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"AZ ISTENI TERMÉSZET RÉSZESEI" (2Pét 1,4)
Aki hosszú, évti zedes távollét után ismét kezet csókolhat édesanyjá·
nak, nem igen talál szavakat a találkozás örömében. Később is csak a
felszínt súrolja, megközelí tó dadogás marad, amit erről mondani képes.
Az Istennel való találkozás élménye még sodróbb, még átfogóbb. János
és Pál, Péter és Lukács és mituiazok, akik Krisztus hatókörébe került ek,
keresték a szavakat, amikor le akarták írni, tovább akarták adni "az
Atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazságosság tölt be"
( Jn 1,14), azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív fel n em
fogott , de amit Isten azoknak készített, akik őt szer etik (1Kor 2,9) . Az
Isten szabad jóakaratából, szeretetéből Krisztusban nekünk ajánd ékozott üdvösség jelzésére nem találtak kifejezőbb sz át, mint .khari sz" :
kegyelem. Csodás, váratlan, szinte hihetetlen, amit Isten Kri sztusb an
tett és tesz velünk: fiaivá fogad minket , templomaivá teszi az em bere ket ,
s előkészít a vele való végleges és teljes együttélésr e! Krisztusb ól ka pjuk a kegyelmet (Csel 15,11), mert benne j el en t me g minden em ber s zdmára (Tit 2,11), bár már a próféták jövendöltek erről ( l Pét 1,10.13) ; eltölt minden hivőt (1Kor 1,4), jóllehet külön is megerősiti a k üldetésben
működőket (Csel 14,26; Róm 1,5) . Annyira központi és fontos , hogy az
első keresztények köszöntésként használják: "kegyelem és békesség nektek" ( Gal 1,3; Ef 1,2 stb.). Meg nem szűnő áradása különös k épp en a L élek adományaiban, a karizmákban siet az Egyház közöss égének élteiésér e.
A kegyelem a hivő számára azóta is kifejezi Istennek az emberekhez
hajló személyes és egyáltalán ki nem érdemelt kegy ességét, s egyúttal
ennek hatását, amiben Isten az emberrel kö zl i magát ( Rahner ). Ak ik
azonban valamiképp már megízlelték, azok szeretnék m élyebb en meq érteni , m élyebben elmerülni benne. A századok folyamán újra me g újra
felvetik a kérdést: Hogy tudnánk még közelebb jutni ehh ez a t itokhoz?
Mi a viszonya az ember szabadságához? Mit kell tennünk, hogy mind
jobban megfelelhessünk Isten ilyen meglepő adományának? A hivő k ö·
zösség lépésről lépésre felfedi , micsoda szeretet vezeti Az t , aki t eljes érdemtelenségünk ellenére lehajol hozzánk, s magához em el. Tudatára
ébred, hogy Isten evvel nemcsak nem csökkenti szabadságunkat, han em
mint igazi Atya kiteljesíti. Mintegy kezébe veszi kezünket: gyere, csi nál·
juk együtt; én annyira szereilek, hogy még ezeretetem sugár zásánál, test véreid hozzám vezető útján is részvételedre számítok - légy a rnunkatársam a földön! Nekünk pedig, a világ s önmagunk autonóm iáj ár a
olyannyira kényes modern embereknek próbálja megmagyaráz ni : nem
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megaiázó kegyeskedés ez
végbe ez által: Krisztus a

részemről ,
szőlőtő,

a lehet6 legn emesebb oltást vittem
akivel isteni nedv lüktet ereitekbent

Ennek a titokzatos találkozásnak élménye m integy azt sugallja: ne
próbáld ezt analizálni , a mikr oszk óp a legsz ebb rózsát is cafat okra szaogatja! De felülkerekedik a megajándékozottság öröme: bármilyen gyen ge is a hangod, próbáld Istennek ezt a ho zzád ha jlását hirdetni , m él yebb
átéléséhez segfteni, érte hálát adni. E z vezete tt számunk összeállftásánál.
AIszeghy Zol tán ta nulmánya rámu ta t a ke gyelem tan gazdagságára. V é·
gigvezet azon a három fó úton, amin k er esztül a teol ógus ok ezt a t it kot
megközelft ett ék. Csögl J ános egyrészt kiemeli a kegyelem l ényegét , azt
a belsó élet erőt , ami " i sten i m inős égü t ettekre ké pesit", m ásrészt figyelm eztet, hogy "a kegyelem mindennapos életf ormájá t nem elmé l etileg
kell meg tanulnunk, hanem a gyakorlatban." Is ten azon ban nem csak a
B enne való életet közli velünk, ha nem "kü l sóleg" i s segit ehhez. Ebben
meg különböztetett helyet foglal el az emberi csel ek vés, am elyi k - m int
Gisbert Greshake bécsi professzor f ej t eget i - "a kegy elem konkré t közvetítő és m egjelen ési formájává váli k. " Mihályi Gilbe rt a Kegyele m me l
Teljes éle tpél dáján keresztül akar mindennap j ai n kban a kegye le m mé lyebb meg éléséhez vezetni. - Mások keg yelm i gazdagodása mindanynyiunk f elada ta. Benk.ö Antal és Borsos Margit hitok t at ó nő vé r néhány
pszichológiai szempon tra hívják f el evvel kapcsolatban a "i gyelmünket.
K étségtelen azonban , hogy a leendő papoknak m ég inkább fel kell készülni a kegyelem b61 tá plál ko zó éle t re . Ennek mai szem po ntjaira mutat
rá ala po s elemzésében Kereszty Rókus, a da llasi cis zterci közösség no vi ci usm ester e. V égül Sántha Máté K ar l Lcisner életleírásában érez te ti velünk, hog yan borul vi rá gba Ist en kegyelme a legk egyetlen ebbnek látszó
életkörülmények között i s.

I sten ben bol dogult Szerüatu ánk. VI . Pál pá pa nagyon szerette az Úr
színeváltozásának napját, ezt az ünnepet , am ely ben a ke gyelem és a
dicső ség f énye tör be a fö l di éle t be. T öbb enciklikáját keltezt e erról a
napról. I sten épp en ezen a napon szá litatta m agához. Erre a vasárnap r a
is megirta r övid déli beszédét, am elyet má r nem mo ndhat ott el. N éhán y
mondata mintha egyenesen ide kuxi nkozn ék. .Tes tu ér iin k , Krisztus"
megdicsőült test ét szem l él ue ar ra gon dol , hogy az őt elár asztó f ény a mi
örökrészünk is. " Az a hiuai ásunlc, hogy m egosszuk ezt a nagy szerü dicső
séget, me r t .az isteni természet r észesei' va gyu nk. Hasonlftha t at la n sors
vár r án k , ha becsületére vá lu nk ke re sztény li uxü ásun knak, ha szava ink
és tetteink keresztségi fogadá sun k logi kus következményei ." L egyen ez
a f üzetün k "kedve:'6 al k al om m indenkinek , hog y m élyebb en elm élkedj ék
hi tünk e csodá latos valóságai n."
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TANULMANYOK

Alszeghy Zoltán

A KEGYELEM TEOLÖ GIÁI

. M enyl milos ztben teremtüvé eleve miü isernüküt , Adámut .. .•
A . ha lott t beszéd' s zerz öje nyilván jó magyarsággal akarta le írn i az üdvtör té net hátterét, az emberiség boldog bölcsőjét . Még is. mindj árt a beszéd elej én
elakad. A kulcsfog alomra kellene nevet t aláln ia. arra, amit ma .k eqyelemnek"
nevezünk, ami oka és alapja a kezdet tiszta szépségének. amitől megfoszt a
bún, amihez visszavezet Krlsztus, amiben növekszünk az egész keresztény élete n át. Erre a központi f ogalom ra ne m t alál m e g f e l e l ő magyar szót; egy idegen
szó kerül toll ára. amit már meghonosított a hith irdetők igehirdet ése: a . rnlloszt" .
Mit ls kellene kifej eznie ezzel a szóval?
El s ő so rban az irgalmas szeratetet. amivel lsten bel enyúl az életünkbe . Aztán mindazt, amit lst en ad nekünk : mert hiszen az lsten szeretete nem abban
nyil vánu l meg , hogy gyönyörködik abban. ami már érték, hanem hogy ért ékké
teszi azt, amin megkönyörül. Mit ad a jóságos lsten? E lsősorban önmagát, mert
az embernek semmire sincsen olyan két ségbeesetten szüksége , mint arra , hogy
a rnaqa erejéből létező abszolút érté kte ljesség az . ö Istene ' legyen. Isten önmagát adja nekem a teremtés tükr ében , a próféták szavában, Krisztus Urunk
személ yében, beszéd ében és tetteibe n, s az ő Szent Lelke kiáradásában, amely
fiúi szíwel mondatj a ki bennünk a megszólítást: Aty ám! De lsten csak akkor
az én Ist enem, ha én meg az övé vagyok , azaz teljes szíwel elfog adom, hogy
ő teremtőm , uram, pásztorom , szövetségesem, barátom, atyám, hitvesem , mlndenem. Ez term észetesen egész énem megváltozását jeient i, mert amíg az maradok, aminek születtem, amivé én tettem magamat a b űnömme l , addi g lsten
javainak bitorlója , lsten ellenfele vagyok. Isten úgy adja rnaqát nekem, hogy
megújít. De a jós ágos még akkor is alkal mazkodik a természetemhez, amikor
újjáteremt. Újjás zületésem , a Szent Lelket lehelő, világot mozgató, mennyet
bol dogí t ó ist eni szeretetben való részesedé sem, nagyobb változást jelent, rnlnt
egy cs illagrendszer fel robbanása: mégis, lsten végtelen kímélettel. tap intatta l, megértéssel rnű velt bennem csodáját. Meg(ljulásunk lassú változás, látszólag fokoza tos átalak ulás, e lő szö r talá n csak lassú kiábrándulásban és undorban nyila tko zik meg, ami átmegy a félelem be, a vágyba, a remén ybe, az elt ökélésbe, a bizalo mte lj es kéré sb e, a meg n yu gvő t ürelembe, és végre a szenvedésb en is örömteli , határt és fe lté te lt nem is m erő önátadásba . Ist en ezt az
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egész életet betöltő változást szeretetének számtalan k üls ö és belső adományával serkenti . gyarapltja. Az átsuhanó gondolatok. érzelmeink megrezz enésel, hallo tt szavak. megélt tal álkozások. örvendetes és megrá zóan fáj dalm as
események. mindez a sok konvergens hatás eszköz az irgalmas lsten kezében .
Csodálatos fo lyamat ez a belső haladás az egyre teljesebb megté rés felé . olyan
mint a napfelkelte a természetben. ahol a fény . a szlnek . a hangok sok-sok
árnyalata ünnepli a nap kezdetének szimfón iáját.
Mindezt aránylag könnyen ki lehetne fejezni. ha a .k ulcsf oqalrnet " tö bb
szóból font füzérrel mondhatnánk kl. Minden nyelvnek van kifejezése a b őke z ű
Jóságra. a húséges támogató jelenlétre . az életet-fakasztó sugárzásra. az élete rőre . a növekedésre. De fontos dolog . hogy ezt a sokarcú. még is egys éges
üdvözítö valóságot egyetlen sz öval tud juk kife jezn i . hogy ne válasszuk szét az
adományozó szernélyt, az adományt és a megaj ándékozott embert. M ert a három dolog szétválasztása széttörné azt . ami a legfontosabb az üdvözülés folya mat ában: azt. hogy lsten adománya végső fokon nem magában álló . doloq",
hanem abban áll. hogy lsten a miénk lesz és ml az Istené ; lsten les z ajándé k,
azáltal. hogy minket ajándékká tesz és fogad önmaga számára.
Népünk régi missz ion áriusa i nem találtak erre egyet len kifejezést . azért
meghonosf tották nyelvünkben a szláv sz ót , am i számunkra , a keresztény élet
magyarázó fényéb en. felvette már a kulcsfogalom teljes jelentését.
•Mennyl malasztban teremtette lsten ösünket. Adárnot" . írja a Halotti beszéd s z erzője is . ..

II
Aki idege n szót sz ö a beszéd ébe . hogy el ne veszítse az er edeti jelentésnek egy morzsáját sem . az rendesen nem szándékozik megváltoztatnl az Illető
fogal omn ak még az árnyalatait sem. De az élő valóságok mindi g változnak,
akkor is, ha két kézzel igyekszünk megál1ftan i mozgásukat. akkor ls, mikor úgy
vél j ük, hogy sziklaszilárdan állanak. A . keqyelern" jelent éscsoport ja ls áll andó
változásban van.
Ha a hittudományban járatos ember olvassa ezt az állítás t. valószínúleg
azokra az évszázados vitákra gondol . amelyeket nagy szerzetesrendek foly.
tattak - igen csekély eredménnyel - az isteni kegyelem és az emberi szabadakarat viszonyáról , mert hiszen ezek a viták különböző . kegyelemrendszereket" állította k egymással szembe . De a különböző .Iskclák" közt fennálló
nézeteltérések nem tenneitek ki különböző kegyelemteológlákat. A tomisták.
az ágostonosok és a molinisták ugyanannak a teológiának az alapján állottak.
és enne k a közös teológ iának a fényében Igyekeztek megoldani közös probl émáikat; a különbség közöttük abban állt. hogy bizonyos másodlagos fontosságú
állítások megegyeznek-e az ígazsággal . vagy sem . Kűl önböz ö teológiákról akkor beszélünk. ha több gondolkodó talán ugyanazt rnondla . de másként rnond]a,
mert ugyanazokat az Igazságokat más-más képzetkörben fogalmazza meg . másmás szempon tból vizsgálj a. és más-más alapvető meglátá s kör ül cso portositja.
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Az ilyen különbözőség a teológ ián kívül is mindennapi dolog . Képzeljü k el,
hogy egyszerre négy ember mondja ki: .Meqyek, mert dolgoznom kell". Tegyük
fel, hogy az egyik azt gondolja, hogya munka a bűn büntetése, a másik azon a
véleményen van, hogya munka szükségessége társadalmi kizsákmányolás következménye, a harmadtk szerint a munka joggal követelt ellenszolgáltatás az
élvezett javak ért. a negyedik szemében a munka leh etőség arra , hogy ideigvaló
vagy akár örök sorsán javítson. Ez a négy ember ugyanazt mondja (megállapítják, hogy távoznak a rájuk váró munka szükségessége rnlatt) , úgyhogy nincs
értelme azt kérdezni, melyiküknek van igaza, Még is mindegyik másképpen
gondolja és mondja ugyanazt, mert az azonos kijelentés másképpen illeszkedik
be a gondolatvilágába . Ne becsüljük le ezt a különbséget. Nemcsak a kijelentés érzelmi visszhangja változik meg. Ahogya különböző kijelentések módosítják a szintézist, amibe belépnek, úgy a szintézis is módosítja a szószerint
azonos mondato k jelentését . Még sokkal nagyobb mértékben módosul a hitágazatok mély érte lme aszerint, hogy milyen tapasztalati, i ll e tő l e g hagyományos világkép égboltja alatt gondolja valaki őket. A keqyelernr öl való taní tás pedig nemcs ak egy hitágazat. hanem a hitre vonatkozó, i ll e tő l e g a hitből
folyó állítások élő szövedéke . Egy sz öttes más benyomást tesz, ha a visszáját
nézzük, mert ott éppen azok a színek szöknek a szem ünkbe. amik előlről nézve
szinte eltűnnek . A kegyelemről szóló keresztény tanítást is több módon lehet
gondolni és tanítani, anélkül, hogy csak egy jótát vagy pontot is feláldozzon
valaki Igazságtartaimából, aszerint. hogy milyen gondolatrendszerben dolgozza
fel óket .
III
Teológ iai gondolkodásunk akarva-nem akarva a latin kereszténység sajátos
hagyományainak jegyét viseli. A kegyelem teológiáinak egységét és sokféleségét is legkönnyebben abban a három rendszerben tanulmányozhatjuk, amelyek a nyugati dogmatört énet termékei.
Van egyembertípus , amely elsőnek nem azt kérdezi, hogy mi van, hanem
hogy mi történ ik; jobban érdeklődik az emberi személy belső élete , mint az
anyagi világ jelenségei iránt. Kedvenc gondolatformája a történés lételeme, az
i d ő ; kedves kifejezés i formá ja a zene és még inkább a szó rnúvészete, a költé szet. Ez az embertípus a kegyelemtanban Szent Pál, Szent Ágoston írásaira
érez magában legerősebb visszhangot. A kegyelem teolóqláj ában főszempontja
a .keqyelmí élet" : a megtérés lassú előkészítése , a rneqlqazulás belső forradalma, és a Krisztusban való élet lassú gyarapodás a; két kedvenc fogalm a:
a rosszra való hajlam és a szeretet, és leqszlvesebben azt elemzi, hogyan
vonzza, gyógyítja meg, változtatja meg lsten az emberi szívet, úgy , hogy szeresse azt, amitől elóbb Idegenkedett, szívesen tegye azt , amit előbb nehéznek
tartott. A kontemplatív hajlamú gondolkodók ösztönszerűen efelé a teológia
felé vonzódnak, mert itt találják meg legkönnyebben élményviláguk és tudatviláguk egységét. Azért ez a teológiai felfogás volt legerősebben képviselve
7

már a kora k özépkor monasztikus Irodalmában; a XII-XIII. sz. fordulóján a kor ai
skolaszt ikában elméletf kidolgozáshoz jutott; a ferences teológia kife jlesztette.
elmél yftette szempontjait. Mi vel erre a teológiára nem az [ellernz ö, amit áll ft ,
hanem az. ahogy állítja. tehát nem a tézisek, hanem a m ödszer, a gondolatformák és a rendszerképzó klkrlstályosodásl pontok. - azért a katollkus hitél et
keretein kív ül ls elterjedt. pl. a klasszikus luteránus és a j anzenist a t eolöqlában. I:ppen a janzenlsmussal folytatott viták tárták fel ermek a gondolkodásnak
a gyenge oldalát : annyira hangsúlyozza a kegyelem gyó gyf tó hatását. hogy
könnyen szem elói téveszti az emberi természet fölé emeló erejét; aki nem
v igyáz. elf eledkezheti k arról . hogya kegyelem elsősorban az lsten életében
részesit bennünket.
IV
Arra a kegyelemt eológiára, amit eddig lefrtunk , jellemzó a kegyelem p s z i .
c h o I ó g I a I felfogása . Egy más ik nagy áramlat ugyanazokat a hltlqazaá qokat a m e t a f I z i k a I gondolkodás követelményei szerint dolgoz za fe l.
A görög szellem jellemzó múvészete az épftész et vol t , amely a ki t erj edés
három dimenziójában valósftja meg a harmóniát. Ennek a mentalitásnak az Idó
helyett a tér a lételeme; a valóságban szer inte a magában nyugvó. a v áltozásban az azonosságot blztosftó alany érdemel Igazi figyelmet. Nem a történés a
fontos, hanem a lét. Ennek a gondolkodásnak jellegzetes f ogalma a .l ényeg" ,
azoknak a saját osságoknak egysége. amelyek rnlatt a l étez ő mind ig azonos önmagával és különbözik minden más dologtól. Ez a gondolkozástfpu s nemcsak a
görögökben t alált ké pv ise lő t : va l ós z fn ű l e g minden kultúrában bekövetke zik
e l őbb-utóbb a fázis. mikor a gondolkodó ember a dinamikus kat egóriákt ól klábrándulv a a sztati kus kat egóriá k felé fo rdul. M int mind en gondol kodásmód.
ez ls kitermel egy sajátos kegyelem teoJóglát . Ennek az újs ága nem új állításokban áll . hanem új gondolatformákban , amelyekben az azonos állít ások meg.
testesülnek.
A Krisztusba öltözött ember különbözik a sátán rabságában sínylödö embertől. amennyiben nemcsak a bűne van megbocsátva, hanem egyenesen megistenül. csodálatos (bár természetesen csak véges) módon részesül az Ist eni
természet tökéletességében . A görög atyák magas röptű. szinte költői szövegekkel frt ák le a kegyelem minden teremtmény képess égeit. sót igénye it
fel ülmú ló nagyságát. A XIII. sz. analItikusabb hittudósai f igyelmének középpontjában az a teremtett valóság állt. amelyet az lsten újjáteremtő irgalma
idéz eló az emberben . Nyilván van valam i a megigazult emberben. ami nem
volt meg az ist enfi úság elnyerése előtt. Ez a . valarni" nem lehet önmagában
nyugvó. tő lü nk kül önbözö .szubsztancle". hanem valami .járulék" . egy .mln öség " , ami által a kegyelmet nyert embe r lényegesen hasonlóbb lesz az ls te nhez. Az új létmód magával hozza a képességet és a hajlamot. hogy az ember
lste n módjára nézze és lsten szivével szeresse a Teremtót és a t erem tményeket. Ezek a rneqállap ltások egész sor új kérdést tárnak fel. Miért követeli meg
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lsten az üdvösséghez a megszenteló kegyel em és az is teni szeret et , járulékalt" ? létszükségletnek f el el meg, hogy csak az ju t hat a bo ldog ító istenk özelséghez, akit az i lyen tök életességek . mtn ösltenek" rá ? Vagy ls t en szabad és
kifürkészhetetlen akar atából fol yik a kegyel em szükségességének törv énye? És
hogyan m édosul létében a b űn ös . mlk o r a Szentlé lek még nem lak ik benne,
csak mozgatja őt : t alán magának a bánatn ak. a rem énynek. a fé le lemnek és a
reménynek az élménye a létmódosul ás, ami alkalm assá teszi a további közeledésre az Úrhoz? Vagy t erm észetes képessége it módo sítja lsten . egy külön
erre teremte tt, átsuhanó valósággal , hogy , új módon gondolk odva és akarva.
megfel elhessen lsten t örv ényének ? Hasonló kérdések fog lalkoztatták a késól
középkor és a kor ai újkor nem egy hittudó sát . C k abban látták a teo lógiai kutatás feladatát . hogy koruk t udomá nya követe lményének megfelelve. a hltlqazságok uto lsó köv etkezményeit is fel tár ják. Talán ezeknek a rés zletekbe veszó
elemzéseknek is részük vo lt abban. hogya hanyatl ó skolaszt ik a keqyelerntanának aránylag csekély befol yása volt az egyh áz hitél et ér e. A kegyelem l étt ök életességének leírása csaku gyan nem mindig érteti meg , hogy miért érték számunkra egy ilyen, a term észet követ elménye inek meg nem f el e l ő . já rulé k'
met af izika i móds zerre l való leírása , létének bebizonyítása. Hiba vo lna azonban,
ha a létteológiát magában vév e alka lmat lannak t art anók az imaél et és a hő s i e s
szeretet táp lálására. A XIX . sz. második f elében az újskolaszti ka irod alma rnutatta meg, milyen életereje van ennek a híttudom ányt i ránynak ls. Scheeben
írásai nem egy gondolkodó ember e l őtt fe ltárták a . keqyelern csod álnak '
vonzó szépségét. Sokan ma el se tudj ák képzelni, hogy pl. az 1870·as fo rron gásokban Párls bebö rtönzött ér seke kiv égzése el őtt egyik papjával szalmazs ákján ülve egy éppen akkor meg je lent lati n nye lvú újskolasztikus kézikönyv olvasás ával erősítette magában Krlsztus kegyelmé nek m inde n fe lett való becs ül ését . ..

V
Sok kortár sun k azt érzi leg éget 6bb problémájá nak, hogyan szabadulhat elsziget elt sége börtönéből . hog yan válh at oly an egység r ész évé. amely nem
csak külsö csoportosul ás, hanem b első közös ség kifej ezése i s.
Nem egy gondol kodó elm életben is ind okolja ennek a szükség letnek l étjogát. A z embe r sajáto s élólény ; csak úgy j ut el telj es ki f e jl őd é sé re, ha anyagi
és szell emi értelemben é l ő közösség t ápl álja öt, és ha 6 maga élő közösség
szolgálatának szenteli magat. Erre a f el ismerésr e már korun k te rmészettudományais el ókészít benn ünket, mert arra t anít : ni ncs a világon olyan jelenség,
amit meg lehe tne érteni , am íg csak egy elsz igetelt t árgyat vizsgálunk : ami a
vi lágon létrejön és t ört éni k, az t öbb dolo g kölcsönös egymásra hatásának az
eredménye . Da minden létezó sajátos módon kerül kapcsolatb a a környezet ével , és mindegyikre j ellemző a környezettel való vis zonyá nak sajátos lényeget
teremtő vagy legalább feltáró jellege . Az ember szem ély , életének sajáto s jel.
lege van, ami t nem lehe t le ími kizáról ag az élettel en tárgyak vagy az alsóbb-
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rendü élólények elemzése által nyert kat egóri ákkal; és a személye s élet rne qértés éhez elengedhetetlen. csak a személ yes élet ben fe lf edezhetó gondolat.
formák legtöbbnyi re a személynek más személyekke l való ta lálkozására vonat koznak. mint a párbeszéd. az ell enségeskedés. a barát ság. a hüség stb. Olyan
gondolkod ásmódról van teh át szó, amely nek alapkat egóriá ja nem a történés ,
nem a lét . hanem a személynek más személyekkel val ó tudatos, szabadon v álasztott. vagy legalább szabadon elf ogadot t v i s z o n y a .
A .dialógikus perszonalizmus " égboltja alatt éló ember kegyele mt eológiája
is meg kell hogy feleljen gondolk ozásmódja igényei nek, mert nem tudná rneqért eni Kri sztu s kegyel mének ért ékét. ha nem vlzsgálhatn á a személyes t alál.
kozás szemszögéból.
A század ötvenes éveiben el is kezdté k a kegyelemtan jell egzet es tanításait perszonal iszt ikus gondolatf ormákban tolmácsoini. A meglepó az volt. hogy
ez Igen gyakr an vis szatérés t je lentett a Szent írás kategó riáih oz. Az emberiség
tört énelmében t alán lezárul az individualiz mus fázisa, és a fejlőd és Ingája
megindul ismét olyan védó , fejle szt ő . de egyben áldo zatot is k övetel ő kö zösségek épít ése felé. mint amil yeneket lerombol t az egyé n emancipációj ának
századaiban?
A kegyelemtan háttere az az emberké p, amelyet a Teremtó akart rneqval ósítanl: lst en képmása az emberb en. A pszichológ ikus szellemiség hittudománya
az emberi élmé ny saját os jellegében, az öntudatban és a szabad elhatározásban látta az Ist ennel való hasonlato sságot ; a met afiz ikus gondolkodó ezeknek
az élményeknek lét alapjára, az ember szell emi t erm észetére mut atott rá. Aki
el ső s o r ba n a személyek közössé gi t alálkozására ügyel. azért ismeri el az ernbert lsten képmásának, mert az ember az egyetlen tagja az anyagi világnak ,
akihez lsten mint személyes lény a szem élyhez. másod ik személy ben szöl ítva.
választ várva fordul ; az ember az. akinek nem jó egyedül lenni, mert csak személyes, párbeszédes és közös séqt egység ben fejl ődik ki; az ember az, aki tst en médj ára. Iste n erej éból formálja tes tét , szellemét , közösséq ét, világ át .
Ez az emberk ép me gmagyarázza, hogy mi a bün : nemcs ak t orz magat artás,
nemcsak lélekh alál, hanem par ázna és lázadó megszak ít ása az ember és az
lsten közötti viszonynak. Követke zménye. hogy a b űn ö s embertársától is. a
világtól is . elldegenedi k", mert önmagát ól. Istennel és Istenben a világgal való
közösség re rendelt természetétől lesz ideg en. Keves en tudj ák. hogy az . elídegenedés " fogalma, ami a fiatal Hegel en keresztül annyi jelent ós mai bölcseleti
irányt megtermékenyített. Szent Pál gondol atvil ágából való [vö . pl. Ef. 2,12).
Krisztus Urunk embers ége tökél etes en beilleszkedett a közöss éqbe, mert
a megtestesült Ige egész valój ában fiúi párbeszédben élt az Atyával, testvéri
párbeszédben minden emberrel. A kegye lemben Kr isztus Urunk egyesít ben·
nünket önmagával, imájának, irgalmának, tanító-gyógyltó tevékenység ének . áldozatának. halál ának. feltám adásának rés zesévé tesz . Ez a . ré szesedé s " nerncsak az érdemek betud ása. nemcsa k új minóség. nemc sak új élmény , hanem a
személy személl yel való közösségének szem nem látta . fül nem hallotta töké10

letességre való emelése . Kr tsztus a kegyelemben nemcsak a négy ari sztotelészi .oks áq" útján változtatja meg a létünket. hanem egy ötöd ik oksággal. a
. személyes oksáqqal" is, amivel egy nagy vezető nyomja rá az egyénisége b éIyegét követőire . élettársak változtatják meg eqym ás életstílusát. A kegyelem
tehát nemcsak erő, segítség, nem .tárqy", amit adni. kapni és birtokolni lehet.
hanem az élő (meghalt és feltámadt) Jézus Krisztussal való közöss éq. amely
Krisztus Urunkon keresztül összekapcsol bennünket minden emberrel, különösképpen Krisztus misztikus testének élő tagjaival. Ez a kegyelemfogalom
megköveteli. hogy újragondoljuk az egyházfogalmat. újrafogalmazzuk a szentségek hatására vonatkozó hitigazságokat. elmélyítsük az üdvösség és a k árhozat fogalmát ... A mai teológia munkájának nagy része éppen ezen a vonalon folyik.
VI

A három igaz kegyelemteológia közül melyik a legtökéletesebb ?
Megszoktuk. hogya legújabb gépmodeli a legjobb . az utolsó orvossáq a leg.
hatásosabb. Igy ösztönszerúen az idő által megha tározott rangsorban látjuk a
kultúrformákat is. és a .fejlőd és " fázisa it min t az id ő re nd b e n egyre értékesebb
alkotásokat ítéljük meg. A teológiában nem lehet alkalmazni ezt a kritériumo t.
A gondolatformák egyre viss zatérnek az idők folyamán. és minden fél évezredben találunk példát mind a három teológiai mentalitásra . Nem egyszer előfor
dul, hogy fontos hittudományi újítások éppen régebbi szkémákhoz való vissza térés folytán válnak lehetségessé. mikor lsten népe rokonnak érzi magát a régi
időkből ismert életform ákkal. vagy régi időkből ismert küls ö életkörülménye k
közé kerül.
Az sem érvényes értéknorma, hogy melyik teológ iai gondolkodás áll köze.
lebb a Szentírás nyelvezetéhez. A próféták és az apostolok tökéletes módon
hirdették az igét. mert lsten szavát hallgatóik és olv asóik számára tökéletesen
érthető és megélhető módon közvetítették . De mi nagyon különbözünk az ókori
izraelita f öldművesektől. vagy az apostolok korána k kisázsiai pogány kézrnúveseitól vagy kereskedóitől. Azért az eqyh áz nemcsa k olvastatja velünk a szent
szövegeket. hanem tartalmukat élő szavával magyarázza a mí gondolatvilá·
gunkra és érzésvilágunkra alkalmazza . Tehát nem az a keqyelerntan a leqt ők é
letesebb . ami Szent Pál vagy Szent János nyelvén beszél. hanem az. amely az
apostolok és akár a mi Urunk nyelvén elmondott szózatot számunkra hozzáférhetővé teszi.
Mégis: a kegyelemteológia halad az évszázadok folyamán. és van egy
szempont. amely szerint egy bizonyos teológiai feldolgozás objektív érte le rnben is tökéletesebben mondja az azonos Igazságot. mint a másIk. A különbözö
teológiák, amelyeket az eqyház érvényeseknek tekint. különböz ö szempontokból értelmezik az önmagában véve hozzáférhetetlen misztériurnot. Mlndeqyíknek van előnye is , hátránya is. De aki egyesíteni tudja a különbözö szemponto kat. nem eklektikus modon összekeverve állításalkat. hanem tudatosan kon11

verge ns irányvo nalak gyanánt használva k ü lö n b öz őséq üket. az tö bbet ért meg
a miszt ériumból , mi nt az, aki csak egy rendszert Ismer. még ha azt az egyet
tökéletes módon isme ri ls. Az igazán nagy hittudósokat (mint pl. Szent Tamást)
nehéz egy te ológia-típusba sorolni, mert áttörik a szkémákat. és az egyik qondolatforma segItségével ö s ztön sz e r ű e n kijavítják, póto lják a másik gyengéjét ,
hiányait. Jogunk van akármilyen oldalról tek inte ni a misztériumot. de a legjobb,
ha körüljá rjuk, és egybevetjük azt, amit a különbözö szemszög ekből láttu nk.
Korunk gondolkozásának vívmánya annak felismerése, hogy az igazság nem

relat ív. de a möd. ahogy mi ismerjü k meg az igazságot , mind ig rela tí v, és a
történelem vetülete . Ak i csak egy .Iskola" gondolatformáit ismeri, az egy
szempont rabja marad . Ak i önmagában meg tudja ismételni az igazság ism eretének a történelem folyamán kial akult változatait . az némileg semlegesítl saját
álláspontjának szubjekt ív fo gyaté kosság át.

Csőgl

János

A KEGYELEM A MINDENNAPOKBAN
Amikor kisgye rmek voltam. azt mondták nekem . legyek jó, mert különben
nem szeret a Jézuska. Az iskolában megtanították a tíz- és az ötpara ncsot .
hogy tudjak igazodni a mennyei Atya akaratá hoz. és persz e hogy legyen mit
bánnom-gyónnom . Aztán a gimn áziumban felfedték előttem a kegyelem hltt ltkát : a kereszts ég, majd a szentségi feloldozás erejében ragyogó fehér a lelkem, vigyázzak hát rá, be ne pi szkoljam . Azt is elmondták. hogya kegyelem
drága kincs, belépójegy a mennybe, nélküle nincs üdvösség, jól őr i zzem holtig .
Egyébként kl mtnél többet szerez bel öle - jótettekkel , szentségekke l - . annál
boldogabb lesz odaát .
M indez az oktatás a mindennapok keresztény életvitelét vol t hivatott szelgálnl. Mi nt lelkipásztor, magam is ugyanezeke n az ösvé nyeken Igyekeztem
élónek és dinamikus nak megőr izni a hit et a rám bízott ki csi nyekben és nagyok.
ban. De rá kellett jönnöm: ezekkel a gondolatokkal. fe lszólításokka l nem igen
lehet k ielégítő eredményt elérni.
A .Légy jó!" olyan mondat. amelyet nem kedvel a nagyobbacsk a gyermek .
sót - főleg a t öbbször visszat érő dackorszak ban - ellenállá sr a, késóbb meg
éppen lázadásra ingerlI. A parancsokró l már a bibliai Sir ák fia megírta, hogy
azok tulajdonképpen lábbilincsek. M eg lehet szokni őket, sót a bölcs ember
arra is rájö n, menny ire hasznosak és nélkül özhet et lenek. De nem hinném , hogy
il parancsok, jöjj enek bár az Úrtól. bárkiben is szent lelk esedést keltenének.
vagy égbe töró lendületet adnának.
A m e r ó b e n és alapvetóen c s a k parancsta rt ó vall ásosság ezen fe lül
könnyen torkollik farizeusi forrna lítás okba. paragrafu so k köztl bújócskába, eset12

leg öneléq ült, "nincs mit gyónnom " rnaqatart ásba. Perspekt ívát a parancsok
önmagukban semmi esetre sem adnak. A fantáziát meg sem mozdítják. A duzzadó energiákkal sem t udnak m it kezdeni - legf elj ebb elfo jtják vagy rneqnylrbáljá k őket . Némelyeknél ezen felül a kizárólag a parancsokra és a pokol Ienyegetésére épülő vall ásoss ág anyagot szolgá ltat az okt alan, sőt neurotikus szorongások számára.
Vajon milyen távlatokat nyit a kegyel met feh ér ruhak ént bem ut ató katekézis és Igehirdet és? Nem val ami f ényeseket . Ugyan kit lelkesít, k iből hoz ki
valam i t öbbet ez a fels zólí tás : "Vigyázz, össze ne plszkít sd a ruh ádat!"? Az az
égi bankszámla pedig - . Gyújtsd a jótetteket, a szent áldozásokat, növeld a
kegyelm et!" - éppen a legros szabb énünkre apell ál, az önzöre, a kapzsir a, az
énközpont úra. Nem olyan gondolat t ehát, amely kie melhetne ádám! önmagun kból.
Sok más lelk ipásztorral együtt ki próbált am később egy másik, pozitívabbnak tartott módszert, az er ényekre nevelést: " Faragj szentet amorf önmagadból!" Az eredm ény? Ha volt , vagy piedesztálra f elmászó önelégültség , vagy az
. úgysem megy, kár vele bajlódni, én már csak ilyen vagyo k" le lkület kialakulása. Legt öbben mégis azt gondolt ák magukban, unalmas dolog ez az erényesd i.
A gyakorló számára valóban az, a szem lélóknek még ross zabb: nekik viszolyograt ö az . er ényes" ember. Mert lehet -e vonzó, sugárzó egyéniség az, aki nem
több , mint magára f i gye l ő , önmagát faragó szobrász? Különösen akkor kibírhatatlan az il yen ember, amikor úgy érzi, már-már kész a mú, és a talapzatot
is maga alá képzeli.
De elm életil eg is, ez az erényeket alakítgató önmagunk far agása nagyon is
statikus életcél. Hiányzik bel ő l e az önmagunkból ki lépés. a tal ákozásokra f igyelés dinam ikája. l7:s ha jó l utána gondolunk, a közösségből is mi nt egy . kloper álja" az embert, magányos szoborrá te szi, akit megnéznek, megcsodál nak vagy leszólnak - , de nem éreznek rok onnak, társnak, szere tni való embern ek.
Az ilyen értelemben "erényes" mindig idege n a világba n, a környezet ében, az
embere k között. Sajnos , képes még büszke is lenni err e .. .
Rokonszenvesebb egy másik , a keresztén y mindenap okat cél ba vev ő jelmondat: . Gyermeke vagy a mennyei At yának! Légy méltó hozzá, simul] akarat ához minden mozdulatoddal !" Elvileg nagyszerü életprogram . Am a qyakorlatban rends zerint ezzel is baj van. Mert a kamasz - nem tehe t róla, ezt írta
szfvébe a Te remtő - éppen elszakadni akar a sz ül őkt ől . Nemcsak , hogy házastársához ragaszkodj ék, hanem rnéq e lőbb és e lső sorb an azért , mert függetle nséget óhajt. l7:rezn l akarja, hogy . én vagyok én", és hogy "magamért én vagyok
felel ős , az én életem kovácsa senki más nem lehet" . Egyébként nemcs ak a
tizenéveseket, hanem a fe ln őtteket is csak nagyon ritká n hatja meg, hogy nekik
apjuk van, és nem lelkesít i ő ke t az sem , hogy kisgyermekként viselk edhetnek,
szót fogadhatnak.
A gyermekké levés evangél iumi parancs. Csakhogy amikor Urunk ezt hangsúl yozta , és a menny elen gedhet etlen felt ételének mondta , nem az enqedel13

mességre golldolt. hanem lsten országának befogadására: . A ki nem úgy fogadja be lsten országát, mint a gyermek .. . • Isten országa pedig ő maga , az
emberré lett lsten. Az iste ngyermeki magatartás nem a kis f iús vagy ki slányos
szófogadás, hanem az azonosulás Istennel.
Az ember nem azért szület lk apa és anya gyerm ekének, hogy örökké szót
fogadjon , hanem hogy egyszer feltámadjon benn e az apja . az anyj a, hogy azonosuljon szüle ivel. A keresztségben sem azért születtünk újjá , lsten gyermekévé, hogy csupán Atyánk parancsainak engedelmeskedjünk, hanem hogy képesek legyünk azonosulni Istennel. Mondjuk ki bátran az egyházatyá kkal : hog y
valamiképpen ist enné legyünk .
A kegyelem titka éppen ez: i s t e n i m i n ő s é g ú e m b e r r é t e s z .
Olyan valak ivé, aki tud azonosuln i Istennel a maga életvezetésében , a m inden napok minden helyzetében és fel adatában . Kegyelm i életet élni ezek s zer in t
annyi, mint elv állaln i istenivé lett önm agun kat , és napról napra tö kél et esebb en
istenné lenn i. A keresztény életprogram Szent Pál szer int a Kr isztusba öltözködés. A János-evan gél ium még frappánsabban feje zi ki: az Atya Jézusban él,
Jézus ped ig bennünk.
Nem vo lt rossz pszichológus a parad icsomelbeszélés kígyója . Olyasmit súgot t az ember f ülébe, am i től láng ra gyúlt, mert szive legmélyebb v ágyát érintette: .Istenné lehetsz!" Kár, hogy mi egyértelmúen kí sértés nek érezzü k ezt
a felszóllt ást. Pedig is t enné váln i csa k akko r búnös óhaj, ha ezt az Úrral való
rivalizálás szellemében és a magunk ken yerén próbálgatjuk, ha önimádó magatartást értünk rajta . De nem bún , hanem éppen az üdvösség út ja, úgy lenn i istenné, hogy azonosulun k az Egyetlennel.
Milyen gyakran nevezzük az embert íst enarcú lénynek ! Valób an, annak t eremtett bennünket Atyánk. Jézus ped ig nem azért jö tt , hogy az is te narcút csupán engedelmességre képes szolg ává sil ányítsa . A megváltás célja egyrészt
éppen az, hogy seg ítse helyreáll itani önmagunkban ezt a te rmészetünkkel
adott, de bún nel megrongált istenarcot ; ám a főc él tovább megy ennél. Húsvét
titka lsten belső életében , legbensőbb ist ent ermészeté ben ré szes ített mink et.
A keresztség kegyelme az, hogy istenné tesz , és belső képességet ad arr a,
hogy úgy éljünk ebben a világban , ahogyan az emberré lett lsten élt.
A kegyelem nem statikus valami, hanem roppant dinamikát hordo z. Nemcsak ist enivé tesz , hanem igazi - bár t itokzatos , természetfeletti - életerőt
ad istenmódra élni az emberéletet. ~ppen ezért hiányos az az elképzelé s,
amelyet a kegye lem és a mindennapi tettek v iszonyáról a tuda tunkban hor .
dunk . Csak arra szoktunk gondolni, hogya kegyelem egyrészt mennyei valutává
nemesíti aprópénznyi cselekedeteinket, más részt meg a jótettek növelik lel künkbe n az égben boldogságra beváltható kegyelmet. Ez mind igaz , de a leg lényegesebb még is az, hogya kegyelem tesz belsőleg egy által án képessé arra ,
hogy természetfeletti , tehát égi dicsőségre érdemes életet tudunk élni.
Ne a seg ítő kegye lemre gondoljunk most, amely k í v ü I r ő I segít üdvö s
cselekedetekhez és magatartáshoz! A szentté tevő kegyelem nemcsak meg -
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szentel , hanem b e I s 6 életerót ad isteni min ós ég ű t ett ekre. Ennek tudatban
tartása teszi lehet övé, hogy ne kell j en az egészség es önbizalom kii rtá sával Istentói jöv ónek vallanun k minden istenszeret et ból fak adó cselekedetü nket. M inden kegyelemben fogant tettünk egészen lst en ajándéka, ám ugyanakkor egészen bels ő , term észet feletti élet erónkból faka d.
•Tégy mindent úgy , hogy t e vagy az isten! " - erre kell nevelnü nk magunkat is, másokat is. Ez a gondolat megragad, fe lemel , végtelen t ávlato kat nyit ,
e röt, lendül ete t ad.
De nincs -e ez az alázat kárára? Nem tesz-e beképzeltté, gágössé , a gyarló
emberiséget felül ról nézó önteltté ?
Nem , ez az életfe lfog ás nem t érí t le az alázat útjáról , hiszen benne át él i az
embe r, hogy nem ó er ös. ügyes, okos, bölcs és jó , hanem a benne lakó lsten .
Akit nem kiérdemelt, hanem aki minden pill anatb an ajándékul adja magát neki,
hogy egy legyen vel e: lste n benne, ó Ist enben.
Lehet-e igazán gógös az, aki éhes? Nos, aki ember létére vállaln i akarja
istenönmagát, annak szüntel en éhes nek kell lennie, át élve saját szegénységét.
hogy egyre inkább befogadhassa az Urat . Nem úgy, mint Vendéget, hanem
mint leg igazibb IOn ünket. aki szüntelenül újjá te remti. szentté tesz i a világot ált alam és t estv érei m. az istenivé vált embe rek álta l.
Aki istenmódra óhajt élni, az percról percre átéli. menny ire képtelen erre
- hogyan kevélykedhe t nék t ehát? A kegyelm i élet jelszava mégsem a . senki
vagyok, semm it sem tudok. bocsánat, hogy élek" , hanem ez: . mi ndenre képes
vagyok , de csak annak erejében . aki önként nekem adta magát, hogy bennem
éljen."
Istenként élni e vil ágban - ez a gondolat márcsa k azért is alázatra nevel.
mert állandó feladat, mégped ig ember i er őnket abszolút módon meghaladó és
egészen soha el nem é rh e t ő feladat . Mi nden pi lla nat ban fel ül kell múlnu nk
nemcsak emberi. hanem iménti önmagunkat is. A ll andóan önmagunk fölé kell
n őnünk , át kell ugornunk a magunk árnyék át. IOs érezve érezzük, ha sik erült is ,
nem eléggé tö kéletes en.
•Ez azt hlsz j magáról , ó az lsten" - nem fogják ezt mondani arról, aki
isteni stílusban próbál élr.l? Csak akkor ér ik ezek a megrovó szavak, ha nem
ismeri azt az Ist ent , aki Jézusban nyilatkoztatta ki magát. Uru nk, az emberré
lett lsten egyált alán nem úgy élt, ahogyan mi képzelnénk egy lste nrő l .
Ö nem megrendelt, hanem dolgozott : pontosan, szépen, önzetlenül. Gondvi seló volt, de nem a maga kis biztonságáé, hanem mindenkor másoké. Alt ala
isme rtük meg a titkot : lst en gazdag, de kincseit szétszórja, hadd legyen rnlndenkié. Minden az Úré, de nem birt okol ni. hanem megszentelni óhajtja a mindenséget.
lsten föls éges. mégsem gubóz ik be önnön nagyságába, hanem elvegyül köztünk, és Kris ztusb an minden kit te stv érül fogad. Ö a föltét len Úr, mégis ó figyel
mi ndenkire, hogy meghall ja kéréseit. észrev egye fájdalmainkat és szomorúsáqal nkat. Hozzá bárki sz ólhat, és így nevezhet i: Te! Isten ben minde nki meg15

bízhet. mert húséges , és mert mindig másokkal tö ródi k. Fia magatartásában
kinyil atk oztatta: ha vért Izzad 'is, segft tes tvérei n. valamennyiünkö n. Ist en maga a Szeret et , a Jóság, a Megértés, a Megbocsátás. a gyengéd Any aság.
Istenünk nem úgy lélek. szellemi lény, hogy ut álná vagy szégyellné a testet.
Onként vette magára, és vért verejtékezett, amikor pár órára le kellett vetnie.
O nem úgy amenny Ura. hogy ne lenne egészen otthon a Földön és a minden ségben. Ist en emberré lett Fiában felfedte legérthetetlenebb titkát is: O maga
az Alázat.
Aki lsten akar lenni, csak ilyen lehet - külön ben bálvány marad . IOs aki igy
ist en. azt nem érheti a vád, hogy Istent j átszik az embe rek között ,
A kegyelemmel ls ten mindennapra érvényes bölcsessége költözik belén k.
IOn, az ember mindennap v a l a k i akarok lenni. de mint Ist engyermek, a kegyelem erejében tudom, ennek egyetlen útj a a senkivé válá s: óráról órára meg
kell halnia bennem az ádá rnl csak-embernek , hogy megd i c ső ülhes se n bennem
az, aki egyedül Valaki . M indennap f o n t o s szeretnék lenni, de ért em már,
hogy csak az fo nt os ember, aki szolgál. G a z d a g és m e g e l é g e d e t t
óhajta nék lenni . de csak úgy lehetek valóban azzá, ha minde nem a másoké,
és ha nem önmagamban, hanem körülöttem prób álo k megeléged ettséget t ere mt eni. S z e r e t e t r e v á g y a k o z om , ám meg isten ült lényem val ahol a
mélybe n tudja, hogy nem az a szeretet fontos, amelyre vágyom vagy amely et
jólesően elnyerek, hanem az, amelyet adok, és amelyet személyvál ogatá s nélkül, bárki től elfogadok és igaz szívvel viszonzok.
Att ól sem kell félni , hogy az .lsten vaqyo k" gondolat kie mel a közöss éqböl.
Tudnunk kell ugyan is, hogy a kegyelem kic sit sem magántul ajd on. Egyetlen
egy kegyelem létezik. Az, amely a mag a tel je sségében Krisztu sban lakozik.
Nem ebből szel vagy tép kl egy darabot a Szentl él ek, hogy bel ém pl ánt álj a. Az
a kegyelem, amely bennem van. megmarad Jézusban, és ugyanaz az egyetlen
kegyelem élteti valamennyi megist enült felebarátomat. Az egyetlen, minden
ist engyermeket eggyé tevő kegyelem nemz mindannyiun kban iste ni é l e te rőt.
Ez a természetfeletti té ny. ha meg nem feledkez ünk r ól a, nemhogy eltávolítana. hanem éppen a legszorosabban beleépít a szentté lett közöss égbe . IOs mert
a kegyelem nemcsak a tudatosan vallá sosak tul ajdona lehet , hanem minden
jóakara tú emberé, azért aki kegyelem ben él, egynek tudj a magát az emberiséggel. Csak az él valóban ist enként, aki egészen beles imul a közösségbe .
Kegyelmi életet élni annyi, mint szünet nélkül elfogadni, élni és a világ nak ajándékozni ist enivé vált önmagamat. szent közösségben minden jóa karatú
emberrel. EI kell fogadnom. hogy senk i vagyok, mégis hatalmas, mert által am,
velem és bennem óhajt az emberi vil ág Atyja és Anyja , Testvére és Barátja ,
Jegyese és M indene lenn i a mi Istenünk.

