és egymást követő nemzeti katasztrófák fe lé. A haldok
ló Uzija mintegy szimbóluma volt népe sors ának: bár uralkod ását siker és erő

vette körül , a király maga utolsó éveiben leprában szenved ett. Halálának éve
csupa baljóslat: a jövő nyomorúsága e lőre vetíti árnyékát. De az Úr ezt az i dő

pontot választja ki, hogy követét kiválassza , akin keresztül a maga ura lmát.
fényét és megpróbáltatása.Jt kinyilvánítsa .

LATIAM AZ URAT . . .

Palástja úgy bor ítja el a templomot , mint valami hatalmas szönyeg. Izajás
ott áll ls ten kirá lyi palástjának a szegélyén, most látja, hogya templom szer
tartásos szlmból umal mögött mi a kegye lm i valóság: a mindenség Ura itt t r ö
001, itt hajol az emberhez, itt vett magának szállást .

Izajást egy életen keresztül elkísé ri ez a tudat : lsten Sion hegyén maga
választotta szentélyében je len van, hogy terve it. uralm át. akaratát megvalósítsa.
Ez a tényező fon tos abb a történel emben , mint az egymást érő vajúdó krízisek
sorozata, a Júdára mi nt prédára vadászó nagyhatalmak hadijá ték a és alakos
kodó dlplomáclá}a.

A köztünk lakó lsten valósága mindent f ökuszba helye z, magyaráz és érteni
enged. Semmiségem tudata nem aláz meg többé , jel entéktelen voltom nem
kelti már az elhagyottság érzését : lsten jelenléte betöl t i az ű rt . amit klcstsé
gem tudata kelt körülöttem.

Láttam! Tudom, hogy Mózes azt mondta : nem láthatja öt ember úgy, hogy
életben maradj on. Illés i s eltakarta arcát , mert őrá élő ember nem tekin thet.
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Én mégis: láttam az Urat . Az ls ten el indult, hogy áthi dalja a teremtm ény és a
Teremt ő közt i szakadékot. Ez a .látta m" mostantó l fogva majd felhanqzlk újra
és újra a kiválasztott tanúk. kinyila t koztat ást közló közvet it ök ajkán. "Ami kez
dettó l fogva volt, amit hallottunk, amit láttunk szemünkke l, ami t szemléltünk,
amit kezünkkel tapintottunk. azt hírdetjük ... " (1Jn 1,1) .•amit reánk hagy
tak azok, akik kezdettól fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének" (uk 1,2);
.l áttuk az ó dlcs ős éq ét, mint az Atya egyszülöttének dicsóségét . . : (Jn 1.14).
Már a próféták, már Izajás azt a dicsóséget látja és hirdeti el őre, amely végül
a megdicsóült Jézus arcán ragyog, mint emberi arcon, hogy embereket, minden
embert meqhívlon az Atya dicsóségébe (vö . Jn 12,41). A próféták látását az
apostolok látása követi. Ez még nem a végsó boldogftó látomás, mert küsz
ködó emberi lét közepén ragyog fel, kételyek elózik meg, szenvedés er őpr ó ba

ja követi. De elég erós látást és tudást ad ahhoz, hogy a hit látomása hozzá
kapcsolódjék. mint a szív belsó fénye. és beragyogjon minden velü nk született
vagy szerzett vakságot. Izajás mondja: . l áttam". Az apostol ok mondj ák: .és mi
láttuk". A vakon született, meggyógyítot t, megvilágosított ember mondja: ..vak
voltam, és most látok" (Jn 9,25) . Isten felmagasztalja a hit látomását, amikor
így méltatja, boldognak hirdeti tapogatózó, vakoskodó, világtalan életünket :
. Boldoqok, akik nem látnak. de hisznek" (Jn 20,29) .

SZERÁFOK, SZÁRNYAK . ..

A próféta látomását a termékeny ké pzelet képei kíséri k: Varázslatos, titok
zatos emberfölötti lények gomol yognak: az ember pogány álmai. Keleti álmok:
állati erő, egeken túl szálló, rö pdös ő értelem, hatalomban tobzódó, uralkodó
büszkeség, ahogy ezt az ókor kóbe faragta , da lban, költeményben, mítoszb an
kifejezte . A szeráfok: állati-emberi-emberteletti lények. az ember iste nt alkotó,
bálványt kiv ánő álmainak hordozói. Am ikor az Úr megjelenik, ezek csaponga
nak körötte, de arcu kat, .l ábukat" (ágyékukat) befedik : mind az értelem , mind
a termékenység kultuszai meghód olva rneqal ázkodnak az egyedül szent lsten
elótt.

Számunkra is az istenlátás (a hit látása) a te remtmény álmainak. vágyainak
hódolatá t jelentse.

SANCTUS

Ahogy lsten palástja betöltötte a templomot, a szer átok kiáltása szerint, az
Úr .di csósége betölti a földet" . A templomban tr ónoló kir álya rnlndens éq Ura;
a háromszoros .szent" az élmény kimondhatat lan mélység ét és erejét jelzi. Az
lsten szentségének élménye. ha igazI, együtt hangzik fel lelkünk ben a saját
méltatlanságunk megélésével. Amikor az Úr valóban megjelenik, szentségének
lenyügözó vonzásával egyidóben érezzük a bű ntudat rettegéssel teli eltaszító
lendületét: . Jaj nekem, végem van." Az lstenélmény erre a két póznára van
kifeszítve: lst en végtelen gyönyörüsége és a magam fenek etlen más-volta
hívja és visszatartja, megejti és egyben tórbe ejti, kínzó örömmel és édes fáj
dalomm al töl ti el az emberi szívet. Amikor Péter a galileai tó partj án a csodá-
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latos halfogás nyomán rádöbben az isteni jelenlétre, csodálata és ámulata
ugyanilyen szavakban nyilvánul meg: .Menj ki tőlem, Uram, mert b űn ös ern
ber vagyok .. . " (Lk 5,8). Nemcsak személyes búneinkről van szó: lsten jelen
létének fényében megv ilágosodik életstilusunk, földhöztapadt, érzéki célokhoz
igazodó gondolkodásunk, emberi világunk méltatlan volta.

MEGTISZTULÁS

lsten nem azért mutatja meg magát, hogy megalázzon, megszégyenitsen
vagy kétségbeejtsen. A szeráf izzó parazsat helyez a választott próféta ajkára.
Nagy .szlmbólum! Csak égő fájdalom tisztithat meg minket. Elsősorban "aj.
kunk" , azaz a héber látásmód szerint "gondolkodásmódunk" , általános belső

maqatart ásunk kléqetés ére, gyökeres átalekltására van szükség. Az újszövet·
ségben a szó: metanoia, megtérés, belső átalakulás. Elhagyom a régi ént,
megújulok, levetem a régi embert, újba öltözöm. Meghalok Krisztussal, hogy
vele új életre t ámadjak. meghalok a testnek, hogya lélek szerint éljek, .hatal
mat adott, hogy lsten fiaivá legyünk, akik nem a vérnek és testnek a vágyából,
nem ls a férfiindulatából, hanem Istenből születtek" (Jn 1,13). Ez a megtérés
gyökerében isteni tett, de teljes megvalósulásában hosszú, halálig tartó folya
mat. Izajást is haláláig égette az a parázs, amit a szeráf itt az ajkára helyezett
- az lsten szava parázs, átalakít ó, követelő, szenvedést és tisztulást adó erő

marad.

KDLDETI:S

.Kit küldjek?" Az lsten kérdez, az lsten az emberhez folyamodik, hív, de
nem kényszerít, emberi rnunkat ársat, sőt segitséget keres. Nem a szeráfok
szolgálata által, hanem a prófétán keresztül akarja terveit, gondolatait közölni.
A próféta az imént még a végét érezve jajgatott, most már csupa vállalkozó
kedv, készség, nagylelkúség: .ttt vagyok, küldj engem: A megtérést megelőző
megalázódás így válik a megtisztulás után alkotó, adakozó munkakedwé. A
próféta eljegyzi életét hivatásával.

AZ DZENET

De a feladat rettenetes. Látomást hlrdetní olyanoknak, akik látni nem akar
nak, lsten szavát vinni süketeknek. gyógyitást ajánlani azoknak, akik a beteq
séghez ragaszkodnak. I:'s ne hidd, hogy jobbá teszed őket: csak rnéq Inkább
vakok, süketek, betegek lesznek . Ez a vakság most már megátalkodást jelez:
"Ha vakok volnátok, nem volna bűn ötök . De azt állítjátok: Látunk. Ezért meg
marad búnötök" (Jn 9,41) . Próféta-sors, J ézus-sors, apostol-sors: Izajás hívá.
sának szavaival zárja le Szt. János Jézus múködésének történetét (Jn 12,40),
és ·ugyanezek a szavak Jelzik Pál utolsó beszédének végét az Apostolok Csele.
kedetének befejező soraiban (Csel 28,27).

Az lsten szava túl .kemény beszéd", túl sok megpróbáltatást hoz, mert túl
sokat követel, túlságosan azt kívánja, hogy emelkedjünk magunk fölé, éljünk
az ó n ívőján: .Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes" (Mt
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5,48). Ezért hoz magával nemcsak hivást , de ítél etet, nemcsak irgalmat, de
elítélést is. A keményszívü nép prófétáját hívat ás a az elvete ttség, a kereszt
sorsa felé szólítja. Isten küldötteiben Krisztus sorsa rajzolódik ki: . Pr ófétákat
és apostolokat küldök nekik, de közülük némelyeket megölnek, másokat pedig
üldöznek " (Lk 11,49). Izajást is hivatása Krisztus-követésre sz ólítja a szö mély
és általános értelmében. Az lsten szava nem könnyü sikert, nem boldogságot
és elismerést Igér, hanem harcot, ellentmondást. a kemény igazságok hirde
tését azoknak, akik nem akarják meghallani.

REM~NYSUGAR

Még is az utolsó szó nem pusztulást Igér, hanem remény t sugároz.•Hacsak
egy t izedny i megmarad a népból . . . • - ,Igen, il yen apró a remény. Csak a
törzs ök, csak a gyökerek: de ami megmarad, az éle t ígéretét hordozza maq á
ban. Az az lsten, aki Abrahám elaggott testéból egy népet tudott teremteni ma
gának, képes a pusztulásra megérett népből új kezdetet teremteni. Nem úgy ,
ahogy esetleg m i látjuk és érten i véljük, hanem a saját akaratának útj ai szarint.

A meghívott prófétának ez a látomás végülis a remény zálogát adja át:
mindenkatasztrófán túl a szeráfok felett trónoló lsten szeretó szándéka ve
zet l a világot.

Békés Gellért

Krisztusi program: az ember szolgálata
Mt 20,20-28 - Mk 10,35-45

Az evangéliumi szakasz té mája

A k ív álasztott evangéliumi szakasz, amely Máté szenlnt csak néhány kife
jezésben tér el, Márk szövegétól, arról sz ól, hogy - Jézus tan ítása és példája
nyomán - rnit jelent tan ítványainak testv éri közösségében . naqynak" és . el
s önek" lenn i. Ez a tanítás olyan sajátosan jézusi és oly an [elleqzetesen meg
határozza tanítványának közösségi magatartását, hogy egyházi közösségen
belül éppúgy, mint azon k ivü l, a társadalmi élet m inden vonat kozásában álta
lános érvényü eszmény i keresztény életszabálynak kell tekintenünk.

Tartalmi összefoglalás

A Zebedeus-f iak anyjának közbenjárása f iai érdekében és a tan ítványok közt
emiatt támadt bosszúság alkalmat ad Jézusnek. hogy néhány rövid mondatban
megmagyarázza nekik, mi az ó mértéke szerínt az igazi .nagyság" és .elsö
ség" . Ez a mérték homlokegyenest ellenkezik . a világ urainak" mértékével,
Azok zsarnoki módon , hatalmuk önkényes gyako~lásával éreztet lk nagyságukat
és elsóség üket alattvaló ikkal. Jézus tan ítványai közt az i lyesmi sz éba sem [ö
het . Köztük az, aki elsóségre vágyik, vagy vezetésre érez hivatást, tudja meg,
hogy - Mestere példájára - szolqálatra hivatott. Hiszen . az Emberfia nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ó szolgáljon: S ennek a szolgá-
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latra való .készségnek olyan mértékűnek kell lenn ie, hogy még arra is haj landó
legyen az ember, hogy életét áldozza embertársa iért, - akárcsak Jézus, aki
arra ls kész, hogy .váltságul odaadja életét sokakért."

~rtelmezó elv

Az evangél iumi szövegek általában nem közvetlenül Jézus szavalt, hanem
a Jézusró l szóló apostoli igehirdetést (kérüqrna) , a Jézus személyében és élet
művében betel jesült üdvösség örömhírét mondják el. Ez nyilvánvalóan nem
azt je lenti, hogy az esemény, amit az evanq éllsta elmond, ne történt volna
meg, vagy hogy amit Jézus a szövegben rnond, ne volnának az ő szaval. De
ha nem ezt jelenti, ak!kor mit? Pontosan azt, hogy ami az evangél iumi hagyo.
mány szenlnt valóban megtörtént Jézus éle tében , és amit Jézus akkor rnon
dott, azt az evangéli sta az apostoll igehirdetés nyomán a hésvé tl és pünkösdi
események után megalakul t és ,k!i fej l ődött egyházi közösségek életére alkal 
mazza. Ez az általános elv a rnl szövegünkre ls áll. Az evangéli sta - egy em
beröl tóvel események után - elmondja a híveknek (akik akkor már bizonyos
szervezett, elöljárók általi rányftott egyházi közösségekben éltek) , hogyan kell
Jézus rendel ése szeri nt gyakorolni az elöljárói ti sztet. De ami érvényes volt
Jézus tanítvá nyai korában, az érvényes volt az ősegyházban és érvényes ma
is. Sőt ennek a jézusi tanításnak kell nemcsak egyházi közösségben, hanem
társadalmi vonatkozásban is a keresztény ember eszményi életszabályának
lennie.

A szöveg elemzése '

1. A Z e b e cl e lJ s - f i a k a n y j á n a ,k k é r é s e . Má~ szerint Jakab
és János, M áté szer int anyjuk kérése mindkét evangélistánál szorosan össze
függ azzal, hogy Jézus - immár harmadszor - megjövendöM szenvedését, de
a szenved ésr követő fö lt ámadását ·is (Mt 20,17-19 ; Mk 10,32-34). A mess iási
üdvösség Jézus szenvedésével és megdicsőülésével teljesül be. Az anya 
Mt 27,56 és Mk 15,40 összevetése alapján valószínűleg Szalom é, aki Jn 19,25
nyomán Jézus anyjának egyi k növére lehetett - azt kéri J ézust ól. hogy bizto
s ftsonkiv áltsáqos helyet két tiának: ültesse őket - unokatestvéreit - maga
mellé, jobbjára és baljára országában (Mt), illetőleg diosőségéb en (Mk) . Máté
talán azért adja az anya szájába a kérést, hogy mentesftse a későbbi két apos
tolt a nagyravágyás vádjától. Különben is úgy tűn i k , hogy Szalomé nem rangot
vagy hivatalt kér f iaina'k - valami . b ársonyszéket". ami re az "ország" emílt é
se utalna -, hanem kiválts ágos helyet a Mess iás mellett lsten országának
ünnepi lakomáján. Ez az értelmezés jobban megfelel a Lukács-evangélium fő.

helyekről szóló , hasonló értelmű tan ításának (14,7-11). i:rdemes megemlí teni,
hogy a Máté-evangélium némely kéziratában a 28. vers után a fóh elyekről szóló
szakasz egy változata olvasható. Az anyai kérést tehát Inkább úgy kell érteni ,
mint sok más zsíd ö asszony kívánságát (vö. 1Sám 1; 2Makk 7), hogy fial kl
váltságos módon részesüljenek a messiási üdvösségben.
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2. J é z u s v á I a s z a . Jézus lényegében vIsszautasítja a kér ést: azt vá
laszo lja a Zebedecs- ftaknak, hogy üdvösségükről nem ő dönt, mert ez nem tar
tozik messiási küldetéséhez. Az üdvösséget, örök rendelése szerlnt, az lsten
adja. Jézus csak azt adhatja nek ik, ami küldetésével jár : meghívhatja - és
meg ls hlvja őket követésére. Jézust követni annyit je lent. mInt sorsában
osztozni. Ezt fejez i ki a közös kehely kiürltésének a képe. Márk ezt a képet
klegészitl a keresztség hasonlatával: az előz ővel párhuzamos an a Jézus ke
resztségében való rneqkeresztelkedésr ől beszél (38) . Ez természetesen nem a
keresztség szentsége, hanem - a görög sz ó eredeti értelmében - a vízben
való te ljes alámerítés, ami a halál je lképe . Nyilvánvaló utalás Jézus erőszakos

halálának előző rneqj övend ölés ére, Aki maradéktalanul akar osztozni Jézus
sorsábao, annak készen kell lennie arra , hogya szenvedés út ján ls kövesse
öt: készen kell lennie a vértanúhalálra . A két t aní tvány lel kes készségére Jé
zus, az üdvösség dicsősége helyett. m indhalálig t art ó követésének kegyelmét
Igéri meg nekik.

3. A t a n [ t v á n y o k b o s s z Ú s á g a é s a j é z u s i s z o I g á I a t . A
tanítványokat bosszantja a két testvér tol akodó szerénytelensége és érv énye
sülési vágya. Jézus fölhasználja ezt a pszichológ iail ag alkalmas pillanatot. hogy
megértesse tanltványalval, mit jelent az ő követésében az első hely és a ve
zető szerep. Magát az érvényesülési törekvést nem íté li el , hanem csak annak
helytelen Irányát. Aki .nagy· vagy .elsö" akar lenni tanítványa i közt, vagyis
vezetésre törekszik, ám tegye, de ne úgy akarjon hatalmat gyakorolni , mint
ahogy a világban tesz ik az uralkodók. A hata lom gyakorlását a világban több
nyi re az önkény, erőszak és zsarnokság jellemzi. Jézus ilyesmiről hall ani sem
akar : .Köztetek ez nem így van: TanítványaIn ak köréb en a vezetés gyökere
sen különbözik a világi hatalom gyakorlásától. Kora társad alm i rendjének egy
jellegzetes típusát: a szolgát, sót a rabszolgát vál aszt ja, hogyerőte ljesen kl·
emelje ezt a kü lönbséget. Ak i tanítványai közül elsóségre vállalkozik, annak
a többi szolg ájává (diakonosz) , sőt rabszo lgájává (dú losz) kell lenn ie . A szol
ga urának dolgaiva l törődik, nem a sajátjaival, urának tu lajdon a, nem önmagáé .
A szolgá lat Ilyen szellemében kell a többieket vezetn ie annak, aki elö ljáró az
egyházI közösségben. - A kelet i ember bölcs mo ndásainak a Bibliában is
otthonos gondolatpárhuzamából és ritmikus formájából világos, hogy ez a
.loqlon" eredeti jézusi szó, amit a következő rnondat. Jézus hlvatkoz áaa tula j.
don embert üdvöz ítő szolgálatára, még csak megerősít.

4. J é z u s P é I d á j a. Az Emberfia, aki ről itt szö van, Mt 16,13·17 sze
rlnt a Messiás , az lsten Fia: maga Jézus . A bibliai jövendölés szer int a M es
siás, mint Dávid király fia, uralomra h vatott. de - amint Deutero-Izajás lsten
eljövendő szolgá járól, az . ebed Jahve "-röl megénekelte (42,49 ,50,52-53) 
ez az ura lom vol taképpen lsten és a nép mindhalálig enqedelmes szolgálata .
A Filippi levélben megőrzött őskeresztény himnusz pontosan erról a jézusi
szolg álatró l szól, amely a kereszthalálban éri el be tel jesülését. Jézus .Istent
mivoltában nem tartotta az Istennel való egyenlőséget olyasm inek, amihez fel -
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tétlenül ragaszkodjék. Inkább szolgai alakot öltve, kifosztotta önmagát és ha
sonló lett az emberekhez ... Megalázta magát és enqedelmes lett mindhalá
lig, mégpe<lig a kereszthalálig" (2,5-8). Mindhalálig engedelmes életének ez
a maradéktalan szolgálata "váltság sokakért": azokért a bűnösökért, akik hisz
nek benne és hitükben megigazulnak, amint az .ebed Jahve" -r ól szóló negye
dik énekben áll : "Szenve<lésével sokakat megigazulttá tesz szolgám, mivel
gonoszságaikat magára vállalta" (53,11) .

A szöveg kifejtése

Ez az evangéliumi szakasz Jézus szavalt és példáját az egyházi közösség
életére alkalmazza, és lényegében azt tanitja, hogy a vezetöi tiszt betöltése az
egyházban a hívek szolgálata és nem a rajtuk való uralkodás. De ez a jézus i
tanítás nemcsak a szoros értelemben vett egyházi vezetésre vonatkozik. Jézus
szavai általános értelmúek: itt voltaképpen nem pusztán egyházi szabályról ,
hanem általános érvényű keresztény társadalmi alapelvről van szó. Gondol juk
meg először egyházi jelentésében, majd pedig általános társadalmi vonatko
zásában ezt a jézus i tanítást.

a) Egyházi közösségben rnlnden elöljáró! feladat, közvetleoül vagy közvetve ,
az emberi üdv össéq szolgálata. A II. vattként zsinat szerint - hogyalegújabb
egyházi dokumentumokra hivatkozzunk - ez a szolgálat Im lnisterturnl els ő

sorban a püspök és fölszentelt papság feladata (vö. LG 18-29 és Presbytero
rum ordinis dekrétum) . De megfelelő alkalmazásban minden megkeresztelt
ember ls hivatott erre a feladatra (vö. LG 30-38 és Apostol icam actuositatem
dekrétum). Amilyen mértékben részese az üdv ö z t rő krisztusi kegyelemnek,
olyan mértékben közvetltőjévé is kell válnia . Ezzel a testvéri szolgálattal álta
la ls folytatódik a világban az egyetem es érvényű jézusi szolgálat, amely mind
egyikünk üdvösségének a forrása .

Mindazt, amit Jézus üdvösségünkért lett, Pál apostol a kiengesztelés fogai .
mával foglalja össze : .Isten Krisztusban k i engeszte l ődött a világgal" , és ezt
úgy vitte végbe , hogy . a bűn hordozójává tette értünk azt, aki bűnt nem Ismert,
hogy általa lsten igazságának részese i legyünk" (2Kor 5,19.21). A kiengesztelő

dés örömhfrét azonban el ls kell terjeszten i , érvényre is kell juttatni a világ
ban. Ezért lsten az apostolokra és utóda ikra bízta .a kiengesztelés igéjét és
szolgálatát". Ebben a szolgálatban részt kell venn ie Krisztus minden tan ít
ványának. Nemcsak az apostolok, minden keresztény.Krisztus követséqében"
jár (uo. 2(1) .

A . ki engeszte l ődés szolgálata" elsős orban tanúság tétel : az Istennel és
embert árssal megbékélt élet bizonysága és hitvallása Krisztus igazáról. De
ennek a tanúságtételnek csak akkor lesz hatóereje a világban. ha szüntelenül
a krisztusi ige és szentség forrásából. a Biblia elmélyült megértéséból és al

eucharisztikus áldozat istenközösségéből táplálkozik. Ez ad erót ahhoz is, hog,
ne csak szóban és jópéldában, hanem a szeretet élő tetteiben nyilvánuljon
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meg ez a tanúságtétel. Röviden ez a három bibliai szó: m a r t ü r i a, I e i .
t u r g i a, d 'i a k o n i a - fejez! ki a keresztény ember egyházi szolq álatat .

b) De a jézusi szolgálat, ha helyesen értelmezzük, nemcsa k az örök üdvös.
ségre, hanem a jelen társ adalmi életre is vonatkozik. A szociális mozgalmak·
nak és az emberhez méltóbb tá rsadalm i rend keresésének mai vi lágában súlyo s
mulasztás volna err ől megfeledkeznünk. Keresztény ember nem elégedhet
meg a termelő és fogyasztó jóléti társadalom cél kitú zésével: a folyamatos qaz
dagodás, a növekvő jólét és az egyre gondatlanabb élet eszményével. Az i lyen
társadalomban egyedül az anyagi érdekek és a hatalm i eszközök köti k eqyrn ás
hoz az embereket, és fokozatosan veszendöbe mennek azok a szell emi és er
kölcsi javak, amik baráti és le lki közössége t tudn ának teremten i az emberek
között. Az anyagi érdekek és a politikai hatalom hamarosan szembeállít egy
mással szegényt és gazdagot. egyént és közösséget, fejlett és fejlődésben lévö
népeket. Föltartóztathatatlanul előtör a hatalmi féltékenység , a fösvénység, az
irigység és a gyülölködés , ami erőszakoskodásra , belső viszályr a és nyílt há
borúskodá sra vezet.

Helyesen JegyzI meg VI. Pál pápa enciklikája, a . Populorurn proq ressio":
.A fejlödés folyamata nemcsak számos techn ikust igényel, hanem még sokkal
több mélyre tekintő bölcset, aki azt kutatja, hogy mi az új humanizmus. Ez teszi
lehetövé, hogya modern ember a szeretet, a barátság , az imádság és a szem
lélődés magasabb értékei útján ismét magára találjon. Igy teljesedik be az
igazi fejlődés , amely külön-külön és együtt esen mindenk inek átmenet lesz d

kevésbé emberi életfeltételekból az emberibbek felé" (20) .
Az enciklika fölveti a kérdést, hogy e keres ztény értelmú új humanizmus

szerlnt mi az, ami az embernél kevesebb ; mi az, ami emberhez méltó ; s végül
ml az, ami tel jessé tesz i az embert. A válasz vil ágos. Az embernél kevesebb
anyagi téren a létmin imum hiánya , erkölcsi téren a társa dalmi életet megm ér.
gező önzés: a vagyonnal és hatalommal való v isszaélés. a dolgozók klzs ák
mányolása, az igazságtalan kereskedelmi sze rződések és a népek elnyomása.
Az emberhez méltó az, hogy kiemelkedjék a nyomorból és rendelkezzék rnlnd 
azzal, ami a tisztes élethez szükséges , elsajátítsa az emberi kultúra értékeit,
megtarruljon pazarlás nélkül. Igénytelenül éln i , tiszteletben tartsa embertársait
és együtt munkálkodjék velük a közösség javán és a társadalmi és nemzetközi
béke megteremtésén. De ami teljessé teszi az embert és belső erőt ad az
emberhez méltó életre, az Krisztus hite és szeretete, aki mindnyájunkat arra
hiv, hogy a rnermyel Atya f iaiként és egymás te stv éreiként részt vegyünk al
Isteni élet közösségében.

A keresztény új humanizmusnakez a helyes és tel jes szemlélete pontos an
megmondja, hogy ml az ember jézusi szolgálata a mal társadalomban: a hala
dás a kevésbé emberi életfeltételekból az ember ibbek felé, - de olyan hala
dás, amely az anyagi, erkölcsi és szellemi fejl őd és együttes eredménye. A ke·
resztény hitből és a szeretet parancsából term észetszerüen következik, hogy
Jézus követője kötelességének érzi e n n e k az emberibb életformának rneq-
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valéslt ását. és felelőssége tudatában részt is vesz benne. Ez is hozzátartozik
az embertárs jézusi szolgálatához, annak nyomán , aki .nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolg áljon, és váltságul odaadja életét so
kakért:

Zalotay József

Szent Pál megtérése
(2Kor 4,1-7)

I. A Látomás hivatást ad és kllldetést

A pálfordulás régi magyar szó. Azok is használják, akik sohasem hallottak
eredetéről, talán magáról Szent Pálról sem. Az Apostolok Cselekedeteinek
könyve háromszor is elbeszéli, hogyan győzte le az Isteni kegyelem Jézus
nagyellenfelét.

Pál nem búnből tért erényre, hanem az Öszövetségből az újszövetségbe.
Megtért a Törvénytől az lsten F.iához, a Törvény által megkövetelt jócselekede
tek üávösségéból Krisztus hitéhez. Először üldözte azokat, akik Jézust Isten
nek rnondták, mert ezt a hitvallást istenkáromlásnak vélte, Izrael ősi bűnének .

bálványlmádásnak. Amikor pedig belátta, hogy Jézus valóban lsten Fia, hogy
a megváltás megtörtént. ahogy ő mondja rabbinikus szóhasználattal: megér
kezett az új kor; amikor belátta, hogy lsten törvény nélkül üdvözíti azokat, aki
ket a törvény nem menthetett meg a kárhozattól; amikor belátta, hogy az lsten
Fiának lsten örök akaratából kellett meghalnia a világ búneiért úgy, hogy eb
ben a hitben üdvözüljön nemcsak a választott nép, hanem az egész emberiség;
amikor belátta , hogy lsten nem üldöz és nem üldöztet: akkor Pál maga is üldö
zötté vált, hogy az üldözött és kivégzett Jézust hirdethesse, akiben lsten ma
gához emelte a bűnbe esett világot. Jézus istensége, a világ új állapota az elér
kezett megváltásban, a Parúzla eióttl Idő rövidsége: ez az a három tény, amely
nek felismerése volt Szent Pál megtérése. Isten azonban nemcsak Pál rabbi
nikus értelmét világosította meg, hanem szívét is megtöltötte azzal a szere
tettel, amellyel Jézus adta magát zsidóért és pogányért.

Szent Pál megtérése, a krlsztusl látomás, kép nélküli lehetett. Nem a kép
zelet és a látás terméke volt, hanem a megértésé. Szavakban, hitvallásban
fejezödöttki, talán metaforákban, de nem szimbolumokban. Izajás látta az Urat ,
hallotta a szeráfokat, döbbenve állt az Isteni Fölség elótt, halálraváltan. Isten
Szlne azonban nem semmisítette meg. hanem újjáteremtette. A nagy költőbői

nagy próféta lett. Csak szöcsö volt, lsten szavát ismételte.

Szent Pál sohasem beszél a maga megtéréséről leveleiben. Emlitl a tényt,
emlíN a látomásokat. De írt olykor a szokottnál ls izzóbban. Szaval mélyén ott
ragyog lsten és lsten Fia.

2Kor 4,5-6 olyan, mintha a megtéró látomására utalna . Cook a hit legvégső

két nagy titkát mondja kl: lsten Dicsősége a Megváltó Arcán. Az lsten az ósz ö-
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vetség Istene: Teremtő, dicsőséges Felség. Isten Fia ott áll Atyjával szemben.
Az Ószövetség beteljesül az Újban . A Teremtő fényt áraszt a te remtményre,
Pálra. Az lsten dicsőségének fénye Jézus arcáról árad az emberre.

Pál megtérése intellektuál is megtérés volt. Nem gonosztevő lett szentté,
hanem az Egy lsten hitvallója rákényszerült az Isten i Jézus Imádására. Minden
Irása és egész élete ennek a megtér ltő látomá snak az analizi se és te ológiai
alátámasztása. Pál azok közé tartozott, akik nem tudnak vakon hinn i. Amint
megismerte az igazságot lelke mélyén, meg kel lett keresn ie az okokat, a követ
kezményeket és a bizonyítékokat ls a teológ iai tud ás fényében. Pál meg volt
győződve, hogy lsten vil ágositotta meg elméjét, s hogy ennek a ti t okzatos Vi·
lágosságnak a fényében az egész világ értel mes egésszé lett . Ebbő l az új v il ág
értelmezésbői fakad krIstálytiszta log ikával mindaz, amit akart és tett.

Mint lzaiásé, Pál látomása 'is az igaz lsten látása vol t. Ak ik magukat kere
sik, magukat találják meg. Akik Istent keresi k, azoknak lsten adja Magát . Aki
Istent keresi, annak lsten hivatást és küldetést ad. Az isteni ind ikativusz im·
peratlvuszt állít : Megvá ltottal ak, légy megv áltottá. Neked adom, t iéd, mondj a
lsten. Most tedd magadévá szabad akaratodból , hogy méginkább t iéd és Enyém
legyen kegyelmemből. A hivatás elv álaszthatatlan a küldet éstöl. A küldet és
kötelezettsége nem csupán a teremtmény köteles engedelmessége, hanem a
Szentlélek inspiráita hála. Nem magunkat hirdetjük mint megváltót. Hirdetjük,
hogy Jézus az Úr, és azt, hogy szolgáitok vagyunk Jézusért .

II. A Látomás érte lme: Beteljes ülésre váró teljesség

Amikor lsten dIcsősége felragyogott Krisztu s arcán, Szent Pál jelen világa
elmúlt, az lsten Országa elérkezett. A világ a Parúziával fog beteljesü lni , hogy
akkor lsten legyen minden mind enben. Pál megváltott vil ágban él, meqváltott
ban, de még meg nem dicsőültben . Hebehurgya kori ntusi hivei azt képzelték,
hogy ök már fel is támadtak. A való világot leta gadva, képzelt át szellernült séq
ben akarták élvezn i gnózisukat. Szent Pállal a józan ész szól közbe: Am ikor alá
merültetek a keresztvízben. akkor meghaltatok a testnek, a b űnnek , hogy ls
tennek élhessetek. Megkaptátok a Szentlelket, de a feltámadásnak csak a re
ménye a t iétek. Nem a világegyetem és a biológia törvényei változtak meg,
hanem életetek és magatok nyertetek új értelmet és új értéket. Ami tört énik,
csak a szentségben történik. Az érzékek tapasztalatában semm i sem változott.
Szentséglleg azonban megsemmisü ltünk, meghaltunk. Isten újjáteremtett ben
nünket. Amikor Jézus eljön dicsőségében, akkor az O feltámadt dicsősége rneq
Jelenik halandó testünkben. Szentségi halál és jövő feltámadás azt akarja rnon
dani emberi nyelven, amire csak Isteni Szó van. Indikat ívuszuknak parancsoló
értelme az, hogy aki eddig csak búnre volt hajlandó, az most szent életre ké·
pes és köteles.

A Józan ész és tapasztalat megint közbeszól : Keresztelve is csak uqyan
abban a testben vagy, amelyben születtél , s nemcsak hogy benne vagy , nincs
ls benned más. Nem vagy más, mint a tested . Kísértéseid is megmaradtak,

24



gyarló ember vagy gyarló emberek közöt t. Semmi sem változott. A hit vagy
tévedés vagy önáltatás; lelki higiénia vagy babonaság. tudatalatti valami . amit
tudatosí tani kellene.

- Tanulj a tud ósokt ól. de mestered Pál legyen. Az Új, azaz lst en Maga itt
van visszavonh atatl anul Jézusban, a Lélekben, az Egyházban. Az isteni valóság
azonban nem a tu domány, hanem a hit empír iája alá tartozik. Jézus istensége,
a történelem értelme, a je len pil lanat valód i lényege még nem kézzelfogható
valóság; nem lehet mással bizony ítan i, mint élettanúsággal. Hitem bizonyíté
kát a fel tartó ztathatatlan idő hozza. Jézus Itt van, de jön is. Teljess ége a Pa
rúzla napján ér Ide, az én saját Parúzia-napomon . halálom percében. ~i mint
vet, úgy arat. Isten igazsága írgalom.

A je len múlttá váli k Jézus D icsőségében . Vége a várásnak . Adám, Abra
hám, Mózes és a próféták reménye beteljesült. A Feltámadással, Jézus feltá
madásával ez a tapasztalati vil á9 megváltandó múlttá lett. Bű nös múltjából kell
szent j övőjébe, szent jelenébe emelkednie. Utóp iák csak téves és torz remé
nyek lehetnek, mert vagy el sem jönnek, vagy ha eljönnek, el Is múlnak. A je.
len nemcsak természetes en fejlődik , bár a rn úszerek s a tudomány ezt mutatja,
hanem a feltámadással már be is teljesült. Most újból vár , s ezé rt fejl ődik is.
Vár, de nem arra, hogy betel jes ülnek-e vágyai és álmai. hanem arra, hogy ami
beteljesült , az meg is jelen jék: lsten legyen minden mindenben.

A j övő je lenné lett, a hit és szentségek jelenévé. Meghaltunk a bűnnek,

feltámadtunk a Lélekben . Ak i meghalt, azon végbement a halálos ít élet. Jézus
sal elszenvedte a halált bű n eié rt . Most lsten úgy te remti újj á a Lélekben, hogy
szabadon, f élelem nélkül szerethesse Isten t.

Pál megtérése átért ékelte érté keit . Isten nem ítélte el. hanem felmen tette,
megszentelte, gyermekévé fogadta az ember iséget. Irgalmazok, nem ítélhetek
én sem. Jézus nem ontott vért, csak a Magáét . ~ n sem onthatok vért , csak a
magamét, mások ért . A jel en részt ad a jövőbe n . Nem fogadom el a sikert, az
eredményt, az elkerülh etetle n halál elnapolásá t azokkal, akik a je len értékei
szerint ít élnek. Mit féltek att ól, aki csak a testet ölhet l meg? Boldogok, akik
üldözést szenvednek az i gazságért .

A hit hivő tudásból akarat ta váli k. Ha meghaltunk a bűnnek , éljü nk is az
Istennek. A tes t , a megváltatlan embe r, önző . Onzésében vagy fél az Is tentő l.

vagy kétségbeesve gyászolja a halott istent, vagy irigyen gyű l öli azt , aki rnlatt
az ember nem lehet te remtő. Onzés, irigysé g, kéts égbeesés és gyűlöle t a halál
neve. A Lélek életet ad: szeretetet, jó indul atot, önzet lenséget , a halál megve
tés ét az örök élet csalat kozhatat lan reményében. Most vá l-ik a fö ldi élet igazán
értékessé. Száz év múlva sem lesz minden mindegy. Mos t kell eldöntenem,
hogy örök szeretet és boldogság, vagy örök gyűlölet és örök düh legyen-e a
sorsom. Ha önmagam bálványa maradok, ha magamat akarom abszolútnak,
abszolút Semminek vagy abszolút Valakinek, akkor örökre marcangolhatom ma
gam örök gyülő l etemben. örök irigységemben. Isten , aki a semmibő l hívott,
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nem engedi meg, hogy visszahul ljak a semmibe . Szent Pál látta lsten dlcs ö
ségét Kr isztus arcán, s látta, hogy ebben a Tükörképben az ember arca is d icső

ségbő l dicsöségbe nemesül. az Úr Lelke szerint. Teremthet. mert teremtmény
nek ismeri el magát.

A megtérő Pál hite akarattá lesz. Úgy futok , hogy el ls nyerjem a díjat.
Me{jölte a test kívánságait. hogy el ne szomorítsa a Lelket, Utazott. dolqozott ,
vitatkozott és rimánkodott. Meg akarta téríteni az egész világot. Munkat ársa
kat keresett és önkénteseket fogadott . ~hezett. bár azzal vádolt ák. hogy jó ke
reset az igehi rdetés. Koldult, ha másokn ak kellett a pénz. Kivárta idejét. ha
várni kellett, rohant, ha gyors segítségre vol t szükséq. Nyomon követték saját
keresztény testvérei, rágalmazták és törvényszegő népcsalónak mondták . O
meg követte Urát, békített, buzdított, imádkozott és haragudott, szidott és
dicsért. Szenvedett, tűrt . Megtanulta Jézustól és valóra váltotta saját életében ,
hogy szenvedést csak szenvedés válthat meg . Erőszakot csak tűrő önfeláldo
zás. Isten csodálatos erejét csak erőtlen , alkalmatlan eszköz bizonyíthatja.
Benne a halál lappangott. hogy másokban az élet kaphasson erőre . Akaratát
csalatkozhatatlan remény erösítette, olyan remény , amelyre pár nap is elég 
előbb-utóbb kiszabadulok ebből a börtönből, a pretóriumból - . s amely kétezer
éw el késöbb még mind ig csak remény, a Parúzia remény e. Csodákat nem várt.
Pál az Egyetlen Csodából élt , Jézusból. Igy tapasztalta meg lsten erejét halálra
szánt testében .

III . A Lélek temploma, aranykincs a cserépfazékban

Osak lsten adhatja a megtérés és bűnbánat. a megszentelódés és életsz ént
ség kegyelmét. Ezért mondja Pál nagyszerű képben, hogy cserépfazé kban van
nak az aranyak. Úgy szekták elásni pénzüket a gazdagok azok elói , a,ki,k gazda·
godni akarnak. Igy allegorizálja Pál Jézus példabeszédét. Nincs ennél pontosabb
analógia a hithi rdetésre és az üdvösség jelenlétére. Az aranykincs itt van. a
megváltás megtörtént. Az aranykincs it t van, a kérügmát hallhatja mindenki.
Hallhatja. ha hajlandó Pál heves, hadaró, zsidós an kiej tett {jöróg szóáradatát
elv iselni. Pál azt 'Is tudja , hogy ha arra vetemednék. hogy megszépítse az evan
géliumot, ha arra vetemednék. hogy természetes hatalmába kerí tse hallgatóit.
ak:kor nem lsten szava lenne a kérügma , akkor Pál magát prédlkálná, nem Urát .
•Elég neked az én kegyelmem. Az erő az erőtlenségben lesz teljessé."

Az aranykincs Itt van, a megváltás megtörtént. A megváltott ember még
csak cserépfazék, de lsten belerejtette kincseit. Am ikor a földi sátorból rneny
nyei palota lesz - Pál értett a tevesz őrhöz . s volt márványpalotában is , fogoly
volt ugyan, de mégis márványpalotában -, amikor eljön az Úr, akkor az új
Adám. az életet teremtő Lélek beteljesíti művét. Csak O fejezheti be , csak
O kezdhet i el. Pál tudja, hogy ember csak eszköz lehet. Isten csak ok, nem
tárgy és nem birtok. A teremtő , életadó Lélek, a Második Adám eszközökből

testvéreket teremt magának: Krtsztus építi az Egyházat, Pál építi az Egyházat.
minden hlvö épülésére szolgál minden hivőnek .
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Cserépfazék vagy pengő cimbalom. A kegyelem magasztos csodája Istené.
Aki testben vet, testben arat . Aki természetes talen tum ot kamatoztat , terrn é
szetes eredményt ér el. Aki a kegyelem eszköze , az már tud ja, és tudja is meg,
hogy Pál ültetett, Apolló öntözött, de a növekvést lsten adja.

Mikor anyanyelvén beszélt, mindig Saulnak hívta magát. Ha görögre to rd i
totta a szót, Pál volt a neve. Nem volt sem görög, sem zsidó. Eldobta a rnúltat,
a jövőbe kapaszkodott, mert Krisztus is őbelé . Apostol volt, semmi más.

Giny Kranenburg

EGY MEZEI HIVO GORONGVUS urJA A BIBLIÁHOZ

Elsárgult. kopott füzetben régi feljegyzésre akadtam. Olvasgatom, rnlt is
írtam több mint harminc éve: .Htszern, Uram. hogy az Evangéliumban Te szólsz.
Igazi, élő emberekhez szé lt ál. Nem közönséges elbeszélések ezek, hanem a Te
szavaid. Az, ami t Te hirdettél , kívántál, akartál: Vil ágosan emlékszem, hogya
sok múlt idő még valamit takargatott. Valami olyasfélét. hogy . arnlt régen,
majd kétezer év előtt megírt ak, az szép és jó volt a maga idejében , de vajon
mit is kezdjek ezzel én, ma a huszadik század derek án?"

A kérdés, úgy érzem, ma sem vesztett íd őszerús éq éb ől. ezért megpróbál tam
gondolatba n végigjárni azt a hosszú utat. amely elvezetett odáig, hogy ma a
Szentírást feszült várakozással veszem a kezembe : vajon milyen új távlatok ,
élmények tárulnak elém?

Valószínüleg nem én voltam annak idején az egyetlen első gimnazista , aki
szeptemberben büszkén nézegette az új tankönyveket és közöttük a kötel ezően

bevásáro lt Újszövetséget. lOrettségi után pedig - nem olyan büszkén ugyan,
de megálla pította, hogy jól vigyázot t rá, mert még mindig olyan . mint az új .
Hogy különösen tiltottak volna a Biblia olvasásától (amint ezt nálam jóva l
fla talabb nyugatiak még mlndiq emlegetik), azt nem hiszem, de arra sem ern
l ékszem. hogy túlzottan sürgette volna valak i az olvasását. Az is lehet, hogy
én különösen rosszul hallottam .erre a fülemre: Az bizonyos, hogy később

gyakran gondoltam: .talén mégis jó volna rendszeresen olvasgatni az Irást . . ." ,
de a Biblia nyugodtan porosodott a polcon .

A II. vat ikáni zsinat hozta meg a változást. János pápa nemcsak az Egyház
ablakait tárta ki a vil ág minden útja felé , de a Szentírást is újból a hívek kezébe
adta. A látóhatár kinyílt , kitágult. Kérdések özöne árasztotta el a hívöket . So
kan fordultak a .forr áshoz". hogy feleletet , új , szilárd alapot találj anak a nagy
z űrzavarban. Gombamódra szaporodtak, alakultak a bibllak örök mindenütt. IOn
sem halogattam már tovább, és csat lakoztam én is.

Azóta sok kül ö no ő z ő körnek voltam tagja . Mindegyiknek megvolt a maga
sajátos je lleg e, és minden vezető más-más módszerrel próbálkozott. Ami azon-
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ban - tapasztalatom szer int - mindenütt közös vol t, az a kezdet nehézsége.
A jóakaratú, gyakran verejtékes próbálkozás: a tehetetlenség l eve r ő érzése:
.képt elenek vagyunk igazán érten i. termékenven használni az edd ig jól ismer.
nek hitt szöveqetl"

Az elsó körben, kezdetnek, nem magát a Szentf rást olvastuk, hanem pár
hónapig fog lalkoztunk egy könywel, amely az Ószövetségben leggyakrabban
használ t f ogalmakat, kifejezéseket magyarázta. Csak ezután kezdtünk bele a
Teremtés könyvébe. Otthon mindenki át ólvasta (ha ráért!) a klt űz ött eqy-két
fejezetet, majd együttesen, hangosan újból elolvastuk. Ezután következett a
magyarázat, amelynek végén felhangzott a kérdés : •Vajon mit Js akar ez a fe
jezet , az író nekünk tulajdonképpen mondani?" Volt a résztvevők között nem
egy, aki már hallott a szentíráskutatás és magya rázat újabb lránya lró l, de any
nyira bel énk rögződö tt a tud at , hogy .a suga lmazott i rók szószer inti valóságot,
törté nelmi eseményeket írtak le" , hogy minden bevezetés és tájékoztatás el
lenére nem voltunk képes ek a szavak, a betűk mögé behatolni. Képtelen ek
voltunk a tul ajdonképpen i ért ele mr e ráta lál ni, és a leg ismertebb feje zetek
okozták a legna gyobb nehézsége t. Igya fenti kérdés re szinte kivétel nélk ül
hosszú, fagyos hallg atás volt a válasz, annak a bénitó érzésnek a kíséretében .
hogy . ha a Szentírás te rmé keny olvasásához ennyi mi ndent kell tudni. ismerni.
tanulni, akkor ez ma még nehezebb, mint valaha. Erre mi sohasem leszünk ké
pesek! "

IOs akkor, váratl anul mégis csak megtör tént a . csoda". Abr ám küldetését
olvastuk, amikor egy f iatal asszony megszóla lt : . De jó vol t Ábrahámnak, hogy
hozzá ilye n hallhatóan szólt az lsten! M ihozzánk persze nem szól már. t:n még
sohasem hallottam!" •Valóban nem szól? vagy csak nem hallod? - v iszonozta
a vezetó . - Mcqprób áltad-e már fi gyelni, nem hallasz-e valamit 'Saját bensőd

mélyé n? Egy vára t lan jó gondolat , egy hir telen ösztönzés , valami készsé g?
Vajon honnan jön? ml támasztja fel? "

Mintha az egész társaság hirtelen fölébredt vo lna. Egy szlk ra pattant ki , és
fényénél végre megértettük, hogy az Úr valaha sem hangszóróval szól t Abrám
hoz, hanem lelke mélyén . .. és ó . hallot t " és hitt és útn ak indult. Bátran hi
hetjük ml is és bízhatunk benne , hogy hozzánk is beszél az lsten a saját lel
künk mélyén . De nekünk is meg kell tanulnunk . hal lani" és útnak indulni.

A k övetkez ő fordul at megint egy könyv tanulmányozása nyomán állt be . Az
Izraelt körülvevó népek történetével , kultúrájával fogl alkoztunk. Egyszer re csak
rádöbben tün k, milyen rendkívüli, páratlan dolog is az, hogy ez a kicsi ny nép a
rokon népek tengerében fo kozatosan ráébred az öt kiválasztó , vele szövetséget
kötó Egy ls ten tudatára , hit ére . Hogy ezt a hitet a sok küzdelem , nehézség
nemcsak nem nyomja el, nem öl i ki, hanem mindig t iszt ábban. élesebben ala
kul ki tud atában.

Nagy tud ású tanárember vette át a vezetést. Végtelenül érdekes anyagát
képes volt másfé l-két órán kere sztül, megszakitás nélkül árasztani . Egy-egy
ilyen el ő ad ás olyan tömén y, mindenre kiterjedó vo it , hogy képtelenség volt
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egyet len kérdéssel i s félbes zakitani (bár erre megvolt az engedély !) . ami a
hallgatóságot újból akt iv izálni tudta volna . Igy minden őszin te érdeklódés el.
lenére ls egymás után nehezedtek el a plll ák, csuklottak le a fej ek. Ez a kör
nem volt hosszú életü.

I:n azonban . mint a kop ö, rákaptam a szlmatra. és bár rendszerte lenül . de
nekiáll tam a tanulásnak. Olvastam. ami csak a kezem ügyébe kerül t . Abban az
I dőben már egymás után jelentek meg a könyvek. Legtöbbje elég népszerüen
írva ahhoz. hogy az é rdek lőd ő hivó ls megérthesse. Ez azonban még mind ig
azt jelentette. hogy csak könyveket olvastarn. de magát a . Könyvet" csak hú
zódozva vettem kezembe .

Egészen váratlanul meghivtak egy tanfo lyamon való részvételre. Ennek már
komoly feltétele vol t . hogy Igazán akarjunk tanulni. és meglegyen bennünk a
készség. hogy 2-3 évi készület után önálló an vagy eset leg kettesben egy·egy
kis kört vezessü nk. Kéthetenként jövünk össze két óra hossz at. Mi nden alka
lommai házi feladatot kapunk. amely 3--4 kérd és írásbel i megválaszolásából
áll. A feladott fejezetet. perlkop ár mind en előzetes tájékoztatás nélkül kell át·
venni . és a kérdéseket józan bel át ásunk és érzésünk szer int megvál aszol ni.
Aki ráér. kereshet. olvashat önállóan. de heten ként legalább egy-két órát kell
foglalkozni az anyaggal. A házi fel adatot írásban előre bek üldjük. és magán az
6rán együttesen beszéljük meg a különbözö válaszokat. A kurzusvezető egy be
tániás nővér sok éves tapasztalat tal ; a közös megbeszélés ut án átveszi vel ünk
az egyszerü Információs sz öveqet , amit azut án mind megkapunk.

Természetes. hogy heti egy-két óra tanulást és gondol kozást . k étheten
ként i két óra közös foglal kozást je lentő tanfol yam még három esztendő alatt
sem foglalkozhat kimerít ően a teljes Szentirással. Ezért a tanfolyam célját így
foglalhatnám össze:

Magunkévá tenni a tudatot . hogy nem tört énelm i hüségü beszámolókkal
foglalkozunk. hanem Izrael sajátos szemlé let ével . amely az Egy Istenbe vetett
hitből kíindulva éli meg. érti és értékel i saját életét és történeimét. mint Szö
vetséget. amelyet Jahve Izraellel kötött. Ez a Szövets ég a jövő re i rányul és
tervet tartalmaz. amely a választott nép történelmében mindinkább megval ósul
és nyIlvánvalóbb lesz . Meglátni. miként Ismeri fel Izrael mindig jobban . hogy
ez a terv nemcsak saját. de az egész emberíség kitel jesedésére írneqv áltásá
ra) Irányul. Ebbe az alapvető felismerésbe mintegy belenőve, mind t isztábban
és tudatosabban megélni . hogy az lsten megvált6 terve - a Szent i rásban
kinyil atkoztatot t igazság - nemcsak a múltra vonatkozik . hanem ma is telj es
egészében érv ényes alapzat és Iránymutatás. Fell smernl , hogy ennek a meq
váltó tervnek megvalósítására mi is meghívottak, felszólitottak vagyunk. akik
nek út ra kell kelnünk az ismeretlen . a bizonyt alan fel é. éppúgy, mint valaha
Abrah ámnak . Hogy ezt az utat mindnyájunknak meg kell járnunk Istenbe vete tt
hítünkre és bizodalmunkra támas zkodva. még ha látszólagoskudarchoz vezetne
ls. Mert a kudarc - a halál - nem a végső sz ö, A názáreti Jézus. Aki mlnd
ny álunk számára maga az Út , legyőzte a halált. feltámadott. és ma is él!
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Ennek a célnak m egval ósításához nem annyira konkrét tud ásra van szük
ségünk - bár ez, ha szeré ny mértékben ,is, de nélkülözhet et len -, hanem
inkább benső megélésre. fogékonyságra, amely elvezet a belső és ebből ki
fo lyólag a k üls ő állásfoglaláshoz (megéléshez, életstilushoz).

A minimál is tájékozottság (tud ás) megszerzéséhez előszór meg kellett r ö
viden ismerkednünk a különböző trad íciókkal , irodalmi fo rrnákkaI, a könyvek
keletkezésének történetével és az általános történelmi háttérrel. Ez után izrael
saját történelmével. Kezdve az Abrahámnak te tt ígérettel (ivadék-föld-áldás),
amely részben megvalósul a kivonulás után, rnlkor Mózes megveti a 'népi egy
ség alapját és megh irdeti a sinai (második) szövetséget. Ez Dávtd idejében
éri el megvalósulása csúcspontját. Megalakul a nemzeti állam (az evilági lsten
országa), és a Dávidna k tett ígéretben létrejön a harmadik szövetség. Az út
az elhurcoltatásb an megszenved ett és lel kében megtisztult maradék hazatéré
se nyomán elvezet Jézus Krisztushoz, Ak iben minden igéret és szövetség be
teljesedik, Ak i maga az örök és felbonthatatlan Szövetség.

Ezt a gondolatmenetet a következő fejezetek alapján közelítettük meg :
Abrahám története: Ter 12,1-3; 15; 17; 18; 19; 22; 24.
I:.zsau és Jákob története : Ter 25,1-34; 27; 28,10·18; 32,23-32.
József története: Ter 37; 39; 45; 49; 50.
A kivonulás története : Kiv 1-3; 4,1-17; 11; 12,1·34; 15,1; 19,1-25; 20; 24; 28,40-41;

32,19.
MTörv 30; lSám 3; 8; 13; 15; 17; 310
2Sám 11; 12; lKir3; 11.1-13.
lz 1; 5,1-7,8'24; 52, 13·53.

A felsorolt fejezetekkel részletesen foglalkoztunk, és az írásbell feladat
kérdései ezekre von atkoztak. A közbeeső fe jezetek klnek-klnek saját azorqal
mára és érdeklódésére voltak bízva.

A próféták előtt némileg foglalkoztunk még a zsoltárokkal , és az Ószövet
ség tanulmányozását lekerekíti és befejezi a Ter 1-11 tanulmányozása . Jövőre

következik az Újszövetség.
Az előre megadott kérdések nagy könnyítést jelentenek. Megadják a kl lndu

lási pontot, amelynek nyom án könnyebben indul meg az önálló gondolkozás ,
keresés . Nézzünk meg néhány gyakorlati kérdést és feleletet, mert ez jobban
megvilágítja a tanfolyam módszerét és azokat a lehetőségeket, amelyek egy
szerú (gyakran még magasabb középlskolat végzettséggel sem rendelkező), de
tudatosan é lő és gondolkozó hivőkben rejtőznek.

Kiv . 2. KI MENTI MEG MÓZEST?
- A fáraó leánya: - saját anyja és n őv ére .

- Anyja, nénje , a fáraó leánya. Vagyis három asszony, akik, úgy gondolom , a tehetet ·
len gyermek iránti szeretetből és gyöngédségböl saját féleimük fölé emelkedn ek,
és mernek kockázatot váll alni.

- Egy egyip tomi , i l ietve az ei ienségi A segítség néha egészen váratlan oldalról jön l
- A fáraó leánya és a saját rokona i. de tulajdonképpen Jahve, aki gondoskodik népé-

rói , és a .Jövendó szabadítót" menti meg,

30



Kiv . 3. lOGO CSIPKEBOKOR. ELOFORDUL-E AZ IRASBAN mBBSZOR IS A TOZ Kt:PE?
MIT FEJEZ EZ KI?

- Ter ts -ben a túz jelkép. Kiv 3-ban a figyelem fölkeltését célozza. Ez a t ű z nem
emészt el. A t űz a világosság , a meleg jelképe.

- Tűzoszlop, amely Izraelt a pusztában kiséri . Tüzes nyelvek pünkösdkor. Ezzel lste n
jelenlétét akarják kifejezni.

- A tűz képe többször fordul elő. Abrahám áldozata ; Illést tüzes szekér ragadja el ;
tűzoszlop , amely Izraelt kiséri a pusztában . A t űz nagy hat ású: vil ágít . meleg it. De
tud pusztítanl is : megsemmlsiten i. A lángot, tüzet pontosan nem lehet leírn i. Mindig
más és más az alakja. De lenvüaözö, hatalmas látvány. A túz a leírhatatlan , maq
mlnt ázhatatlan lsten szlmb óluma. jelképe.

MIT JELENT . MEGSZOLlTANI· , .MEGHrVNI ·?
- Azt hiszem, kiválasztást jelent.
- A híváshoz felelet tartozik. Készség megtenni azt, amire felhlvnaJ<.
- Kényszeritő meghivást jelent, hogy tudatosan részt vegyünk lsten teremt ő tev é-

kenységében, amely ma ls folyam atban van.
- Valakit nevén nevezni az illetőt egész lényében és létezésében éri ntő hivást jelent.

Ha az lsten hiv, ez nemcsak .üres sz ö". Az lsten szavának tartalma van (feladat ,
meghivásl, amelyre válaszolni kell , akár . Igen· -t, akár .nern" -et .

Kiv 4,1-17. HOGYAN FOLYIK LE MOZES IMAJA?
- Ellenkezve , kifogásokat emelve . A feladat nagysága elcsüggesz t l Mózest . Szabadulni

akar a megbizatástól.
- Mózes a feladatot túl nagynak találja. O maga kics iny , tehetetlen . Más jobban tudná

teljesíteni . E mellett nincsen elég bizalma sem Istenben, sem emberekben. Azt hiszi ,
egyedül kell mindent véghez vinnie. Csak akkor Indul útnak , amikor meggyőződi k ,

hogy nem lesz egyedül.
- Mózes mindig újabb és újabb érveket talál , hogy ne kelljen elvállalnia a küldetést.

KI vagyok én, hogy ezt tegyem? Erre a kérdésre kapja a legrészletesebb b átor ít ást .
bár ez a legkevésbé .láthat ö" és .taptnthat ö": .t:n leszek melletted, és amikor
e I v é g e z t e d a feladatot, a k k o r fogok majd egy jelt adni , amelyből meglátod ,
hogy Tőlem van a küldetés." Ebben benne foglaltatik, hogy Mózesnek küldetését
kérdések és kétségek között kell betöltenle . Egyedül Jahve szavára és ígéretéb e
vetett bizalmára támaszkodva .
Mit rnondjak, kl küld engem? Erre Jahve klny llv ánitja nevét , de nem ad magyará·
zatot .
Mégsem fognak nekem hinni! Most látható Jeleket kap.
De még tisztességesen beszélni sem tudok! - Majd én segitlek a beszédben!
Mégis csak keress valak i mást magadnak! Ekkor haragra gerjed az Úr - de mégis
segítőt ad Mózesnek egy másik embertársa, testvére személyében .

MIT ISMERSZ FEL EBBEN AZ IMABAN?
- Valaha úgy éreztem, hogy mindez egy hatalmas csoda. amely valaha régen meg

történhetett. manapság már nem. Sohasem gondoltam arra , hogy ez imádság, Most
látom, hogy Imádság, beszélgetés Istennel. Isten beszél hozzánk. ml hallgatunk
Istenre. Ez minden ember életében előfordul. Hivatás , küldet és. félelem, biztatá s
és végül a beteljesités , amelyet nem .ü res kezekkel" viszünk végbe.

- IOn ls gyakran próbálok szabadulni feladatok alól, amelyekre nincsen kedvem.
- A fentiekben teljesen magamra Ismerek. Gyakran hinn i sem merem , hogy én is oda.

tartozom a többiek közé. Ha valaki kér tölem valamit, vagy valamire felk érnek , nem
is merem hinni. Különösen ha az illető az én szememben nálam sokkal .nagyobb· .
Nincs ls elég bizalmam, főleg önmagamban.

- Mennyire emberi és tisztán felismerhető mindezI Milyen gyakran tisztán látjuk a
jeleket, és mégsem merünk . . .
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Kiv . 32. MI TORTt:NIK ITT? MIT JElENT A 19. VERS?
- A 19. vers elsó pillanatra dühroham, amilyet mi is ismerünk. Lehet , hogy azt is

jelenti : amikor Mózes meglátja. rniként viselkedik a nép, nem tartja még méltón ak
(elég felnőttnek) lsten biza lm ára .

- Amikor az elö ljáró nincsen láthatóan népével . mindjárt eltün ik az Istenbe vetett
bizalom. A népnek látható jelre van szüksége t árnaszul és középpontul.

- Órák hosszat el tudn ék gondolkozni egy ilye n fejezeten.
Már az elsó versben talá lkozunk az ember i lét egyik alapvető tu lajdonságával ill.
ennek hiányával. A türe lemmel. Még annyi türe lmünk sincs , hogy egy kis időt vár
junk. Mindjárt nyugta lanok leszünk. Szerintem ennek két oka van: a fél elem és a
kétely. A nép vezetője már jÓ ideje távol van, és a nép elveszt i biztonságát .
Ha saját életemre gondolok, azt veszem észre . hogy a kétség pillanatait mindig va
laminek a hiánya kisé rte (anya, Iránym utatá s stb. l .
A népnek látható biztonságra van szüks éqe. Ezért kivánja az aranyborjút. Ez számára
fénypont a sötétségben. Hogy . Ild ércfény", az nem érdek li a népet . Az ember az
életéb en bizto nságot, támaszt. struktúrát keres . Enélkü l élete zavaros, rendezetlen .
kaotikussá válik .
Mózes magatartása ls Igen megkap. Minden tehetségével és képességével közben
járt a népért. M integy . jobb bel át ásr a" bírt a Isten t . t:s most ez a látvány! EI tudo m
képzelni. milyen dühös lett. Megálljatok csak . . . tőlem ugyan . . . ezentú l . . . !
Erről Krisztus jut eszembe elfogatása éjj elén. Ó is Istennel beszélt, és amikor vlsz
szatér tanltványai közé, látja. hogy még ők sem tudnak várni, virrasztanI. Jézus
azonban nem dühvel . agresszióval reagál. Inkább szomorúan, szlnte kérl elve . Hát
Igazán olyan nehéz volt egy picit is várni?
Ebben fölis merem a hatalmas különbséget Mózes. az ember és Jézus, az Emberf ia
között.

- A nép nem tud a .saját lábán rneqállnl". Amint vezető nélkül marad.•ki rúg a hám-
ből" , .

Mi sem tudunk csak önerönkre támaszkodva megmaradni az úton . Ha Jézus nem
járna előttünk, nem jutn ánk tovább. Amikor Mózes a hegyről l ej övet meglátja a nép
hütl enségét. eltörl a törvénytáblákat (a Szövetség [elét} , amint a nép is megszegte
a szövetséget .

Ebból a néhány kivonatos példából is kl t ünlk. hogy a kérdést gyakr an eqy é
ni szernszö qb ől , árnyalati különbségekkel sok oldal ról világítjá k meg a felele 
tek. A közös összegezésben azután kialakul a helye s válasz, amelyet szükség
esetén a tanfolyamvezetó segítségével még kl is egészítünk. rnlelött áttérnénk
a tájékoztató tanulm ányozására.

Mindennek eredményeképpen ráébredünk, hogy már nem állunk olyan ide
genül a Szenirással szemben. Kezdjük otthonosabban érezni magunkat benne.
Kezdünk a szavak mögé látni . érezni.

Többünk számára volt felejthetetlen pillanat Mózessel való meg ismerkedé
sünk. Már nem Michelangelo fehér márványbó l farago t t hatalmas , lsten látásá
tó l sugárzó. de mégis csak köböl faragott Mózesével. Hanem egy húsból-vérból
való . éló emberrel . aki több ezer év elótt is épp úgy vitatkozik, húzódozik, al
kudozik, mielótt magára vállalja az erejét és képességeit meghaladó, kilát ás
talannak tetsz ő küldetést , mint azt kicsinyben vagy nagyban azóta is minden
ember olyan gyakran tette, és teszi még mind ig.

Mintha egy kicsit megérkeztem volna egy nagyon hosszú, göröngyös úton .
Mások talán egyszerúbben, gyorsabban járták meg ezt az utat. I:n azonban
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nem bánom, ha sok á ls tartott, és remél em, hoqy még soká járhatom. A fontos ,
hogy a valaha hideg, klhúlt szavak életre keltek, sugárzóvá váltak. Útközben
nem egyszer szólalt fel egylk-másik társam: .Miért is kínlódunk az Ószövet
séggel? Olvassuk inkább az Újszövetséget. Azt jobban Ismerjük, otthonosabb
számunkra. Biztosan könnyebb lenne!" Sokszor gondoltam ezt én is . Nehezen
fogadtam el az ellenvetést: .Ne higgyétek: enélkül az Újszövetség még sokkal
nehezebb lenne."

Ma már ezt el tudom fogadni. Mert megtapasztaltam: ahhoz, hogy igazán
megérthessük az Újszövetséget, meg kell ismerkednünk a választott nép szal
lern ével. gondolkozásával, történelmével, hitével. Ebben a hitben nőtt fel a ná
záreti Jézus; ebben gyökerezett. Igazán csak akkor tudjuk az ó tantt ás át érten i
- és ami még fontosabb: élni, ha megismerjük Izrael Istenét. Ót szólitotta
Atyjának, az ó elérkezett és eljövendó országát hirdette Jézus . A názáreti Jé
zus, aki saját életét adta oda, hogy mi élhessünk. Ak i legyőzte a halált, felt á
madott és él. Aki a mai emberiség, minden egyes modern ember számára ma
is életminta. Meghívás: teheted? Felhívá s: tedd meg ! Kihívás: meg tudod
tenni!

Tomka Ferenc

SZENTIRÁS ~S LELKIVEZET~S

A lelkivezetésröl köteteket írtak már, és további köteteket lehetne írni. Az
alábbiakban kifejezetten lsten igéjének a lelkivezetésben betöltött szerepéről

szeretnénk szóln i', - bevezet ésk ént mégis szükséges néhány általános elvet
föle levenítenünk.

A lelkivezetésről általában

A templomba járók, a gyónók létszámának csökkenésével egyidejúleg úgy
túnik, jelentősen nő a mélyebb lelkiéletre t örekv ék aránya . (;s éppen az ó
részükről hangzik el ismétel ten a panasz - amelyre Püspöki Karunk is utalt
körlevelében - , hoqy sok lelkipásztor szinte türelmetlenül küldi el öket a
gyóntatószékből, mondván : .Ha nincs 'Súlyos búne , akkor miért jön gyónn i?· '

Kétségtelem , hogy gyónás és lelkivezetés nem szükségképpen összetartozó
dolgok. A jelenben azonban a gyónásnak nagy álta lánosságban lelktvezetés
nek is kellene lennie. Legalábbis olyan értelemben, hoqy a gyóntatónak minden
egyes gyóntatásban az volna a feladata, hogy a folytonos megújulásra, a rneq
térésre, illetve a lelki előrehaladásra segItse a gyónót.' Ilyen értelemben nem
véletlenül nevezi a búnbocsánat szentségének új rendje a gyónót következete
sen . rneq t é rő nsk" . - A gyóntató ill. lelkivezető feladata tehát az, hogyegy·
részt újra és újra felhívja a figyelmet a lelki továbbképzés fontosságára, más-
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részt konkrét segítséget , útmutatást nyúj tson az elórelépéshez, azaz pontosan
beszélje meg a vezete ttel , hogya következő gyónásig ml a tennivalója az el őre

haladás érdekében. - Természetesen a kltűzend ő konkrét feladat a gyónó
vagy a vezetett vallásosságának fokától . lelkiállapotától függ . Egészen mást
jelent az . e l őrelépés " annál. aki évek óta nem gyónt, mint a rendsze res lel ki
életet él őn él . A gyóntatónak és a lelkivezetőnek egyaránt az a feladata , hogy
a gyónót il l. vezetettet mind ig . eggyel magasabb fok " felé irányí tsa, rnlnt
amelyre eddig eljutott.

A rendszeres vallási életet k e z d ő k n e k ele inte bizonyos alapvető lépé .
seket kell végigjárn iok. Az első lépcsők sematikusan a következők : 1) Bend
szeres lma (pl. est i ima) ; rendszeres gyónás-áldozás. 2) Havi, i l l. rendszeres
gyónás, vasárnaponkénti áldozás. 3) Esti hálaadás-lelkiismeretvizsgálat; reggel
a nap Istennek ajánlása . - Ha azonban ezek az alapvető .gyakorlatok" beépül.
tek a gyónó életébe, akkor tovább kell vezetn i ő t a keresztény erénye k telje.
sebb elsajátítása. az egyre mélyebben Krisztussal egyesülő élet felé.

lsten igéje és a bűnbocsánat új rendje

A búnbocs ánat szentségének új rendje Javasolja, hogya gyónásban is te
gyen .igei rész "; gyónás közben olvassunk fel a Szentírásból , vagy emlékez
tessünk egy-egy gondolatára (vö. 17. és 43. p.l . E rendelkezés utat mutat a
Szent íráson épü lő lelkivezetés felé .

Ha a "futószalagon végzett" mechanikus feloldozások légkörében gondol·
kozunk, akkor ezt a javaslatot túlzottnak. élettől elszakadtnak kell bélyege z.
nünk. De ha a gyónás valóban az állandó megtérésnek és egyúttal a lelkiveze
tés nek is legtermészetesebb helye számunkra, akkor lsten igéjének eleve n
alkalmazása magától é rte tődő.

A gyóntatás kon kr ét gyakorlatáva l kapcsolatban talán csak a következőt

szeretnénk megjegyezni : A szentírási szövegnek eml ített, a b űnbevall á st meq
előző felhaszná lása is gyakran hasznos lehet. de nagyobb tömeg esetében
I dőh i ány miatt kevésbé alkalmazható. A búnbevallást követő, az élet meq újltá 
sára felszólító felh ívásban azonban (18. és 44. p.) szükségszerúen helyt kell
adnunk lsten Igéjének, hiszen mi volna alkalmasabb megfogalmazása az új
életre való felhívásnak !

Mielőtt lsten igéjének a lelk ivezetésben való konkrét alkalmazásáról szél
nánk, lássuk mindene kelőtt , mit mond maga a Szent írás az ige és az élet kap
csolatáról.

lsten Igéje az élet Igéje

A Szentírás ismételten visszatérő gondolata, hogy lsten igéje nem elméleti
tanítás, hanem az élet igéje . Az élet Igéje nemcsak azért, mert folytonosan
életre váltandó feladat, hanem még inkább azért . mert az Igéből élő ember
részese az Életnek, mert lsten élő Igéje testesül meg benne . Igy mondhatja
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János apostol magáró l Jézusról , hogy . az élet Igéjét hirde tjük nektek" (lJn
1.1) . [gy érthető Jézus szava: . az én tanításom lélek és élet" (Jn 6,33), .az
én igémnek bennetek kell maradnla" (Jn 15,7): és így é rthet ő Pál figyelmez
tetése is : .l:ljen bennetek elevenen Krisztus igéje " (Kol 3,16) .

lsten szava nem elméleti tanítás. Az igének egészen k o n k r é t a n m e g
k e II val ó s u I n i a bennünk. . Legyetek megvalósítói az igének, ne csak
hallgatói" - figyelmeztet Szent Jakab (Jak 1,22) . Az igének , amelyet Krisztus ,
a Magvetö elvet, százszoros termést kell hoznia életünkben (Lk 8,4-15; vö. Iz
55,10-11). Mert ha csak hallgatjuk az igét. de tettekre nem váltjuk , olyanok
vagyunk, mlnt az az ember , aki homokra építette házát (Mt 7,24-27) .

Az ,ige .é lése" , életre váltása azonban nem csup án valamilyen épületes
erkölcsi elv megvalósulását, ill. megvalósft ását jelenti : lsten igéjét köve tve
maga az é I ö I g e t e s t e s ü I m e g bennünk : Ak i Jézus tanitásában ma
rad. az Jézusban marad (vö. Jn 15,7) , s ezért "halált nem lát mindörökké" (Jn
8.51). •Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor ti is
megmaradtok a Fiúban és az Atyában" - mondja Szent János (Un 2,24) . 
Ez a titok mély ségesen foglalkoztatta az egyházatyákat is. Alexandriai Kelemen
írja: .Aki engedelm eskedik az Úrnak és követi az Irást .. . az teljesen át
alakul a Mes ter képére: addig jut, hogy lsten él testében: ' Másutt az áldozás
hoz hasonlftják az lsten igéjével való táplálkozást, mert az ige által is a való
ságos Jézussal találkozhatunk, és ö megtestesülh et bennünk. Szent Jeromos
azt írja : .rn l nemcsak az euchariszt iában vesszük Jézus testét és isszuk vérét,
hanem a szerit ír ásban is : ' Szent Agoston hasonlóan arra figyelmeztet egy
beszédében, .hogy . az ige nem értéktelenebb, mint Jézus teste. Ha tehát óva
kodunk att ól. hogya földre essék valami a kezü nkb ő l. amikor Krisztus testét
nyújtják nekünk (áldozáskor), akkor hasonlóképpen figye lnünk kell arra, hogy
az lsten igéje, amelyet közölnek velünk , ne hulljon ki sz ív ünkb ő l . .. Ak i hanya
gul fogadja lsten igéjét , nem kevésbé vétkes , mint az, aki hanyagságból a földre
ejt i Krisztus testét : "

A mondottak - komoly átelmélkedés után - bizonyára eléggé megvi lágít
ják lsten igéjének a lelki elörehaladásban és a lelkivezetésben való rendkívül i,
természetfölötti jelentöségét. Ezek után lássun k néhány gyakor lat i szempontot
a Szentírásnak saját lelkiéletünkben és a lel kivezetésben való alkalmazásáról.

A le lkivezetés gyakorlata és a Szentírás

Az ige és az élet imént kifejtett kapcsolatára é pí tő lelkivezetö gyakorlati
feladata elvezetni a vezetettet az lsten igéjéböl táplálkozó életre. Ezzel kap
csolatban a k övetkez ő szempontokra kell f igyelnie:

1) Az ige élésének . intenzi tása "
Az ige .rn eqélése" azt jelenti , hogy az ige - lsten országának egy-egy

gondolata - alakítáan belekerü l életünkbe. (A hagyományos .examen part i
culare" , részleges erénygya kor lat mély szentírási útja ez! ) Thomas Merton így
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ír erről: .Osszpontoaltsuk elmélkedésünket Urunk egyes mond ásalra az evan
géllumban ... és újftsuk meg azt az erős hitünket és meggyőződésünket,

hogy ezek bizonyosan az üdvösség Igéi, a szántóföldben elrejtett kincs, ame
lyért minden mást el kell adnunk, hogy eljuthassunk Istenhez. Hagyjuk, hogy
ezek az .üdvözítŐ szavak- szívünk mélyére hulljanak, és teljesen bírtokukba
vegyék azt:'

Természetes azonban, hogya lelkiélet különbözö fokain m á s é s m á s
lesz kapcsolatunk az Igével. A kezdő számára is nagy kegyelem forrása lesz,
ha a Szentírás egy·egy megragadó, alapvető gondolatát naponta fontolgatja, s
próbál ennek .büvölet ében" élnI. Egyik első ezek közül bizonyára az a felhívás,
amellyel Keresztelő Szent János, majd Jézus is prédikációját kezdte: •Térjetek
meg, mert közel van lsten Országa" (Mk 1,15).

Amíg azonban a kezdő esetében általában csak azt javasoljuk, hogy lehető

leg minden reggel gondoljon erre az igére, és este ennek szellemében foglalja
össze a napot, addig a lelkiélet mélyülésével arányosan buzdíthatunk az ige
egyre intenzívebb élésére. Konkrétan arra, hogy az egyes cselekedetek előtt

is gondolja át, hogy Itt s most hogyan tud az ige szellemében - Krisztusban
- cselekedni.

Az lsten igéjével való ilyen elmélyült kapcsolat, az lsten jelenlétének ilyen
állandó átélése természetes követelménye a szent Iratoknek . - noha erről sok
szor megfeledkezünk, és csak a legmagasabb elérhető rnaqatartásnak tartjuk.
Ilyen élő, az egész életet, minden cselekedett átható .Igeélésre" hív fel már
a mózesI törvény: .Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mély éb ől , minden
erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szíved
ben és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartóz
kodsz s amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz. Igen, jelként
kösd őket a kezedre, legyenek ők a homlokodon. Ird fel őket házad ajtófélfájá
ra és kapujára!" (MTörv 6,5-9). E szavak nyilvánvalóan arra hívnak fel, hogya
legprofánabb cselekedetben is gondoljunk arra, hogy jelen van az Úr, és Iránta
való teljes szeretetből cselekedjünk. - Hasonló Pál felhívása: .Akár esztek,
akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent lsten dicsőségére teqyetek"
l tKor 10,11; vö. 1Tesz 5,11); .bármít szóltok vagy tesztek, mindent a mi Urunk
Jézus Krisztus nevében tegyetek, és általa adjatok hálát az Atyalstennek" (Kol
3,17); .adjatok hálát mindenkor mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében" (Ef
5,20; vö. Fil 5,6; 1Tesz 5,16). és .ha feltámadtatok Krisztussal, azt keressétek.
ami odafönt van" (Kol 3,7). De erről beszél Jézus is, amikor az ébrenlétre, a
készenlétre, a virrasztásra figyelmeztet (Mt 24,37-25,13). vagy arra, hogy ne
sokat tervezgessünk, ne aggódjunk, hanem keressük elsősorban lsten Országát
(Mt 6,33-34l.

2) A z I g e é I é s e é s a s z e r e t e t
A keresztény élet alaptenqelye, életünk végső s mondhatnánk egyetlen

mércéje a szeretet (Mt 25,40), hiszen lsten lényege is maga a szeretet (lJn
4,9). Ezért nyilvánvaló, hogya Szentírás igé i is mindig az Isten- és ember-
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szeretet dimenziójában válnak érthetókké, és a szeretet konkrét gyakorlása
által válnak krisztusi életté (vö. lJn 4,16) .

A mélyebb lelkiélet útjára lépök gyakori problémája, hogy .ne rn megy az
trnáds áq". hogy az Istennel való személyes kapcsolat nem eléggé élő az lrná
ban és a nap folyamán . Az evangéliumi válasz erre a nehézségre az, amit Avilai
Szent Teréz válaszolt a hasonló kérdéssel hozzá forduló nővérnek: Menj és
szeresd jobban - Jézus szeretetével - társaidat, és rövidesen el fog mélyüln i
imádságod ls . - De fordítva is igaz: Ha .nern megy a szeretet", akkor menj
és kérd Krlsztus erejét. azaz Imádkozz, és Igy erőt merltesz a szeretetre. Az
lsten- és emberszeretetnek ezt a főparancsban vagy János első levelében rneq
fogalmazott egységét kiválóan alkalmazza és fordítja le a lelkiélet gyakorlatára
a következő kis mondás :

Ha nem tudod jobban szeretni Krisztust vagy Isten t ,
- szeresd jobban az embereket, és sikerülni fog !

I:s ha nem tudod jobban szeretni az embereket,
- szeresd Jobban Kr lsztust, és sikerülni fog!

Amint tehát az egész lelkiéletnek. éppen úgy az igék élésének, életre v ál
tásának is ez a szabály valamiképpen az alapja. A lelkivezetőnek ezért f igyel·
meztetnle kell arra , hogy minden ige a szeretetben válik életünkké; hogy Isten
szeretet nincs konkrét emberszeretet nélkül; és hogy az emberszeretet lsten
Országában a legvalóságosabb Istenszeretet, az .amit egynek tettetek e leg
kisebb testvéreim közül, nekem tettétek" szellemében.