*

•

A kegyelem mi ndennapos életformáját nem elm életile g kell megtanulnunk ,
hanem a gyakor latból. A szentírásbó l elénk lépő Jézustól, a szemek életpé ld ájából. IOs talá n leginkább att ól a Krisztu stó l, aki i s m e rős embert ársai nkban
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villant meg számunkra valamit önmagából. Mert köztünk vannak az iste nmódra
élő emberek, csak figyelnünk kell rájuk, és Igyekeznün k kell ellesn i titkukat.
Az általam ismertek közül talán leginkább János bácsi, a kádársegéd. gyer·
mek- és Ifjúkorom atyai barátja volt a kegyelem fia. Altala és benne Ismertem
meg például a teremtő Istent. I:lvezet volt nézni, amikor dolgozott. De a legszebb az volt, amikor elkészült egy-egy hordó, és tüstént megfo rgatta maga
előtt, félkézzel, figyelő tekintettel ••és látta, hogy [ó". Szemében il yenkor ott
ragyogott a lelke. Bárki kiolvashatta belőle. menny ire szereti a munkát, az
anyagot, az elkészült rn űvet és azokat. akiknek a hordó készült . a szőlősgazdá
kat. Valahányszor a biblia első lapját olvasom , mind ig rá emlékezem, de a teremtő lsten Iránt melegszik fel a lel kem. mert ő élt és ő nyilatkoztatta ki magát János bácsiban.
I:s hogyan tudott étkeznI! Forgácslángon meleg itett lábaskájából kanalazta
egyszerű ételét, bakra fektetett deszkalapon. és úgy evett. mint egy isten.
Nem mint egy az olimpuszlak közül, hanem mint az Igazi, a Názáret i Acs . Keze
mozdulata, rágása-nyelése áh ítatos istendicséret volt. a test m egdicsőült átistenülése. Betegesen étvágytalan kishúgom mindig kért az ételéből.
Benne Ismertern meg lsten alázatát is. Kimagaslóan jobb szakember volt
társainál, mégis egy volt közülük. Még a tekintete , a szava árnyalata sem árul.
ta el, hogy többnek tartotta volna magát náluk. A pár pengővel nagyobb hetifizetést is mintha szégyenkezve dugta volna zsebre . Pedig két hord ét. két
remekművet hozott létre. mig más egyet összefabrlkált.
Izajás olvasásakor. annál a részletnél. hogy lsten - akit férfi alakban képzelünk el - anyaként. ölben becéz minket, szlnt én János bácsi ju t eszembe.
Ez az isteni jóság sugárzott belőle, amikor sok-sok éven át ápolta magatehetetlenné vált anyósát. Ha gyermekkorában az anyja ápolja, akkor sem lett volna
része ennyi gyöngédségben és figyelmességben szegény öregnek.
Szenvedni is tudott. Egyszer a szekerce megcsúszott a nagyon kemény és
nagyon göcsörtös dongafán , bevágta és megfertőzte a lábát. Kilencszer operálták emiatt. Hosszú-hosszú ideig feküdt. Olyan volt az ágyhoz szegezve, mint
Jézus a kereszten .
Boldog vagyok, hogy Ismertem. Többet tanultam tőle a kegyelem titkáról ,
mint megannyi könyvből vagy lelkes igehirdetésbőI. A szentek köztünk élnek.
Mindenki jól teszi, ha figyel rájuk .

Gisbert Greshake
..KeLSO" KEGYELEM

Az utóbbi évtizedekben mindig mélyebben megértjük, rnt a .k üls ö" kegyelem. Agoston óta a nyugati kegyelemtan előterében a .belsö" kegyelem állt,
tI. a Szentléleknek lsten adta belső ereje az ember belső átformálására és
megszentelésére.
2
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A kegyelem értelmezésének ez a hangsúlya megfelelt a bún és szerencsétlen következményei múltbel i felfogásának . Az a tudat volt benne az uralkodó.
hogya bún által elh ibázzuk Istenhez való transzcendens viszonyunkat, és így
eljátaszuk a jelenlegi és mindenekelőtt az örök üdvösséget. A kárhozat és
ezzel párhuzamosan az üdvösség tehát az ember végső lsten-viszony ára vonatkozott" : közvetlen kapcsolatára a világot meghaladó Istennel. A bún az a
láthatatlan hatalom vo lt. mely szétrombolta Istennek és embernek az üdvösségre vonatkozó lag létfontosságú v iszonyát. A b űnre és kegyel emre vonatkozó
tan ítás legtöbb fogalma az embernek Istennel való . minden problémát meqel öz ö közvetlen kapcsolata" látókörében született: bún lsten ellen. a b űn ök rneqbocsátása , az ember szabadságának elvesztése a bún szolgas ágában, az lstentől származó rem énység és örök élet eljátszása . a Jézus Krisztussal megosztott
Ist engyermek ségból és az egyház hitének testvéri k ö z ös s é g é bő l való kiesés .
Az újkor embere előtt kérdésessé vált ez a közvetlen viszony Istenhez. A hagyományos fogalmakat . most az ember evilági és egymás közöttí lételemeire
alkalmazzák. s eközben elvesztik eddigi vallásos színezetüket. Vétek és rneqbocsátás most már nem Istent és az embert választja el vagy köti össze, hanem az embereket egymás között. Az ember már nem az ist eni parancs vádló
törvényét tartja túlzott követelésnek életében. hanem a társadalom követelményeit. am ely nem fogadja be. ha ezeket nem teljesíti .. . A szabadság elvesztésének, a szolgaságnak közvetlen oka már nem föltételezett démoni erők
uralma vagy lsten haragja. hanem sokkal inkább az ember saját szIvében rejlik.
aqqodalrnelbnn és kényszerképzet eiben, megoldatlan lelki konfliktusaiban , elfojtott problémáiban. A legtöbb kifejezés látszólag megmarad a szóhasználatban. negatív és bénító hatásával együtt, de Inkább a lélektan vagy a társadalomtudományok sz öktncs ét alkotja . Valós ággal az íklvösségigény és a vele elle n k e ző t apasztalatok áthelyezödéséről beszélhetünk ... " (D. Wiederkehr:
Glaube an Erlösung [Freiburg L Br. 1976] , 80) .
A búnnek és szerencsétlen következményeinek (s ennek megfelelően az
üdvösségnek és kegyelemnek) ez az . újfajt a" megtapasztalása azonban hacsak nem telj ességgel szekularizált - n e m áll szükségképpen egyenes
ellentétben a hagyományos vallási értelmezéssel. Már az Ószövetség ls lénye.
gesnek tartja. hogy az ember Istenhez való v iszonyát evilági konkrét jelek
közvet ít ik : Izrael az Istentől való kiválasztottságot jelek alakjában tapasztalja
meg: az egyiptomi rabszolgaságból való szabadul ásban. Isten történelmi vezetésének sokféle élményében és az lsten rendjében lefolyó. Isten törvényétől
szabályozott szövets éq boldog életében. Az ember sem csak az Istenhez való
közvetlen vallásos viszony életével tud válaszolni az ő konkréten megtapasztalt kiválasztás ára. hanem . éppen így a felebarát iránti igazságosságban. a
• A cikk két alapfogalma: . Hell" és . Unhel l". Egyik sem forditható le szabatosan. Az
e lsőt vallási értelemben "üdvösség" -nek szokás fordítani , a német fogalom azonban
sokkal tágabb, az .egészség" és boldogulás" sokféle földi árnyalatával. Az . Unhelt"
pedig mindennek az ellenkezője . (Ford .)
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szegények és Idegenek iránti irgalmasságban és az élet javainak hálás elfogadásában és vidám használatában" (l . m. 32). Ennek következtében a bún
sem csupán az embernek csakis és közvetlenül lsten ellen irányuló cselekedete, hanem ugyanúgy már csírájában saját életünk és boldogságunk ellen , az
emberi közösség ellen és a világ rendje ellen j s történik. Ahol az ember nem
fogadja el életének beteljesítését ajándékul Istentől, ott elveszíti az alapot,
amely saját és mások életének értelmet és boldogulást ad. Ezért már az ószövetség értelmezésében ls kettős irányban sújt a bún: egyik iránya .vertlk áIls": lsten elleni, lázadás a szeretetben önmagát közl ő lsten ellen, megszakí tása a hozzá fúző kapcsolatoknak. Másodszor és ezzel lényeges egységben
azonban .horizontálls" Irányban is sújt: önmagunkat és a közösséget. A búnnel eljátsszuk saját boldogságunkat és a másokét is. t:s a vertikál is meg a horizontális dimenzió nem függetlenül áll egymás mellett, hanem a legszorosabban összefügg: Az emberi élet és élettér szétrombolása vagy beszúkítése
nem más, mint az Istenhez való viszony feldúltságának I á t h a t ó k ö vetk e z m é n ye, megtestesülése, konkretizálódása a földi valóság .ho rtzontaHtásában". Megfordítva: arntkor az ember visszautasítja a kapcsolatot Istennel, ez belső okává válik annak, hogy mint b űnös elpusztítja saját életét és
másokét is.

Az Újszövetségben i s világosan előfordul ez az értelmezés . Jézus igehirdetésének középpontja az lsten- és emberszeretet egysége. Vagyis az embernek
Istenhez való viszonya ugyan nem merül ki emberek közötti kapcsolatokban.
de nem ls kerüli ,k:I öket, hanem bennük válik konkréttá, valóságossá , valódivá .
• Ha valaki azt állítja, hogy: ,Szeretem az Istent', de testvérét gyúlöli , hazudik"
(1Jn 4,19) . A Jézus hirdette Isten-Ország tartalma nem bizalmas .é des-kettes "
az ember és Istene között, .lstennek és a lelkemnek' rejtett, Int im élménye,
hanem szabadságot jelent a raboknak. örömöt a szomorkodóknak, reményt a
betegeknek és kétségbeesetteknek. Másképpen mondva: Istennek a világba
való (.vertikális') jövetele a megváltozott . hor lzontá lis" kapcsolato kban és
helyzetekben válik konkréttá, [elszerűvé, l áthat óvá. •valóságossá ". Ezért az
lsten elleni bún ls - mint már az ószövetségben - lényegében a testvér elleni vétekben, saját üdvösségünk útjának elh ibázásában, lsten üdvösségre vezetö jó adományaival való visszaélésünkben nyilvánul meg. t:s ennek megfelelően a megtérés kézzelfogható jelentése Jézus és az egész Újszövetség
számára: közeledés és odafordulás a testvérhez, új, kiengesztelődött kapcsolat az embertárssal.
Ez a néhány utalás eléggé megmutatja , hogya Szentírás a kegyelem és
bún megvalósulását lényegesen .hortaont áüs " Irányban ls érte lmezi, azaz az
evilági boldogság létrehozásában, Illetőleg szétrombolásában. Hogy i s lehetne
másképp I Ha lsten visszavonhatatlanul az ember Istenének és az üdvösség Istenének vallotta magát, akkor nincs többé olyan kapcsolat Istennel , amely fi·
gyelmen kívül hagyhatná az emberi boldogság dimenzióit.
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Nincs Itt terunk kifejteni . mllyen okok következtében ker ült el őté rbe már
a virágzó patrisztika és még inkább a középko ri teológia kor ában a bűn és
kegyelem értelmezésében az Ist ennel való közvetl en kapcsolat. A b űn els ő
sorban az ember közvetlen, belső, testi szemmel láth atatlan lsten-kapcsolatát
érintette, ugyan így a kegyelemben való részesedést is b e l ső, rejtett isteni e rő'
nek értelmezték. Ma az ember akarva-akaratlan másképpen t apasztalja meg a
bűnt: úgy, mint konkrét, valósággal látható rombol ó e rő t saj át életében, az
emberiségben, a világb an. A kegyelemt an sem mehet el e mellett a változott
szemléletmód mellett, annál is kevésbé, mert _ . mln t láttuk - ez a mai szemlélet szoros kapcsolatban áll a bib lia tanításával.

Az üdvösség és megváltás olyan kegyelme, amely c s a k i s az ember rejtett mélyét éri el, megpec sételi és m egerősf t i az Ist ennél rá váró túl világi
advösség reményében , de külö nben nem hatja át életének és a V'ilá gnak f og·
ható, adott helyzetét. világtól elvonatkozott, s ő t .Isten-telen " kegyelem, mert
nem felel meg .az emberek Istenének" . A vil áU az il yen kegy elem mellett i
blzonykodást vagy Immunizációnak tartja a vil ág megváltását illető elb lzonytalanod ás és fenyegető kétségbeesés ellen, vagy . Isten és a nyomor kiengesz.
telésének" . Az Ilyen kegyelem .öplurn", mert kihagyja a kegyelem f olyama t ából a vil ág Itt és most megtapasztalható bajait, igy el idegenft i az embert való
világától. és lefoglalja a rejtett túlvilág nak. Isten kegyelmének nem az ember
benseje a kizárólagos helye. nem ugorja át az embervolt konkrét kit erjed ését ,
hanem ezekben a dImenziókban, ezeken át árad ki, megragadja , teremtő e rővel
átalak ítja őket.
Különösen vil ágossá válik ez Jézus Krisztusban: Benne jelent meg a meqt est esült, látható, .k ülsö" kegyelem . A le igázó uralom , végzet es önzés és hi·
deg magányosság ördög i köre az ő élet ének szolgálatában, odaadásában, szer etetében és a kereszthalál végs ő csúcsán széttö rt , és követ és ével mindenkinek
megnyílt az emberi élet új lehetős ége . Feltámad ása - sok te stvér elsej eként
- fölébresztette egy minde nt magába foglaló remény erej ét , amelynek semm i
- még a halál , a végső remény telenség jele sem szab határt . Igy lesz Jézus
Krisztus személye új. felsz abadító szabadság, tökélete s .i gen" , fö ltétlen szeretet és remény . M indez vele lép be konkrét világunkba, hogy döntően rányomja bélyegét és átalakítsa.
Csak saját életünkbe kell tekintenünk és megkérdeznünk magunkt ól: mitő l

. változott meg" a magunk és a mások éle te , honnan kapot t új táv latokat, honnét vett új irányt , mi által lett emberibb, t elj esebb, szabadabb. Mindenki konkrét tapas ztalatokat t ud Itt felsorolni: találkozások más emberekkel , közösség i
befolyások (nevelés , család, barátság) , meghatározott történelm i helyzetek
kihívása. élmények embe rekkel . könyvekkel, művészettel. természettel - de
mindenek előtt emberekkel kapcsolatban: szeretet, bizalom , megbocsátás , szlven találó szavak. és nem uto lsó sorban mások meggy ő z ő en elénk élt életpé ldája: mindez szabaddá tes z. Az Ilyen élményekben konkréten fölviláglIk a ke-
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gyelem lényege: szabadság, amit másoknak köszönünk, saját magunk nem
ajándékozhatjuk meg magunkat vele. A kegyelemnek ilyen .megtapasztalásai"
először talán pusztán ember és ember köztí eseményeknek látszanak. De ott,
ahol val ó b a n szeretetet és szabadságot közvetítenek. túlmutatnak önmagukon. Már sokféleképpen a Krisztus-esemény közvetlen aktualIzálódásai,
amennyiben mások a szavukkal, magatartásukkal . példájukkal. nevelésükkel
továbbadják nekünk Jézus Krisztusba vetett hitüket, és így mlntaszerü életét
hívogatóan belesugáro zzák életünkbe . Igy terjed tovább történelmi közvetítéssel sokféle módon a .külsö kegyelem". maga Jézus Krisztus. De ahol személyek közti kegyelmi élmények nem közvetlenül nyúlnak vissza krisztológiai
alapjukra, még ott is valami Istenre mutató .értéktőbblet" jut kifejezésre bennük. Mindenütt, ahol emberek föltétel nélkül szeretik és igenlik, Igazi emberségre szabadítják föl egymást, az a szabadság müködlk, amely ugyan Jézus
Krisztusban találta meg teljes jelképét és alakját, de .elötte" vagy (látszólag)
"kívüle" is megvan már - töredékesen, az .anonlm kereszténység" gyenge
utalásában. reményében vagy megélt valóságában.
Igy az egyes ember nem csupán rejtett bensőségben tapasztalja meg lsten
kegyelmének felszabadító hatását. hanem .embertársai elismerő, bízó hozzáfordulásában is. Ez megszabadítja az önmagával való t örödéstől. felszabadltja másokért és másokkal együtt folytatott megbízható tevékenységre és
hüséges kapcsolatra. megerősiti az lsten közelségébe vetett hivő bizalomban
és országa eljövetelénok reményében" (B. G. langemeyer: Gnade - rnuss ich
mir etwa s schenken lassen? in: Brück en. Hilfen zum Glaubensqesprach II.
[Kevelaer 1976] 94).
Az emberi cselekvés a kegyelem konkrét közvetítő és megjelenési formájává válik. Ez ott is érvényes , ahol az emberek reménykedve. merészen síkra
szállnak másokért. megváltoztatnak Igazságtalan struktúrákat, megszüntetnek
embertelen körülményeket, és megviszik a világnak annak a fénynek pirkadását, amelyet lsten egyszer majd teljességében kigyújt. Ahol embereket megragadott a hit, remény és szeretet szelleme, ahol megszabadulva az önzéstől.
önzetlenül bevetik magukat a világ javáért. ott nemcsak ők maguk képviselik
a kegyelem megjelenési formáját, hanem jótékony rnűködésük eredményét is
.kegyelemnek" nevezhetjük Akkor az ember cselekvése nem Istennel való
vetélkedés . vagy éppen saját tökéletességükre való független törekvés, hanem a lélek ajándéka hordozza. a kapott szeretet következménye, a felszabadult szabadság gyakorlata . amely végső beteljesedése felé tart. Körvonalatban.
töredékesen próbálla bevinni ezt a beteljesedést a világba, hogya lélek foglalójának megtapasztalása megszilárdítsa az üdvösség tökéletes beteljesedésének reményét.
Igy értve lsten üdvözítő kegyelme nem megy el az ember konkrét .üdvösségigényei" mellett, hanem átfogja őket. Werner Rück nemrég egyszer összeállította. mit ért ma a mindennapos emberi tapasztalat .üdvösséqen" (Kirche
für die Zukunft, Mainz 1974.97):
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.Az üdvösség jelentése
-

a betegnek: gyógyulás,
az éhezőnek : egy marék rizs vagy egy darab kenyér,
a magányosnak: egy ember, aki rendelkezésére áll,
a rabnak: szabadulás a börtönből,
annak, akit senki sem szeret: megértés és rokonszenv,
az elnyomottnak, függő viszonyban levőnek: felszabadulás Idegenek rendelkezése al ól , az önálló döntés lehetősége ,
- annak, akivel igazságtalanul bánnak: megtapasztalni, hogy jog és igazságosság érvényesül ,
- a napi munka egyhangúságában fuldoklónal<: valami, ami életének értelmet
és beteljesedést ad,
- a mindennap gondjaiban felmorzsol6dónak: ha a teljesítmény kényszere és
a holnap félelme nélkül élhet.
- a hazájából elűzöttnek: otthonra találás,
- a háború és erőszak pusztította ország lakóinak : béke,
- a kétségbeesetteknek és csüggedteknek: a jövőbe vetett remény,
- a kiúttalanoknak: emberek, akik tanácsot adnak és új utakat nyitnak meg:
Azok , akik engedték, hogy Jézus Krisztus megragadja őket, és őt követik,
legalábbis kezdeményezzék az ember ilyen és hasonló .üdvösséqlqényetnek"
csillapítását, törekedjenek rá, hogy lsten kegyelme általuk utat találjon a világba, láthatóan felsugározzék, és reményt ébresszen a kegyelem és az üdvösség teljességére.
Forrás: Gilbert Greshake : Geschenkte Frelhelt. Einführung
in die Gnadenlehre. Herder, Freiburg 1977, 95-104.

Mlhályl Gilbert
A "KEGYELEMMEL TELJES"

Volt kor, amikor az .elefántosonttorony·, az .aranyház" s hasonló gondolatforrnák feleltek meg az Idők sajátos lelkisége igényelnek Szűz Márla szemléletében és t iszteletének kífejezésében.
Az Idők azonban változnak és ml ls változunk bennük. Manapság a MárIatiszteletnek ez a módja nem vonzó. A mai ember nem túlságosan lelkesedik
a clmekért. Az ilyesmi egyenesen hidegen hagyja.
A mal ember a Szűzanyában nem annyira a szuper-asszonyt, a kiváltságokkal felékesített s ezért szinte földöntúli, elérhetetlen lényt keresi, hanem
Szűz Má~lát , aki közel áll hozzánk, aki utánozható, aki a mindennapokban követhető példa.
Mary for Today c. tavaly megjelent művében Patriela Noone ezért keresi a
fem ininizmus Igénye lnek kielégítését Máriában . Mary-The Feminlne Face of
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the Church c. munkáj ában Rosemary Radford Ruether meg találja M ári ában a
kultúrpszichológia nyomán az emberi személynek az uralkodó férfi és passzív,
hatalom nélküli nói típusra való évszázados hasadásána k gy6gyitását.
Ezt a korigényt fejezte ki Sik Sándor Hétköznapi Kereszténys ég c. konf erenciabeszédében már az SO-es években. Ez a nagy apostol paptanár nagy
héwelkeresl Máriát, aki II hétköznapokban is k ereszté nységünk t hle tö]e lehet :
.Hoí vannak a képek Máriáról a konyhában , vagy a mosóteknő mellett, holott
az élő Szent Szűz bizonyára többet volt a konyhában, vagy a mosóteknő mellett,
mint olyan munkában vagy helyzetben, amelyról szép királynői képet lehetne
festeni."
A mai ember is fgy van . Keresi a Kegyelemmel Teljest a mindennapokban,
saját életében. Igaza van Sik Sándornak, nincsen képünk Máriáról mint háziasszonyról, de mégsem vagyunk teljes h íj án élete fényképe inek. Az evanqéliumok ugyanis megörökitették. A modern , mal ember Igénye tehát nem szertelen divathóbort. Ez az evanq éllumok Máriája. Lássunk néhányat ezekből az
evangéliumi Mária-képekböl.
A BETLEHEMI SZDLETI:SKOR nem történtek hatalmas nagy csodák. Hogyan
történhettek volna, hiszen még .hely sem jutott sz ámukra" a száll áson. M inden a maga természetes útján ment végbe . MárJa is .pólyába takarta és jászolba fektette" kisdedét, teljesen alkalmazkodott a helyzethez. Szoptatta, t isztába tette gyermekét, rnlnt minden más anya. Ha a pásztorok meg is jelentek,
ez úgy tűnhetett fel, mintha otthon a szomszédok jöttek volna át az újszülött
megtekintésére. Gyermekszületés természetes, mindennapos esemény ezen
a világon. De a Kegyelemmel Teljes mint I:DESANYA hitének erejében állapotbeli kötelességeinek odaadó teljesítésével szolgál ta Gyermekét és lsten terveit.
A betlehemi családi öröm után hamarosan MENEKOLNEK EGYIPTOMBA
Heródes sötét tervel elől. Mária nincsen megkimélve a gondoktól, gonosz emberek árm ánykod ásal ellen nincs biztonsága. Isten nem emelte kl az élet mindennapi menetéből. Az a sors jutott neki is, ami millió és mill ió ember sorsa
lett a történelem folyamán. Emberi sors a javából. De a Kegyelemmel Teljes
a mindennapok alakulásában szolgálta hlven lsten szent akaratát. Hitében
tudta, hogy lsten görbe vonatakon Js egyenesen fr .
A NAZARETBEN töltött évek a mindennaposság éve i. M ária mint FELESW ,
I:DESANYA és HAZIASSZONY véqezte a házimunkát, úgy , mint a több i aszszonyok . Napról napra , évről évre . Biztosan sok i d ő t töltött a t ű zh e l yn é l főzés
sel , mosással és takaritással. Va!lyis gondoskodott családjáról. Mert a gyermek, bár Isteni misztérium rejlett benne , úgy viselkedett, mint a többi gyermek . Hiszen valóságos ember is volt, ezért valóságos emberi módon élt. Rászorul édesanyjának gondjára . Bizonyára játszott a szomszéd gyerm ekekkel. I:s
.engedelmeskedett" szüleinek, ahogy szent Lukács megjegyzi. Semmi különlegesen emlitésre méltó nem történt a hosszú évek alatt. kivéve azt, amik or
a tizenkét éves Jézus fölment szüleivel Jeruzsálembe. Amit ellenben szent Lu-
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kács feljegyez, hogy .Jézus növekedett bölcseségben, korban és kedvesséqban
lsten és az emberek elött", ez az ismert mindennaposság : Jézus növekedett,
hiszen Igazán ember volt. Sokszor ülhetett Márla ölében, sokszor beszé lgethettek. Mária oktatta fiát, mint ahogyan jó édesanyák teszik. Biztosan olvasgatták együtt az Ószövetséget is. Igy fejlődhetett Jézus testben és lélekben
egyaránt. Igy szolgálta a Kegyelemmel Teljes a názáreti mindennapokban szlvvel-lélekkel Fiát s Benne egyben lsten kifürkészhetetlen üdvösségtervét.
AKANAI MENYEGZÓN úgy mutatkozik be a Kegyelemmel Teljes, mint a
nehézségben, szükségben szenvedő EMBERTARS MEGSEGlTÓJE. Mária észreveszi a hiányt, segíteni akar. Kihez fordult volna , mint Fiához. Ami történt, a
vIznek borrá válása, nagy meglepetés és váratlan , megmagyarázhatatlan fordulat volt. Ezért a szertartásmester elő ls vette a vőlegényt, hogy miért tartogatt a a jó bort a végére. De az embertárson segitő Márla lsten eszközeként
segit lsten országának kibontakozásában ls , mert Fia végre mégis csak végbeviszi az első nagy messiási jelet, ahogy az evangélista megjegyzi, .s ettől
kezdve hittek benne tanttványal".
Ez az evangéliumi Mária-kép Ihlette a II. VATIKANI ZSINAT MARIA·TANAT.
A zsinat nem önmagában, nem 'különállóan szemléli Máriát , hanem az Egyházról szóló tanítás utolsó fejezetét -szentell nekI. Az Egyház a zsinaton ugyanis
úgy látta, hogy Már la, .akl az Egyház legkiválóbb , teljesen sajátos taqja", ldetartozik. Tehát a zsinat nem úgy festi le a Szent Sz űzet mint szuper-asszonyt.
mint . Dávld kir ály tornya"-t, vagy .az apostolok királynője" -t, hanem mint a
mindennapok Máriáját, • a k I e I ő h a I a d t a h I t z a r á n d o kl á s á b a n •
(58. cikkely). A Kegyelemmel Teljes a hivő, a keresztény megszemélyesltője.
Ez alapvető nagysága és üdvtörténeti jelentősé ge.
Az angyali üdvözle tkor például HITBEN fogadta el Istennek reá vonatkozó
tervét. Az angyal szavaiból a legtöbbet nem értette meg. Ezért ls kérdez és
érdeklőd ik . De zavarában és fél elmében nem utas ította vissza lsten hlvását,
hanem HITBEN IGENT MONDan NEKI. ~s ezzel a hitével segítette a fölséges
lsten örök tervének megv alósulá sát .
A szűzl foganás után Józseffel, férjével való kapcsolatának tépelődéssel
és gyötródé'Ssel tell óráihan nem Inog meg, mert egész léte mélyen a hitben
gyökerezik. József kétel yeit lsten álombeli felvilágosltással eloszlatta, Márla
pedig mint eddig, ezután ls lsten hlvására adott Igen-jének szellemében, Illetve
IGEN-JE ALLANDÓ MEGISMnL~S~VEL igaz és hűséges .szolgálóleány" -ként
követte lsten szent akaratát.
A hivő Márla maga az élő MAGNIFICAT, lsten dicsérője. Egész lényével.
mindennapos életével magasztalja az Urat, mert hite bíztesttja, hogya Fölséges a lelki szegények, az alázatosak, az Igazságtalanul elnyomottak és klsemmlzettek oldalán áll. Az Úr szent akaratát követve hirdeti, hogy lsten hű marad népéhez, és neki adott Igéretét beteljesiti . Márla HITE nemcsak a földi, az
emberi lét boldogulásának és beteljesedésének elengedhetetlen lendítő ereje,
hanem egyben a rnennybéll üdvösség szolgálata is .
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Bár nem értette meg mindennapos élete fo rdul ataiban lst en útjait, HITI:BEN
tö retlenül járta zarándokútj át. Ez tört ént akkor is, amikor Jézus tizenkét éves
korában f ölment szülelv el Jeru zsálembe az ünnepek re. Hazafelé azonban nem
t alálták. Am ikor a Gyer mek el őker ü l t . szülei megkérdezték tőle , hogy mi történt. Jézus azt válaszolta. •Miért keres tetek engem , nem tudtátok, hogy nekem
Atyám házában kell lennem?" Erre Szent Lukács megj egyzi: . De ők nem értett ék meg, hogy mit akar ezzel rnondanl." HITE azonban Máriát átvezette minden
meglepetésen és érthe te tlen esemén yen. Viszont HITI:BEN egyre kerest e az
események értelmét és a történése kben lst en szent akaratá nak teljesítését .
A Golgota orm án a kere sztf a alatt ott .á llt" M ária Fia messl ásl kül det ésének döntő órájában. Nom rog yott össze fájdalm ában. Bár egyre jobban megér tette immár Fia életé nek értelmét , mégsem élt szeml élésben, hanem mint minden más halandó , csak . t ükörben " , homályosan látott. HITE elvise lhetővé és
üdvözítövé tette a gyö trelmeket, és így a Hétfájd almú Szúzanya végleg átka.
rolva lsten adta sor sát társává lesz az új élet szerzésének, a megvált ásnak.
A mennybemenetel után az aposto lok és a jámbor asszonyok visszamente k
Jeruzsálembe abba a hel yis égbe, ahol együtt ezoktak lenni Jézussal. Máriá nak
nincs se cím e, se rangja , de mint a sz ületö Egyház l egels ő hiv ő ]e együtt van
ott a többi hív ővel , s amint Szent Lukács leírja , . egy szíwel-Iélek kel állhatatosan Imádkoztak" (Csel 1). Mária ls fo rrón együt t Imádkozik a töb bivel. hogy
a megtestesülés, amit HITBEN elf ogadott és HITIEL szolg ált egész életében,
a Szentlélek erejében az Egyházban tov ább folytató djék az egész f öldön.
A Kegyelemmel Teljes tényleg a HIT ZARÁNDOKA. A hit mint lsten ajándéka nem változ tatj a meg ember i t ermé szetét, nem vált oztatja meg hét köznapjait, hanem azokban dol gozik és múködik. Áth atja Mária egész egyé nlségét.
s így mint h ivő elfogadja az örömhírt , éli és t erjeszti, azaz lst en ügyének munkatárs ává válik. M indez azonban nem ütöt t át rajta, vagyis a többi ek számára,
akik találkoztak vel e, oly an . közöns éqes" volt , mint a t öbbi asszony. Nagyon
hibáznánk, ha azt gondolnán k, hogy az emberek, akikk el éri ntk ezett, lst en anyján8lk ism erték és az angyalo k király néjaké nt tiszte lté k. A . rendk lvüll" nem
volt homlokára sütve, lígy vi sel kedett, mint korának tö bbi asszonya. Természetes módon élt. De ennek a . kö zönséqes" asszonynak mindennapi lényében
a kegyelem a maga t eljességében kibontakozott , s ennek erejében valóban
. az Úr szolg álóle ánya" lett élete minden helyzet ében és sorsának minden
alakul ásában. Tényl eg Kegyelemmel Teljes - a mindennapokban.
I:rthető a mondottak alapján, hogy a Kegyelemmel Telj est nem nélkülözhetjük a magunk mindennapjaihan sem. Márla t iszteletének hel ye van hít életünkben . Bár nem az örömhír központja. de lsten akaratából és saját közremúködésével annak szerve s része. Ezért a Mária-t isztelet a kereszté ny életnek
egyik Ismertető jele .
Ez a t isztelet természetesen különb özö korban és különbözö he lyen különbözö módon nyilvánul meg. Van, amikor nagy körmen ete kben, hat almas bazil ikák építésében, nagy kegyhelynk kifejlesztésében, litániák, máj usl-októbe rl áj·
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tatosságok végzésében stb . fejeződik kl. Lényeges az, hogy ezek ne fejlődje 
nek ki öncélú gyakorlattá és ájtatossággá. Sajnos, sokszor Igy történik, mint
annak a férfinak esetében, aki egyszer dicsekedett e sorok lrőj ának, hogy
nagyon tiszteli a Sz űzanyát, mert a májusi Iitániákon mindig részt vett , egyet
sem mulasztott el. S amikor megkérdeztem, hogy mi más egyebet tett Mária
tiszteletére, csodálkozott s méltatlankodva csak ennyit mondott: .hát ez nem
elég?· Egyáltalán nem elég, mert a Mária-tiszteletnek életünket kell befolyásoln i, alakítani és formálnI. Ha kimerül vallási gyakorlatokban és ájtatosságokban, akkor a Kegyelemmel Teljes nem érintette meg bensőnket, s nem tud bennünket egyre igazibb és hívebb Krlsztus-követövé tenni. Pedig a Márla-tlsztelet:
Krisztus-követés a mindennapokban.
A Mária-tiszteletet j ól megérti az a három gyermekes apa és anya, akik
bevallják, hogya rózsafüzé rt nem igen gyakran Imádkozzák. de mégis hiszik,
hogy szlvükb ől t isztelik Máriát, az édesany át, mert teljesen gyermekeik nevelésének szentelik magukat, hogy azok éppúgy mint Jézus Názáretben, n övekedhessenek korb an és bölcsességben lsten és emberek előtt. Ebben a családban
a gyermekek nevelésében központi helyet kap a hitoktatás. Ezt nem hárítják
át sem az iskolára , sem a templomra . Végzik saját szülői kötelességüket. A
Kegyelemmel Teljes így hat a család mindennapjaiban.
A Mária-tiszteletet jól megérti az a magyar asszony, hivjuk csak Gizi néninek, akit az embereken segitő Mária annyira megigézett, hogy önkéntes szolgálatra jelentkezik kórházakban, öregotthonokban és menhelyeken . Annyira átüt
jókedélyén , szivességén és szolgáló szeretetén a természetfeletti , hogy lsten
közelségében érzik magukat a betegek. Ime, a Kegyelemmel Teljes a máriás
Gizi nénln keresztül szolgálja továbbra is az embereket és egyben lsten ügyét
- a mindennapokban.
A Mária·tisztelet lényegét megérti az az asszony, akit Máriának Magnlfi·
cat-os prófétai szavai annyira megihlettek, hogy szinte bűnnek tartja jóllakni
olyan időkben, amikor mill ió ér. millió embertestvér a földkerekség valamelyik
pontján saját hib áján kívül éhezik . Ez a jómődú asszony talán nem böjtöl, de
bőséges asztalánál csak a legszükségesebbet veszi magához a Szűzanya tisz teletére. A megtakarított összeget Időnként megbizható gyújtőszerven keresz.
tül elküldi az éhezők megsegltésére . A máriás lélekben Igy él és általa Igy hat
a Magn ificat lelkisége, s igazolja lsten irgalmas szeretetét az emberek i ránt a mindennapokban.
Guadalupéban Ismételten volt alk almam látni azt a páratlan tiszteletet,
amely Mexikó szegény indián népét viszi 400 év óta a .ba rna" Szűzanyához,
aki nem a spanyol hód ít óknak jelent meg, hanem a kis Indián Juan Diego-nak,
s menté jén rajt hagyta vonásait. Megszakltatlanul jönnek, és a szö szoros értelmében térden állva csúsznak a kegyhely terének kövezetén, majd bent a
bazilika kópadló ján egészen a kegykép ig . ahol boldogok. A legtöbb sohasem
hallott teológiáról, sem mariológiáról, sohasem tanult még katekizmust sem,
de hitükben , amelyet a quadalupel Mária tart elevenen bennük, erősek marad-
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nak. A Kegyelemmel Teljes vonzza őket Fiához, Jézushoz. és így tartja meg
őket Nála. Földi létküzdelmükben és az üdvösségért való harcban így segiti
őket Guadalupe Asszonya - a rníndennapokban.
"Sok mindenen átmentünk váratlanul és gyors egymásutánban : háború.
búcsú a hazától. t ábor élet. gyanúsitás és meghurcoltatás, majd hosszú v árakozás és bizonytalanság. mig életünk ismét rendes mederben folytatódhatott.
De egész családunkban ebben a szinte emberfeletti megpróbáltatásában az
Egyiptomba menekült Szent Család. illetve a hazátlan Sz űzanya tartotta a lelket" - vallj a meg egy család . Hit ükben sohasem rendültek meg . mert máriás
lélekkel tudták, hogy Istent hivőknek -és szeretőknek minden javukra vál ik . [gy
volt számukra a Kegyelemmel Teljes tényleg "vezércsillag az élet tenge rén"
- a mindennapokban.
A Hétfájdalmú Szűzanya erősíti Agnes asszonyt nyomorék férjének odaadá
ápolásá ban évek óta . Megvallja őszintén. hogy már régen belefáradt volna. de
a Fájdalmak Asszonya. akinek a képe ott függ otthona falán. ad neki erőt és
vigas ztalást. A máriás Agnes néni így járja a Szenvedő Asszony életútját. a
Kegy elemmel Teljes viszont segíti emberszolgálatában és a szeretetgyakorlattal az üdvösség megszerzésében - a mindennapokban.
Ezek a példák, Mária-tisztelet a mindennapos életben. jól rámutatnak arra.
hogya Mária-tisztelet nem valami külőnállö, saját útját járó jámborság. vagy
a keresztény élethez hozzáadott "extra" ájtatosság . Szerves része a keresztény hitéletnek.
Tehát Máriát nem szükségszerűleg tiszteli az. aki valamilyen ájtatosságot
végez. aminek Mária örül vagy talán .raszorul". ahogy egyesek még mindig
gondolják. Máriát akkor tiszteljük igazán. ha kegyelemmel teljes lénye Fia.
Krisztus követésére szólít és lelkesít. Ha Márla elvisz Jézushoz, és meg is tart
Nála. A különféle ájtatosságok jó szolgálatot tehetnek azzal. hogy ráhangol hatják. előkészíthetlk az embert Krisztus követésére, elvezethetik Jézushoz. Mert
ez a Márla-tlszteletnek igazán keresztény értelme. Nemde Mária azt mondta
a kánai menyegzőn a szolgáknak : •Tegyétek. amit (Jézus) mond" (Jn 2.5).
A Kegyelemmel Teljes mint a hivők elseje saját életével mutatja , mit jelent hivőnek lenni: elfogadni. követni és meqtennl, azaz életté váltani rnlndazt,
amit lst en mond nekünk Fiában. Jézus Krisztusban. Ha Máriát sz ívb ől tiszteljük.
akkor egyre jobb hivőkké válunk, a kegyelem egyre jobban életünk formálój ává
válik, s így megszületik bennünk is Jézus. Vele tartunk. Ot követjük - a mindennapokban.