3) A z I g e m e g v á I a s z t á s a
Altalánosságban azt mondhatjuk, hogy az erények három fó - bár egymás

tól el nem választható - területen mozognak: 1. az Istennel. Jézussal való
személyes kapcsolatnak, 2. a felebaráti szeretet gyakorlatainak, 3. a krisztus i
ill. apostoli küldetésnek területén. Mindhárom szempont szoros kapcsolatban
áll továbbá a hivatásbeli feladatokkal, amelyek becsületes végzése a lelkiélet
ben való elmélyülés fetétele.

Ami az erények s o r r e n d j é t illeti, a keresztény élet alapja a Jézussal
való személyes kapcsolat, azonban e kapcsolat kialakításának és elmélyítésé
nek egyaránt feltétele a felebaráti szeretet (vö. lJn 4,19-21; 3,18; Jn 14,21).
Ezért az Istennel-Jézussal való személyes kapcsolat elmélyít ésének és a fele
baráti szeretet megélésének párhuzamosan kell haladnia ; ezek fellödése pedig
magával hozza a keresztény küldetéstudat megerősödését is. - Ilyen háttér.
ben lássunk néhány példát a Szentírás mondata iból az erények említett három
területén :

Az I s ,t e n n e I· J é z u s s a I val ó k a p c s o I a t elmélyítés ében seq ít

séget Jelenthetnek pl. az alábbi Igék:
.Veletek vagyok minden nap a világ véqezetélq" (Mt 28,20)
.Ovendjetek az Úrban - az Úr közel van" (Fil 4,4)
. Szeresd Uradat Istenedet teljes szfvedböl. teljes lelkedből, teljes elmédből és minden
erödböl" (Mk 12.30)
. Adjatok hálát mlnden ért" (1 Tesz 5,18)
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. Bármlt szóltok vagy tesztek. mindent az Úr Jézus nevében tegyetek' (Kol 3.17)

.Akl eszi az én testemet és Issza az én véremet. az bennem marad és én őbenne "

(Jn 6.56)
A f e I e b a r á t i s z e r e t e t gyakorlata inak sor rendjét külön ösen is a

vezetett konkrét életkörülményei határozzák meg. Először is meg kell tehát
kérdezni től e, van-e val aki szúkebb hozzátartozó i vagy munka tár sai között, aki
vel nehezen jön ki. vagy akive l szemben szeretetlen szokott lenn i. Kü l önösen

eleinte konkrét személyre irányuljon szeretete . és ne "ált alában" az emberek
re, mert félő, hogy az "általános szeret et " - amelyet később ki kell majd
túznie - kezdetben nem eléggé megfogható számára. - A szeretetre vonat 
kozó igék közül is említhetünk néhányat, noha a Szentírásnak szinte minden
lapján találun k ilyeneket. (Különösen jól használhatók a lelkivezetésben azok
az Igék, amelyek konkrétan megmondják a tennivalót !)
.Akl e ls ő akar lenni, legyen az utolsó és mindenkinek szolq ája" (Mk 10,44)
"Aki szeret . . . annak kinyilatkoztatom magam" (Jn 14.211
.Akl szeretetben él. Istenben él és lsten őbenne " ( l Jn 4.16)

Az idézett igékhez ilyen magyarázatokat fúzhetünk: "Próbálja meg mlnden
kiben meglátni azt. akiért Krisztusnak érdemes volt meghalnia . Próbálj a rnln
denk iben Kr isztu st szolgáln i. (.Amit egyn ek tettete k .. . nekem tett étek .") Ha
ell enszenves vagy rosszat cselekvő emberrel találkozik . ne mulas szon el Imád
kozni érte" stb .

Az a p o s t o I s á g a kereszt ény élet lényegéhez tarto zik. A Kr isztusról
való tanúság tétel azonban elsősorban nem azt jelenti. hogy megkisérlünk rná
sokat móds zeresen meggyőzni , hanem azt , hogy mindenekelőtt életünkkel,
szeretetünkkel próbálunk tanúságot tenn i Jézus s zeré tetér ő l. - Jézusról , aki
életét adta minden emberérrt. ~ppen ezért az apostoli küldetés elmélyítésekor
a felebarát i szeretettel kapcsolatos imént idézett igék me ll ett pl. a következő

mondatok szerepelhetnek:
"Arról Ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok. hogy szeretett el vagytok
egymás Iránt" (Jn 13.35)
"Nagyobb szeretete senkinek sincs. mint aki életét adja barátaiért" (Jn 15.1 2) :
vagy: Jézus "életét adta értünk, tehát nekünk is életünket kell adnunk testvérelnk ért "
(lJn 3.16)
.Ti vagytok a vil ág világossága" (Mt 5.14)
.Istennek vagyunk munkatársai" (2Kor 6,11
. AIIJatok készen arra. hogy megfeleljetek mindenkinek. aki reménységetek felől ké rdőre

von titeket" (l Pét 3.15)
A le lkiélet magasabb fo kán az erénygyakorlatok, ill. a szentí rás i igék meg

vál asztását már elsősorban a vezetett lelkiállapota, éppen felmerül ő probl é
mái, fel adata i vagy hibái, illetve oly kor más szempont ok - pl. a liturg ikus év
- határozzák meg. Elkedvetl ened és vagy a lel ki e l őreha l adá s s a l való elégedet
lenség esetében pl. nagy eröt adhat Jézus ig érete: . Aki szeret . . . annak
kinyi lat kozt atom magam " (Jn 14.20, vagy az isteni biztatás: "Elég neked az
én kegye lmem . mert az erő gyönge ségedben lesz teljessé" (2Kor 12,9). A szen
vedés értelmetl enségének benyom ását megoldja a Pál által megfogalmazott
lel kület : "ö römmel szenvedek értetek, és testemb en kiegészítem azt , ami
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· még hiányzik Krisztus szenved éséból, testének, az Egyháznak jav ára" (Kol 1,24)
stb.

Altal ános szabály, hogy az -erénygyakorlatokból, elhatáro zásokból egyszerre
csak annyit szabad kitűznünk . amennyit a vezetett ö r ö m m e I tu d v á I .
I a I n i. Néhány alapvetó elhatározást mindadd ig ismétel ten meg kell újíta
nunk, amig kl nem alakul gyakorlásukban a könnyed készség (pl. rendszeres
est i lma, lelkiismeretvizsgálat , szentségekhez járulás) . A klfelezetterényqya
korlatokat ill. az igéket azonban egy bizonyos id ő múlva által ában jó v á l t O,

g a t n I, nehogy túl egyhangúvá váljék gyakorlásuk, s ez a vezetett kedvét
szegje . - Ha egy bizonyos területen hosszabb ídö után sem sike rült lelkil eg
haladnia, viszont az imént említettek értelmében új fe ladat kitúzése ajánl atos,
akkor olyan új szempontot adhatunk, amely egy másik oldalról , de mégis ugyan·
annak a célnak elérését segltl el ő . PI. ha egy a lelk iélet alapja1t már elsel át t
tott egyén fo lytonos rosszkedvr ől. kedvetlenségról panaszkodik, ajánlhatju k
neki a . ve lünk az lsten" gondolat elmélyitését ; de ha problémája egy hónap
múlva sem szűnlk meg, akkor felválthatjuk ezt a szeretetgyakorlás valamelyi k
mondatáva l. Hiszen a keresztény öröm for rása lsten jelenlétének , szeretetének
tudata ; lsten szeretetének megtapasztalásához azonban - amint emlftettük
- elsősorban a felebaráti szeretet gyakorlásával Juthatunk el (vö. Jn 14,21 :
t Jn 4.16 stb .l .

Lelkivezetés és az Ige közösségi élése

Világszerte terjed ő gyakorlat, hogy egy-egy közösség - hittanos vagy rni
nistráns csopo rt , felnótt (v ilági vagy papj) közösség - közös .életlqét" v á
laszt. Az ige közös élése csak a lelkiélet alapj ain már túl ju tott személyek szá
mára ajánlatos, de ezekben gazdag gyümölcsöt teremhet.

Az isteni Ige erejét ilyen kor különösen megtapa sztalhat juk abban a t ény
ben, hogya bel öle élök - még ha különbözö helyze tben vagy lelkiáll apotban
vannak ls - egyaránt választ, megoldást nyernek, Istennel találkoznak, eqye
sülnek általa. Amint Nagy Szent Gergely irja: . Az isteni ige ereje a gógösnek
alázatot, a félénknek bizalmat ad. az élvhajhászót megtiszt itja . . . a becsvá
gyót megzabolázza. a fegye lmezetlent megfékezi ... Igy itat lsten mindenkit
az ó vizével : szavának erejét úgyalkalmazza az egyesekhez. hogy megfele ljen
sajátságuknak. Igy az isteni szóban mindenki azt találhat ja meg, amire szük
sége van, hogy ezáltal éppen annak az erényn ek es irája bontakozhassék ki
benne, amelyikre leg inkább rászorul : '

A közös ige jelentósége nemcsak az, hogy Ilyen esetben a gyak ran t últer
helt l e l kiveze t ő a tagoknak együttesen adhatja meg az alapvetó irányelveket,
magyarázatokat az adott igével kapcsola tban , s igy sok idót takadt meg (bár ter 
mészetesen az egyéni beszélgetés jelentósége továbbra is megmarad), hanem
még inkább az, hogy a közösség tagjai ugyanazt az Igét élve egy héten vagy
egy hónapon át. hasonló lelki tapasztalatokkal, élményekkel lesznek tele . s
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ezek megbeszélése, kicserélése rendkívül növelheti a Jézus által olyanny ira
kívánt lelki egységet (Jn 17,21; Mt 18,20).

.. .. ..
•Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem meg

öntöz! a földet, és tennővé, gyümölcsözővé teszi . .. éppen úgy lesz szavam
mal ls, amelyajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül , hanem
végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem" - mondja az Úr lzaiás pr ö
féta által (Iz 55,10-11). Isten Igéje testet akar öltenI minden keresztényben ,
hogy Isteni termést hozhasson; hogy az Ige valóban megtestesüljön a keresz
tényekben; hogy lsten élő Igéjeként járjanak a vil ágban, és legyenek tan úsáq
tevök létükkel. A lelkivezető nagy feladata, hogy ne zárja el a lelkeket az élő

vizek forrásától, hanem vezesse oda őket. Ennek természetes feltétele azon
ban az, hogy mIndenekelőtt maga a lelkivezető élje lsten Igéjét, hogy ne csak
hallgatója és ne csak hirdetője , hanem elsősorban megélője és megvalósítőja

legyen az igének .
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Nemeshegyi Péter

AZ ISTEN JÓSÁGÁNAK HITTUDÓSA: ORIGEN~SZ

Origenész és Agoston: e két férfi kétségtelenül az ókor két legnagyobb
keresztény hittudósa. Mindkettőnek hatása óriásI. A keresztény hit alapigazságal
és a görög filozófia lsten-fogalma köztI szintézis, amelyet Origenész dolgozott
kl, mind a mal napig a keresztény világnézet alapja : a szentirásmagyarázatról,
a lelkiéletről, az Istennel való egyesülésről. az aszkétikáról és misztikáról
szóló felfogása pedIg a keleti egyház közkincsévé vált, és tartósan befolyásolta
a keresztény nyugatot ls , Agostant vIszont szenvedélyes lsten-keresése, hatal·
rnas megtérési élményből fakadó kegyelemtana, mindent a hitre és szeretetre
összpontosftó erkölcstana, egyénIségének varázsa az egész nyugati keresz.
ténység nagymesterévé tette. Origenész ls, Agoston ls kijárta az akkori görög
római Iskolákat. és járatos a görög müveltségben. Origenész a kőzép-platcnlz

rnus egyIk jelentősképviselójének számlt. Agoston pedig a neoplatonlstákért
lelkesedik. MIndketten teljes szívükből az Istennek élő keresztények voltak.
Origenész böjtölve, Imádkozva, egész életében csak a Szentlrásban reltözködö
lsten misztériumát kutatja; Agoston pedig csak az Istent akarja szeretnl , és az
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Ó kedvéért mindenkinek szolgájává lennI. Egyikük sem érezte magát filozófus
nak. Origenész maga igy ír: . Sok görög és nem görög állítja, hogy birtokolja
az igazságot. De mi azóta, hogy Krisztust az lst en Fiának hisszük, és meg
győződtünk arról, hogy től e kell tanulnunk az Igazságot, másoknál igazságot
nem keresünk." ' Ágoston pedig, miut án megtérése után egy Ideig a f ilozófus
szerepét Játssza, nemsokára teljesen levet i ezt , és nem akar más lenni , rnlnr
Krisztus papja, lsten népének szolgája , az Ist enien alázatos Jézus követője .

De éppen azért . mert Or igenész és Ágoston ennyi pont on hasonlít egymás
ra. nagyon is szembeszőkö kettejük külö nbsége. Origenész 185 körül született
az egyiptomi nagyvárosban, Alexandriában: Ágoston 354-ben az északnyugat
afrikai Tagaszte fal uban. Ágoston apja pogány volt, és fia se nem szerette, se
nem tisztelte. Origenész apja keresztény; mégpedig nemcsak közönséges ke
resztény. hanem vértanú! Leg idősebb fia 17 éves korában éli meg, hogy Laetus
alexandriai helytartó apját kivégeztet i hitéért . Origenészék tehe tósek voltak,
de vagyonukat elkobozzák; a serdü lő f iúra hárul anyjuk és hat testvére elta r
tásának gondja. Origenész egész életé n át élt lelkében bámulatra méltó példa
képként atyja emléke. A jó édesatya , aki hitre, lrnáds áqra. t isztességre, az lsten
szerinti élet boldogságára neveli f iát ; a jó édesatya, aki igazán gyermekei ja
vát akarja, de soha meg nem alkuszik a búnnel, a rosszal ; a jó édesatya, aki
az élet adója, őrzője . táplálója. Egész életében olyan akart lenni, amil yen atyja
volt: jó, kedves és a gyengéket, fiatalokat, hitükben veszélyeztetett . klcslnye
ket " seg ítő . Nem tud gyülölni. hazudni, furfangoskodn i. t ltkolöznl . félmegoldá
sokkai megelégedni: ő jó akar lenni , teljesen és megalkuvás nélkül. ~s amikor
az lstenról gondolkod ik. akkor is . szInte tudattalanul. atyjának emléke irányitja
gondol atait. Origenész Istene a j ó I s t e n • a mindig csak javunkat akaró és
ezt a jó akaratot szigorúan és bölcsen megvalósító édesatya .

Ágoston Ist ene a titokzatos kegyelmi kiválasztás Isten e. aki felf oghatatlan
irgalmában kiragadja a pusztu lásba rohanó emberiségból azokat, akiket akar.
Origenész Istene mindnyájunk Atyj a. aki azért teremte tte a vi lágot. hogy legyen
kivel jót tennie, és minden szabadakarattal bíró te remtményt végtelen t üre
lemmel vezetget addig, amíg csak önként el nem veti a gonoszságot. és bele
feledkezik az Ist enbe.

Egy az lsten

Ágoston .kétszer születe tt " keresztény: hosszú tévelygés után talál rá
Istenére. Origenész útja egyenesebb. de az ó életében is volt egy megtérés.
Apja halála után nyelvt antanár lesz. hogy a családot fennta rtsa . De nemsokára
sok fiatalember sereglik hozzá, nem azért. hogy nyelvtant, hanem hogy keresz
tény hitet tanulj on. Még tart az üldözés. és a püspök. Demet riosz meg papjai
elbujdosta k a városból. A fiatal Origenész a helysz ínen van, és hozzá jönnek
az Igazságker esók. Tanítványai közül többen vértanúhalált szenvednek. Ori
genész maga kís ért el öket a vesztóheJyre. Kis híja. hogy öt is meg nem lin-
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csoll a fe /ingerült tömeg, el nem f ogja a hatóság. Mikor eiül az üldözés viha ra,
Origenész eladja nyelvtankönyveit és irodalmi kincseit, szigorú aszketikus élet
módot válas zt, és kizárólag a keresz té ny hit tanu lmányozására és tan ításá ra
szánja mi nden idejé t és ereját. A húszegynéhány éves buzgó fiatalember ekkor
t eszi meg azt , amit később nagyon megbánt : szó szertnt értelmezve a Máté
evangél ium 19. fejezetében (12. vers) lévő j ézusi szót, öncsonklt ást végez,
hogy megszabaduljon a szüzesség elleni k ísért ésektől. Nem tudjuk pontosan,
mi volt e tett háttere, de eltévelyedésében is mutatja a fiatal aszkéta vasaka
rát át.

211 ·től Origenész a püspök megbízásából az alexandriai egyház .kateketikus
Iskoláj ának" (mai nyelven : hittudományi fóiskolájának) vezető t anára lesz. Tu
dományos munká ja óriási méreteket öl t. Ekkor kezd bele hatalmas rn űv é be, az
ún.•Hexapla" szerkesztésébe : a Szentírás hébe r szövegé t és görög for dí tásait
hat rovatban állítja össze, hogy így megbízható Szent lr ás-szöveqre tegyen
szert. Egymást követik a Szentírás könyveit magyarázó hatalmas kommentárjai
(Zsoltárok könyve, Teremtés könyve, János evangéliuma, Ezekiel könyve, Ene
kek éneke , Lukács és M áté evang éli uma stb .l . és a dogma tikai tanulmányok ,
köztük a nevezetes . De pr inclplls". Ezeknek a m űveknek j órésze sajnos elve 
szett, vagy csak töké letlen fordít ásban maradt ránk , de Igy ls bepi llantást en
gedn ek hatalmas tudásába és őszinte , keresetlenül egyszerű keresztény lelkü
letébe.

Az Or igenész kortársait foglalkoztató egyik legnagyobb kérdés a jó és rossz
problémája vol t . A hanyatló római birodalom rendőrségi rémuralma és gazda·
sági válsága mérhetetlen szenvedéseket rótt az emberekre. Igy nagyon is bán
totta szívüket az örök kérdés: m iért ts van annyi rossz a világban? Sokan,
perzs a és gnoszt ikus hatásra, az ún. dualizmusban keresték a megoldá st: Két
lsten létezik: egy jó és egy gonosz . A gonosz isten te rem tette az anyagi v i l á
got o Ez a gonosz isten szerepel az ószövetségi Szentírásban, azért van abban
annyi szó ls ten haragjáról , kegyetlen parancsairól és bossz úállás ár ól. De van
egy jó lsten is: az ismeret len lsten . O küldte a gonosz l sten világába fiát, Jé
zust, hogy az anyag i világ börtönébe zárt lelkeket klvezesse e v il ágból az Atya
országába. Számunkra az ilyen dualisztikus felf ogás teljesen idegen, de a 11·11 1.
századi római birodalomban nagyon sok embernek volt vonzó. A katolikus egy
ház hivatalos képvi se l ői kezdettől fogva ellenálltak ennek a felfogásnak, de
mégis csak tovább te rjed t .

Origenész egész gondolatrendszerének célja e felfogás megc áfol ása. Nincs
két lsten, egy az lsten. Ez az lsten a teremtő é s megváltó lsten, az ó- é s
újsz övetség Istene , az Igazságos é s jóságos lsten. Igy ír egy ik rnüvé ben :

A Kivonulás könyvében olvassuk lsten nevét : .Mondá az Úr Mózesne k: Aki Van.
- ez a nevem." Mi, az Egyház tagjai , tud juk , hogya Jó lsten ejti ki e szavakat,
az az lsten, akit üdv özltönk. Jézus dicsér, rnondván: . Senkl sem jó, csak az
ls ten" (M k 10,19). A .Jö" tehát azonos a Léttel" . A Jó ellentéte a ross z. A Lét
ell entéte a nemlét . A rossz tehát léthiány.'
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A Szentírás és a görög filozófia nyomán igyekszik Ori genész ezt az Istent
Istenhez méltóan felfogni. Ez az egy lsten .van" , . Iétezik", ő a legvalóbb való
ság. Az lsten örök szellem; anyagi teste , emberi tagjai nincsenek. Az lsten
tökéletesen egy, oszthatatlan, nincsenek részei. Halhat atlan az lsten és válto
zat lan. Hatalma mindent átfog , de ő maga nem része a világnak, hanem a vilá
got felülmúló tökéletes Létező.

Ennek az Istennek a legjellemzőbb sajátossága az, hogy jó. Jó az ls ten, és
ezért nem magányos. Lehetetlen, hogya jó csak egy pilla natra is megszúnjék
jót tenni. Ezért lsten , még rnlel ött jóságában e vil ágot teremtette volna, örök
ké szüll Fiát, az Isteni Igét, Bölcsességet. .Szép dolog" Atyának lenni, mondja
Origenész , . ez ért az lsten örökkön örökké atya" .' A Fiú szület ése természete
sen nem anyagi módra történik, hanem úgy, ahogy az értelemből szület ik az
akarás, minden törés , minden szétvál ás nélkül. Az Aty aisten "jó", és a Fiú e
jóság tökéletes képmása. Az Atyaisten j ósáq-lét ének nemcsak egy részét, ha
nem teljes egészét befogadva létezik. Az Atya , Fiú és Szentlélek lényeg énél
fogva örökké jó; gondolatuk, akaratuk tökéletesen egy. Ezért , bár a Fiú az
Atyai sten től különbözö, . egy lsten" az Atyával.

Az isteni gondviselés

Az Atya azért teremtett Igéje által érte lemme l és szabadakarat tal te lruh á
zott lényeket, hogy rájuk pazarolja jóságát. A dual izmuss al szemben Or igenész
hangoztatja, hogy nincsen lényegileg rossz teremtmény. A rosszaság a terern 
tett v ilágban a jó te remtmények szabadakaratának rossz használatából szár
mazik. Ha el ford ulnak a szeretettő l, ha elfel ej tenek hálát adni , ha maguknak
tulajdon ítják kivá ltsá gaikat, létük sorvad (a rossz: léthiány!) , boldogságuk
elenyészik.

A keresztény tanítás szer int az .ördöq ök" ilyen , jónak teremtett, de bukott
szellemek. Origenész ezt a magyarázatot az értelemmel és akarattal rende l.
kez ő valamennyi te remtményre , tehát az emberi lélekre is kiterjeszt i. Úgy v éle
kedik, hogy kezdetben valamennyi teremtmény egyenlő adományokkal fe lruhá
zott szellem volt; mindnyájan bűnbe estek, és ezért születtek különbözö álla
potokban, anyagi testben. E ponton tehát a léle k származásáról szóló platón i
tan egy elgondolását veszi át, de lényegesen módosítja. Platónnál a léle k tes t
be börtönzése egy bukás sajnálatos következménye ; Origenésznél a lélek te st
tel való felruházása a jóságos lsten bölcs nevelői szándékaina k megvalós ít ása.
Az egész világot egy nagy nevelóintézetként fogj a fel , amelyben a bölcs és
jóságos lsten Igéje által mindent teremtményt, sok-sok megpróbáltatáson ke
resztül , arra vezet, hogy önként elforduljanak a rossztól , és önként a jót vá·
lasszák. jóvá legyenek Semmi sem történik véletlenül a világon. Mindent lsten
szeretö gondviselése irányít. Origenész szerint ez az irányítás nem ér véget
az ember halálával. Halálunk után is még sok-sok oktatásra, tisztul ásra van
szükségünk. De végü l is az lsten türelmes és bölcs nevelómunkája célhoz ér.
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Az lsten gyermekei Atyjukra találnak. és .Isten lesz minden minden ben" (1Kor
15,28 - ez Origenész legkedvesebb Szentí rás-verse) .

Már Origenész élete folyamán egyesek hevesen támadták azt a fe lfog ását ,
amely szerint az embe ri lelkek tes tbe költözésük előtt már léteztek. Még na
gyobb ell enkezést váltott ki az a gondolata - vagy mondjuk inkább : t itkos re
ménye -, hogy végül is az összes értelmes te remtmények, még az ördögg é
vált bukott angyalok ls megtérnek, és üdvösségre jutnak. Az Egyház később

Origenésznek ezeket a gondolatait jogg al elv etette . De emiatt nem volna sza
bad őt eretneknek bélyege znI. Ö rnaqa mindig az Egyházon belül. az apostol i
hagyomány alapján akart gondolkodni. és legmerészebb hipotézisei felállítása
kor is csak az a vágy vezette, hogy a kereszté nyek egy Istenének jóságát mln
denkivel megértesse és elfogadtassa. A teremtő Istent igazságtal ansággal , sőt

gonoszsággal vádoló eretnekek ellen akart védőfalat építenI. Ha egyes pon
tokban tévedett is. az lsten jóságáról és az Isteni gondviselés végtelen böl
cs ességérő l való meggyöződése ma is a keresztény vi lágnézet legfontosabb
pill érét alkotja .

A Szentírásban rejtózködó Titok

Origené sz a Szent írást a Szentlélek sugalm azására írt tévedhetetlen könyv
ként t iszte li. Ezért az Istenhez méltó . jó lsten" fogalmát igyekezett kiolvasni
minden lapjáról. Ez kétségtelenül nem volt könnyú fe ladat. A mai ember hoz
zászokott a fej lódés fogalmához. és ezért nem csodálkoz ik azon, hogy az Ó·

szövets ég számos fejezetében foglalt Isten-kép pr im itív vonásokat rnutat . De
az ókorban az emberek számára nem volt tudatos a fejlódés fogalma. Ök in
kább úgy vélekedtek, hogy mennél régibb valami , annál jobb . Az ősi aranykor
álma még nagyon is élénken élt az emberek lelkében. Igy hát Origenész nem
magyarázhatta az ószövetségi lsten-fogalom tökéletlenségét a fejlődés fogai.
mával. inkább arra törekedett. hogy a Szentírás tök életlen .bet üje" mögött
mindenütt fölfedezze rejt ett és mind ig tök életes értelmét. Szent Pál szer int
a zsidók egyiptomi kivonulásakor történt események . elő k é p " , amely a keresz
tények okul ására íratott meg, hogy megértsék. hogyan kell Krisztus hú taní t
ványa/ként élniök (IKor 10,1-11). Orig enész ezt a gondolatot terjeszti kl az
egész Szentfrásra. A Jézus tanít ás ából. az újszövetségi Szentfrásból és saját
ls t en-t apas zta latá bó l marttett Isten -kép az a .szemüveg" , amelyen keresztül az
egész Szentf rást olvassa, hogy az örök életre vezető v ízforrásokat tárjon fe l
benne. Origenésznek ilyen módszerrel végzett szövegmagyarázatai a rnodern
szent írástudomány szemében soks zor önkényesnek t űnnek, néha még mosoly
gásra ls késztet nek. Igy pl. mikor az ószövetség i szövegek arra biztatják a zsi
dókat, hogy irts ák kl ell enségei ket. és még kisdedeiket is sziklán zúzzák szét
(Zsolt 101,8; 137,9 stb .) , ezt így magyarázza: •Természe tes en ki kell irtanunk
ellenségeinket, vagyis a szívünkbe lopakodó . rosszra csábító gondolatokat.
Még kisdedei ket se kíméljük, vagy is az éppen csak szívünkben megszüle tett
gonosz vágyat is azonnal t iporjuk el! " ' Ez a magyarázat persze nagyon távol áll
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a szöveg eredeti értelmétól. De mennyivel jobb eredménnyel jár az ilyen .szel
lemi" szentírásmagyarázat egyes középkori tudósok magyarázatánál, akik az
ilyen és hasonló ószövetségi szövegeket az eretnekégetés és vallá sháború
igazolására használták I Ok nem voltak tudatában annak, amit már Or igenész
jól tudott, hogy ti. az Újszövetségben elénk táruló Jézus lelkülete és alakja az
egész Szentírás értelmének kulcsa. Origenész az egész Bib liát az ls ten szem
pontjából nézve egyetlen könyvnek tekinti; mill ió szaván keresztül csak egyet·
len mondanivaló éri fülünket : az Isteni Bölcsesség, amely Jézusban öltött te s
tet, hogy isteni, örök élet re vezéreljen. O ls magáénak vallotta azt az elvet,
amelyet Agoston mondott ki világosan : A Szent írás csak egyet tanít : azt, hogy
az lsten mennyire szerét bennünket, és azt, hogy ml hogyan szeressük az Is
tent meg egymást.

Origenész azért szerette annyira a Szentí rást , mert nagyon szerett e Jézust .
Az ó szemében az egész Szentírás valamenn yi szaván keresztül Jézus szól hoz.
zánk. O, az egyetlen isteni Ige, szól azok szívéh ez, akik befog adják ő t, .Ahol
sok a beszéd , nem marad el a bún ' - mondja a Példabeszédek könyve [10,19) .
Origenész ehhez a szöveghez a következő magyarázatot fúzi :

Az Ige , amely kezdetben Istenn él volt , nem .sok beszéd', hanem egyetlen Szó.
Ha nem részesülünk ebben az Igében, akkor hiába állítjuk, hogy igazat beszé
lünk, nincs szavainkban igazság, nincs egység. nincs összhang, nincs kereső

odafordu lás az egy teljes Egység felé. De ha valaki az Igazságot mondja, akkor
- még ha hosszú, részletes , kimerítő magyarázatot ad is - beszéde csak
egyetlen Szó. A szentekn él nincs . sok beszéd', mert minden szavuk célja az
egyet len Ige kifejezése. Ezért az evi lági emberek sok könyvet ímak. de a Szent
írás valamennyi könyve egyet len egy könyv .'

A Szentírás, fóleg az ószövetségi Szentirás egyes szövegei nek archaikus,
szinte gyermekded egyszerúsége nem csökkenti Or igenész csodálatát. A mo
dern entellektüelek főképp a Szentírás egyes szövegein ek gondolatbeli, világ
nézeti kezdetlegességén üt köznek meg; az ókor ent ellektüeljeit fók épp nyelv
tani és stílusbeli gyengesége zavart a. De Origenész számára ez nem nehézség,
sőt ellenkezóleg , az lsten jóságának je le.

Amikor ml egy kétéves kis gyermekkel beszélgetünk, az ő kedvéért gyerekes
szavakat használunk. A gyermek ugyanis nem lenne képes megérte ní beszédün
ket, ha le nem vetnén k felnőtt méltóságunkat , és a gyermek kedvéért nem al
kalmazkodnánk a gyereknyelvhez. így értékeld tehát az lsten eljárását is, ami
kor az emberiséget tanit ja. Nézd csak , amiko r mi gyerek kel beszélgetünk, fel 
nőtt létünkre még a szavakat is megváltoztatju k. Nem azt mondjuk, hogy .ke
ny ér", hanem egy gyermekded szót használunk: nem azt mondjuk, hogy .Ital " .
hanem gyerek ek által használt szót ejtünk kl. Még a ruhadarabokat is gyerekes
szóval nevezzük meg. Amikor Igy teszünk, helyte len-e eljárásunk? Ha valaki hall
gatJa egy gyerekkel folytatott társalgásunkat , vajon azt mondja-e, hogy .ez az
öreg elvesztette az eszét . Elfelejtk ezett szakálláról , érett koráról' ? Szó sincs
rólal Inkább helyeselni fogja, hogy a felnőtt , aki gyerekhez beszél , nem az ag
gokhoz illő tökél etes beszédmódot használja, hanem gyermekhez alkalmazkodva
gyerm ekmódra beszél. Már pedig amikor lst en emberekhez beszél, gyermekek
hez beszéll '

Ahhoz, hogy ebben az els ő látszatra gyermekded Szentírásban rejl ő vég-
telen isteni Bölcsességet megértsük, szükséges, hogya testté lett Ige, Jézus
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legyen magyarázója. Józsue könyve szerint amikor az izraeli ták az ígéret föld
jére érkeztek, . Jözsue fe lo lvasta a törvény minden szavát, szóról szóra a t ör
vénykönyv szerl nt" (8,34) . Az Origenész álta l használt görög Szent írás Józsue
nevét Jézusnak írja . Ez alkalma adott neki a következő magyarázatra:

Hasznos feihívn i figyelmeteket arr a, hogy miké ppen ol vassa fel a ml Urunk
Jézus is a törvény könyvét (W1gyis az ószövetségi Szent lr ást ) népének. Úgy
véle m, hogy amikor nekünk .olvassak fe l Mózest " , az Úr kegyelme eltávolítja
szívünkról a . bet ü" (szerinti értelmezés) Iátylát" (2Kor 3,15), és kezdjük megér
teni , hogy . a törvény lelki' (Róm 7,14]. Ezt a . Jelkl törvényt' olvassa fel nekünk
az Úr Jézus. Ú maga olvassa fel a nép egész közössége előtt. Ú az, aki arr a
buzdít , hogy ne kövess ük a .betüt, amely öl", hanem .a Ici ket, amely éltet '
(2Kor 3,6). Jézus azáltal olvassa fel nekünk a tö rvényt, hogy kinyilvánítja a tör
vényben rejlő titkos értelmet. M I ugyan is . akik a katolikus Egyházhoz tartozunk,
nem vetjük meg Mózes törvényét . Ellenkezőleg , elfogadjuk. De azzal a feltétel 
lel , hogy Jézus olvassa fel számunkra. Mert csak akkor értjük meg helyesen a
törvényt, ha Jézus olvassa fel nekünk, és ha, ami nt hallg atjuk, magunkévá tesz
szük az ő gondolatai t és érzésvilágát .'

Erre csak akkor leszünk képesek, ha Jézust kere ssük' , Jézusr a szegezzük
szemünket', Jézust szolq áljuk ", Jézust ut ánozzuk", Jézust követjük" . Jézus, az
isteni Ige szól hozzánk a Szentírásban; de ugyanaz a Jézus, lsten Igéje, lakik
szívü nkben is. Csak az olyan ember ért i meg igazán a Szent írá st , akinek sziv ét
nem töltik meg a vágyak és szenvedélyek, hanem helyet ad lelkében az lsten
Fiának. A Teremtés könyvében van megi rva, hogy . a filiszteusok betömtek és
földdel megtöltöttek min den kutat, amelyet Izsák atyjának, Abrahámnak szol
gái ástak . . . De Izsák újra kiásta a kutakat, amelyeket atyjának 'Szolgái ástak ,
de a fil iszteusok Abrahám halála után betömtek" (27,15.17). Origenész egyi k
legszebb homiliáját erről a szövegról mondotta . Szavaiban feltárul e l őttünk egy
öszjnt én Kr isztust kereső szentírástudós szíve .

A nép szomjan hal, még akkor is . ha kezében van a Szentírás, hacsak nem Jön
Izsák és fel nem tárja az Irást . Ez az Izsák kiás sa a kutak at és megtanit arra,
hogy szívünkben kell ker esnünk Istent . Minden ember sziv ében ott rejtőzködik

az élő vizek forrása, ott rejtőzködik az égi dolgok megértésére való képesség,
ott rejtőzködik az lsten képmás a. A .fillszteusok", vagyis a gonosz szellemek.
ezeket a kutakat tömték be fö lddel. De a mi lzsákunk (vagyis Jézus) újra kl ásta
szivünkben a kutak at: új ra élö vizeket fakaszt belőlük . Ha teh át ma f igyelemmel
hallgatjátok beszédemet. Izsák végbeviszi bennetek müvét , megtisztítja szívet e
ket. megny itja számotokra a Szent írás titkos érte lmét , növeli tud ásotokat . Isten
Igéje veletek van , bennetek van. Mindegyiktek l elkéből eltávolítja a kutakat
megtöltö fö ldet, és élö vizet fakaszt. Az lsten kezd ettől fogva képére és hason.
latoss áqára teremtette az embert. Ezért a te lelked mély én is kezdettől fogv a
ott van a megértés forrása, de a víz nem tudott fe ltörni bel őle , mert a fil isz
teusok betömték földdel. A mi lzsákunk el tudja távolítani ezt a fö ldet. Kérjük
öt , fohászkodjunk hozzá. ássunk vele együtt . harcolj unk a filiszteusokkal , kut as
suk a Szentírást. Ass unk oly mélyre, hogy ami kuta inkból fakadó víz bősége .

sen meg itassa valamennyi ny ájat. " Ha befogadod az lsten Igéjét, ha h üs éqesen
elfogadod Jézustól az élő vizet , benned is .ö rök életre szökell ö vízforrás" (Jn
4,14) fakad ."

A Szentírás megértéséhez kell szövegkutatás , kell tudományos munka. De
mindennél inkább kell a Szentlélek kegyelme. Csak az olyan ember fogja iga
zán megé rteni a Szentírást, akinek szívét az a lélek töl ti be, amely a Szentírás
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szerzöit írásra sugallta . Ezt a Lelket ped ig Jézus lehe li belénk . Ezért lett Ori 
genész számára egy a szent í rást udomány és a lel kiélet , a tanu lás és az imád
ság , a teológiai kutatás és a keresztény élet. Az egység forrása pedig Jézus,
akit nagy vágyakozással szem lélünk. Or igenész így bes zél Lukács evangéliumá
ról szóló homiliájában :

.A zsinagógában minden szem rászegeződött ' [4,20) . Boldog az a gyülekezet,
amelyben mindenki Jézusra szegezi szemét. Bárcsak a ti gyülekezetetekben is
minden szem, nem a testi , hanem il lelki szem, Jézusra szege ződnék l Mert ha
őt szemlélItek , az ő fénye által és a ti nézéstek által fénybe fog borulni arco
tok, és ti is mondhatjátok: . Uram, arcod fénye ránk ragyogott!' (Zsolt 4,7)15

Krisztus és mi

Origenész szenvedélyesen tanulm ányo zta a Szentírásban és telj es odaadás
sal követte életében Jézus személyét. Benne látta az isteni jóság legcs odála
tosabb megnyilvánulását. Igy ír egyik művében:

Krisztus jósága nagyszerübben, istenibben és az Atya tökéletesebb képmása
ként ragyogott fel azáltal, hogy megalázta magát és engedelmeskedett mlnd
halálig, mégpedig a kereszthalálig . Nem ragyogott volna ilyen nagyszerüen ez
a jóság, ha az Istennel való egyenlőséget olyan dolognak tarto tta volna, amely
hez föltétlenül ragaszkodnia kell. és nem egyezett volna bele abba. hogy a világ
üdvösségéért szolgai alakot ölts ön."

Origenész számára tehát jobban fej ezi ki az Is te nt a kereszte n kínha lál t
szenved ö Krisztus, mint az örök isteni fényben ragyogó Ige. Azért van ez így,
mert az lsten lényege a jóság . Méltán mondja Henri de Lubac, a neves Orl qe
n ász-tudós: .Arn] .Origenészt a pla tonizmus tól megk ülön bözt et i , az az Evanqé
l ium, teljes egészében : 17

A közöttünk járó Jézus a m i nagy me ster ünk; jóvoltábó l lassacskán f ölemel
kednek az Istenhez azok is, akiknek még túl gyen ge a szemük ahhoz , hogy az
Isteni Igazság és Bölcsesség fényét szemléljék. Kr isztu s vez et, Kr is ztu s ben
nünk él, bennünket éltet. Egy me gkapó k épb en írj a le ezt a f ol yamatot :

Minden ember, aki hisz Krisztusban, meghal és utána feltámad. Ennek p élda
képe az a vesszö, amely száraz fa volt , de kivi rágzott. Az el ső rügyek akkor
fakadnak, amikor a hi vő megvallj a Krisztus hitét . Utána levelek borít ják a vesz
sz öt, amikor a hivő a Szeritlélek müködése által (a keresztségben) lsten ke
gyelmében részesül. Azután virágok nyílnak rajta. amikor haladni kezd, jó er
kölcsökkel illatozik, és az irgalom és jóság illatát árasztja. Végül az igazság
gyümölcsei érnek rajta , amikor már nemcsak saját maga él. hanem másokat is
éltet. Igy hajt gazdagon minden h ivő Aron vesszején. Ez a vessző : Krisztus! "

A hitből fakadó, keresztségen alapuló kri sztus i élet, amely lst en gy er meké·
vé tesz, lsten legfontosabb parancsának meg tartás a által vá l ik va lós ággá. Or i
genész ezt így magyarázza:

Figyeld meg, hogy Máté evangéliumában sok parancs foglaltatik , de csak egy
hez füzi Jézus e szavakat: .Igy lesztek fiai mennyei Atyátoknak: Ez a parancs
pedig így szól: .Szeressétek ell enSégeiteket és imádkozzatok üldözőitekért:

Azért beszél így Jézus, mert az ellenségeit szerető és üldöző iért imádkozó
ember hasonlít ahhoz az Istenhez és követi azt az Istent, aki . szere tí minden
teremtményét , semmit sem utál abból, amit alkotott, mindenkinek megbocsát.
mert minden az övé, és a lel keket szeretí" (Bölcs 11,24-26) ."
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Mi nden lépésünk, amellyel a jóság és szeretet útját járjuk. kétségtelenül
a mi szabadakaratunk tette, de egyben az lste n kegyelmének m űve.•Abban
az emberben, aki saját életérő l lemondott és befogadta Krlsztust, Krisztus él.
mint Igazság, Bölcsesség, Szentség. Békénk és az lsten Ereje. Ez végzi minden
tett ét.'?' igy születünk Krisztusban lsten gyermekeként. Origenész ezt így
magyarázza:

Odvözítőnk, Krlsztus, Isten .dícsöséqének kisugárzása" (Zsid 1,3) . A kisugárzás
nem olyasvalami. ami csak a múltben áradt volna a dicsőségből és rnost már
nem árad belőle . Ellenkez öleq, amíg csak létezik a ragyogó fényforrás , addig
állandóan születik belőle a dicsöség kisugárzása. Odvözltőnk tehát állandóan
születik az Atyától. Ugyanúgy téged is, ha az istenf iúság ielkét bírod. állandóan
szül Fiában az lsten. Minden jó tettednél , minden jó gondolatodnál újra szül, Ez
az a születés, ameiyben részesülsz. Igy leszel Jézus Krisztusban örökké sz ület ö
fia az Istennek?'