Kereszty Rókus

A PAPSÁGRA K~SZDLOK LELKI NEVEL~SE
A papság és a papi hivat ások válsága hatalmas arányú eszmélődési folya mato t Indíto tt el az Egyházban. A püspöki karok feltérképezték a helyzetet.
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körleveleket Irtak, tanu lmányokat kezdeményezte k a papi Ideál és a papnevelés megújltásáról. Alkalmaztá k országalk ra a II. vat ikáni zsinat és a római nevelésügyi kongregáció irá nyelveit. A leg több szemin áriumba.n - változó siker.
rel - meg is próbálták a nevelés új fo rm áinak kialakít ás át . A jele n cikkben
nem célom, hogya lelki nevelés egész problémakörét felvázoljam o Elsősorban
az elvi alapok átgondolását tartottam fo nto snak; e ttő l függ sok gyakorlati probléma megoldása is. Ezért elsősorba n azt keresem, hogy ke llene a lelki nevelést a szemináriumi képzés egészéb e integrálni; majd összefoglalom a papi
szüzességi ideál teológiai alapja it; végül a lelki fejlődés folyamat át és néhány
fontos összetevőjét igyekszem megvilágítani. o
I. Lelki nevelés a te ológiai és lelkipásztori képzés egészében.
A le lki nevelés nem lehet kizárólag a spirituálisnak és az aszkétlka-mlsztlka
tanárának a feladata . A szemináriumi képzés e g é s z é n e k kell pozitívan formáinia a papnövendék lelkiélet ét . Ha a teológia nem táplá lja a lelkiéletet , ha
a lelkipásztori képzés nem rnutatja meg, hogyan szenteli meg a papot papi
munká]a, akkor a lelki nevelés erőtlenné és egyol dalúvá sorvad ; nem alakitja
a szeminarista e g é s z szern élylséqét.
A teológiatanítás nem azzal termékenyí ti meg a lelkl életet . hogy az értelmi
elemzés pontosságá t és teljességét elhanyagolva. állandó lelki buzdításokkal
rohamozza meg a szernlnarlstát. Nem szabad elmosn i a teológia és a pr édlkáció közötti különbséget. Eppen a keresztény misztérium teljességének bemutatására törekvő, szigorúan tudományos t eol ógia segíti közvetve a leghaté konyabban a lelkiéletet azzal, hogy minden dogmatikai tárgyon belül világossá
teszi az egy Isteni üdvösségterv végső célját. Ez a cél az ember t est i és lelki .
egyéni és közösségi átformálódása Krisztusba . hogy Krisztusban egymást rneqCikkemben főként a k övetkező múveket használtam fel :
Lumen Gentium . Presbyterorum Ord in is a II . Vat ik áni Zsinat dokumentumaiból
As One Who Serves. Reflectlons on the Pastoral Ministry of Prlests ln the United
States.
Prepared fo r the Bishops' Comm!ttee on Pr iest ly U fe and Ministry of the Nati onal
Conference of Catholic Bishops , Washingt on, UoSoC oC.. 1977 0
de Bovis, A ...Le Presbytérat, sa nature et sa missIon d'ap rés le Conc ile Vat ican 11" :
Nouvelle Revue Théolo gique (1967 december) o'
A Guide to Formation ln Priestly Cellbacy , by t he Sacr ed Con gr egat lon for Cath oli c
Education , Wash ington , U. So C oC.. 19740
Ratzinger , J.. •Zur Frage nach dem Sinn des prlesterlichen DIenstes' : Geist und
Leben (1968 október) o
Schre lben der deutschen Blschöfe über das prlesterllche Amt. Eine blbllsche-doame.
t1sche Handr elchun g, Trier . Pauli nus V o, 1969 .
Spiritual Renewal of the American Priesthood, ed ited by EoE. Lark!n & G. ToBroccolo .
Washington , U. So C. C o, 19730
Steinmetz, F. J.. . Pr iesterausbil dung und Splrltua llt át" : Geist und Leben
(1976 0 február) o
0
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ismerve és szeretve, egy Testként egy lé lekben dlcs öltse az Atyát . M indez
már itt a földön, a hitben elrejtve, de valóságosan elkezdődik. Az egyes hitigaz.
ságok ennek az egységes isteni tervnek a különbözö mozzanatait világ ítják
meg. Igyad a dogmatika perspektlv át. elméleti megalapozást a lelki élet számára.
A mor ális teológia ls hozzájárulhat a lelki nevelé shez, ha rendszerünket
nem a tízparancsolatra vagy elvont er énytarira. hanem Krisztus követésére
építjük fel, és erkölcsi kategóriáinkat az új szövet ségi tanlt ás alapján megújftjuk.
A szentírásmagyarázat sem rekedhet meg a történeti és ir odalomkri tika i
problémák tárgyalásánál. Miután minden szükséges tudom ányos eszköz lqé nybevételével a lehetóség szerint pontosan megfogalmaztuk a szöveg betú szerIntI [lltter álls) értelmét, ezt a teljes Krisztus-misztérium összefüggésében
kell tovább vizsgálnunk. Csak akkor értjük meg, hogyan von atkozIk a szöveg
ránk is, ti. amennyIben mi is Krisztus mlszt érlumához tartozunk. Ekkor válhat
az elmélkedésben a szentfrási szöveg életet alakító Isteni Sz övá ,
Egyrészt tehát a teológia segíti a lelkiéletet. Másrészt azonban a lelkiélet
fejlódése kedvezően befolyásolja a teológ Iai elmélyülést. A t eológi ai megértés ugyanis nemcsak az értelem logikai funkc ióitól , hanem a hit növeked és étól ls függ . A hit által bennünk élő, a hitben . rneqlzlelt " KrIs ztus valósága heIyes útra terelheti és elmélyítheti a szigorú an tudományos viz sgálódást. A hit
növeked ése nélkül a teológiai kutat ás könnyen holtvágányra jut: az értelem
előrtéletel megnehezítik a megszokott emberi kategóriák áttörését és a mlsztérlumnak jobban megfeleló teológiai elmélet kialakítását. Am int az egzakt tudományokban a közvetlen meglátás vagy intuícIó új és csak k é sőbb igazolható
tudományos felfedezése khez vezet, hasonlóképpen a hit Intuíciója is sokszor
elótte jár és világosságul szolgál a lépésról lépésre haladó teológiai kutatásnak.
A lelkipásztori képzés ls szoros kapcsolatban áll a lelki neveléssel. A papnövendéknek arra kell készülnie, hogy lelkiélete és papi munkája egészen átjárja egymást. Nemcsak arra van szükség , hogy .á jt at osságl gyakorlata ival ·
(pl. elmélkedés, szentségimádás) .Ieltöltse" lelki energiakészletét. Hiszen a
pap legmagánosabb elmélkedésében sem lehet magánember. Papi küldetése,
a lelkek iránti szeretete át kell hogy hassa egész Istenhez való kapcsolat át .
Másrészt nemcsak egyéni lelki gyakorlataIn, hanem éppen papi munkáján keresztül ó maga is megszentelódik. Munk ájában újra meg újra megtapa sztalja ,
hogy nemcsak ó .dolqozlk". hanem Krlsztus életre kelt ő és megszenteló munkáját közvetíti. Azt is egyre Inkább megérti, hogy Krisztus a pap egész személyét bele akarja vonni megszenteló munk ájába. A szentség i történésben a
papnak személyesen kell részt vennie; a szentségi imádságok egyre inkább az
ő személyes imádságának kifejezóivé kell, hogy váljanak.
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II. A papi eszmény újrafogalmazása.
A szeminaristák lelki nevelésében lényeges tényező. hogya .források" -ban
(Szentfrás. atyák . liturgia) megadott és a mai világ igényeinek figyelembevételével megújított papi ideált Ismerjék és megszeressék.
lsten népének tagjai csak anny iban papok és csak annyiban mutathatnak be
Istennek tetsző lelki áldozatot. amennyiben Krisztussal egyes ültek. Egyetlen
áldozat tökéletes az Atya előtt. mivel csak egyetlen szeretet igazán tökéletes.
az egyszülött Fiúé. Az Egyháznak a megtestesült Fiútól való lényegi függését,
a vele való egyesülés szükségességét fejez,i kl a látható, ta pinthat ó val óság
rendjében a papi rend szentsége. A pap nem Krisztus és a laikus között áll.
mintegy áthidalva a kettő közötti távolságot, hanem az érzékelhető világ nyel vén j elzi. hogy az Egyház nem elégséges önmagának. életében és rn űk öd ésé
ben Fejétől , a megfeszített és megd icsőült Krisztus személyétől függ . Egysze rűbben : a pap személye és rn űködése jelzi . hogy az Egyház állandóan Krl sztus szemé lyére és működésére szorul. A pap ( el s ő s o rb an a püs pök, aki a papi
szolgálat teljességét birtokolja, és tő le f üggöen az áld ozópap ) Kr isztus nak, az
Egyház Fejének nevében és hatalmával cselekszik . A felszentelt pap k ettős
értelemben ls szolga : Krisztusé és az Egyházé. Krtsztusnak engedelmeskedve.
az ő áldo zatát jelen ít i meg a hívek szolgálatára .
Vizsgálju k meg most részletesebben a papi szolg álat ké t oldalát. a pap
Krisztushoz és a hivekhez való viszonyát .
a) K ri s z t u s s z o I g á j a .
A papi rend szentségének felvételekor Kr isztus telje sen és végérvényesen
lefoglalja a pap személyét önmagának. Ez a . Ief oglalás" és .klsaj áttt otta áq"
a szentség i karakter hatása.
A papi karakter, azaz a lélekbe irt eltörölhetetlen jegy. mely papi rnű kö 
désre képesít, nem okoz a laikusnál mag a s abb re nd ű keresztény méltóságot.
A II. Vat ikáni Zsinat tanítása mi nden kétséget kizár: bár az Egyháwan különbözö tagok különböz ö funkciókat töltenek be • •mégis minden tagnak valóban
egyenlő méltósága van" (LG 32). Tehát azt egyházi hierarchiát nem szabad
úgy értenünk, hogya keresztény méltóság teljességét a püspökök birtokolják,
majd csökkenő mértékben a papok és diakónusok. v égül a legalacsonyabb fokon a hivők serege. Ez a szemlélet az egyházi hivatal mi voltának teljes f élreismerésén alapszik. Az Egyház hivatalosan soha nem tanította, mégis - ki
nem mondottan - a múltban sok helyen meghatározta mind a hierarchiához
tartozók. mind a laikusok öntudatát.
A szentségi karakter állandó félremagyarázása érthetőbbé válik, ha meggondoljuk. hogy az önmagunkat nagyobbító, másokat hatalmunkba kerítő törekvés az emberi bűn egyik legalapvetőbb megnyilvánulási f ormája. Ha valaki
legyőzte a test kisértéseit. a hatalomvágy még mindig (vagy talán éppen azért
még erősebben) rabságban tarthatja. 'Krlsztus állandóan korholta emiatt t anit-
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ványait. Az elsóség nem uralkodásra, hanem a többiek szolgálatára kötelez
(Lk 22,24-26).
Mit jelent és mit okoz tehát a papi rend szentségében kapott .eltör ölhetetlen jegy"? Krlsztus olyan gyökeres módon "veszi birtokba" a pap személyét,
hogy szentségi rnüködése Krisztus működésének kifejezójévé és eszközévé
válik. Szent Agoston szavait kibóvítve: akár Péter, akár Júdás keresztel, misézik, vagy oldoz fel bűneink alól, végsó fokon mindig Krisztus keresztel , Krlsztus
mutatja be áldozatát és Krisztus bocsátja meg bűneinket. Ezért a szentségi
müködés hatékonysága nem függ a pap egyéni életszentség étól. Ez a tény
azonban nem szolgálhat ürügyíil a pap számára, hogyelkerülje a Krisztushoz
hasonulás személyes küzdelmét. Hiszen a szentségi karakter csak papi hatékcnysáqának 'l egalsó fokát biztosítja: annyit, amennyi elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Krisztus a papság bűnei ellenére ls jelen maradhasson és
müködhessen Egyházában. Ahhoz azonban, hogy a pap az evangéliumot hirdethesse, hogya hivóket testvéri közösségbe gyűjtse össze, feltétlenül szüksége
van a személyes hitre és a Krisztus szeretetében való növekedésre.
A szentségi karakter nemcsak egyszer s mindenkorra adott valóság a pap
lelkében, hanem á II a n d ó f e I h í v á s a növekedésre . A papnak nemcsak
szentségi rnűködésén, nem is csak papi munkája egészén keresztül kell Krlsztus megváltását közvetttente. Küldetése járja át egész életét és eqzlsztencláját. Amint Krisztus küldetése sem egy meghatározott .rnunka" elvégzését jelentette, hanem átfogta egész személyes valóságát, életét és halálát. Jézus
személyének legmélyebb [ellemzöje, hogy ó az Atya küldötte. Percról percre
Atyja akaratának teljesitéséból élt. Ezért a pap nem foghatja fel úgy hivatását,
mint sok más értelmiségi dolqozö a saját munkáját. A legtöbb jó hivatalnok a
rnunkaldő alatt lelkiismeretesen dolgozik, de záróra ut án nyugodtan vlsszavonul magánéletébe. Természetesen minden papnak szüksége van kikapcsolódásra. Idóról Időre el kell hagynia híveit, hogy felfrissüljon, távlatot és új erót
szerezzen munkájához. Azonban nyaralás közben, vagy barátai körében is pap
marad. Nemcsak arra gondolunk, hogy akkor is megtartja a celibátust, amikor
hívei nem látják; hanem arra ls, hogy örömét és bánatát, Istenhez és emberekhez való kapcsolatát egyre inkább áthatja Krisztustól kapott küldetése. Az
emberek ikIvösségéért, Krisztus ügyéért él; erről sohasem tud egészen megfeledkezni. Úgy, mint az édesanya, akinek neveletlen gyermekei vannak. Akkor
ls, ha gyermekeitól távol van, szíve gondja állandóan hozzájuk kapcsolja:
Nagy kis ért ése a papnak, hogy önmagát egyszerűen azonosítsa papságával. Ezért igen fontos, hogy nagy tiszteletet érezzen saját papsága iránt. Amint
egy szeritéletű spirituális mondotta: le tudjon térdelni saját papsága elótt. A
mély tisztelet papságunk iránt ugyanis megkívánja a személyünk és papi tisz•

Ebből azonban nem következik, hogy m I n d e n papnak ideje legnagyobb részében
közvetlen papi munkát kell végeznie. A paptanár vagy munk áspap Ideje túlnyomó
részét "profán" rnunkában tölti . Mégis hite, imádsága és szeretete révén az lstenhez és az emberekhez való kapcsolatában Igazi papi egzisztenciát valósIthat meg.
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tünk közötti különböztetést és távolságot. A kincset cserépedényben hordozzuk. s e kettőt sohasem szabad összetévesztenünk. Egyéniség ünk. emberi személy iségünk épp olyan korlátolt és szegény marad a papszentelés után, mint
előtte. A pap ne ékeskedjék lopott tollakkal. Ne tartsa saját karakterének a papi
karaktert. Hivatása nagyságával ne takarja el közönséges embervoltát.
M indez világos elméletben . Mégis milyen kevés az Igazán egyszeru pap,
aki nem önmaga, hanem saját papsága előtt hajol meg. Pedig a személy és a
tisztség azonosítása állandó szerepjátszáshoz vezet. A pap nem tud többé
spontánul és természetesen v iselkedn i. Nem meri önmagát adni, mert attól
fél , hogy ezzel papi méltóságát csorb ítan á. Allandóan emberfeletti módon akar
viselkedni; de az erőlködés csak ember i méltóságán aluli viselkedést eredményez. Tudatosan a papsága iránti tiszteletet akarja fokozni. de valójában
el ldeqen ítl magától az ószlnte embereket. Mennyire más volt XXIII. János viszonya pápai hivatalához! M indig világos határvonalat tudott húzni önmaga és
a pápa között. Viselkedése mindvégig egyszerú és ő s z i n te maradt. Ezért tanulta meg annyi ember rajta keresztül tisztelni apápát.

b) A z e m b e r e k s z o I g á j a .
M ivel a pap egészen Krisztus szolqája, ezért egészen az emberek szolgája
is . Krisztus így foglalta össze papi küldet és ét :
Az Emberfia nem azért jött. hOIlY neki szolgáljanak, hanem hogy ő
szolqáljon, és váltságul adja életét sokakért (Mk 10,45).
A pap igeh irdető és szentségi szolgálata természetesen kapcsolódik közösségépítő szerepéhez . Az Ige hirdetésével ébreszti fel a hitet, a keresztség és
bérmálás szentségén kere sztül vezet be az egyházi közöss éqbe: a búnbánat
szents égében engeszteli ki a búnöst az Egyházzal és az Eucharisztia ünneplésében épít i fel Krisztus Test ét, az egyházi közösséget . Ahhoz azonban hogy prédikálhasson, elóbb össze kell gyújtenie az embereket. S ha az Eucharisztia
ünneplésében igazi közösség jön létre , akkor ez a szentmise befejezése után
is közösség marad és együttlétben, egymás és a kívülállók segítésében, apostoli feladatok vállalásában mutatja meg valóságát. Ezért ha a pap komolyan
veszi préd ikáló és szentségkiszolgáltató feladatát, akkor tevékenysége szük ségképpen ezeken túl fog terjedni. M indent meg fog tenni arra , hogya nagyobb
emberi közösségért felelős, virágzó plébániai közösséget teremtsen.
A Szentír ást és a II. Vatikáni Zsinatot ismerő pap tudja, hogy nemcsak ő
építi az Egyházat, hanem az Egyház minden élő tagja . A papi szolgálat ugyanis
csak egy - bár alapvető fontosságú - ·karizma a sok közül, amellyel a Lélek
elhalmozza Krisztus Egyházát.
A jó pap egyetlen karizm át sem hagy kihasználatlanul. Soha . nem oltja ki
a Lelket" , hanem minden elérhető talentumot mozgósít a közösség építésére.
A laikusok . nagykorúságá" -ból egyáltalán nem következik, hogya papra kevesebb munka és felelősség hárul. mint azelőtt. Az ő feladata, hogya laikusok
különbözö karizmáit felderítse, összehangolja és az egyházi közösség jav ára
ford ítsa. Sok feladattal megbízhat világiakat. de az egyszemélyes felelősség
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elvét nem adhatja fel: mindazért, ami plébániáján történik, a plébánosnak kell
felelősséget vállalnia.
Ez a fajta vezetés sokkal érettebb, magabiztosabb egyéniséget kiván, mint
a tridenti zsinat utáni kor egyházközsége, amelyben minden aktiv kezdeményezés a paptól jött. Az új vezetési stílus megkívánja a sok k ülönböz ő hang meg·
hallgatását, az egymásnak ellentmondó vélemények megbecsülését és klértékelését. A plébániát a maguk ügyének érző, aktív hívek között harrnónlát és
egységet teremteni sokkal nehezebb feladat, mint minden kezdeményező erőt
és ellentmondást elnyomva egyedül .korrnányoznl".
Amint láttuk. ez az új egyházi struktúra és vezetési stílus nem egyszerüen
a modern demokratikus gondolkodás hatására jött létre, hanem a Szentlrásban lecsapódott és az Osegyházban megvalósított egyházi rendhez való tudatos visszatérés.
A pap azonban egyházközségén túl minden emberért felelős, akivel kapcsolatba kerül, a hitetlenekért is. Ezért nemcsak a keresztény hit hirdetésére
kell felkészülnie, hanem arra ls, hogy - amikor a körülmények rávezeti k a nemhivővei is igazi emberi kapcsolatba kerüljon. Nem mindenki jutott el
odáig, hogya keresztény hit Iránt érdeklődjék. De minden ember életében dolgozik a kegyelem . Olyan helyzetek elé kerül. ahol Igazán szeretnie kell: gyermekét, hitvestársát, ellenségét. Ebben a szeretetre hívésban szól hozzá lsten.
A pap feladata sokszor nem az, hogy közvetlenül Krisztusról beszéljen hitetlen
felebarátjának, hanem ezt a szeretetre való hivást értelmezze számára. PI. abban segit neki, hogy tizenéves gyermekét jobban megértse, vagy öregedő,
megunt feleségét újra, mélyebben megszeresse. Anélkül, hogy lsten nevét
kimondaná, ilyen módon kegyelmének útját egyengetI. .Isten", .megváltás",
.kegyelem" csak akkor jelent majd valóságot a nemhivő számára, amikor a
szeretettel való próbálkozás meggyőzi arról, hogy saját erejéből képtelen igazán szeretni. Ha egyedül önmagára hagyatkozik, szeretete csak meddő próbálgatás vagy pusztító szenvedély lesz. Ezért fontos. hogya pap elóbb saját életében megtapasztalja a szeretetre való hívást, önmagában a szeretetre való kép.
telenségét és lsten szeretetének az emberi gyöngeségben kibontakozó erejét.
Csak akkor tud mások lelkében a kegyelem .báb ája" lenni. ha elóbb megtapasztalta saját lelkének megváltását.

III. A papi celibátus ideálja.
A nyugati Egyházban törvénnyé vált papi celibátust legtöbbször gyakorlati
okokkal Indokolják: a nőtlen pap több időt és energiát fordíthat híveire. 1975ben az NSzK papnövendékeinek túlnyomó többsége nem talált semmi más okot
a papi celIbátusra.
Ez a megokolás igaz, de figyelmen kívül hagyja a keresztény szüzesség
igazi értelmét. S kérdéses. hogya fenti Indfték önmagában elégséges-e egy
egész életen át kötelező elhatározás megalapozására .
3
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A keresztény szüzesség megértéséhez először az emberi szekszualItás és
a házasság értékét kell meglátnunk. A házastársak fokozatosan feladj ák ériközpontúságukat és megnyílnak egymás felé. Megtanulnak egymásért és egymásban éln I. A testi egyesü lés bensós ége megkönnyíti a személyes lelk i b ens ő
séget, annak kifejezője és elmélyítője lesz . Ezért a földi ember számára a
házasság nyújtja az ebben a világban elérhető legteljesebb testi és lelki közösség lehetőség ét.
A papi tisztaságban erről a legn agyobb lehetőség ről , a potenciálisan az
egész személyt megindító és szeretetre nevelő házassági kapcsolatról mond
le a papjelölt. A lemondásnak csak úgy van értelme , ha e g y m é g n a g y o b b
s z e r e t e t I e h e t ő s é g é é r t , az . ls te n Orsz áq á ért" vállalja. Azért mond
le a testi-lelk i önátadásról a házasságban, hogy önmagát , testét és lelkét Krlsztusnak adhassa. S ha a házastársak egyesülése valób an a személy legmélyét
ér inti és hívja fel odaadásra, akkor az erről való lemondás Kr isztus szeretet éért valóban a személy legmélyét irányítja Krisztus felé . Erre azonban senki sem
képes saját erejéből, Krisztus hívása és ajándéka nélkül. Hiszen nem arról van
sz ö, hogya sz űz szekszuál is szeretetét Kr isztusra irányitja, hanem a kegyelem
révén szekszuális szeretetének energiáját lelkibb szeretetre szublImálja.
A sikeres papi cel ibátu s nem egyetlen elhatározás, hanem áll andóan megúju ló és csak fokozatosan tisztuló választások gyümölcse. Ha a nőtlen pap
később elkérgesed ik a felajánlott kegyelemmel szemben , könnyen visszataszító , torz emberré vál ik. M ivel a házastársi együttélés nem ösztökéli szeretetre
és ugyanakkor a kegyelem indításai elől elzárkózott, elsorvad benne mindenfajta szeretetre való képesség. Könnyen lelketlen és érzéketlen hivatalnokká
merevedik, ha szorosan vett munkája után egészen viss zavonul magányába. Ha
nem is sérti meg testi bűnökkel a cel ibátus kötelezettségét, személyisége ére tlen, énközpontú marad. Gyakran különb öz ö . pötlé kok"-kal próbálja kárpótoln i
magát, hogy tompítsa az egyedüllét f ájdalmát. Szenvedélyesen beletemetkezik
a munkába ; beépül egy csal ádba; elvárja, hogy családtagnak kij áró t isztelettel
és gondoskodással vegyék körül. A csod álók és hízelgők kis csoportját gyűjti
maga köré, ak iktől hódolatot és személye iránt kritikátlan odaadást követel.
Más boldogtalan pap a címek, gazdagság és hatalom hajhászásában keresi a
kielégülést. Ism ét mások a fent i pótlékok helyett. vagy azokkal együtt, ételbeitalba fojtják bánatukat.
Ahhoz, hogya nőtlen papban kibontakozzék Krisztus szeretete , le kell rnondanla a kárpótl áskeresésröl. Vise lje el a' lelkében sajgó hi ány érzetet. mint a
neki kiszabott részt Krisztus keresztjéből. Akkor a kielégületlenséggel együtt
öröm is lesz lelkében; olyan béke és boldogság lesz osztályrésze, amelyet
semmi másért el nem cse rélne a földön . A kezdeti mézeshetek lelkes , de még
erősen önközpontú örömei ut án a lélek lassan megszokja, hogy Krisztus rneqvonja tőle az érzelmek édességét. Megtanulja Krisztus személyét önmagáért
szeretni, és elviseli a .hlt s ötétség ét". Egyszerre szenved és boldog . mert szerelmese újra meg újra próbára teszi. Megvonja t őle jelenlétének megtapasztalt
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örömét, hogya lélek .bizonyíthassa": nem saját élménygazdagságát, hanem
Krisztus személyét keresI. Abban örvendezik .ktrnondhatatlan örömmel " . akit
nem lát és akiben mégis hisz (1Pét 1,8) .
Szeret et e Krisztus iránt, akit nem lát. arra ösztönzi. hogy szeresse Krisztu s
tes tvérei t , embertársait. akiket lát . Minél jobban egyesül Krisztus Testével az
Eucharisztiában. annál valós ágosabban tud ja szere tni Krisztus Testének, az
egyházi közösségnek a tagja it. S mivel Krisztus különös gyöngédséggel fordul
az elveszettekhez, az atyai háztól távollévókhöz, az ó szeretete is kitárul az
egyházi közösség hat árain túl a .k ívülállök" felé . A ce libátusra való hívatásnak ez az egyik legbiztosabb jele : ln ennyl re képes a papnövendék arra, hogy
a földi szer elem öszt ökéje nélkül kilépjen önmagából. és igazán szeresse az
embereket.
M ária szüzesség e az egész Egyház Krisztussal való kapcso latának páratlan
tökéletességü megvalósulása és mintaképe. Minden sz úz analóg módon Mária
hivatását éli meg. Részesedik Mária szegénységében : amint Mária Istenért lemondott arról a beteljes ül ésr ől . amely a házastársak egym ás iránti ezere lm éból és a szerelemben fogant közös gyerme kból származik, ugyanígy minden
más szüz is . De részesed ik Mária anyaságában is. Mári a szegénysége : te rméketlen méhe a Szentlélek erej éból Krisztust adta vil ágnak. Hasonlóképpen a
szüz szegénysége, a földi beteljesedésról való lemondása is gyümölcsöt hoz:
a Szent lélek erejéból Krisztust formálja ki önmagában és mintegy Krisz tust
.sz ült" sok más lélekben . Minden lsten Országáért válla lt szüzesség életforrás:
növeli Krisztus Testét, elmély íti a Test tagjaiban Krisztus éle tét.
Végül a szű z az új . eszkatológikus világ tanúja az emberek között. Saját
életében mutatja meg annak az Országnak a valós ágát , amelyben nincs többé
szükség házasságra, mivel betelt a választottak száma, és minden üdvözült személyes közösségben lesz Krisztussal és Testének minden tagjával. Már ízleli
és éli ennek az új világnak adományait. Látható élettárs nélkül i életének boldogsága megoldhatatlan tal ány marad a nem hivó számára.
Ha a papnövendék a keresztény szüzesség Ideálját magáévá tesz i. akkor
nem kell attól tartanunk, hogya celibátust csak mint szentelési föltéte lt fogadja el, és az elsó adandó nehézségre megfutamod ik . Megérti, miért kapcsolta
össze a nyugati Egyház a papság int ézményét a cel ibátus karizmájával.
IV. A lelki nevelés formái és fol yamata.
A legfontosabb nevelési forma olyan közösség kialakítása a szemináriumban, ahol Krisztu s jelen van és hatn i tud ; a szemináriumi vezetóség pedig mint
egységes "team" inspirál és vezet. de mindenekelótt testvéri szeretettel for dul a szeminaristákhoz. Az eszmények megvallásában és megvalósításában ,
Krisztushoz való v iszonyukban elöljáró és papnövendék testvérek. A testvéri
viszony sokk al alapvet öbb közöttük. mint az elöljáró - alattvaló kapcsolat ,
amelynek célja éppen a testvéri közösség el ő mozd ítása. A mai ifjúság számára
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különösen fontos, hogy az elöljáró (re kto r, spirituális) őszinte ember legyen .
Ne takargassa vagy szépítge sse hibáit; de legye n az Ls nyilvánvaló, hogy teljes
erejéből küzd azért, hogy Krisztus szer int éljen. Csak így fogja a szeminar ista
ls megtanulni, hogy elsősorban testvére legyen hive inek : embe r az ember ekkel, keresztény a keresztén yekkel; és papi tek intélyét a testvéri közösség elmélyitésére használja fel.
Azonban a testvéri, sőt baráti közösség elsőbbség e nem jel entheti azt, hogy
a szeminár iumi elöljáró feladja a hivatalával járó f el e l őss ége t . Több nyugat i
szemináriumban - a keresztény tes tvériségre és nagyko rúságra való nevelés
ürügyén - gyakorlatban megszűnt az elöljáró és a szem ináriu mi szabályok
szerepe. Igaz, hogy nem szabad fölöslegesen szapor ít ani a szabályokat. De néhány vil ágos el ő írásra feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a szeminárium fegyelmezett és saját lábukon álló, érett papokat neveljen. Olyan el öljárékra ls
szükség van, akik a testvéri közösség épitése érdekében nemcsak baráti tanácsokat osztogatnak , hanem alkalomadtán paranc soln i is tudnak .
a) A z I s t e n I g é j e , ö n i s m e r e t é s k ö z ö s s é g a I a k í t á s .
Ahhoz, hogy a jövendő pap valóban hirdethesse az Igét, el őbb meg kell
hallgatnia; nemc sak a liturgiában, hanem személyes és közös elmélkedésben
is . A Szenti r ás ne csak érde kes történeti vagy i roda lmi tanulmán yként foglalkoztassa , hanem váljék számára ít élő Isteni Szóvá. Úgy olvassa, mint .t ükröt" ,
amely szembes iti önmagával és meggyő z i bűn e i ről (Jak 1,23-25) . Legyen számára élese bb, mint a kétélű kard, amel y
behatol , s sz étv álaszt lelket meg szell eme t. ízet és
gondolatairól és érzületéről (Zsid 4,12) .

velőt.

It él a sziv

Mikor a lélek a Szentí rás szavára nekibuzdul , hogy megvált oztassa élet ét ,
egy Idő múlva megtapasztalja, hogy hiába vergőd ik: saj át e rejéb ől nem tud
.rneqjavulnl " . Magáévá tehet egy szigorú életformát , megtanulhat egy sorozat
erénygyakorlatot, de a szív, a lél ek központj a, ahonnan minden jó és ros sz
csele kedet ered (Mt 15,19-20), tisztátalan és zavaros marad : a forrást nem
tudja saját erejéből megtisztítanI. M inél inkább nekifeszül , annál nyilvánvalóbb
lesz számára, hogy nem tud .felemelkednl" . A léleknek mégis szüksége van
erre a reménytelennek látszó küzdelemre. Egyrészt hogy legalább kül ső életmódját rendbehozza. másrészt hogy önmaga valóságát megtapasztalja és elfogadja . Csak igy nylllk meg az út embertársai elfogadásához. M inél őszintéb 
ben elIsmerjük a saját Jóra való elégtelen S'égünket , annál kevésb é hajlunk arra ,
hogy önmagunkat a többiek fö lé helyezzük, vagy a többieket bárm ilyen okból
megvessük. Ti. a saját búnösségünk sokkal köze lebbről éget és sokkal kíméletlenebb világossággal áll előttünk , mint embertársunké, akinek csak a küls ö
cselekedeteit lát juk. Ekkor kezdünk valóban együttérezni a másikkal: nyomorúságát saját nyomorúságunkon keresztül tapasztaljuk meg . At éljük, hogy mlndannyian közös tehe r súlya alatt vergódünk: mindannyian búnösök vagyunk , és
saját erőnkból nem tudjuk széttörni bilincselnket.
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Csak a fájdalmas ön ismeret árán , amely átszúrja és kicsire zsuqorítja énünk
felfújt hólyagját. jön el hozzánk Krisztus megbocsátó és szabadltó kegyelme .
Csak ekkor lesz az lsten Igéje .I élek és élet" számunkra. amely mindenható
erővel alakit és gyógy it. Nem tesz i naggyá kicsinységünket; de helyreállltja a
bún által eltorzltott Igazi énünket. a Krisztus-képmást. A kegyelem nem úgy
gyógyit, hogya tovább i harcot fölöslegessé teszi ; hanem bizalmat és erőt ad
a harcra, mélyebb és ő szintébb búnbánatra ösztönöz, és végül valóban képessé
tesz a szeretetre . Testvériinket egyre inkább úgy fogadjuk el . m int saját magunkat. az ő javát a saját j avu nknak tekintjük. Együtt tudunk örülni az örvendezők
kel és együtt sirni a slrókkal (Róm 12.15) .

b) A b a r á t s á g r a n e vel é s .
A barátság Igénye re ndk ivül erős a mai If jú ság ban. A szeminárium i nevelés
irány it sa és fejlessze tovább a barátságra való fogékonys ágot. Mutassa meg
értékét a pap életében, és segitse a szem in aristát értékes és tartós barátságok kialakltásában .
Krlsztus apostolokat választó és nevelő munkájának célja. hogy tanltványai
szolgákból barátaivá váljanak (Jn 15,9-15). Ez akkor teljesedett be. mikor személyének legmélyebb t itká t. Atyjával való kapcsolatát közö lte velük. Semmit
sem tartott meg a maga számára; mindenét kiosztotta baráta inak. De ő ls egészen befogadta őket önmag ába :
amint Te Atyám énbennem és én Tebenned.
úgy ök ls bennünk legyenek (Jn 17,21) .
Tehát a tanítványok egymással való bar áts ága Krisztussal való egységükön
alapsz ik . A barátság annál mél yebb, minél közelebbről érintik a szernélyt azok
a javak, amelyeket a barátok megosztanak egym ással. Ezért a kere szté ny közösség, ha hiva tását me gvalósltja , a legmélyebb barátságok forrásává v álhat .
Hiszen azok a .lavak" . amelyeket együtt birtokolnak és egymással me gosztanak (Krisztus személye és adományaI) . a le gm élyebben érintik a személyt.
Nyilván a keresztény barátságoknál is közrejátszik a term észetes rokon- és
ellenszenv; jellembeli ellentétek megnehezltll< a barátság kialaku lását. Azonban a kegyelem egyrészt megnemesiti az egymáshoz való természetes raqaszkodást, másrészt gyengíti és gyakran egészen legyőzi a te rmészetes taszitó
erőket. Bár él ker eszt ény közösségben sem lehet mindenki egymás barátja .
mindenki f elé nyitva ,kell tartanunk a barátság kapuját.
Igaz. hogya keresztény barátságnak Krisztus közös birtoklása . szeretete

és szolgál ata a közös alapj a. Azonb an ezt nem szabad úgy félreérten ünk. hogy
csak Krisztust szeretjük egymásban. az emb eri személyt ped ig csak eszköznek
tek intjük Krisztus eléréséhez. Bár Krisztu s és barátom személye valósággal
különbözik. de a kettő szeretete elválas ztha tatlan egymá stól. Egyrészt bar átságom éppe n azt jelenti. hogy részes ed em Krisztusnak barátom személyére
Irányul ó sze rétet ében . Másrészt. a kegyelemben megújulva. barátom szemé lye
tisztul egyre inkább Krisztus képmásává ; az ő személyes valósága tükrözi szá-
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momra Krisztust. Igya Krisztus és a barátom iránti szeretet párhuzamosan
növekszik bennem.
Csak akkor sejt meg valamit a papnövendék az lsten szentháromságos életéból, ha valamilyen formában megtapasztalja az igazi barátságot. Ha lsten
belsó élete tökéletes nyíltság. közlés. egymásnak adottság, akkor érthetó, hogy
itt a földön a Krisztussal és a Krisztusban egymással való barátság az isteni
élet bírásának legtökéletesebb formája. Ezért mondja Boldog Elréd: .Akl a
barátságban marad , az Istenben marad és az lsten őbenne." (A lelki barátságról, 1,70)
A keresztény ókor és középkor jól ismerte a barátság fontosságát a lelkiéletben. Ezzel szemben a múlt század lelki Irodalma, bár nem tagadja a jó barátság lehetóségét. a szüzesség ben élők számára elsósorban az a m i c I t I a
p a r t I c u I a r i s veszélyeit hangsúlyozza. Kétségtelenül vannak ártalmas
egyéni barátságok. De az . amiclt la partlcularis" mégsem szerenes és megjelölése a rossz barátságnak. Hiszen minden barátság részleges abban az alapvetó
értelemben, hogy barátomat mint egyetlen szernélyt választom ki sok más
közül, Ha több barátom van , mindegyikkel személyes . azaz egyetlen, részleges
kapcsolatban vagyok.
Hogya papnövendék számára melyik barátság .jó· és melyik akadály, több
jel mutatja meg:
A barátság nem lehet másokat kizáró, másoktól el idegenító kapcsolat. A jó
barátságot az jellemzi. hogya barátok az egymás között meqtapasztalt szeretetet és bensóséget másokkal is meg akarják osztani. A ker esztény barátság
sohasem alkot . kllkket " , hanem mind ig nyílt kör marad; erőforrás arra . hogy
az . e llensé q"-et szeressük és baráttá tegyük.
Mozgatóereje nemcsak a természetes vonzalom, hanem egymás kölcsönös
segftése arra, hogy hüségesen megvalósftsák hivatásukat.
Sok barátság kezdetben . riszt ázat len". jó és rossz irányban fejlődhet tovább. Hogy lelki barátsággá tisztuljon, állandó küzdelemre és növekvő hitre van
szükség.
Az igazi lelki barátság megállja a távolság és idő próbáját. Ha a barátok
nem szünnek meg Krisztushoz tartozni . ha növekednek a közös értékek szeretetében , akkor hosszú távollét sem választhatja el őket; levélváltás , alkalmi
találkozások és imádság révén is sokat segíthetnek egymáson .
Fontos, hogy a papnövendék sok ilyen barátságot építsen ki társaival a
szemináriumi évek alatt. Később a .szétszörtsáq"-ban végzett munka ,Idej én
ezek a kapcsolatok hatalmas erőforrássá válnak. Ha a szemináriumban meqszerette a kis csoportban való közös elmélkedést és spontán közös imádságot,
akkor esetleg pap korában ls folytatni fogja. Igénye lesz, hogy paptársaival ne
csak közös szórakozásra, hanem közös elmélkedésre és Imádságra 'is összejöjjön.
A múltban sok helyen egészen elzárták a papnövendéket a lányoktól. A
nőkkel való Ismeretséget az elöljárók elsósorban mint kísértést és búrralkal-
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mat emlegették. Pedig ahhoz, hogy valaki szabadon válassza a celibátust, meg
kell tapasztal nia - saját családján. vagy hozzá közelállókon keresztül - a házasság értékét. Ebből persze nem következik az a sokat hall ott állítás , hogy
.aki nem vo lt szerelmes, nem válhat érett papp á". Igaz, hogy egy elmúlt, vagy
szabadon feladott szerelem nagy segítség lehet a papnövendék későbbi fejlő
désébe n. De lst en föld i szerelem nélkül is felnyithat egy f iatal lelket: saját
szerelmével úgy vonja magához, hogya lélek túlnő a kamaszkor önközpontúságán, és képessé v állk igazi emberi kapcsolatokra.
A szemi náriumi évek alatt sok természetes alkalom kínálkozik arra, hogy
a papnövendék lányokkal találkozzék; pl. rokonok és ismerősok látogatása. az
apostoli munka és a nyári sz ünldő nyújtotta lehetőségek. Azonban a szeminá·
riumi évek nem az udva rlás, vagy a szerelem .ktprób álás á" -nak az ideje. A
szeminarista papi életre készül , e szerint alakítja a lányokhoz való kapcsolat át . Nem .tárgy" -ként fogja kezelni őket, hogy rajtuk kísérletezze ki , milyen
fokra jut ott el az érzelmi érettségben , vagy mennyit engedhet meg magának
anélkül, hogy súlyos búnt kövessen el. Minél inkább észreveszi a nőben a
személyt, céljait . gondjait, jóságát és elesettség ét, végső fokon megváltásra
utaltságát, annál természetesebben és közvetlenebbül tud vele szemben viselkedni. Ha újra meg újra elfogadja magányát Krisztus szeretetéért, később mint
érett pap képes lesz a nőkkel való mély barátságra is . amint sok szent példája
mut atja.
cl

A s i k e r é s k u d a r c é r t é k e I é s é r e val Ó n e vel é s .

Mi nden ember ösztönösen törekszik a sikerre.•Kiértékeli " munkáját, változta t, átszervez. hogy minél biztosabban elérje kltűzött célját. A papnak is
mindent el kell követn ie, hogy munkája sikeres legyen. Időnként le fogja rnérni igehirdetésének, közösségszervező, szentségkiszolgáltató és szociál is tev ékenységé nek látható eredményeit. Legjobb képessége és ít élet e szer int mindig
kész lesz az .újítás"-ra. De nem felejti , hogy munkájának igazi értéke rejtve
marad ebben az életben. Nem attól függ, hogy hányan járultak a szentségek·
hez te mplomában, és hányan gratuláltak pr édtkácíéjához. Ha Jézus földi rnüködését tanítványai száma és húsége alapján mérjük le. élete teljes vereségnek számít. •A tanítvány nem nagyobb mesterénél" (Mt 10.24). A pap tehát
tekintse megtiszteltetésnek. hogy - legalábbis időnkint - éle te eredm énytelen áldozatnak tűnlk . Ha minden tőle telhetőt megtett, hogya rábízottak hitét
felé lessze. és mégsem ért el fogható eredményt, imádkozzék, engeszteljen ,
Krisztu ssal egyesülve ajánlja fel életét híveiért. Találjon értelmet és békét
abban, hogy annak sorsában osztoz ik akinek papi munkája a kereszt vereségé ben vált életforrássá. Azonban ne keressen látható bizonyítékot arra, hogy
élete valóban gyümö lcsöző élet. Ne kutassa. hány lelket hozott közelebb lstenhez munkájáva l, imádságával és szenvedésével. Bízza egészen Istenre. Néha
aztán lsten .fellebbenti a f átylat ", megsejteti szolgájával, hogy élete nem volt
hiábavaló . [gy ad erőt a további küzdelemre .
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Tehát a papnövendék készüljön fel Krisztus papi küldetésé nek teljes elfogadására, amely saját életének fokozatos, de valóságos fe láldozásával fog maradandó gyümölcsöt hoznI. Erre kapott megh ívást, és erre ad bőséges keqyelmet a papi rend szentsége.
d) A z E u c h a r I s z t I a a I e I k I n e vel é s b e n .
Ha a szemináriumi közösség középpontja Krlsztus , akkor az Euchariszt ia
központi helyet foglal el a szemi nárium életé ben. Hiszen az
Euchariszti ában a fel áldozott és feltám adt Krisztu s személyesen van jelen ,
hogy testünket-lelkünket saját Testéhez asszim il álj a. Benne kapcsolódunk egymáshoz, mint egyetlen Test tagj ai, és épülünk egyházi közösséggé . Az ő hálaadó, kérő és engesztelő áldozatával egyesülve válunk ml is Istennek kedves
áldozati ajándékká . A vele való egységben van elrejtve életünk termékenységének titka .
természetsze rűen

Az Euchariszt1a egészen különös módon táplá lja a papi t isztaságot . A hiten
keresztül benne érjük el és néha már ízlel jük ennek célját: az Úrr al való egyesülést és az Úrb an egymáshoz kapcsolódó testvéri közössé get . A s zű z számára az Eucharisztia veszi át azt a funkciót , amelyet a házaséle tb en a hitvestársak egymás iránt i szeretete tölt be: hozzásegíti ahhoz, hogy önmaga zárkáj ából kIlép jen és megossza rnaqát másokkal.
Igy lesz az Euchariszt ia nem csak a lel ki nevelés legfontosabb eszköze, hanem egyben már elővételez i minden lel ki nevelés célj át. annak a végső áll apotnak az elérését, ahol . Krl sztu s lesz minden mlnd enoen" [K ol 3.11) .

Benkó Antal -

Borsos Marg it
A KEGYELMI ~LET lJTJÁN

Elvont mat emat ikai k épletek. magas levezerések legt öbbünket hide gen haqynak, bármilyen nagy ls a jelentőségük pl. az ato mkut atásnál. A kkor kezdjük
megsejteni az atomvilág leny ű göző t itkait. amikor s zemlélt ető modellek vagy
trükkfilmek rnutatj ák a részecskék kering ését a mag körül . az elválaszt ó ű rő k e t
betöltő feszültséget. bárm enny ire is csak m eg közelí tő ek ezek a tudósok
szemében . Valósz inűl eg hasonlóképpen magyarázható , miért nem tud unk aokszor elmélyedni a hit egyik-más ik csod ál atos Igazságában: a fe lhasznált út
messze es ik tőlünk . Rotter megállap ít ása a dogmatikára ls áll: • . . . a tra di cionális morálteológ ia főleg személyt elen kategóriákkai dolgozott. Ha ul.
személyi kategóriákból indultak volna ki. akkor az alapmod ell az egymás i ránt i
barátság és szeretet v iszonya lett volna , nem pedig az embernek a tár gyi természethez való kapcsolata" (Ch ristl iches Handein, Styria 1977. 30) . Ezért pröbálják egyes teológusok az ember ek közötti viszony .kttel lesltö" . •qazdaq ít ó"
mozzanatait lepergetn ! a szemünk el őtt , ami kor a kegyelemr ől beszélnek. a Já·
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rulék és lényeg (accidens és substantlal íejteqet ése helyett. Korunk embere
érzékeny a lélekta ni szempontokra, számára ez kínál kozik járható út nak.
I) A kit eljesedéshez vezet ö vis zony

Az egymás közti viszonyban a szer kezeti elem ek mellett (elöl jár6-alatt való, szülö-c-qyerrnek. kollégák stb.) dönt ő szerepet játszan ak a személyes,
érzelmi sík összetevői. Ezek töltik ki az adott szerk ezeti kere t et. s hat ározzák
meg, hogy a visz ony kifejleszti vagy hátráltat j a-e a rés ztvevő k személy iségét.
Azaz a kapcsolat megélése a szabadság öröm teljesebb váll alásához vezet-e
vagy sem. A nevelésnél , pszichológ'iai tanácsadásnál evvel e l ső s o rban a reánk
bízott személyek kitelje sedését akarj uk el őmo zdít ani.
Hogy tud egy nevelő hatni ezen a téren? C. R. Rogers . koru nk ismert pszichol ógusa két ténye zőnek tulajdonít alapvető szerepet. A n ev elő, pszichológus
vi szonya akkor segíti a reábízottat valóban személyiségekiteljesedéséhez. ha
a) feltét el nélkü l el tudja fogadni őt, b) ezt megfelelő módon a másik tudomására tudja hozni.
A hel yesen megélt emberi szabadság az ember legn agyobb érték e. Ezt nem
magyarázni kell valaki nek, hanem vele megélni. Azaz alapmagatartásunknak
kell oly annak lenni, hogy a másik érezze: Te vagy fontos. a te szabadságod.
él d ezt ! Ehhez elkerülhetetlen, hogy vedd észre , rní megy benned végbe. ki
vagy t e, s fogadd ezt el. Ennek bi rtokában teheted meg a második lépést :
dönthet sz. A nehézség ui. ott van . hogy nem mer jük önmagunkat elfog adni.
éppen mert a másik , számunkra fo ntos személy ross zalló magatartá sát érezzük
vagy éreztük akkor, amikor igényeink, vágyaink fölmerültek bennünk . Ami kor
pl. egy gyermeknek kistestvére születik , a csöppség szer etné tov ábbra is fenntartani egyeduralmát. Ezért alkalom adtán megv eri vagy piszkálja a jövevényt.
Ha Ilyenkor egyszerúen megbüntetlk, vagy csak azt hall ja: . ha így bánsz kishúgoddal, akkor apu/anyu nem szeret", önkéntelenül is megérzi . hogy vág ya
. rossz", el kell fojtani. Osszeférhetetlenne k éli meg ezt a számára legfontosabbal: apj a. anyja szer étet ével. amiért .küzd " a másik ellen . Ha igényei mégis
tú l e rős e k , fel- fel törnek. M ivel .rövtdzárlat" állt be nála, megnyílik az ajtó az
idegesség, a begu bózás, a dacosság (agresszivitás) felé . Ha v iszont a s z ül ő
kb. a következőket mondja: .rnost dühös vagy, mert úgy érzed, hogy édesapa/
édesanya a szeretetét megosztja kishúgod dal ls", akkor valószínúleg megérzi,
hogyelfogadták érzelmeivel együtt, hogy szeretik. Ez erőt ad neki érzelmei
összeegyezte tésére , az elfogadásra - mert elf ogadt ák.
Az utó bbi válasz nem jelentett sem hideg zuhanyt, sem kloktat ást, hanem
segített a k ic si érzelmeinek tisztázásához. I:ppen a másik megértő és elf ogadó
fele letén keresztül jut el önmaga felIsmeréséhez és elfogad ásához. Hogy ez
a légkör mennyire fontos, tudjuk saját tapasztalatunkból is. Milyen megnyugtat ó, ha van valaki nk, akinek kiönthetjük szívünket. tudva , hogy meghallgat.
megért! Azaz anél kül, hogy sokat beszélne. jelen van megértő mele gével , követ bennünket figyelmével, m egel őz s zetet ő magatar tásával. Nem ítél meg
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minket, még kevésbé a .harmadlkat", akivel kapcsolatban esetleg a szívünket
felt ártuk. Nem is dicsér, mert ewel jelezné, hogy ahol a dicséretnek nincs
helye, ott valószínúleg rossz lappang. Ilyenkor - mint Rogers rámutat - tulajdonképpen nem is a másiknak mondtuk el világunkat, élményeinket, hanem
rajta keresztül magunknak fedezzük fel önmagunkat. .Objektív álöd ásunk" lehetségessé vált a másik feltétel nélküli elfogadó magatartása és tükrözése által. Az ő kiteljesítő viszonya által élmény- és ismeretvilágunk jobban egybe esik, s ez a harmónia a fejlődés forrása lesz. A másik szabad légkört, meleg
sugárzást teremt számomra, s ewel szabadságom erősíti, személyiségemet
érleli. Melegen - de nem túlfútötten , mert ez perzsel, telhetetlenné puffaszt.
Bensőből fakadó melegséggel s nem pusztán színlelve , mert ennek hidege
kiszikkaszr . elfagyaszt.
Jancsi esete rnut at]a, mennyire nehéz eltaláini a mértéket. trteimével nem
volt hiba , de magatartása szinte kibírhatatlan volt. Már harmadikba járt, de
még mindig zaklatta szomszédait. örökké kizökkentette az osztályt ütem éből.
S maga is érezte ezt , mert megjegyezte : .Nagyszüleim nem tudtak megneveln i.
a mama se . A kedves nővér azt hiszi. hogy ez most magán ak sikerül?" Anyját
serdülő korában erőszakolta meg az. aki nem akart apja lenn i. Még gyermeke
megszületése után is küzdött (s úgy látszik . küzd ma is) . hogy valami anyai
szeretetet tudjon adni nek i. Nagyszülei pedig mintha kárpótoln i akarták volna.
elkényeztették. Egyik sem volt képes igazán Jancsi boldogságát keresni. hanem
f élig vagy teljesen öntudatlanul a maguk kielégületlenségét, bizonytalanságát
akarták rajta keresztül kárpótolni. Nem tudták feltétel nélkül elfogadn i. s evvel az ő személyes kiteljesedését elősegíteni.
II) Az isteni gazdagítás

Hosszúra nyúlna Rogers munkatársainak felfogását részleteiben kifejten i.
s főként nevelési és pszichoterápiai eljárásának főbb pontjait elmélyíteni. Az
erkölcsi oldalról esetleg felmerülő nehézségekre is csak annyit akarunk rnondanl, hogy valam inek pszichológiai értelemben való elfogadása ténymegállapítás, nem pedig beleegyezés . Mindenesetre érdekes. hogy kezdettől fo gva sok
protestáns és katolikus lelkész vette észre , mennyire alkalmazható és hasznos
ez a felfogás és az ebb ől fakadó eljárás a lelkipásztori tanácsadásban . Egyesek
azonban tovább mentek . s felismerték alapgondolatainak heurisztikus jelentő
ségét a kegyelem mélyebb megértésében . •
Nem az az igazi kegyelem. hog y lsten minket tel jesen . föltétel nélkül elfogad , ezt sugározza felénk , s ez ált al boldogságunkhoz vezet? A teremtéssel
mutatja első helyen , hogy teljesen . föltétel nélkül szeret. Ezért adott nekem ,
nekünk létet úgy, ahogy vagyok . úgy. ahogy vagyunk .•S lsten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott" (Ter 1,31). Azért részesedünk a létben . mert
cl jó (Csel 17,28) . Onmagát adja nekünk Fiában s Lelk ében .•Az lsten szeretete
abban nyilvánult meg . hogy az lsten elküldte Fiát. hogy ált ala éljünk . A szere tetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy 6 szeret
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minket, és elküldte Fiát bűneink kiengeszteléséül . . . Azért szeretjük az Istent, mert á elóbb szeretett mlnket" (1Jn 4). Lehet-e szebb kifejezése az Isten megelázá elfogadásának? Ennek folytatásaként árasztja felénk ma is Lelkét , hogy mondhassuk: "Abba. Atyánk" . hogy az ember így Vele tudjon élni.
Ha az élmény. hogy valaki ember teljesen elfogad - azaz i gazán szeret megújító. személyiségünket gyökeréig átható s eráinket felfrissító hatást gyakorol ránk. mtt kell hogy jelentsen annak megélése, hogy lsten fogad el te ljesen. feltétel nélkül. úgy. ahogy vagyunk? O a szer étet. s ezt . Onmagát adja
nekünk. sugározza felénk, belénk; szerét minket emberi valóságunkban. Jelent
ez a valóság korlátokat. korlátozottság ot is? A szeretet megvilágításában új
világosságot nyer mlndaz , ami első pillanatra fonákság . emberi nyomorúság
vagy hasonló benyomását kelthetné . Fon áknak. nyomorultnak akkor találhatná
magát valaki . ha önmagát egy másikkal. egy ici-p ic it fejlettebbel hasonlítaná
össze. De ha a lényeg az. hogy mindegyik porszem áttüzesedik a Naptól. rnlndegyikben O ragyog. mindegyikben O lett cs illogó valósággá . O, az lsten. akkor
a kisebb vagy nagyobb korlátoltság elveszti értelmét. Mind az á fényébál s
vele él.
Az lsten megelázá szeretetének megélése elvezeti az embert önmaga teljesebb feltárásához. elfogadásához. Benne fedi fel a végtelen utáni vágyának
értelmét. Benne képes elfogadni az egzisztenciális kielégületlenség emberi valóságát. amelyik ösztönzi, nyugtalanítja, tévutakra vezetheti. de meg nem nyuqszlk, míg Hozzá nem talál. Az emberekhez való viszonyában már éli. hogya
szeretethez nem elég önmaga. szüksége van a másikra mint társ ra és modellre .
De csak a végtelen Te önajándékozása készteti a határt nem Ismer ő viszony
lehetá legteljesebb megteremtésére embertársaival szemben . saját szabadságának helyes megélésére és önmaga igazi kiteljesedésére .
Legfeljebb a bűn kérdése szülheti a kétség árnyát: nem vetl-e el ezt az Isten? Mivel mi bűnben élünk , nem zárja-e ki mégis egy részünket szeretetébál?
Lehetséges. hogy lsten föltétel nélkül szeretl a bűnöst . bár föltétel nélkül elveti a bűnt? - Ha pusztán elvont fejtegetések alapján nehézsége ink is lennének. Krisztus tanítása nem hagy kétséget. Mi. akik rosszak vagyunk. mégis
tudunk néha jóval fizetni a rosszért. - felülmúlnánk át? (vö Lk 11.13) A tékozló fiú elé sietá Atya s a házasságtörá asszonnyal találkozó Jézus eloszlat
minden kételkedést. Itt a földön . én sem ítéllek el" (Jn 8.11). át sem , min ket
sem! Nem. mert szerét. s mert tudja. hogy csak szeretetet tapasztalva mer az
ember új életet kezdeni. Szíve legbensább érzeimét tárta fel ebben Krisztus :
a megelázá szeretetet. a kegyelmet. Csak miután az asszony elfogadta önmagát
és át (.Senki sem ítél el?" .Senkl, Uram . . . "l. jön az útmutatás, a tanács :
.men], de többet ne vétkezzél." Jézus jó pszichológus volt. Tudta. hogy itt a
földön az igazi ítélet a szívben történik : saját vágya ink. cselekedeteink fellsmerésében és elfogadásában. Amíg nem fogadtam el, hogya hiba az enyém
volt, nem tudok új életet kezdeni. Tudja, hogy csak a megélt szeretet képes új
utakat feltárni az ember elátt. Akkor nyílik meg az ember szeme a valóság

43

elő tt. amikor érzi , hogy szeretik , el fog adják ; il yenkor képes lángra lobba ntani
a benne is lappangó szeretet szlkr áj át. M ert - ahogy több pszichológus megfigyelte - az ember nem is annyi ra más ok előtt f él önmagát f elt árnl. hanem
saját maga e lőtt . Nem is csak .rossz" oldalait rejtegeti . hanem a . jót" is .
Mert sejti. hogy ha a jó vág yakat. t öre kvéseket magának és másoknak felfed i,
akkor kiszolgáltatva érzi magát. elkötelezte magát. Jézus err e épít: az Isten től
mindegyikünkbe el vetett Jóság magvá ra. Ezért tá masztja f el lst en napját a jókra
és gonoszokra, hogy melegével - elfoqad ö, gazdagító szeretetének melegével
- ne a konkoly, hanem a búza hatalmasodjék el a szívünkben. a világban.

III) A kegyelem eszkö zei
Kri sztus példája számunkra ls útmutat ó: hogyan tudunk másokon segi teni a
kegyelmi élet kiteljesedésében?
a) Rogers rámutat. hogy ha a psz ichológus . a nevelő seg ítségére akar lenni
a más iknak önmaga elfogadásában és szabadságának élésében , akokor neki is
el kell fogadn ia önma gát . E nélkül nem tud hiteles len ni a másik hoz való viszonyában. Az hamarosan kiérz i , hogy nem egyenért ékű személyként keze li .
nem a r ábízotton akar igazi embe ri módon segíten i, hanem saját önző céljai
elérésére használja f el eszközül. A zaz ha a nevelő. a pszichológus nem ismeri
eléggé saját magát , nem tudja elfogadni saját vágy- és Igényvilágát, mert fonto sabb szüksé gletei kielégületlenek. v agy pedig nem mer magával szembenézni, akko r önkéntelenül is saját hiányvilágának betöltésére veszi i génybe a másikat. Hízelegve vagy ura lkodva, tudato san vagy önmagát csalva, de mindenképpen a másiktól várja önmaga elismerését, kielégü lését. - Két ségtelen .
hogy a más ikkal való viszony számunkra is öröm öt . gazdags ágot hoz. De helyesen éppen az ált al. hogy engedem az ő szívében is fellobbanni a szunnyadó
szere tetmécses lángját.
Nem festenek a pszichológusok álomképet. amikor ezt a magatartást várják
el maguktól. a n evel ő k tő l ? Az igazán nagy ok közülük nem tartják magukat
. Dberrnensch" -nek, Hangsúlyozzák. hogy Ideálról van szó, amire álland óan tö rekedni kell. Van azonban egy mlntrnurn. ami nélkül veszélyes mást segíteni
akarni. Ezért vált ma már szokássá , hogya pszichológus tanulm ányi évei alatt
maga is rend szeresen eljár kezelésre . •tanácsvevésre" . Leh e tő s é g et kap önmaga fokozatos megism erésé re , légkört önmaga elfogadására. S főként Indítást az álla ndó fejlődésre . Ez utóbbinak szükségessé ge készteti sokukat arra ,
hogy k é s ő b b is keressék az alkalmat . hogyan tudnák saját sötét folt jaik at mások (az ún . supervisorok) segitségével mind jobban klküszöbölni.
A kegyelmi élet esetében is cs ak azok h6d it ják meg v alóban Ist ennek a
szlveket . akik maguk él ik az ő irán tun k való végtel en szeretetét. Azok . akik
kere sik a kegyelmi életet. megérzik , k ikből sugárzik ez, kik azok. akik maguk
is ebből merítenek . A hogy egy e gyszerű néni mondta. amiko r megkérdezté k,
milyen az új papjuk : . Ez igen . ez vallásos pap: Az il yene k. hogya jó úton
haladhassanak. maguk is érz ik a közösség szükségét : azok k özreműködését.
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akik sugározzák feléjük is az lst en szeretetét, s aki k ezált al segítenek gyenge
oldala ik feltárásában, elfogad ásában. Más szóval: értékelik a kegyele mre való
vezetést saj át személy ükre nézve . Ennek egyik kulcspontja: élni lst en elfoqadó, megv ilágosító szeret et ét lelkiatyjuk meg értésének tükrében. Erre mutatott rá dr . Kemper, Ismert pszichoanalitikus , amikor azt mondta: .Ha maguk
rendszeresen, felnőtt módra végeznek lel kiisme retv izsgálato t , s megbeszélik
problém áikat lelkiatyjukkal, akkor egy rendkí vül i eszközt használnak fel arra ,
hogy másokon is valóban tudjan ak segí t eni ." Ahhoz, hogy másokat is emberi
módon tudjak Istenhez vezetni , maqarnna k is meg kell tapasztal nom ennek az
útnak ist eni gazdagságát . Ewe l tu dom legjobban elkerü ln i a veszélyt, hogya
másik saját alig vagy jól leplezett igény eim kielégítésének eszköze legyen,
ahelyett, hogy lstenhez veze tő szabadságát táp lálnám. Merjem élni, hogy
mások is tegyék ve lem azt, amit én a rám bí zott akkal szeret nék megélni.
bl Ez az alapvető, mondhatnánk t ávol i felkészülés nem elegendő , b ármennyire is elengedh etetlen. A megbeszélés óráj ában a pszichológusnak a
hozzá forduló teljes rendelkezésére kell áll nia, f igyeimét rá kell összpont ost.
tanla . Ez a feltétele , hogy vele tudjon érezni, lelki hullám zását követ ni . Sok
türelmet és önuralmat követel. Pontosan azt , hogya beszélget és alatt ne a
pszichológus, a nevelő legy en a központ , hanem a mási k.
Legtöbb tanácsadó, pszicholó gus vagy lelk ipászto r állítja is , hogy ő mi ndig
a másik be n ső világába akar hely ezkedni, így akar rajt a segít eni. A mikor azonban a tanácsadás során lefolytatott és magnóra vagy filmre felvett beszélgeté.
seker vizsgálat alá vették, k itűnt , mennyien ám ítják önmagukat , mily nehéz
ezeknek az egyszerúnek látszó elveknek követk ezetes megélése, v éqlqvezetése . Onkéntelenül is előtérbe kerülnek a kifejezések: .ez jól van, de . .. '
. nagyon rend es ember , csak . . . • Ahol .de", . csak" , mer ül fel, ott nincs
teljes elfogadás , feltétel nélküli légkör.
A htit erős t ámaszt nyúj th at ennek a pont nak a megvalósításában. Isten
mind en embert határtalanul szeret, úgy , ahogy van. Tehát a .rn áslkat" is, aki
most t ölem várja, hogy ezt a szeretetet sugározzam feléje . Mert lst en e l s ő 
sorban a mi emberek közt i kiteljes ít ó viszonyunk meg él ése álta l akarja a rnásiknak tudtára adni, hogy feltétel nélkül szere ti őt . Meg éri t ehát a t elj es figyelmet, az öt központba helyező magatartást . A másik lsten képére és hasonlatosságára van teremtve s nem az enyémre. Már a sz ülőn él megvan a veszély,
hogy gyermekét úgy kív ánja látni, ahogyel képzel te magának, bár ewel t it okban saját boldogságára, megel égedettségére vágyik , nem pedig gyennekéére.
A házastársak között is nehéz teljesen elfogadni a napi életben , hogya másik
különböző; mindegyik hamar elvárja , hogy a másik más-ságának feladásával
olyan legyen , amit ő akar. Ez a veszély még inkább fenyeget i azt , aki a másikat
a kegyelmi életre akarja seg íten i. Minél inkább meg van g yő ződve ennek fontosságáról , fensőbbségéról , annál inkább elcsúszhat, a akaratlanul is . k énysze rlthetí" a másikat. Nem veszi észre, hogy ezt a másikból kiindu lva kell elérni ,
nem elvont módszerekkel. Elfelejti , hogya gyakorlatban nem az a döntő , hogy
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a másik az Ő ritmusát, elgondolását kövesse, hanem hogy Istenhez találjon
közelebb. Krisztus hirdette szeretetét, felkínálta , de soha senk it nem használt
fel eszközül!
A mindennapi életben , főként amikor egyszerre több személlyel kell érintkezni, nem könnyű ennek az elvnek gyakorlatba ültetése. Jancsinak is volt vagy
30 osztálytársa . Először arra gondoltunk, hogy rend kívüli helyzete miatt megkülönböztetett módon kell vele bánni: külön ültettü k, többet elnéztünk neki.
Később láttuk , hogy evvel megerősítjük benne klel éqüle tlenséq ét, azaz azt ,
hogy nem tudja magát elfogadni mint egyet a többi közül. V.isszatéve a rendes
ütembe, egyenként kértük társainak k özrern űk öd és ét , hogy fog adják el, s éreztessék vele szeretetüket. S főként nekünk nevelőknek magunknak volt alkalmunk elgondolkozni, hogy mit ls várun k el mások nevelésétől: mt az igazi
eredmény? Ha ml vagyunk megelégedettek? Ha a vezetőség? Ha a gyerekek?
Milyen körü lm ényeket teremtene Krisztus, ha itt lenne?
A másiknak a hit szemével való elfogadását, szükségleteinek felfedezését
s kielégüléshez való segítését megdöbbentően tapasztaltuk egy fogyatékos
gyerme kek számára fenntartott otthonban . Legtöbbjük már külsőleg is torz
volt, csaknem puszta vegetatív síkon tengette életét alig pár évig . Amikor
egyik-más ik hallgatónkat rá tudtuk venni, hogy látogassa meg az otthont, felejthetetlen maradt a kedves nővér felelete arra a kérdésre, hogy bírják ezt a
munkát : . Ezeket lis szereti az lsten , így, ahogy vannak; nekünk is el kell tehát
lesni , mi a szükségletük, hogyan tudunk rendelkezésre állni:
cl A másikkal szemben tanúsított magatartásunk minden póru sunkból sugárzik; a másik kiérz i, nem marad számára észrevétlenül. Azonban a normál is
emberi v iszonyban ezt kifejezetten l s közölni kell. Egyébként a másik gyakran
bizonytalan lehet afelől , mit is akarunk neki mondani. Ezért van döntő szerepe
a nevelésben , pszichológiai segítésben a beszédnek . A nevelő, a tanácsadó
egyik erőfeszítése éppen abban áll , hogy minél kifejezőbben tudja közölni a
másikkal , amit ő észrevett, ahogy ő látja a másikat. Evvel lesz számára tiszta
tükör, amiben felismerheti , objektiválhatja önmagát.
A kegyelemre való nevelésnél a végső cél az evangéliumi jóhír teljes feltárása . Az egymás közti meggazdagító viszony akkor lesz tehát eredményes ,
ha lsten önajándékozása sugárzik át rajta. Az anoním kereszténységből a klfejezetthez kell jutni, a horizontálisból a vertikálisba kell kiteljesednl. Ennél
a lépésnél a pszichológiai és pedagógiai alapmagatartások nélkülözhetetlenek,
de nem elegendők. Rámutatnak a feladatra : a kegyelmi életben való kiteljesedés rendes útja a másik föltétlen elfogadása, az lsten határtalan szeretetének
tükrözése. De hogy higgyen valaki Krisztusban, ha nem hirdetik neki?
Jancsi esetében meglehetősen sikerült a kettőt harmonikusan sugározni.
Hatással volt rá, amikor fent említett .klh ívására" a következő választ kapta:
. Nern is én akarla k megnevelni: neked magadnak kell már kezedbe venn i a
sorsodat , s olyanná formálni magadat, mint jónak tartod: Szemmel láthatólag
segített neki az is, amikor az osztály családi kérdések megbeszélésénél nyu-
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godt és meqért ö magatartást tanúsított a felmerült problémákkal szemben.
Nem foglalkoztak külön az ö esetével, de megérezte a pozitív beállítottságot.
.Most már szeretném megismerni az apámat" - állított be édesanyjához ez
után az óra után. "Meg akarom mondani neki, milyen helytelenül járt el, amikor
engem veled egyedül hagyott." Ett ől kezdve mintha ö akart volna segíteni
anyjának, s ezáltal az is könnyebben tudott közeledni fiához. De föként akkor
I s ministrálni az
ragyogott fel a szeme, amikor arra a kérdésére: mehet-e
osztály számára tartott szentmisén, azt a választ kapta : "ha akarsz, természetesen". Szinte ott t ükröz őd ött az arcán : lám, engem, a rossz fiút is elfogad
Krisztus! Ett ől kezdve, amikor csak tehette, segédkezett az olt árnál. S itt soha
nem volt nyugtalan, nem vágott grimaszokat. Ment akkor is, amikor nem volt
senki jelen az osztályból. Az osztályban tartott el ők ész ületek és az egyén i
beszélgetések láthatóan mélyen szívébe vésték Krisztus szeretetét.
ö

Az emberi kiteljesedés még nem minden , s a legmegértöbb igeh irdetés sem
vezet szükségképpen lsten kegyelmének elfogadására . Elég Krisztus környezetére gondolni. Maga Rogers sem tartja magát hivönek, bár ifjúkorában protestáns teológiai hallgató is volt. Isten annyira kegyelmes, megértö velünk
szemben, hogy emberi természetünk legnagyobb kincsét, szabadságunkat ellene is fordíthatjuk . Sok úton térhet ki az ember lsten el öl. A legközvetlenebbül azonban akkor találhat el hozzá, ha felebarátja ő s z i n t e és elfogadó, szeretetteljes magatartásában ,f elf edi az lsten szeretetének szlkráj át, s egyúttal
hallja örömhírét, evangéliumát.

Sántha Máté
KARL LEISNER, A DIAKÓNUS

Érdemes volt? Érdernes? Ez a kérdés kavarog ma sok papban, a papi hivatás
gondolatával foglalkozó sok fiatalban. Lehet-e , szabad-e egy életre lekötni magunkat? Van-e értelme lemondani az élet megengedett ö rö m e t r ő l . a család melegéröl? Nem esztelenség-e a teljes odaadás útjára lépni, "hinni a Szeretetnek" ,
mikor lsten olyan "kegyetlenül" bánik övéivel? - Karl Leisner életében különös er ővel csapnak felénk ezek a kérdések . IOs hogy az egyéniségéböl kisug árzó felelet utat talál kortársai lelkébe, azt mutatja , hogy barátjának és láqert ársának, P. Otto Piesnek róla írt könyve, a "Stephanus heute " , Kevelaerban
1950-1957 között hét, majd keletnémet területen, Lipcsében 1957-1964-ig
további öt kiadást ért meg, nem szólva az amerikai és spanyol fordításról. A
cím arra utal, hogy Károly "a mai kor István dlak ónusa" volt. Merésznek t űn ő
állítás. Vessünk egy futó pillantást életére : mennyiben igazolja .
1915.febr. 28-án sz űletett a Rajna alsó folyásának vidékén. Egész gyermek sége és iskolás kora Kleve városkához kötötte, 25 km-re a híres Mária-kegyhelyt ől, Kevelaertól. Utána még egy fiú és három kislány érkezett a családba.
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A székehajú. kékszemú kis Károly vidám, fo gékony, minden iránt érdeklődő.
de egyben önfejú, akaratos legényke. Mindenkit meghódít simulékony kedvességével, viszont természetesnek veszi, hogy ő a vezető rn l nd e n ű tt . Szüleinek
sok gondot okoz, hogyan hajlítsák akaratát anélkül, hogy megtörnék. Otthon
j aj a kisebbeknek, ha nem engedelmeskednek neki! Az Iskol ában is köréje
csoportosulnak társai. bár nem tartozik a legjobb tanulók közé, - nem az ész
hiányzik hozzá, hanem érdeklőd ését nem köti le eléggé. Tény, hogy gazdag
bőségben kapta a közösségi hajlamot és szervező képességeket. Vérmérsékletenek szangvinikus hevessége szerencsésen kereszteződik a kolerikus akarat szivósságával. A vallás lelkének természetes anyanyelve, együtt fejlődik
és érik vele . Kevelaerba rendszerint gyalog mentek el, igazi zarándoklatként.
Később kerékpárral ls szivesen járt oda. .Szülötöldem - kiált fel egy helyen
naplójában - , mi volnál a Szúzanya kegyhelye nélküli' Elénk természetével
nem lehetett könnyú számára a rendszeres, következetes imaélet. Mégis húségesen kitartott ebben zsenge korától. és később a legkedvezőtlenebb küls ö
körülmények között is .

Ragyogó gyermekkorára és Ifjúságára mély hálával gondolt vissza mindig.
Büszke kisportolt Izmai ra, boltozatos mellére, elpusztithatat lannak látszó (sajnos, csak látszó!) egészségére. Szenvedélyes úszó, kerékpározó és főleg turista. A Kleve határában elterülő hatalmas erdő, a Relchswald, kimerithetetlen
tér neki és pajtásainak fölfedező utakra, játékokra, duzzadó energiáik v idám
kitombolására. 13 éves fejjel kezdett napl őlban híven följegyzi első .ifjúsági
körének' kalandjait. (A naplóírást nagy következetességgel folytatta 27 fü zeten át; az utolsó bejegyzés halála előtt 3 héttel kelt. Ezek életének és fejlő
désének leghitelesebb forrásaL ) Később a kör tágul, a kirándulásokból t ársasutazások, nagy táborozás ok lesznek . Bejárják Westfáliát, iOszak-Németországot, a Saar-vidéket . 1932-ben Svájcba, 1935-ben Belgiumba visz az út. 1936
pünkösdjén végigvonulnak It álián, le Rómába, ahol a Szentatya a kihallgatáson
megszólitásával tünteti kl. 1934-ben nagy sát ort ábort szervez Goresbeekben
(Hollandia). - Hogy milyen har móniába olvad ezeknek az egészséges flata loknak az életében minden, arról hadd Idézzük eqy-két f öljeqyzését:
Tornanadrágban szaladgálunk a harmatos rajnai pázsiton, hagyjuk. hadd clrögassa testünket a meleg reggeli nap. Azután fejest ugrunk a Rajnába. Lernerülünk, úszkálunk, hancúr ozunk kedvünk szerint . Úgy érezzük magunkat, mlnt a
halak, engedjük, hogy az ár sodorjon, hej l Röviddel rá a szakadékban készen
állunk a templomba menésre. A falusi t emplomban szentmise. Azután a tábortérre megyünk . Ott kaja, ut ána játsz unk, bolondozunk. Milyen csodálatos mlndenl A természet legsze bbi k ruháját öltötte f el. Olyan, mintha minden ü n n e p lő 
ben pompáznék az öröm től, hogy az élet olyan szé p és nagy . A rét felől hallom
a patak csendes csö rgedezését . Lassan sét álok arrafelé, föl fedezem a zsályát
és más szép virág okat. M indez mind ig új ra ösztö nöz, hogy bejá rj uk lsten szép
világát. Ma ls végre megint kltombolhat juk magunkat , ml fiatalok, kergetőzhe 
tünk a mezőkön , vég iglopózhatunk az e rdőkö n. Remek életi Este sátrat verünk,
közösen Imádkozunk a mennyei Aty ához, és fára dtan lefekszünk a kemény padlóra . Szemünkben ott remeg még egy szikrája annak a szépségnek, amelyet a
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Teremtó a természetbe helyezett. Nem kell-e hát est e imádva t érdre hullani , és
egész szfvból hálát adni a Jóságos mennye i Atyának mindazért a szép ért , amit
nekünk készitett?
. . . Holnap vasárnap . 6 órakor kl az ágyból. s átorbont és . pakolás. azután a
közeli templomocskába gyónnI. M indent, ami bennem fülledt és öneléqült, rnlnden Iri gységet , bajt áraíat lens áqct megmondok a papnak. Megint vidám és
könnyü lesz minden . Igazi vasárnap és fel tám adásnap a szivben . . .

Nem kisebb vállalkozó kedwel Indul lelki fölfedező ut akra sem lelkigyak orlataiban. 1932·ben végzi az e lsőt. Már itt fellángol benne életének nagy le l·
szava: . Szenvedélyem: Krisztus: (Ezen a címen adták kl legutóbb életének
dokumentumait . Butzan u. Bereker , Kevelaer 1977.) Elhatározza: .J övendö életem minden napján elolv asok egy·egy részt az Ú js zöve t sé g b ő l , értelem mel.
szlwel és fantáz iával : És ezt megtart ja még a koncentrá ciós táborban ls.
ahová - akár a m t Radnótink - hűen magával vitte kis bibliá ját. Azután : . Fe·
lebaráti szeretet, egy barátságos sz ö minden embern ek. a családban, a környezet ben, főleg a megvetettnek . Ap ró örömöket szerezni. Azok vi lágosságot visznek az embert árs szív ébe."
Szereti a könyveke t, a művészetet, a zenét. Jól zongorázott , szépen gitározott. Szeret i szülőföldjét és hazáját . Mél ységes aggodalommal kíséri Hitler
uralomra jutását , ami ifjúsági munkáját lété ben veszélyeztet í, s később rnlndenestü l egyén i végzetévé is lesz. Saját szép gyermekkorából kiindulv a él
benne az egészséges vágya családi élet után. Az e ls ő fellángolás nyolcadikos
korára esik. a másodi k. még komolyabb szerelem arra az i dőre, amikor már
ti sztában van papi hivatásával. M indez sok szép élm ényt és sok szenvedélyes
küzdelmet hoz életébe . De mindig egyértelm ű elut asítással fordul minden természetellenes . minden aljas felé . Egy alkalommal pl. autóstoppal utaz ik, és a
vez ető f érfi sokatmondó pillantással a térd ére akarja te nni a kezét. Azonnal
megál1 1ttatja a kocsit, és kluqrlk, hogy gyalog vándoro ljon tovább. Küzdelrne sen kiérett belső t iszta sága kétségtel enül nagy hatássa l volt a körülvevő fiatalokra.
Telj es lelkesedéssel vet i magát az ifjúsági munkába, amelyben eqyházmegyei vezetöségig vitte. Naplója így foglal ja össze ezt a korszakot : .Ap ostoli erö buzgott föl bennem, cselekvő erő és t alán - s őt bizonyosan sok flat alos tevékenységi láz is. De a döntő benne az volt . hogy elvezetett az eucharisz tik us Odvözítőhöz . A megrázó csendes ór ák reggel az apátsági tem plomban. Sátán és Krisztus viaskodott bennem . Az ösztön mindig újra lefelé húzott .
de mindig újból jött az Úr. és fö lragadott az O világoss ágába:
. Elvezet ett az euchariszt ikus Odvözítőh ö z : A hivatás kérd ése évekig Ieszültsé gben és hullámzásban tartotta lelkét. Az iflú ságért vállalt munka és
fel e lő s s é g mind elevenebbé tette benne a vágyat . hogy életét mindenestül az
emberek szolgálatára szentelje. Ehhez járult növekvő kívánkozása a benső
séges lelkiélet, a Jézusnak való tel jes odaadás iránt . Sokat té pe l őd ö tt : rnerhetem-e megígérni ? Meg tudorn-e tart ani ? Túlhabzó életerömmel . viharzó szí4
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vemmel képes leszek-e megtenni, amit ez a hiva tás kíván tő lem ? Sokszor úgy
érezte, túl magasra tűzte ki a célt. De lst en belső hívása, az embe rek és a
szerétett haza szükségének látása - amely az egyre sötétedő idókben egyre
világosabban bontakozott ki érzékeny megfigyelóképessége előtt - végül is
gyóz: . Ebben maradunk : pap leszek. Ist en meg fog segí teni. Ame n."

Az élettapasztalatot még n élkülözö fiatalember nem számol azzal, hogya
hitleri vezetóségnél megalkuvást nem ismeró természete, nagysikerú ifjúság i
munkája miatt máris feketelistán van. Hiszen .politlkai ére t le nséq" rnlatt érettségire sem akarták engedni. Most a miniszter főiskolai fölvételét nem hajlandó
engedélyezni. A Borromeo Szt. Károlyról nevezett münsteri szeminárium igazgatója rövid úton dönt: majd a püspöktól kap felvételt. Igy vonul be 1934.máj .
s-én.• Remélem , lsten hatalmas segítségével egyszer eljutok odáig, hogy rnlnt
az Úr fölkentje , lsten oltáránál bemutathatom a szent áldozatot: Hivatására
már eddig is nagy hatással volt egy-egy szép papi egyéniség, így hittanára,
Vinnenberg káplán . Most Franken régens (becenevén: a .Rex" ) és tanárai
mellett fóleg püspöke, Klemens August von Galen b ű vkör ébe kerül. (M a a boldoggá avatandók közötr szerepel.) Lelkesedve hallgatja beszédeit a dómban,
ahol a rettenthetetlen egyházfó nyiltan támadja a náci ideológiát és a hatalmi
túlkapásokat. A terített asztalnál pedig - a püspök sorjában meghívja ebédre
a teológusokat - .a jó püspök atya" kedves egyszerúségét és t e rm és zete sségét csodálja .
Mindamellett az első szemeszterekben még nem mélyed mindenestül tanulmányaiba. Szíve még megoszlik szemináriumi élet és ifjúsági munka között .
Megtartotta a kerület vezetését, sőt ekkor vesz i át l:l megyei vezetóséget is.
Sokszor van úton , látogatáson, gyúléseken, sok a levelezése, a látogatója.
Gyakran robog be utolsónak az eb édlőbe vagy közös foglalkozásra. A többiek
mosolyogva állapítják meg: . Kezdhetjük. Leisner itt van." Nyugtalan, hajszolt,
de termékeny időszak ez. Az elöljárók nagy megértéssel vannak iránta, mert
tudják, mennyire fontos a náci Id őben az, amit csinál, s így szemet hunynak
egy-egy házirend elleni vétség fölött. Híszen látják tiszta szándékát , megbízhatóságát, azt is, hogy nem akar szándékosan kivéte lezést, és nem uto lsó
sorban azt, hogy vizsgái t azért jó eredménnyel teszi le. - Lassan azonban ó
maga is belátja, hogy ilyen tempó mellett lehetetlen a rendszeres f öl készülés
és belső érés. Ekkor leadja a vezetói tisztet, - csak azért, hogya közvetlen
szeretettevékenységet egy még mélyebbról felt öró odaadás válts a fe l:
Te ifjú Krisztus , szeretlek, testvéred vagyok . Testvére vagyok testvéreidnek
szerte a világon . Lelkemben , szellememben, véremben égő , lobogó t űzzel . izzón
szeretem fiatal társa imat a népben. Mindannyiukat egyformán , ahol csak vannak, futószalag mellett mint a gép szolgái, irodában vagy Iskolában , - rnlndannyiotoknak, fiatal testvéreim a népben, testvé re akarok lenni, szabad és vi dám, egyenes és Istenes testvér: gyertek, nyújtsunk kezet egymásnak az Ország közös épít ésé re. Ime itt vagyok, tietek Ifjúságom vágya és ereje, fogadja·
tok el, nektek aj ánd ékozern magamat, most még a könyörgő lma csendes k észületében, a küzdelem kemény óráiban - hamarosan mint pap, aki bernutat -
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hatja az áldozatot értetek. Ol köszönöm nektek, hogy papi vezetötök lehetek,
már most köszönöm. Köszönöm Istennek, minden ifjúi erő ajándékozójának. a
hivat ás nagy kegyelmét.

Most teljes lendületével befelé ford ul , ki akarj a faragni magából - a barnbergi dóm lovasának mintájára - .azt az igazi emberkép et , arnely a rn élyséqben dörömböl , kopog és végül is napfényre kívánkozik. . . . Kezembe veszem
lelkemet, életemet, sorsomat, és úrrá akarok lenni rajt a: bátra n, híven és szerényen . Isten szólítása dörög lelkembe: t:bredj, gondolkodj, meg tudod tenni,
ha én megadom a kegyel met, gazdagon, tú láradóan, és ha t e akarod és vele
ta rtasz." Jellemzó módon a természet és kegyelem viszonya, összhangja foqlalkoztatja kispapéveiben legmélyebben. Schmaus profes szornak erról készít
dolgozatot: . A növeked és értelm e és titka az élet ben, a te rmészet és a keqyelem az emb erben." Most már érti, hogy az iste ni életet, a kegyelemben való
megállapodást .ki kell imádkozni, ki kell harco ln i, meg kell szenvedni." .Jézus
Kris ztus fiata lságomban ,szenvedél yem' volt - és most, igy remé lem, egyet·
len nagy szerelm em lett és marad:
1936/37-b en Freiburg /B reisgauban fol ytatj a ta nulmá nyait. Télen át egy rneqbetegedett kurzust árs a helyet t házit anító ként m úködtk egy sokgyermekes, jó
katoltkus családná l. M élyen hat rá az eszményie n szép csalá di élet, a kar ácsony meleg légköre. Elótte dec . 6-án mint M ikul ás megy egy gyerekcsapathoz.
•C ezek a gyennekszemek ! Hogy fel zaklatna k! Karácsony ! Me g tudsz lenni
család nélk ül?" Az egyik lány iránt ébred ó szerelem zavarba hozza hivatása
felól. A .H áromszor Csodálatos Anya " elótt (Mat er ter admirabilis: a Schőrt
statt-mozgalom kápolnájának kegyképe ; Károly középi skolás korában lelkiqyakorlatot végzett ott, és élete végéig a mozgalom szelleméhez t art ozónak vallotta magát) önti ki szfvét: . Ha pappá kell lennem, hát add tudtomra, és eszközöld kí nekem az er őt , hogy legyózzem magam. Ha rossz pap lennék, akkor
gondoskodj róla, hogy elóbb meghaljak." Azut án a veleszület ett egyenesség·
gel mindent feltá r elöljárójának. A tapaszt alt pap megnyugtatja . És lassan kezdi
érten i, hogya kegyelem itt t s a tennészetre épít, megsejti a Krisztu ssal való
szeretetközösség titkát.•Nyugtalan szfvem tele izzó szeretettel minden ernber iránt, és rajtuk keresztül, raj tuk túl és bennük lst en, az örök Három-Egy
iránt ."
1937 áprilisától szeptember végé ig munkaszolgálat át (RAD : Helchsarbeltsdienst) kell letölten ie. A légkör pers ze sem pol it ikail ag, sem erkölcsileg nem
kedvezó a fiatal kispapnak. De mint igényt elen és jó munkae ró ott is megbecsülést v fv ki. Hitét, életfel fogásá t mega lkuv ás nélkül vall ja és terjeszti. Az
utolsó hónapokban igen kellemetlen terepen dolgoznak: egy moc sárv idék klszár ftásán, térdig éró vízben . Am ikor végre hazamehet, keserves meglepetés
várja. Szept. 29-én éppen a félhetes miséról jön haza, amikor a Gest apo ernbere i megjelennek házkutatásra. 1/4 8-tól 1/2 ll -ig min dent feldúlnak, és zsákmányul maguk kal viszik az ó és öccse naplóit.•Keserú könnyek között írtam
ezt le . Mérhetetlenül szomorú vagyo k emiatt az élmény miatt. Amit Istennel
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és a tívérekkel meg nővérekkel a népben és a nagyvilágon a legszebb órák
során átéltem, - ezeknek a legfinomabb dolgoknak harmatos fr is sesége, az
erőteljes benső küzdelem ér és ért. hívatás ért. Kr isztusért, Egyházért és népért :
mlndezt összetapossák. Megszégyenitől Keserves , nagyon keserves, de ne
hagyd magad elkeseredni!" A szegény naplók at Jel is dolgozta " valaki, pirossal huzigálva alá a . gyanús" része ket, a neveket. Az összeomlás után a Gesta po p lncéjéből sikerült szüle inek félig-m eddi g elázott állapotban vissz aszerez-

niök,
Szerencsére a münsteri szem inárium tárt karokkal várja. 1939. márc . 4·én
szubdiakónussá, 25-én, Gyümölcsoltó napján dlakónuss á szentelik. Most már
Szt, Ignác kijelentését választja jelmondatául : .Aki Istennek szentelte magát ,
annak semmi oka szomorkodni, annál több a vidámságra : ~s Károly vidám, ujjongóan vidám . Hálás ámul attal elmélkedi át újra meg újra edd ig i útját, bol dogan készül, hogy karácsonyra Kr isztus oltárához lépjen . Közben azonban
megmagyarázhatatlan, ólmos fáradtság kezd erőt venn i rajta. Am ikor végre
orvoshoz megy, a röntgenkép komoly tbc-fertőzést muta t. A betegség csiráit
a mocsárvidékről hozta magával. Azonnal szanatóriumba utalják. Egyik pro fesszora ezzel a jótanáccsal bocsátja el : .~ Ij e n úgy a szanatóriumb an, mint
egy növény." Megfogadja a tanácsot. Most az a köt elessége, hogy pihenjen,
jól táplálkozzék, sétáljon , és így igyekezzék minél előbb meg int egészséges és végre pap lenni .•M. h. c." : Mater habeb it cu ram, Any ám majd gondoskodi k
- tér vissza refrénszerűen írásaiban a Sz ű zany ába vetett gyer meki bizalom .
1939 nyarát írjuk. A háború kitörését meg el őző hónapok id egessé ge k étszeresen ráfeksz ik a tüdőszanatóriumo k amúgyis fes zült légk örére . Károlynak
sok okosságra van szüksége , hogya nagyo n is külö nfél e v il ágné zetű beteg.
társak között összeütközése kre ne kerüljön sor . Egyetl en meggondo latla n mon dat a nov. 9·j nagy müncheni bombamerénylettel kapcs ol atban még is elég,
hogy valaki beárulja a körzetve zetőnél. Azonn al csend őrö k hu rcolj ák el a l ábadozó beteget. Először egy freiburg i magánzár kába, ahol hete kig felé sem
néznek. Az első napok k üls ö-bels ő sötétsége ut án itt is ki tudja mond ani az
. Igen" -t . A Gestap6nak persze eszében sincs a kali tkába besét ált madarat
még egyszer elengedni. Fogolykocsiban száll it ják a sachsenhauseni KZ-be. Itt
tölt egy félévet (1940. rnárc. lG-dec. 13.) a láger embe rt elen körülmé nye i közt ,
éhezve, kényszermunkán , de még mlnd lq nem veszítve optim izmus ából és
kedvességéből. Közben a német püspöki kar komolyan fellép a láger ekbe
zsúfolt és ott nagy 's zázalékban elpusztuló papok érdekében. Himmler - talán
a külföld közvéleményétől való félelmében - hajlandónak mutatkozi k ném i
könnyitésre : a papokat kivonják a munkacsapatokból, jobb ellátásban r észesülnek, sőt még istentiszteletet is tarthatnak. Decemberben pedig a német t er ű
leten levő kb. száz munkatáborból az összes papot Dachauba szállítják.
Dachau, a nagy lágerváros a KZ-ek őse , központj a és mintája . Ekkor kb.
8-10 OOO f ogoly lakja , a háború végén 33 OOO! A 8-900 papból áll ó . szálllt-
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mány", a .fekete veszedelem " megjelenése gondba ejti a v eze t ő s é g e t . (Ezek·
ben az években összesen mintegy harmadfélezer kat . pap és kb. 60 ev. lelkész
járta meg Dachaut. 25 nemzetből. 40 szerzetb ől , kispaptól érsekig, fiatalemberektól a 82 éves li tván plé bánosig . Közülük vagy ezren az életüket is ott haqyt ák.I Három barakkba k ű l ön ítlk el öket. A 26·os blokkban 1941 óta ott a
kápolna. Reggel 5-kor, az .appe llre" való kivonulás e l őtt szentmise; vasárnap
1942·t ól kezdve ünnepi mise pr édikációval és vesperás. Amikor egy évig nem
kell dolgozniok ( . csak" a hólapátolást és a hatalmas ételes .k üblík" klhord ását végzik) . intenz ív tanu lmányi élet alakul ki teológ iai munkakörökkel. Bertram bíboros breviáriumokat küld. A barakk-képö lnában. amelyet a fog lyok t a·
lá/ékonysága egyre szebbé varázsol. a nap minden órájában lehet papokat találnl , amin t az Oltáriszent séget imádják, vagy az életüket eleve nen bet öltő
keresztutat végzik. Esténként a hálótermekben elmélkedési pontok és közös
esti ima; a végén a sötétben áldásra nyújtják papi kezüket t ávoli eqyh ázközségeik és szeretteik fel é. M inden ti lalom ellenére megkeres ik a kapcsolatot
fogolytá rsaik kal. gyónásokat hallgatnak meg a láger utcá in és a munkahelyeken, a haldoklóknak f eladják a szentkenetet stb . Am ikor a kórházban tífusz .
majd kiütéses tífusz dühöng . tucat jával jelentkezne k önkéntes szolgálatra . Csomagjaikat nagylelkúen megosztj ák az é h ez ők k el és betegekkel. "Bil inc sekben
élő egyház, akadályozott és összepréselt, ellenórzött és f enyegetett. s mégis
szabad és tevékeny , a kovász erejével. a Lélek szabadságában és az igazság
fölényével. Ist en Lelkét nem lehet bilincsbe verni " (Pies) .
Ebbe a sajátos. szinte elkép zelhe tetlen . és mégis oly valóságos világba
csöppen bele Karl Leisner, a diakónus. A 25 éves fiatalember ekkorra életének
iskolájában már férfivá érlelődött. anélkül, hogy veleszületett fiús kedvess égét és vidámságát elveszítette voln a. Jellemében összeférnek olyan ellentétes
vagy különbözó vonások . mint szívós élni akarás és gyermeki megnyug vás
lsten akaratában, természetes életkedv és végsőkig menó önzetlenség mások
iránt. 0 , a tü dőb eteg. minden jó falatjá t megosztja bajtársaival; van úgy. hogy
tö bb napi kenyéradagj át egyszerre elajándékozza. Kedélye töretlen . Titokban
maga után hozat ja a gitárját. s esténként német dalokat énekelnek. Még ebben
az embertelen életben is meg tud látni minden vigasz talót, minden sz épet, tud
örü lni minden apróságnal:, min den kalandnak. Persze vannak válságos, sötét
órál is. külö nösen amikor a betegség Ismét ledönti lábáró l. Ilyenkor az imába
rnenek ül, v agy aty ai jóbarátjának. P. Piesnek panaszkodja ld magát. Mások csak
az örökké mosolygó, örökké szolgálatkész t estvért látják. Karl Leisner igazi
.día könus" lett.
Nem csoda, hogy még Itt sem volt ellensége , - itt. ahol a nyomorúság és
a zsúfoltság olykor az emb er i gonoszság infernólt szabadította fel. Hogy rnenynyire szer ették, arra megi ndít ó bizonyság : Amikor 1942/43 t elén áll apota aqgasztóa n rosszabbodik, paptársai öss zebeszél nek: heteken keresztü l mindenki
levág egy·egy darabkát marg arin. és hús adagjából. az egyetl en kaióriás táp lá.
lékból. és naponta Lei sner ágyára lopj ák az összegyújtött adományt . Csak aki
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már maga is volt az éhhalál árnyékában , az méltányolhatja -ig azán a szeretetnek ezt a hősi . összeeskü vé s ét".
1942. márc . 15·én kiújult súlyos tüdőbajával be kell vonulnia a láger kórházába. Négy évet t ölt itt, egészen a felszabadulásig . Kétszer megpróbál visszatérni társai közé, de nem megy . Kétszer t itokban hozzák el, hogy az ellenőrző
orvosi bizottság mint reménytel en esetet gázkamr ába ne küldj e. Termenként
120-150 tüdőbeteg összezsúfolva, jóf ormán minden orvosi ell átás nél kül : a
halál háza! Károly itt is osztatlan népszerúségnek örve nd. I:lmén yeinek, ut azásainak elbeszélésével szórakoztatja bete gt ársa it , kártyázik ve lük , vagy látogatja a még betegebbeket, papot juttat a haldoklókhoz. A Szentsége t kis bádogdobozban a párnáj a alatt rejtegeti. Másoknak is jut . M icsoda nem sejtet t
lehetőségei a diakónus i szolgálatnak! Az oltá rtó l eltépett d iakónus az Olt áriszentség öre és kiszo lgáltatója lesz! Károly mind mélye bben lát bele lsten
felülmúlhatatlan nagylelkúségébe. I:le té t ismét elten felaj ánlja e ngesztelő áldozatul, elsősorban szívügyéért: az ifj úságért . Csoda-e, ha Urának megh itt közelségében itt is kiegyensúlyozott és v idám marad?
Csak egy vágy kínozza. 1942 karácsonyán, az ünnep i mis én, tisztéhe z híven
énekli az ünnepi evangéli umot . Ez még j obban felszítja benne a vágyakozást
az oltár után. Ha valaha , akkor most igazán kllát ás talannek t űn ő kívánság. De
Ist ennek semmi sem lehetetlen.
1944 elejétől betegsége rohamosan súlyosbodi k. Hozzátartozói s ür get ő
kéréseket nyújtanak be érdekében. M indh iába. Nyár végén viszont egy csapat
franc ia fogollyal a lágerbe kerül Gabriel Piquet , Clermont-Ferrand püspöke.
Szinte magátó l merül fel a gondolat: van püspökünk, papszent elést is lehet t artani! Az érdekelt először hevese n tiltakozik : otthon kell elmonda nia e l ső rnls éjét. Sajátságos módo n röviddel ezután bombatá madás dönti romba Kl ev e nagy
részét , a te mplo mmal együtt. Károly megé rti a tanul ságot. Persze az ügy kivitele nem egyszerú . A külvilággal érintkező ült etvénytelepen át leveleket kell
eljuttatni von Galenhez meg az ott illetékes Faulhaber müncheni érsekhez; az
engedélyeket meghozni, a szükség es kell ékeket a lágerb e vinn i vagy ott el ő
állítani. A . fut ár" szerepét a fre ls tnql i s k o la n őv é r ek egy bátor jel öltje tölt i be,
aki . Médi" álnéven majd egy éven át het enként fölkereste a lágert, nehéz
élelmiszer- és orvosságcsomagokkal megrakodva . Mondanunk sem kell , hogy
a szentelés te rve valósággal lázba hozta a jó nővéreke t, és megkétszerezték
segítségüket. A súly os bet eg a tő lü k kapott tápl áló élelmiszerekkel erós ít gette
magát. de imálk is álla ndóan kísérték.
ő

December 17·én, az ádvent . Gaudet e" vasárnapj án megy végbe a lágerek
történetében páratla n szertartás. A me gelőző t íz napon Károl y a zsúfolt bete qszobában lelkigyakorlatot tart, takarója alá bújv a elmél kedik. A . föprö bén"
fényké pek is készülnek, pedig fejével játszott az, aki a lágerben ilyesmire vetemedett. A nagy napon a kápolnát zsúfo lásig tö ltik a sz en te l e nd ő megy és
paptársai, vagy 30 teol ógus és a jóbarátok. A püspök teljes orn átusban vonu l
be, - püspöki bot ját egy bencés faragta ki az asztalosm úhelyben, gyúrújét egy
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fiatal orosz fogoly kovácsolta . A palást alól kik andikál a osíkos lágernadr ág. A
természetesen sejtelme sincs , rnl megy itt rnost végbe. Am ikor
el ővi gyázatla n hozzátartozók célzásai ra fölfigyelve meg kérdezték . mi az a
primícia , ezt a diplomatikus választ kapták: .Egyfajta ájtatosság." Az pedig
megengedett. Tény. hogy az áhítat szinte izzik a levegőben. amikor a szertartás teljes ünnepélyességében kibontakozik. és a fogoly. aki előbb lett áldozat .
mint pap. Krisztus fölsze ntelt szolgájaként távoz ik az ol tártól. Első papi áldását
a távolba küldi szüleinek és testvéreinek. azután paptársait áldja sorra . Mú·
v észlen megrajzolt igazoló okmányt kap, és külön gratuláló ívet : . A Krisztusért megbili ncselt papok együtt ujjonganak a te örömöddel. örvendezv e karolnak át, mint a bilincsekben társukat és lsten papját." Boldogan . bár erejének
végén tér vissza a kórházi szalmazs ákra, mit sem sejtő társai közé.

vez etős é g n e k

A z öröm jó gyógyszer. Egy hét ig ugyan szinte mozdulatlanul kell feküdnie.
de újból erőre kap. Példaképe , Szent István diakónus napján a meghitt karácsonyi énekek kísérik első és egyben uto lsó szentmiséjét. Atváltoz ás ut án
stílusosan fölüvöltenek München szirénái: a város súlyos légitámadást él át.
De itt. a foglyok közt béke van és öröm. - Az evangélikus lelkészek sem
akarnak kimaradni az ünnep megszépítéséből : jóvoltukból rn lndenfel ől összekéregetett ünnepl agapé vár az újm isésre és kíséretére: fehér abrosz, porcelán, babk ávé. kalács , az asztal virággal és zöld ágakkal d íszítve . .. Köszönt ök
hangzanak el. Az itt tö ltött kedves óra után a nagybeteg még vég igl átogatja
a három papi blokk minden szob áját, köszönetet rnondva, áldást osztva . A
lengyeleknél is . ahová pedig németnek tilos belépn i. Fogolytársa. a k ésőbb i
Majdanski püspök írja: .Nagy megerőltetés lehet ett ez számára. Jó. hogy magára vette. Bízunk a hatékonyságában. M i ugyanis hisszük . hogy az áldást
akkor is meg kell adni . ha nagyon nehéz."
Lelsner most már végképp ágynak dől. A láz felszökik. a beteg ség szemmelláthatóan végső stádiumába lép. Barátainak aggódása közepett ő nyugodt
és boldog marad. Földi célját elérte. Bizakodó , sugárzó örömét semmi el nem
veheti tőle .
Az embernek önkéntel enül is eszébe jut a még f iatal abb és időben még közelebbi Cesare Bisognin esete. Egyszerú munk ásfiú volt ; 1972-ben. 16 évvel
a torinói szemináriumba lép ett. Hamaros an kiderült, hogy csontrákja van. Egy
lourdes-i zarándoklat nem segített. Beleegyezett lábának amputál ásába, mert
biztosították. hogy így is mi sézhet. De az operác ió már értelmetlenné vált: a
rák galoppban t ámadta meg az egész szervezetet. Haza kellett külden i szüle lhez. Egyetlen kív ánsága maradt: . Szeretnék pap lenn i: Pellegrino érsek beszámolt az esetről a pápának . Az félbeszakította szavait : . Azonnal szentelje
föl, ha még nemis fejezte be tanulmányait." Szüleinek egyszerú szobájában
ment ez végbe 1976.ápr . 4-én. Cesare boldogan mondta: . Most már nem én
élek : Krtsztus , a Pap él bennem." Egy pap barátja segítségével betegágyán
még tize nkét alkalommal tudott misézni. Apr. 28-án megha lit. Mennyit érhetett
lsten . házta rtás ában" ez a tu cat mise ? Mennyit Leisner egyetlen miséje?
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Nem tudjuk. De mikor a felravatalozott Cesare el őtt egy édesanya ment el
gyermekével a karján . a kicsi felkiáltott : . Mama, ez Jézus! "
Lelsner betegágyán éli át a hitleri uralom összeomlását megelőző, v éqs ökig korbácsolt hangulatú heteket, az amerikaiak bevonulását. Ismét naplót vezet, kurta j eg yz e t ei bő l nyomon követhetjük az eseményeket . A k iszabadulás
után baráta i a szó szoros értelmében "ki lopj ák" a lágerból. Sajnos , már későn. A leggondosabb kezelés és ápolás sem mentheti meg. Mélyen megind ítók
utolsó föl jegyzései : csupa hála a visszanyert szaba<iságért, a sok jóért , amely.
Iyel elhalmozzák, a figyelem minden kis jeiéért... Minden olyan jó és kedve s.
mint a Paradicsomb an!" "Hálálkodni, hálálkodni , Eucharisztia! " M ég vlszontlátja szülei t és három húgát. Legnagyobb öröme az, amikor engedélyt kap.
hogy betegsz obájában szentmi sét mutassanak be. C maga. bárhogyan vágyi k
rá, már nem képes erre . Err61 a napról (júl. 25.) kelt utolsó följegyzése Igy
vé gződik : . Úgy, most aludni ; este 9 óra 20. Jó éjszakát. örök. szent lsten. Mta
(Mate r t er adrnlrabl lls) , ti kedves szentek mind , valamennyi kedves élő és
halott, közel és távol! Aldd meg, Fölséges . ellenségeimet is !" Nem tudj a.
hogy ez az utolsó mondat, ami t leírt, s hogy milyen közel kerü lt ezzel nagy
diakónus példaképéhez. Mé9 megéri a másik nagy el őkép . Szent Lőrinc ünnepét. Aug. 12-én. vasárnap hajnalban hal meg. Utolsó pil lant ása a Szüzanya képének szöl: ágyával szemben akasztatta föl . hogy jól láthassa .
Hazavitték a klevel tem et őb e . De 1966. szept , 3-án teste két másik náci
márti rral együtt a romjai ból úJjáépitett nagyszerü xanten i dómba kerül. ameIyet az engesztelés gondol atának szent elt ek. Boldog gá avatását bevezett ék
Rómában. 1975-ben megal akult a . nemzet közi Karl l.e l sner-k ő r " az eljárás el ömozdlt ás ára, a dokument umok összegyújté sére, ismereté nek t erjeszt ésére
és nem utols6 sorban a ve le ápolt imaközösségre.
Primielás képén, amelyet a lágerben szerető kezek készítettek, István dlakónus és védőszen tj e . Borromei Károly látható, a zsoltár ujjongó Idézetével :
. Dext era Domini . . . Az Úrnak jobbja működ ött hatalmasan , - az úrnak
jobbja engem fölemelt. I:n nem halok meg, hanem élek , - s az Úr tette iről
beszélek." Egy másik képen meg láncolt papl kezek emelik a kelyhet, alatta
maga választotta jelmondata: ..Sacerdotem oportet offerre" . a papnak áldozatot kell bemutatnia.
Vajon melyik jelige tel jesedett be rajta? Vagy talán mind a kettő?