Ez a folyamat végül is elvezet az Istennel töltött örök életre. "Azok. akik
az Istennél levö Ige segítségével az Istennél lev ő emberré lettek. csak eggyel
foglalkoznak: megismerik az Istent. Igy mindannyian, mindenben a Fiú alakját
öltve magukra. ismeret által eggyé lesznek az Atyával. Akkor ismerik majd
meg igazán az Atyát, amikor eggyé leszne k Vele , úgy , amint rnost egy a Fiú
és az Atya .""

Origenész célba ér

Origenész egész életén keresztül. állandó imával. fár adhatatlan munkával ,
szigorú önfegyelmezéssel. szüntelen tanulással. buzgó tanítással erre az Isten
nel való egységre törekedett, erre akarta segíteni azt a sok-sok embert, aki
tanácsát kérte, tan ítványának szegödött, beszédeit hallgatta. könyveit olvasta.
Maga volt az egyenesség, mégis sok félreértésben és gáncsoskodásban volt
része. Püspöke. Demetriosz nem bízott benne, és végül is szigorúan elítélte,
amikor engedélye nélkül egy másik püspöktől pappá szenteltette magát. Bará
tai. a palesztinai püspökök is kezdenek gyanakodni rá mar észnek vélt gondo
latai mlatt, Egy rosszakarója vádiratot köröztet ellene a pápánál és a püspökök
nél, amelyben eretnekségekkel vádolja . Volt tanítványa, Heraklasz, aki Demet
riosz utódja lesz az alexandriai püspöki széken, eretneknek bélyegzi. 233-tól
kezdve Or igenésznek nincs már maradása Alexandriában: a palesztinai kisvá
rosba, Caesareába kell áttennle működésí helyét. Nem egyszer kényszerül igaz
hitűségét bizonyító Irásokat küldözgetni Ide-oda. A nehézségek ellenére rnlnd
végig fáradhatatlanul folytatta hittudományi rnunkáss áqát: öreg napjaiban még
egy nyolc kötetes Apologetica (Contra Celsum) születik tollából. De lelkileg
a sok zaklatásba mégis belefáradt. Utolsó rn űvelben panaszolja. milyen kevés
püspökben talált igazi kr isztusi lelkületet. és hangoztatja, hogy az ember bizaI
mát nem helyezheti emberbe, legyen az akár püspök is , hanem csak az Istenbe.

Már a hatvanas éveiben járt, amikor kitört Déciusz császár véres egyház
üldözése (250) . Ot is börtönbe vetik. és mivel ő buzditja állhatatosságra a
többieket. a legsötétebb zárkába csukják, lábát kalodáb a téve kegyetl enül kl.
nozzák. Nem volt már sok élet benne, amikor Déciusz császár halál ával az üldö -
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zés 251-ben megszúnt , és a börtön kapui kin yíltak. Origenész atyja példájára
mindig vértanú szeretett volna lenni (kis könyve : .Bu zdítás a vértanúságra' ,
remekmú). Az emberek szemében mégsem lett az. Valam ive l túlélte ugyan is
a börtön borzalmait. Rövidde l 251 után adta vissza lelkét Teremtőjének, akinek
jóságát oly erősen hitte és oly rendületlenül hirdette.

Ha Origenész vértanúha lált halt volna, tal án az utókor több jóindulattal
szemlélte volna múvét. De igy, bár gondolatainak óriás i hatása vol t. ő t magát
egyre keményebb vádak ér ik. Szent Jeromos kígyót-békát kiált rá; a magát hlt
tudósna k tartó Juszt iniánusz császár vezetésével ü lé s ező konstant inápoly i zst
nat pedig eretnekként elítéli . Az utókor főképp Szenthá roms ág·tanának eléq
telenségét veti szemére . Kétség telen, hogy nála még nem talá lkozunk a ké
sőbbi nicea i zsinat szabatos kifejezéseivel, és nagyon hangoztatja az Atya ist en
, nagyságát' a Fiúv al és a Szentlélekkel szemben. De már ö ls "egylényegú.
nek ' (homoúzlosz) mondja a Fiút az Atyával" ; ez pedig épp a nice ai dogma
legfontosabb áll ítása. Nem méltányos eljárás el íté lni egy nagy ú tt ö rő t azért,
mert a később i teológ ia pontos fogalmait még nem találjuk nála. Origenész
ugyan nem egyszer tévedett, de nem volt eretnek. Eretnek ugyanis csak az, aki
makacsul szembeszegül az Egyház tanításával. Számára pedig .az apostolok.
tól utódaikra átszánn azó és mind a mai napig az egyházakban fennmaradt egy.
házi igehirdetés' mínden teológ iai gondolkodás mércéje." Or igenész az Egyház
t ia volt. és az akart lenn i. Csak ott vetett fel szerényen, de fáradhatatlanul új
gondo latokat, ahol korának egyháza még nem foglalt véglegesen áll ást . Ezért e
sorok írójának, mint e nagy lángelme és őszi nte keresztény egy ik csod álölé
nak . nagy örömére szolgált, ami kor rábukkant az új róm ai breviáriumban , a
Kr isztus Király ünnepére el ő i rt olv asmány fölö tt e címre : . Ex LibelIo Origenls
presbyteri De Oratione ' (Or igenész papnak Az imádságról c. könyvéből) . Sok
százados elma rasztal ás utá n az Egyház végre elég té telt adott hú f iának. És Illő,

hogy éppen Kris ztus Király ünnepét ékesíts ék szavai. Hiszen Or igenész egész
életében csak egyet akart : azt, hogy Kri sztus, az isteni Bölcs esség, az Atya
jóságának tö kéletes képmása ural kodj ék minden ember szívében , lelkében.
Me rt tudta, hogy így leszünk jó emberek. És ez minden, amít az lsten tőlünk

kíván. mert az lsten jó.
JEGYZETEK

l De principii s, praef. 2 ' Commentari us in Ioannem , lib. 2, n. 13 ' Comm. in Genesim .
PG 12.45' Contra Celsum, ll b, 7, n. 18-22 5 Comm. in loan. l ib . 5, n. 5-6 • Comm. in lel'.
IIb. 18, n . 1 7 Homil ia ln Josue , hom. 9, n. 8 • Comm. In loan. tib. 32. n. 19 • Hom. in
Lucarn. hom . 32 10 Comm. in Ep. ad Romanos , li b. 6, n. 11 " Comm. in Matth aeum. lib .
16, n. 8 " Hom. in Josue, hom . 17, n. 2 " Hom. in Genes im. hom. 13. n. 3-4 " ibid. hom .
12, n. 5 15 Hom. In Lucam, hom . 32 16 Comm. In loan. llb l, n. 32 17 H. de Lubac. Histoi re
et esprit, Paris 1950. p. 238 " HomlHae in IIbru m Numero rum, hom. 9. n. 9 " Comm . in
loan. Ub. 20. n. 17 " Comm . in Matth . l ib . 12. n. 25 " Comm . in ler. llb. 9. n. 4 ZI Comm .
ln loan. l ib . 1, n. 16 :ti Ad Hebraeos , PG 14. 1308 7' De pr inclpils . praef. 2.

Jövő évi számaink témái: Isten-keresés - megt érés - Lélek szerinti
élet - élet és örök élet .
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AZ EGYHÁZ SZAVA

A SZENTATYA HOMILIÁJA A B~KE VILÁGNAPJÁN

Santa Maria Maggiore, 1978. jan. 1.

Bevezetőjében a pápa hangoztatta, hogy minden békevil ágnap mintegy óhaj és Igéret
a polgári év kezdetén. A keresztényeknek közös erófeszftéssel kell imádkozni és mun
kálkodni a békéért. Az egyes évekre kijel ölt jelszó mindig kiegészíti az előzőket . mint
egy-egy új tég la a béke épületében .

Ennek a szentmisének uralkodó gondolatát két szó fejezi ki: Mária és
a béke .

Nlncs-e kapcsolat Már ia istenanyasága és a béke között, amelyet éppen az
ő ünnepén ünnepelünk? Ez a kapcsolat nem esetleges. Valósága és gyümölcsei
Krisztus egyházának egész dogmatikus , patrisztikus, teológiai és misztikus
kincsében gyökereznek.

Ha pedig megvan ez a megfelelés Mária istenanyasága és a béke között,
akkor milyen viszony áll fenn az istenanyaság és az 1978-as békevilágnap t é.
mája: az erőszak visszautasítása között?

Igen, itt is megvan a kapcsolat .
A kérdést tanulmányozó egyre több teológ iai és exegetikai fejtegetés rnin

dig jobban napvilágra hozza ezt a maga szempontjából. E tanulmányok követ
keztetései egybehangzanak az emberek spontán ítéletével.

Az erőszakot többféleképpen vizsgálhatjuk. Akár - mint az erre a napra
kiadot t legutóbbi üzenetünkben tettük - kollektív, nemzetközi oldaláról , vagyis
a fenyegető modern háború oldaláról, annak . rnlnder-estü l esztelen [elleq éve!" ,
.abszurdlt ás ával". az ürháború szomorú hipotézisével . - akár a növekvő bú
nőzés szenvedélyes erőszakának sokféle megjelenésében, vagy a rendszerré
vált közélet i erőszak alakjáb an. Mindenképpen egy alapvető kérdés merül fel :
melyek ennek a magatartásnak és az ezt ösztönző gondolatoknak, érzelmeknek
az okai?

Többször említettük ezeket az okokat el őz ő üzeneteinkben, különösen a le
fegyverzésröl és az élet védelméről szólóban .

Ma délelőtt csak egyet említünk: azt a sokkot, amelyet az elembertelenítő

létföltételek váltanak ki a társadalomban (vö. GS 27) .
Az ilyen létföltételek különösen a f iatalság körében frusztrációt váltanak

ki , az pedig erőszakra és agressz ivitásra vezet a jelenlegi társadalom bizonyos
szerkezetel és viszonyai ellen, amelyekegyszerú szenvedőleges eszközökké
akarnák silányítani őket.

Osztönös vagy szervezett kontesztálásuk nem csupán ezeknek a kínos hely
zeteknek következményei re vonatkoz ik , hanem az egész társadalomra, amely
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.dúskál anyagiakban , jóll akott és élvezethajhász ó. de nélkülözi a magasabb esz
méket, amelyek értelmet és értéket adnak az életn ek" (1968. dec. 20-1 kar á
csonyi üzenet); egyszóval: deszakralizált, lélek nélküli, szeretet nélkül i t árs a
dalom.

Hiszen igen gyakran kik ezek az erőszakosok, akiknek félelmet , ·iszonyatot
kiváltó cselekedeteitől kö t elesség sze rűen tartozunk megvédelmezni emberi
társadalmunkat? Igen gyakran , nagyon is gyakran az elfe lejtettek, a társadalom
szélére szorultak, a megvetettek követik el ezeket a tűrhetetlen cselekménye.
ket, azok, akiket nem szeretnek, vagy úgy érzik, hogy nem szeretik őket. Mo·
hóbban vágynak a vagyonra , mint az emberi k ifejlődésre, tanúi és gyakran
áldozatai az erősebbek igazságtalanságának, vagy politikai erőszaknak , 
hogyne éreznék-e hát magukat .t ékozlö f iúknak " abban a névtelen társadalom
ban, amely világra hozta, majd pedig gyakran magukra hagyta öket, szilárd ér
tékskála nélkül, röviden : i rá ny tű és csillag , karácsonyi csillag nélkül?

Nem vágynak-e ezek az . árvák" ebben a mostoha társadalomban szívük
mélyén egy anyai társadalom után - s végső soron az egyetemes Anya hitből

fakadó anyasága, Már ia anyasága után?

Nem sz él-e hozzájuk Krisztusnak a kereszten kimondott szava: .Asszony,
íme a fiad" (Jn 19,26-27) Szent János által : "Anya, ime a f iaid"?

És nem nekik mondotta-e az Úr halála előtt : "Fiú, íme az Anyád ", olyan
anya, aki szeret benneteket, olyan anya, akit szeretni kell , a szeretet társa
ságának csúcsán álló anya?

Mint Istennek és a Megváltónak anyja (LG 53) .az új Adámé, akiben és aki
által minden ember testv ér (vö. Róm 8,29), Márla, az új Éva igy minden élő

anyja lesz, a mt nagyon szeret ö anyánk (LG 63,58,53) . Az Egyházat képviseli
jövendő világbeli beteljesed és ében . és személyében megkezdte ezt a betelle
sedést (LG 68). Itt új kép merül fel előttünk: Már ia visszaverödé se az Egy·
házon. Amint Szent Agoston rnondla : Mária . tükrözí a Szentegyház képét " .
Min thogy Krisztus királynak, a béke fejedelmének anyja (Iz 9,6) ,ezáltal a béke
királynője és anyja is. Am ikor a II. vatikáni zsinat előszámlálja Mária címei t.
sohasem választja őt el az Egyháztól.

Igy az Egyháznak. az egész Egyháznak is Mária példáj ára kell mind ig benső.

ségesebben élnie egyetemes anyaságát (vö. LG 64) az egész embercsalád
iránt , amelyet deszakral izálódása az embertelenség útjára sodort .

Az Egyház, mint .Mater et magistra" , nem akarja a vil ág békéjét a vil ág
nélkül vagy az ő helyében megalkotni. De amikor minden nemzet között hirdet i
lsten Országát , . egyben kinyilatkoztatja az embernek saját létének értelmét " ,
tudva, hogy . aki Kr lsztust, a tökéletes embert követi , maga is emberebbé vá
lik" (GS 41).

És visszatérve Máriának, a béke Kir álynéj ának gondolatára, szívesen emlé
kezünk meg arról. hogy tiszteletreméltó elődünk, XV. Benedek pápa ennek a
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Máriát megillető címnek a tiszteletére az első világháború végén emlékművet

vésetett neki ebben a bazilikában.

Senki se gondolja. hogy a Máriától hozott békét a félénkek vagy gyávák
gyöngeségével és érzé ke t le ns éqé ve l kellene összetéveszten i. Gondoljunk csak
a Magn ificatra, a máriás litu rgi a legszebb himnuszára, aho l Mária lelkes . bátor
hangja erőt és merészséget ad a béke munkásainak : .Hatalmas do lgo kat cse
lekszik karj a, a fennhéjázó sziveket szétszórja; trónjukról erőseket let aszít. és
kicsin yeket magasra emel " (Lk 1.51-52). Máriára bízzuk az egész vil ág b éké
jéne k ügyé t . Különösen a kedves llbanonl nemzetét, amely a béke eleven p él
dája volt, és az erőszak végzetes spirálisába sodródott, nem anny ira belső

okokbó l, hanem egy olyan helyzet vlsszahatásaképpen , amely még nem ta lálta
meg az országban igazságos megoldását. Végül i s főképpen ennek áldozata
lett.

Ezen a békevIlágnapon teh át buzd ítunk benne teket, aklk jelen vagytok, és
minden hlvöt, Imádkozzatok "Libanon Nagyassz onyához " Libanonért, hogy siet
t esse fiainak kiengesztelődésé t, és a nemzet lelki , erkölcsi és anyagi meqú]u
lás át,

Bárcsak a Közel -Keleten feltünedezett béke-rern énysuqarak közöt t egy
tényező lenne a különbözö l ibanon i csoportok kiengesztelódése és a népesség
derűs együttélése; bárcsak lenne a kiengesztelődés péld ája és az e rőszak

visszautasítása az or szág minden népének a részéről !

Elmélkedésünk befejezéseképpen sürgető felhívást kívánunk inté zni min 
den gyermekünkhöz, egyenként mindegyikükhöz: igye kezzék míndegyi'kótök
megadni hatékony, nemeslel kű és hiteles hozzájárulását a világ békéjéhez.
Mindenekelőtt azzal. hogy eltávol itja a szívébő l az erőszak minden fo rmáját,
mi nden erőszakos érzést testvé re iránt. Igy már az egyetemes béke útjára
értek. mert az az egyes emberek valód i békéjén alapul. Ha azt akarjátok. hogy
az egész világon uralkodjék a béke . akkor uralomra kell juttatnotok szfvetek.
ben, családotokban, h ázatokban. lakónegyedetekben, v árosotokban . orszáqotok
ban, nemzete te kben . Akkor majd a többiek 'is megismerik annak vágyát és örö
mét, hogy derűs nyugalomb an élh essenek, és azon dolgozhassanak. hogy ez a
mérhetetlen jó mindenki vágya , igénye és birtoka legyen .

Különösen nekt ek mondjuk ezt , f iatalok. nektek, gyerekek, akik olyan nagy
számai vagytok ma jelen ebben a bazil ikáb an. A mostani békevHágnapra szóló
üzenetünk vég én is k ülönösen hozzátok Intéztük szavunkat. az egész világ
gyenn ekeihez és f iata lja ihoz. mert t i képesek vagytok rendkívüli mértékben
megnyíln i. örvendezve rendelkezésre álln i ; a felnőttek ezt már sajnos néha
elf eJejtették vagyelveszítették.

Gyermekek , ifjak. van szavatok nektek is. Friss , új. er edeti mondan ivaló itok
vannak, hogy a fel nőttek tudtára adjátok őket . Mondjátok el a békének ezeket
a szavalt. ezt a "nemet az erőszaknak" , mond játok energH~usan , t iszta szívetek ,
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t iszta szemetek erejével . életörömötökkel - de egy olyan vi lágban való élet
örömével. ahol "igazság. béke átöleli egymást" (Zsolt 85.11) .

Gondolateitokban. viselked ésetekben legyen az elsőbbség mindig a szere
rete. vagyis a megértésé. a jóakaraté, a mások iránti szolld arlt ás é. Sztlárdlt
sátok meg meggyőződéses békeszereteteteket a személyes vagy közös imá
ban; az eszmecserékben és elmélkedésekben, ahol mindig mélyebb en igye
kezte-k megismerni Kr isztust és megérteni üzenetét minden követelményével
együtt; a szentségekben. mindenekfölött az euchariszt iában. ahol maga Krisz
tus adja nektek a hitet. a reményt és különössn a szere tetet. Végül 'szil árdítsá.
tok meg a Szúz Márla iránt i gyermeki áhítatban.

Ha meggyőzödésetek szolíd és szll árd. akkor f iata lságotok minden megnyil
vánulásában tanút lesztek a békének és Krisztu s bennetek lakó szeretet ének.

Gyermekek, fiatalok, kezetekben van a világ és a történelem jövője . Ez a
világ jobb , testvéribb és igazságosabb lesz. ha mostantól kezdve eq ész élete
tek megny ílik Krisz tus kegyelmének. a szeretet és a béke eszm ényének. amely.
re az Evangélium tanít.

Mária, a béke Kirá lynőj e és "a római nép üdvössége" (salus populi Romani)
járjon közbe ezekért a szándékokért!

IGEN A GYERMEKNEK

A svájci püspökök körl evele 1977.

Am ikor társada lmunkban a gyermekrő l esik szó, két ellentétes gondolkodás
mód nyilvánul meg. Egyeseknek a gyermek mindig az emberi szerelern vágyva
vágyott gyümölcse ; minden esél yt meg kell adni a gyermekeknek és a ft atalok
nak életük sikeréhez; semmit sem szabad elhanyagoini annak érdeké ben, hogy
a gyermek kibontakozzék. kialakuljon . Mások mer öben ellen tétes eszmék szó
szólói. Ezek különösen alakástervezésben nyilvánulnak meg, amely csupán
kis számú család figye lembe vételével történik, úgyhogy egy népes család
gyakorlatilag nem tud megfelelően elhelyezkedni; egyébként sok tu lajdonos
szívesebben fogad be gyermekte len házaspárokat . A nagyméretű bútorok divat
ja és a gépesítés követelményei arra vezetnek , hogy a gyermek számára szük
séges élettér mind jobban szűkül. Ilyen formán a nagy családok mindinkább
b űnh ődnek . Ha egy házaspárnak kettőn é l több gyerm eke van , egyesek felelőt

fenséggel vádolj ák öket. és az az asszony, aki harmad ik vagy negyedik gyer
mekét várja. bántó mEl9jegyzéseknek tesz i ki magát.

Ugyancsak problematikussá válik a gyermek elfogadása a munkahelyek bio
zonytalansága miatt is . Ez egyaránt érint i a svájc i és a vendégmunkásokat.

Egy bizonyos demográfiai felfoq ás is hozzájárul a népes csal ád meqk é rd ő

jelezéséhez: azt mondják , óvakodnunk kell a túlnépesedés kockázatától . Nos.
tudnunk kell , hogy Svájc azok közé az országok közé tartozik , ahol a szület és-
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csökkenés jelensége a legsúlyosabb, és jól termék , ha komolya n foglalkozná
nak ennek következményeiveI. Meg kell tehát engednünk, hogya népes család
választása hiteles és körültekintő családtervezés eredménye i s lehet, felelős

lelkii smeret i állásfoglalás társadalmunk és az egész emberiség iránt .
Nekünk püspököknek tehát kötelességünk felszólltanl minden keres ztény t :

szegüljenek ellene társadalmunk családromboló áramlatainak. Kül önösen támo 
gatjuk azokat a pol itikusokat és szervezöket. akik az igazi családpolitika és
igazságos családtörvény érdekében küzdenek : az anya jó blztosttása . elegendő
családi lakás, arányos adókönny itések, hatékony segftség a családnak , az anyá
nak és a gyermeknek, - mindezek a követ elmények az Egyház szociális taní 
tásának vonalába esnek .

VIlágos tehát, hogy mind a családoktól , mind a társadal omtól azt várjuk:
egyesült erővel sajátítsanak el a gyermekre nézve kedvező magatartást. De ez
nem ment föl bennünket az alól, hogy saját értékskálankra is rákérdezzünk .
Nem mindennél fontosabb-e számunkra az anyagi kényelem? Talán már nem
is sejtjük, hogy egy bizonyos lemond ás és valód i áldozat i szellem Igazi életö
röm forrása lehet?

Azonban .a gyermekre mondott igen" -ünk nincs ellentétben a felelős csa
ládtervezéssel :

. Ha a gyermek elfogad ásának eredete a teljesen rendelkezés re álló , igazán
emberi szerelem, akkor ez természetes en vezet a fe lelős apaságra." (A svájci
püspökök nyilatkozata a Humanae vita-ről, 1968). Felelős apaság nem sz ármaz
hat önző kényelemkeresésből ; számot kell vetnie a hitvesek testi és lelki
egészségével , képességükkel a gyermek fölnevelésére, gazdasági és társadal
mi helyzetükkel. Kötelesek lelkllsrner etesen tájékozódni , és ha kell . orvostól
is tanácsot kérni .•A házasfelek vezérlője a figyelmes szeretet legyen egymás
iránt , és közösen hozzák meg döntésüket." (1972-es svájc i szinódus .) Ossze
foglalóan ezt mondhatjuk a svájc i püspökök e tárgyú 1968 decemberi nyil at
kozatával:

. Azok a házasfelek , akik elfogadják, hogy nyitot tak maradnak az élet szol
gálatára , s hitvesi egyesülésük alapjává az emberi és keresztény szeretetet
tesz ik, lsten akaratának alapvető követelménye i szer int élnek" (1958·as nyilat
kozat ) .

Mint minden te rvezés . a családtervezés is föltételezi . hogy az ember nyitott
marad az előre nem látható tényezők Iránt , az iránt, amit paradox módon nem
lehetett megtervezni. A tervezés ma minden téren szükséges, de megvannak
a hat áral. Ha nem hagyjuk meg az előre nem láthatónak a maga részét, akkor
minden tervezés az embertelenség kockázatát hozza magával.

A házaspár szempontjából ez azt jelenti, hogy nyitottnak kell maradnia a
gyermek számára akkor is, ha jövetelét nem tervezték be, és jelenleg nem ls
kívánták .

Jegyezzük meg itt , hogy mikor ma . kív ánt" vagy . nern kivánt" gyermekről

beszélnek, ez azzal a veszéllyel jár, hogya hangsúly elsősorban a sz ül ők kiván-
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ságára kerül, azt pedig gyakran beszennyezi az önzés, Igy öntudatlanul nem
annak a gondolatnak áldozunk-e. hogy az emberi életet manipulálni lehet, mint
ha egyedül az ember hatalmában lenne? Ha a szülök nem önmagáért akarták a
gyermeket, hanem pusztán saját vágyuk kielégítésére, akkor sokkal jobban
fognak szenvedni, ha majd egyszer gyermekük jellemben, fizikailag vagy lelk i
leg nem olyannak mutatkozik, mint amilyet szerettek volna .

Minden gyermek érkezése valódi gazdagodást hozhat szüleinek. De ez a
gazdagodás csak akkor lesz számukra teljes, ha tekintetbe veszik, hogya gyer
mek lsten ajándéka, ő bízza gondjukra. A német (és a magyar) nyelvnek egy
sz ép kifejezése valamikor úgy mondta a terhes asszonyról, hogy . áldott álla
potban van." Ezzel kiemelte, hogy lsten az élet szerzö]e. hogy az élet az ő áldá
sának gyümölcse. és hogy - ha lsten oldaláról nézzük - minden gyermek
igazi áldássá válhat szülei számára.

Bizonyára nem kell lebecsülni vagy elhallgatni azt a problémát, amelyet
egy családban az előre nem látott anyaság fölmerülése jelent. Eppan az ilyen
nehézséggel szembekerült szül öket szeretnénk fölhívni: a hittől adott erőben

találjanak bátorságot a gyermek elfogadására. Minden hivőt is emlékeztetni
szeretnénk kötelességére, hogy figyeljenek föl a családi nehézségek minden
adott vagy előre látható helyzetére. Különleges elismerésünk azoké a szülők é,

akik örökbe fogadnak - sokszor nehéz természetú - gyermekeket, és olyan
figyelemmel nevelik, mintha a sajátjuk lenne . Köszönetünk azoké az édesanyá
ké 'is, akik szorult helyzetükben lemondanak arról, hogy maguknál tartsák gyer
meküket, és beleegyeznek, hogy valaki örökbe fogadja. Végül hálásak vagyunk
azoknak a világiaknak és szerzetesintézményeknek, akik és amelyek gondjukba
veszik a gyermekeket. ha szüleik helyzetüknél fogva kénytelenek odaadni öket.

Sok házaspár azért mond ma nehezen igent a gyermekre. mert borúlátóan
nézik a világ jövőjét. Szerintük felelőtlenség gyermeknek életet adni. Ezt a ma
gatartást meg lehet érteni, mert a felelősségtudat jele. De a gyermekről való
lemondás nem azt jelenti-e akkor, hogy kétségbeesünk a jövő felől, és mln
denestül a reménytelenségnek adjuk át magunkat? Nem még borúsabb-e így
a jövő kllátása, és keresztényi mlvoltunk megengedi-e, hogy így lássuk?

Nincs jogunk tekintetünket csak a következő húsz vagy ötven évre korlá
toznl: szélesebb látóhatár elé kell állítanunk magunkat, hiszen lsten ilyet állí
tott elénk. Isten akaratával fenntartja egész teremtését; és minden egyes
gyermek titokzatos módja annak, hogy továbbra is fenntartsa. Ezt csakis a ki
nyilatkoztatás tudja megértetni a hívőkkel. Az olyan családtervezés , amelyben
a sz ülök mindenestül visszautasítanák a gyermeket, természettől fogva ellene
dolgoznék lsten tervének. Ha viszont bízunk Istenben, akkor életünket a jövő

szilárd reménye alapozza meg; megvan az a biztos tudatunk, hogy lsten nem
csupán a földön töltött néhány évért hív életbe egy gyermeket. hanem azért
is, hogy megossza diosőségét az örökkévalóságban. Az a remény is éltet ben
nünket, hogy elég erősek vagyunk a földi világ jövőjének biztosítására, elég
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bátrak. hogy elkötelezzük magunkat egy jobb, Igazságosabb, a gyermeket szi
vesebben fogadó világ megalkotására. Világunknak sürgetó szüksége van olyan
emberekre, akik életükkel és a gyermekbe vetett hitükkel képesek ennek a
reménynek a hirdetésére.

E remény erejében aszülőknek tudniok kell, hogy lsten támogatja öket ma
különösen nehéz nevelöl feladatukban . Ha tudatában vannak, hogya gyermek
végsó soron lsten ajándéka. és nem pusztán ó jó inrlulatuktól függ. könnyebben
teremtenek gyermekeikkel olyan viszonyt. amely a szereteten és igy a javak
megosztásán alapul. Ez az osztozás kizárja a tekintélyi nevelés stilusát, mert
komolyan veszi a gyermekben emberi és istenteremtményi méltóságát. Ugyan
ígyelitél minden tekintélyellenes magatartást is, amely lerontana minden kor
látot, és végelemzésben az igazi nevelés tagadása lenne . A szülők szeretik a
gyermeket. akit lsten adott nekik, ezért megmutatják neki az utat, hogyan lehet
igazi keresztény és az emberi közösség tudatosan felelós tagja. Ha tudjuk,
hogy az élet els ő évei a döntök, akkor segítenünk kell minden édesanyát, a
leányanyákat is ideszámitva, hogy amennyire csak lehet, saját maguk foglal.
kezhassanak klcslnyelkkel: meg is kell gyózni az édesanyákat, hogy ez az el.
södleqes kötelességük.

Azonban a szülók nem egyedüli nevelói gyermekeiknek: az iskola, a tömeg
tájékoztatási eszközök, a környezet sokféle befolyása ugyanúgy meghatározza
a nevelést. Azok, akik a gyerekeket és a fiatalokat befolyásolják: tanítók, lsko
lavezetőség, ifjúsági közösségek, mind együtt viselik a szülőkkel a nevelés fe
lelősségét .

Köszönetünk mindazoké, akik hitüktól indíttatva a gyermekek és fiatalok
szolgálatára szentelik magukat, valamint akik a plébániákon szívesen látják az
ifjúságot. törekszenek megérteni öket és segíteni összevisszaságukon.

Minden karácsony arra a misztériumra emlékeztet. hogy lsten Fia érettünk
kisgyennekké lett. Jézus annak a visszavonhatatlan .igen· -nek a jele, amelyet
lsten mondott az embereknek, és amelynek szünet nélkül föl kellene tündököl
nie minden gyermekben, minden serdülőben. minden felnőtt emberben .

Jézus megáldotta a gyermekeket, és kijelentette: .Hagyjátok csak a gyer
mekeket. ne akadályozzátok őket, hadd jöjjenek hozzám' (Mt 19,14). Egy na
pon tanitványai közé állított egy gyermeket, és ezt mondta: .Akl befogad egy
ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be" (Mt 18,5). Tudni akarjuk,
jó úton vagyunk-e a családtervezés, a gyermek és a gyenneknevelés minden
kérdésében? Kérdezzük meg magunkat, hogyan felelnénk erre a kérdésre :
.Jézus tekintetével nézem-e agyenneket?"

lmádkozzunk, hogy tekintetünk Jézus tekintete legyen , és igyekezzünk le
vonni ebből a következményeket életünkre.

Püspökeitek
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EGYHÁZATYÁK A SZENTIRÁSRÖL

Damas zkuszi Szent János (680-750) : Az orthodox (igaz) h itről szóló m úvéb öl.
4. könyv, 17. fej .

Az az lsten, akir ől az Ö és Új Szövets ég beszél , egy és ugyanaz: Ö az, akit
imádunk és dicsőítünk a Szentháromságb an: amint Urunk rnondotta: . Nem
azért jöttem, hogy a Törvényt lerontsam. hanem hogy bete ljesítse m" (M t 5,17) .
Mert ö üdvösségünkön fáradozot t : ugyanannak érdekében, ami végett az egész
Szentírás és minden égi titok kinyllatkoztat ást nyert. Ezért mondja ismét :
•Vizsgáljátok az Irásokat : azok tanúságo t teszne k róla m" [Jn 5,391. Apostola
is így beszél : .Isten a próféták útj án több alkalommal és többfé le módon
szólt őseinkhez. Ebben a végső korszakban Fián keresztül beszélt hozzánk"
(Zsid 1,1) .

A tö rvény és a próféták, az evangél istá k és az apostolok, a 'lelkipásztorok
és a tanítómesterek mind, mind a Szentlélek által szólnak. Következőleg rnln
den Irás, amely et lsten Lelke sugalmaz, igen hasznos lel künknek...Olyan, mint
a víz partjára ül te tett ta" (Zsolt 1,3) . Ez a zsoltárvers alkalmazható arr a, akinek
lelkét a Szentírás üd ítő forrásvize öntözi: egyre növekszik és gyümölcsöt hoz
a maga idején : els ősorban az Igaz hit gyümölcsét, amelyet örökzöld levelek ,
lombok ékes ítene k: az Istennek tetsző jó cselekedetek. Ezek kifej leszt ik az
erényekben gazdag keresztény éle tet és a Szentírás szemléletében való m é
Iyebb elmerülést. Ha van benn ünk tudásszomj , álta la .g azdagok leszünk rnin
den ismeretben" (lKor 1,5), mert az lsten kegyelm ével párosult buzgóság és
munka minden igazi sikernek a t itka.•Ak i kér, kap, aki keres, talá l. és aki zör
get. annak aj tót nyitnak" (Lk 11 ,10) . Kopogtassunk tehát a Szentírás, e csodás
Édenkert ajtaján ; lépjünk be ebbe az ill atos, édes, elragadóan szép Paradicsom
ba: fülünket itt betölti a Szent l élektől Ihletet t . rnadarak" legkülönfélébb,
gyönyörü dala . Szívreható ének: v igasszal tölt el , ha bánatosak vaqyunk, lecsil
lapít ja nyugtalanságunkat, szent, örökkévaló örömmel tölt i be szívünk. Ráültet i
lelkünket a . mennyei galamb" szárnyára (Zsolt 67,1 4), . mely ezüsttel van ki
rakva, s aranyosan cs illog" , s elröpít az Atya Egyszülö tt jéhez, a Szőlősg azda

Orököséhez, aki aztán elvezet minket a •Világosság Aty jához" .

Kopogtass unk az ajtón , szent vágyódással. kitartással. Ne csüggedjünk,
akkor el óbb-ut öbb ajtó nyílik nekünk . Lehet , hogy első olva sásra nem értü nk
valamit: olvas suk el még egysze r, s ha még mind ig nem értjük, ne veszítsük
el kedvünket: inkább tartsunk ki benne állhatatosan, elmélkedjünk rajta , fontol.
gassuk , kutassuk értelmét, amint írva van : .K érdezd meg atyádat , majd el·
mondja, kérdezd véne idet, ők majd elb eszél ik " (MTörv 32,7) . •Me rt nincs rnln
denkiben tudás" (1Kor 8,7) . Ebből a paradicsomi kútfőböl merítsün k tiszta
fnrrásvlzet , amely .az örök élet re szökell " (Jn 4,14) . Élvezzük, igyuk mohón,
míg lelkünk ki elégül, mert bennük isteni kegyelem van, amely soha ki nem
apad.
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Ha más for rásból is tudunk valami hasznosat merí teni, az nem til os sza
munkra. Legyünk ügye s bankáro k. akik felhalmozzák az igaz-i , valódi aranyat.
de félredobják, ami talmi vagy gyanús. Fogadjuk el más forrásból is a bölcs
mondásokat (pogány i rók müveire gondol) , de vessük el az istenekról szóló
naív és nevetséges meséket. A Szentí rás olvasása erre is képessé tesz minket.

Szent Jusztin (t kb. 165) : A Tryphonnal folytatott dialógusból (Tryphon a Bar
Kekhba-féle lázadás idején menekült el Jeruzsálem ből Efezusba . Itt ment véq
be a vita , amelyet Justinus később f iktív dialógusokkal kiegészítve, 155-161
körül Rómában irt le. Két napig tartott. ezért két fő részre oszlik. Ez a részlet
a 2. rész 99. és 100. fejezetéból való.)

Ezután így folytattam: Szeretném most neked pontról pontra kimutatni ,
hogy ez az egész zsoltár (22[21]) Kri sztusra vonatkozik . A kezdő szavak :
.Istenem, Istenem. miért hagytál el engem?" - e lőre megmondják már abban
az időben , ami el fog hangzani Krisztus ajkáról. Mert a kereszten függve klál
tott így fel : "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem . . . Napesti g kiáltok,
és te nem hallgatsz rám , éjjel is szólít lak, és nem fele lsz nekem: A keresztre
feszítés napján, a hajnali órákban, maga mellé vette három tanítványát az
Olaj fák hegyén , átellenben a Jeruzsá lemi templommal, és így Imádkoz ott :
.A tyám, ha lehetséges, múljék el a kehely tőlem." De imájá t e szavakkal v é
gezte: .Ne az én akaratom, hanem a Tied legyen meg." Ezzel vi lágosan bizonyí.
torta, hogy tényleg emberré lett, és képes volt szenvedni. Hogy eloszlassa azt
az eretnek felfogást. amel y szerínt nem volt tudatában annak, hogy szenvedni
fog, ebben a zsoltárban rögtön hozzáteszi : . Nlncs tudás hiánya énbennem"
(3. vers) . ~ppúgy, mInt nem a tudás hiánya volt az, amIkor lsten megkérdezte
Adámot: . Hol vagy?' vagy Kaint: . Hol van Abel?". hanem ezzel rnlndkett őjü 

ket rá akarta ébr eszten i arra, hová jutottak vétkük miatt. Kr isztus a fenti sza
vakkal jelezni akarta, hogya tudatlanság nem őben n e volt, hanem azokban,
akik vonakodtak hinni benne , és azt hitték, ha megölik, ő is ot t marad végleg
a holtak birodalmában, mint más közönséges ember.

A további szavak szerint : . Am te a szent helyen lakozol, Izrael d lcs ös éqe"

(4. vers). Ezzel azt akarja mondani, hogy valami csodálatos és magasztalásra
méltó dolgot fog m üvelnt , Ez tényleg be is következett, amikor az Atya által ,
harmadnapra a keresztre feszítés után , halott aiból föltámadt.

Osszeáll ította Miskolczy Kálmán

Számunk nyom ása közben érkezik a hír, hogy Szentatyánk. VI. Pál pápa, Jézus
színeváltozásának ünnepén szeretett Urához tért. Hálás szivvel búcsúzunk tőle.

Méltatására következő számunkban vi sszatérünk.
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

A NYELVEK ADOMÁNYA

1. Negyven éwel ezelótt a hittanban azt tanultarn. hogy a hi tben az eszünk
kel elfogadjuk az lsten által kinyi latkoztatott igazságokat . M ikor a teológ iára
érkeztem. kiegészítették azzal, hogya hit személyes viszony Krisztussal. Na
gyon tetszett a különbség, mert sokkal inkább kifejezte tapasztalata irnat . A ka
rizmatikus mozgalom megint határozottan új fényt vetett számomra a hit re.

Mindig hallottam, hogya keresztségben az egész Szentháromság - tehát
a Szent lélek is - az új keresztény szívébe száll, és benne üt i fel lakását. De
amikor megkérdeztem, hogy ezt hogy lehet látni, azt válaszolt ák. hogy ez a
megszentelő kegyelem, és hogy nem látni, hanem hinni kell. Jézusnak Tamás
apostolhoz intézett szavait is hozzátették: boldogok. akik látatlanbanis hisznek .

A karizmatikus mozgalom hivei meg vannak győződve , hogya Szentlélek
eljövetelének nyomai vannak. De még mennyire! Csóstül hozza adományait.
Ma is úgy érkezik, mint az elsó pünkösdön. Új életet öntött az aposto li közös
ségbe. A félénken bezárkózott apostolok kinyitották az ablakokat és az ajtókat,
nyakukba vették a várost, tanús áqot tettek a Jeruzsálemben összecsődüh nép
közt, nyelveken beszéltek és gyógyítottak. Sokakban azt a benyomást ke ltette
a látvány, hogy ezek a jó emberek korán regge l felöntöttek a garatra . Csak azt
nem lehetett mondani, hogya Lélek eljö vetele nyomot nem hagyó esemény
volt. A karizmatikusok hiszik, hogya Lélek ma is adományaival jön . Jövetele
tapasztalati élmények forrása , amelyek még jobban növelik a hite t.