Mini-evangélium

Van Isten!
Szeret az Isten!
Eljött hozzánk az Isten!
Megbocsát az Isten!
Hazavár az Isten!
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AZ EGYHAZ SZAVA

VI. PÁL PÁPA BESZÉDE PÉTER·PÁL (INNE PÉN
Elhunyt Szeritaty ánk ebben a nyilvánoss ág elótt elhangzott utols ó nagy beszédében
maga Jellemezte t izenöt éves pápaságának vezérelve it és k iemelkedő ténye it . Ennél
méltóbb öss zefoglalással nem búcsúzhatnánk t ől e .
T isztelendő

Testv éreink! Kedve s fia ink és leányai nk az Úrban!
Ma, ezen a szentmi sén, a szent apostolok, Péter és Pál alakja a szok ásosnál élénkebben áll szemün k előtt . Nemcsak azért. mert az egyházi év szokott
lefolyása során ma ez az ünnep kerül sorra , hanem amiatt a különös jelentőség
miatt is, amit az Egyház főpásztorává való megválasztásunk 15. évfordulója
hoz magával számunkra . Hiszen aD. születésnapunkon túl életünk természet
adta menete földi létünk alkonya fe lé ta rt .
Péter és Pál, a róm ai egyház és a v il ágegyház . nagy és egyenes oszlopa!"!
(Római Szt. Kel emen 1,5,2) Az igei stentisztelet imént hallott szavai elénk
áll ítják a két apostol t. mélyen megr agadó összefüggésben : egyfelől Péter,
amint minden idők ajándékául megteszi Fülöp Cezáreáj ában a nagy hitvallást ;
másfelől Pál, aki római fogs ágából Timóteu sra bízza küldetésének mélységes
végrendeletét. Amikor most áttek intjük azt az i dősza k o t. amelyben az Úr ránk
bízta egyházát , mind a két apostol szemünk előtt lebeg . Bár Szent Péter leqcsekélyebb, méltatlan utódának tartjuk magunkat, mégis erősít és hordoz éle.
tünknek döntő küszöb én a tudat , hogy Egyház és vil ág elót t mindig újból, fáradhatatlanul megv allottuk: .Te vagy Krisztus , az é l ő lsten Fia" (Mt 16,16).
És hisszük, hogy Páll al mi is elmondhatjuk: . A jó harco t megharcoltam , a
pályát vég igfutottam, a hitet megtartottam" (2Tim 4,7) .
1) A hit védelme

Feladatunk még mind ig az, mint Péteré , akinek Krisztus azt a megbízást
adta, hogy erős ítse meg testvéreit (Lk 22,32) : szolgálni a hit igazságát, és
felkínáln i ezt mindazoknak, aki k keresik. Utolérhetetlenül fejezi ezt ki Arany szavú Szt. Péter : .S zent Péter , aki még mindig ősi székhelyén él és elöljár.
felajánlja a keresőknek a hit iqazs áq át" (Levél Eutühészhez) . Igen, a hit .ért ékesebb az aranynál" (1Pét 1.7), mondja Szent Péter; nem elég egyszer meqkapni, hanem meg kell őrizni, nehézségek között is, . t üzben megpr óbálva" .
Az apostolok üldöztetésben is hirdették a hitet, és saját halálukkal pecsételték
meg róla tett bizonyságukat. Igy hasonlóvá váltak Urukhoz, Mesterükhőz, aki
- mint Szt. Pál olyan szépen mondja - .Ponclus Pilátus előtt jó tanúságot
tett" (1TIm 6,13), A hit tehát nem emberi spekulációból ered (vö . 2Pét 1.16),
hanem az apostolok hanyték hátra . végrendeletükként", ök pedig Krisztustól
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vették. Ú9Y. amint .látt ák, szemlélték és hallották" (vö . lJn 1.1-3). Ez az Egy·
ház hite. az apostol i hit. Ez a Krisztustól kapott üzenet sértetlenül megmarad
az Egyházban a Szentlélek bens ő támogatása erejében, a Péterre bízott különleges felad at által (hisz Krisztus imádkozott érte: "I:n imádkoztam érted . nehogy meginogj hitedben " Lk 22.32), valamint a Péterrel egységben l év ő apostoli kollég ium feladata által : "A ki t iteket hallgat. engem hallgat" (Lk 10.16).
Péternek ez a szerep e folyt atódi k utóda iban ; ezért kiál thattak fel a kalkedoni
zsinat püspöke i, hallva a Leó pápától küldött levelet : . Péte r szólt Leó ajkával!"
Ennek a hitne k a magva ped ig Jézus Kris ztus , valóságos lsten és valóságos
ember . Úgy . ahogy Péter megvallotta : .Te vagy Krlsztus . az éló lsten Fia."
Kedves testvérek és nőv érek, ez mozgatott bennünket fáradhatatlanul. éberen. fópaps águnk 15 esztende jén át . Ma elmondhatjuk : "A hitet megtartottam" :
mert alázatos és egyben szílárd meggyózódésünk, hogy sohasem árultuk el
"a szent igazságot" (A . Manzonl) . Hogy alátámasszuk ezt a meqqyőzód ésün
ket és v igaszt nyúj tsunk lelkünknek - hiszen állandóan készülünk az Igazságos Bíróv al való tal álkozásra (2Tim 4,8) -. megemlítjük pápaságunk n éhány lényeges okmányát. Ezek mintegy útszakaszoknak tekinthetók abban a
szenvedéssel teli szolg álatunkban. amelyet a szeretet. a hit és az Egyház
rendje érdek ében gyakoroltunk. Az enciklikák és pápai írások sorában elsőül
az ECCLESIAM SUAM c-t kell megnevezn i (1964. aug. 6) , amely pápaságunk
kezdetén az Egyház működésének alapvonalait rajzolja meg saját ter ület én.
továbbá a különvált t estv érekkel. a nemkeresztényekkel és nemh ivókkel folytatott dialógusban. Azután következett a MYSTERIUM FIDEI (1965. szept. 3.) .
az Oltáriszentségról szóló tanítás; a SACERDOTALlS COELIBATUS (1967. jún .
24.) arról a teljes önátadásról. amely a pap karizmája és feladata; az EVAN·
GELlCA TESTIFICATIO (1971. jún. 29.) a tan ús áqr ól , amelyet a szerzeteséletnek
kell ma tennie Krisztus tökéletes követésével a világ elótt ; a PATERNA CUM
BENEVOLENTIA (1974. dec. 8.) a szentév elején az Egyházon belülikiengesz.
telódésról ; a GAUDETE IN DOMINO (1975. máj. 9.) a keresztény öröm gazdag
forrásár61 és világalak ító erejéról ; és végül az EVANGELII NUNTIANDI (1975.
dec. 8.). amely áttekintést kívánt nyújtani az Egyház nagyszerű és sokoldalú
missziós tevékenységéról.
Mindenekelótt azonban . hltvallásu nkat" szeretn énk emlékezetetekbe ldézni. amelyet pontosan tíz éve. 1968. jún . 30·án hirdettünk ki ünnepélyesen. az
egész Egyház nevében és elkötelezéséül. mint .Isten népének Credóját" . Igy
akartuk megerósiten i és erósíteni az Egyház hitének fó pontjait, amint a leqfontosabb egyetemes zsinatok hirde tték. Olyan idóben tettük ezt. amikor a
hittel való könnyelmű kísérletezés annyi pap és hlvö hitét ingatta meg . úgy.
hogy újból a forrásokhoz kellett fordulni. Hála Istennek. sok veszély rneqqyengült azóta; de az Egyház még ma is nehézségekkel küzd a tanítás és az egy·
házfegyel em terén . Ezek láttán ugyanolyan nyomatékkal hivatkozunk most is
erre a hitvallás ra, amelyet pápai tanító hivatalunk fontos megnyilvánulásának
tekintünk. Csak Krisztusnak és az Egyháznak az atyáktól ránk hagyományozott
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tan ításához való húségünk adja meg szellemünknek és lelkünknek azt a mesgyózó erót és azt a világosságot, amit az isteni igazság érett és tudatos blrtokolása biztosít. Egyben szíves, de komoly felszólítást szeretnénk intézni rnindazokhoz, akik saját magukat és befolyásukkal - szóval, írással, maqatart ásukkal - másokat is elősz ör eqyén í hiedelmek útjára visznek, azután az eretnekség és a szakadás ösvényére jutnak. és elbizonytalanítják az egyesek és az
egész hivó közösség lelkiismeretét. - pedig annak egyetlen .kolnonl ának"
kell lenníe az lsten szavának igazságához való közös ragaszkodásban. hogy
megvalósíthassa és biztosíthassa az egy kenyér és egy kehely .kolnonla" ·ját.
Atyaként intjük óket: Hagyjatok föl azzal. hogy további zavart okozzatok az
Egyházban! Eljött az igazság órája: mindenkinek föl kell ismernie saját kötelességét a hitnek, mindnyájunk közös kincsének biztosításában, amelyet Krisztus.
a szlklaalap. Péterre bizott, mint ennek a Sziklának képviselöj ére - ahogy
Szt. Bonaventura nevezi (Ouaest. disp. de perc . ev. q. 4. a. 3.)

2) A z e m b e r i é I e t v é d e I m e
Miközben így nagy sz ívvel. sok nehézség között az igazság szolgálatában
és védelmében kötelezzük el tanítói hivatalunkat, elengedhetetlen feladatunknak tekintjük az emberi élet védelmét is . A II. vatikáni zsinat nyomatékosan
emlékeztetett arra, hogy .Isten, az élet Ura . az embernek adta át az élet fenntartásának magasztos feladatát" (GS 51). Mi - különös feladatunknak tekintve
a Zsinat tanításaínak leghívebb megtartását - pápaságunk egyik fó ügyévé
tettük az élet védelmét mindenütt. ahol fenyegetik. akadályozzák. vagy éppen
elnyomják.
Emlékeztetünk itt is azokra a döntó megnyilvánulásokra, amelyek ezt a
szándékunkat tanúsítják.
a) Mindenekelótt rámutattunk : kötelességünk elómozdítani a fejlódó országok technikai és anyagí haladását. Ez a POPULORUM PROGRESSIO enclklikában történt (1967. márc . 26.) .
b) Azonban az élet védelmének már magának az emberi létnek a csirájánál
kell kezdódnie. Nyomatékkal és világosan tanítja ezt a Zsinat, amikor int a
.Gaudlum et spes" lelkipásztori konstitúoióban: ,Az életet a fogantatástól
kezdve a legnagyobb gonddal kell oltalmaznt: a magzatelhajtás és a gyermek
megölése iszonyatos b űntett" (GS 51) . Amikor tíz évvel ezelótt (1968. júl. 25.)
a HUMANAE VITAE enciklikát kiadtuk, semmi mást nem csináltunk. mint ezt
a tanítást tettük magunkévá. Az evangélium érinthetetlen tanításához igazod·
tunk vele, amely megerósíti a természettörvény normáit és a lelkiismeret hallatlanra nem vehetó követeléseit: az életet tisztelni kell, továbbadása a felelös apaság és anyaság feladata . Ez a dokumentum ma új, még sürgetóbb ldöszerüséget kap azoknak a támadásoknak következtében, amelyeket törvények
intéznek a felbonthatatlan házassági kötelék szentsége és az emberi életnek
az anyaméhtól kezdódó sérthetetlensége ellen .
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cl Ez magyarázza. hogya katolikus Egyház tanítói hivatalában ismételten nyilatkozott a válás és a magzatelhajtás fájdalmas eseményeire és sajnálatos következményeire vonatkozólag. Megtalálhatjátok ezeket rendes tanító megnyíl.
vánul ásalnkban és az illetékes kongregáció megfelelö áll ásf oq laíáselban. Csakis
nagy felelösségünk - mint az Egyház legföbb tanítójáé és pásztoráé - . valamint az embe rek javáért való gondunk készt et ett e nyilatkozatokra .
d) Azonban az ifjúság iránti szeretetünk is indított erre. A f iatalok egy békésebb jövóben bízva növekednek. lelkesen fáradoznak egyéniségük kifejlesztésén . de nem ritkán csalódást okoz nekik és kedvüket szegi . hogya felnóttek
társadalmától nem kapnak kielégító választ. A fiatalság szenvedi meg elsőnek
a családi vis zontagságokat és az erkölcsi élet rendetlenségét. Ok az a becses
örökség. amit meg kell óvni . meg kell erósí ten i. Ezért tek intünk a fiatalokra:
ök a társadalom jövöje. az Egyház jövóje .
Tisztelendó Testvéreink! Kedves fiaink és leányaink az Úrban!
Megnyitottuk el őttetek szív ünket. futólag áttekintve pápai tanító hivatalunk
megnyilatkozása it. hogy szívünkból rnost hangos könyörgés emelkedjék
Megváltónkhoz. Az imént le írt veszélyek. a fájdalmas egyházi vagy társadalmi
eltévelyedések láttán Péter módjára sürgetó szükségét érezzük. hogy Hozzá
menj ünk , mint egyedüli üdvösségünkhöz. és felkiáltsunk : .Urarn. kihez men jünk? Az örök élet igé i nálad vannak " (Jn 6.68) . Csakis ö az igazság. csakis ö
a ml er őnk . csakis ö az üdvöss égünk! Ha ó meqer őslt . folytatni tudjuk közös
utunkat.

d önt ő

De ezen a mai évfordulón arra is kérünk t iteket. adjatok velünk együtt h álát a Mindenhatónak azért a segftségért. amellyel idáig megerósített. úgyhogy
Péterrel mi is elmondhatjuk: .Most már csakugyan tudom . hogy az Úr elküldte
angyalát" (Csel 12.11) . Igen, az Úr mellettünk állt. Hálát adunk neki érte és
dicsőítjük öt. Kérlek. dicsérjétek velünk és értünk. városunk . a .Rorna nobilis"
védöszentjeinek közbenj árás éval. akik a rájuk alapított egész Egyház pártfogói
is.
Szent Péter és Szent Pál! Ti elvittétek a v ilágba Kr isztus nevét. s a szeretet
és a vértanúság legmagasabb bizonyságát tettétek róla. Ovjátok ma is és rnindenkor ezt a Egyházat. amelyért éltetek és szenvedtetek. Tartsátok meg igazságban és békében . Gyarapftsátok minden tagjában az lsten Igéje iránti rendíthetetlen hűséget. az eucharisztikus és szentségi élet szentségét. a hitben
való békés egységet. az egyetértö testvéri szeretetet és a legföbb pásztor
iránti felelösségtudó engedelmességet. Legyen az Anyaszentegyház továbbra
is lsten üdvözftó tervének. az emberrel kötött szövetségének eleven. örvendezó és hatékony jele a világban. Ezért könyörög ez az Egyház hozzátok. Szent
Péter és Szent Pál. Krisztus alázatos helytartójának megindult hangjával. aki
példaképekként és útmutatókként tekint rátok. Oltalmazzátok közbenjárásotokkal. rnost és mindenkor. az eljövendó Úrral való végleges. boldogító találkozásig . Amen . amen .
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A Szentatya végső kív ánságai (Részlet 1965-ben írt vé g re nd e l e tébő ll
Az Egyház helyzetéről: hallgassa meg azokat a szavainkat. amelyeket neki oly
nagy komolysággal és szeretet tel mondtun k.
A Zsinatról: törekedjenek jól befe jezni és gondoskodja nak arr ól, hogy hüségesen végrehajtsák elöí rásait .
Az ökumenizmusról : folytassák a közeledést elszakadt test v érelnkkel. nagy
megértéssel , nagy tü relemmel, nagy szerétettel . de anélkül, hogy elhajoln ának
az igaz katolikus tanítástól.
A világról : ne higgyék. hogy akkor segítik . ha átv eszik gondolat ait. erkölcseit.
ízlését. hanem akkor . ha tanulmányozzák, szeretik és szolgálják .

I. JÁNOS PÁL PÁPA PROGRAMJA
A konklávét lezáró m ls én , 1978. aug. 27-én . a Szentatya a Sixtus-kápolnában besz édet intézett a bíborosokhoz és egyben - a rádió és mondovízió közvetít ésén keresztül
- az egész világhoz. Ebb ől közlünk Itt néhány fontosabb részletet.
Tiszt el e nd ő Testv érek! Kedves fia im és leányaim az egész katolikus világon! M iután lst en titokzato s és aty ai jó sága a pápaság súlyo s f el e l ő s s é g é r e
hívott meg, mindnyájatokn ak üdvözletü nket küldj ük. M indjárt ki t erj esztjük ezt
a föld minden emberére . aki ebben a per cben hallg att bennünket . Az Evanqélium tanítása szerint mindnyáj ukban csak a barátot. a t estv ért kívánjuk látni.
lsten üdv öss éqe, békéje . ir galma. szeret et e legyen mindannyiotokkal!
. . . M inden fiz,ikai és lel ki erőn k k e l . mindenestü l az Egyház egyeteme s
küldet és ének szolgála tára adjuk magunkat. vagyis - ami ezzel egyér t el mü a világ szolgálatára: az igazság, az igazságosság. a béke. az egyetértés . a
nemzetek en belüli és a népek közötti együttmü ködés szolgálat ára. M indenekel őtt az Egyház gyerm ekei t szólítjuk . hogy ébredjenek mind ig jobban f e lel ő s
ségük tudatára : • Ti vagyto k a föl d sója . t i vagyt ok a v il ág világ ossága" (Mt
5.13k). A hivőknek fölébe kell emelkedniök az it t vagy ott eset leg létrejött
belső feszült ségeknek. Ie kell győzni ök a kísértést. hogy a vilá g ízléséhez és
szokásaihoz igazodjanak vagy a könnyü te t szés cslklandozás át k övessék. egyesülniök kell a szeretet et egyetlen köte lék ében. amelynek át kell hatn ia az Egyház belső életét és küls ö fegyelmi formá it is ; készen kell állnlek. hogya világ
e l őtt tanús ágot t eg yenek hitükr ől (vö. 1Pét 3.1 5) .
. . . Programun k elöd ünkének fo lyt atása lesz. azon a nyomon . amelyet már
XXIII. János nagy szíve jel ölt ki az Egyháznak. sok-sok emb er eg yeté rtő örö mére:
- folytatn i akarju k a II. Vatikání Zsi nat örök ségének végrehajtását. hiszen
ennek bölcs szabálya it most is meg kell valós ít anunk. órk öd ünk, hogy valami
talán naqylelk ű , de meggondolatlan lökés ne torzítsa el ta rt aimát és jelentését.
- s ugyanígy azon is. hogy fél énk féke z ő erő k ne lass ít sák le a megúju lás és
élet nagyszerü lendületét ;
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érintetlenül meg akarjuk őrizni az Egyház nagy fegyelm ét a papok és
életében, úgy, ahogya n ezt a századok során a történelem dicséretes
gazdagsága szent és hősi példákkal bizonyította, mind az evangéliumi erények gyakorlásában, mind a szegények , kicsinyek, védtelenek szolgálatában .
E célból elő fogjuk mozdítani a két - keleti és latin - egyházjogi kódex felülvizsgálatát, hogy lsten gyermekei szent szabadságának belső árama mellé
biztosítsuk a jogi struktúrák szilárd támaszát is ;
- emlékeztetni akarjuk az egész Egyházat, hogy legelső kötelessége az
evangeliz áció marad, amelynek fő vonalait elődünk, VI. Pál sűrítette nevezetes
dokumentumba. A hittől átjárt, lsten Igéjével táplált, az Oltáriszentség égi
eledelével erősített Egyháznak tanulmányoznia kell minden utat, keresnie rnlnden eszközt, _akár alkalmas, akár alkalmatlan- (2Tim 4,2), hogy elvesse az
igét, hirdesse az Evangélium üzenetét, tudtul adja az üdvösséget, amely elpalántálja a lelkekbe az igazságkeresés nyugtalanságát, de támogatja is a keresésben felülről jövő segítséggel. Ha majd az Egyház minden gyermeke az
Evangélium fáradhatatlan misszionáriusa tud lenni, akkor az életszentség és
megújulás új virágzása fakad a szeretetre és igazságra szomjas világban;
- folytatni akarjuk az ökumeniku s e rő fe sz í t é st , mint közvetlen elódeink
végső örökségét; változatlan hittel. győzhetetlen reménnyel és nem lankadó
szeretettel őrködünk Krisztus nagy parancsának megvalósulásán: .Hoqy mind nyájan egyek legyenek- (Jn 17,21), amelyben ott remeg Szívének aggodalma a
kálváriai feláldozás előestéjén. A különb öző egyházak közötti viszony, amint
mindenki láthatja, állandó és rendkívüli haladást mutat fel, fejlődik, de azért
a megoszlás még mindig zavar, ellentmondás és botrány oka a nemkeresztények és nemhivők szemében . Ezért átgondolt figyelmet kívánunk szentelni
mindannak, ami elősegítheti az egységet, a hit tanításából való engedmény
nélkül, de ugyanakkor habozás nélkül is;
-

hivők

- türelmesen és szilárdan folytatni akarjuk azt a nyugodt és építő jellegű
párbeszédet, amelyet az eléggé nem siratható VI. Pál lelkipásztori rnúködés ének alapjává és programjává tett, megadva irányvonalait a nagy . Eccleslarn
suam- enciklikában; embervoltunkban kölcsönösen elismerjük egymást. azokkal is, a~ik nem osztják hitünket, s mindig készen állunk bizonyságot tenni
előttük a bennünk élő hltrö! és a Krisztus által ránk bízott küldet ésröl. _hogy
a világ higgyen- (Jn 17,21);
- végül pártolni akarjuk mindazokat a dicséretes és jó kezdeményezéseket, amelyek védelmezhetik és növelhetik a békét a zűrzavaros világban. Együttműködésre szólítunk mlnden jó, igaz, becsület es, egyenes szívű embert, hogy
a nemzeteken belül gátat vessünk a vak erőszaknak , amely csak rombol , romo kat és gyászt vet, a nemzetk özi életben pedig eljuttassuk az embereket a
kölcsönös megértésre, hogy így egyesült erővel előmozdítsák a társadalmi fejlődést ,küzdjenek a testi éhség és a szellemi tudatlanság ellen, lehetövé tegyék
azoknak a népeknek fölemelkedését, amelyek kevésbé vannak megáldva anyagi javakkal , de bövelkednek energ iában és akaratban.
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Testvéreink, drága gyennekeink! Ebben a számunkra sok aggodalomrnal
terhes, de az isteni ígéretek erejétől átjárt órában üdvözöljük minden gyerme·
künket. Szeret nénk, ha mind itt lennének, hogya szemükbe nézhessünk és
megölelhessük őket, bátorságot és bizalmat öntve beléjük, kérve megértésü·
ket és 'imáj ukat .
. . . Emberek, testvérek az egész világon! Mindannyian el vagyunk kötelezve arra, hogy az egész világot mindig nagyobb igazságosságra, szilárdabb
békére, őszi ntébb együttmúködésre juttassuk. Ezért meghívunk és kérve kérünk mindann yiotokat, a társadalom összekötő szövetét alkotó legalacsonyabb
társadalmi rétégektől kezdve az egyes népek felelős vezető i ig : legyetek hathatós és felelős eszközeivé egy új, igazságosabb, őszintébb rendnek .
Reménys ég hajnala pirkad a világon, bár a gyúlölet , vér és háború balj óslatú fe lhő i olykor mintha a sötétség szemfödeiét borítanák rá. Krisztus alázatos helytartója, miközben remegő bizalommal indul küldetésére , teljesen az
Egyház és a társadalom rendelkezésére bocsátja magát , faji és eszmei különbség nélkül, hogy biztosítsa a világnak egy der űsebb , szelídebb nappal feIv irrad ását , Csakis Krisztu s derítheti ránk a be nem alkonyodó világosságot, mert ó
.az igazság napja" (vö . Mal 4,2) ; de mindannyiunk munkáját várja. A mlenkben nem lesz hiány.
M inden gyermekünktől imasegítséget kérün k, mert csak ennek erejére
számítu nk. Bizalommal hagyatkozunk az Úr segítségére : ha egyszer meghívott
földi képviselőjének . nem fog híján hagyni mindenható kegyelmének. A szentséges Szúz Mária, az Apostolok Királynéja lesz pápaságunk ragyogó csillaga .
Szent Pét er , ai Egyház alapja támoga sson közbenj árás ával. győzhetetlen hité nek és emberi nagylelkúségének példájával; Szent Pál vezessen. hogy apostol i
lendületünk a föl d minden népének méretére t águljon ; legyenek velünk v éd ő
szentjeink. Az Atya, a Fiú és a Szent lélek nevében adjuk a világra nagy szeretettel első apostoli áldá sunkat.

I. JÁNOS PÁL BEIKTATÁSI MISI:JI:N MONDOn BESZI:DI:BOL
1978. szept . 3.
A Péternek adott kitüntetés. vagy jobban mondva : emberfölötti megbízatás
láttán Szent Agoston megjegyzi : .Péter természettől fogva csupán ember volt ;
a kegyelem által lett keresztény, s különleges kegyelem által az apostolok
egyike, sőt elseje" (Aug . In loannis Evang. tract. 124,5).
I:rthetően ijedt vonakodással, de egyben ls ten hatalmas kegyelmébe és az
Egyház buzgó imájába vetett erős bizalommal mondtunk igent arra, hogy Szent
Pét er utódá vá legyünk a római püspöki széken, és így magunkra vegyük az
.i gát " . amelyet Krisztu s gyenge vállu nkra akart tenni. I:s mintha csak hallanánk a szavakat . amelyeket Szent Efrém ad Krisztus ajkára, Pét erhez szólva:
.Simon, apostolom , téged tettelek a szentegyház fundamentumává .• Szikl áG'3

nak- neveztelek el kezdettől fogva. mert neked kell szilárdságot biztositani
minden épületnek; felügyelned kell mindazokra, akiknek részük van az Egyház építésében e világon; te vagy a friss víz abból a forrásból, ahol az emberek hozzájuthatnak tanításomhoz; te vagyapostolaim vezére; neked adtam át
a kulcsok teljes hatalmát országomban " (Sermones in hebd. sanctarn 4,ll.
Megválasztásunk első pillanatától kezdve és a köve tkező napokban is mély
benyomást gyakoroltak ránk és bátorította'< fiaink és leánya ink szíves vonzódáaának jelei itt Rómában és az egész világból. Tudtunkra adták, mennyire
örülnek, hogy lsten Ismét látható főt ajándékozott Egyházának. Lelkünkben önként felhangzanak nagy és szent előd ünknek. Nagy Leónak a római hívekhez
intézett megindult szavai: . Szent Péter még mindig itt ül ezen a katedrán, és
soha el nem múló egységben kapcsolódik Krisztushoz . . . Ezért van lelkesedéseteknek mindez a megnyilvánulása; testvéri egységgel és húséges ragaszkodással annak nyilván itjátok ki, akinek hivatalában mi nem annyira vezetni ,
mint szolgálni szeretnénk" (Sermo V. 4-5) .
Igen, a szeretetben való elöljárásunk szolgálat. És ezt állítva nem csup án
katolikus keresztény testvéreinkre gondolunk, hanem mindazokra, akik uqyanúgy próbálnak Krisztus tanítványai lenni, Istent tisztelni és az emberek javán
dolgoznI.
Ebben az értelemben szívélyes és elismerő üdvözletet intézünk a több i
egyház és egyházi közösség itt jelenlevő küldöttségeihez. Még nem teljes közösségben élő testvérekként közösen fordulunk Odvözítőnk, Jézus Krisztus
felé, és mindannyian igyekszünk növekedni az életszentségben, amelyet elvár
tőlünk. Kölcsönös szeretetben hisz enél kül nem lehetséges kereszténység
- akarjuk előkészíteni a hitben való egys ég uta it, eltelve áhít atos t isztelettel
Krisztus igazsága iránt és a hivatás ir ánt , amelyet egyházában az aposto lokra
és követőikre bízott.
. . . Minden itt [elenlev öt. kicsiket-nagyokat biztosítunk készségünkről,
hogy az Úr szellemében szolgáljunk nekik!
Szeretetetektről övezve és imátoktól hordozva kezdjük meg apostoli szolgálatunkat. Utunk világító csillagául lsten Anyját szólítju k, M ári át , a .Salus
Populi Homanl-t és .az Egyház Anyját", akit a liturg ia szept ember hónapjaban különösen is tisztel. Szúz Mária kísérte gyengéd szeretetével életünket
gyermekkorunkban, szeminaristaként, papi és püspöki életünkben. Vil ágosítsa
meg és vezérelje lépteinket továbbra is, hogy most, amikor Péter hangjává
lettünk, Fiára, Jézusra szögezve tartsuk szemünket és szívünket, és az egész
világ előtt örvendő biztonsággal vallhassuk meg hitünket : ..Te vagy Kris ztus ,
az élő lsten Fia- (Mt 16,16). Amen.
- Urunk, örök Pásztor! Hallgasd meg imáinkat és tekints rám , méltatlan
szolgádra, aki - miután elfogadta szereteted t itokzatos tervét - most, mint
szolgáid szolgája, a szent egyház élén állok. Légy támaszom abban a küldet ésben, amelyet Tőled kaptam. ~s hogy össze ne roskadjam alatta, Te, aki ezzel
a méltósággal ruháztál fel. add nekem Lelked erejét! (A hivő k könyörgésének
zár6lmája) .
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II. JÁNOS PAL PÁPA ELSO DZENETE
Okt. 17-én, a konklávét bezáró misén , a pápa elódjéhez hasonlóan üzenetet Intézett
a világhoz . Bevezetőben az egym ásra to luló eseményekkel kapcsolatban a Szentírás
két helyét Idézte [Róm 11,33: Zsolt 121 ,1kl. és kijelentette, hogy egy pápaság programja .napl megfontolást és gondos kídolqozást" Igényel, egyelőre csak bizonyos
.alapvarö kllelentéseket" kiván t enni , .Isten vigasztaló Jelenlétének tudat ában". Hivatkozott elődjének programjára , amellyel teljesen egyetért.
Mindenekelőtt emlékeztetni akarunk a II. vatikáni egyetemes zsinatra,
amely gondos megvalósításra kötelez bennünket. Nem mérföldkő és roppant
jelentőségú esemény-e ez az Egyház kétezer éves történelmében és ennélfogva a világnak és az emberiség fejlódésének vallástörténetében? A Zsinat
azonban nemcsak okmányaiból áll, és nincs vége azokkal a kezdem ényezésekkel sem, amelyeket a rákövetkező években keresztülvitelére tettek. Legelső
kötelességünknek tartjuk, hogy előmozd ítsuk a zsinati határozatok és iránymutatások gondos átültetését a gyakorlatba. Ezt éppen olyan okosan , rnlnt
amennyire buzdítóan kell tennünk, azzal a céllal, hogy mindenekelőtt megfelelő szellemi magatartás jöjjön létre. Mert elsősorban az emberek felfogá·
sának kell a zsinathoz Illeszkednie, hogy Igy irányvonalalt átültethessük a
gyakorlatba, és kidolgozzuk azt, ami a sorok között van, vagy más szóval bennfoglalóan található benne, tekintetbe véve a közben nyert tapasztalatot és az
új körülményekből adódó követelményeket.

Az a pont, amelyre különösen nagy gondot akarunk fordítani, az ekkleziológla. Újból kézbe kell vennünk a zsinat . M agna charta" -ját, a . Lumen gentium" dogmatikus konstitúciót, hogy megújult és még nagyobb buzgalommal
szemléljük az Egyház természetét és feladatát, létmódját és tevékenységét.
(A pápa Itt utalt az Egyházra mint .az üdvösség egyetemes szents éq ére" és
Igen erős hangsúllyal emelte ki a kollegialitást.)
Ennyit a zsinatról. De az átvett hivatalunkhoz való húség teljes terjedelmében kötelez . .. Meggyőződésünk, hogy ennek az egyedülálló hivatalnak rnlndig a szeretet forrásából kell táplálkoznia. Mert a szeretet a szükségképpeni
felelet Jézus kérdésére: .Szeretsz engem?" Ezért szfves-örörnest Ismételjük
Szt. Pál szavait: .Krlsztus szeretete sürget rnlnket" (2Kor 5,14). mert azt akarjuk, hogy hivatal unk kezdettől fogva a szeretet szolgálata legyen, mindenben
ezt tükrözze, ezt fejezze ki.
A pápa előde inek Iskolájába kiván j árnl. Idézte VI. Pál szavait, aki 15 éves főpap
sága lelkIIsmeretvIzsgálataként nyugod tan állithatta: . A hitet meqtart ottarn" , és I. János Pál alakját, akiből .pápasága alig néhány napjában Izzó. sőt túláradó szeretet áradt
kl a világba." Hangsúlyozta a hüs éqet Péter széke, a tanftóhlvatal és az egyházi elöljárók Iránt.

A húséghez tartozik továbbá az egyházi tekintélytől származó liturgikus
szabályok pontos megtartása. EI kell tehát utasítani azt a magatartást, amely
önkényesen és hivatalos jóváhagyás nélkül vezet be újításokat, ugyanúgy a
másikat ls, amely nyakasan vonakodik elfogadni a szent szertartásokban törvényesen bevezetett és Immár hozzájuk tartozó változásokat. Vonatkozik a hú5
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ség az Egyház nagy fegye/mére is, amiról közvetlen Elödünk bes zélt. Ez nem
elnyomó, sanyargató jellegú; inkább Kr isztus titokzatos Testének helyes r endjét akarja óvn i, és egyben elérni, hogy az összes tagok egymással v aló kapcsolata természetes és feladataiknak megfe/eló legy en. Végül megnyilvánul a
húség a papi és szerzetesi élet követelménye inek te lj es ít ésében. hogy mIndazt, amit szabadon ígértünk Istennek, mindenkor meg is tartsuk és kifejles szük ,
életünket állandóan te rmészetfölötti elvek irány ítsák.
Nem szeretnénk itt megfeledkezn i a többi egyh ázban és egyházi közösség ben éló testvéreinkról és n ővérelnkr ől sem . Az ökumenizmus ügye olyan f önséges és annyi okosságot kív án meg , hogy nem hallgath atunk róla . .. Ezért
folytatni akarjuk a már szerencsésen meg kezde tt ut at és elós egít eni mindent,
ami elh áríthatja az akadályokat. Kívánjuk, h09Y egy esült fáradozáss al v égül
még is csak eljussunk a te ljes egységre.
I:s minden emberhez is fordulunk, hiszen min t a m indenható lsten gyermekei fivére ink és növérelnk: szeretnünk kell ő k e t és szo/gá lni nekik. Ezért minden fölényesség nélkül, inkább Igazi alázattal ki akarj uk jelenten i azt az akaratunkat, hogy igazán hozzájáruljunk a békének, a hal adásnak és a népek közötti
Igazságosságnak m indig íd őszerú és fontos ügyéhez. Semm iképpen sem az a
szándékunk ezzel, hogy pol itikai dolgokba vagy vil ági ügyek intézésébe avatkozzunk . Mert amint az Egyház nem merülhet 'ki semm iféle föld i alakban , éppúgy minket is csakis vallásos és erkölcsi okok vezér elnek, am ikor az embe .
reknek és a népeknek éppen ezeket a kérdése it karoljuk fel. Annak a nyomán
járunk, aki tö kéletes magatartás képpen arra intette övé it , hogy legyenek a
föld sója és a világ világossága (vö. Mt 5,13-16).
. . . Hogy hogyan folyik le egyén i életünk, miután váratlanul az apostoli
szolgálat nehéz terhét tették ránk , az nem j elentó s. Saját személyünknek - és
ezt Itt nagyon világosan meg szeretnénk mondan i - teljesen háttérbe kell
szorulnia a súlyos hivatás mögött, amelynek meg kell felelnün k. Szavunk ezért
kéréssé vál ik . Miután imánkkal Istenhez fordultunk, ér ezzük , hogy szükség ünk
van a ti imát okr a is, hogy osztályrészünk legyen az a nélkülözhetetlen természetfölötti segítség, amellyel folytathatjuk el ődein k feladatát, ott, ahol az ó
kezükból kiesett.
. . . Ebben a neh ézségekkel teli aggodalmas ór ában ki máshoz fordulhatnánk, mint Szúz Máriához, aki Kr isztus titkában mindig anyaként él és m üködik közre! Gyermeki t isztelettel fordulunk hozzá, és megismételjü k a szavakat, amelyeket húsz évv el ezel őtt . p üspökke szentelésünkkor szívünkbe és
elmerünkbe véstünk: . Egészen a Tiéd! " Azután seg ítségül hívju k Szent Péter
és Pál apostolt és az egész Egyház minden szentjét és boldogját. Egyben üdvözlünk most m inden embert: az idő s e k e t. a felnótteket , a f iatalokat , a gyerekeket és a legkisebbeket. Úgy tele a szívünk atyai szeretettel , hogy szavakba
is kell foglalnunk . Osz intén kív ánjuk neki k, hogy valam enny ien . gyarapodjanak Urunk és Megváltónk , Jézus Krisztus kegyelméb en és Isme retében" (2Pét
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3,18). ahogyan az apostolfejedelem kívánta . Mindenk ire első apostoli áldásunkat adjuk; részesttsa ez nemcsak őket egyénileg, hanem az emberiség
egész családját is mennyei At yánk bőséges kegyelmében . Amen .

II. JANOS PAL BESZ~DE BEIKTATASI MIS~J~N

1978.okt. 22.
Dicsért essék a Jézus Krisztus!
1. .Te vagy Krisztus, az élő lsten Fia" (Mt 16,16).
Ezekben a szavakban tört ki Simon, Jónás fia, Fülöp Cezáreája vidékén .
Igen, saját szájával mondta el, mély, élő, egyszerű , átérzett meggyőződésből,
- és mégsem őbenne van a forrásuk, az eredetük, •. . . mert nem a test
és a vér nyilvánította ezt ki neked , hanem mennyei Atyám " (16,17) . A hit
szaval voltak.
Ezek a szavak Péter küldetésének a kezdetét jelölik az üdvösség, lsten
népe történetében . Ettől a hítvallástól kezdődően új kiterjedést kapott megváltásunknak és lsten népének története : az Egyház történelmi méretekre t águI. Az ekkleziológia i dimenzió kezdete lsten népének történetében ebbe a
hitvallásba mélyeszt i gyökereit, és összefügg azzal az Emberrel, aki így szólt:
.Te Péter vagy - szikla , kőszikla - , és erre a sziklára építem Egyházamat:
2. Ma , ezen a helyen újból ki kell mondanunk és meg kell hallanunk ugyanezeket a szavakat: .Te vagy Krisztus, az élő lst en Ha: Igen, kedves testvéreim, fiaim és leányaim , ez a lényegi E szavak tartalma megnyitja szemünk
előtt az élő lst en titkát. A Fiú juttatott bizalmas viszonyba bennünket ezzel a
titokkal. Senki sem hozta olyan közel hozzánk emberekhez az élő Istent, senki
sem nyi lat kozt atta ki úgy, mint ő. Isten -meglsmerésünk útján, lsten felé Vez ető ut unko n te ljesen ezeknek a szavaknak az erejéhez vagyunk kötve . •Akl
engem lát, látj a az Atyát lsl" (Jn 14,9) A Végt elen, a Kikutathatatlan, a Kimondhat atl an közel jött hozzánk egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban, aki a
bet lehemi istállóban Szűz Máriától született.
11 valamennnyien , akiknek már osztályrészül jutott a hit felbecsülhetetlen
boldogsága, - ti mind nyájan, akik még keresitek Istent, - és ti is, akiket kétségek kínoznak: fogadjátok be magatokba, itt és ma, még egyszer a Péter klejtette szavakat. Ezek a szavak az Egyház hitét tartalmazzák. Bennük van meg
az emberről szóló új igazság, sőt végső és végleges igazság : az élő lsten fia .
•Te vagy Krisztus, az élő lsten Fial"
3. Ma az új római püspök ezzel az ünnepi szertartással megkezd i szolgálatát Péter székében. Péter éppen ebben a városban teljesítette és fejezte be
az Úrtól kapott megbízatását. Az Úr egyszer e szavakkal fordult hozzá: .Mi·
kor ifjabb voltál, felövezted magadat , és oda mentél, ahová akartál. Amikor
majd megöregszel, kitárod kezedet. más övez föl téged , és oda visz, ahová
nem akarod" (Jn 21,18).
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Péter Rómába jött. M I más vezette lépteit és hozta el eddig a városig,
mint az Úr rneqb lz ása Iránti engedelmesség? Talán ez a galileai halász Inkább
nem jött volna ide; talán szlvesebben maradt volna ott a Genezáret partján,
csónakán ál. halászháló inál. De az Úr vezetése alatt. rneqblzat ás ához húen Idejött!
Egy régi hagyomány szerint (csodálatos irodalmi fo rmát öltött ez Slenk lew iez Henrik egyik regényében) Péter a Néró-f éle üldözés alatt el akarta hagyni
Róma városát. Ekkor azonban az Úr beavatkozott : szembe jött vele . Péter rneqszölltotta és megkérdezte : .Ouo vadis , Domine? - Hová mégy, Uram?" I:s az
Úr azonnal rgy felelt: .Bórn ába megyek, hogy másodszor is megfe szíts enek :
Erre Péter visszatért a városba, és ott maradt a saját keresz t re fes zrtésé ig .
Igen, kedves testvéreim, f iaim és leánya im! Róma Péter püsp ök í székhelye .
A századok folyamán új meg új püspökök követt ék őt ebben a székben. Ma
rneqlnt egy új püspök veszi birtokába Péter róm ai katedráj át, riadt szívú p üspök, elégtelenségének teljes tudatában . Hogy is ne remegne meg hivat ásának
nagyságától , a rórnal püspöki székkel [ár ö egyetemes küldet éstől!
Péter römal katedrájára ma egy olyan püspök hág fel , aki nem r őma l : Lengyelország f ia. De ettől a pillanattól rómaivá vált. Igen, rómaivá! Már csak
azért ls, mert olyan nép fia, amelynek történeimét k ez de ttő l fog va, ezeréves
hagyományként élő , erős , rneqszak íta t lan. tudatos és óhajtott kapcsolat jel ·
lemzi Pét er székével; olyan népé , amely mind ig húséges maradt ehhez a r ómai katedrahoz. Milyen kifürkészhetetlen is az isteni Gondviselés terve !
4. Az elmúlt századokban Péter utódát , amik or birtokba vette püspöki székét, a tiarával megkoronázták. Ut oljára VI. Pál pápával történt ez 1963-ban. Az
ünnepélyes koronázás i szartartás után azonban nem viselte több é, és így ut ódalnak szabad elhatározást engedett ebben a te kintetb en.
\. János Pál pápa, aklnek emlé ke még olyan el even a sz fv ünkb en , nem
akarta a tiarát. I:s ma az utóda sem akarja. Nem felel meg az I dő k n ek , hogy
újból életbe léptessünk egy olyan szertart ást, amelyet (bár igazságt alanul) a
pápák világi hatalma jelképének tek intettek. A mi koru nk arra hiv, arra sürget
és kötelez, hogy az Úrra szögezzük tek intetü nket , és alázatos . áhltatos szemlélódéssel mélyedjünk el magában Jézus Krisztusban , az ő legf őbb hatalm ának
titkában.
Ó , aki Szüz Máriától született, az ács f ia - ahogy hitték róla - , az élő
l st en fia - ahogy Péter megvallotta - , azért jött, hogy valamennyiünket egyet·
len Országgá, papi néppé tegyen.
A második vat ikáni zsinat újbó l emlékezetünkbe idézte ennek a hatalomnak
titkát, valamint azt a tényt is, hogy az Egyházban folyt atódik Krisztus papi.
prófétai vagyis tanítól és királyi küldetése. Mindenki, lsten egész népe rész t
kap ebből a hármas küldetésbő l. A múltban ta lán azért tették a pápa fejére a
hármas kor onát, a tiarát, hogy ezzel a jelképes gesztussal kifejezésre juttassák
Istennek Egyházára vonatkozó üdvözít ö tervét. ti. azt. hogy Krisztus Egyházá.
nak egész hierarchikus rendje , a benne gyakorolt tel j es . szent hatalom" sem-
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mi más. mint szolgálat. Szolq álat, amelynek csak egy célj a van : hogy lsten
egész népe részesedjék Kr isztusnak ebben a hármas küldetésében , és mindig
az Úr uralma alatt maradjon. amely nem e világ hatalma itól ered , hanem a
mennyei Atyától, s a halál és a feltámadás tttk áböl.