A Szentirás gyakran hangoztatja, hogy ha valamit hit tel kérünk, megkapju k.
E szövegek et úgy magyarázták , hogy az lsten akkor teljesíti imánkat, amiko r
az javu nkra válik. Amikor nem, akkor mást ad helyette. Helyesnek és Jónak
t ű nt fel el őttem ez az álláspont. Ha viszont más oldalról vizsgáltam a dolgot,
lIgy gondoltam: . Na, elegán san kibújt ak a hit követelménye alól : Igy már tu
lajdonképpen nem ,is kell hinni az imameghallgatásban . Mindig hozz ágondol 
hat juk, hogy nem vált volna javunkra. Gondolom, sokan nem is tudják, mit je
lent hittel kérni. A karizmatikusok csodálatos meggyőződéssel hisznek az ima
meghall gatásában. Szüntelenül tapasztalják, és tanúságot tesznek róla. Könyör
géseikre sok gyógyulás is bekövetkezik. Ezt magam is láttam.

2. Most csak a nyelvek adományáról akarok beszélni. Elvégeztem, sót még
tanítottam is a teo lóg iát , de arról sejtelmem sem volt, hogy a nyelvek ado
mánya létezik. A Szentirást t ű rhetően ismertem. Mestereim mind azt tan íto t
ták , hogy a nyelvek adománya az Egyház első évei t kísérő jelensé g, amelyre
késöbb már nem volt szükség. Elmaradásuk te rmészet es folyamat volt. Milyen
gyenge hitük lehetett az apostoloknak és az első keresztényeknek - gondol.

59



tam -, hogya mai sokszor istentelenséggel k üszkődö ernberls éq hitben mégis
annyira felettük áll . hogy nekik még szükségük volt ilyen mankóra , de nekünk
manapság már nem.

Amikor először vettem részt karizmat ikus összejövetel en spanyol nyelv en,
mindenki beszélt nyelveken. Mindjárt feltűnt, hogy nem egészen úgy beszéltek.
mint más nyelven. lnk ább gagyogás vo lt . Egy-két szótagnak sorozato s Ismét el.
getése. Hogy ne maradjak le, elkezdtem magyarul imádkozni a Miatyánkot.
Senki sem vet te észre hogy ha nyelven beszélek i s, de nem számomr a isme
retl en nyelve n.

A nyelvek adományában nem a szószerint i megértést kell keresn i. A léle k
rnélyéröl el őtör egy naqyon magasztos vágy az lsten dicsé retére . A nyelve ken
beszélés imádási forma (1Kor 14,1-5) A művészethez és a festészethez hason
li tanám. Egy modern festményt nem tudun k részleteiben elemezni . mégis el ls
merjük kifejező erejét . A nyelve k adományának veleje nem a mondatok sz ó
szerin ti értel mében rejl ik, hanem az lsten mélyről feltörő dicséretében. Ezt a
j ele nl evők álta lában megérzik. Még ha nem is éreznék meg, az lsten dicséreté
nek akkor is van értelme, mert nem az embernek, hanem magának az Úrnak
szól. Gondoljuk csak el, mit érzett a zsol táro s, mikor így éneke lt (150. zs .] :

Dics érj étek harsogó harson ákkal .
dicsérjé tek hárfán és citerával.

Dicsérjétek dobszóval , t ánccal .
dicsérjétek húrok, sípok szavával.

És minden ami él.
az Úrnak dicséretét zengje .

Alleluja!

Akiknek megadato tt a nyelvek adománya, leírjá k, milyen kimondhatat lan
örömet és szívet tágító vágyat éreznek lsten d icsőítésére. Atenged ik magukat
ennek a vágynak. Kiemelik , hogy ez az átengedés fontos feltétele az adomány
kibontakozásának. Ezá ltal mint egy a bennük imádkozó Lelket engedik szóhoz
jutni (Róm 8,26-28). O adja az ember ajkára saját szavalt. hogy az Úrnak ma
gának tetsző dicséretet zengjen.

A nyelveken való beszédnek mint imádásnak nemcsa k értelme van, de
á ta lak i t ő hatása is. Az örömteljes ima nemcsak az lsten felé nyitja kl az ern
bert , hanem többi embertársa felé is .

Sokszor szembeál11tották az adományokat, de főleg nyelveket a szeretettel.
Szent Pál is hasonló gonddal küszködött, A korintus iak ugyan is áh ltattal be
sz éltek nyelve ken, de a szeretetet és az összetartást a tarisznyájukban felej
tették. A dolog természete nem kivánja, hogy így történjék, mert a glosszolália
olyan, mint bárm i más imaméd. Egyaránt nyitja ki szivün ket lsten és az ern
bertárs fel é. Ezért hasznos a szeretet elsőbbrangúságátszem előtt tartan í.

A karizmat ikus mozgalom alapja a Szent lélek eljövete le. A mozgalom tag·
jai , bizonyos előkészül et után, feltesz ik a kezüket az újonnan jött testvér fejére
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és közösen imádkoznak, hogy a Szentlélek jöjjön le rájuk. Ezt az eseményt a
Szentl élekben való keresztségnek hívják. Az ilyen keresztség a kezdő és alap
esem ény. Ettől kezdve megnyIlvánul életében a Léle k ereje és adománya i. A
karlzmatiku sok szerint az első és legtermészetesebb a nyelvek adománya. Oly.
kor mindjárt a Lélekkel való kereszt ség után közvetlenül kezdődtk . Másoknál
pár nappal vagy héttel utána . Néha bizonyos idő múlva el ls múli k. Egy m ély
l el k ű pap azt mondta nekem. hogy ő l s imádkozott jó ideig nye lveken . Utána
megmaradt neki a különös áhítat és imádás, de nem nye lveken fejeződik ki. A
karl zrnatlkusok meg vannak róla győződve, hogy minden keresztény megk apná,
ha átengedné magát a szívében lakó Léle k imádó vágy ának. Pál is szeretné, ha
mind enki beszélne nyelveken ( l Kor 14,5) .

3. A nyelvek adományát háro m csoportba szeretném oszta ni. Az el ső oly an,
mint a gagyogás. Már említettem. Pár hang vagy szótag folytonos ismé tl ésé
ben áll. Az örömkurjongatásokkal hasonl ítanám össze. Az ér te lme minden két·
séget kizáróan az lsten dicsérete. HQ9Y a szavak vagy szótagok tényleg vala
mely élő nyelven fohászimákat jelentenek-e , nem tud om. Azt mondják, egyes
esetekben bebizonyosodott, hogy így volt . Ha többen beszélnek egyszerre.
gyönyörű összhang alakul ki a teremben , és felem e l ő érzést vált ki mindenki
ben. M aga a közösség nemcsak megértI, hanem együtt él i a d icsőítést. Tehát
nincs szükség tolmácsra. Szerén y tapasztalatom szerint a legelterjedtebb faj.
t ája a nyelveknek.

A m ásodik csoportba azok a glosszolá liák tartoznak, amelyekben a Lélek
küld a közöss éqnek üzenetet isme ret len nyelven. Ebben az esetben egy másik
adományra van -szüks éq: a nyelvek értelmezésének az adományára (1Kor 14,
1·20). A ki a nyelvek magyarázásának ajándékát kapja, a meg nem értett nyel
ven elhan gzott üzenetet a közösség nyelvére ültet i át. Szerintem a nyelve k
ezen fajtája és annak a tolmácsolása ritkaság számba megy . Néha abban sem
vagyo k biztos, hogy az ilyen magya rázat a nye lvnek szószer inti ford it ás áb ól,
intuitív megértésébő l , vagy egy majdnem független sugalmazásból ered-e . A
k ö zées ő megoldás fe lé hajlok.

A harmadik csoportba sorolom az elrag adtatás nyelvé t (1Kor 14,1 3-20),
amelyben a beszélő nincs a beszédének tudatában. Nagyon hasonIf that egy
egyszerű elragadtatáshoz. Ilyet karizmatikus összejövetelek keret ében nem
láttam. Rendes en a nye lveken beszélő maga beszél, ura cselekedetének, ő ha
t ározza meg, hol és mikor adja át magát a nyel vek adományának, és maga
határozza meg, mikor hagyj a abba. M ind az öt érzékszervé nek mi ndvég ig tuda
tában van.

4. A glosszolá liát általában egész egyszerű és nem túl nagy j elen tőség ü

adománynak tekintik. Akkor értékel jük helyesen, ha az egyházi élet tel jességé.
be helyezzük vissza. El sősorban a t öbbi adományok határozzák meg helyét.
Szent Pál sok más adományt sorol fel : a bölcsesség ajándéká t , a tudás aj ánd é
kát , a hitet, a gyógyító és csoda tevő hat almat , a prófé tálásnak, a szellemek
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megkülönböztetésé nek az adományát (1Kor 12,8-11) és ké sőbb hozzátesz i a
kormányzói adományt és a segítőkészséget (12,28) .

Különösképp kettőre szeretném közülük fel hívni a fi gyelmet. A közösség
nek szinte teremtő és összetartó ereje a prófétálás. Persze nem a jövendő

mondásra kell gondolni. hanem a Lélek erejével való beszéd re, prédikálásra és
főleg a tanúságtételre. A Lélek erejével elhangzó beszédet könnyen fel lehet
ismerni és mindenkit magával ragad. mert a jelen eseményeket csodálatos
fénnyel és erővel vil ágítja meg. A másik a gyógyító hatalom. A karizmat ikus
csoportok nagyon gyakorolják. Jézus szinte alig tesz különbséget az igehi rde
tési és a gyógyítási küldetés közt , Ö maga rendszeresen gyógy ított beszéde i
után. A tan ítványokat is egyformán küldi prédikáln i és gyógyítani. A karizmat i·
kus csoportok hangsúlyozzák, hogy az evangéliumot olvasva nehéz a kettő kö
zül egyiknek el sőbbséget tulajdonítani. Hogy ezt komolyra tudjuk venni, biblia i
egységben kell látni a bűnt és a bún következményeit : a rnor álls , a pszihikai
és a f izikai betegségeket. Akik Krisztussal a gonosz lélek ellen küzdenek, azok
nak hatalmat ad a rossz legyőzésé re . A győgyítás elmaradhatatlan feltétele az
élő hit abban, hogy Krisztus Urunk gyógyításokkal fog felelni. ha hit tel fordu 
lunk hozzá.

Gondolom. a kar izmat ikus közösségeken kívül gyakran nagyméretú hitet
lenség uralkodik ezen a téren. Jézus bizony ára kemén yen megfeddene minket
hitetlenségünk miatt, mint az evangéliumban annyiszor tette. Hiszünk a rneq
s zeritel ő kegyelemben. amíg semm inek se kell láthatóan megváltozni, de nem
hisszük . hogyaMegváltó rajtunk keresztü l látható, tapasztalható és néha szem
beötlő módon küzd a gonosz szellem hatalma ellen. A karizmatikusok gyógyí .
tásaiban még az is figyelemre rnéltö, hogy ezt a hittel való gyógyítást mindig
cso portban és nagy közösség i együttérzéssel végzik .

Az adományok mind a közösség építésére irányulnak. Ebben pedig a leg
fontosabb , a legmaradandóbb (1Kor 13,13) és a leghatásosabb a szeretet. O
adja meg II több i adomány rendjét. Nem lenn e azonban helyes. ha a szeretet
fe lmagasztalását kihasználnánk, hogyelhomályosítsuk vele a hegyeket át·
helyező hitet, amely a karizmatikus közösségekb en oly elevenen él.

Hogy teljes képet kapjunk a nyelvek adományáról, az adom ányokat magukat
kell belehelyezni a teljes egyházi életbe. ahol a szentségek és az Egyház szer
ves egysége adja meg minden eseménynek a maga helyét.

Jálics Ferenc

SZERETEM ABIBLIÁT

Számomra a Bibl ia a szív és képzelet e lső ébredésé vel olvadt össze. Milyen
gyöny örúséggel szemléltem már zsenge gyermek koromban. amikor Bar-le-D úc
ban a keresztény bölcsesség jó nővéreitő l az iskolapadban olvasni tanultam ,
azokat a nagy kartonképeket, amelyeket az Úr éle tének ábrázolá sával kezünkbe
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adtak! És később , a gimnáziumban , a szent történetek elr agadtatásba ejtetté k
tizenkét éves szívemet: Abrahám áldozata és az özönví z, Rebekka eljegyz ése,
Jákob, Mózes és Tóbiás , Héliodorusz büntetése és a szamariai asszony - mind
egyformán nagyszerü képek, csak azt az egyet mondhatom róluk, hogy bele
érző képességemet a végső kig fokozták. Micsoda szakadék tá rult fe l, amikor
később a görögök , a rómaiak és utóda ik felé kellett fordulnom!

És aztán annak a felejthe tet len 1886-os karácsonynapnak az estéjén!' Aszta
lomon ott feküdt egy protestáns barátnőnk ajándéka Kamilla nővéremnek : egy
biblia. Nem kellett-e a Gondviselés kezét föl ismernem ebben? Amit azelőtt so
hasem csináltam, azt most megtettem: felü töttem a könyvet. Két hely en. E lő

szörre az emmauszi tanitványokról szóló elbeszélésre találtam Szent Lukács
evangél iumában, ahol az Úr, a leszáll ó éjszaka ellenjáté kaképpen, két elfogó
dott útitársának bevilág ít a régi frások t it kaiba. A másik hely pedig a Példa
beszédek könyv ének az a föls éges nyolcad ik fejezete volt , amely a Szepl ő 

telen Fogantatás ünnepi miséjének olvasmánya. Valóban! Rövidesen felismer
tem erről a sugárzó alakról , hogy lsten Anyj ának vonásait idézi, és ugyanakkor ,
ettől elválas zthatatlanul az Egyház és a teremtett bölcsesség arcát . Később i

drámáimban egyetlen nőalak sincsen, amely ne őriz te volna meg ennek az ámuló
csodálkoz ásnak valami nyomát .

És most mi tö rtén t? Nem vette-e el t őlem ez az új v il ág, amelynek kapuja
éppen kinyílt előttem, az e világba való örömöt? Az Irás azt mondja nekünk:
mindkettőt együtt teremtette lsten , úgy mondanám: egymásra vonatkoztatva .
Mindkettő együtt a nagy katol ikus valóság: az ég és a föld . Milyen szép az ég
és a föld! . . . Jézus azt mondja nekünk: .Én legyőztem a vi lágot ." Nem úgy
győzte le, hogy hátat fordított neki. Úgy győzte le , hogy föl ébe emelkedett,
hogy Onmagában, Onmagával és Onmaga fölött megmut atta a vil ágnak okát ,
célját és értelmét : ezt az értelmet , amely cl maga, és amelyet magával hozott ,
hogy a világ elé tárja - a ke reszte n függve. A végső sz ö az isteni sz ó. Nem
azért jött, hogy a vég ső szót a világnak engedje át.

Megértettem hát szivemben a nagy katol ikus hivatást : a mindenség hívá
sát . . . Mi más volt az életem negyven éven át, mint hogy e bolygó minden
égtájával szomszédságba kerültem és barátságosan éri ntk eztem , az érzékeny
lélek minden veszélyével együtt?

Különböző ford itók, különbözö nyelvek, különbözö formák, különbözö hely
zetek ellenére ugyanazt a Szerz öt tal áljuk (a Szent írásban) , aki mindig csak
ugyanarról beszél nekünk, ugyanabból a ki ncsbő l merít, és a bölcsességnek
ugyanarról a fájáró l szakítja gyümölcsei t. Min t katolikus h ivők tudjuk: ez a
szerzö a Szentlélek.

. . . Mekkorának kell ene lennie ámuló csodálkozásunknak azon a fölséges
kiváltságon, hogy ez a Szentlélek a mienk, egy könyv lapjai közé zárva: Cl ,
ak t rő l írva van, hogy képes .m indent megmondani nekünk"! Micsoda hittel,

I Meg térése napj a a páriz si Notr e-Dame-ban.
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micsoda áhítatos ti sztele tt el, micsod a buzgósággal kellene kérdezgetnünkl Ez
nemcsak tanács, ez parancs, amelyet te ljes ítenünk kell. "ViZ'Sgáljátok az Irá
sokat" - mondja nekünk az Úr. De ezen nem csupán fu tó bepillantást ért , ha
nem szenvedélyes tanu lrnányozást . amelyhez minden segédeszközt fel kell
használnunk. Nemcsak szell emünket és szívü nket - ez kevés lenne - , hanem
mindazt az eszközt is, amelyet az egész Egyház tanításában és li turgiá jában
oly nagyszerüen kifejt számunkra .

. . . ~s mégsem egészen helyes azt mondani , hogy mi kérdezzük meg az
ír ást. Ennél fontosabb lenne az a fölismerés , hogy mi vagyunk azok, akikhez
az Irás kérdést intéz, és hogy mindannyiunk számára, minden időben , minden
nemzedéken át , azok minden egyes kérdésére meg is találja a megfelelő vá
laszt .

Paul Claudel: J'aime la Bible

A REM~NV

Részlet Az Aprószente k miszt ériumából

Április 9-én, 65 éves korában elhunyt Rónay Gyö rgy, a jeles költő, író
és műfordít ö, a Vigí1ía szerkesztője, századunk magyar katolekus irodal
mának egyik jelentős alakja. Néhány hónappal halála előtt küldte meg
azt a két szép Péguy-réssletet. amelyet kéresünkre fordított le . Ezzel
búcsúzunk most tőle.

~n va gyok a H árom Erény Ura, mondja Isten.

A Hit hűséges hitves.
A Szeretet b uzgó an ya .
De a remény egészen kicsi lányka .

~n vagyok az Erények Ura, mondja Isten.

A Hit az, aki századokról századokra helyt állt
A Sze retet az , aki századokról századokra szetosz tja magát.
De az én kis reményem az ,
ak i minden áldo tt reggel fö lkel.

~n vagyok az Erények Ura, mondja Isten.

A Hit az, aki szazadokról századokra kifeszül .
A Szeretet az, aki századokról századokra fölo ld ódi k .
De az én kIiS reményem az,
aki minden áldott reggel
jónapot m ond nekünk.
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Én vagyok az Erények Ura, mondja Isten.

A Hit katona, kapitány, aki egy erődöt védelmez.
Egy királyi várost
Gascogne határán, Lotharingia határán.
A Szeretet orvos, szegények irgalmas nővére,

ld. betegeket ápol, sebesülteket ápol,
a király szegényeit,
Gascogne határán, Lotharingia határán.
De az én kis reményem az, aki
jóreggelt 'ki ván a szegényeknek és árváknak.

Én vagyok az Erények Ura, mondja Isten.

A Hit templom, francia földbe gyökerezett katedrális.
A Szeretet kórház, íspotály.rnely a világ minden nyomorüságát. befogadja.
De a remény nélkül mindez nem volna más, mint temető.

Én vagyok az Erények Ura, mondja Isten.

A Hit az, aki századokról századokra virraszt.
A Szeretet az, aki századokról századokra virraszt.
De az én kis reményem az, aki
minden este lefekszik
és minden reggel fölkel
és igazán nagyon jól alszik.

Ennek az erénynek az Ura vagyok, mondja Isten.

Az én kis reménységem az, aki
mínden este ela!1szi'k
gyerekágyában,
miután imádkozott szépen,
és minden reggel fö lébred és fölkel
és megújult tekintettel imádkozik.

Én vagyok a Három Erény Ura, mondja Isten.

A Hit hatalmas fa, egy francia talajba gyökerezett tölgyfa.
S e tölgyfa szárnyai alatt a Szeretet, lányom, a Szeretet a világ minden

ínségének menedéket ad.
És az én kis reményem semmi más, csak annak a kis rügynek az igérete,

me1y április legelején jelentkezik.
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É s ha látjuk a fát, ha szem ügyre veszed a tölgye t ,
e tizenhárom, tizennégy vagy tizennyolc évszázados tölgy durva kérgét,
mely századait szaporítja századokr ől századokra,
e rücskös, kemény kérget, s fönn az ágko ronát, mely mintha roppant

karok kúsza összevisszasága volna ,
( ren dezett összevisszaság),
s a földbe mélyedő gyök.érzetet, mely úgy markol a földbe, mint roppant

lábak összevisszasága,
( rendezett összevisszaság),
ha l átod ezt a rengeteg erőt és nyerseséget,a gyöngéd kis rügy nem tű -

nik, csak semmiségnek.
úgy tetszik, ő élősködik a fán, ő eszik a fa asztalánál.
Mint e gy fagyöngy vagy mint egy gomba.
Úgy , mintha ő táp lá1koznék a fából (fattyúnak mondja a paraszt>; úgy,

mintha ő támaszkodnék a fára, ő nőne ki a fából, és a fa nélkül nem
létezn ék, nem lehetne. Valóban, ma kilép a fáb ól, az ágak hónaJl,jában,
levelek hónaljában, és nem létezhet a fa nélkül, Mintha a fából sz ár
maznék, mintha a fából kapná tápláilékát.

Holott éppen ellenkezőleg, minden belőle származik. H a nem sarjadna
rügy, nem lenne fa se többé. Az ezernyi rügy né lkül , m ely április
legelej én, esetleg március végső napjaiban váratlanul kisarjad, semmi
sem állna fenn, a fa sem állna fenn, nem tartaná meg fa-helyé t (rnert
ezt a helyet tartania kell), a nedv nélkül, mely földuzzad s májusban
könnye csordul, a sok ezer rügy nélkül, mely a fák durva hónaljában
gyöngéden kisarjad.

Kell, h ogy minden helyet betöltsenek. Minden é let a gyöngédség szülötte.
Minden élet ebből a gyöngéd, ebből a finom áprilisi rügyből szárma
zik, s ebből a májusban könnyező nedvből, s a finom fehér rügy gya
potjából és vattájából, ahogy m eleg en és ahogy gyengéden öltözteti
és óvja a n övényi gyapjú bolyhos parnata, a fa gyapj ának bolyha. E
pihés pamatban van minden élet títka, A durva kéreg olyan mint a
páncél ehhez a gyöngéd rügyhöz képest. Csakhogy a durva kéreg sem
mi más, mint megkem ényült rügy, mint elöregedett rügy. S ezért tör
át mindig a gyöngéd rügy a durva k érgen . és ezért sarjad lki alóla
mindig.

A legdurvább katona is tejen nevelt gyöngéd gyermek volt valaha; s a
legkeményebb vértanu a kinpadon, a legkeményeb b vértanú, b ár
mily cserzett a bőre és b ármilyen keménykötésű, spanyolcsizmában
va gy ha körmét tépik , a legkeményebb vértanu is tejes ajkú kisgyerek
volt valaha.

Ha nincs e semmiségnek lát szó rügy, ha nincs e semmi kís rügyecske.
csupán száraz fa volna az egész.

És a száraz fa tűzre vettetik.

66



Titeket az téveszt meg, hogy ez a durva kéreg fölsérti kezeteket; és sem
a vállatokkal nem bírjátok a törzset odébb tolni csak egy milliomod
milimétert; sem pedig l ábatokkal nem bírjátok elmozdítani ezt a vas..
tag gyökérzetet csupán egy milliomod milimétert; sem kezetekkel
egyetlenegy vastag ágat; s éppen hogy megrezzentitek a kisebb ágak
közül egyik-másikat; és nem bírjátok himbáltatni öket;

a rügy viszont nem áll ellent az ujjnak. és csak egy fricska kell, bárki le
pöccentheti a rügyet,

mely ölnyi vastag ággá lesz, ha kifejlődik.

Mert könnyebb, mondja Isten, rombolni, mintsem alapítani,
és ölni, mint világra hozni,
és halált adni, mint életet adni.
És a rügy egyáltalán nem áll ellent. És nem is arra lett, hogy ellenálljon,

és nem az a dolga, hogy eHenálljon.
A törzs, az ág, a hatalmas gyökérzet: az lett arra, hogy ellenálljon, annak

dolga, hogy ellenáUjon.
S a durva kéreg lett a durvaságra, annak a dolga, hogy durva legyen.
A gyöngéd rügy viszont a születésre lett, annak az a dolga, hogy l étre

hozzon.

(És hogy t önntartson.i

(És hogy szeressék.)

Ezért hát mondom nektek, mondja Isten, hogy az április havi rügyezés,
hogy a remény e sok ezer, hogy csak egyetlen, parányi kis rügye nél
kül, amit nyilván akárki összezúzhat. e gyöngéd és bolyhos rügyecske
nélkül, arrnt akárki lefricskázha.t, egész teremtésem száraz fa lenne
csak.

És a száraz fa tüzre vettetik.
Charles Péguy

AZ EGYHÁZ ~S AZ tJRDtJG

Az Egyháznak az ördögról és a gonosz hatalmáról szóló tanítása több év
óta szokatlanul élénken vitatott témája lett országunk nyilvánosságának. Egy
fiatal lány ijesztó halála még csak kiélesítette ezt a vitát. Az Annellese Michel
halálának körülményeirói folytatott per új lendületet adott az ördögról és eg
zorcizmusról szóló beszédeknek.

Az itt következő fejtegetés nem akar a perre és az ítéletre vonatkozó állás
foglalás lenni.
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Az ördög és a gonosz hatalma

Az Egyház megszakítatlan hagyo mányú tan ítása , hogy lsten értelemmel és
akarattal rendelkező láthatatlan lényeket teremt ett. Egyesek szabad elbatá r ó
zásból lsten, minden jó sze rzője ellen fordu ltak, és gonosszá váltak. Továbbá
az Egyháznak meggyőződése, hogy ezek a gono sz szel lem ek átkos befo lyást
próbálnak gyakorolni a világra és az emberekre ls. Ennek a bef olyásnak sok
alakja van. Egyik lehe t a megszállottság.

Az ördögről szóló egyház i kijelentéseknek azonban semmi közük sincs ah
hoz a századok folyamán mindig újból föllépő tévtanhoz, amely szerint kezdet
tól fogva 'lenne egy Istennel egyenlő gonosz elv. Ezzel a felfogással szemben
hangsúlyozzák, hogy az ördög te remtett lény, és gonoszsága nem tud ár tani
lsten hatalmának és jóságának . A Szentí rás is bizalmat ad minden h ív őnek.

hogy Jézus Krisztus megtörte a Sátán hatalmát. Aki benne hisz , remél és őt

szereti , az ugyan ezzel még nem menekült meg mindenestül a kísértő ostroma
tól , de erőt és oltalmat kap, hogy ne kerekedjék föléje.

A katolikus teolöq la ragaszkodik az ördög és a démoni erő k létezésének
tételéhez.

A 20. századvégi embernek sincs oka, hogy tagadja világunkban a sátán
és a gonosz szellemek múködését , vagy képtelennek érezze az erről szóló ki
jelentéseket. Profán kutatások, bár sokban gyarapították ismereteinket, mind
máig nem tudtak kielégítő feleletet adni a kérdésre: honnan ered mindaz a
rém ítő, félelmetes, embertelen . ami a történelem fol yamán és a mi úgyneve·
zett felvilágosult 'századunkban is az ember ellen történt és a mai napig ór áró l
órára tö rténik? A lapjáb an véve csak az tudja ezt a kérdést megválaszoln i, aki
t isztában van a gonosz t itkával és tudja . hogy van ördög .

Tévedés, visszaélés és babona

Az ördöghöz hozzátartozik , hogy álcázza magát és számtalan álarc moge
rejtőzik . Semm i sem segít neki ebben jobban. mint az a durva babona, amely
ellentétben áll az Egyház kötelező tanttás ával. Ezt a különbséget a nyilvános.
ság nem ritkán nem veszi figyelembe.

A leghatározottabban ellene fordulunk mindenkinek. aki ér telmetlen . ör
dögh itet" terjeszt. Zavaros felfogásukban olyan messze mennek, hogy állítö
lagos megszállottak szájából származó kij elentéseket teszne k közzé, hogy
ezzel erősítsék téves véleményeiket. Az Ilyen szektás körökt öl az Egyh áznak
ma éppen olyan nyom atékosan kell óvn ia, mint azelőtt.

Amit az Ir ás és az Egyház kötelező hitvallása az ördögről rnond, azt nem
szabad feladni. Jézus Kr isztus üzenetének középpontja azonban az üdvösség,
amely benne mindenkinek megjelent. és elvileg megtörte az ördög és a dé
monok hatalmát.

Az egzorcizmus

Az Újszövetség számos helyen tudósít lsten Fiának küzde lm éröl a démoni
hatalmak és az ördög ell en. Jézus Krisztus Egyháza Urának ezt a küzdelmét
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a maga rnódj án, sokféle alakban továbbviszi. Liturgiájában mind ig újra fö lmerül
nek a kérések Krisztus támogatásáért az ördög hatalma ellen.

Az 1614-ból származó egzorcizmus (ördögüzés) végsó soron nem valami
titokzatos ezertartás. Magva az Egyház sürgetó Imája, hogy lsten Krisztus meg
váltása által szabadítson meg egy embert, akit az ördög szokatlanul háborgat.

Ellent kell mondanunk annak a hamis benyomásnak, hogy az Egyház gyakran
és elhamarkodottan föltételezi a megszállottságot. Valójában ez az eset igen
ritka .

A római rituálé kifejezetten elóírja : ne gondoljuk egykönnyen. hogy valaki
megszállott. Azt is követeli, hogy az egzorclzmust imádkozó pap ne vegye n át
orvosi szerepet. Az egzorc izmust csak a püspök rendelheti el , s okos és meg
bízható papot kell rá kijelölnie .

A legutóbbi események tapasztalatai következtében fokozottan kell fáradoz
nunk azon. hogya Rituale Romanum bizonyos intézkedéseit élesebben fogal
mazzuk meg. Mlelótt elfogadnánk, hogy a megszállottság esete forog fenn .
teljesen ki kell merítenünk az orvostudomány és pszichiátria mai lehetóségeit.
Az orvosi kezelést az egzorc izmus alatt nem szabad félbeszakítani. Ha az Il l ető

vagy hozzátartozói elutasítják az orvosi megfigyelést és kezelést, akkor nem
szabad egzorcizmust végrehajtani. A megbízott papok mellózzenek minden
olyat. ami nem tartozik feladatukhoz .

A tömegtájékoztató eszközök és a nyilvánosság nagy érdeklódését a .K lin
genberg-eset" és annak problémaköre iránt nem tekinthetjük puszta szenzáció
éhségnek vagy az Egyház ellen Irányuló támadásnak. Természetesen voltak
klslkl ások is. De túlsú lyban volt a részvét egy fiatal súlyos szenvedése és ha
lála iránt. Az is megmutatkozott. mennyire keres i sok ember a feleletet a rossz
keletkezését és lényegét I l l ető en .

A megrendító klingenbergi esemény és az álta la kiváltott vita új ösztön
zéssé válhat. hogy meggondoljuk az élet értelmét, és így elvezethet a hitre
abban az Istenben. aki Fiának halálával és feltámadásával megszabadí totta az
embert a gonoszság minden sötétjébö1 .

Joseph Höffner bíboros, a német püspök i kar elnö ke

HALDOKLÓK MELLETI

Halál és jelenlét a haldoklók mellett
Néhány alapvető elv az élet utolsó szakaszának lelkipásztori kíséretéról

1. Tisztelet. nem recept
Minden ember sajátos egyéniség. tiete utolsó szakaszában is .egyedüli

példány" (KosztolányI) marad , Tehát okosságra és tapintatra van szükség .
Nincs recept arra, hogyan álljunk a haldoklók mellett. Mindenekelótt és rnln
denben mélységes t isztelet vesz rajtunk erót a t itok el őtt, amelyet minden
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ember képvisel. életének minden egyes, páratlan és megismételhetetlen sza
kaszában.

2, A pusztulás még nem egyenlő a halállal
.Meghalni·, rnlnt emberi esemény, szabadságot. időt és emberi jelenlétet

tételez föl. A távozás ideje mindenki .számára elérkezik, de nem mindenkinek
van esélye meghalni.

3. A halál folyamata hosszú út
Amikor egy ember nem egyszerüen elpusztul. hanem megkapja azt az esélyt

(kegyelmet és segítséget), hogy meghalhat, hosszú utat jár be. Ennek minden
szakaszában alkalom nyílik a megértő jelenlétre, valamint a hitben történő

elkísérésre.

4. Ne hagyj el
A család és maga a haldokló sürgető hiv ást intéz hozzánk. hogy maradjunk

ott mell ettük. Altalában igen kevés figyelmet szoktak tanúsítani a családban
előálló zavar iránt. Ez a mellettük állás gyakran tisztára passzívnak látszik,
mégis nagy tanítást jelenthet az élőknek.

5. Aki meg meri mondani az igazságot
i:lete végső napjaiban gyakran hazudnak az embernek. Egyfelől a szerető

hazugságok . másfelől a kegyetlen Igazság között megvan a helye a szelídséggel
átjárt őszinteségnek.

6. Az igazság órája
Aki fel tudja fogni haldokló embertársa üzenetét, az megtanulja, hogy jó

zanul, a dolgoktól elszakadva éljen, hálásan és a megbocsátás szellemében
talál-kozzék másokkal. és ne jajgasson a saját sorsa miatt .
7. Orvosságokkal tömnl, - vagy: .t öbb vagyok testnél"

A keresztény erkölcstan ajánlja a szükséges és nélkülözhetetlen küzdelmet
a szenvedés ellen. De egyben elő akarja mozditani azt a lehetőséget, hogy az
ember a lehető leqöntodatosabban hagyja el az életet, ne pedig könnyü meg
oldásként rendszeresen . e laltassá k" ,

8. Ebben a hitben akarok élni és halni
Főbenjáró fontosságú, hogy tiszteljük a haldokló személyes hitét vagy élet

felfogását. Komoly megpróbáltatást jelenthet ennek a hitnek, amikor a haldok
ló ráébred a közeledő elválásta . Ebben az utolsó, kritikus szakaszban nélkülöz
hetetlen más hivők jelenléte, hogy minden támadás ellenében megőrizze a
reményt.
9. Semmi sem vész el

A keresztény, aki élete során törekedett Jézust követni, élete végső szaka
szában is meg tudja látni a felszólítást. hogy hasonuljon Hozzá.

Jézusnak lsten húségébe vetett bizalma élete minden helyzetében, végső

kig menö szeretete, megbocsátókészsége és mindenekfölött feltámadása ha
talmas támasz a hivő kereszténynek, hogy másképpen tudja átélni a fájdalmat.
a szenvedést és a halált , mint .azok, akiknek nincs reményük " .
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10. Az élet fol ytatódik (másképp ... )
Túl kevéssé figyelünk testvéreink gyászára. és arra, hogy részt vegyünk

benne.
Ebben a válságos korszakban az ember szintén különbözö szakaszokon

megy át. és jelenlétre. tiszteletre és részvétre szorul.
(Pastoralia, Brüsszel, 1976okt. 15.)

Levél a kalkuttai Nirmal Hrlday-böl (ha ldoklók otthon ából)

Ez az otthon elhagyott haldoklóknak van szánva. ami annyit jelent, hogy
csak akkor kerülhetnek ide az emberek, ha egyáltalán senki sem gondoskodik
róluk. [gy egy csomó embert el kell küldeni. A betegek 50 %-a meggyógyul; a
legtöbbnek vissza kell térnie utcai életéhez. Néha igen nehéz elbocsátani őket.

Mindegy ik beteg új szárival vagy inggel távozik, és sokkal e rősebb ellenállással
az utcai élet viszontagságai iránt. mint azelőtt. - de mégis nehéz elküldeni
őket otthontalanságba, a koldu lásba. De legalább ha megint megbetegszenek.
tudják, hogy van egy hely, ahová eljöhetnek. ahol gondoskodnak róluk . Abban
az otthonban . ahol jártam. egy férfi már négyszer volt!

Kezdőd i k a munka. M íg megve tjük a betegek ágyát, őket vödörben fürdetik.
Egyesek nem valami szfvesen veszik ezt a folyamatot, de a nővéreknek sikerül
jókedél yű légkört fenntartanI. Néhány beteg zavarodott elméjű. ami a rosszul
tápláltság mellékhatása is lehet. Egyikük különösen gyűlölte a fürdetest. kIa
b ált, üvöltözött. mikor odavitt ék. Egy nap láttam. hogy a f iatal nővér, aki a
karjá n tartotta , nevet.• l.e köp ött !" - mondta. Döbbenetes. ha meggondoljuk.
hogy ezek a többnyire húsz év körüli noviclák nyugodt életű. középosztálybeli
indiai családokból származnak, sokat közülük szolqákkal, fényűzően neveltek
föl. Még sincs feladat. amitől irtóznának. Mert a szeretet szelleme. amely a
haldoklók otthonából és az anyaházbeli közös életükből kisugárzik, erőt ad ne
kik. és képessé teszi őket, hogy minden előálló helyzettel megbirkózzanak .
eszükbe se jusson saját kedvük szerlnt válogatni.

Agyazás után kicsit lassul a lépés. A soron következő tevékenység napról
napra változik. Gyakran etetjük azokat a betegeket, akik maguktól nem tudnak
enni. Megd öbbentett, milyen bőven van étel az otthonban. Valahogy úgy kép
zeltem . hogy gondosan kimért sovány adagok lesznek. de valójában a betegek
nemcsak hogy ebédre kapnak egy hatalmas tányé r rizst hallal vagy hússal s
utána gyümöl csöt, meg repetál, ha akarnak. - hanem akik szeretnek majszolni
valamit. azok még reggeli és ebéd közt is kapnak egy kis tízóra it : egy főtt

tojást, egy csésze tejet vagy duzzasztott ri zst. Sokszor az éte l a legjobb or
vosság a betegnek. mert ellenállóvá teszi őket a fertőzéssel szemben. és visz
szaadja erejüket.

Olyan közvetl en dolog. olya n öröm etetni egy beteget ! Az ember valahogy
mind en falatnak örül. amit a szájukba vesznek, hiszen látja. hogyan táplálja
bennük az élet vil ágosságát, amely kirag yog a szem ü kb ől . J:s kettőnk között
közelség támad, egy te ljese n bezárul ó áramkör .
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Míg egyes betegek esznek, köröskörül fo ly ik a kórház élete. Nővérek jár 
nak körü l orvosságokkal, t isztogatják, bekötik a sebeket . inj ekciókat adnak. Az
orvosi l e hetőségek igen korl átoltak, de a szükségletek többnyire igen egy
szerűek, Al talában a legbonyolultabb ápolási rnozzanat, amikor intrav enális
injekciót adnak igen gyönge beteg eknek. Karjuk néha oly an vékony és erelk
olyan zsugorodottak, hogy egy órát vagy több et is igénybe vesz, mig a tűt be
tudják szúrni. De akármeddig is tar t , sohasem sietnek. Emlékszem három
fia tal növér képére, amint egy söt ét szögletben egy ágy köré csoportosulnak.
Az egyik gyertyát tar t . hogy segítsen annak, aki a legj obb helyet keresi az
éren , és a sötétben égó gyerty a élesen kiemel i a mindnyájuk arcán uralkodó
elmélyült f igyelme t.

Természetesen vannak szívszaggató látványok is a haldoklók ot thon ában;
ezt vártam. Amit nem vártam, az a helyet átjáró Fogékonyság a jó kedély iránt .
Azt pedig álmomban sem vártam volna , hogy egy h intőporos dobozt látok ott.
Pedig hát valóságos ünnep volt, mikor a h intőporos dobozt körülv itték, és hin
tettek bel öle a nők kinyújtott markába , akik azután ünnepélyesen az arcukra
kenték ; ettól az orcájuk fehér lett, míg csak le nem kopott megin t. Valaki egy
napon egy üveg francia part ömöt hozott be, és mindegyi k nónek adott egy
pic ikét. Micsoda gyönyörúség! Egyesek ragaszkodtak hozzá, hogy éppen az
orruk alá jusson, hogy jobban érezzék a szagát ! Nagy tanulság volt ez a sz á

momra : nincs olyan súlyos helyzet. amin egy mosoly ne javítana. s tréfa és
vidám szív sohasem I d ő s ze rű t l en .

A kórház olyan nyitott. Főzés, takarítás és varrás , evés és alvás, ápolás és
egyszerú mellettük állás, játékos évődés és rokons zenv, életre támadás és
búcsú az élettől - mindez ugyanannak az emberi állapotnak a része , és mind
ugyanebben az egyetlen hosszú te remben történik, fénye lvel és árnyaival.
Nyoma sincs az elszigetelődésnek. A kórterem végén, egy magas ablak alatt,
fiatal mohamedán nö fekszik. Hat hónapja van it t. és lassan összeszed i magát.
Vallásos muzulmán, az előí rt imaidőkben fölkel ágyából, szembefordul a nap
pal, amelynek fénye patakzik rá az ablakból. befogja a fül ét, és énekel ; tis zta,
teli hangja betölt i a termet. A kórterem élete fol yik tov ább, éneke csak egy
vonással gazdagítja.

Teréz anya nővérei h itükből és odaadásukból merít ik az e r őt munkájukhoz.
Az otthonban egy felirat figye lmeztet i ő ket , hogy .Jrnédkozzák a munkájukat " ,
és a nővérek érzik , hogy minden emberi lény , akinek segítenek: Kris ztus. Ahol
ilyen mély a hit , a fo rmák lényegtelenek. Az imádság Imádság, a szükség
szükség , minden emberi élet lsten teremtésének részese, és így szeretni kell .

Nem sokkal azután, hogy dolgozni kezdtem a Kalighatban, Lukács n ővé r

egy kis otthoni munkát adott : egy felirat Festés ét az egyik oszlopra: "Legyen
minden tettem valami nagyon szép dolog Istenért." !os ez valam iképpen össze
foglalta számomra Kalkutta tanítását. Azt gondo ltam, hogy az Itteni munka
drámai, komoly és befelé tekintő lesz, - ehelyett úgy találtam, hogya teljes
szívvel és figyel emmel végzett kis tettekben találunk szabadságot és adunk
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szeretetet. Gonddal megvetni egy ágyat. még ha egyszerú vaságy is plasztik
matraccal : a szerete t jele a benne fekvő ember iránt. Egyetlen tet t sem [elen
téktelen, bármilyen kicsinek látszik is, mert ha figyelünk arra, amit teszünk 
akár dolgozunk, akár csendben vagyunk -, akkor minden ilyen f igyelő pi ll anat
az imádás aktusa. Ennek a fajta imádásnak az ereje világítja meg a KaIighat
sötét zugait, ez süt Teréz anya nővérei nek tekintetéből, és azoknak az .álru
hás Krisztusoknak" a szeméből, akiket szolgálna k: szeretettel és hálával a
szolgálattal járó örömért .

A SZENTTÉ AVAT ÁS ESI!LVEI

A szent té avatás mai formájának első példája 993-ból való. Az egyik late
ráni zsinaton az augsburgi püspök egy könyv et ajánlott nyomatékosan a pápa
figyelmébe. amely elődjének. Ulriknak életét és csodáit írta le. XV. Jánosra
ez akkora hatást gyakorolt. hogy írt Francia- és Németország püspökei nek, kl
jelentve, hogy Ulrik augsburgi püspök méltó a rendes körülrnényck közötr csak
vértanúknak és hitvallóknak kijáró t iszteletre . Nem egészen másfél század
múlva, 1234-ben a pápai "Decretales" -ban megjelent az az igény , hogy a .s zent"
címet csak a Szentszék ruházhatja valakire . A kano nlzác i ó. vagyis egy személy
életszentségének hivatalos elismerése és nyilvános t isztel etének joga. a Szent
szék tekin télyének egyik eszköze lett az egész egyházra vonat kozólag.

A hely i egyházak továbbra is szent nek ismerték el egyes tagj aikat , és Ilyen
nek tis ztelték . De a pápai ellenőrzés növekede tt . 1634·ben VIII. Orbán körlevele,
a .Caelest ls Hierusalem Cives" , végk épp a Szentszéknek tart ott a fenn a ka
nonizáció jogát, a rí tuskon gregáció jog i eljárásához kötve.

Pierre Delooz l eb i l incselő könyvében (Szociológ ia és kanonizációk, Liege
1969) az emberek négy csopo rtját különbözteti meg, akiknek életsz entségét
hivatalosan elismerték az elmúlt ezer évben. Az első azok, akiket a pápák hl
vatalosan szentté avattak 993 és 1634 k ö z őrt . A második: akiknek életszents é
gét ugyanebb en az i dőszakban a helyi egyház ismert e el. Rómához való foly a
modás nélkül. A harmad ik csoport az 1634 óta lefolyt hivatalos eljá rások ala
nyai, az utolsó pedig a boldogok - különösen érdekes csopo rt , hiszen belől ük

kerülnek ki a jövendő szentjei.

Természetesen az "új" (1634 után i) korszakban szentté avatotta k közül
sokan már hosszú idővel azelőtt haltak meg. Jeanne d'Arc a 15. században halt
meg , de 1920·ig nem avatták szentté. A 16. században vértanüságot szenvedett
Morus Tamást 1935-ben kanonizálták. Bellarmino Róbert ügyét röviddel 1621·es
halála után bevezették, de hivatalosan csak 1930-ban avatták szentt é.

A halál és szentté avatás között i hosszú i dőt rendszerint annak tulajdoní t
ják, hogy a jelölt életét és írásai t apróra meg kell vizsgáin!. A lkalomadtán úgy
Ját szik, hogyaszentté avatás összefügg valami - polgári vagy egyházi - po-
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Iitikai áramla ttal. Jeanne d'Arc az Act ion Franc;:a ise vir ágjában kapta meg a
. szent " címet . Mo rus Tamás csak Róma és Canterbu ry v iszonyának megjavu 
lása után. A brit korm ány még így is enyhe zavarba került. Bell arm ino ese te
még érdekesebb. Bár a 17. századel eji Rómában óriá si tekintélye és f e l e l ő s 

sége vol t , azt tartották, hogy nem egész megfelel ően gon.dolkodott a pápa evi
lági teki ntélyéről. Boldoggá avatását 1923·ig halasztott ák. Szentté hét év múlva
avat ták . éppen az ut án. hogya lat eráni szerződés a pápa evi lági t ekintélyét a
Róma városán belüli aprócska egyházi állam f6ségére szorította. Igy Bel larrnino
kételye i elveszítették font osságukat.

Az imént idézett három eset mind egészen új . Az elmúlt félszázadban
azonban a szentté avat ások száma gyorsan növekedett. Az összes hivata los
pápai elj árásoknak csaknem 75 %-a 185l-től kezdődően folyt le . amikor Róma
külö nösen törődött tekintélyének az egész Egyházban történő növelésével.
Még az 1634 e lőtti helyzetben is megmutatkozik ugya nez az irány: a hivatalos
szent té avatásoknak ismét közel háromnegyede a 11-13. század közé esik . a
pápai hatalom zenit jére. A pápa érdeklődése tükröződik a szentek fö ldrajzi
megoszlásában is. A 11. sz -ban a legnagyobb csoport Néme torsz ágból szárma 
zott, a következöben Franciaországból. a 13.-ban pedi g Olaszországból. Az .ú]
törv ény" szerinti szentek igen nagy része a 16. században születe tt , és ezeknek
csaknem a fele az ellenreformác ió nagy központjai ból. Spanyol-, Francia- és
Olaszországból való .

Nem mindig könnyű nemzetiségük szeri nt beoszta ni a szentek et . A határok
vál toztak. Volt, hogy születésük , sőt néha haláluk helyét sem jegyezté k föl. De
amennyire ez meghatározható. a föld rajzi megos zlás kül önös von ásokat mutat ,

A .régi t örv ény" idején az ismert helyen születe tt szentek 75 %-a mind
össze négy ors zágból származott : Olaszország [35). Franciaország [27). Né
metország ( 17) és Anglia [9) . Ugyanez a megoszlás mutatkozik a helyi t iszte let
alapján eli smert szentek listájában [445, 185. 82. 101) . Itália és Franciaország
az . ú] t örv ény" idején is az élen járnak; Spanyo lországgal együ tt 65 % -ot biz
tosítanak . A szentek legnagyobb része tehát a latin országokból val ó, Itál iával
az éle n. Nem látszik kapcsolat a népesség száma és a szent ek száma, sem a
hitben val ó kitartás különbözö foka között az egyes ország okban. PI. lr ország,
amelyet gyakran kiemelkedően katolikus országnak tartanak, hí re ellen ére
nem látszik . a szentek szigetének" az utóbbi évezred alat t. A szabályozás óta
Oliver Plunkett mostani szentté avatásáig egyetlenegy szentet sem mut atott
fel.

A szentek és bo ldogok legújabb csopo rtjában sokkal kevésbé látszi k a lati n
országok ura lma . Franciaország áll az éle n, de Japán a második . Angl ia a har
madik helyen, Olaszország pedig a negyediken. Európa még mindig a boldogok
több mint 6'0 %-ának ad hazát, de a Távol-Kelet 35.5 %-nak a hazája. Viszont
az összes ázsiai boldogok vértanúhalál t szenve dtek, éspedi g egy európai 
rendszerint szerzet es - kísé reté ben. Ha a vérta núságot mi nt külö nleg es ese·
tet kihagyjuk a statlsztikából, akkor újból az e lőző képl et nél vagyunk.

74



Az életállapot szer int i megoszlásban Delo ozt meglepte az egyháziak nagy
túl súlya. A világiak száma csak a boldogok között emelkedik jelentósen, ott is
csak kb. 35 %·ra. De ez a szám félrevezetó , mert sok vértanú szerepel benne.
Csak 12 világit avattak boldoggá anélkül, hogy er ő szakos halál t szenvedett
volna a hitért. Ezek közül 8 volt nö. és csak egy férjes . Mind a négy férfi n őt

len. Sót az utóbbi ezer évben szentté avatott házasok közül sokan nem éltek
egymással házaséletet - adottság folytán vagy szándékosan. A vil ágiak több
nyire magasrangú családból származnak . A pápáktól 1634 el őtt szentté avatott
19 világi közül 15 királyi vagy nemesi házból való . Miután a vil ágiak száma a
boldogok között a csúcspontra jutott, most mintha hanyatlanék. Azok között ,
akik nek ügyét bevezették, de akiket még nem avatt ak boldoggá , több mint
92 % az egyházi.

Természetesen így a n ők számaránya alacsony, bár növeksz ik. Legmagasabb
abban a csoportban, amelynek életszentségét a hely i egyház ismer te el, és
fóleg Belg iumban. A boldoggá avatást várók közül a vil ági n ő k aránya magas
a férfiakkal szemben (31 %l. Úgy látszik, az Egyház különösen érzékeny a n ő i

emancipá ció iránt. - Az 1634 óta kanonizá ltak sorában minden tíz férf i közül
nyolc egyházi (pap vagy szerzetes), a papok idóvel szaporodnak a püspökök
ellenében, - és minden tíz n ő közül nyolc apáca.

Delooz statl sztikájából nagyon is könnyú lenne követk eztetéseket levonni.
Ö maga óv ettől azzal, hogya statisztikai alap nem magas, 3000 embern él ke
vesebbről van összesen szó. Sokszor igen szúkösek a részletek is életükre
vonatkozólag . De azért bizonyos álta lános vonások világosak.

Mindenekelótt a szentek leginkább Európa latin országaiból. fő leg Olasz
országból származnak, vagy ott haltak meg (a pápáktól kanonizáltak 70 %·a a
középkortól máigl. Másodszor : túlnyomó többségük egyházi, újabban szerze
tesn ö. Harmadszor: amennyiben laiku sok szerepelnek, azok általá ban qazda
gok vagy legalábbis jómódúak, nemesi származásúak és nem élnek házasság
ban, vagy úgy élnek , mintha nem lennének házasok. Negyedszer: a világiak leg.
nagyobb arányban a vért anúk kőzt szerepelnek , és ebben a csoportban Európa
latin országait messze maga mögött hagyja Azsla: de még ez is f élrevezet ő ,

mert Af rika és Azsia vértanúi többnyire egy európ ai misszionárius körül cso
por tosulnak, akinek ügyét rend i család ja pártfogolta .

Ezeket a tényeket óvatosan kell kezelnünk . Hogy Olaszorsz ágban több szent
születlk. mint másutt. az nem jelenti szükségképpen, hogy az olaszok szenteb
bek nálunk többieknél , csak azt, hogy vagy jobban fölismer ik az életszentsé
get , ha látják, vagy fontosabbnak tekint ik , hogy az elismerés hivatalos pecsét
jével lássák el. Vagy az is lehet. hogy mivel Róma közel van (maga a város
statisztikailag nem emelkedik ki lakói életszentségéve.l), könnyebb lefo lytatn i
a szentté avatást meqel őz ő eljá rást.

Másodszor: nem meglep ó, hogy a hivatalosan elismert szentek olyan gyak.
ran egyházi emberek. Ezek sokkal inkább az emberek szeme elótt vannak, mint
sokan, akik ugyanígy Jogot formálhatnának er re a cím re. (I:':rdekes , hogya lal-
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kus szentek átlagos életkora valamivel 40 év alatt van, az egyháziaké 60 fölött .
Mintha a szentek tovább éltek volna, mint a népesség átlaga. A számadatok ,
úgy látszik, meghazudtolják a régi mondást, hogy akit az istenek szeretnek,
fiatalon hal meg.)

Mindamellett a statisztika kérdéseket vet föl. A katolikusok nagy többsége
nem pap, püspök meg apáca. Altalában házasságban élnek, és az sem való
színű, hogy ebben nem élnek házaséletet. Nem jómódúak és nemesi szárrna
zásúak. Ilyenformán a közönséges katolikusnak statisztikailag ugyancsak kevés
az esélye, hogy elérje a hivatalosan el ismert életszentséget, hacsak nem csat
lakozik a Távol-Keleten egy spanyol, francia vagy olasz misszionáriushoz 
fóleg ha az i ll etó jezsu ita vagy franc iskánus - , aki a vértanúság biztos jelöltja.

Amíg Róma ellenórzi a szentté avatás eljá rását, addig nem valószinű, hogy
a szentté avatásra kiválasztottak az Egyház egészének összetételét fogják kép
vi selni. Ami egy kis helységben életszentség hírében áll , az valószinűleg nem
tesz különöse bb benyomást az ügyben határozó, egyháziak vezetése alatt álló
törvényszékekre. Pierre Delooz minden kutatásával csak két olyan embert ta
lált, akiket 1634 óta a vil ágiak spontán nyomására avatt ak szentté, mind a kett ő

francia : Germaine Cous in és Benedict-Joseph Labre. Ideje , hogy megkérdez.
zük: mire valók a szentek, - és azután újra tervezzük a hivatalos el ismerésük
re vezet ó eljárásokat.

Michael J. Walsh (The Month 1976. okt .)

MAGYAR NOVt:REK A NAGYVILÁGBAN

Azelótt az éjszakába nyúló munkámat ajánlottam fel az Úrnak , most meg azt, h09Y
nem tudok úgy dolgozni , mint szer étnék. - ami sokkal nehezebb. Drűlök, hogy még
tal pon vagyok, nem szorulok segftségre, ápolásra. A templomban és a sekrestyében
sok apró, k önny ű munka akad, ami kitölti a napot . IOs az a nyugalom , csend, lsten kö
zelsége alkalom a magamba száll ásra, ar ra, hogy lassan készüljek a hazat éresre . Bár
tudnék minden percet jól felha sználni a lelkek megmentés ére ! (Ausz tria)

-I-

Mint egy nagy (95 tagú) apátság könyvtárosa csendes munkát végzek, amelynek
magyar vonatkozása csak az, hogy magyar ember végzi - a távoli hazáért is. Mennél
távolabb van az ember, annál Inkább érzi a rokonságot. A magyar papok és szerzetesek
egy külön kategória , A mennyországban örömme l fogunk egymásra Ismern i. (Német
ország)

-I-

Nem akarnám, hogy az év elmúln a, mielőtt megköszön ném a már két ízben küldött
könyveket . Az elóbbit még ketten élveztük. a másikat sajnos csak magam élvezhetem,
mert a négy magyar nóvérböl , akik voltunk az év (1977) elején, immár csak magam
maradtam, Áthelyezték őket más házakba, söt egy közülük a közeljövőben elmegy
Svédországba új házat nyitnI. Imáikba ajánlanám , mert nem könnyú körü lmények közül
megy el. Gondolom mégis, hogy jó jel, ha az alapltás a kereszt jeléve l kezdödik , mert
az Úr rendesen maga viszi előttünk a keresztet, (Belgium)
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+
A világon szétszórt magyarok tápláló, lelk i Atyja! Hálásan köszönöm a húsvét i aj án

dékot, az Úr Jézus halált szenvedett szentséges Szíve áldja meg érte, úgyszintén rnlnd
azokat, akik apostoli munkájában segftségére vannak, Hát ah09Y olvasgatom és eluon
dolkodom, csodálkozom: Ft. Atyának van a vi lágon a legnagyobb pl ébántála. Híveit,
szegényeit, betegeit számon tartan i és gondoskodni róluk csak a jó lsten különös ke·
gyelmével lehetséges ; ez a kegyelem a mienk is, hazátlan magyaroké. (Belgium)

+
Míg az izraeliták a völgyben harcoltak, Mózes a hegy tet ején imádkozott k inyúj tott

karral. Amint a karja lehanyatlott, az izraeliták vesztettek. Később Aron és Hur tartott a
a kezét, és egy nagy követ tettek a könyöke alá. Az Izrael lt áké lett a győzelem . Ezt
jelképesen ls lehet érten i : míg papjaink harco lnak Jézus országáért, addig mi (magyar)
nővérek Mózessel együtt a hegyen imádkozunk (a nővérek zárdája valóban magaslaton
épült), hogy el ne vesszenek, se meg ne hátrál janak. Ha ml lanyhulun k, ők veszitenek.
Hiszek az lma erejében, hiszek a szentek egyességében . Hiszem: ha mi hűek maradunk
az Imához, papjaink hüek maradnak hivatásukhoz. Adakozásunkkal csak kapunk! Ha
eddig nagyon t örödtem magyar papjainkkal. most kétszere sen kötve érzem magam
irántuk Imáimban. (Belgium)

+
Egy időben föltettem magamban, hogy ha már nem tehetek semmit külsőleg , hát

legyek olyan , mint a gyökér (fa, palánta), am i a földb e rejtve él, - senki nem látja,
nem gondol rá, és mégis é·letet adó hasznos dolog. Ez a gondolat sokszor segit, ha
valami ellentétes dolog történik, nem találok megértésre, vagy pedig ha . Ieke te fel
hők" vonulnak fejem en és eszemen keresztül. Akkor mondogatom : . a gyökér nem
türelmetlen, nem szomorú, nem zúgolódó stb ." . és a vih ar lecsendesedik lassacskán ,
a helyzet megenyhül. Arra gondolok, hogy ha már minden t elhagytam és ki jutottam
Ide. Valakinek csak volt terve velem . Másképp nem osztotta volna meg évei met egyen·
löen egészség és betegség között, 17 évet töltve egészséges állapotban a közöss éq
ben. 26 évet pedig félig·meddlg betegen és gyengéikedve, - nem tudom, emberl ieg
nézve melyik hasznosabb! Amenny ire csak tür elmetlen és élénk természetemtől telik ,
próbálok küzdeni önmagam ellen: csend és erős , türelmes, nyugodt, megfontolt sz án
dékok ...

Tavaly, 1976-ban Lourdes-ban voltam a .r ózsa-zar ándoklattal". Akkor sem fel ejtk ez.
tern el a papokról. bízva, hogy jó Szüzanyánk sem fogja elfelejten i az ő f09adott gyer·
mekelt, hiszen Szent Fia munkáját folytatják a földön között ünk. Emberi erőmhöz ké
pest kitartó akarok lenni az Egyház szolgálatában, - hiszen Kri sztus Egyházának leánya
vagyok és akarok maradni halálomig . (Franciaország)

+
Izeli [Eizeli) egyik legrégibb délafrika i domonkos kolo storunk . Ide helyeztek most

át. Még 1900 előtt alap ított ák a környéken lakó feketék számára. Dombon van, már
messzlről lehet látni. Az épületek köböl vannak, errefel é sok a kö. Hatalmas farm veszi
körül. de ezt a kolostor újabban bérbe adta, csak egy kis darab föld et ta rtott meg. A
környék lakói német eredetű fehér farm erek, sok néger telepes és sok félvér is . A
közelben van egy másik zárda, a Szent Terézia-kolostor. Január óta ez az új novic iátus
a néger lel ölteknek. Hétfötő I péntekig mindennap lesétálok a dombról [7 perces út )
ebbe a kolostorba, és ott maradok délután 4-ig. Tanítok 3 kandidátust , akiket a B. osz
tályra készítek elő és 3 postul ánst, akik a nyáron beöltöznek. Itt van Agneta növér is.
egy néger. aki egyszer tanítványom volt. Most kész tan ít önö. és én hetenként kétszer
angol ra tanítom. Minden csütörtökön autón Woodlandba visz Sr. Beatrix, a novlc la
rnesrernö (svájci) . ott egész nap tanítok négy néger nővért és a hitoktató néger fele -
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ségét. Közben ő a tartorn ányf önöknövel . a német Sr. Regulával bevásárolni rneqy. Az
autóút 20 percig tart, és a vidék igen szép. Német farme rek kezd ték itt a gazdálkodást ,
ezért kicsi fal vakat Berli nnek. Hannovernek stb. hívnak. - Esténként készülök az ő r á

imra. Mi nden megváltozott, és én már sokat fe lejtettem. Húsvétkor és nyáron nincs
szünid öm. Novemberben vizsgáznak irásban a tanítv ányalm. Tanítok angolt . délafrikai
nyelvet (a hollandhoz has onl ítl , számtant, bio lóglát . történelmet és földrajzot. - Izeli
t öl kb. 15 percre van az első öregotthonunk és kórházunk temetőve l. Az otthonban rnln 
dennap szents égimádás van a kitett Oltáriszentség előtt . Csaknem 50 öreg, gyenge
n őv ér lakik it t. Egyik röv iddel ezelőtt volt 99 éves . King-Wllliams·Town az anyaházunk .
Sajnos az Iskolát az év végén tanerőhiá ny miatt be kell zárn i. - A szombatjaim mind ig
szabadok, il yenkor festegetek. (Dél-Afrika)

+
Kedves tudomására hozom . hogy a sz ép összeget megkaptam , és igen fog használn i,

mivel fölfedeztem 3 szegény magyar családot . Vasárnaponként megyünk a kórházakba
áldoztatn i. Ott t al álkeztam egy öreg magya r néni vel, aki Romániából költözött ide.
12 éwel ezelött a fia áthívta. De az meghalt . a felesége nem értett anagymamá val
egyet . elküld ték: menjen vissza . Valahol az útfélen ta lálta meg a rendőrség . Bevitték
a kórházba . Ott fekszik , nincs hová mennie . Iratai sincsenek , elvesztette .

Tetsz ik látn i, ebben a sz ép nagy Brazíli ában menny i a nyomorúság. Másfelől meg
a gazdagság. A szegényt minden ütt lenézi k. Hiányzik az igazság, a hit, a testvéri sze
retet . Itt még elég jámbor a nép, vasárnapokon a templom ok tele vannak, pedig van
3--4 szentmise.

Mi 16-an vagyunk ap ác ák. Van töb b min t 1200 növendékünk , de sajno s a tanárok
fizetése elviszi a bevételt . Van 58 tan ár, 6 iskolaszolga és 16 takaritól ány . En tö bb
nyire portás vagyok. Reggel-délben és délu tán átveszem a gyer mekeket a ki s buszból ,
és beszállásnál meg int jelen vagyok. Ez néha elég gondot okoz, mert a gyerekek iskola
után Inkább játszani szeretnek , mint hazamenni. Igen sok elemistánk van , több min t
600, több mint 400 gim nazista és k épzös , este pedig leln ött lskola . A hőség nagyon
fárasztja az emb ert, mi ndennap 30-32 fo kos . Sajnos nincs hivatásunk, csak 2 novíc
kánk és 3 jelöl t van . Három n őv érü nk kinn lakik a városban, és a szegényekkel foglal
kozik . (R i b ~irao Preto, Brazil ia)

+
Bernad ette nővér (M irpurkhas, Pakisztán) el lsrner ö Igazolv ányt kapott az ottani

Rotary Club korm ányzójátó l. Itt közöljük az ünnepségen elha ngzott beszéde t :
Kedves kötelességet kell most tel jesitenem. Olyasvalakit kívánok megti szte lni , aki

több mint 40 évig szolgált Pakisztánban az emberiség egységesítésének a maga csen
des . utánozhatatlan m édj án. semmi viszonzást nem keresett érte, és senki sem éne
kelte meg érdemelt , pedig erre ugyancsak rászolgál.

Sr . Bernadette Dömmel Magyarországon született. Nagyon fiatalen jutott az Egyesült
Allamokba, miután néhány évig Nagyb ritanniában élt , A próba i dő után Rawalpindlben
kötött ki 1937-ben.

Azt sem tudja, hány ezer beteggel találkozott, hányat segí te tt, bátoritott vagy szel
gált bármi módon több mint 40 éves múködése alatt a rawa lpi ndi Szentcsalád kórh áz
ban, Akár szegények, akár az elnök vagy a min iszterelnök gyermnkei, parasztok vagy
gazdag bi rtokoso k. punjabok vagy parhánok. kolik vagy sindh ik, muzlimok, hinduk.
sik hek vagy keresztények, Sr . Bernadette mindnyájukat ugya nazzal az egyszerúséggel
és f igye lemmel üdvözli, és a szeretet közös nyelvén érintkezik ve lük, Hiszen akik itt
jelentkeznek , azokat az orv osi gon dra való közös rászorulás kiegyenll tö tényezője

hozta el, amely áttöri a társadalmi helyzet, szln, kaszt vagy hitvallás minden korl át
ját. Sr. Bernadette különleges szer étettel ford ul a szegé nyek felé , akik szegénységük ,
tudatlanságuk és betegségeik miatt mi ndig többe t szenvednek .

A megosztás [vagyis Pakisztá n önállósulása ) idején Sr. Bernadette, imm ár tíz éves
ápolói tapasztalattal a háta möqött, önként kisegitett az Ind iából é rkező menek ültek
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nagy táboraiban, Wah, Manshera és Kala helységben. A kórházi szolgálat után t ársai 
val naponta fölkere ste a táborokat , és nemcsak élelmet, ruhát és orvosságot vitt ma
gával, hanem megtoldotta ezeket a szer étet. törődés, reménység adományaival. és
azzal a huncut örömmel , amely sajátja lelkületének, és eleven legendává tett e Rawal
oindiben.

,'_'llikor Punjabban az 1955-ös árvíz a vidék nagyrészét elpusztíto tta, ezreket téve
hajléktalanná és elvágva a falvakat a világtól, Sr. Bernadette egyik 'tagja volt a csa
patnak, amely jeeppel, teveháton és végül gyalog nekiindult, segítséget és orvosságot
vive a Kushab körüli érintett területre. kb. 150 mérföldnyire Hawalplndlt öl, ahol több
mint 50 OOO embert ért a csapás. O jutott el e lsőnek néhány elszigetelt faluba 10 nap
pal az árvlz kitörése után.

Kórházi munkája inkább a mindennapos gondozás állandó, egyszerú. önzetlen fel
adata volt és ma is az, nem annyira az árvíz és éhség idején nyújtott segítség lát
ványos fajtája.

Felhasználja barátainak az egész vi lágra k iterj edő hálózatát (,magya r' a jel szó!.
hogy segítse ügyeiben. Gyüjt i az orvosságot , orvosi könyveket, ócska ruhát , üres do
bozokat , szlnte mindent , amit csak el lehet képzelni, és mindent jól értékesít. Takarók,
játékok . bébifökötők lesznek a kidobott dolgokból. mind azért, hogy örömet okozzanak
egy senyvedő gyereknek. vagy kielégítsék egy szegény beteg szükségleteit.

A nővér válla lta, hogy hatvan éves fejjel új útra térjen . és ma a mirpurkhasi Szent
Ter éz-kórh ázban lát ja el mint patikus a rendelést . Orvosságot , szeretetet és szolgálatot
oszt. példája annak az egyszerüségnek, amely ma ugyancsak ritka erény a modern
élet bonyodalmai között, és az állandóságnak a gyorsan vált ozó világgal szemben.
Erejét egyszerü h itéből rnerlt l . és jutalma az. ha betegeit egészségesen és boldogan
lát ja viszont .

PAPI JUBI LEUMOK

Acélmise

Fetzer József c. apát, ny . szarvasi esperesp lébá nos jún. 28-án Szarvason . A 95
éves jubiláns ma is jó egészségn ek örvend . és segit a pasztorációban. Kéz
vezetój e Regós András szarvasi apá tplébános , szónoka ped ig volt növendéke .
Dr . Dankó László, a szegedi szeminárium rektora volt. A kerület papsága a ju 
bilánssa l koncelebrált a zsúfolt te mplomban.

Gyém án tmis ék

Aczél Is tv án Róbe rt minorita máj . t ű -én az egri vo lt ml norita templomban,
amelynek 1950 óta pl ébánosa . 90 évével az egyh ázmegye le göregebb aktív
lelkip ásztora. Kézvezetóje és szónoka Kádár László egri érsek vol t .

Székely László c . apát. gasztonyi pl ébános. a nev es papk öl t ő jún. 16-án a pes ti
Jézus Szive templomban. Nyíri Tam ás professzor tartotta a szentbeszédet .

P. Réthy Apollinár OFM jún. 21-én Cs íksomlyón. Az ósl kegyhelyen min tegy
40 paptestvér jött össze. Mise után a stallumban fogadta a jub il áns a köszön
téseket. A beteg ta rt ományfónök levélben üdvözölte. Eddig A brud plébánosa
volt. most mint ny ugdíjas a körösbányai rendházba vonul vissza.
Grineusz György kanonok a szombathel yi egyházmegyében.
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Szunyogh Xavér Ferenc OSB, a magyar liturgikus mozgalom atyja, júl. 2-án a
pes ti józsefvárosi temp lomban mondta gyémántmi séjét és nagyhatású szent 
beszédét. Fáradhatatlan tevékenységét mutatja, hogy edd ig 28 OOO szentmisét ,
12 OOO beszédet mondott az ország 400 templomában.

Aranymis ék

Kovács József mar tonosi (Jugoszláv ia) pl ébános ápr. 15-én. 1949 óta működi k

plébániáján. A Püspök Atya is je len volt , és pápai áldást osztott.
Oláh Kornél ny. hajdú dorogi parochus jú n. 25-én Nyírcsaholyban.
H árosl Antal, Nádas Zol tán, Száva János , Vizsy Pál, Werner Alajos, a Központi
Szeminárium 1928-ban végzett növend ékei, jún . 29-én az Egyetemi templom
ban konce lebráltak. Dr. Werner Alajos előtte jún. 21-én mond otta jubileumi
miséj ét a máriaremetei kegytemplomban, ahol működik . Onnep i szónoka Szé
kely László vol t .
P. Polgár András SJ Budape sten júl. 31-én.
Farkas József c. prépost, Melke Lajos espere s és Nádasi Sándor c. apát a pécsi
Jézus Szíve templomban. Cserháti püspök vezette ő ket olt árho z.

+
A nagyváradi püspökség 900 éves jubil euma. Régi szentszéki engedély

alapján Nagyváradon Szent László ünnepét a húsvét után i IV. vasárnapon szok
ták megtartani. Az idén ez ápr. 23-ára esett. Most különös kegy elettel ünnepel
ték, mert 900 éve, hogy Szent László kérésére a Szentatya Nagyv áradot enge
délyezte az egyházmegye székhelyének. László a várban építtetett nagyon
szép négy tornyos templomot. Oda is temették. Sajnos a háborús idők viha rá
ban mlnden elp usztul t .

A szép ünnepre zsúfolásig meg tel t a székesegyház, külföldi vendégek is
részt vettek. A szentmisé t Dr . Hosszú László provikárius ce lebrálta. Szent
beszédet Zöldy Endre kanonok , székesegyházi plébános mondott. Az ünnepség
Szent László-erekly ecsókolással végződött.

Még megérte az ünnepséget Dr . Harta Juliu g. kat. püspök , aki töb b, mint
25 éve vol t fe lszentelt püspök. Nagyon komoly, hűséges és mindig de rűs lél ek
volt. Júl. l -én temették. •Egy szentünkkel több van a mennyországban" - ír ják
a várad lak . Dr . Hosszú László temett e nagy segéd lettel . latin nyeív ű szer tar
tással és román beszéddel. Végül elmondták közöse n a Hiszekegye t , ezzel is
kiem elve az .unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam" .

A jub ileumi év keretében a város hívei az Úrnapját is különös f énnyel ün
nepelték. Bár körmenet helyett csak a négy mellékoltárhoz vonultak, de igen
nagy számb an vettek részt, a felnőttek mellett sok gyermek és f iatal is. A
celebráns (Dr. Hosszú László) záróbeszédében beszélt is a gyermekek isteni
Barátj áról , az Úr Jézusr ól . aki nagyon szerette őket már földi életében ls, sőt

legnagyobb csodált , halottfeltámasztásait ls többnyire fiatalokon vitte végbe.
Marosi László
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KöNYVSZEM LE

JEGYZETEK AZ Új MAGYAR BIBLlAFORDfTÁS OKRÓL

Az elmúlt két évt ized val ó szln űleq több biblIafordltást látott rneqszületnl , mint az
azt rneqel özö ötven év. Csak angol nyelven t iz év leforgása alatt három teljes új Szent 
irás jelent meg.

Az egyházi tekintély már a Zsinat elött e l ömozdította a szent lrásfordítások moderni·
zálásának gondol atát . Még 1945·ben XII. Piusz pápa tek intélyével új zsoltárford ltás
jelent meg P. August inus Bea to llából. Mi után ez a ford ítás nem nyerte meg a szak
közvélemény tetszését, a római San Girolamo apátság bencésel készitették el az új
Vulgáta ( .N eovulgáta") zsoltá roskönyvét, amely rnost már minden római lIturgikus
szövegkiadványban mint hivata·los szöveg szerepel. A zsinat óta pedig rendszeresen
folyik a Vulgáta szövegének átdolgozása a modern bib lIatudomány eredménye i szer int .

Magyar nyelven is már korán megtörténtek az els ö lépések egy új szentlrásfordltás
megal kotása felé. Elsöként Békés Gell ért és Dallos Patri k Ú J s z ö v e t s é g • ét kell
megemlIt enünk. Amikor elsö kiadása 1950·ben megjelent . gördülékeny mai magyarságá·
val, az akkori teológiai és exeget ikai eredmények szinvo nalán rendk ivülI sikerre tett
szert. Nagy előnyére szolgált, hogy előre átgondolt ford ftó i elv ek alapján készült, és
minden fordít ól dilemmát egységesen, a már meghatározott cél ok szerint tudott el
dönten I. Sajnálatos, hogy több .nagyvonalú" dicséretet , mint részletekbe menó kr itikát
kapott, és az újabb és újabb kiadásokban sem a Jegyzetek teológia i eImélyftésére , sem
alapos lektorálásra (a klsebb-nagyobb elnézések és becsúszott hibák klla vlt ására)
nem került sor . Mindenesetre amikor 1968-OOn megjelent a Szent István Társulat Ú j .
s z Ö vet s é g i S z e n t í r á s a, az új rnü világosan magán viselte a Bék és-Dallos
fordítás nyomait . Szerencsére nem kellett soká várni, amig a Szent István Társulat
ószövetségi ford itása is elkészült. 1973·OOn végre megjelent az elsö magyar katolikus
biblIa, amely tudatosan és elvi alapon az eredeti nyelvek (görög és héber) alapján és
nem a Vulgáta szeri nt készült. 1975·ben a magyar reformátusok között ls történelmi
lépésre került sor. A már klassz ikussá vált Károll-btblla helyett új, modern nyelvezetü
szent irás került kiadásra . E két új teljes bibliafordítás b ö anyagot szolgáltat arra, hogy
a szentfrásfordltás kül önleqes problémáit szemügyre v69yük, és egyben hozzájáruljunk
az új ford ítások kiértékeléséhez ls .

1) A szentírásfordítás nehézségei

Régi szöveget, gyökerében idegen nyelvi szerkezeteket. alapvetően eltérő

Irodalmi formá kat, egy másfajta kultúrkör és gondol kodásmód termékét egy
holt nyelvről mai élő nyelvre lefordítani rendkívül nehéz. A ford ítás rendsze
rint csak számos szaké rtő bevonásával jöhet létre. Fontos teh át a résztvevők

összemúködésének megszervezése és a közös tudományos munka vezetése.
Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a munka menetét tudományos és esztétikai
kritika kisérje. A két új magyar biblia összehasonl ítása azt mutatja, hogya
református Bibliatanács sokkal nagyobb összmunkát tudott elérni, mint a Szent
István Társulat fordítái. Ennek következtében csak a részleteket lehet igazán
alapos kritikai munkában kiértéke lni; az egyes ford ítá k m űve í n ek nyelvi , exe
geti.kai vagy tudományos összehangolás ára nem Igen került sor. Igy például
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a Katolikus Levelekben (Kosztolányi István fordítása) a jegyzetek Szent Pál
leveleit nem is a kötetben megtalálható fordítás szerint (Gál Ferenc müve)
Idézik, hanem valószínüleg a fordító saját magyarításában.

A legtöbb modern bibliafordítás egyszerre tudományos , irodalm i és egy
házi mü. M inthogy legtöbb esetben egy egyházi közösség szolgálatát célozza,
felmerül a .h ivatalos szöveq" kérd ése . Manapság azonban a nagyobb nyelvek
területein egyszerre több jól sikerült fordítás használatát engedélyezi az egy
házi tekintély. Igy inkább .elfoqadctt", mint .hlvatalos" szöveqekről beszél
hetünk. (Sajnos, a magyar fordításokban az a fajta pluralizmus érvényesül ,
amely ma, az ökumenikus fordítások korában kevésbé i d ősze rü , t i. a vall ásfele
kezet i.) A fordítások pluralizmusa nemcsak az egyöntetüség elvesztésére ve
zet; vannak igen hasznos következményei ls . Azon a belátáson alapszik, hogy
egyetlen szöveg nem képes minden igényt kielégíten i. minden követelménynek
eleget tennI. Az egyik fordítás a maga szószerinti hüségében jobban szolgál
hat alapul tanításban vagy tudományos munkában, a más ikat esetleg n épszerű

!<özérthetősége ajánlja liturg ikus használatra, míg egy harmadikat irodalmi ér.
tékei olvasásra tesznek alkalmasabbá. Egy fordítás aligha felelhet meg minden
szempontnak. Úgy látszik , hogy mind a katoltkus, mind a protestáns magyar
bibl ia elsősorban olvas ásra szánt szöveget tár elénk , és a . rn ű ve l t nagyközön
s éqnek", tehát az Iskolázott, de teológ iailag kevésbé müvelt olvasóknak szól.

A ford ít ás te rhe és erőpróbája az a teológ iai igény, amit akár az egyszerü
hivő , akár a szakteológus egy új szentirásszöveggel szemben támaszt. Sokan
kifogást emelnek, ha nem találják meg a már megszokott kifejezéseket és for
dulátokat. mások az újabb teológiai és exegetika l felfedezések lecsapódásait
keresik . Am ikor az első modern nyelvü bibliák létrejöttek, a teológiai szempont
elsősorban a felekezeti v iták oldaláról jelentkezett. A katol ikusok aggályosan
követték a Vulgátát, a protestánsok a hltújftók tételei szer int fordítottak. Ilyen
szempontok még ma is valamelyes szerepet Játszanak. Az új katollkus biblia
Lk 1.28-at pl. még mind ig a Vulgáta szerint fordítja : . Odvözlégy. kegyelemmel
tel jes!". sőt jeg yzetben még a Szeplőtelen Fogant atás dogmáját is röviden
összefoglalja. Ezzel szemben a protestáns fordítás félénk minimalizmussal az
ered et i szövegnek csak egyik vetületét adja vissza : .Odvözlégy, kegyelembe
foqadott !" Mindkét fordítás megtartotta a rég ies . üdvözlé qy" köszöntést, pe
dig a magyarázók nagy része ma már azt tartja , hogya görög szót íkhalr é]
nem hellenista használata szerint kell fordítani, hanem szószerinti érte lmé
ben. rnível ószövetségi helyekre utal : .ö rül]" (lásd Szof 3.14-15) . - Egy má
sik példa az 1Kor 7-ből: Tudvalevő, hogya katolikus hagyományban ez a szö
veg a szüzesség és cöl ibátus teológiájának kialakításában fontos szerepet
játszott. Nos . a protestáns biblia következetesen elkerüli a . szű z, sz űzek "

ki fejezéseket és mindvégig csak .hajadcnokröl" beszél. Altalában elmondhatjuk:
mi nden fordítás mögött egy értelmezés található. Igen fontos , hogy csak olyan
keveset .magyarázzunk bele" a szövegbe, amennyi feltétlenül szüks éqes, de
a fordítást sose használjuk exegetikus vagy teológ iai elméletek kifejezésére.
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2) A "dinamikus megfelelés" elve

Csak a kisdiák fordít szóról szöra, de még ót is könnyen érheti ezért tanár i
bírálat. Nemrégiben a Japánban m űköd ö P. Nemeshegyi Péter fejtette ki szá
munkra a modem "dinamikus megfelelés" fordítói elvét (vö. Szolgálat 23) . Ta
lán nem lesz haszontalan, ha most egy Texasban éló magyar füzi tovább gon
dolatait.