Az Úrnak ez a korlátlan, még is szel íd és gyengéd hat alma felelet az ernber legmélyebb mélyére, értelmének, akaratának és szívének legnagyobb várakez ásatra . Nem az erő s zak nyelvét beszéli , hanem szeretetben és igazságb an
nyilatkozik meg .
Péter új utóda a római püspöki székben forrón , alázato san és bizalommal
így imádkozik ma : . Kri sztus! Add , hogy teljesen a te egye tl en hatalmad szolgájává váljak és az legyek! A te szelíd hatalmad szolgája! A te elmúlást nem
i s m e rő hatalmad szolg ája! Engedd , hadd legyek szolga! Még több szolgáid
szolgája! •

5. Testvéreim és nővére im! Ne féljete k befogadni Krisztust és el ismerni az
hatalmát! Segítsetek a pápána k és mindazoknak, akik szol gálni akarnak Kr lsztusnak és az ő hatalmával az embernek és az egész emberiségnek ! Ne félje·
tek! Nyissátok kl, Igen, tárjátok tágra a kapukat Kr isztusnak! Nyissátok meg
az államok határait, a gazdasági és politikaI rendsze reket. a kultúra , elvlllzáció és haladás tágas birodalmát az ő megmentő hatalmának! Ne féljetekl
Krisztus tudja, .rnl van az ember belsejéb en" . Egyedül ő tudja!
ő

Az ember ma soks zor nem tudja , mi van a belsejében , szív e-lelke mélyén .
Ezért gyakran bizonytalanságban él afelől , ml életének értelme ezen a földön.
Kétségek támadnak rá, és ez kétségbeesésbe csap át . Engedjétek meg hát kérlek benneteket, alázattal és bizalommal könyörgök - , engedjétek meg
Krisztusnak, hogy besz éljen az emberhez! Csak nála vannak az élet igél! Igen.
az örök életé!
Éppen ma ünnepli az egész ESyház a világmissziók napj át. Imádkozik, elrnélkedtk, és síkra száll azért, hogy az életnek Krlsztus t ólez árrnaz ó igéj minden
embert elérjenek, és az emberek el is fogadják őket , min t a reménység , az
üdvösség és a te lje s szabadulás üzenetét.

A pápa ezután köszönetet mondott a megje lenteknek és a k özvettr és néző in e k ill.
hallgatóinak (kb. 300 OOO·en a Szent Péter-t éren , 44 televIzió· és a legtöbb nagy rádlóállomás) . Majd lengyeiül folyt atta :
Hozzátok f ordulok most, szeretett hazámfial . . . Mit is rnondj ak? Mindaz,
amit mondh atnék, csak gyenge árnyéka annak, amit szívem és a t i szívet ek
ebben a pill anat ban érez . Hagyjuk hát a szavakat! M aradjon csak a nagy csend
lsten előtt . imába olvadó csend .

Kérlek benneteket: legyetek velem ! Jasna Gorában és min denütt. Ne hagy·
játok abba a pápa támogatását, aki ma a költő szavával lm ádkoztk: .I st en
Anyja, ol talmazd Censtochowát és Ostra Brama-tl" t:s ugyanezeket a szavakat
intézem ebben a különleges pillanatban hozzátok is . (Majd ismét olaszu l foly.
tatta :)
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Ez most imára szóló felhfvás és kérés volt az új pápáért, anyanyelvemen
elmondott felhfvás. Ugyanezzel a felh ívéssal fordulok a katolikus egyház rnlnden fiához és leányához. Emlékezzetek meg rólam imáitokban, ma és mindig!
Rövid francia, angol, német, spanyol, portugál, üdv özl ő szavak után a Szentatya
a hazájával szomsz édos ukránokat. ruszinokat, cseheker. szlovákokat és litvánokat köszöntötte anyanyelvükön. Majd Igy zárta beszédét:
Kitárom szívemet a keresztény egyházakban és egyházi közösségekben élő
minden testvér felé . Különösen ls köszöntelek titeket, akik itt jelen vagytok,
a hamaros személyes találkozás reményében . Már most kifejezésre juttatom,
milyen őszintén értékelem, hogy itt akartatok lenni ezen az ünnepi szertart áson.
I:s végül minden emberhez fordulok, minden egyes emberhez (és micsoda
áh ítatos tisztelettel kell Krisztus apostolának az .ember" szót kiejteniel) :
Imádkozzatok értem! Segítsetek, hogy tudjak nektek szolgálni! Amen.
A három órás ünnepl szertartás után a Szentatya még megjelent dolgozószobája
ablakában, hogy - mint mondotta - folytassa elődeinek szép hagyományát, a közös
Úrangyala-Imát. Miután utalt az éppen véget ért szentmisére. Igy folytatta:
Most még mélyebbre kell hatolnunk. Vissza kell térnünk a világtörténelemnek ahhoz a pillanatához, amelyben az Ige testté lett, lsten Fia emberré vált.
Az üdvösség története tetőpontjára érkezett és egyben új, végleges formát
kapott, amikor a názáreti Szúz elfogadta az angyal üzenetét ezekkel a szavakkal: .Legyen nekem a te igéd szerlnt" (Lk 1,38). Úgyszólván ebben a pillanatban kezdödött el az Egyház élete . Menjünk hát vissza ennek a misztériumnak
az eredetéhez. Ebben a titokban karoljuk át még egyszer a kereszténység, az
itt Rómában központjara talált Egyház múltját. Próbáljuk átfogni benne a teljes
[övöt, pápaságunkét, lsten népéét és az egész emberi családét. Mert a család
az apa akaratából ered, de az anya szíve alatt fogan meg . Ezzel a hittel, ebben
a reménységben Imádkozzuk: Angelus Domini . . .
A szokásos áldás után a pápa külön köszöntötte a nagyszámú fiatalt : •TI vagytok
a világ jövöje. TI vagytok az Egyház reménye. TI vagytok az én rem ényem!" Majd 3/4 2 felé járt az Idö - kijelentette: .Kedveseim, be kell fejeznünk. Ebédidő van nektek és a pápánaki Dicsértessék a Jézus Krlsztus!"

EGYHÁZATYÁK A KEGYELEMROL
Antlóchlal Szt. Ignác, püspök és vértanú (?-107)

Ignácot fogolyként viszik Rómába. A római keresztényekhez Irt levelében azért
könyörög, hogy ne akadályozzák meg vértanúhalálát. A benne élő Lélek, .8 bensejében beszélő élő v íz" vonzását követi, mikor vértanúságra vágyik. A kegyelmi élet betelles ül ését sz ületésnek, Igazi emberré válásnak fogja fel:
Most kezdek csak Krisztus tanítványa lenni. Semmi látható vagy láthatatlan
hatalom ne irlgyelje meg tölem , hogy Jézus Krisztushoz érjek. Jöjjön rám t űz
vagy kereszt, küzdjek vadállatokkal, szórják szét csontjaimat, vágják le tagjaimat, zúzzák össze egész testemet, gyötörjön meg gonoszul az ördög , - csak
Krisztust elérhessem . A föld széles határa, ennek a világnak a királysága! sem-
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mit sem adnak nekem . Jobb meghalnom, hogy Krisztushoz érjek, m int a föld
határain uralkodnom. Ot keresem, aki rneqhalt értünk; öt kívánom , aki felt ámadt számunkra . Közel van születésem órája . I:rtsetek meg, testvéreim. Ne
akadályozzátok meg, hogy eljussak az életre! Ne akarjátok halálomat! Ne adjátok vissza a világnak , ne csaljátok meg anyagi léttel azt, aki Istené akar lenni! Hagyj atok, hogy a tiszta fényt befog adjam ! Ha majd odaérek, akkor leszek
igazán ember . Engedj ét ek, hogy kövessem Istenem szenvedését. A kiben O
lakik, értse meg , mit kivánok! .. .
Az én szerel memet keresztre feszitették , és minden fö ldi szenvedély tüze
kial udt bennem. Az é lő vlz, aki bensömben beszél, Igy szól bennem: . Jöjj az
Aty ához! ' Nem találok örömet romlandó ételben, ennek az élet nek a gyönyöreiben. Az lst en kenyeré t kív ánom. amely Jézus Kr isztusnak, Dávid sarj adékának
teste; italul az ö vérét kivánom , az örö kké tartó szeretetlakomát .. . Isten
gabonája vagyok; vadállatok fogai öröinek meg , hogy Krisztus tiszta kenyerévé váljak . . . Kérjétek Krisztust értem, hogy a vértanúság révén lsten áldozatává legyek! (Róm 5,3-6,3: 7,2-4)
Szent Bazil (329-379)

Szövegünk a Szentlélek c. hires könyvéből való (9. fej.). BazIl nál , mint általában a
görög atyáknál. a kegyel em el s ő s orba n a Szentl élek személyes bennünk lakását és önmagához formáló, .lelki ember " -ré alakftó tevékenységét [elent l. A lelkünket meqvilágító Lélek vezet el azután a .K éprnás" (elkon) , azaz a Fiú ismeretéhez. Benne
szemlélhetjük az önmagában láthatatlan . Osmlnta" (archetypoa) , azaz az Atya klmondhatatlan szépségét .

A Lélek a szentség forrása, értelmes fény, amely minden értelmes lénynek
tiszta látást ad az igazság feli smerésére. Természetében megközelíthetetlen ,
de jósága miatt fel ismerhetö; mind ent betölt erejével. de csak az arr a rnéltókkal közli önmagát ; nem egy és ugyanazon mérték szerint, hanem a hit arányában osztja meg múködését. Lényege szerlnt egyszerú , de erejét sokf éle
módon nyil vánítja ki. Teljes egészében van jelen mindennek. teljes egészében
van mindenütt. Szenvedés nélkül osztja meg magát . és teljes marad , míg mások részese dnek benne . Nézzük a napsugarat: úgy ajánd ékozza mB9 minden
élvezöjét. mintha csak eqyetlen élvező számára volna jelen : pedig elönti fénynyel a földet és a tengert és elveg yül a levegövei is. Hasonlóképen a Lélek
úgy van jelen mindenkinek, aki képes befogadás ára, rnlnth a csak egyetlen
egynek voln a jele n; mégis mi ndenkire elegendö kegyelmet ára s zt . és önmagá·
ban teljes marad. Azok , akik részesedne k benne, annyira élvezik, amennyire
természetü k megengedi , nem amennyi re a Lélek képes önmagát kiosztani.
A Léleknek a lé lekben lakása nem t érbeli közelséget jelent (hogyan is lehetne egy testetlen valóságot testi módon megk özelíteni?), hanem a szenvedélyek kizárását . Hiszen a szenvedélyek azált al, hogy a test szeret eté re bujtogatnak , megtámadják a le lket , és elid egenítenek lsten baráts ágától. Megtisztulni attól a rútságtól, amelyet a bún okozott a lélek ben, vissz at érn i saját
te rmészetének szépségéhez , mintegy visszaadni a kir ály képmásának eredet i
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formáját, - ez az egyet len útja annak, hogy közel jussunk a VIgasztalóhoz. Ö
azután, mlnt a nap, megtisztult szemedet magához vonva, megmutatja neked
önmagában a Láthatatlan Képmását . A Képmás boldog látásában pedig meglátod az Ösmlnta kimondhatatlan szépségét. A Lélek által emelkednek fel a
szIvek ; ő fogja kézen a gyengéket, általa nyer ik el a törekvők a tökéletességet. Ö vil ágrtja meg azokat, akik minden szennytől megtisztultak, és az önmagával való közösség révén .lelki emberek" -ké teszi őket. Am int a fényvisszaverő és csillogó testek a napsugár hatására maguk is fényforrássá válnak , és
önmagukból sugározzák a tőlük különböz ö fényt , úgy azok a Lélek-hordozó lelkek, akiket a Lélek meqv tláqcslt, . lelkl" -vé válnak , és másokra árasztják a kegyelmet.
A Lélek múködéséből származik a jövő e l őrel átása. a miszt ér ium ok Ismerete, a t itkok tudása, a karizmák szétosztása, a mennyországra való polgárj ogunk, az angyalokkal együtt énekelt dicséretünk, a vég nélküli öröm ; állan dó
lakásunk Istenben, Istenhez hasonulásunk és végül minden vágy legnagyobbja:
Ist enné válásu nk.
Szent Agoston (354-430) beszédetböl:

A kegyelem úJjáteremtl az embert, örömmé változtatja az erkölcsi törvény megtartását, és a szeretet új dalára Ihlet:
A szeretet .. . új dalt énekel . .. Az tölti be a törvényt, aki nem a tö rvény, hanem a kegyelem rendjében van: számára a törvény már nem teher,
hanem ékess ég; nem gyötrelme többé a retteg őn ek , hanem dísze a szeretö nek. Hiszen lángragyúlt a szeretet lelke, és a t ízhúrú lanton már új dalt énekel . . . Az új dal az Újszövetség kegyelme; ez különböztet meg minket a rég i
embertől, aki először a földbő l emberré teremtetett. (Sermo 33 l-5)
Az új dalt azonban csak az énekelheti, akinek szeretete egyetemes , azaz elfogadja
az egész világot átfogó katolikus Egyház közösségét:
Oreggé tette az embert a bün, megújtja a kegyelem. M indazok tehát, akik
megújulnak Krisztusban, új dalt dalolna k, hogy megkezdjék az örök életet. Ez
a dal pedig a békesség és szeretet éneke. De aki kiválik a szent ek közöss éq éből, nem dalolhatja az új éneket. Hiszen a régi v iszálykodás útját követte, nem
az új szerétetét. Mi ez az új szeretet? Békesség, a szent közösség köteléke ,
élő kövekből egybe illesztett lelki épület. Hol találjuk meg az új szeretetet?
Nem egy helyen, hanem az egész világon. Hall gasd csak, hogyan mondja egy
másik zsoltár: "dalolj at ok az Úrnak új dalt, egész vil ág, dalolj az Úrnak! " Ebből
megérthetjük, hogy az, aki nem énekel az egész v il ággal együtt, csak a régi
dalt fújja , akármilyen szavak is tolulnak az aj kára . . . Mi azonban az új dalt
daloljuk . . . Senki se váljon ki közülünk. senki se válassza el magát közösségünktől.
(In Ps 149, 1-3)
(Osszeáll rt otta Kereszty Rókus)
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ESZM~K ~S ESEM~NYEK

VI. PÁL PÁPASÁGÁNAK NI:HÁNV FOBB ADATA
1963. jún . 21/30: 3 napos konklávéval megválasztják: megkoronázzák
szept. 29.--<lec. 4. A II. Vatikáni Zsinat második üléssza ka
1964
Szentföldi út. Találkozás Athénagorá sz pátriárkával
Allandó megfigyelő kiküldése az ENSZ·hez
21.
A tömegkommunikációs eszközök pápai biz. megalakítása
2.
A nemkeresztények titkárságának megalakítása
19.
. ECCLESIA M SUAM " : első enoiklikája
6.
Békeüzenet a 2. világháború 25. évfordulójára
26.
A Zsinat harmadik ülésszakának megnyitása
szept. 14.
Részleges megegyezés a magyar népköztársasággal
sz ept, 15.
Tiaráját a szegények javára adja
nov. 13.
Bombayban. a 38. euchariszti kus világkongresszu son
dec.
2-5.
1965
márc. 7.
~Ietbe lép a Zsinat li turgikus reformja (népnyelvi míse)
ápr.
6.
A nemhivők titkárságának megalakítása (elnök : König bíb.)
. MENSE MAJ O" enciklika a Márla-tiszteletről
ápr. 29.
szept . 3.
"MYSTERIUM FIDEI" enciklika az Oltáriszents égről
szept. 14.--<lec. 8. A Zsinat negyedik. záró ülésszaka
szept, 15.
A püspöki szinódus intéz ményének megal akítása
s zept, 26.
68. születésnapját egy Pomezra melletti cigány táborban t ölt i
okt.
4.
Látogatás és beszéd az ENSZ New York-l székházában.
.Soha többé. soha többé háborút!"
dec.
4.
Okumenikus igeistentisztel et a zsinati megfigyelőkkel
dec .
7.
A kiközösítés kölcsönös fe loldása Róma és Konstantln ápoly között

jan.
márc .
ápr.
máj .
aug.
aug.

~.

jan.
febr.
márc.
márc.
jún .
aug.

6.
27.
19.
23-24.
25.
6.

szept . 15.
dec. 24.

1966
62 papot szentel a Harmadik Világ 23 k ül önb öz ő nemzet éb ől
. POENITEM INI" apost. konstitúció a böjt korszerűs ft ésé r ől
"MATRIMONII SACRAMENTUM " inst r. avegyesházasságról
Ramsey anglikán prímás látogatása a pápánál
Megegyezés a jugoszláv népköztársaságga l
. ECCLESIAE SANCTAE" motu proprio a zsinati határozato k
kivitelezésére
"CHRISTI M ATRI" enciklika: békefelhívás
~j féli mise az árvízkárosult Firenzében
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1967
jan .
jan .
febr .
márc .
máj .
máj .
jún.
jún .

1.
6.
22.
26.
9.
13.
16.
24.

. INDULGENTlA RUM DOCTRINA · ap. konst. a búcsúkról
Megalakul a laikusok tanácsa és a .Justltla et pax" biz.
. PETRUM ET PAULUM· körlevél . a hit évéről"
. POPULORUM PROGRESSIO· enciklika
I. Khoren örmény ortodox katali kosz látogatása
Fat imai zarándoklat
Az állandó diakonátus visszaállítása a latin egyházban
. SA CERDOTA LlS COELIBATUS· enciklika a papi n őtlenség
ről

25-26.
15.
szept. 29.
okt. 26-28 .
okt . 29.

Török út (lsztanbul, Efezus). látogatás Athenagorásznál
. REGIM INI ECCLESIAE· aposto konstitúció : a kúria reformja
Az első püspöki szinódus megnyitása
Athenagorász pátriárka a Vatikánban
Ozenet Afrika népeihez

jan.
márc.
jún.
jú l.
aug.

Első

jún .
aug.

1.
28.
30.
25.
22-25 .

febr. 14.
márc . 26'.
~.
ápr .
ápr . 30.
jún .
júl.
okt.
okt.

10.
31-aug . 2.
10.
11.

1968
világbéke-nap. Azóta évente. pápai jelszóval
.PONTIFICALlS DOMUS· motu pr .: a pápai állam reform ja
VI. Pál Credója .a hit évé ne k" zárómiséjén
. HUM ANAE VITAE· enciklika a családtervez ésr ól
A bogotai euch. kongresszuson és a medellini konferencián

1969
Liturgikus naptárrefonn
Fejlódésl alap létrehozatala a szegény népek javára
Az új római misekönyv életbeléptetése
A Nemzetközi Teológiai Bizottság megalakítása
Jean Villot államtitkár lesz
Látogatás Genfben az Egyházak Világtanácsánál
Ugandai út
Allandó anqllk án-katollkus vegyesbizottság megalak ítása
A püspöki szinódus 1. rendkívüli ülésének megnyitása
[a püspöki karok viszonya egymáshoz és a Szentszékhez)

1970
Pápai bizottság az utazó k lelkipásztori gondozására
I. Vaszken örmény katali kosz vatikán i látogatása
8-12 .
máj.
Aranym ise: 278 dlakónust szentel pappá az egész világról
máj . 17.
A vatikáni katonai gárdák megszüntetése (kivétel a svájc i)
szept. 15.
szept. 27. ill. okt. 4. Nagy Szt . Teréz és Szienai Szt . Katalin egyházdoktor
A breviárium reformja
nov .
1.
. INGRAVESCENTEM AETATEM· rnotu pr .: bíborosi korhatár
nov. 21.
nov . 27.-dec.6. Út a Távol-Keletre [Teherán . Dacca . Manila . Szarnea. Sydney. Djakarta . Honq Kong . Colombo)

m árc. 19.
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jan.
6.
febr. 25.
máj. 14.

1971
A XXIII. János b éked í] átadása Kalkuttai Teréz anyának
A Szentszék csatlakozása az atomcsend-egyezményhez
. OCTOGESIMO ADVENIENS· körlevél a szocl álls kérdésekről

jún.
jún .
júl.

27.
29.
22.
szept. 30.
okt.

25-27.

jún.
5.
aug. 15.
szept. 16.
dec.

24.

jan. 11.
jan . 29.
máj .
3.
5-10.
máj.
szept . 30.
febr.
máj .

2.
23.

szept, 27.
okt . 22.
dec.
8.

A pápai biblikus bizottság újjáalakftása
. EVANGELlCA TESTIFICATIO· körlevél a szerzetesekhez
A Cor Unum pápai segélyező bizottság megalakítása
A püspöki szinódus 2. ülésének megnyitása (papi szolgálat.
igazságosságosság)
II. Ignác Jakab szír-ortodox pátriárka látogatása
1972
Hivatalos buddhista küldöttség Thailandból
A kisebb rendek reformja , a szubd iakonátus eltörlése
Velence. Aquileja, Udine (olasz euch. kongresszus). Találkozás utódjával , Luciano pátriárkával
!Ojféli mise a Róma mellett alagutat építő munkásoknál
1973
A családokkal foglalkozó bizottság felállítása
Instrukció: laikusok mint áldoztatö k. Kézbe áldoztatás
A nők szerepével fogI. vatikáni bizottság megalakitása
III. Shenuda kopt pátriárka látogatása
A dalai láma fogadása
1974
. MA RIA LlS CULTUS· ap. buzdít ás a M árla-t tszte letr öl
. A POSTOLORUM LIMINA· szentévi bulla: . megúj ulás és
klenqesztelödés"
A püspöki szinódu s 3. ülésének (evan gelizáció) megnyitása
Bizottságok az iszlámmal ill. a zsidókk al való kapcsol atr a
. PATERNA CUM BENEVOLENTlA· körlevél a kiengesztelő.
désről

dec.

25.

jan .
máj .
aug.
okt .

6.
9.
1.
1.

dec.

14.

dec.
dec.

24.

8.

Az 1975-ös szentév megnyitása
1975
600 rnlsszlon árlusnak adja át a missziós keresztet
. GAUDETE IN DOMINO· körlevél a keresztény ö rö m rő l
A hels inki értekezlethez intézett üzenet
. ROM ANO PONTIFICI ELIGENDO· ap. konst. : a pápaválasztás új rendje
Okumenikus ist ent iszt elet. Megcsókolja Meliton pátriárka
lábát
. EVA NGELl I NUNTIANDI" ap. buzdítás az evangel izációr ól
A szentév bezárása
75

szept, 11 .
okt. 15.
dec . 16.
jan.

8.

ápr.
ápr.
jún .

14.
28.
9.
szept, 30.
okt.
7.
okt. 29.
Nagyhét:
márc. 26.
jún . 29.
aug.
6.
aug. 12.

1976
Msgr. Lefebvre fogadása
A nők papságáról szóló határozat
Bizottsági reformok. Laikusok a pápai bizottságokban
1977
. VICARIAE POTESTATIS' ap. konstitúció a római p üsp ökség igazgatásáról
A magyar püspöki kar . ad lirnlna " látogatása
Coggan canterbury érsek látogatása
Kádár János fogadása
A püspöki szinódus 4. ülésének (katekézis) megnyitása
Felajánlja életét a repülőgéprablók túsza i ellenében
Felhívás a kormányokhoz a vallásszabadság érdekében
1978
Első ízben nem tud részt venni a szertartásokon
Húsvéti üzenet: utolsó szózata a világhoz
15 éves pápaság: áttekintés és program
este 20.40: Halála Castel Gandolfóban
Temetése a Szent Péter-térről János pápa mellé

Pápasága alatt hat konzlsztórlumon (1965, 1967, 1969, 1973, 1976, 1977) ösazesen 139 bíborost kreált. köztük 1976. máj. 24-én Lékai László esztergomi érseket , akit előzőleg 1976. febr. 12·én nevezett kl érseknek .
Több ízben nevezett ki püspököket hazánk püspöki karába.
Osszesen 8 alkalommal tartott szentté avatást (köztük a 22 ugandai vértanú.
Elisabeth Seton , ~szak·Amerika első szentje stb .) és 13 alkalommal bol doggá
avatást (pl. Maximilian Kolbe . Arnold Janssen . Leopold Mandlő stb .)

I. JÁNOS PÁL PÁPA RlJVID .:LETADATAI
1912. okt . 17-én
1935. júl. 7·én
1937:
1947:
1948:
1958. dec. 27.
1962-65.
1969. dec. 15.
1973. márc. 5.
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• Albino Luciani Forno di Canale faluban .
szentelték a bellunói egyházmeg ye papjává.
Káplán szülőfalujában, majd a szomszéd Agordóban .
vIcerektor a bellun61 szemtnárlumban. dogmatikát. morálist ,
egyházjogot és egyházmüvészetet tanit.
Doktorátust szerez a római Gergely.egyetemen . (Tételét
. az emberi lélek eredetéről" írta Rosmini alapján .)
az egyházmegye vikáriusa, majd hitoktatási felelős .
(.Katekézis morzsákban" c. könyve)
XXIII . János pápa Vlttorio Veneto püspökévé szentel i. Jel mondata : .Humllltas"
Részt vesz a II. Vatikáni Zsinaton .
VI. Pál pápa velencei pátriárkává nevezi ki.
BIborossá kreálja .

1972- 75:
1976:

Az olasz püspök i konf erenci a elnökhelyette se
Megjelen ik . Illustrlsslrnt" c. köte te (a Messaggero di
S. Antonio-ba írt .Ievelek" gyüjteménye) . Olaszul most
tették közé 3. kiadását, német és magyar kiadása folyamatban . Angolul is megjelent.
1978. aug. 26.
Egynapos konklávéval pápává vál asztják.
33 napos pápaságának föbb mozzanatai :
aug. 27.
A konklávé zárómiséjén üzenet a vi lágnak pápasága proqramjával
szept, 3.
Beiktatási rnise a Szent Péter-t éren a Szerit atya beszédével
szept . 23.
A lateráni székesegyház átvétele misével és beszéddel
Ot rövid vasárn ap déli beszéd az Úrangyala el ő tt (VIII. 27. IX. 3. 10. 17, 24)
Négy beszéd a szerdai általános kihallgatásokon (IX . 6, 13. 20. 27. a három
utóbbi tárgya: hit . remény, szeretet)
Kihallgatáson fogadta: a konklávé bíborosa it (VIII . 30) ; a diplomáciai t estület
tagjait (VII I. 31) ; a sajtó képvlsel ölt (IX . 1); a nemkatol ikus küldöttségeket
(IX. 2) ; szükebb hazájának 3 képviseletét (IX . 3), a beiktatásán megjel ent küldöttségeket (IX . 4) ; Nikodim orosz ortodox metropolitát (IX . 5; ezen a rnaqánkihallgatáson érte a metropolitát a halálos infarktus) ; a róm ai papságot (IX . 7) ;
az egyesült keletiek 3 pátriárkáját : a káld rítusét Bagdadból. a maron ltát és
örményt Libanonból (IX . 7); a ciprusi ortodox egyház két delegátu sát (IX . 13) :
A. Mayer érseket. a szerzetesi kongre gáció titkárát (IX . 14) ; Szomália köztársasági elnökét. va CELAM titkárát (IX . 16) ; a svéd bel ügymin iszt ert f eleségével. a venezuelai elnök feleségét (IX. 18) ; a szlr-ortodox egyház kül döttségét.
Cagna osztrák nunetust . Lorsche iter püspök öt. a brazil püspöki kar titk árát (IX.
29) ; az USA püspökeit ad limina látogatáson (IX . 21) : a svájci nunciu st (IX .
23); az ant iochiai melkita pátriárkát (IX. 27); a holl and nunciust és (ut olsó klhall gatása) a fülöpszigeti püspököket (IX . 28) . M inden csoporthoz beszédet
intézett .
Ozenetek és békeközvetitések: Ozenet a 85. német kato liku s napr a (IX. 8) ; közvetítés a nuncius útján Nlkara guában (IX. 9) ; Libanon érdekében a fenti klhallgatásokon. Kores pátriárka szerint látogatást ls tervezett Libanonban. Uto lsó
irását Hugo Aufderbeck erfurti (NDK) püspökhöz intézte a Szt. Severu s- ternplom 1200 éves jubileumára .
Szept. 28-án este 11 óra felé szívinfark tusban meghal. Okt . 4-én te meti k a Szent
Péter-t érr öl elődjei közelé be.

II. JÁNOS PÁL ROVID PÁLYAFUTÁSA

1920. máj . 18.

• Karol Wojtyla Wadow icében munk ácsaládból. Any ját qyerek korába n elveszt i, apja 1939-ben a háborúban esi k el.
Középiskoláit hel yben végzI.
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1938/39 okt.

1946. nov. 1.
1947/4a

1953-tól
1958.júl. 4.
1962
1964. jún . 13.

1967. jún . 26.
1971
1976

1978. okt . 16.
1978. okt . 22.

A krakkóI egyetem hallgatója a hitleri megszállásig .
Szinészcsoporttaljárja az országot mint rendező és szerepl ö,
A 2. világháború alatt kőbányában, majd vegyi gyárban
dolgozik 4 évig . Közben teológiát tanul.
Pappá szente lik, miután befejezte tanulmányait a krakkó I
szemináriumban .
A róma i Angelicumon tanul. Teológiából doktorál P. Garrl gou-Lagrange-nál. (Tétele : Keres ztes Szt. János lelkisége.)
Belgiumban és Franciaországban a lengyel vendégmunkások lelkésze.
Hazatérve több helyen káplán , majd Krakkób an diáklelkész.
Erkölcstanból habil itál a lublini kat. egyetemen (Max
Scheler erkölcs i rendsz ere) .
Krakkóban és Lublinb an az erkö lcs tan professzora .
Krakkó i segédpüspök. Jelmondata : •Totus tuus ."
Káptalani helynök.
Krakkó érseke .
A II. vatikáni zsinaton nagy szerepet játszik a . Gaudl um
et spes" konstitúció k ül önb öz ö fejez ete ine k kidolgozásában.
VI. Pál biborossá nevezi ki.
A püsp öki szinódus főt itkár ! tanácsának tagja .
nagyböj tjé n ő adja a Vatikánban a lelkigyakorlatot. ( .Az
ell entmondás jele" cimen jelent meg.)
Egyéb múve i : . Szeret et és fe lelőss ég ." . Az erkölcstan
ábécéje ." . Egyén és álla m." . Személyiség és cselekvés ."
. A II. Vat ikáni Zsinat hozta megújulás alapjai." M integy
300 oikk különb özö folyó iratokban.
Két napos konklávéval pápává választják.
Beiktatási miséje.

ISTENEM. HÁT MIJ:RT?
I. János Pál pápa oly hirtelen halál át hallva. az első jjedség re következtek
a két ségek. követke zett - is mer jük el nyugodt an - a lázadás az ellen , aki
engedt e megtört énni ezt az érthet et len dolgot. Isten em, hát miért? M iért veszed el a h ív ő k t ől . miért veszed el mind en színú és fajú emberektől egyik leghúségesebb szolgádat? Ak i a szavával - a Te szavaddal - szíven tal ált a az
embereket , aki a mosolyával a szó szoros értelmében legfegyverezte a világot,
megmozgatta a lel keket , s ezzel a Te világo sságodat sugározta? . M it teszel? "
- kérdez.h etné az ember az ószövetségi Jóbbal. Hát nem vil ágithatott volna
egy kics ivel tovább ez a világ osság sötét és szomorú v il águnkban, ahelyett,
hogy met eorként fellobbanjon, és utána eltúnjék a tág mindenségben?
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•Túlságosan csodálatos és felfoghatatl an dolgok' - adja meg magát Jób.
. De rnost a szemem látott Téged: M i keresztények nem civódhatunk a sorssal, nem szabad perbe száll nunk minde nek Teremtőj ével. akinek bölcsessége
nagyobb a mienkn él. Kezdj ük inkább saját magunknál. Azon az emlékezetes
uto lsó augusztusi vasárnapon, a Szent Péter e rké l y é rő l . a pápa beszédében elöde iről szölt, akikn ek a helyébe lépett , és minden h i vőt ől imát kért. Eleget imádkoztun k-e? Az Egyházért , a pápáért? Vagy talán megint természetesn ek tal áltuk , hogy az Egyháznak irányítója van, és nem láttuk be, hogy ez: kegyelem? A
bíbor osokho z szólva az első kihallgatáson b e n s ő s ég e s e n kérte segítségüket
súlyos hivatalában. Elég segítséget kapott-e? Háborúk, terror, pol itikai gyil kosságok, legutó bb Rómában halála estéjén .. . Talán ez a rossz vi lág nem érdemelte meg ezt a jó embert ?
Am íg hivó lesz a földön, a v ilágot átjárja a tito kzatos , a csodálatos. Milyen
mélyebb értelme lehet ennek a látszólag értelmetlen eseménynek? Mi kereszté nyek j elek útján próbálunk közeled ni a természetfölöttihez, igyekszünk fölIsmerni a jelet, a jelképet. Tegyük mo st is . Nem rnondotta -e el a Luciani-pápa
egyházkormányzatának 33 napjában mindazt, amit más 33 év alatt sem tudott
voln a? Nem tudta-e úgy elénk állíta ni lsten és a világ dolgait, hogy egyaránt
szívrehat ó volt gyerekeknek és öregeknek? Nem jelentett-e fellé legzést mindnyájun knak mosolyá nak vig asza, emberséges, f inom, érzékeny egyénisége?
Nem vezet ett-e el hite tl eneket a hitre , kétségeskedóket a reményre, keresztényeket az Egyházhoz? Nem vonzotta-e azt az ezer meg ezer embert, aki vasárnaponként a Szent Péte r-t érre özönlött , hogy a szavát hallja, az általános kihallg at ásokra jöt t, hogy hozzá járjon hit okt atásra? Nem adott-e - talán már a
túlvIlágrói - valami szabadítót, valami megváltó erejűt nekünk? lsten azt
gondol hatta : Ennyi most elég . Csak értsétek meg. IOljetek szer inte . Kövessétek
az út mutatását. Benne az én szavamat hallottátok. Mert Jób könyvében ez is
olvash ató: . Kláltoznak, de ó nem ad feleletet a gonoszok gógje rnlatt" (35,12).
M íg ezeket a sorokat rovom, ezrek állnak türelmesen sort az es őben a
Szent Pét er-t éren, hogy a székesegyház főoltára elótt felravatalozott pápa el őtt
elme hessenek, mintha valamit még magukkal akarnának vinni tóle. Egész p énteken és szombaton ugyanúgy: hosszú emberkígyók a bronzkapu el őtt, amely
a Sala Clementinában fe lravatal ozott pápához vezet . Csend , megrendültség ,
néha felzokog valaki, zsebkendójét a szeméhez emel i, hogy letörölje könnyeit.
Ez nem tö meghisztéria. Ezek egys z e rű emberek , rómaiak és zarándokok , akik
az elsó naptó l az utolsóig a szívükbe zárták ezt az embert . Nem egy közülük
múlt vasárnap ebben az órában a Szent Pét er-t éren állt, ahol a pápa az Angelus-Ima el őtt t öbbek között ezt mondta : . M indegyikünk próbáljon saját maga jó
len ni és a többieket megfertózni azzal a jósággal. amelyet egészen átitat a
Krisztustól tanult nyájasság és szeretet; tedd a másiknak, amiról szeretnéd ,
hogy neked teg yék .·
A halál és a gonosz nem fogja legyózni a vil ágot. Az elsó fájdalom ut án, a
Mindenható nagysága elótti összeborzadás utá n, a szemrehányó kérdés után :
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.Miért rnlndez?" - újból vissza kell té rnünk az Iste nbe vete tt tel j es bizalomhoz. Pascal szeri nt .ugyanaz a mlszt érlum, amely megrendft, meg is vlláqoslt" .
I. János Pál pápa alakja atyai jóságával , meggyőző erejével, személyes péld ájával, tökéletességével közöttünk marad. Osszekapcsolód ik két elődj é ével . Amit
ök hárman az Egyháznak ajánd ékoztak. az a remény és bizalom jegyében a jövő
be mut at.
Elmar Bordfeld
BEZZEG A PÁSZTOROK . . .

Lk 2,8-20
A pásztorok fogékonyak ,
nem sokat vitatkoznak.
M i meg kételkedünk,
kifogásokat keresünk .

A pásztoro k tudnak hallgatni
s hallgatva várn I.
2,8
Mi padig félünk
hallgatni és várnI.
A pásztorok éberek,
ezért találkoznak Istennel.
Mi pedig alszunk,
elalusszuk - Istent.

2,8k

2,l Sk

A pásztorok fürgék ,
sietnek Betlehembe .
2,l Sk
MI pedig bénák,
nem egykönnyen mozdulunk.

A pásztoro k szeme tiszta,
s fény ességet látnak .
2,9
M i vakok vagyunk,
csak éjszakát látunk.

A pásztorok bölcsek,
föl ismerik a gyermekbe n az Urat . 2,11.16
MI okosnak tartjuk magunkat ,
s nem Ismerjük föl Ot.

A pásztorok füle figyelmes,
meghallják lsten szavát .
2,10k
MI süketek vagyunk,
csak hallgatását halljuk.

A pásztorok szegények,
de szivesen odaadnának rnlndent .
MI pedig gazdagok vagyunk,
és mindent megtartunk magunknak .

A pásztorok megijadnek,
mindez lelkük mélyébe hatol.
2,9
Minket semm i sem hoz ki a sodrunkból ,
közönyösek maradunk .

A pásztorok megrendü ltek,
tovább kell mondaniok a csodát.
2,17
Mi pedig némán hallgatunk,
magunknak sincs mit mondanunk .

A pásztorok szerények .
tanulékonyak.
2,10k
MI viszont mindent tudunk már ,
bár igazából keveset tudunk .

A pásztorok le lkendeznek,
másokat is ámulatra bírnak .
Mi meg hidegek maradunk,
senkit sem lelkesftünk.

A pásztorok h iv ő lelke k,
és osztály részük: nagy öröm .
M i felvil ágosulta k vagyunk ,
beérjük a szórakozással.

2,10k

2,1 8

Mi túl fontosnak tar tjuk magunkat ,
és közben elfelejtjü k - Ist ent .
A pásztorok pedig hálásak,
2.20
és - d icsőftik Istent .
Theo Schmidkonz

BO

MI NDENNAPOK MARIAJA
M inden katolikus templomban van Márla-olt ár. Rendszerint csill agkoszorúval. koronáva l. jogarral. tündöklő fényben mutatja gyermek ét. a Kisjézu st. Lába
alatt a hold és fől eg a kIgyó, minden rossznak a képviselője. A tiszte let áll ltotta oda, megérdemelt a hely . Mégis sokkal m élyebben, sokkal embertbben.
sokkal f öldibben van az ő életútja. ami számunkra követendő példa lehet. Amit
jó gyakran képzeletü nkbe idézni és szemünk előtt tartani.
Gábor főangyal köszöntésekor kegye lemmel teljesnek mondja. Az eseményt
fény veszi körül. A vil ágosság veleszületett adottság a a kegyelemmel teljesnek. Már nyiladozó értelme helyesen méri fel a Teremtő nagyságát és te remtettségének ajándék voltát. Ebbő l táplálkozik alázatossága, szolgálatkészsége
és t isztasága. Ebben a lelkületben nev elked ik. és mint porszem a mágneshez.
vonzódik Teremtőjé hez, keresi szándékát és követi Indításait a hétköznapok
életú tján . A karata belesimul lsten terveibe . A megtestesülés emberi szabadakaratátói függ. Mérl egeli a feladat nagyságát. és hittel vállal ja az el őre nem
látható körülm ényeket.
Am ikor szIve alá zárja a Végt elent . hogy emberi alakba öltöztesse, látszólag semmi nem válto zik meg körülötte . Az egyszerú názáreti ház, a szegénység.
a korai árvaság, magányosság továb bra is kís éröl. Öt a kitüntetettség szolq álatra serkenti. Ezért siet rokon ához. s talán örömének a megosztását is reméli.
Másnak nem tu dna beszélni ró la, de úgy sej t i az angyal szavából. hogy Erzs ébet megérti az ó öröm ét. MIg a hosszú gyalogúton sárban. porban , köveken botork ál.Telk ével átöleli Istenét . már dajkálja. babusgat ja, imádja. Ezért t ör fei
megérkezésekor szIvéból a Magnificat tömör himnu sza. Aztán a hétköznapok
tevékenysége követk ezik: mos ás. takarítás. f őzés, sz övés-fonás: majd beteg.
ápolás. csec semőgo n do z á s . pelenkamosás. Elógyakorlataként a rá váró feladatoknak. M ert nem születésénél fogva volt t ökéle tes ezekben a dolgokban
is. hanem tanuláss al. gyakorlással tökéletes ítette magát. Közben a sok vendég
fog adása. kiszolgálása.
Am Ig érte is jött egy vendég : József . az ács. akit férjüi rendelt a jogszokás.
j egyesül és segltőül a Gondv iselés. József szemében k é rd őj e l t űnik f el. látva
anyásodé alakját. A hazavezető út szorongáss al teli. Most sem tud beszélni ki.
tüntetettségéról. pedig ezt az igaz embert szeretn é megnyugtat ni. Istenre bíz
rnlndent, aki próbára teszi a húséget, hogy méltón jutalmazhassa. Nem volt
még embernek boldogabb és megnyugtatóbb álma. mint Józsefnek azon az éj.
szak án. amiko r megtudja. hogy mi történik körülötte és mi az ő felad ata. Ettől
kezdve kettójüket a legtisztább és legb ensőségesebb szeret et kapcsolja össze.
Szegénység ükben a napi m unka lesz életük fenntartója. Az esték a rneqhitt bes zélgetések. a közös imádás jegyében teltek. A ház asszonya a nőiesség ,
a gyöngédség és tap intat mintaképe. Közelében Józsefnek könnyú t ökéletesednl .
B
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Kint zajlott az élet, és eseményeiben valósultak lsten további tervei: Népszámlálás , Betlehem, Háromkirályok, Heródes, Egyiptom. Mind egy-egy láncszem a megtestesülés megvalósulásában , és alkalom helytállani a kimondott
Igenért. A kiválasztottság nem jelent gondtalan életutat. Mária nem tiltakozik
állapotára hivatkozva a népszámlálás ellen; nem átkozza a névtelen betlehemieket. nem finnyáskodik az Istállószagtól; nem perel a sorsát így intéző Istennel. Nincs mentőszolgálat a szüléshez; nincs különszobás betegágy; nincs trabant az egyiptomi .turlsta úthoz". fegyver a puszta vadjai ellen; nincs protekció
Heródesnél , sem pénz a pribékek megvesztegetésére. A két legvédtelenebb
és legdrágább személyt csak József hűsége kísérl - aki a napl fa latot biztosító szerszáma it is otthon kellett, hogy hagyja - és egy csacsi, aki hátát klnálja ülésnek, gyors lábalt a sietségnek. Fejét nekifeszíti amesszeségnek,
nagy füleit a veszélyes neszeknek. A végtelenül bölcs lsten nem villámmal
sújtja az üldözöt, hanem gondviselésévei így menti Fiát.
Nem volt magnó , hogy rögzítsék, az sem , aki elpletykálja, de az édesanya
az angyalok glóriája előtt biztosan altatót énekelt kisfiának, örült a barmok
meleg leheletének, és biztató szeretettel kapaszkodott József erős karjába.
Pólyába kötötte a Végtelent, és mcselyra derítette a köztünk didergő Istent.
Heródes halálával nyugod tabb életszakasz következik a názáreti házban. Itt
sincs több ragyogás, mint amit egy mécs nyújt. Egyszobás összkomfort, amibe
az ácsműhely is beleértendő. Nem hiányzott belőle a szövőszék sem. A munka
zaja énekszóval vegyül: zsoltár három hangra , .dzsesszklsérettel", Forgács
pattog a bogrács alatt, gyors ujjak közt pereg az orsó. A gyermek vizet hord ,
. apj ának" segít, - ízlelgetl a mesterség csínját-blnját. Minden olyan egyszerű,
mint bármelyik szomszédban; senki sem sejti, hogy itt az lsten cseperedik ernberré-felnőtté . Csak Mária szolgálata tudatos lsten-szolgálat, azért olyan tökéletes legkisebb részleteiben is.
Aztán a három napos Isten-keresés. Soha nem volt hanyag, a gyermek is
jó, szófogadó, de vonzza az . aty al ház", és odafeledkezik. Az örömök és török
játéka az anyai szIvvel. IOs ő hisz és bízlk és szeret rendületetlenül. SzIvébe
zárja az eseményeket, fia szavait, s elgondolkodik rajta. Igy válik naponta méltóbbá hivatására.
Majd jön az özvegység. aztán fia ls elhagyja a szülői házat. Elindul az Atya
akaratát teljesIteni. Új környezet: fiának faragatlan, halszagú barátai - és ő
gyöngéden szolgálja őket. Figyelmességével segItségére siet a kánai fiatal
párnak. Egyszer megpróbálja ismét hazahlvni f iát, amikor anyai ösztöne veszélyt sejt, de válaszából m egérti, hogy neki most hallgatni kell - az igét .
Bűntelen, Istenre szomj as lelke a legtisztábban fogja fel az örömhír minden
szavát és lsten országának titkait. Ezzel a tudásával áll majd az ifjú Egyház
bölcsőjénél anyáskodó szeretetével, bátorttésával . Nagypénteken felfoghatatlanul járja a keresztutat, szorosan fia nyomában. A fájdalom tőre szaggatja
szIvét, ezen méri fel a bűn nagyságát, kiválasztottságának nagyszerűségét. Itt
te lik el szíve részvéttel ;~iint unk. S amikor fiát haldokol ni látja, pártfogásába
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vesz mi ndnyájunkat. Ahogy gyorsan esteled ik, leve szik a kereszt ról a tes t et .
Most és csak most ismét egyedüi az övé. Nincs Magn ificat, nincs glória, nincs
hozsanna, csak a kezdetben kimondott Igennel erősítgetl magát , és cs őkol
gatja fiá nak sebbel-vérrel borított tagjai t. Aztán sírba zárj ák. Csak János van
vele leg nehezebb, legsötétebb napjaiban . Nagy-nagy hitével átöleli lsten akaratát. Nem panaszkod ik , nem órjöng fájdalm ában, nem vádol senkit. Csak a
nagy követ látja a síron, ahová f iát te t t ék, aki azt mondta magáról: én vagyok
a feltámadás . Könnyei öröm mé válnak húsvét hajnalán, s felszakad lelk éből elsőnek az alleluja-ének.
Embersorsának eltelt a nehezebb szakasza. Része lett megváltásunkban.
Elólegké nt kapta a bűntelens éget, de végig kellett járnia a Golgotát is. A Szentháromság működését látja kibontakozn i, amikor a Fiúisten Atyjához rneq y , hogy
a Szentieiket küldje vigasztalásul és bátorításul, megszentelésünkre. Jutalmul
átszenderedett a rneqd tcs ő ültséq állapotába, s mint legkiválóbb , kir álynő je lett
égnek és földnek egyaránt.
A búntó l megszabadulni tudá s lehetóségében így lett valamenn yiünknek követhető példaképe is . Ezért tudnám templomainkban úgy ábrázolva elképzelni .
rnlnt eg ys ze rű háziasszonyt, édesanyát, feleséget: glórlásan hátrakötött fej k e ndő , feltúrt ujjú ruha, konyhaköténnyel. fakanál vagy ors ó jogar helyett a
kézben, esetl eg kors ó és egy-két szatyor, amiben családján ak cipeli az élelme t.
A kis Jézus csak a szatyor fü lébe kapaszkodna, vagy kedveskedve szaladgálna
körülött e. Kissé előreh ajló test az Igyekezet és sietség mozdulatával, biztató
mosoll yal az arcán s mindnyájunkat fé ltó szeretettel a szemében . A körülvevő
fé nyt a belő le kiáradó tisztaság és jóság sugározn á. Igy adva lenne a magaslat ,
amely elérhető bármely jól végzett a p rö-cs e p r ő életúton .
Mózes Piroska

A RE M':NY
Részlet A Második E rény Misztériumának Pi tvarából
A hit, ami t legjobban szeretek, mondja Isten,

a remény.

nem csodálkozom.
Nem is csodálatos.
úgy tündöklom teremtésemben .
A napban és a holdban és a csillago kban.
Minden teremtményemben.
A finnamen tum csiHagaiban és a tenger halaiban .
Teremtményeim univerzum ában.
A föld színében és a vizek. szinében.
Az égitestek mozgásá.ban, melyek az égen vannak.