A dinamikus megfelelés elmélete azon a feltételezésen alapszik, hogy két
kultúrkörön belül analóg élmények léteznek, s ezek mindegyik kultúra nyelvén
egyenértékű módon juthatnak kifejezésre . A fordító feladata tehát a szentlrás
esetében az, hogya héber vagy görög kifejezés mögött felfedezze az értelmi·
érzelmi tartalmat, azonosuljon vele, majd a saját modern nyelvén kiválassza
az élménynek megfeleló nyelvi kifejezést. Csakhogy az ókori kép, szóhaszná
lat vagy hasonlat mögött esetleg olyan élmény vagy világszemlélet áll , amely
annak idején általános vagy gyakori volt, míg az analóg élmény ma már ritka
vagy nemlétezó, és ezért nyelvi kifejezése is hiányzik, vagy nem közérthető .

Ezért amit az eredeti szöveg szerzóje pár találó sz öval kifejezett, a mai kultúra
összefüggésében csak bonyolultan vagy hosszas magyarázkodás árán fejez
hetó kl. Vegyünk szemügyre néhány példát. Az Ószövetség gyakran megsze
mélyeslt egy várost vagy népet nói alak formájában: .Babllon lánya" , Jeruzsá
lem lánya" stb. Manapság az ilyen megszemélyesítés szokatlan, sót félreért
hető. Úgy hangzik, mintha a város egyik (vagy mindegyik) nól lakójáról volna
szó. Ha mai módon akarjuk kifejezni a gondolatot, akkor azt mondjuk: .Jeruzsá
lern" vagy .Babtlon", és lemondunk a megszemélyesítésről. Igen ám, de akkor
a megszemélyesltéshez fűződ ő képanyag és szimbolika elveszti értelmét, azaz
a szöveg érth etetlenné válik. Mi a megoldás? Be kell érnünk az esetlen sz ó
szerinti fordítással, és legfeljebb egy lábjegyzettel.

Lássunk egy másik példát, ahol - véleményünk szerint - a dinamikus
megfelelés elve hasznosan alkalmazható, és szükségképpen eltávolít a szó
szerinti forditástól. A M a g n i f i c a t első két soráról van szó. Szószerint így
hangzanék :

.Magasztalja lel kem az Urat ,
és ujjong szívem (pontosabban : szellemem) megváltó Istenemben:

"Lelkem" közismert hebraizmus, a beszélő önmagára utal vele . Dinamikus
megfelelője . én". A párhuzamos szerkesztés kívánja meg a második sorban
a .szellemem" (p n e ti mam ú) kifejezést, amely azonban magyarul kép
telenül hangzik, mert nem egyértelmű a .Ielkem" szóval. Ezért a ford ítások
rendszerint megtart ják az elsó sor hebraizmusát, de a második sorba szaba
dabban fordítva a .szívem" szót teszik. Evvel azonban a kép megváltozik, mert
.szívem" a modern nyelvhasználat szerint nyomatékkal a beszélő érzelmi vi
lágára utal. Az is bántó, hogy magyarul aligha ujjongunk .valamtben" vagy
.valakiben" , legfel jebb ujjongunk, örülünk valaki mlatt, vagy valakinek (semmi
képpen sem valaki fel ett) . Véleményünk szerint ez a megoldás se nem költői,

se nem magyaros, de még csak nem ls fejezi ki az eredeti szöveg értelmét.

83



Ugyanakkor a Magnificat a liturgIában nap-nap után szerepe l, tehát fontos vol
na Igazán magyarrá tennI. Ha a . Ielkern - szellemem' szavakat csak mint h é
ber költészetl elemeket tek intjük, jobb volna a szöveget egyszerűen egyes
szám első személyben Igével ford ítani a főnevek kihagyásával :

, Magas zta lom az Urat ,
uJJongok megvál t6 Istenemnek:

Mihelyt a kérdés t így leegyszerűsftjük . ,kilóg" egy másik .J öláb". E két sor
csak nyelvtanilag kijelentő, értelmileg nem leírást vagy megállap ítás t tartal
maz, hanem bevezetést a beszélő saját hálaéne kéhez. Magyarul viszont saját
szavainkat így szoktu k bevezetni : hadd mondjam el. hadd adjam e16. A dina
mikus megfelelés végre így vezet el egy oly an fordításhoz. amely szószerint
pontatlannak tűnhet, de értelem szer int közelebb áll az eredetihez. mint rnln
den más próbálkozás:

"Hadd maqasztaljarn az Urat .
hadd uJJongjak megvált6 Istenemnek!"

A fordítás így kétségkívül elveszti ldeqenszerúséq ét, héber szellemű ódon
ságát, gördülékenyebb. és könnyebben tud juk magunkévá tenn i. érzelmeinkkel
azonosítan i.

Harmadik példának a páli levelekből Idézünk. Az elsó tesszalonikai levél
végén Pál állandó örömre buzdít. A Békés-Dallos fordí tás szer int ezt mondja :
. Leqyetek mind ig derűsek!' (lTessz 5.16) Az új katcl lsus bibl ia is átvesz i ezt
a megoldást a . mlndlg' szó kihagyásával: . Legyetek derűsek!" A szószerintI
ford ítás. amit a protestáns új biblia követ ( . M indenkor örüljetek'). valób an
nem kielégitő. A baj az Igével van: .örülnl" aligha jelent állapotot. állandó
lelki magatartást, . örvendeznt" viszont jámborkodó és elavult. A gördülékenyen
magyaros és mai .Iegyetek derűsek' viszont talán könnyed . felszínes örömöt
juttat eszünkbe , aHéle .der üre-borü" élményekkel társítjuk . Ha már a sz ösze.
rlnti fordítást elhagyjuk, jobb - és merés zebb - tord ításhoz kell folyamod
nunk: ,Allandó örömben éljetek' . Vagy ha ezt tú l pont at lannak tal áljuk. marad
junk meg a nem kielégítő szószerinti ford ít ásn ál. és bízzuk a magyarázók ra.
hogy az állandó öröm teológiai alapjait kifejtsék .

3) Az egyéni st íl us tükrözése a műfordításban

Ugyanannak a szerz önek különbözö műveiben a szókincs és a stílus rend
szerint hasonló . Azonos kifejezésekre, hacsak lehet, azonos fordítást kell tal ál
nunk; ez nagyban megkönnyiti a szerz ö gondolatvilágának megértését. a rnü
belső összefüggéseinek feltárását. Ha 1Tesz 5.16 esetében úgy döntünk . hogy
a fordítás . mindenkor örüljetek', akkor ezt a kifejezést a FI.lippl levélben is
meg kell tartanunk, mert az eredeti szöveg mindkét helyen azonos szavakat
használ (Fil 4,4) . Azt kell mondani , hogy az új protestáns biblia ebből a szem
pontból sokkal következetesebb és egységesebb. mint a katolikus fordítás .

Ugyanakkor a k ül önböz ő szerzök közötti stíluskülönbség napfényre hozása
is különleges műfordltő! feladat. Célunk a blbllafordltás esetében sem az, hogy
.vlláqos, szabatos és magyaros ' szöveget hozzunk létre. függetlenül attól ,
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hogy az eredeti szöveg mennyire világos és szabatos, és mennyire felel meg
a héber vagy görög próza esztétikai szabályainak. Márk evangéliumának csetlő

botló. darabosan egyszerú stílusa más fordítást kiván. mInt Lukács hol szaba
tosan görög. hol a Hetvenes fordltás stílusát utánzó héberes fordulatai. Szent
Pál leveleinek sikeres fordítása kell. hogy olyan szenvedélyes stílusú. nehéz
és helyenként homályos olvasmány legyen, mint az eredeti. Itt nemcsak esz
tétikai vagy történeti szempontokról van szó. Szent Márk primitív darabos
sáqa, elfogulatlan és bájos közvetlensége egyben meggyózó tanúvallomás. mert
életközelségbe hozza az olvasót az apostoli hithirdetésseI. Nézzünk egy példát
arra. milyen hatást gyakorol egy ilyenfajta múfordítás.

•S aztán a zsinagógából kijövet Simon és András házába rnentek, Jakab
bal és Jánossal együtt. Simon anyósa épp lázas betegen feküdt: azon
nal szólnak neki felőle . !os hozzá lépve. kezénél fogva felemelte. S azt
elhagyta a láz, és szolgált nekik .
Estefelé. amikor a nap lement. hozni kezdtek hozzá mindenféle beteget
és megszállottat. Es ott volt az egész falu összecsődülve az ajtóban . Es
meggyógyított sok beteget különféle bajokból, és sok ördögöt kiüzött.
Es nem hagyta az ördögöket beszélni, mert tudták , hogy kicsoda .
Es nagyon korán, még sötétben felkelt. és kIment egy elhagyott helyre ,
és ott Imádkozni kezdett. Es utána indultak Simon és társai. és meg
találták. és azt mondják neki. hogy .Mindenkl téged keres' . Azt mondja
nekik: .Menjünk máshová a környező falvakba . hagyott is prédikáljak.
mert ezért jöttem: Es járta a zsinagógálkat prédikálva egész Galileá
ban. és üzte az ördögöket" (Mk 1.29-39J.

Természetesen nem arról van szó. hogy ezt a szószerint fordított szöveget
. p éldaképnek" tekintsük . csak arra szolqál, hogy fölfedeztessük az eredetinek
stilisztikai sajátosságait. A jelen és múlt idó szabálytalan keverése , a feles
leges bőbeszédúség Lestefelé . amíkor a nap lement" l. vagy túlzott tömörség
("azt elhagyta a láz. és szolgált nekik"), az "és" -sel kezdődő mellérendelt rnon
datok sorozata . a félhomályban hagyott oksági összefüggések ( .nem hagyta az
ördögöket beszélni. mert tudták. hogy kicsoda') - csupa olyan stflusjegyek,
amelyek az élőszavas közlést jellemzik, rossz lröra, de színes elbesz élére és
megbizható tanúra utalnak. Az ilyen sajátosságoknak a fordításban nem szabad
eltúnnlük. Az ilyen stílushibák felszámolása nem Indokolt.

4) A müfordítói gond

A dlnarnlkus megfelelés és a szokványos vagy hagyományos múfordítás
között nem egy elvi ellentét fedezhető fel. A műfordító, hacsak lehet. . sort
sorral' ford It, tehát mondategységenként fordítja a szöveqet, sőt alapvető ki
fejezések vagy .m üszavak" esetében . sz ót szöval". A dinamikus megfelelés
elve éppen ezt a nyelvi-stilisztIkai megfelelést rendeli alá az érzelmi-értelmi
megfelelés követelményének. Gyakorlatilag azonban a két elv közötti megal
kuvás a legmegfelelőbb. Másként a "dinamikus megfelelésre" alapított fordí
tás könnyen parafrázlssá válik, vagy a nyelvi egységek túlzott megőrzése szol
gai forditáshoz vezet. A fordítás legnehezebb. egyéni itéletet és ügyességet
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kívánó titka az, hogya megalkuvások között ne veszítsük el a szöveg irodalmi,
eszmei és költői egységét. Jó példaként szolgálhat a 37. zsoltár egyik részlete :

.Hagyd el a haragot és ne méltatlankodj.
töl ne gerjedj. nehogy te vétkezzél.
Nézd, a gonoszok eltünnek .
de akik az Úrban híznak, bírják a földet:
(Zsolt 37.8·9, új katolikus biblia. Gál Ferenc tordítása)

Az elsó két sor kétségkívül szerencsés, A "hagyd el" kifejezés magyaros és
modern, ugyanakkor szorosan követi az eredeti szöveget. "Föl ne gerjedj" 
irodalmi ízű kifejezés. teljesen megfelel a zsoltár költ öt nyelvezetének. •Vét.
kezzél" - közbeszédben már csak a .v étkezz" formát használjuk. de itt a ré
giesség nem bántó . A második sorpár több kételyre adhat okot. "Eltünnek" 
az Ige kiválasztása nem a legjobb: a gonoszok .eltún ése " túl keveset mond
abból, amit a bibliai szöveg ígér (pusztulás, megsemmisülés). Az utolsó sor
mutatja. hogya szöveg ritmusa és szórendje milyen megalkuvásra kényszerit
heti a fordítót. "Bírják a földet" - régieskedő vagy inkább idegenes, de mi
más megoldást találunk. ha az eredeti szöveg szerint igét akarunk használni.
és meg akarjuk őrizni az eredeti szórend et ls? A fordító döntését ilyen eset 
ben megkönnyíti. ha tisztázza célkitüzéseit. Ha fordítását teológusok használa.
tára szánja, ez a szöveg elfogadható. Ha közös imádkozásra vagy templomi
haszn álatra. akkor már kifogásolható, mert ilyen formában a mai hivő aligha
tudja magáévá tenn i. M indent összevéve. sokkal jobbnak találjuk a protestáns
fordítás megoldáSát: .

•de akik az Úrban reménykednek .
azok öröklik a földet."

Ugyanebben a zsoltárban három sorrallejebb jó példát találunk a stílusegy
ség követelményének megvilágítására. Gál Ferenc így fordítja :

"A szelídek e llenben ural ják a földet." (Zsolt 37,11)

Nemcsak az "uralják" ellen emelhetünk kifogást (a héber eredetiben a "bírják"
és .uralják" különben is ugyanaz az Ige!), hanem főképp az .e ll enben" k ötőszö

nem tetszik. Mint rnodern magyar szó kifogástalan , élő, és pontosan megfelel
a héber "waw adverslvurn" értelmének. De Urai költeményben túlságosan fon
toskodó és okoskodó.

Ezek az apró lékos megjegyzések nem egy olvasóban kérdést támasztha tnak:
mit ér mindez a szörszálhasoqat ás. ha egyszer az lsten szavának igazságát.
nem jóhangzását vagy modern esztétikai elvekkel való összeegyeztetését ke
ressük? Kétségtelen, hogy egy költöletlen. de tartalm ilag többé-kevésbé pon
tos fordítás is nagyban szolgálja a lelkek üdvösségét. Az elmúlt évszázadok
tapasztalatai bőven meggyőztek erről. De vajon az lsten szavának tolmácsolá
sában nem a legjobbat és legszebbet kell adnunk. amire csak nyelvünk képes?
Sőt egy lépéssel tovább kell. hogy menjünk. Az, hogy az lsten szava az ember
hez költ öt nyelven szöl , nemcsak kulturálls, de teológiai tény . Isten az e g é s z
emberhez szöl, nemcsak értelmünket , hanem érzésvilágunkat, életélményünk
egészét bevonja közlésének hatása alá. Ezt a tényt racionalista korok f igyel .
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men kívül hagyták, de a mai teológia (a szentatyák és a középkor rnlszt lkusal
nak nyomán) egyre Inkább tudatosítja .

5) Verses fordítás
A Biblia Igen sok szövege a szó szoros értelmében költői elkot ás, tehát vers es

múforditást Igényel. Milyen verset? A kérdés nem dönthető el egyértelmúen minden
szövegre és mindenféle fordftásra vonatkozólag. Még is néhány álta lános érv ényű elvet
felhozhatunk.

A magyar nyelv rendkívül hajlékony és alkalmazkodó, ezért a héber költészet forrn ál
nak nagy részét utánozni tudja . Gondolatritmus, párhuzamos vagy chiasztlkus szer
keszt és, betúrfmek, ragr fmek egyaránt alkalmazhatók magyarul ls. RitmikaIlag va l ö
színúleg a modern szabadvers rendszertelen, de jól tagolt lüktetése a legmegfelelőbb .

bár kötöttebb formák is nem egyszer használhatók, fóképp a modem magyar Jambus.
amely sok látszólagos szabálytalanságot elvisel a hangsúlyos szótagok hatása alatt.
A rímmel azonban csfnján kell bánnunk. Csak a ragrímek olyanok , hogy szegényes vol
tukban aIIg vonják magukra a figyelmet. A zsoltárok rímes forditását - Sík Sándor
nyomán - helyesnek érzem, de más ószövetségi könyvekn él arlmes fordít ást ritk án
látnám indokoltnak. A Példabeszédek egy-egy csattanós megállap ítását, közmondás
szem forduiatalt, vagy a prófétai beszédek maqasröptű sora it Imitt-amott aláhúzhatjuk
egy-egy kinálkozó rímmel , főképp ha az eredeti szöveg is keres i az asszonáncok és
bet ürfrnek használatát . Azok a törekvések azonban, amelyek a kisérleti lekclonéríurnok
ban a próféták beszédeit, vagy Krisztus szentjánosi szózatait rímbe szedték, szerintünk
sem a Szentírás érthetőségét, sem költőiségét nem szolgálják.

Mindkét új magyar biblia számos példát tartalmaz a költő i ford itás helyes haszná
latára. Szénási Sándor Izajás- és Jeremt és-sz öveae l bővelkednek a Jól slkerült költői

forditásokban , bár helyenként a .pontosság· kissé aggályos követe lménye megtöri a
költői ihletet akár a szóhasználat, akár amondatszerkesztés nehézkessége miatt. A
katolikus bibliának valószínüleg legszebb stílusú részlete a János-evangélium új for
dítása (Gál Ferenc múve) . Kár, hogya beszédek túlnyomó részét nem volt mód szabad
versként sorokra tördelve kinyomtatn i, de még igy is érződik a költői sorok lüktetése,
a tömör, tőrül metszett kifejezések szabatos, röv id, de sokat mondó ereje . Ezekben a
szövegekben érezzük, hogy az eredeti, szent szöveg költői ereje áttör a modern for 
dító nyelvtanl-exegetikai·teológiai gátlásain, és .kthczza" a fordítóból az imádkozó
költöt,

6) Még néhány szó a két új magyar bibliáról
Mindkét mű kincs. nagy kincs a magyar kereszténység számára. Sokban

kíegészítik egymást. összehasonlításuk ls nagy tanulságot rejt majdnem mln
denütt. Méq ls mindkét Biblia túlmutat önmagáán, nem annyira egy befe jezett
feladatot dokumentál, mint inkább a jövő feladata inak nagyságát vázolja.

A katolikus biblia ószövetségi könyvei igen sokban követik a .Blble de J é
rusalern" megoldásait. Ez a tény mint .szükségmegoldás· elfogadható, de nem
minden szempontból a leghelyesebb. A jeruzsálemi bibl ia a modern katolikus
biblikus mozgalom legszebb virágkorában jött létre, az ötvenes évek középén.
Manapság azonban nem egy megoldása elavult, vagy kiegészítésre szorul. Ha
azonban a jegyzeteket vizsgáljuk. azt kívánjuk, bár követték volna szolgaibban
a . Btble de Jérusalern" jegyzeteit. Sajnos a katolíkus biblia jegyzetei még
mindig a háború előtti apologetikus biblikus Irodalom jegyében ír6dtak, stílu
suk sokszor pongyola, tartalmuk nem egyszer pontatlan vagy érthetetlen. Né
hány példa:
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"Képekben gazdag nyelvével felel a legnehezebb kérdésekre, amelyek felmerül nek az
ember lelkében" (14) .
•Az el ső rész szerzőj e kozmikus arányokkal dolgozik, és bőven emlegeti a vizeket"
(62) .
•A zsidóknál nagyon elterjedt vol t az eskü, s különbséget tettek az eskü szövege sze
rlnt, hogy mely ik eskü kötelez és melyik nem' (1159).
•A hlthü zsidóság a régi naptárt követte, mig hivatalosan az új naptárt haszn álták.
Innét adódik az evangéli umok közt az elle ntét' (1159) .

Az utolsó Idézet az utols ó vacsora I dőpontjá ra vonatkozik . MIJe Anne Jaubert még
1957-ben felálJftott hipotézise szer int Jézus és tanftványal nem a hivatalos naptárt kö
vették, hanem a Qumrán közösségét. Ezért lehetséges, hogy az utol só vacsora hús
véti lakoma volt (szinoptikusok) , és Jézus mégis a húsvét i bárányok leölésének Ide
jén halt meg a ke reszt en (Szent János). A kérdés mindmáig vitatott, bár Jaubert állés
pontj át sok más neves exegéta elfogadta. Ennek alapján azonban nem lehet állttaní.
hogy .a hlth ü zsidóság" más naptárt követett. mint a templomban rnüköd ö papság, és
a különbségtétel nemcsak hogy nem magyaráz, hanem összezavarja az olvasót , aki
erről a hipotézisról valószlnüleg úgysem ért esült .

Altalában hibásnak tartjuk, ha egy bibl iak iadás jegy zetei nem szorítkoznak
tör téneti vagy exegetikus kérdésekre. Bármennyire ls vonzó az a gondo lat,
hogy jegyzetek formájában a dogmatikus teológia f ő tételeit vázlatosan össze
fog laljuk, erre egy bibli ában nincs se mód, se hely, se szükség.

Itt kell kifejeznünk azt a reményt is, hogya magyar protestáns bibl ia [eqy
zet nélkül való kiadása nem végleges. Ma már ismerünk nem egy protes táns
bibIlát, amely a jegyzetekben nem lát elv i akadályt . (Elég az . Oxford Annota
ted Bible "-re gondol nunk, amely amerikai protestáns körökben rendkívül el
terjedt .)

7) A forditás mint kegyeiemközló tett

Végül legyen szabad felhfvn i a f igyelmet a bibli aford ít ás kiváló méltóságá
ra. Ahogya bib lia i könyvek szerz ől sugalmazás hatása alatt lste n gondolatai t ,
tervelt és tetteit fejezték kl ember i módon, úgy a fordító ls, folytatva ezt a
működést, lsten gondo latát viszi el a maga kora és népe emberéhez. Maguk az
apostolok is . rnüfordltök" voltak, amikor héber/ arám gondolatkörben leélt és
megértett élményanyagukat egy görög nyelven besz é l ő világnak elmondott ák.
Ez a ford ftásl folyamat, amely az apostol i Idáben megkezdödött , azóta sem
szakadt meg. A latin nyelvű középkor csak egy fázisa volt annak a hosszú (ki
tudja , milyen hosszú) üdvösségtörténetnek, amelynek fo lyamán lsten szava
el kell , hogy jusson minden néphez, minden kultúrához. mindenféle nyelvű és
gondolkodású emberhez.

Csőgl Jénos: I g e h I r d e t é s ü n k a s z e n t m I s é b e n . Homíl iavázlatok. Szent
István Társulat. Budapest 1977,487 o.

A lelk ipásztorkodó papság bizonyára örömmel veszi kezébe Csőgl János új köny.
vét. Igen gyér a magyar homll etika l kiadványok száma, jó llehet a pap egyik fó fe ladata
éppen az Igehirdetés . Tunyaságra vezethet, ha a lelkipászto r teljesen .kész" anyaqot
talál. Csögl munkájánál nem áll fen ez a veszély. Nem teszi föl öslegessé az egyéni
kldolgozást. s mégis indi tásokat ad, irányokat rnutat.
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Végigkíséri a három liturgikus évet : Jézussal (A] az Egyházban (B) keresztényen
élni a világot (C). A vasárnapokon kívül helyet kapnak a fonto sabb ünnepek is . Nem
dogmatik ai magyarázatokat ad. s nem is bibli kus szakfejte getésekre épiti fel besz é
deit . Vezérgondolata: a homília segítsen a napi élet keresztény alakít ás ához. Ugyan·
akkor egységet teremt az olvasmány. lecke és evangélium alapgondolatai között a ho
míliák címein és a bevezető összefoglalókon keresztül. Gondolatai a II. vatikáni zsinat
szell emét tükrözik. s tekintetbe veszik hall gatói életkörülményeit . Stílusa tömör; sze
retl kisarkítani mondanivaló ját . Sorra kerül nek a mal élet ége tő kérdései : házasság.
papi nőtlenség . súlyos és bocsánatos bűn. az egyház szerepe a társadalomban . . .
Megértő áll áspontot foglal el más felfogásokkal . más vall ásokkal szemben. de nem
hallgatja el a katolikus tanítás sz épséqét, követe lményei t . Az évenkint megismétl ődő

ünnepek (pl. nagyhét. Szentháromság, Krisztus Király) elmélkedéseinek összevetése
mutatja gondolatainak. nézőpont jainak gazdagságát. - legsikerültebbeknek azokat a
szentbeszédeit találluk. ahol kül ön ls kiemeli a három szent írási szöveg egyes részeit.
s így ösztönzést nyújt a lelk ipásztorna k az egyik kiválasztására. elmélyitésére . Eiméi.
kedtet ő. közvetlen s felelősségtudatot ébresztő hangnemével hézagpótló szerepet t ölt
het be azoknál a hiveknél is. akik bármi okból nem tudtak részt venni a szent rnls én.

Eke B. Antal

H i t é I e t . Imakönyv . Kiadta a Szabadkai Egyházmegye liturgikus bizottsága. 1977 .600 o.
Ez az Imakönyv egy előző. 1960·ban megjelent kiadás átdol gozása az új l iturgiának

megfelelően. Mint minden jó imakönyv. nemcsak az imában nyújt bőséges anyagot. ha
nem egyúttal a keresztény életre vezérlő kalauz is . Nagyon helyese n. nem tételez i fe l
az elemi vallási ismereteket sem. Kezdő fokon is segít. de egyben színvonalas tartal
ma által arra is alkalmas. hogy a vallásos életben elmélyült hívek. vagy akár pap
növendékek vagy szerzetesnők imaéletének tápláléka legyen .

Kezdődik a kinyilatkoztatott Igazságok rövid összefoglalásával. azzal. ami t hinnünk
kell. Azután arról szól röv iden. hogy mít kell cse lekednünk. és erre következ nek az
egyéni és közös imák . majd a szentségek és a szentmise az állandó részek szövegei
vel. Mind a négy kánon megvan benne. Méltó helyet kap a kötetben az a rész. amely
a Szent Szüzhöz és a szentekhez szóló Imádságokat tartalmazza. Ezt követ i a temetés
szertartásának ismertetése. Közli a .Szent vagy. Urarnl " énekgyűjtemény legnagyobb
részét . s ezt kiegésziti egyéb énekekkel is . amelyek a Bácskában és Bánátban külö
nösen közkedveltek. valamint zsoltárokkal és zsoltárfeldolgozásokkal. Néhány beszé
des fényképet is tal álunk ezeken a lapokon ; köztük az Isten- és emberszeretet egy·
ségét legjobban szemléltető Kalkuttai Teréz anya képét . amint magához ölel egy be
teg gyermeket.

Az Imák nem csupán az imádság régi klasszikus mestereinek m üvelböl valók . Meg
találhatók itt a modem kor nagy imádkozó inak. Newmannek. Sík Sándornak. Prohészká
nak az imá i is . Ady Endrének az a bűnbánati költeménye. amelyet már annyiszor el
mondtak Igehirdető lelkipásztorok szószékeinken. A Patyolat üzenete itt mintegy zsol
tárrá magasztosul . és alkalmas arra. hogy magával ragadó erővel hasson a bűnbánó

és tiszta életre törekvő hivő kedélyvilágára . Pázmány Péternek és Rákóczi Ferencnek
Imáiból ls merített könyvünk . Ezek az imák szerzőik személyes varázsával és mondani
valójuk mély tartalmával ma sem téveszti k el hatásukat.

A Sík-Schütz Imádságoskönyv korszakot nyitott a magyar Imakönyv tört énetében.
Annak számos érték e ebben az imakönyvben is meqtal álhat ó, sőt ismételten közli sz ö
vegeit is .

A jó imakönyv nemzedékeket szolgál kl. Ez a lelki kalauz is bizonyos fokban már
kiállta az Idő próbáját. hiszen első kiadása óta egy nemzedék életkorának jó része el
telt. De úgy véljük. hogy nemcsak az Idő nem szoríthatja szük korlátok közé ennek a
ki túnö m ünek a hatását. Az előszó a Hitéletet egyházmegyei Imakönyvnek nevezi .
azonban hithűsége. tartalmi gazdagsága. imáinak igényes megválogatása és gyakorl ati
értéke alkalma ssá teszi arra. hogy messze az egyházmegye határain túl is a magyar
hívek vallásos életében jelentős szerepet töltsön be. K. G.
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HALOTTAINK

DOr. Ste iner József. 1977. okt. 5-én infarktus következtében találták holtan
bécs i lakásában. Húsz éve m üködött Ausztriában (Grácban , majd Bécs
ben) . Budapesten te mették (53,30)

Ágoston Ferenc kov ini (Jugosz lávia) plébános febr. 26-án (67,43)
Bogáthy László plébános ápr. 5-én Pécsett (52.32)
esik József hatvan i prépost. esperes ápr. 6-án (85,63)
Szarvas I. Vince kapuc inus kántortestvér ápr. 8-án Pannonhalmán (74)
Kapczár József SDB missz iós testvér Hong Kongban ápr . 16-án (80,53)
Ifjú Sebestyén piar.. ny. gimn . ig. ápr. 17-én. Kecskeméten temették (72,51,41)
Bánffy László rábasömjéni plébános ápr . 18-án (67,44)
Mayer Ernó Esztergom főegyházmegyei pap ápr. 18-án Kralburgban. Plébániá

ján, Frauendorfban (BAD) tem ették (68)
Nagy Miklós piarista, érd . házfőnök , ny. gimn. tanár. Apr . 26-án temették Duna.

remetén (76.57,49)
Hegedüs József c. apát . kanonok Veszprémben ápr. 30-án (78,51)
Ivánfl József petőházi plébános ápr . 30-án (70,45)
Dániel Géza ny. plébános, író máj . 2-án Pfarr kl rchenben (BRD) (67,43)
Dr. Király Ferenc Paclflk OFM templomig. máj. 3-án Budapest en. Bákos-

ker esztúron teme tték (71,47)
Gróf Károly tb . kanonok. esperes Sümegen máj . 3-án (75.50)
Pintér János ny. plébá nos Győrött máj. 3·án. Gartán temették (69,44)
P. Horányl Lajos SJ máj. 8-án Toront óban (Kanada) (65,38.27)
Sady Sándor érd . esperes. ny. nemesvámosi plébános máj . 7-én (77,54)
Dr. Iker István szentszéki b iró. ny. kolontári pléb ános máj . 15-én (78,54)
Szemes Ferenc piar ista, ny. gimn. tanár és plébános máj . 16-án Budapest en.

Aéikoskeresztúron teme tték (70.50,43)
Jávor János Fidél OSB máj. 21·én Győrött . A bencéseknél te mették (69.52,44)
P. Bátay Gyula SJ jún. 2-án Pannonhalmán (65,46,37)
Dr . Forgács Ferenc c. prépost. ny. klsk örösl espe respléb. jún . lD-én. Kalocs án

temették (73,48)
Fényl János érs . tanácsos . esperespléb. jún. lD-én. Kaloc sán temették (68,42)
Szikla Sándor ny. esperespléb. jún . 12·én Székesfehé rvárott (78.54)
Dr. Ásguthy Ádám aranyrn ls és. a budafokl-be lv árost plébánia apátplébánossa,

főesperes , jún . 13-án. Kisbe rk püspök temette (75,53)
Dr. Farkas József pápai kamará s. n. pré post jún. 17-én. Pécsett temett ék (78.53)
Bali János SDB gyémántmisés áldozópap jún. 24-én Pannonhalmán (86,69.51)
Dr.Dezsényi Ádám Lóránt OSB jú n. 25-én Győrött . Pannonhalmán temették

(69,52,44)
Nagy Béla mesterkanonok jún. 25-én Pécsett. Szakcson temették (72,44)
P. Radányl Rókus SJ jú n. 28-án New York -ban (64,48.36)
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Dr. Vajda József cartennai c. püspök, vác i segédpüsp ök júl. 8-án (6'6,42 ,9)
Sarang Krlzológ Péter júl. 11-én Pannonhalmán (84.65.58)
Dr. Rosta Ferenc garrlanal c. püspök. fehérvári segédpü spök j úl . 28-án (65,39)
P. Kollár Ferenc SJ júl. 28-án Budapesten (66,51.38)

Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkb a!

DOr. GALLA FERENC c. pápai prelátus , c. apát , ny. egyetemi tanár
11888-1977)

A Hittudományi Akadémia doyenj ének. a váci egyházmegye nesztorának neve foga
lom volt a magyar papnevelés. az egyháztört énelem berkeiben, de jól Ismert kül fö ldön
is. Papi nemzedékeket nevelt és vezetett be a történelemkutatás múhely ébe.

Tősgyökeres magyarnak vall ott a magát. noha neve francia be üt ésr ól árulkodott . Az
Érsekújvár mell ett i Udvard községből az 190o-as években indult útnak édesanyjával a
szalézlek torinói intézetébe, középiskolai és teológ iai tanulmányokra. Ez irányt adot t
egész pályafu tásának : tágult látóköre. elsa ját ito tt a az olasz nyelv et , magába szívta a
régi római és a pápák által alkotott kétezer éves kultúra l evegőj ét . 1912-ben szenteli k
pappá, 24 éves korában teológ iai doktorátust szerez, kutatá sokat végez a római könyv.
t árakban.

A világháború kitörésekor visszat ér hazájába, a váci egyházmegyébe. 1916---26·lg a
Pest melletti három nyelvú Csömör községben múköd ik mint káplán, majd adrninlsztrá 
tor. Ellátja a község fejlódésben lévő 4-5 fil iáját . bár akkor a háztól való temetés fél
napot is igénybe vett . Közben állandóan tanul, napi sét ái közben ls mind ig olvasni lát·
ják híveI. Szorgalmának eredményeként egymás után tesz i le vizsgáit . 1922·ben magyar
érettségit tesz , szepternbert öl a Pázmány Egyetem bölcsészet i karára Iratkozik be. 1926
márciusában történelem-latin szakból tanár i oklevelet szerez, Júniusban magyar és
egyetemes történelemből doktori szigorlatot tesz. Disszert ációját lA cluny reform
hat ása Magyarországon) summa cum laude fogadják el.

Júl. t - ével a cinkota i plébánia megszervezésére kap megbízatást. Osztöndíjasként
kétszer is 11927- 28, 1930-33J a római könyvt árakban dolgozik, hogy anyagot gyújt sön
a 8 kötetes Hóman-5zekfü·féle Magyar Történethez. 1933-ban a váci Hittudományi
Főiskola tanára lesz. 3 év múlva a budapest i Hittudományi Kar professzora. Ettől kezd
ve csak úgy ontja nagy tö rténelm i tudását tanítványainak, akike t lelke sít a tudományos
rnunkára. Izig-vér ig professzor volt. élete egybeforrt a tudománn yal. Egyben meleg
szlvvel , ember i Jósággal tanit. hogy előad ásalval megszerettesse az Egyházat és a
sok küzdelmet átvészelt hazát .

Kétszer is publikál Pázmány Péternek, az egyetem alapító jának kiadatl an leveleib ől.

Foglalkozik a török uralom utáni missziós lelk ipásztor i munkálkodással, könyvet ír a
magyar lcatollkus restaurációróI. Felkutatja az országban, de főként a váci egyház
megyében az apátságokat és pr éposts áqokat . 1940·ben pápai prel átuss á nevezik ki Hó
mából, amelynek mindig húséges f ia volt. 1953-ban ákosmonostorl c. apáttá lesz, s
utánajár a monostor és az Akos-nemzetség tör ténetének.

Nyugdíjas korában is kutat, régi iratokat tanulmányoz . Bármikor keresik fel tanit
ványai, Iróasztalánál gépeive talál ják a belváros i ferences templom melletti emeleti
szobájában.

88. születésnapját kedvelt pihenőhelyén , a zágrábi egyházmegye papi üdülöl ében
tölt i. Amikor az érsek és néhány kanonokja köszönt i . magyaros szívvel fejteget i a két
nép régi barátságát. és magával hozott tokaj ival kocc int velük.

M ' g ekkor ls dolgozi k: a dalmát származású ferences püspök t örök megszállás
i dejéből való, canonica vis itatio alkalmá val írt, olasz nyelvú feljegyzéseit fordítj a. Pe
dig a betegség már gyötri.

Temetését f iatalkori tan árt ársa . Endrey püspök végezte sok tanítványa. jóbarátja
és tisztelője Jelenlétében az Egyetemi templo mban. Érdemeit az Akadémiáról utód ja,
dr. Vanyó László méltatta. Tanítványa
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FERSCH GYORGY LIBERAT kapuc inus testvér
(1906---1977)

Beszámolónkban tulajdonképpen Istenben boldogult Bögözy Vilmos kapucinus atyáé
a szó. cl a 60-as évek elején már megírta a kis L1berát testvérről azt is, ami t mi nem
igen tud hattunk. s azt is. aminek igazát most mindannyian tanúsíthatjuk , akik kedves
halottunkat Ismertük.

Aki látn i akar ja a szegény és alázatos Szent Ferenc igaz f iát a 20. század más odik
felében magyar kiadásban - igy Bögözy atya - , jöjjön fel Pannónia szent hegyére .
Talál Itt él ö-elevenen egy . kisebb testvért" . akinél kisebbet aztán al ig tudn a fel mutatn i
a rend az egész föld kerekén. De ez a parányi emberke méltó arra , hogy lefelé irányu ló
tekintettel is fölfelé tekintsünk reá.

A huszas évek k özepéri P. Fetzel Alb in , a kapuci nus rend bécsi tartományfőnöke

viz i tácl ót tartott a mór i kolostorban . A konyh án pöttömnyi emberke tűnt fel neki. r:rte l
mes, eleven eszű és villogó szemü , szorgos kezében ég a munka . A szakács testv ér
nek még a szeme mozdulását is észreveszi , és akarat át ugorva te ljesíti. O a konyha
kedvence . A pro vinciál is azt hisz i. gye rekkel van do lga, s megk érd ezi : mi szeretnél
ienni , ha megnősz ? A legényke bátran fel el , németül a német kérd ésre: Kapuzine r! A
házfőnök int: a törpe nevetség tárgya lenne bar átcs uh ában . Igaz, szorqalmas. imád
kozni is nagyon szer et , de nem való szerzetesnek .. . - Sz óval a magyaroknak nem
fele l meg? - Nem , mondja a házfőnök . A provinc iáli s újra a ki semberhez fordu l : Ha
ítt nem vesznek föl , el jönnél-e máshová ls, hogy kapuci nus leh ess? - Au f die ganze
Welt - akár a világ végére is !

Igy került a Móro tt 1906. Júl. 6-án született Fer sch György Bécsbe. és lett bel öle
L1berát testvér a novicl átusban. 1926. aug. 31-én.

El ső beosztása a stájerországi Leibnitz. Itt tett ünnepé lyes foga lmat 1930. szept .
6·án. Ma jd Wolfsbergen és Murauban is tevékenykedett.

Hamarosan ki derül t . hogya kics i magyar testvérke bármeiy beosztásban megáll ja
a helyét. Rövidk e lába lt kis székkel toldja meg a tüzhely mellett. M int született mór i ,
remekül keze li a pincét. A hordók ragyognak. a pohárban aranyt isztán gyöngyöz ik a
bor. Tisztaság és rend uralkod ik nemcsak a pi ncében. de még a környékén is. Ahol ő

a szakács, az ízletes éte l di cséretétól hangos az ebéd l ő. Ahol O a kertész. ott pusz
tuln ia kell a gaznak. Hangja szelid és csendes . de a keze gyors. min tha motor hajt aná.
Nagy tis ztelettel v iseltetik az atyák iránt , és bensőségesen szereti testvére it . A békes 
ség angyala , aki másra ros szat a vi lágér t sem mondana. Ha az enged elmesség útnak
indította . szomorúság búcsúztatta és öröm fogadta mindenütt.

1931-ben különvál t a magyar prov incia. Liberát testvér sietett beje lenteni , hogy Ő

magyar, és szeretne hazamenni. A pro vinc iál is azzal érvel t, hogy Ot a magyarok kiad
ták, és lemondtak róla. Igy vis szatartotta . Fájó szívvel, de lázong ás nél kül engede l
meskedett a jó te stvér. A bécs ieknek azt az óhaját , hogy mondjon ie állernpolpárs áqá
ról - minthogy ez nem az engedelm esség kivána lma volt -, elhár ította . Magyar va
gyok - felelte - és sohasem akarok más lennI. Levele it is mind ig Igy írta alá : Fr.
LIberát , a magyar testvér. A Hitler-féle Anschluss után mint ide gent kiutasftották. Igy
kerül t 1940 februárjában haza. Máriabesnyön. Budán, Budatétényben dol gozott. 1950-ben
szül ei hez ment viss za Mórra . Kljárogatott a sz ölöbe dolgo zni, egyébk ént a szavát sem
igen lehetet t hallani.

A budai kapuc inus templomban le lki pásztori szolg álatban maradt néhány atyánk.
Oresen ásított a konyha . .. A hangtal an hang L1berát testvér szfvén kopogt atott : jöj j.
segíts rajtunk I Búcsút mondott teh át a szülöl háznak, és sietett Budára . segíteni test
vérei nek. Hét éven keresztül látta el a nehéz szolg álatot a bennlak ók és bej áró öregek
javá ra. M inden rászakadt: besze rzés . cipekedés, főzés . taka rítá s. Bárhonnan, bárm ikor
vetö dött oda testvér, a kis L1berát konyháján mindig akad t meleg éte l. Nála mind ig
éreztük, hogy hazajöttünk. otthon vagyunk.

A hideg kövek, a huzatos konyhák, a zordon st ájer tájak három évtized becsületes
munkájában. sok fár adozásában fölemésztették f iz ikai egészségét . ha nem ls tudták
csökkente ni le lk i erejét . Reumás derek ával. porckop ásos térdei vei mind ig nehezebb
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lett a cipekedés. Sokszor láttuk , ami nt fáj dalomtól eltorzult arccal , sánt ikáló lábbal
vonszolta a meredek lépcsőkön önmagát és nehéz terhét. Nem bírom tovább - s ö
hajtott fel egyszer. Igy hullott ki kezéből a fözökan ál. és lett a pannonhalmi szociá lis
otthon lakója 1957. febr. 27-én.

Alighogy megpIhent a szent hegyen, kisegítő munkára jelentkezett az intézet kony
h áján. Mint mennyből érkező ajándékot köszöntött ék a munkával túlterhelt nővére k .

Munkaasztala alatt nagy halom hull adék jelzi . hogy az . aranyos Líber átka " szeroalma
san kih asznál ja az I dőt . Csak néha mul aszto tt reumás lábai miatt. Soha senkive l sem
volt baja . Ha nagy r itkán magszólal t . szava a szeretet hangja. Nagyot hallott . de amikor
felötlött bennünk a gondola t , hogy fü lhalIgatót szerzünk be neki . ezzel hárí totta el :
köszönöm , nem érdekel engem a vi lág .. .

Bár a jó bor hazájában született, te ljesen absztinens élet et él t . Egyetlen élvezete
a napi csongo r szivar volt, amit látható örömm el szivott el a bástyafal tövénél. S f üsr
jét úgyeregette, mint egy valódi tö rök basa.

Az Imádságon . a rnunkán, a napi sétán és a szivaron kívül a szente k élete érdekel te.
Többnyire német könyveket olvasott . I:s az olvasot takat jól meg tud ta jegyeznI.

- Eddig P. Bögözy Vilmos. Körülbelül két hónappal halála el őtt hagyott fel a jó
testvér konyhai munkálkodásával: a lába végképp nem bírta a l épcsőt . Ennyive l többet
Imádkozott, olvasgatott. 1977. okt. ts- én délután összeesett . Az orv osi vizsgálat balo l
dali agyvérzést állap ított meg. Figyelmesen fö lvette a szentkenetet , majd a beteute
rembe került. Baját tüdőgyulladás súl yosbította. Néhányszor még meg tudott áldozn i .
utoljára a vasárnapi koncelebrált szentmi sén. Hétfőn már látszott , hogy közel a halál .
Kedd virradóra , okt . 25·én 3 órakor széo csendesen el aludt. Egy kedves , Igazi ferences
szinne l lettünk szegényebbek a szent hegyen . Confrater

FERENCZI GYORGY SJ mlsszló s testvér
(1903-1977)

Földmúves szül ök gyermeke volt. Zalaudvamokon , Nagykapornak közelébe n szüle
tett 1903. márc . 15;00. Kapornaken a jezsu itáknak gazdaságuk volt. Ez tetsze tt a fiatal 
embemek. és ez adta neki a gondolatot. hogy ő ls jezsuita lesz . Jelent kezett az egyi k
el ölt érén ál. Az csodá lkozott: . Jöhet-e valami jó Kapornakr ól?" Azzal küldte el : várjon
egy évig. hogy hivatása megerősödjék. MI az a hivatás? - töpren gett a mi [el entke
z önk otthon. Kérdezősködött . Végre talált két leányt . akik valósz inú leg szerzetesls ko
lába jártak. Ezek úgy fejtették meg a sz öt: hivatás anny i, mint papnak készülni. Sze
rencsére egy év múlva egy másik elö ljáró elé kerü lt. aki barátságosabb volt hozzá,
még út ikö ltséget ls adott nek i. Igy lépett be I:rden, 1925. júl. 3O-án. A gazdaságban, az
áll atokkal dolgozott, de a lelk i konferenciákon mind ig jele n volt .

1927. jú l. 31-én tette le egyszerü. 1935. aug. ts-én utolsó fogada lmát. Munkaköre
csakne m mindig a konyhához vagy az ebédlőhöz kötötte Pécsett. Kaloc sán, Budapesten.
1937-ben került a török rnlsaz löba, Isztanbu lba mint szakács , mindenes. Ott vo lt egé
szen halálá ig , kiv éve amiko r 1961-tól három évig Rómában . a Collegium Germani cum
Hungaricum-ban volt ebédl ös. De az lsztanbuli rekto r addig könyörgött , mIg vl ssza
kapta . O maga ls nagyon örült , ami kor visszatérhetett .

Rákban halt meg 1977. dec. 16-án. Am ikor er öt már alábbhagyt ak, elmehet ett volna
Rómába, Lövenbe , de ö ki akart tartan i Törökországban, a több mi nt harminc éves
mi sszlós, apost oli szolgálatban. A szentséqeket többször fö lve tte, halál a napján is
még megáldozott a Szentostya egy kis darabkaj ával. Dec. 19-én abba a temetőbe he
Iyezték el holttestét. ahol a másik törökországi magyar misszionáriu s, P. Vendel nyug
szik . Ottani elöljárói megható levélben közölté k halálhírét , f áj lalva . mennyire hiány
zani fog áldozatos munkája. hüséges hivatásszeretete , amivel nagyban elösegftett e
házfőnöke apostoli munkáját .

Miért szerették és becsülték oly nagyon mindazok , akik találkoztak vele ? Nem
azért. mintha a fran cia vagy a török nyel vet tök életesen elsajátitotta volna. Ann yit tu
dott, hogy megérttette magát , és eli ntézt e a bev ás árl ásokat . Viszont mindenk i b ámu lta
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rnunkak észséqét, A szentmiséke n ministrá lt . imái t hűségesen elmon dta . s amell ett
minden ház körüli munkát végzett. Látták. amint mezítl ábra vetkez ve súrolja a fo lyo
sót . Ott volt egyszerú taiárisában . ha a házba látogatók jö ttek. A Közel-Kelet-I pro
vinc iális. a francia atyák. s ör az olykor oda érkező apostol i delegátus. a késöbbi János
pápa ls Ismerte és becsülte .

Anyanyelvén már Igen nehezen beszélt az idegen környezet miatt. De szivében hű

séges magyar maradt. Mind ig nagy érdekl ődéssel olvasta a magyar társairól szóló
híreket , és ottani elöljáróinak ls elmondta.

lsten Ország áért végzett hűséges szolgál atáért az örök boldogság legyen a jutalma.
Confratres

P. MOGVORÖSSV SANDOR SJ
(1903-1976)

Hajdúdorogon született 1903. ápr . 30-án. A debreceni piarista gimná ziumban végezte
középtskol átt, majd ~rden belépett Jézus Társaságába . A teo lóg iát Innsbruckban vé
gezte , 1932. júl. 26-án szantelt ék pappá. Változatos lel k ipásztori pályafutása során sok
felé volt le lkész és főleg hitoktató. Oda küldt ék, ahová éppen teherbíró munkás kellett .
1975. jan. 15-étől a pannonhalmi betegosztályon feküdt.•Az Egyház szentségeivel el
látva . miután lelk ipásztori munkájában teljesen felemésztödött. hosszú szenvedését
türelmesen elv iselve. agyvérzés következtében 1976. nov . 7-én visszaadta nemes lelkét
Teremtőj ének . akiért élt és annyit dolqo zot t " - irja gyászjelentése . Agóni ájában ezt
mondogatta : .Gyűjtünk hittankönyvre - hl ttank önyvre!"

Most pedig átadjuk a szót argentina i olvasónknak:
A Szolgálat egyik számában elvestam. hogy a ml kedves és mind ig mos olygó jó

barátunk eltávozott örökre. Szeretném, ha róla ls megemlékeznének.
Mogyoróssy pátert az 535. sz. hadikórházban ismert em meg 1942-ben. ahol én ön

kéntes vör öskeresztes ápolönök ént szolgáltam mint rnütös növér .
Amikor mint tábor i lelkész bevonu lt. a gazdasági hivatal fönöke a férjem volt . M ind

reverendája. mind pedig ctpö]e igen elhasznált állapotban volt . Férje m mondta nek i :
igy nem járha t . mit sz élnak . ha látják. Hagyja csak ott a reverendáját és a ci pőj é t .

majd rendbehozzák. kivasalják. •Drágaságom. azt nem lehet. mert addig mibe n járok
én!" - . Hát fölveszed a másikat. nem tart sok Ideig: - . Azt nem lehet. mert nekem
nincs másik . csak ez az egy: - . Rendben van. most fizetem neked a főhadnagyi illet
m énvt, az elég . hogy vegyél egy új reverendat és egy pár cipőt, még marad is pén
zed: - . Nekern nincs pénzem. Amit kapok , adom be a rendemnek, s majd adnak ne
kem. amikor már nem lesz jó . amit hordok. Most még nagyon jó, még hasznáihatom
egy ide ig :

Bevonul ásától kezdve ö volt a kedély. a mosolya kórházban . Amikor megjelent egy
egy k örteremben . beköszöntve : . Drágaságalm, boldoqs áqalm , itt van a jó öreg Páter
Mogyoró · - mindenkinek mosoly derült az arcára . M indenk ihez volt egy jó szava.
vigasza . egy érmecskéje vagy képecskéje . Az egyik sebesült Kaszap István-képet vagy
érmet kért. de hozzáfűzte . hogy ő nem katolikus . •~des f iam. hiszel a jó istenben ?"
Igen - volt a felelet . •Na látod . akkor nincs hiba. hiszen csak egy lsten van. Ha hiszel
benne. imádkozz Hozzá. és meglátod . megseg ít:

Számára nem volt nappal vagy éjje l , papi vagy nem papi szolgálat . Ha sebesült
vonat érkezett. bizony gyakran &-aDO sebesültte l . ott volt a besz állít ásn ál. vitte a
hordágyat, ment a fürdőbe a fertötlenftéshez. két karján felgyűrve a csuhája ujj a.
amint nevezte , és míg az utolsó sebesült nem került ágyba. maradt és dolgozott . Am i
kor az új sebesültek hozzátartozói érkeztek. pénz nélkül . lak ó- vagy alvóhely nélkül ,
vitte őket a gazdasági hivatalba, vitte a nyugtát alá íratni a beteggel. keresett alv ó
helyet a családtagoknak stb . Mint mondta: nemcsak a lelkükkel kell törődni . foglal.
kozni , hanem egyéb problémáikkal is. hiszen abból mindig van b őven .

Amikor már a dolgok igen rosszul álltak, önként jelentkezö tábo r i le lkészt keres tek
a front ra. Senki sem jelent kezett. csak Ö. Azt a választ kapta . hogy kor ánál fogv a ö
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már nem köte les kimenni a frontra .•Nem is abból a köte lességből akarok én kimenni ,
ami re t i hivatkoztok , hanem abból, amit érzele Nem lát játok: szükség van rám, és én
oda rneqyek, ahol szükség van rám. Onként kirnehetek. azt nem tiltja semmi rendel
kezés." KI is ment, ott. beteg hivei mellett ért e a háború vége.

Férjem még találkozott vele 1948·ban. még rosszabb cipőben . ruhában. hátizsákkal
a hátán . De akkor is mosolvoqva, jó kedéllyel mondta, hogy valami karitatí v munk át
végez: . lak ásom van, enni adnak. járom a fal vakat . tany ákat, meghallgatnak, - mit kí·
vánhatok még?' (Akkoriban Hódmezővásárhelyt volt hittanár.)

O nem kívánt többet. mint amit kapott . de mi kívánjuk . hogy a jó lsten hallgassa
meg annak a sok-sok embemek a kérését , akiknek vigaszt , örömet okozott , s adja
mE19 neki mlndazt , amit igazán jó munkáj áért megérdemel : a békés nyugodalmat és az
örök boldogságot.

Dr. Pallag i Györgyné. Buenos Aires

P. MENRÁTH JÓZSEF CIPRIÁN OFM
(1896-1977)

Hosszú, Jézus példája szer inti kereszthordozás után, a szent útravalóval és a be
tegek szentségével megerősítve , 1977.szeot . 28-án fejezte be földi vándoriásál.

~Ietének legfontosabb állomásai: 1912-ben lépett szerzetbe . 1920·ban pappá szen
telték. Rómában dogmat ikából tanár i diplomát szerzett. 31 éven át volt Gyöngyösön
és Esztergomban a rendi teológiai főiskola nagy nid ású. igényes és meleg szívü tartá
ra. Hat évig siklósi , három évig gyöngyösi házfőnök és plébános. 1 962 · től a budai.
majd a pasaréti kolostorban élt .

Ciprián atya személyében egy ízlg·vérig dogmat ikus pap. a hivek tanítój a. rneq
szantel öle és irányitója lépett át az örökkévalóságba .

Az első világháború utáni Róma szellemét sugározta magából: a dogmatik át a hít
tudomány koronájának tekintette; azonban a II. vatikáni zsinat fényeit is fel-Ielcstlloq
tatta : egész Igehirdetését a Szentírás táplálta és Irányl totta .

Elsősorban tanttett . Legszentebb munkaterének a katedr át és a szesz éket tartotta.
Növendékei és hallgatói megcsodálták mind az előadóasztaln ál . mind a szószéken.
Amikor hallgattuk, az igehirdetés ténye , a Szentírás fensége, az Egyház tanitó külde
tése óriássá nőtt bennünk, kispapjai lelkében. Példákat és profán történeteket szinte
nem ls hallottunk tőle. Nem fordult másodlagos forrásokhoz, mert tudta: a Szenti rás
könyveiben .Istenről szóló fenséges tanítások vannak elrejtve, tov ábbá az emberi élet
üdvét szolgáló bölcsesség és az imádságnak csodálatos kincsei" (DV 15) . A szent
Irást, a szenthagyomány t és a dogmatikát tárta elénk, Mind en porciká jában klasszikus
ember vol ti Még a 62. szemeszter óráira ls úgy ment oe, hogy el őadása it szögletes
nagy betülvel teljes egészében leírta. Kiváló emlékezete azonban legtöbbször fölös
legessé tette a papír használatát. Szentbeszédeiben egyaránt csodált uk a tartal mat .
az összeállltást és az előadás müvészetét .

Másodszor a megszentelö Egyház papjaként munkálkodott. A hívek gyakran látták
és sokszor fölkeresték a gyöngyösi templom gyóntatószékében . Az oltár pedig a Szent
Kereszt katedr ála volt számára. Szép baritonja miatt nemcsak Gyöngyösön. hane", az
Orök Városban is így nevezték: .A jóhangú barát .'

Legkisebbnek talán a vezetésben bizonyult . Időben is legkevesebbet ezen a terűle 

ten munkálkodott. Mindig szíves-ör örnest visszatért a katedr ához. Az önismeret és
önkritika nagy érték. mindig helyes útra Irányít ja az ember t. Sajnos kevesek, csak a
nagyok tulajdona. Eltávozott testvérünk ezt is birtokolta : mind ig tudta , hol és meddig
kell dolgoznia . mikor kell visszal épnie .

Onmagát ls tanította, megszentelte és irányít otta. ~Iete utol só esztendeiben volt
ez számunkra legvilágosabb. amikor keresztje it és nagy szenvedéseit erős és ki.
egyensúlyozott lélekkel viselte mindhalálig .

Urunk. Ciprián atya lelke gazdagságának te voltá l forrása, te légy örök Jutalma is.
Confrater
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P. KIRÁLY KELEMEN OFM
(1893-1978)

A Bács-Bodrog vármegyei Szentf ülöp (ma FIlIpovo, Jugoszlávia) gazdag papterm ő

földjéről származott, amely a többi között két Jeles magyar papi egyéniséget ls adot t
koru nkban a magyarságnak: Lepold Antal prelátust, a Pázmáneum volt igazgatóját és
egy Jó évtizeddel késöbb Király Kelemen fere nces aty át . Mind a ketten külföldön él tek
a negyv enes évek óta ; mi nd a ketten tollukkal ls szolgálták a tudományt és lsten or 
szágát. Egyéniségben viszont nehéz különbözöbbet elgondolnunk, mint a szelíd , v tssza
vonult tudóst meg a kemény, vég ig szívós energiával tevékenykedö és küzd ő le lki
pásztort . IOs mégis : lsten külön ös kegyelméből éppen az a szenvedélyes, minden rneq
alkuvástól Irt ózó papi ember lett el6futára a magyarok között az ökumen é nagy ügyé·
nek .

Német sz ülök gyermekeként látta meg a napvil ágot 1893. ápr. 24·én, és öntudato s
magyarrá vált . Zsenge ifjúságában lépett a ferences rendbe, tö bb, min t hatvan évig
vol t hűséges f ia. 1916·ban szentelték pappá Egerben. E l ső állomása a pécs i ferences
zárda volt, majd hamarosan nov iciusmester lett az 6s1 bácsi fere nces kolostorban, itt
tartó zkodott 1918·ban. Az anyaorsz ágba visszatérve volt város i plébános és rend i el öl
járó , tartományi tanác stag és róma i vl zlt átor, Közben meglrta nagy történelmi rnunk á
ját : . Hatszáz éves ferences élet Szécsényben." 1934·ben a berl ini magyar követs égre
kerü l lelkésznek , itt megbfzzák a németországi magyar szórványok lelki gondozásával.
Itt írla meg .H ltlerrzmus és kereszténység' c. múvét, amelyben - Ravasz László sza
vával élve - rámutat . az Európát megszálló démon izmus minden hibájára és bűnére' ;

és Itt ismerkedik meg közelebbről az evangélikusokkal , ami kiváltja belőle az egység
ügyéért való szenvedélyes aggódást és tev ékenys éget :

,Aki szer éti Krisztu st , napjaink élethalál harcában nem lehet többé közömbös. Kri sz
tus legszentebb akarata teljesltésében nincsen többé semle gesség, hanem áll az Úr
szava: ,Aki nincsen velem, ellenem van, s aki nem gyújt ve lem, sz étször.' Ma nem
el egendő azt mondani: nem dolgozom az egység ellen . Mellette , érdekében k e I I dol
goznI. Mert csak egység es kereszté nység vezeth et i a vilá got Kr isztu shoz."

Házat érve megfrj a , A keresztény egyházak egys ége' c. rnüvét és Serédi bíboros
megbízásából meglnd ft ja az Egység Útja c. havilapot. sürg et i ahittankönyvek revízlö
ját, egységt ervet szervez, előadások során sürgeti az ú] lelkiséget , egymás kölc sönös
megismerését, megbecsülését , segítését.

1944 októberének elején Csongrádra megy az elmenekü lt pl ébános helyettes ít és ére.
1945 nyarán a magyar ferences rendtart omány apostoli vlzit átorává nevezi k ki. 1947·ben
rendje Amer ikába küld i. 1950-ben a kanadai Winnlpegben megalapftj a a magyar tem p
lomot és plébániát, majd több mi nt másfél évt izeden át a magya r ferencesek vezette
le lkigyakorlatos kolostorban . DeWittben dolgoz ik , misszi ós házat épít , amelynek ő

az el ső főnöke .

Közben lefolyik a II. vat ikáni zsinat. Kelemen atya elke rü lte azt a veszélyt, ame ly
korosz tályában gyakran kísért: a Zsinat eszméi nek félreisme rését , vagy éppen a velük
való szembefordulást. A boldogan üdvözölt ökumenikus dekrétumon keresztül rneq
talá lta a hozzá fűző köld ökzs inórt, és az Egyház tekintélyi megnyilatkozása megkettőzte

küzdőerejét . O sürgette az emigrációban az els ö katoli kus-protestáns tal álkozókat, az
ökumenikus bizottságok megszervezését, a sajtóban beszámolt az egys égügy font os
vil ágeseményeiró l . 1945·ben adta kl .Katoükus-protest áns egységtörekvés története
Magyaro rszágon' c. könyvé t . Ebben ls áll andóan beleál lí t la a magyar mozgalmat a vi
lágmozgalom ker etébe. Ugyancsak Amer ikában adta ki . Napl öm" c. kötet ét . Utolsó
évei nek fő tevékenysége: a magyar ferences vértanú król szóló könyvéhez gyűj tött

anyagot . 1978. márc. 7-én hal t meg.
De az aranyo, majd gyémántmisés Kelemen atya a lelkipás ztorkodást sem hagyta

abba. Gyémántm iséje után írt leveléből Idézünk : , IOn jó két év óta a detroiti magyar
plébá nl án rn űkő d ő rn, Újévíg az USA legidősebb káplánjak ént . most váltott fel j ó év
ót a ideátra érkezett Páteru nk. de még egy évig az angol ban kell végezni a munkát.
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Mikor Jakab András plébános meghalt, az öregek kérésére jöttem át lelkigyakorla tos
házunkból; Kusztosunk is benyújtotta Igényét a plébániára , s úgy vélem, hogy a sok
magyar beteg, öreg Imádkozta ki , hogy mi kaptuk a plébán iát . A plébániatemplom va
lóságos székesegyház. 70 év óta van itt plébánia; az új nagy templom 50 éves jubileu 
mát szeptemberben ünnepeljük. Addigra kikutattam a t ört énet ét. mert senki, az érsek
ségnél sem tudta az épít ész és művészek nevét." Ez a tanulmánya is megjelent nyom
tatásban , bőséges Illusztrációkkal.

Az ökuméné szolgálatában kitágult lel ke meg tudta látn i és értékelni a jót abban is,
akivel elv i okokból nem ért ett egyet . MI is szeretettel és t isztelettel búcsúzunk tőle .

Szerkesztőség

LUKOVICS ISTVAN GELLI:RT O. PRAEM.
(1903-1978)

Ismét eltávozott körünkból egyik . fehé r" testvérünk . Beregszászon született 1903.
nov. 30-án. 1922 Kisboldogasszony napján öltözött be rendjében . Ot év múlva , Gyertya
szentelőkor tette le fogadalmait , s ez év márc . 24-én szentelték pappá Kassán. Ossze
sen tíz helyen működött mint plébános III. lelké sz, a legtovább, 1943-1959-lg Asszony
vásáron, de volt Kassán és Váradon ls. Utoljára 1969--1977-ig Szalárdon plébánoskodott.
Innen vonult nyugdíjba 1977. júl. t- én Tasnádra, ahol készségesen segített a lelkipász
tori munkában. 1978. márc. 27-én is éppen gyóntatni ment a temp lomba, de kezét a
klllncsre téve megbénult. A szentséqek kel mecerösltve halt meg. Rendtársa, Hutás Z.
Pongrác Irodaigazgató temette kb. 25 paptársa je lenl étében máre. 29-én. A templom
tele volt néppel, amikor a koncelebrált szentmisét bemutatták.

Confrater

VAGNER JÖZSEF ALAJOS O. PRAEM.
(1889--1977)

Somoqyorsz áqban, Sáripuszt án született 1889. márc. 6-án. 1907. szept . 8-án lépett a
csornai premontrei kanonokrendbe . Teológiai tanulmánya it Jászón, majd Budapesten a
Norbertlnumban végezte . Pappá szentelték Csornán 1912. aug. 18-án. Előbb a keszt
hely i , majd hamarosan a szombathelyi gimnáziumban lett a lat in és a görög nyelv
tanára. Itt bontakozott ki kiváló zenei tehetsége ls. Mesterien zongorázott, dalokat Irt,
himnus zokat zen és ített meg, zenekarra komponált nevelő hatású diákoperetteket . Zene
karával tűzbe hozta az Ifjúságot. Darabjait a rendi gimnáziumokon kivül másutt ls sl
kerrel adták eló.

Legszebb férf ikorában fokozódó süketséggel láto gatta meg az Úr . Emiatt meg kellett
váln ia a katedrától. 1930-ban Csom ára került, ahol elóbb a rendi növendékek tanára
lett, amIg hallásesökkenése ebben ls meg nem akadályozta . 1935-ben prépostságI Iroda
igazgató, 1937-t 61 pedig a csorna i országos levéltár öre lett. A levéltári anyag rende
zésével eredményes és jelentős munkát végzett.

1950 után Keszthelyre vonult vissza, ahol egykor diákéveit ls töltött e. Eleinte albér
letben lakott, majd a helybeli esperes-plébános gondviselő szeretetével befogadta a
plébániára és tel jes ell átásban r észes ítette. AmIg testi ereje engedte , a plébánia
templom kápolnájában misézett. 1977. november 4·én, 88 éves korában sz6litott a maqá
hoz az Élet Ura, aki vasmisét megért hú papját e magas korral jutalmazta.

Korán bekövetkezett süketsége zárl<ózottá, visszavonulttá tette, de aki közel jutott
hozzá, tapasztaIhatta lelkének nemességét, helyes életbölcsességét, jókedélyének
humorát. Utolsó kivánsága az volt, hogy szeretett rendtársa , Berkes Ott ó melle tt pihen.
hessen, akinek, saját bevallása szerint, lsten után a rendi hivatását ls köszönhette.
Helyh iány miatt esak urn áját helyezhették el a keszthe ly i Kis Szent Teréz templom
kri ptájába.

Confrater
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BALI B!!LA SDB
(1903-1977)

Negyedszer gyászoltak 1977-ben a magyar szaléziak. Aug. 12-én hajnalban várattan
szfvrohamban elhunyt Bali Béla testvérünk. 74 éves volt, 57 éve szalézi és 48 éves
áldozópap.

Celldömölk mellett, Alsös ápon született 1903-ban. Úrnapján keresztelt ék. Nyugat·
Dunántúl kedves Márla-kegyhelyén látott napvIlágot. és az Oltáriszentség nagy ünne
pén lett az Egyház gyenneke. Mindkét körülmény nagy szerepet töltött be életében .
János bátyja példáját követve ö ls szalézi lett. 192o-ban, Szeplőtelen Fogantatás ünne
pén öltötte fel a szerzetesi ruhát . Kispapi tanulmányait itthon és a torinói szalézi teo
lógián végezte. 1929. júl. 7~n szentelték pappá az ottani Segítő Szüz bazilikában. Rövid
két éves papi szolgálat után a brazf1lal kivándorolt magyarak lelkiatyja lett. Az ottan i
egyházi közlönyök dicsérik fiatal erejét. papi buzgóságát . Sokszáz kilométeres körzet ·
ben élő magyarok egyházközségeit ját'ja. Ot éves odaadó fáradozása nyomán virágzó
éjet támadt hivei között . Nagyon megszerették a jóságos atyát. Sajnos egészsége any
nyira megromlott, hogy magyarjai nagy bánatára kénytelen volt hazajönni. Egész élet é
ben megmaradt velük a kapcsolata.

Itthon a noviciusok között folytatta munkáját, majd éveken át volt noviciusmester,
plébános és házfőnök Mezőnyárádon . 1944 háborús ösz én került Borsodnádasdra. a le
mezgyárl szalézi plébániára: munkások lelkipásztora lett. Atyai buzgósága Itt ls sikeres
volt. Különösen az Ifjúsággal foglalkozott eredményesen. Itt maradt 1950 után is . Mint
egri egyházmegyés papot helyezték át 1952 ösz én a tiszadadai plébániára. A Tisza
mindkét partján kis egyházközségek tartoztak hozzá. Nagy szegénység fogadta . Kemény
fizikai munkával keilett a legszükségesebbet megszereznie. Huszonegy évet töltött Itt .
szinte elfelejtetten. Szive ki-kifáradt a hosszas küzdelembe n.

Váratlanul került Mátraaljára. a vécsi plébániám. Ekkor már hetven éves, de ön
magát elfelejtve. fiatalos lendülettel lát a lelkek szolgálatához és a templom. plébánia
megújftásához. Négy év alatt negyedmIllió forintot költött a szükséges munkálatokra.
Végül szIve örömére templomát bel ül rő l széppé varázsolták. De ő közben megtört ern
berré lett, és a templom fölszentelése után tíz napra fáradt szíve megszúnt dobogni.
Hive inek nagy fájdalmával ott temették el Vécsen . Az egri segédpüspök. aki ternplo 
mát ls szentelte, most felette ls elmondta búcsúztatóját. 85 pap. köztük 16 szalézi
testvére kisérte a temetőbe .

Eletének két fókusza az Euchariszt ia és a Márla·tlsztelet volt. Szerette a szent II·
turgiát, és lelkesen indult a zsinati Int ézkedések nyomán. Négy nyelven tanulmányozta
Irodalmát, és átitatódott szellemétől. A Szentfrásból élt, beszédeinek ez a gerince.
Egyházközségének nagy ünnepévé emelte az évi szentségimádási napot. Sok lelkigya.
korJatos sorozatot irt és tartott. Szerette az lsten háza fényét és a méltó egyházi ru
hálkat. Bátran és helyesen átrendezte templomát, hogya liturgikus előírásoknak mec
feleljen . Meleg és lendületes volt a szószéken és bensőséges az oltárnál. Igen sok
misét mondattak vele a hivek élete végéig.

Mária·tisztelete igazi szalézi erény volt . Minden nagyobb kezdeményezését Mária
ünnephez kötötte. SzIve és ajka tele volt máriás fohászokkal és sok Deo grattas.szal.
A rendi élet megszúnte után az 6 háza lett család ias találkozások helye . Utolérhetet
len volt a vendégszeretetben. Keruletének papjai mint atyj ukat szerették. Mindenütt
megtaláIta segitőtársait, akik lelkesen követték. Páratlan pontossággal vezette a pl é
bánla pénzügyeit. Halála napján minden pénztárkönyve hiánytalanul készen állt a v lzs
gálatra. Intézkedéseiból azt éreztük : számolt közeli halálávaL Készen állt az útra!
Templomának búcsúnapján örvendező sziwel adott hálát. boldogan Imád1<ozott utolsó
napjaiban a megszépült temp lomban. Ebből az örömből szólftotta az Úr. Több munkát
már nem kivánt hú szolgájától. Boldogasszony ünnepén halva feküdt , Bosco Szt. János
földi születése napján. aug. 16-án elnyugodott vécsi sirjában. Imádkozzunk érette I

Soös István SDB
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P. DANCZ I JOZSEF VILlEBALD OSB
(1910-1977)

1931 nyarán láttam először , 21 éves korában, amikor befe jezte középiskolai tanu l
mánya lt J:rselcú/Várott és elhagy ta szülőfa luját , Kürtöt, mivel meghall otta az Úr hlv á
sáto Augusztus 6-án, Urunk színev áltoz ás ának ünnepén magunkra öltöttük Szent Bene
dek ruháját, és ettől a naptó l kezdve nem akart mást, mint az Urat szolqálnl . Hú szolga
volt, t udta, hogy akkor szol gálj a jól, ha minden kapott talentumot jól kamatoztat. Úgy
gondolom, azok közé tartozott. aki k öt talentumot kaptak, és éppen ezért nem volt
könnyú ez a küldetés . Bizonyos vagyok abban , hogy mind az öt sok kamatot hozott.

Az első talen tum a nyelvészet irá nti különös fogékonysága volt . Mivel egyetemi
tanulmányai t Prágában , Pozsonyban és Budapesten végezte , kiváló alkalma volt ezen
a téren kifej leszteni lehetségét. Nagyszerúen ismert e a cse h. a szíov ák és az oro sz
nyelvet . igy lehetősége nyíl t az összehasonlftó nyelvtudomány gazdagítására, a jöve
vényszavak tanulmányozására. Kutatása i el ismeréséül a Magyar Nye lvtudományi Társa
ság tagjai közé választotta. De nyelvtudását nemcsak a kutat ás, hanem a segitő sze
retet szolg álatába ls állitotta. Különösen 1945-ben, amikor Pannonhalmán a Nemzetközi
Vöröskereszt tolmácsaként müködött . és sok jót tehete tt .

A második ta lentum az volt. hogy már családi otthonából különös fogékonyságot
hozott a magyar nép szellemi értékeinek fö lis merésér a. Vallotta, hogy szül öfaluja a
Kürt- Gyarmat törzs települ ési helye . A 40-es évek ben beka pcsolódott a néprajzi ku.
tat ásokba i s, kapcsolatban állt nagy magyar nyelvészekkel és néprajzi kutat ökkal.

A harmadtk talentum az elözö kettö böl fakadt: nagy öröme és boldogsága volt. ha
tudományát továbbadhatta tanítványainak, lsmerösetnek. akár az iskolában. akár szer
zetes l szeb ájában. 36 éven át tan ított . ebből 11 jutott a györi ál lami általános tskol á
nak, ahol sok jóbarátot szerzett, 10 éven át pedig a Czuczor Gerge ly gimnázium igaz·
gatója volt . Czuczornak és másik nyelvész rendtársának , Szeder Fábiánnak műve i t

sokat ta nulmányozta is .
Negyedik tal entum a a le lk ipásztori tevékenység iránti különös érzé ke volt . Ha a

lelkek szolgálatáról volt sz ö, akkor szívesen félretette a nye lvészetet . a kutat ást , és
örömmel tette azt, amit éppen kellett. Nagyon szerette a liturgiát. Három éven át szív
vel-Iélekkel munk álkodott Balatonendréden mint pl ébános , de utána is mi ndig kész
volt lelkipászto rokat helyettes ften i , beszédeket mondani. Ezt még nem sokkal halála
előtt ls megtette.

Az ötöd ik talentum - és ez nem ért ékrend, mert ez a legfontosabb - a mélyebb
lel ki ség Iránti fog ékonysága volt. Nem lehet vél etle n az, hogy élete vége felé a közép
kori nagy miszti kusok, Tauler és mások munk áihoz nyúlt , azokat fo rditotta, tanulmá
nyozta. M egragad ta az a gondolat, hogy az emberek úgy vonzódn ak az Abszolút Jó felé ,
mint a vas a mágnes felé . Vlllebald testvéremet ez a vonzás vit te lste n felé , minden
másról . még betegségéröl is megfeledkezve.

Úgy gondolom , ha most láth atnánk öt a maga valóságában, a magasabb l étsíkon.
amelyen van, akkor nagyon szégyellnénk azt . hogy halottnak neve zzük. Mert hi szen él.
számunkra megfoghatat lan lsten -közels égben . Nem a semmibe rnent . hanem az élet
tel jességébe, nem a söt éts égbe zuhant, hanem a fényess égbe, nem idegenbe távo zott .
hanem hazament az atya i házba. M I ls közel vagyunk Istenhez , de ez valam i zárt közel
ség, mert keveset tud unk ró la. A halál pillanatában a lél ek nyitott közelségbe kerül
Istennel, mert fe ltárul elötte a teljes Igazság, Jóság és Szépség, és ez végtelenül bol
dogltó. A lig fél esztendöve i halála előtt elhunyt testvérünk lefordította a Vigil ia sza
mára Tauler Jánostól a hittudós és a koldus beszélgetését. Ennek befe j ező szavai úgy
hangzanak, mi nt valam i önvallom ás : .Sem mlféle dologban nem tudtam meg nyugodni ,
ami Istennél kisebb. Istenemet már valóban megtalált am. óbenne van békém és örök
'lyugalmam:

Conf rater
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RADÓ JÓZSEF Gy ör-eqyh ázmeqy és diakónus
(1953-1 978)

Testvéröccse szintén diakónus, a győri szeminárium növendéke . Együtt szentelte
volna őket a püspök atya Sopronban, kettős újmisére k észül ódtek a hivek. Isten klf ür
készhetetlen akarata azonban mást rendelt számára.

A budapesti Központi Szeminárium V. éves növendéke volt. Egyben az önk épzökör,
a Magyar Egyházirodaimi Iskola elnöke is. Tele lelkesedéssel és hittel alig várta már,
hogy dolgozhasson az Úr sz ötöjében. Már mint kispap örömmel foglalkozott a mini st
ránsokkal, segftett a hitoktatásban. Mindenkihez volt egy jó, együttérző szava. Fel
nőttek , öregek , barátai és Ismerősei mind megérezték a belőle sugárzó szeretetet és
szívjóságot.

Mint a gyermek tudott mindennek örülni. Óriási anyaga volt már hítoktat áshoz .
szemléltetéshez, ugyanakkor teológiai tanulmányaiban ls komolyan és jól szerepelt,
Jó pap lett volna belőle . . .

Az első félévi vizsgák után egy kiránduláson a pilisi hegyekben megcsúszott és
szakadékba zuhant. Utolsó tudatos tette az Úrangyala elimádkozása volt pár perccel
el őbb , a déli harangszókor . A mentókocsiban halt meg a J ános-kórház udvarán . Fel
oldozásban, szentkenetben részesült. Január ll-e volt.

A . rnl ért "-ek sötétségében kis lángok gyulladtak fel bennünk:
- .Sok jót tehetett volna, ha életben marad. Úgy látszik, lsten szemében többet

ért ő maga, mint amit még tehetett volna."
- .Úgy kértem Istent, hogy tartsa életbe n. Megértettem, hogy meghallgatott, mert

valódi életet adott neki."
- .Váratlanul ragadta el az Úr, de élete fgy ls teljes volt."
S a soproni temetőben, ahová a Központi Szemináriumból mindenki elkfsérte, ezek

a kis lángok egy hatalmas vllágossággá olvadtak össze a szül ök, testvérek, rokonok
hitével, az ismerősök és a barátok hitével, s megérttették velünk Jézusnak, a Föltárna
dottnak szavalt : . J:n vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha mea
halt ls, élni fog' (Jn 11,25) .

A temetésen egyik diakónustársa búcsúztatta, a szemtanú hitelével számolva be
é l etéről: .Naponta láttuk Imádságos életedet, azt, ahogyan összeszedetten vettél részt
a közös elmélkedéseken és a szentmisén . Jól tudom, milyen hittel Imádkortad a bre
vlárlumot, hiszen diakónussá szentelésünk óta gyakran ketten együtt lrnádkoztuk , Több·
ször láttak egyedül a kápolnában vagyakisoratóriumban imába mélyedve. Tudom,
hogy ebből az Imádságos életedböl fakadt állandó lelkesedésed. Mindig törekedtél
arra, hogyaderüt, a jókedvet. a vidámságot és a szer étetet áraszd magad körül, A te
vidámságod számunkra is erőforrás volt. Nemcsak évfolyamtárs voltál, hanem testvér
és barát is. Tudjuk, azzal örzünk meg a szívünkben, ha most mint kispapok. s majd
mint fölszentelt papok a te lelkesedéseddel szolgáljuk Urunkat és embertársainkat.
Hisszük . hogy te ebben sokat segl thetsz nekünk."

J:lete nem volt hiábavaló, általa az Úr Jézus mindnyájunkat megérintelt , rnlndny á
junknak üzent. Bárcsak méltók lehetnénk ml ís mind hozzá. Bárcsak sok fiatal lépne
az ó megürült helyére.

P-i -S

Megje gyzés. Megyés paptestvéreink éfetpályájáról a szerkesztőség sokszor nem
szerez kell ö értesülést. Kérjük a közelben müködő paptestvéreket, jóbarátokat, a k,
híveket, a papi munka megannyi tanúját és támogatóját: ha egy·egy derék lelkipásztori
élet lezárul , és imádságos meggondolás után úgy tal álják, megérdemli, hogy p élda
képül állftsák testvérei elé. akkor ne legyenek restek a tollhoz nyúlnI! Szeretnénk élet
s zer ű , közvetlen és konkrét megemlékezéseket hozni, minden általánosság rnellőz és é 

vel. A közlés lehetősége i term észetesen függnek helyi és időbeli kereteinktől.
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