A hiten
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A szélben mely a tengeren fuvall és a szélben mely a völgyben fuvall.
A csöndes völgyben.
A nyugalmas völgyben.
A növényekben és a állatokban s az erdők állataiban.
ÉS az emberben.
Teremtményemben.
A népekben s az emberekben s a királyokban és népekben.
A férfiban és társában, a nőben.
S főként II gyermekekben.
Teremtményeimben.
A gyerme kek hangjában és tekintetében.
Mert a gyermekek inkább teremtményeim
A férfiaknál.
Még nem nyűtte el őket az élet.
A föld.
És leginkább szolgáím,
Mindenki más előtt.
És a gyermekek hangja tisztább mint szél hangja a völgy csöndjében.
A nyugalmas völgyben.
És a gyermekek pillantása tisztább mint a menny kékje, mint az égbolt
tejútja, és mint egy csillag sugara a nyugodt éjszakában.
úgy ttindök1öm teremtésemben.
A hegyek színében és a lapály szinében.
A kenyérben s a borban, az emberben ha szánt s az emberben ha vet,
és az aratásban és a szüretben.
A világosságban s a sötétségben.
És az ember szivében, ami a vilá gon a legmélységesebb.
Teremtetett.
Oly m ély, hogy semmi pillantás sem járja át.
Kivéve az enyémet.
A viharban, mely hullámokat hajszol s a viharban, mely leveleket hajszol.
Az erdőben a fákét.
De egy szép este nyug3l1má.ban is .
A tenger fövenyében, és az égbolt fövenyében, a csillagokban.
A küszöb kövében és a csarnok kövében és az oltár kövében.
Az imádságban és a szentségekben.
Az em berek házában s a szentegyházban, házamban e földön.
És teremtményemben, II sasban. mely a csúcsok fölött repül.
A királysasban, mely legalább két méterre, tán háromra is kiterjeszti
szárnyát.
Teremtményemben, a hangyában. mely a földön mászik s apránkint
gyUjtöget.
A földben.
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Szolgámban a hangyában.
Még a kígyóban is.
A nőstény hangyában, szolgálóleányomban, legkisebb szolgál ömban, aki
fáradságosan gytijtöget, a takarékos.
Ki nyomorult asszonyként dolgozik, és sose hagyja félbe, és sosincs
pihenése.
Csak majd a halál és a hosszú téli álom.
Ügy tündö klöm egész teremtésemben.

A szereteten, mondja Isten, nem csodáJkozom.
Nem is csodálatos.
Ezek a szegény teremtmények olyan szerencsétlenek, hogy hacsak nincs
valakinek a szive k őből, lehetetlen nem szeretnie egyiknek a másikat.
Testvérek, hogy is ne szeretnék egymást.
Hogy is ne vonnák el a szá.juktól a kenyeret, a mindennapi kenyeret ,
hogy egy-egy nyomorult gyermeknek adják, ha útjukba vetődik.
Fiam is úgy szerette őket.
Testvérük, a fiam.
Olyan nagyon szerette

őket.

De a reményen, mondja Isten, azon csodálkozom.
Még én is.
Mert az csodálatos.

Hogy ezek a szegény gye rekek látják, mint folyik a világ, és azt h iszik,
holnap jobban folyik majd.
Látják, mínt folyik ma, és azt hiszik, holnap reggel jobban folyik.
Ez meghökkentő, s ez minden bizonnyal kegyelmünk legnagyobb csodája.
Ezen én magam is csak ámulok.
És kegyelmemnek eszerint hihetetlen ereje van.
ÉS forrásából úgy folyik mint kifogyhatatl1an folyam.
Attól fogva, hogy először kicsordult, és mindörökkön, míg folyik.
Természetes és természetfölötti teremtésemben.
Lelki és testi s újra lelki teremtésemben.
örök s időbeli s újra örök teremtésemben.
Halandóban s halhatatlanban.
S azóta, 6 azóta, hogy mint vérfalyam csordult ki fiam átvert ol dalából.
Mily nagynak kell lennie kegyelmemnek s kegyelmem erejének, ho gy ez
a kis remény, a b űn lehelletében imbolyogva, mindenféle szélben remegve, minden sóhajtást61 szorongva
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ilyen változatlan maradjon, ilyen hiven helyt álljon, ilyen tisztán és becsülettel; s ilyen győzhetetlen legyen és ilyen halhatatlan, ilyen kiolthatatlan; hogy a szentélynek ez a kicsi lángja,
mely örökké a hű lámpában ég,
e reszkető kis láng a világok sűrűjén áthatolt.
Egy aggódó kis láng átkelt az éjek s űrüjén,
Attól fogva, hogy kegyelmem először áradt a világ teremtése végett.
Attól fogva, hogy kegyelmem örökkön árad a világ fönntartása végett.
Attól fogva, hogy fiam vére áradt a világ megvá1tása végett.
Egy láng, amelyet nem lehet kioltani, melyet nem bir elfújni a halál.
A remény, mondja Isten, az ámulatba ejt.
Hogy szinte magamhoz se térek.
Ez a semminek látszó kis remény.
A remény, ez a kicsi lány.
De halhatatlan.
Mivel három erényem.
a három erény, teremtményeim.
leányaim, gyermekeim
maguk is olyanok, mint többi teremtményem,
az ernberfajtából valók.
A Hit hűséges hitves.
A Szeretet anya,
buzgó és csupa szív anya ,
vagy idősebb nővér . aki olyan, mint egy anya .
A Remény. az egy semmi kislány.
tavaly karácsony napján született .
még Január bácsival játszik,
fából faragott kis fenyökkel, festett zúzmara lepi öket,
s fából való szamárral és ökörrel. Azok ls festve vannak.
~s jászlával, mely tele szalmával , de állatai nem eszik,
mivelhogy fából vannak.
~s mégis ez a kicsi lány hatolt át a világokon.
Ez a semmicske lányka.
Egyedül ö kel t át a tűnt világokon. s vitte a másik kettőt.
Charles péguy - t Rónay György

LEVElEK A MISSZIOBOL
Nagyban és lényegében utolsó .körlevelem" óta nem történt változás életemben .
Még mindig Itt élek az öserdö szélén, csendben és megelégedetten . Munkaköröm a
régi : Igyekszem gondozni 14 kls ebb-naqyobb helységben a rám bIzott kb . 12 OOO lelket:
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próbálom nevel getn i immár te ljes en elkészül t szemináriumun kban rendünk j övőjét, hatvan szeminarlstát: fáradozom a gimn áziumban és a kereskedelmi középiskolába n het i
15 órában, hogy a környék fiatalságába egy kevéske kultúrát és minél több erkölcsöt
önts ék: végül szeretném a t ársadalm i megmozdul ásokon keresztül (Lion s Club, sz ülöí
érte kezletek stb .) a köznevelést e löse qlten l.
Nyolc évi Ittlétem alatt hét helyen épült új kápol na (addig az Iskolában misézt ünk) ,
három helyen a régi kis fakápoinát szép t églaépület re cseréltük ki, és még három
helye n ugyanez folyamatban van,
A szemin áriumban már nem oly an mutatós az eredmény. 20 el s ős gim nazist ából
8-10 jut el negyedik ig, és ezekből 4-5 kerül a fel ső osztályokra Sao Paulóba. Ha
évenként egy·egy szentel ésig jut , akkor igen meg leszünk elégedve. Tehát kb. 5 % éri
el a papságot .
A gimnáziumban tov ábbra ls , egyi k t anárunk szavajárásá val élve , . nem kis le lkese·
déssel' tan ítok. azzal a változ ással , hogy 1977 márci usában lemondtam az Igazgató.
ságról. Elég volt öt és fé l év. Egy lelkes fi atal t anárt Jelölt em ut ódomnak. akit a tanügyi
hatóságok el ls fogadtak. Megkért, hogy maradjak mellette helyettes igazgatóként.
Társadalmi munkám nö, 1976 ápril is 29-én Nova Santa Rosa önáll ó munlclpio ( v áros, III. járásl székhely) lett. Négy község tartozik hozzá. Az én pl ébániám területe j öval nagyobb . • Osz lntes éql rohamban' megemlitem, hogy sokan polgá rmeste rnek kiv ántak . Anny ira elt erjed t a hir, hogy a tol edói polg ármester már koll égának titulált, és a
püspök mélt atlankodva kérdezte, hogy Igaz-e. Természet esen én nem fogadt am el a
k ísértő ajánl atot . Az új pol gármester megkért t anácsosnak, amit komolyan is vesz.
Azóta sokszor itt ül nálam, és magyar szil vóri um vagy skót wh isky mell ett rneqt árqyaljuk N. S. Rosa sors át. Az új váro s címer ét magam szerkesztettem és rajzolt am meg.
Belecsempésztem a bencés jel mondatot: . Ora et labora."
Hívelm rohamos an gazdagszanak. Nyolc év alatt az ős e rdő helyébe a kormány seq ítségével . nagyalfö ld· került. Az áldott földről áprt ll s-má jusban aratj ák a szójababot,
ő s s zel a búzát. A gépesrtéssel jött az .ú rlbb" élet. Az ember fél e l őre néznI. Olv asni a
nép nem tud , vagy nem szeret. Egyetl en szórakozásuk: alk ohol, kártya, kugli és a nö.
De azért vannak biztató jele k ls. Az egyházon bel ül rengeteg új, Igen aktiv mozgalom
született. Morumbln minden hét végén van .e ncont ro" f iat alok és házast ársak számára.
Augusztus i mlss zlónk alatt egy hívö szóra százával jöttek össze a se rdülők és külön
450 tizenöt éven fel üli fiatal. Nem e l s ő és nem rendkivüli eset. Sao Paulóban az ifjú·
sági mis éken megtöltik a tem plomokat. Ezekben van minden reményünk. Brazíli ában
meg kell változni a a régi rabszolgat artó földb irtokosi , a to lvaj közhiv atalnoki és a
korrupt vezetői menta li tásnak. Erre csak egy új kereszté ny rét eg képes.
(Azóta hirét vettük . hogy P. Szeverin hirtel en vakbéloperáció n esett át, de már jól
van. Szerk.)
P. Kögl Szeverin OSB
Nova Santa Rosa
85900 Toledo - Paraná - Brasil

+
Több hónapja különbözö kórh ázakban laktam . Agyérgörcs követ keztében szinte t elj esen elvesztettem eml ékezőte hetségemet, és ali g tudtam fölemeln i bal kezemet . Képzelőtehetségeme t t elj esen elv eszt ettem. Hála a jó Ist ennek, már jobban vagyok . Elöljáró lm intézkedésére még mindig kórházban lakom, de itt dolgozom a kl nai sz ötáron.
Imádkozzanak, hogy ezt a nagy munkát be tudjam fe jezni. Hogy ne jár jak úgy, mint Körösl Csoma Sándor a tibeti szótárral, amelyet halála után senki sem folyt atott.
A kórh áz szem élyz etéből két katolikust kell ki emeln em. Johanna, a kínai lány, szeretettel teli mosoly ával sok szenvedöbe önt lelket. Mária, egy hegyilakó lány (nem
ápolönö. de mindenféle szolgálatot végez) maga is bet eg. Szüksége volna egy új vesére. Adja a jó lsten, hogy kapjon egyet . Anélkül f iatalon fogja növeini az égiek lét·
számát.

87

Plébánlámon most egy klnai rendtá rsam végzi helyettem a m unkát . A hegyllakók jó
keresztények. de üres zseb űe k . Az egész Itteni jövedelem mind nem elegendő a kiad ásokra. Segftségük nélkül a Szent Márla Magdolna plébánia nem képes megmaradn I.
P. Vajda Tibor SJ
tutsao. Chlayl -Hsl
611 Taiwan

+
Tegnap, máj . 21-én P. HuóvaJ, P. Vajd a utódával vasárnapi körútat tettünk a hegyek .
ben. Három keresztény központban mls ézett, B50, 650 és 450 m magasan. Ma már rnlndenfelé van villany. autóút és autóbuszközlekedés is . Kb. 150 km út oda-vissza. elég
zötyögős helyenként. Előző nap te lefonon értesttettük a helyeket. Egész nap köd volt
és erősen esett az eső . Engem nagy t apssal fogadtak. mert abban reménykedtek , hogy
segftem majd ők e t . Hívtak a gyógylthatatlan betegekhez . Béna. pollós 15 éves gyerek,
25 éves vesebajos f iatal ember és egy teljesen béna 50 év körüli asszony. A f érje
mindenét feleség ére költötte. Megh ató áldozatos szeretete . Az asszony t iszta . mint a
patyol at , állandóan mosolyog, de beszéln i nem tud . Férje már hat év óta, mint galamb
a f iókáit. szájból etetI. Errefelé Itt láttam először hithű, áldo zatos mis ehallgatókat ,
tömeges gyónókat, áldozókat. Száz közül 95 misét hallgat, 70 szentségekhez ls járul.
Hol találunk ma a v il ágon Ilyet! A hegyek közül , nagy tá volságokról verődnek össze.
Egymást értesftlk . Este 10 óra után érke ztünk vissza . Itt, ezekben a munkában d őlt kl
P. Vajda . Mig a pap gyóntat, a kis érő tapasztalt kat eklsta. aki egyben a sofőr ls, hlttanór át ad. A lelkipásztor Igyeksz ik minden hónapban egyszer el jutn i hozzájuk, de van
ehhez hason ló út még másik kettő is . P. Huo szeretn é, ha mellette maradnék segIteni .
De ezt magamfajta Idős már nem bírja. Egy nap Ilyen utak mellett négy szentm ise,
négy hosszú tanító prédikác ió, házassági prob lémák , keresztelés, bete gek gondja, hívek erk ölcs i oktatása , - fogja fel . aki felfogh atja, micsoda fárasztó és ktrnerttö munk a
ez. A hívek létszáma több mint ezer .
A hegyilakók sok kal egyszerübbek, mint lent , de könnyebben meg lehet őket nyerni
az evangéliumnak. Segíts égre szorulnak, de egyben Igen tanul ékony ak. Igaz, gyengéjük
ls van: szer et ik az erős fehér pálinkát és Isznak . Elsőrendű gyümölcsösöket lehet náluk
létesftenl. IOn abban Igyekszem segItségükre lenni, hogy Európából jó oltóanyagot szerzek. Lenn a meleg . párás síkságon vannak hatalmas csemete iskolák, ott nemes itik , és
a megeredteket minden év tavaszá n, a faül tetés Idejé n fölküld ik a hegyekbe . Má r én
ls létesftettem karácsony után egy ilyen falskolát . M agyarországról kapt am hozzá olt övesszőket. Persze csak lég lpostán érkezne k meg élve . Fő leg nemes nagy téli kört éket.
almákat, ősz ibarackot, szilvaféléket szerétn ék. ami Itt még nincsen . Decembe rben a
legjobb külden I. A jó lsten meg fogja fizetni fáradozásukat, a buzgó hegyilakó nép pedig
Imáival hálálja meg j ötev ölknek.
A másik nagy vállalkozásom a poll ósok . Az ország tele van velük . Az operáclót
szakorvosok végzik , a modem mankókat , motoros járműveket pedig gépek csiná lj ák.
Pénzért mindent meg lehe t nekik szereznI. Iparb an való kiképzésben azonban már én
ls segItségükre vagyo k. Remek szabök. főleg a leányok szab önök. Orüln ék, ha európai
divatl apokat adhatnék a kezükbe , mert it t ls az új div at ut án rohannak. Hihetetlen arnblcló van még egy nyomorék klnal f iatalban ls. Itt van pl. egy 39 éves lány . Két éve
megkeresztelkedett, megtanul t szabnl-varrnl, önálló kis üzlete van, és modern ruhákat
tud cs inálnI. Ilyen ek kapj ák a küldött divatlapokat. lrn l-olvasnl ai ig tud valam it (36 éves
korában került az Intézetünkbe) , de van hite, és ad abból a szeretetb öl, amit kapott .
Tudom, én már hattyúdalomat éneklem , éle tem utolsó szakaszát járom. Sebaj, márls
van, aki segit és folytatja . amit én kezdeményezek, és jobban , mi nt én.
Fr. Gömöri Pál SJ, Lutsao

+
Ezekben a napokban megint egy szeretetadomány lepett meg és örve ndeztetett meg
hazámból. Tehát még nem felejtettek el egészen .
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Jelenleg nagy munkában vagyok. Egyházközségünk 75 éves Jubileuma előtt állunk,
lehe tő legszeb ben szeret nénk megüln I. Négy püspök, sok pap és nővér jön el
rá, ak ik legnagyobb részt e rről a plébániáról származnak. A temp lomot erre az alkalomra belülrő l fe lújf tjuk , megszépít j ük, körös körül is mindent újrafestünk, renoválunk.
Igy kéts zeresen jó l jö n minden segítség. Al bumot ls adunk ki az utolsó 25 évről. Az
első ötve nről már van. Készülök az e ls őá ldozás ra és bérmálásra is, amelyet egy kis
általános misszió előz meg. Szept. 29-én les z, tem plombúcsúnk napján.
1980·ban hazai szabadságra szeret nék utazni Viktor testvé remmel együt t, minthogy
már harminc éve nem láttu k egymást . 12 év óta vagyok ezen a pl éb ánlán. Egyetmást
jav ítgattam, de még sok a tennivaló . Különösen sokat dolgozom a cursillóval. Múlt héten megint 32 asszony volt három napig a plébánián. Ez is a kegyelem diadala volt és
az igazi örö m napj ai , ha sokba ls kerü lt . Terveimet csak hazai segíts éggel t udom megvalósít ani , mert az emberek szegények, és az infláció még mindig f olytatódik. Egyes
dolgok ára az idén csaknem kéts zeresére emelkedett.
P. Tunkel Jenö SVD
8185 San M iguel Ar cángel/B s. As
Argen t ina

és ezt a

+

Szerencsénk volt, hogy ml el ött megk ezd ődött az esös i dő , sike rült Rangguba hoznom egy 5 kW·os Diesel áram fej lesztőt. Am ikor teherkocsi t kerestem, csak egy Abrahám korabel i maslna volt haj landó segít ségünkr e sietn i , per sze dupla áron. A fiú kormányzott, egy másik legény állan dóan szorongatta a sebességvált ót , és az apa tülkölt
néha. Minden negyedórában felforrt a h űt őben a v iz, és amikor a h ütö lyukas lett, éret len banánnal f oltozgatták. A 35 km-t egy nap alatt t ettük meg.
Az Idén telj esen új, a ml környezet ünknek megfelelő hit tankönyveket kell kiadnI.
Akadt négy szakember Itt Rutengben, és most teljes gőzzel dolgoznak. Okt óber elejé n
(1977) az érsek atya jött Rangguba szabadságra és rokonlát ogat ásra. A közösségi érzést és törzsi összet artozást még nagy betü kkel írj ák Itt. Az Idén már januárr a megérkezett Rómából a 78-as liturgikus naptár. A t avalyi szeptemberben jött. Még három
hónapig használhattuk. Azt ne kérdezzétek t ől ünk, hogy pontos an beta rt j uk-e a liturgiai
menetrendeti?
Január 14-én kigyúlt a f ény Rangguban. Ut ána megkezdtem első ezévi kór útamat
a pl ébánlálmon. Persze gyalogosan , kih asználva az esőtle n órákat. A ludni nem Igen
tudtam, mert csapkodott az e ső és süvöl tött a szél. Miután összeszámolták Rutengben
az összed ől t Iskolákat, elrep ült háztetőke t meg a megsérült vagy összedőlt kápolnákat,
bizony sok pénz kellene a renoválás ra. Azután jött az Időváltozás és az Inf luenza. Március már normális esős I dő s za k volt, néha órák hosszat t artó telhőszakadásokkal.
Húsvét előtti körútarn ls sikerült. Jól kifáradtam a si kos, mocskos ut akon. A 3400
húsv ét i gyónó elégg é kikész ített. A Nagyhét jó l sikerül t . Az e s ő min dig várt, amig
befejezöd ött a szertartás . A Rutengban tanuló fiatalság gitárkísérettel énekelt húsvét kor. Az ily esmi itt szenzáció .
Tavaly elkészült a 600 személy es, kiv álasztott rnln ös éql fából készült kápolna a
plébán iám másik csücskében. A háztartási tanfolyam részére készitett ház és konyha
Rangguban majdnem kész. Megkezd jük a t anfolyamot. Ha minden jól megy, másf él évig
fog tartan I. Új kezdeményezés ez, és nem biztos, hogy si kerül. A mai vil ágban sokat
kell kfsérleteznl.
P. Mészáros Ferenc SVD
Tromo lpos 2
Ruteng/F lores, Indonézia
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Fájdalmas volt húsz éves építő munka után Sablayant ól búcsút vennem. Nehéz volt
az elv álás haz á.nt öl és öreg édesanyámtól is. De mikor j anuár 19-én re p ül őnk 12 órai
késéssel elérte Manll át , örültem , hogy új ból "otth on" lehetek, ahol új feladatok várnak
rám. A Kelet-Mlndoróba vezető út I s m e rő s volt. 1954-58-lg ott dolgoztam. Calapanba
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váratlanul érkeztem. Ott ls még sok Ismerőst találtam. Onnan jeeppel vittek új állomáshelyemre, VIctorlába. Elhaladtunk a Naujanba vezető út mellett. Ott múködtem elöször mint misszionárius, 1954·ben. • Első szerelmemet" sohasem felejthetem el.
Már lenyugvóban volt a nap, mikor elértem Victoriába. A káplán éppen akkor jött
meg az egyik faluban tartott miséjéről. Fiatal bennszülött paptestvér. csak 1977 óta
múködik, Itt nálam kezdt. Január közepe óta egyedül múködött. Meglepődve üdvözölt:
Csak egy hét múlva vártuk az új plébánost. Bizottság készíti elő az ünnepélyes fogad·
tat ást, diadalívet állitanak stb . - Hát rnost mindezt megtakarlthatják . - Első utam a
plébániatemplomba vezetett. Megköszöntem az Úristennek európai, főleg római tartozkodásom minden kegyelmét és a jó vtsszaérkezést a missz ióba.•Uram, Itt vagyok, rendelkezésedre állok, áldd meg vlctoriai munkámat."
A következő napokban mindenki sietett üdvözlésemre. Az iskolának tábori misét
kellett mondanom, mert a 850 tanuló nem fér be a templomba . Fölfedeztem , hogy Itt
ls vannak, akik még káplánkoromból Ismernek. Egy fiút, akit akkor kereszteltem, most
októberben Itt pappá szentelnek.
Plébániám mintegy 400 km' területű kb . 35 OOO kereszténnyel , ebből kb. 65 % katolikus . A hegyekben még sok pogány is él, ezekkel is törődni fogok . 22 elemi és két
polgári iskola van, s mindezek számára csak hat hltoktatóm! Sürgősen kl kell még
képeztetnem néhányat. Több falu meg kápolnára vár. De első feladatom a plébánlatemplom klböv ítése és átépítése. Nincs teteje, és csak úgy nyüzsögnek benne a denevérek éjszakánként. Magam ellenőnöm az építkezést. Cementet és vasat Calapanban
vásárolok. a fát a hegyekben vágják. Elödöm nagy plébániát és tágas Iskolaépületet
emelt, de utóbbit még jobban kl kell épitenl, mert félek, hogy a júniusban kezdödö új
Iskolaévben helyhiány miatt sok gyereket el kell utasítanunk.
A száraz évszak hónapjaiban volt hfvelm csapatokban jöttek Sablayanból meglátogatnI. Magam bölcsebbnek találom, hogy egyelőre ne menjek oda. A munka különben
ls erősen igénybe vesz. Már minden faluval fölvettem a kapcsolatot, Az emberek Igen
barátságosak és készségesek . Egészségem sajnos nem a legjobb , úgyhogy kicsit
vigyázni kell a munkával.
Nemrég Naujanba voltam hivatalos primlelára. 1954·ben ezt a papot ls én kereszteltem .
Területemen trópusi ragály pusztft, amelyet a mocsárban szednek föl. A test, főleg
a has megdagad, a vér - ha a betegséget nem fedezik föl Idejében - nem tud többé
a parazitáktól megtisztulnI. A szegények kénytelenek a mocsaras vidéken rizst ültetni,
halászni , és nem tudnak maguknak gumicsizmát vennI. 5-6 éves gyerekek ls meg vannak már fertőzve. Mennyi nyomor, amerre csak néz az emberi
Elmondtam egyetmást új missziós területernr ől. Itt Kelet-M tndoroban továbbra ls
misszionárius kiküldöttük szeretnék lennI. Szükségem van Im álkra, áldozataikra, hogy
tovább épí t sem lsten országát. I:n is Igérem megemlékezésemet a szentmIseáldozatban, és ajánlom a rám bízottakat. plébániám keresztényeit és pogányait jóakaratukba
és Imájukba.
P. Halász Lajos SVD
Victoria, Or . Mindoro 4415
FOlőp-szigetek

LEVELESLADANKBÖL
Szinte hetek óta eső , havaseső. szél gorombította málust, A természet a maga állhatatos szivósságával. ha késve ls, de virágba csalta a fákat. A csfksomlyól Márla a
régi szeretettel várta gyermekeit. Az atyák minden készületet megtettek : az Ingóságo.
kat elhordták: a féltettebb helyekre barr ikádokat emeltek: új villanykályhákat állftottak
be; oldalmegvilág ftást alkalmaztak stb . Péntek éjszaka jöttek a moldoval csángók. Az
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éjszakát teleimádkozták rózsafüzérükkel az áll omástól a t emplomig. Majd megkerülték
a hegyet, hol négykézláb, hol nadrágfékkel. Utána ázott, törőd ött tagjaika t el szállá solt ák a t emplomban. Rekedtre énekelték a to rku kat , minden örömüket, gondjukat lerakt ák Mária lábaihoz. Az erdőből hozott zöld ágakat hozzáérintett ék a kegyszoborhoz, s
úgy vitték otthonukba. családju kba édesanyai olt alm át. Láttukra talán Mária is els írta
magát , hiszen ezek a leghányato tt abb sorsú gyerm ekei. Maholnap a szavukat is alig
érti . .. Szombaton kisebb-nagyobb csoportok vonul ása volt láthat ó. D é ltő l eláll t az
eső, kisütött a nap. M int egy nekibáto rodott áradat lept ék el Somly ót a búcsúsok. A
felázott latvakot dagasztva kerülték a hegyet csoportosan másnap déli g. Ha az aszfaltútra készült c ipők nem ls bfrták a . rntnös éa t" prób át , gazdáik hűs égb ő l jel esre vi zsgáztak. Sok pap volt. Reggel s-t öl áll andóan mis éztek , gyóntattak és áldoztattak. Magyarhonból is volt néhány autóbu sz. A k övetkez ő hét a nagyt akarítás jegyében fol yt le.
Megkerültek a torlód ásban lemorzsolódott gombok .. . Ha azt írom, hogy mindenik
nap részt vett em én ls néhány szentm isén, ez bizonyítéka annak, hogy t űrh et ő állapotban vagyok .

+

Kérésére Ismertetem az Itt Brüsszelben . dtvatos" karizm atikus összejöve tel ek rnlbenlétét. Újnak mondott ez a mozgalom , pedig alapjában semmi új si ncs benne, csak
felújítjuk és ébren tartjuk az lsten-gyermekség szunnyadó tudatát az Irások alapján. A
Lélek a mozgatója mindennek, azért nevezik újj áéledésnek vagy megúju lásnak a Szent·
lélekben.
XXIII. János pápa látta , hogy azért beteg az Egyház, mert kialvób an van a lélek tüze:
ezért imádkozott és imádkoztatott új pünkösdért. Most a Lélek szele erősebbe n fúj, átjárja az Egyházat, és élet re kelt i , akit megérin t . VI. Pál pápa ls új meglát ást t ulaj donit
neki, jóv áhagyta a 75·ös szent év alkalmával a római nagy vil ágtal álkozón. A protest ánsoknál ls megtaláljuk, ez ls egy út az egység fel é.
Mint minden újítás , sok vit ának volt ez is a t árgya, aminek alapja gyakran a hiányos
Ismeret. PI. tavaly volt itt egy nemzet közi kongr esszus, amely et a t évé is fől eg negativ
oldalról ismertetett. A felemelt karok és egyes érzelmi túlzások nagy ell enszenvet v áltanak kl jó kere sztény körökben is. A kari zmatikus szóval sinc s mindenki t isztában.
Pedig az nem más, mint a Lélek adományai, amint Szt. Pál felsoro lj a. Az Egyház már
alapjában karizm atikus, amiben a kereszts ég álta l mi ls részesült ünk. •Ha az Egyház
csak inté zmény, meghal, ha csak karizm atikus , megbol ondul. E kettő t ehát elv álaszthatatlan." A fiatalok ls szívesebben csatlakozn ak egy il yen karizmat ikus intézmé nyhez.
A ml csoportunkban 20-40 a létszám . Testv érként, névszerint. t egezve üdvözöljük
egymást. Nincs foglalkozás szerinti megkülönböztetés. Az újak rövi den bemutatkeznak.
Az ilyen szentm ise abban különb özik a vasárn apitó l, hogy nem .hlvatalos " egyetemes
hódol at lsten e l őtt , hanem meleg, családias j ell egű . Úgy is mondhat nám, a család
összejövetele az atyai háznál. ahol minden gyerm ek szóhoz jut. E l s ő szavunk az Aty át
köszöntő d icsőítő ének és Inspirált imák. Elmondjuk a sok felf edezést , amelyre Aty ánk
végtelen gazdag birod almában szert tettünk. A kegyelm i források lelket form áló tev ékenységeit stb . Mindezért nagy hálával áldjuk az At yát . Van sok szép új énekünk. Ezután kezdőd ik a bűnb ánati rész, mert az Atya jós ágának felismerése mutat rá legjob·
ban félrelépéseinkre . Itt ls vannak spontán b űnvall ások . A távol levő t ékozló fi úkról
sem feledkezünk meg.
Nagyon hisszük a feltámadt Jézus jelenlétét. Ez az alapgondo lat: találkozni Jézussal.
A fiatalokat ls ez vonzza, s teljesen átformálja életüket. Hisszük , amit az Úr mondott:
ha ketten-hárman összegyűlnek nevében, ott lesz köztük. O a mi nagy testvérünk , aki
az Atyához vezet . Most őt hallgatjuk evangélium ában. Itt megint a Lélek segítségével
keressük, mit akar a világnak és nekünk mondanI. Tehát benne élünk az elv álaszthatatlan Szenthároms ág egységében. Persze a mise irányvonala megmarad. Végig szabad. de összefüggő hozzászólás kísért . Találkozunk itt az emberi képesség skálájával,
ft bűntől a kegyelmi távlatoklg. Vagyis életünket hozzuk és t esszük az lst en tenyerére.
Ez testvérré kovácsol bennünket . Néha nem is csoda, hogy a felszab adult öröm m árték91

telen méretekben tör kl a mal elcsigázott Idegzetú emberekből. Bár ez mind a vezető
bölcsességétől függ, hogy vezeti le, mert az érzelmeket fékezni kell, de nem elfojtani.
A ml csoportunkban minden moderatóban játszódik le . A kérő ima sem marad ei. Nagy
a bizalom . Van, aki csak azért jön, hogy nagy bajához kérje a közösség Imáját. A csendnek is nagy a szerepe. Sokat gondolunk Szűz Máriára, mint akit a Szentlélek teljesen
elárasztott, és jelen volt az Egyház születés én.
Vagy két órahosszá ig tart egy ilyen lmaest. Fáradtan érkezünk, de felüdülve térünk
vissza . Nem egyformán kapjuk és élvezzük a Lélek ajándékait. A Szentlélek szele ott
f ú], ahol akar, de nem veti meg akaratunkat, ha kívánjuk, hogy megérintsen .

+

M ivel itt Dél-Itrelban mindig elviselhetetlenebbé válik az olaszok és tiroliak közötti feszültség, Krisz tus igéretében bízva (Boldogok a békességesek) meqkockáztattuk a kísérletet, hogy összegyűljünk közös tapasztalatcserére és Imádságra . Ez a kis érlet talán egyedülálló itt. Hiszen minden téren, iskolákban éppűgy mint az egyházi életben, ist enti szt eleteken szigorúan elválik a két nyelvcsoport. Csak a püspök, aki d élt iroli, közös mindenkinek. Legtöbb társunknak először nem tetszett a kezdem ényezés ;
de ahogy teltek a hónapok, mindig jobban ajándéknak érezték ezt a közösséget. Sokak
számára ez volt az első baráti érintkezés, lehetőség évek sor án át ápolt előitéletek
leépítésére .
Vagy tiz enöten jövünk igy rendszeresen össze , életkorunk 16 és 12 év közöttl, foqlalkozásunk tarkabarka keverék: diákok és tan ít ók, akadém ikusok és munk ások, katona.
szolgálatosok és titkárnők. Nagy örömünkre három idősebb mama ls részt vesz . Min dig más készíti elő a találkozást. Mindent lefordftunk az olaszoknak (ez rnárls jókora
türelmet igényel a dél-tlrollaktól!l. Legtöbbnyire nálam jövünk össze . Az összejövetel
le folyása mind ig más és más, de mindig van lehetőség véleménycserére és hallgatásra,
imára és vidám éneklésre. Együttesünket nagy nyíltság jellemzi , hisz ez már összetételünknél fogva is adva van. Néha meghívunk olyanokat, akik tovább segftenek gondolkodásunkban, máskor magunk indulunk látogatásukra . Igy pi. egyszer a helybeli
evangélikus pásztor járt nálunk, beszélt az egyházközség éről, diaszpora -helyzetükről.
Ezen az estén sokan először ébredtek közülünk tudatára, rnlt jelent egy evangélikus
sz érvány. Azóta néhányan már meglátogatták az evangélikus istentiszteletet, egy·
szerűen a közösség, a tisztelet, az egy egyház Iránti vágyakozás jeiéül. Egyszer egy
olyan pap tudósitott a munkáj áröl, aki kábítószerek áldozatai között dolgozik . Most
egyesek közülünk segítenek neki , viszont néhányan, akiknek sikerült megmenekülniök
az ördögi Igézetből, a mi körünkben otthont találtak.
lrne néhány téma, amellyel foglalkoztunk: Roger Schutz 2. levele lsten népéhez. M it jelent számomra ádvent és karácsony? - Szentírási szövegek. - Vetítés az abortusz témájáról. - Püspökünk nagyböjti pásztorlevele. - Hogyan éltem át húsvétot? Beszámolunk életünkről. - A keresztény közösség lényege. - Különösen értékes a
gyakori életrevízió, hogy így jobban megtanuljuk tekintetbe venni az egyesek neh ézségeit , elképzeléseit, ötlete it. Azután átestünk az első komoly (és mégis oly szükséges!) válságon, és hálásan megtapasztalhattuk a .feltárnad ást." Természetesen rnlndig van okunk valaminek a megünneplésére is .
Az én feladatom - a sok találkozás ajándékával gazdagon - , hogy bírjam a Ieszültséget: egyfelől a maga Idején szükséges ösztönzéseket adni, másfelől megtanulni
várni , nagy türelemmel várni, hogy ne követeljek túl sokat, ne siessek el semmit. Vár·
ni! Valahol mélyen bizonyosságként él bennem , hogy az egyedüli fontos: mindig vetni,
soha bele nem fáradni , mindig újra vetni. A növekedés az Úr dolga, csakis ő tudja
megadni. Tele vagyok hálával, hogy annyi mindent tanulhattam, sokszor éppen leqf iatalabb és legcsendesebb r észtvevölnkt öl. Ajkamra tolul az ének, amit annyiszor
énekel tünk : . Jubil ate Deo!'
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- A Zsinat kimondta, hogy a szentmisét megújitott alakban kell mondani. Több
hittestvéremmel beszéltem azóta, mind hivő, gyakorló katolikusokkal, és meg kellett
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állapttanom, hogy sokan biráigatják ezt a hat ározatot . Pedig ha gyakorló katol ikusok
vagyunk . akkor boldognak kellene lennünk, hogy anyanyelvünkön tartják a szentmisét .
Nekem a régi miserend ls nagyon tetszett. De most együtt ünnepelhetü nk. Nem kellene-e növekednie bennünk az Egyház iránti szeretetnek, hogy ilyen ajándékot kaptunk?
Hiszen szent vallá sunk elsőserban ajándék számunkra. I:s ha az ember ajándékot kap,
akkor megköszöni. Nem? Köszönetünk lsten Iránt legyen az Egyházhoz való hüségünk.
- Bevall om. az olvasóimádkozással egy kicsit mindig hadilábon álltam, mert hamar
unalmassá, monotonná vált számomra . De mióta elmélkedési szempont okat talált am
az egyes t itkokhoz. már nagyon szivesen Imádkozom és I dőz ö m az új (l egalábbis nekem új) módszerrel ennél az imánál. Olyan csodálatos, sajn álom , hogy még csak most
(30 évesen) döbbentem rá. Bár minden vallás os fiatal megértené, s ne csak az öreeasszonyok imájának tartanál
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(ArgentInából Irják:) P. Domonkos László SVD aug. 17·én a cordo bai magyarokhoz
uta zott másodmagával. Útközb en az autóbusz összeüt között egy másikkal. Út ltársa.
Fehér Mátyás. azonnal meghalt. O csak annak köszönheti életét. hogy el őtte öt perccel
helyet cseréltek. Az ablakon át 4 méterre repült ki. Egyik ol dala súly osan mesron csolódott. Kétszeri operác ió után belső vérzés lépett fe l. Végig magánál volt. A kórházból
rendházukba szálUtották, és utolsó erejével itt mi sézett szepte mberben a magyarok·
nak. ülve-t árnoqatva. Azóta Ismét rosszabbul van , de él és remél. Imát kérünk érte .
(Legújabb hir:) Bet eg karja még fáj. de mozog, csak lába van gipszben mé9 4-Q hétig,
aztán elváUk, tud-e járni. De ágyból rendelkezi k, levelet diktál. látogatókat fogad . . .
(Beszámolóját 1977 ősz i számunkban olvashattuk. Az ott ernlitett otthon már kész, de
az épltö nem lehetett je len fö lszentel ésén. Szerk.!
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- A .Halottatnk" rovatban olvastarn. hogy dec . 21·én meghalt Dr . Danczi József
Vlll ebald OSB. Nagyon szomorúan érintett a hir . hiszen engemet is tanitott két éven
keresztül orosz nyelvre. Az óráin sokszor elmondta: .Gyerekek, ha rosszat akart ok
tenni, csak a legelsőt ne tegyétek . . . " Az órákra is mindig betegen járt be, de
kri sztu si t ürelemmel viselte szenvedéseit.
- A Szolgálatból Ismert em meg Holocsi Félix ofm testvért . akiv elleveleztem , és
aki tavaly ősszelltthonlétekor fölkeresett. Először és utoljára volt nálam. Azóta nem
adott életjelt, pedig szokott Irogatni. A mostan i számból tud tam meg, hogy visszatérése
alatt a hajón elhunyt. Jóságos, csendes, de fáradt ember benyom ását kel tette. R. i. p.
- Sajnálom, hogy dr. Baulovlts Zoltán gk. hittanárrói az őt jobban ismerők közül
nem emlékezett meg senki. 1972. dec. 7·én hunyt el. 81 éves volt. Utolsó éveiben sokat betegeskedett. Tetteit feltűnés nélkül vitte végbe. PI. Mé száros József rk . hittanár
szivbeteg volt. nagyon buzgó pap. ld ösen, betegen, elhagyatottan. szinte nyomorban
élt . Baulovlt s atya, tudomást szerezve róla , megszerv ezt e. hogy egy csalá d évekig
rendszeresen meleg élelmet vigyen neki. Köteles ségtud ása, lelkIIsmeretessége külön leges vol t . Kedves házi korrepetltorom volt 1945-48 között . Ha pl. matematikában valaml t nem tud ott t isztázni , kora regge l a gimnázium e lőtt várt a megoldással.
- Szép számmal összejöttünk júl. 13·án Gerjenb en, hogy megemlékezzünk Balogh
Antalról, aki egy éwel ezelőtt Itt a Dunába fu llad t . Ez a nap a f atimai Szüzanya búcs únapja is volt. amel yet még ünnepélyesebbé tett. hogy egy újm isés testvérünk végezte
a szentmisét. A tolna i plébános rnéltatta az elhunyt érdemelt. jóságát. szeret et ét ,
amellyel szolgálta a ráblzottakat. Az újm is és áldás e l ő tt elén ekeltük a .Ments meg
engem Uram" kezdetű népéneket. - Júl. 16·án, vasárn ap délután a bonyhádi temet ő 
ben áldottuk meg siremlékét. amelyet a hivek adományából állítottak. Nagyon sokan
jöttek össze. virágokkai. koszorúkkal boritották be sír j át . Aj kukról pedig fe lhangzott
az ének: .Jé zusomnak Szlvén megnyugodni jó : - S ml tört ént másfél hét múlva: júl .
26-án Bonyhádon motorkerékpárbaleset áldozat a lett öccse . a 27 éves. családos Béla is .
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- Nagy érdeklódéssel olvasom Batthy ány-Strattmann László életét - annál is in·
kább, mert 3 éves koromban engem is elvitt hozzá édesapám, mivel gyenge volt a
szemem. Jól emlékszem rá, hogy mikor meglátt am a folyosón üln i a beteg szemú n éniket, hangos sIrásba kezdtem. Erre ő kij ött és behívott. Porokat-kenöcs öt rendel t . Ir t
még csokoládéreceptet ls, amit e szavakkal adott át édesapámnak: .ha van pénze,
vegye meg, ha nincs, dobja el!" Persze hogy megv ett e, és ezt mint fájdalomdljat kaptam a . kezelések" után . Ké sőbb tudtam meg, hogy csuka máj. vérerős ítő csokolád é
vo lt . (Hasonló személyes emléke ket a . szenr orvos" él etéből szerkeszt ös éqünk nagy
örömmel fogadna és hasznosít ana!)
- Olyan emberközelbe hozza az olvasót ez a könyv a szenr orvoshoz . Milyen egy·
szerü szentnek lenni, pedig sokan , sokszor mennyire képz el őd é sn ek és lehetetlennek
tartják . .. Pedig el ég egyszerúen embernek lenni - igazságban és val ódi élets z éntségben - egyszeruen és tettet és nélkül.

+

Eszembe jut gyermekkorom egyik mozzanata, amikor level et írt unk a kicsi J ézuskának. Hogy tudtunk akkor örvendeni I Ma mint felnőttek azért várjuk a karácsonyt ,
hogy másoknak örömet szerezhessünk . Mert ami kor kapunk, a kezünk tel ik meg , de
amiko r adunk. a szívünk. Karácsony a szeretet ünnepe. A szeretet cselek edetei életünk igazgyöngyeit alkotják . Földi életünk véges. Száz év múlva már csak éltünk ezen
a világon , s majd a szeretetünk alapj án fognak megítélni bennünket. O rv endj ünk . mer t
a kics í Jézusban megtal áljuk a mindensé get átf ogó örök szeretetet !

PAPI JUBILEUMOK
Vasmise . Pinezich Rezsó gyóri kanonok - akit ebból az alkalomból püspö ke
olvas6kanonokká nevezett ki - Péter-Pál ünne pén mutatta be vasmiséjét a
gyóri székesegyházban. fóp ásztora , a székeskáptalan és nagyszámú hivó j elenlétében. A Szent atya apostoli áldását küld te . A szentb eszédet Kereszthegy i
Gyula p. tanácsos mondta. A 88 éves jubiláns kif ogást alan egészségben látj a
el fópen itenciárius i tisztét és egyéb teendóit. M inthogy burg enlandi szület ésü, az oszt rák Kirchenzeitung aug.6-i száma is meg emlékezett róla .
Gyémántmise. Mécs László, a p apkölt ő a pannonh alm i papi otthonb an ülte meg
szentelése 60. évfordulóját . Okt. 8-án Szennay An drás fóapát hálaadó szent misét mondott. I. János Pál pápa áldását küldte. A bencés gi mnázi um diákjai
pedig köl tészetét muta ttá k be.
Aranymisék. Boskó Vilmos apát , órka nonok, kis kúnsági f ő e speres . kls kúnhalasi
plébános júl. 2-án a kiskúnhalasi fótemplomban. Szónok a Kiss Istv án gyömrői
plé bános , egykori káplánja volt , kézve zet ój e dr. Pongrácz Elemér tb . kanonok .
majsai esperesplébános . A jubiláns még ugyanabban a hónapban elhunyt.
Dr. Bona József ny. plébá nos ugyanaznap a budapesti Szent kereszt plébánia.
templomba n (Ollói út) mutatta be aranymiséjét.
Czigány Béla tb. kanonok, egyházdaróci plébános szint én aranym iséj ét mondta .
Horváth Gyula gyóri egyházmegyés püs pöki tanácsos, ny. plébános jún . 29-én
Arpáson . Kézvezetóje és szónoka Pócza Ernó pléb ános volt.
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KÖNYVSZEMLE

Congar, Yves : L a cr lse dan s l 'Egl lse e t Mgr L ef e bvr e . Cerf , 1977.
122 o. Németül : Der Fali Lefebvre. Schlsm a ln der Ki rche? Verlag Herder, Wien. 1977.
144 o.
A nyugati országok sajtója, rádiója , t elev iziója nagy érdeklöd ést mut atott a Lefebvreügy Iránt. A k itűnő franc ia domonkos egyháztudós könyve pontos és sza k s z e rű ism ertetést nyújt a tö rté ntekrő l.
A könyv első részében vil ágos lesz el őttünk , miért támadja Lefebvre érse k a zsinat
tanítását a vallásszabadságról , a püspök ök kollegialitás áról és az ökumenizmusról.
Lefebvre szerint ez a tan ít ás becsempészte a katolikus egyházba a f rancia forradalom
három nagy jelszav át : a vall ásszabadságban a li berté , a püspö kök kollegialitásában a
hierarchia lerombolásával az égallté, az ökumenizmusban pedig a fr atern ité szól amait
tette magáévá az egyház hiv atalos tanitá sában, és ezzel eltávolodot t a tradíc iót ól. az
egyházi hagyom ánytól. Lefebvre az örök Rómára. a Roma aete rna-ra hivatkozik, amely
szerinte nem azonos t öbbé a második vati káni zsinat ut áni Rómával. A pápa a liberali zmus és a prot est ant izmus áldozata lett.
Congar t árgyal V. Pius pápa mi séj ének problémájáról is; mint domonkos szerzetes
a trienti zsinat után is rendje rituáléja szerint mls ézett, és így sajá t t apasztalatából
tudja, hogy nem a szentm ise r ltus a és a latin nyelv használata a Lefebvr e-ügy magva.
A második részben a Lef ebvre álta l f elho zott vádakat teszi v izsgálata tárgy ává Congar. Kifejti, hogy nem a kolleg ialitás rombolja le az egyházi t ekin télyt, hanem az ensedetlenség . A kollegialitás hathatósabbá teszi az egyház t ekint élyét . mert a püspökök
és a pápa között mélyebb egységet, nagyobb szoli dari tást és széles ebb alapok ra helyez.
ked ö felelősséget teremt meg . A felelősséget azonban nem szabad összekeve rni a hatalommal, mint azt Lefebvre teszi. Az ökumen izmus nem jelen theti az egyházi hlararchia le épít és ét. A zsinat az igazságszeret et és a Szentl él ek Iránt i engedelmesség
jegyében folyt le . Ez pedig azt kivánja , hogy revideáljuk a különvált egyházakkal szemben elfoglalt álláspontunkat. mert a Szentlé lek a több i vall ásban is mű k ödik , és sok
jót tesz azokon keresztül , akik követik sugalm azásait . Ha a t elj es igazságra törekszünk .
akkor a kölcsönös megbecsülés tiszteletével kell egymásra hall gat nunk. A v al l ás- és
lelkiIsmeretszabadság el ismerése nem jelenthet ind ifferentizmust , közömbösséget . A
személyes meggyőzödésnek azonban mind ig igazi értéke van. A tévedésnek nincsene k
Jogai, de a tévedőt nem szabad megfosztani ember i méltós ágától. Ezt a t ételt nem
szabad úgy értelmezni, mintha az egyház lemond ana arról, hogy befoly ást gyakorolj on
az emberekre , hanem azt Jelenti, hogy paszt oráli s tevékenységét minden kényszer alkalmazása és minden hatalmi pozíció latbavet ése nélkül gyakorolja. Egy igazán szegény.
ségre tö rekvő egyház szegény marad a hatalom t erén is.
A könyv harmadik részében a szerz ö azok törekv éseiről ír, akik csatl akoztak Lefeb vre érsekhez. Az érsek bizony a zsinat ut áni í dők be n sokak kellemetlen érzését.
szoronq ását, aggodalmát fogalma zta meg. Az egyház kr ízise azonban ncm az egyházon
belül keletkezett, hanem a társadalom változásának a függ vénye . Az egyház nem lehet
közömbös pasztorális feladataiban a változó vil ággal szemben: az új vIl ágf elfogás határozott állásfoglalásra kényszeriti ; alaposan el kell merü lnie a társada lmi probl émák
tanulmányozásában, ha teljesiteni akarja f eladat ait. Ezzel azonban egy új valóság tör
be az egyházba , amelyet hosszú Időn ker esztü l mest erségesen távol tartottak tőle .
Ezért keletkeztek heves viták a bázison, és ezért ért vé get egy eddig föl tétlen é rvé n yű 
nek tekintett egyházi rendszer . A modern kultúrával dinami kusan fo lyt a vi ta , új szóval
kifejezve: a dialógus, amelybe bevonták a nagy történe lmi megmozdul ások at : a felv ilá gosodást, a lIberalIzmust, a szociallzmust és a marxizm ust ls. Allandó téma lett . Az

egyház és világ viszonya" egymáshoz. S mivel a dialógus nemcsak vltát, párbeszédet.
hanem a gondolatok kölcsönös klcse rélé sét ls Jelenti. egyre Inkább t ükrözödött az egy·
házban ls a pluralista világ sokrétüs éqe. Itt kell keresni az egyház válságának fő okait.
- Congar ls látja. hogy az egyházi reformt örekvések nagyon sokszor ügyetjenek vol ·
tak: fejetlenség. zürzavar uralkodott a liturgiában : több teológiai ta nítás kétes értéku
volt : meggondolatlan fellépések és nyilatkozatok aláásták a tanítóhivatal tekintélyét:
egyoldalúa n a tekintélyt hangsúlyozó érvelések a maradiság és csökönyösség benyomását keltették. Sokan vannak aztán az egyházban olyanok. akik alle rgiá val reagálnak
minden változ ásra, és már kezdettől fogva visszautasítanak mindennemü reformtörekvést.
A befejező részben Congar néhány járható utat mutat fel. Az egyháznak nyiltnak
kell lennie Istennel szemben . egységesnek kell maradnia hivatásában. küldetésében és
a szeretetben. Isten szava legyen számára mindenben a mérték. Isten Igéjét azonban
úgy kell tanítania és magyaráznia. hogy tekintetbe veszi a történelem. a társadalomtudományok és természettudományok Ismereteit ls . Kerülje el a p ártoskod ást , a szektásságot. a belső meghasonlást.
A könyv nem szól a Leíebv re-üqv hátteréről. mert ez a fra ncia olv asó számára nagyon jó l Ismert. Lefebvre a IIl1e·1 egyházmegye papja volt. szülei gazdag gyárt ulaj donosok voltak . Amikor 1925 és 1930 között kitört a harc a szakszervezetek és az északfranciaországi fon ó-szövölpar gyárosal között, és a katolikus akció a munkásokat t árnogatta. egyre mentek a fel jelentések Rómába Llénart püspök ellen. XI. Pius mégis kinevezte Llénart·t biborossá. Lefebvre erre elhagyta az egyházmegyét. és a Sze n t l é l e krő i
nevezett atyák missz iós kongregációjába lépett be. Nemsokára Eszak-Afrik ában dolqozik. és Dakar érseke lesz. Azonban a francia kolóniában sem tud felhagyni poli tikai n ézetelvel. Könyvében Ilyen t ét elek találhatók : . A fanatizmus. a kollektivizmus. a svengék rabszolgává tétele. mindez megtalál ható az Iszlám hagyományaiban": . A libe rális
demokrácia a természetjog ellen van. Ez a nyugat i népek szerencs étlensége és ez az új
népek veszélye . .. Itt az idő. hogy megértsük. hogy ezeknek a népeknek erős tekl ntélyre van szüksége: Róma hamarosan levonja afrikai müködéséből a következménye.
ket. és vlsszah ívja Európába. Részt vesz a zsinaton. és mint kongregác iój ának rneqválasztott főnöke megakadályozza a zsinat rendelkezéseinek végrehajtását; rendtársai
ellenállnak. és a kritika tüzébe kerül ve le kell mondania hivataláról. A svájci Fribou rg.
ban akar ezután olyan szemináriumot alapltant. mely nincs .megfertőzve modern gon·
dolatokkal". Mikor ez nem sikerül - Fribourgban van ul. a katolikus egyetemen a domonkosok teológiája - Ecöne-ban, Wall is kanton ban alapit ja meg szemináriumát. Itt
aztán hamarosan összeütközésbe kerül a fribourg-I és a sloni egyházmegye püsp ökelvel . mert érvénytelennek nyilvánítja az egyházmegyék terület én mondott szentmiséket.
Nem szól a könyv rövid terjedelme rnlatt az ügy történelmi h átt e réről sem. ami a
külföldi olvasó számára megadja a helyes látószöget. Nem véletlen . hogy Lefebvre a
francia forradalomra hivatkozik vádjal megfogalmazásában. Azóta ui. a francia katoltelzmusban mindig megtalálható egy irány. amelyben a politikai konzervativizmus szövetkezett az egyházi Integrlzmussal a modern eszmékkel való következetes ellenkezés
jegyében. 1905-ben megtörtént az egyház és állam végleges szétválasztása. I d ő k özbe n
Charles Maurras hatása alatt új mozgalom keletkezik. az Action Francalse , amelyben
a monarchista katolikusok tradicionalizmusa szövetkez ik az egyháztól eltávolodott burzsoázla bonapartista szfnezetü nacionali zmusával. Maurras. aki katolikusnak és atelsténak vallotta magát.• haz án" csak a monarchiát értette (Trols idées pol itl ques 1898) .
XI. Plus 1925-ben elít élte az Action Francalse-t: XII. Pius 1939-ben megszünte tte a tt lalmat elle ne. Lefebvre az A. F. gondolatainak z ászl öv lv ö]e . Ez vol t már egyházmegyéJé·
ben ls. A politikai egyházszemlélet számára fontosabb. mint maga az egyház. A zstnaton döbbent rá talán először . hogy az ilyen szemlélet véglegesen a rn ült é: ezért t ámadja a zsinatot. E történelmi háttér nélkül lehetetlen lenne megérteni azt a rokonszenvet és azt a pénzbeli segftséget. amelyet Franciaországban élvezett. Ottani hive i
nagyrészt még ebben a gondolatkörben élnek .
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A legföbb egyházi tekintély félreérthetetlenül nyilatkozott Lefebvre mozgalmáról.
A világ több ezer katolikus püspöke közül pedig egy et len egy sem emelt szót eszmél
mellett.
Tény, hogy az . aggiornament o· egyes országokban több téren gyorsfutást követelt
a hfvektől és a papoktól. Nem csoda. hogy többen lemaradtak , mások e l őrefuto ttak .
egyesek még csak el sem hagyták a rajtvonal at , mig mások túlfutottak acélszalagon .
De ez nem ok arra, hogy rokonszenvezzünk Lefebvre mozgalmával. aki összetéveszti a
tegnapi egyházat az örök egyházzal. Csak az örök egyházra áll Jézus szava. hogy válságokon megy keresztül, és mégis élni fog az idők végezetéig .
Németh József
Györffy György: I s t v á n k I r á I y é s m ü ve. Budapest, Gondolat 1977. 668 o ..
62 szőveg közti ábrával és 80 képpel.
Ez a vaskos kötet nem a Szent István millennium alkalmi gyümölcse, hanem egy
emberöltőt kitevő egyéni kutató munka eredményeinek az összefoglalása . A cím rneqfelel a tartalomnak. A mintegy 60 oldalas .Bevezetö" és .Előzmények" után három
István Ifjúkora" , . All amszervezés nagy fejezet következik : .Géza uralkodása István férflkora" és .Beilleszkedés Európába - István öregkora" . Györffy úgy követi
végig az egész életutat, hogy az eseményeket és tetteket egyúttal beleilleszt! a nemzetk özí háttérbe. Az utolsó nagy fejezet .A magyar társadalom átalakulása István rn üve nyomán" címmel az eredményt IsmertetI. A bőséges irod almi tájékoztató végén egy
terjedelmes .tudománytörténetl visszapillantás" a könyvben szerepl ö fontos társadalom-, Jog· és gazdaságtörténetI fogalmak eredetét és értelmét világftja meg. A kötet
gyakorlati használatát rendkivül megkönnyftl a részletes név- és tárgymutató.
A könyv nemcsak István király életének. hanem az akkori Magyarország egész t örténetének ls a kompendluma . Széles látóköre. sokoldalúsága, adatgazdagsága rnondhatnánk páratlan . A szerző csak nagyon ritkán érte be mások eredményeinek egyszeru
ősszefoglalásával. A legtöbb problémának maga ls a mélyére hatolt, és rengeteg egyéni
új eredménnyel lép elénk. Természetesen vannak megállapftásal. amelyekkel vitába
lehet szállnI. Például e sorok frója kitart véleménye mallett. hogy Szent Ada lbert magyarországl müködése sokkal nagyobb jelentőségü volt. mint ahogy általában beáll It ják .
Kérdőjellel látja el a magyar-bizánci meg a magyar-bolgár vis zony alakulásának Id ő
rendjét, és kissé hiányosnak találja II. Konrád császár támadó hadjárata hátterének az
ábrázolását. Györffy nem mindig mozog biztosan a régészet és müvészettörténet területén. Hiteles forrásból tud juk pl ., hogya mosaburql-zalav árt Szent Adorján templomot
nem Prlblna és fia Kocel építtette . hanem a salzburgi érsek. Alapjában elhibázott a
szent korona eredetére vonatkozó elmélet ls . Szent Szórád zoborhegyi remetéről pedig
Boba Imre. a seattle-í egyetem professzora bizonyftotta be nemrég, hogy nem Lengyel országból. hanem az Isztriai Pula környékéről jött Magyarországra. - Mindezek azonban csak apró széljegyzetek, amelyek a lényeget egyáltalában nem érintik.
Györffy mintegy előrebocsátja hatalmas és szétágazó kutatómunkájának tanulságát.
amikor a .Bevezetö" végén Istvánt .a magyar történelem legnagyobb alakjá" -nak nevezl. Részben ilyen előrehozott tanulság a 10. alfejezet ls , amelynek clme : .István
egyénisége·. A különböző korok szellemének megfelelően változó Szent István-kép
rnöqött a szerzö megtalálja és meg ls rajzolja az ember történelmi hltelü alakját ls .
Ez a fejezet nem hagy kétséget afelől, hogy Istvánt joggal tekintették és tekintik ma
ls .szentnek" .
L á s z I ó k I r á I y e m I é k e z e t e . Kurcz Agnes sz öveq- és László Gyula képválogatásában, Györffy György bevezető tanulmányával. Budapest, Magyar Helikon 1977.
85 o. szöveg, 37 képes tábla ,
A Magyar Helikon kladót nyilván az .István király emlékezete" clmü kötet nagy slkere Indította arra . hogy egy hasonló könyvvel emlékeztessen Szent László trónralép-
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tének kIlencszázados évfordulójára is. Ugyanaz a történelmi bevezetés szerzóje is :
Györffy György, az Arpádkor történetének legkiválóbb magyar szakértője . Tanulmánya
rendkivül Informatív , a király ember i vonásaitól a gazdasági életig mindenre kiterjed .
Bevez ető soraiban ugyan azt frj a: Hogy László király .rnt ért szent, arra még az olvasott
ember sem tud válaszoln i: Györffynek, úgy látszik, némileg egyoldalú elk épzelése van
a kereszt ény szentség lény egérő l. Ugyanis a tovább iakban épp ő hívja fel a figyelmet
Szent Lászlónak azokra a tetteire és megnyilatkozásaira. amelyek mély hitét. érzékeny
lelkiismere tét és alázatos búntudatát tanúsítják . Olyan vonások a képben. amelyek
j e ll e m zői minden I dők szent j einek.
Györffy tanulmányát forditások sora követi László király okleveleiból, a róla szóló
lati n liturgikus sz ö v eg e kből , a középkor i magyar krön lk ákböl. továbbá Szerit László le·
gendái. középkori t isztel etének okleveles eml ékei, Temesvári Pelbárt egy beszéde a
hozzá tar tozó olvasmánnyal és végü l a 15. századi szép magyar nyelvú . Enek Szent
László kír ályr öl". Rendkívül gazdag és változatos a László Gyula válogatta képanyag.
nemcsak Ill uszt rálja, hanem ki is egészíti a szövegeket. Nagy kár azonban, hogy épp
Itt a kiadó nem követte az .István király eml ékezete" jól bevált mintáját. Abban a k épeket válogató Dercsényi D ezs ő mindegyikhez fú zött szakszerű magyarázatot. Itt be
kell érnünk a szükszavú, bár szabatos képal áírásokkal.
Bogyay Tamás
Alszeghy Zoltán: A g Y ó n á s . Róma 1978. 120 o. (tkk III/7)
Babos István: A b e t e g e k k e n e t e. Róma 1978, 112 o. (tkk 1I1/8J
A lig van elm élet i és gyakorla ti síkon egyar ánt annyi z űrzavar és bizonytalanság a
zsinat ót a egy kér dés körü l , mint éppen a gyónással kapcsolatban . Viszont a betegek
kenet ének elm élet i új raért ékelése és megértése, valamint a szinte újjászületett gya·
korlat a megújul ás egyik legvigasztalóbb területe . A tkk legújabb két kötete ennek a
két szent ségnek a te rületén nyújt segitsé get , elmélet i és gyakorlati vonalon egyar ánt.
P. Alszegh y . Az élet kérdezi a teo l öql át" c . f ejezetben mindjárt a könyvecske elején azt a hangot üti meg, amely vég ig jell emzi ennek a nagyon t art almas, nagyon alapos és kieg yensúlyozott könyvnek minden oldalát. Nem hiába vilá gvi szonylatban is
eli smert t ekint élye a kérdésnek a szerz ö. Szúk keretei közt ls minden lényeges kérdést
tárgyal, tört énelm i alapon ls - meghúzva a f ejl őd é s vonal át a legré gibb búnbánati
fe gyele mt ől a mai gyónásig -, elm életi síkon is: szint e katekizmusszerú, világos kérdésf ölv etésekk el és röv id . megokolt, okosan méri egeIt v álaszokkal . Az elmélet mellett
mindig tekintetbe veszi a lelki és gyakorlati , lel kipásztori old alt is . Különös gyönyörú.
ség szép magyar nyelve és az a gond. amellyel nyomon kíséri a kérdés hazai irodalmát
és a hazai viszonyok at . Külön kl kell emelnünk a . rneqt éré s " finom lélektani elemzését , a folyam atos megtérés annyi ra fontos kérd ésének ősz inte fölvetését és t iszt ázásáto Nagy segits égünkre van a kis mú azon a . kett ös úton", amely a szerzö szerint a
gyónás mal válságának megoldására vezet: .Az egyik abban áll , hogy felismerjük a mai
gyakorl atban a Krisztus Urunk szándékának megfelelő fejlődés gyümölcsét. A másik a
mai gyakorlatot fejleszti, javftja. hogy jobban megfeleljen az Odvözftő szánd ékának"
(107).
P. Babos szakterülete a szentségek . A tkk-ba már írt a keresztségről és bérmálásról , s a lelkipásztorkodó papságnak két füzetével ls segítségére sietett a keresztség
és a betegek kenete kérd ésében . A szerzö a betegség, a szenvedés és a betegek világ·
távlatába áll ítja be az Úr magatartását és felfogását a betegséget Illetően, ugyanígy
az Egyház felfog ását és két évezredes gyakorlatát. Ez a kis könyv ls a tanár és a lelk i.
pásztor szerenes és ötvöz ete: világos tanítás és gyakorlati útmutatások Jellemzik. Finoman elemzi azt az állapotot. amelyben a beteg annyira rászorul, hogy .felemeljék és
meqer ös tt s ék" . Alapfelfogása: .a hangsúlya beteg hlv ön van, és a kenetet sokkal sz élesebb t erületen kellene alkalmazni. hogy kifejthesse kegyelmi hatása tt" (75) . Ezt vll ágosan megalapozza, fölfrissftve a szentségről sz ölö régebbi ismereteinket, kiegészítve
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új adatokkal és a hely es gyakorlat ra ösztönözve. Kisebb elí rás: Kloste rneu burg nem
bencés. hanem ágostono s kolo stor . ugyanígy Parsch Pius sem bencés .
Békési I.
Hajdók János: Z s o I t á r k ö n y v . Budapest . szerzö kiadása 1978, 304 o.
Századunkban nyugodt an beszél hetün k a zsoltárok magyar nyelvü reneszánszáról.
Sík Sándor három válto zatban is ismeretes, majd Farkasfalvy Dénes két ki adásban
megjelent verses ford ít ása, Gál Ferencnek a legújabb szentí rás fordításban s z ere pl ő
prózai. a kísérleti zsol ozsmáskönyvben és a prot están s szentí rásf ordításb an talá lható
ugyancsak prózai ford ít ás ut án most Hajdók János tette közzé verse s müford it ását.
Bevezetőjébe n számot ad a kötet keletkezéséről és j e llegé rő l. .Ot elr agadtato tt hónap
megfe szit ett munkájának gyümölcse van itt az olvas ó elé döntv e" (5) . A különf éle
forditások és ért el mezések közül azt választotta, amit céljá nak - . rn üv észí igényü
szövegközi és" (8) - megfelel őbbne k ta rt ott. A szokásos számozást .a folyamatosabb
versélm ény biztos ítása végett' (10) elhagyta . , A ford ítást olykor magam is mer észnek tart om. De azon voltam. hogyameglehetősen gyér eredet i szókin cset minél dúsabbal cser éljem föl. számolva azzal, hogy ekként a munka magán fogja hordan i tolmácsolój a st ílu sát " (9) . Ezért alkalmaz mai kife jezéseket [ t ömeqnyorn ás, ű r , kozmosz
stb .) , népies . költői vagy elavult szavakat (I ánql tszt , s árar any . hars stb.) , fölelevenít i
a f élmúltat (vala). sőt maga is alkot szavakat. A fo rdításokhoz impozáns apparátussal
készült bő jegyzetanyag csatlakozik. A címlap és az ill usztráci ók Berk i Viola szép
munkája .

R.
Luigi Ugolini : A N a p t e s t v é r r e g é n y e . Ass isi szent Ferenc éle te. N ém etbő l
ford . Pletlkoszich Péter OFM . Kiadta a szabadkai ferences rendház. 1978. 197 o.
M indene megvolt. amit csak egy fiata lember kívánhat: meleg sz ül ő i otthon . anyagi
[é lé t , kellő szell emi képesség és me g nyerő egyéniség . Vidám t ársaságának központ jaként élvezt e az életet. Haj lama: lovaggá vál ni. dicsv ágya: a legmagasabbat el érni. De
megbetegszik - és valahogyan bizonyt alannak és levertnek ébred fel. A régi életmódba nem tal ál vissza. Míg aztán egy szép napon oly at t esz, amit senki sem ért meg
- sem szüleí. sem barátai . Véget vet pályafutásának. Szegény akar lenni . az uto isók
egyike. A nagy Király hírnöke. A Király. akinek most szolgálat ába s zegődöt t. te rrn észet esen más követe lményeke t állí t ott fel. mint korának urai: nem f egyverforgatást .
hanem a szegények szolgá latát. Francesco e .kalandot " minden f enntart ás nélk ül magára vállalta. Példája másokat is lángra lobbantott. s hamarosan körül vette a .k lsebb
testv érek' csopor tja.
Szem ély ének lenyügözö ereje megmaradt az évszázadok határain és világnézetein
t úl. Ugolini - aki csupán néhány kilométern yi t ávols ágban él a Szent szükebb hazájától - ezt próbálj a megérezt etn i regényes leírásában, bőven részlet ezve a kor lélegzet fojtó kulisszáit: a középkor i It áli a életét. a történelmi v iszonyokat és a Szent környezetét .

A.
Kempis Tamás: K r i s z t u s k ö vet é s e . Szalézi Szent Ferenc : F i I ó t e a. Eccles ia. Budapest 1977. 585 o.
Egy kötetben jelent meg otthon a lel ki irodalom két klassz ikus a. A Kri szt us követését egészen új ford ításban veheti kézbe az olv asó: Jelenits István piarist a ültette át
újra magyar nyel vre - éspedig kiválóan - a középkorl latinsággal megírt 15. századi
remekmüvet. Min t ism eretes . e lső közi smert magyar fordítását Pázmány Péter készítette ; az elmúlt 3 évszázad több mint f élszáz kiadása többnyire ezt hozta kisebb -nagyobb változtatásokkal. A nagyközönség számára azonban már egyet len kiadás sem
volt hozzáférhető . Rónay György bevezetőjében igy méltatja a müvet : . Ha van a keresz-
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tény életbölcsességnek mind gyakorlati, mind elméleti kv intesszenciája , a Krisztus követése az. Gyakorl at il ag: aki ennek a követ ésnek útját járja , az megvalós ltja a keresz tény embertöl kivánt tökéletességet. Elméletileg : lsten és az ember kapcsolatáról, az
ember lsten fel é törekvéséről , lsten emberszeretetéről és az ember Iste nszeretet éröl
ennél többet nem lehet mondani , legfö lj ebb bonyo lultabban és elvontabban: Igaz,
Kempis könyve fől eg szerzetese knek Iródott, de mivel lényeges pont jaiban magát az
evangéli umi Krlszt us-követ ést tü krözi, lényeg i üzenete olyan örök , mint az evangéIiumé. Jelenits Istv án nyelvil eg gazdagon árnyalt, olv asmányos ford it ása ritmusos prózában (nyomdatechnik ail ag ls kellők é p pe n tördelve) jól viss zaadja Kemp is szente nciaszerü st ílus át, - Szalézi Szent Ferenc Fllóteája a keresztény élet útját mutatja be,
méghozzá - és ebből a szempont ból sokkal modern ebb Kempisnél - minden keresz .
t énynek szólóan.•Olyan nevet választottam - Irja a szent szerz ö - , amely minden
hlv öt megillet, aki csak jámborságra törekszik. Ez a szó: Filótea ui. olyan személyt
jelöl, aki Ist ent szeret l." A genf i püspök műv ének új kiadása ugyancsak beletartozik
a vat ikáni zsinatot követő tö rekvésekbe , hiszen azt hangoztat ja. hogy . mlndenkl rneshivást kapott az élets zent ségre' . Platz Bonif ác ciszter 1OO6·ban készült és mindm áig
I dőtá ll ó ford ltá sát az ugyancsak piaris t a Magyar István módos ltotta a mal magyar nyelv
követel ményei nek m eg f el előe n . Szalézi Szent Ferencet IX. Plus pápa 1877-ben egyház·
tanltónak nyIlv ánitotta, vagy is nyilvánosan eli smert e: tan it ása alkalmas arra , hogy mlnden korban segitse a ker esztényeket az evangélium i tök életesség megközelft ésében.
A magyar kato li kus könyvk iadás a Filótea megj elent etésével méltó módon eml ékezett
meg a centenári umróI. A cé lszerű műanyag kötésbe burkolt kötet a Szent lrás melle tt
biztos kalauzul szolgálhat a Krisztus követésére és lsten viszontszeretetére elkötelezett
magyar h ivők n ek .
Puskely M .

Paul Hlnnebusch OP: P r a I s e : A W ay o f L I fe . (A dicséret: életforma,) Word
of Life , Ann Arbor, M ichigan, 1976, 281 o.
•Gy ürnölcs elkröl Ismeri tek meg őket : Talán minden egyébnél jobban bizonyitja a
Lélek működ és ét az Immár tlz éves karizm atikus mozgalomban, hogy annak főáram 
latában a hangsúl y a rendkivüli ke res és éről egyr e Inkább az lst enkeresésre tolódik át .
Glosszo láll a, látván yos gyógyltás ok vagy éppen ö rdögűzé s , az érzelmi túláradás élménye lassanként a perifériára szorulnak, és a f igyelem központj ába az Ist endicséret
és kontemplác ió kerül. Ennek a Ie ll ödésnek szép megnyilvánulása, érett gyümölcse s
ugyanakkor reményt k e l tő jövő vet ése ls Paul Hlnnebusch új könyve . A szerz ö. akinek
neve nem Ismeret len a Szolgálat olv asói számára (I. Szolgál at 24, 1974 karácsony ,
93-94 o.j , ma a dall asi l sten Gyönyö rű s ége nev ü, többszáz tagot számláló karizmat ikus lmacsoport lelki t anácsadója . Könyve válasz a csoport Igényére , és a .dlcséret
lelkis égét' klsé rll meg kidolgozni. Ez megmagyarázza a rnü tónusát: gyakran utal karizmat ikus szokásokra, magyarázza azokat , helyenk ént elég apologetikus hangnemben.
De amit ki fejt, az egyet emes keres ztény tárgykör . és mindnyájan sokat t anulhatunk
bel ől e .

A könyv alaptétele, hogya dicséret örömt eli válasz lsten ön-ajándékozására. Lehetet len ls ten lefe gyve rző jóságát tap asztalni anélkül , hogy dics érettel ne vál aszoljunk .
A dic séret népe vagyunk , nép, amely szereti és élv ezi Isten ét . Istent tetteiért, hűségé ·
ért, közellé téért dicsé rjük, azért , hogy megér intette jelenlétével életünket.
E dicsé retnek egyrészt kifejezett Imában, másrészt életü nk Jóságában kell meqnyil vánul nla. Tulajdonképpen minden h i tből fakadó lma a dicséret egy fajtá ja . A p a n a s z próbára t et t dicséret, melyben a panaszkodó elismeri a szövetség Istenét, lsten
szövetségl Igéreté hez való hOsége mellett tanúskod ik, biz ik és növekszik bizalmában .
A b á n a t I m a Il yesf éle hlt-meggyőz6délböl fakad : . Bát ran megvallhatom , hogy bű 
nös vagyok, mert tu dom, hogy a Bár6ny v r6ben klen gesztelödhetem az Aty ával: A
búnvallomás lst en dic séret e Irgalmas megbocsátásáért . Az á I d á s szava teremtö,
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hatalommal és erövel ellátott szó, mely itt és most lehrvja lsten h űséq ét , Isten szava
Abrahámhoz : •Te magad ls áldás leszel" (Ter 12.3], buzditás mindannyiunknak: legyúnk
áldás egymás számára .
A szoros értelemben vett dicséret azonban az az ima, melyet az ószövetségi héber
. teruw ah" szó fejez kl s a Vulgata .jubtletto" -val ford ít. A .tsruwah" eredeti értelm ében csatakiáltást jelent, Istent segftségül hívó vallásos aktust csata előtt. Későbbi
értelme ls érzéssel áthatott hangos kiáltás .•I:nekeljünk az Úrnak hangos örömzajjal,
menjünk elébe" (Zsolt 95,21: lsten jelenlétében lenni és Ot hangos kiáltással dicsérni
szinte egyértelmű a zsoltárokban . Az ünnepl kiáltás válasz lsten jelenlétére. Az újsz ő 
vetségl Időkben a . teruw ah-j ubllat lo" a keresztény öröm kifejezése lesz : győzelmi ének
az Úr feltámadása miatt. A lélek ereje, amely által az Atya Jézust feltámasztotta.
most bennünk. hivőkben dolgozik, életre kelt bennünket Istenben . hogy a keresztény
.teruwaht-t kiáltsuk: .J ézus az Úri·
Törekvésünk, hogy Istent megfelelően. elégségesen dicsérjük , reménytelenül távol
marad céljától. Magunkra hagyva mindig ls ez maradna a helyzet. Maga lsten adott
azonban nekünk módot, hogy méltóképpen dicsérjük: az eukarisztikus áldozatot, melyben
a Fiú dicsérete lesz a miénk. Jézus egész élete az Atya tökéletes dicsérete. Az utolsó
vacsorán Jézus a maga tökéletes Istendicséretét adta nekünk, hogy azt mint sajátunkat
ajánljuk fel az Atyának. Az Eukarisztia az az áldó szó , amely csalhatatlanul lehívja
lsten legnagyobb áldását, a feltámadott Bárányt. Amikor a kánon doxológlájára vagy
szentáldozáskor a pap .Krlsztus Teste" szavára kimond juk az Amen -t. Jézus Igen·jét
(vö . 2Kor 1,19·201 tesszük magunkévá. Pecsétünk ez az új és örök szövetségen, amely Iyel elfogadjuk a belőle áradó áldást és felelösséget.
Mert nemcsak Imánknak: egész életünknek dicséretté kell váln ia. DIcséretünk v álasz lsten önkinyilatkoztatására. amely először a teremtésben . majd az üdvösségmOben
ragyogott fel. Ezt a ragyogást vagy engedJük magunkban. életünkben ls ragyogni jóságunkkal, vagyeltakarjuk életünk gonoszságával. Isten szeretete ragyogásának tovább
kell Izzania egymás Iránti szeretetünkben. Azaz a legszebben akkor dicsérjük Istent, ha
elfogadjuk Atyának azáltal, hogy fiaihoz méltó életet élünk . Dicséret a keresztény
ember életformája. Ezt hirdette már Agoston ls: .D lcsérnl akarod Istent? Te vagy az a
dicséret. melynek el kell hangzania : Az ember akkor dicséri Istent legjobban, ha az,
aminek lsten akarta, ha egyre Inkább Igazi önmagává válik .
A szerz ö mondandóját egymással laza összefüggésben álló elmélkedések soráb an
fejti kl. Talán ez az oka annak, hogy sok a könyvben az Ismét lés. De e lőnye ls van a
módszernek : a legtöbb fejezet, mint pl. a Hozsanna, Amen, Alleluja szavakról Irott szép
lapok , önmagában ls megálló egész , és Igy az Igehirdetőnek közve tlen forrásul szolg álhat . Az elmélkedés-sorozat méltó csúcsa az utolsó fejezet. Azt mutatja meg, hogy
miért a .jubilatlo· lsten legtökéletesebb dicsérete ebben az életben. Szent Ágoston
szerint akkor támad a jubilatio , amikor az ember megtapasztalja Istent szeretetben és
rájön, hogy O emberi szóval kimondhatatlan , - hogy lsten csak lsten saját hangján
fejezhető kl. Tovább fűzve ezt a gondolatot, Keresztes Szent János tan ftja, hogy a
jubilatio az az új ének , amelyet maga lsten ad a léleknek az étalak ítö egyesülésben :
a lélek lsten saját hangjával énekel. A Szentlélek a szeretetnek ez az új hangja ; ebben
a lélekben szólitjuk nevén az Atyát .
lelóczky Gy.
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P. Vadas József OFM ápr. 8-án szül öfalu jában. Egyeden. 1922-36-ig kü lföldön
dolgozott (82,49)
Boskó Vil mos apát kanonok. aranymis é - júl. 18-án Kisk únh alason. Bánk érsekpüspök temette Kecskeméten a csat ádí sírboltba (73.50)
Somlya i Géza egr i pl éb ános. érs eki tan ácsos Jún. 25-én. Kádár érsek t emette
(66,43)
Dr. Papp Imre volt teo l. ta nár. spi rituális . júl. 23-án Székesfehérvárott (60,36)
Horváth László c. f őesperes . ny. pléb. Karanc ske szin aug . 4-én (90.67)
P. Benkó József Krizos zt om OFM aug. 13-án Pannonhalmán (63,40)
Dr. Donáth József ny. pléb . aug. 8-án Székesfehérvárott. Solymáron tem etté k
(78,53)
Kovacsics Gábor Vince fer ences t es tvér aug. 22-én Pannonh alm án (95,80)
Békés János moson I seg édle lkész , papi szolg álatát bete gen is mindvégig tel j esitve. szept. 6-án. A soproni Szt. M ihály-t emetöben t emették [35 .12)
Dr. Sztank ay An drás püspö ki tan ácsos. kanonok . ny. paró chus szept. 2-án Budapesten [83.59)
Óra Kálmán pink amindszen ti plébáno s szept. 20-án Körmerrden . Megyéspü spöket temették szül öhelyén, Salköveskúton [6'5,41)
Papp Elemér piarista, érd.
temették (78,59.54)

h ázf őn ök,

gimn . ig. szept, 25-én. Rákoskeresztú ro n

Lórincz Mihály beodrai [Jugos zlávia) plébános szept, 15-én hirtelen elhun yt.
Jung Tamás püspök temette szülöfalujában. Tordán . Imájából : . Megfogyva bár. de törve nem . . . kérjük Urunka t . hogy fokoz za bennünk a
testvéri megér tés lelkület ét. híveinkben pediq a lelkipásztoru k iránt i
öszinte megbecsülést. hogy számbeli hián yunk ne járjon lelki kárral. '
Deváns zky Imre c. apát. füzesabonyi plébános szept, 18-án. Kúnszentmárton ban te mették [65,40)
Lutter Imre karak öt plébán os szept . 2D-án [73.50)
Dr. Petró László pápai kamarás . ny. hittanár szept . 26-án Budapesten . Únyb an
temették [79,55)
Kuntár József piarista. ny. gi mn. ta nár okt. 3-án. Kecskem éten temet ték
(79.58.51)
Elhunyt paptestvére inket foglaljuk memqntó lnkba l
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Dr. VAJDA JÖZSEF váci segédpüspö k
(1912-1978)
Megrendült lélekkel állunk Itt Vajda Józsefnek , a katolikus anyaszentegyház íelszentelt püspökének ravatala mellett. Ma egy hete még együtt ültünk vele Esztergomban. az ott rendezett egyházjogi tanfolyam előadói asztalánál. Igaz. őt úgy kellett fel·
könyörögni az emelvényre, mert mindenáron csak egyszeru hallgatóként akart ott ülni
a többi résztvevő között. De volt benne annyi alázat, hogy végül mégis csak sz öt fogadott, és engedelmesen végigülte az egyhetes t anfolyamot. Pedig már akkor halálosan
beteg volt a szíve . Látszott rajta a kínlódás, de - szokásához hfven - rnost sem
panaszkodott. Szenvedett csendben, befelé, mint életében oly sokszor . Végül is nem
bírta tovább a szive . Pénteken este (mint az előző napokon is) kiment Lábatlanba. hogy
az ottani hfvekkel együtt ünnepelje a szentmiseáldozatot. Hozzá is készült. S bár a
szertartást nem tudta befejezni, beteljesedett az áldozat: ott esett össze a templomban, onnan vitték az esztergomi kórházba, ahol minden emberi Igyekezet és szeret ö
gondoskodás hiábavaló volt: szombaton , Júl. 8-án délután .elfogadta őt az Úr" . s azóta
már a hűséges szolga örömével számolhatott be mindenható Gazdája előtt a talentumokról, amelyeket az rábízott .
Újpesten született 1912.aug. 28·án. Tehát 66. életévében érte a papi halál . a szlvinfarktus . IOlete buzgó. maga körül mindig t lsztaságot és feltétlen Igazságot sugárzó .
igazi papi élet volt. Akinek alkalma volt közelebbről megismerni és egy kissé mélyebben beletekinteni a lelkébe - amelyet nem mindenk i e l őtt tárt fel - , az minden vele
való találkozásból meggazdagodva mehetett haza: egy kristálytiszta lélekre csodalkoz hatott rá. s annak fényeit vihette magával. - Szülei egyszerű, dolgos emberek voltak .
IOdesapja a magyar vasutasoknak abból a fajt ájából való, akiket a szótlan köteless énteljes ít és. a lelkiismeretes pontoss ág péld aképeként lehetne minden korok felnövekvő
nemzedéke elé állftanl. De talán édesapjánál ls mélyebb nyomokat hagyott lelkén édesanyja emléke . Vajda püspök egyéniségón mindig ott lebegett valami finom, szomorkás
fátyol. Ha jókedvre derült is néha, akkor sem harsogott. Csak aki ismerte élete nagy
titkát, az értette meg ezt a csendes szomorúságot. A titok pedig - amiről nem igen
beszélt, mert minden szó fájdalmas húrokat penditett meg - az volt, hogy t íz éves
korában, a legérzékenyebb korban elveszí tette édesanyjá t. Talán nem járunk messze
az Igazságtól. ha életének e nagy fordulój ában keress ük az egyik rugót papi hivatása
felé is : szeretetre szomjazó lelke elindult keresni a Szeretet Forrását , s neki szentelte
életét.
Nehezen jutott be a kispapok közé, Akkoriban igen sok volt a jelentkező . Mivel
édesanyja halála után Solton nevelődö tt nagymamáj ánál. először Kalocsán kérte fel vételét a kisszemináriumba, majd itt Vácott próbálkozott. Itt sem vették fel. De nem
adta fel a küzdelrnet, ő pap akart lenni minden áron. Végül bejutott az esztergomi kisszemináriumba, s az ottani bencés gimnáziumban kitüntetéssel érettségizett 1930·ban.
Serédi Jusztinián bíboros azzal tüntette ki. hogy egyetemi tanulmányai elvégzésére
Rómába küldte a Colleg ium Gerrnanico-Hunqarlcumba . Három éwel később. 1933·ban
itt találkoztam vele először, s azután még öt éven át együtt szívtuk vele az ős i koll égium levegőjét. Itt találkoztam vele, s itt szerettem meg. Három éwel fölöttem járt,
de az első pillanattól kezdve elfogadott egyenrangú testvérének. Jó volt ezt érezni ott
az Idegenben.
Tanulmányainak 6. évében, 1936. okt . 25-én, Krisztus Király ünnepén szentelték pappá (1969·ben püsp ökk éj. Ifjú papként még két évet töltött Rómában. tanulmányai vég·
leges befejezéséig. 1938-ban, az Eucharisztikus Kongre sszus évében tért végleg haza.
1941·ig hitoktatóként rnüködött Budapesten. Ekkor elfoglalta tulajdonképpeni munkate rü le t ét. amely élethivatásává lett: bevonult az esztergomi szeminárlumba filozófia.
tanárnak és a kispapok prefektusának. Későbbi rektori éveivel együtt 42 éves papi életének csaknem a felét. 19 évet a papnevelés szolgálatában töltötte. IOs milyen 19 évet!
Közben tíz évig plébánosként lelkipásztorkodott Zebegényben .
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!:Ietének

erről

a szakaszáról nem sokat tudok . De három kis karcolattai szeretném

érzékeltetnl, hogyan telt el: 11 Vége volt a háborúnak . Az ország aléltan feküdt. Az
élet lassan Indult. Az esztergom i szemináriumb an ls. A kispapok kenyeréről az akkor
már gondnokká is kinevezett Vajda tanár úrnak kellett gondoskodnia. Sokak számára
felejthete tlen emlék . ahogya tudós prof esszor a váll án hordja a l isztes és burgonyás
zsákokat. hogyaklspapoknak legyen betevő falatjuk . hogy el ne akadjon a sorsdöntő
munka, a keresztény nép leendő pásztora inak nevel ése. - 2) Rektor kor ában átutaz öban bementem hozzá egy barátommal. Felr agyogott arcán az öröm. mikor meglátott és
megölelt bennünket . Hellyel kínált. aztán eln ézést és tür elm et kérve. átment a másik
szobába. Jól megvárakozta tott bennünket. Félóra ls beletelt . mire vis szajött: .Egy vígasztalást kereső szegényember járt Itt. Nem bocsáth attam el üre s kézzel!" - Ez volt
Ő . Nem zárkózott be a tudom ányok elefántcsontt ornyába. Szive mindig nyitva volt a
szegények. a vigasztalásra szoruló k f elé, s azok a szeminárium vastag falain keresztül
ls. messze a városban ls megérezték a szere tetnek ezt a sugárzását. !:s jöttek. keresték ezt a szomorkás , de minden szenvedővel együttérző embert. - 3) A harmadik je·
lenet , amit szeret nék felidézn i . a héten ját szódott le Fehérvárott . Mikor eljutott hozzánk a szomorú halálhír, kis csoportban tár gyaltuk az ügyet . Egyszer csak megszólalt
a csoport egyik hölgy tagja : . Nem ez a Vajda József volt valamik or az eszte rgomi szemlnár ium rektora?' - .De Igen!' - válaszoltam. Mir e ő : . Akkor már tu dom. kl volt .
O az a rektor. aki t. mikor elmen t. megsirattak a kisp apok:
Most ls elment. Most is megsiratj ák az akkori kispapok és még sokan mások az
esztergom i és a váci egyházmegyében és szer te az országban. De ez a sir atás nem
pogány vigasztalanság. Búcsúzás a viszontlá tásra.
+ Dr. Rosta Ferenc segédpüspök temetés i beszéde (kissé rövidítve)

Dr. ROSTA FERENC székesfeh érvári segédpüspök
(1913-1978)
(!:Ietadatalt a Szolgálat 38. száma közölte márc . 6-1 segédpü spöki kinev ezése alkalm aból. Helyreigazitás : Buzsák nem Veszprém. hanem Somogy megyében van .)
1949 ja nuár végén Ikt atták be pléb ánosnak a pápai nagyt emplomban (Szent István
vértanú plébánia) . Egyik első t énykedése vo lt. hogy általános Iskol ás fiúkból énekkart
toborzott a templom i istent iszt elet fényének emlésére. Az ünnepi szertartásokban, körmeneteke n fontos sze rep ük volt . De legk iem el ked őbb szerepl ésük az volt. hogy nagyobb ünnepeken és egyes vasárnapokon este magyar kompl et óriumot énekeltek a
fiatal plébános forditotta szöveggel. Ez külsős égbe n ls látv ányos volt : a kb. 3D tagú
kórus . Tarzlclus-ruhéba öltözötten. ünnepélyes en kivonu lt a hatalmas szentélybe, és
ott fels orakozva énekelte - a hívekkel váltakozva - a zsolt árverseket. Mind ig nagy
eseménye vol t ez a templomnak. és méltó befejezést adott az ünnepnek.
A kompletörtum-énekl és megszervez ése jelképe ls leh etne életének : minden rnunkájában. fel adatában a .tökéletes befejezésre ' törekedett. Igy szerzett magának hi rnevet már tanuló korában ls: a gimnáziumban és a római Gerqelv-eqyeternen .
A t anításban. a hitIgazságok hi rdetésében ls a tökéletess égre való törekvés jellemezte. Tapasztalhatták ezt azok. akiket a teológi ai főis ko lá n tan ított . vagy akik a zsinat
utáni években papi továbbk épzés előadójaként vagy akár csak hozzászólójaként hallották . Nagy tud ása. kiváló képzettsége mellett megvolt ez a ritka képessége ls. hogy vl lágosan. érthetőe n t anitott : a t isztán látás mellett a tisztá n láttatás képességel Igényes
felkészüléssel hir dette lsten Igéj ét a vasárnap i prédikációkban, a nagyböjti lelk igy akorlatokban és mi nt segédpüspök néhány ünnepi alkalommal.
Kiváló elméleti felkészültsége mellett a gyakorlati életben ls el tudott igazodni; és
olt ls a tökéletes megoldás t kereste . Amikor Fonóba helyezték. a kis plébánlán úgy
segitett megélhetési gondjai n, hogy méhészkednl kezdett. De nem akárhogyani EI le-
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het róla mondani, hogy kijárta a m éhészked és Iskoláját. Elméletileg ls képezte magát,
szakemberek útmutatását ls kikérte . Igazán mlntaméhészetet alakított kl, amelytől csak
akkor vált meg, mikor 1971-ben Bálványosról Balatonszemesre kerü lt plébánosnak.
Nem volt történész, de Ismerte a történelmet, különösen a magyart. Jó történelmi
é rzé k ről és [ról készségről tesz tanúságot Fonó község történetének megfrásával. Ez
ugyan kéziratban maradt, de aki olvassa, megftélhetl, hogy lröja e tárgyban sem .mü kedvel ő". hanem .szakavatctt."
Nem volt biblIatudós, és mégis nagy szerepet vállalt az új blbllafordftásban: az
ószövetségi ún. bölcsességi Irodalom hat könyvét fordította le . Az ehhez végzett elő
tanulmányok, sokoldalú nyelvtudása és nem utolsó sorban a magyar nyelv mesteri rn üvelése eredményezte, hogy szinte költői formában tolmácsolta a szent szövegeket. Ennek különben megvolt már életében a műfordítól előzménye , amikor a nagy olasz konvertita [ró, Giovanni Papini rnüv ét, a .VI. Celesztin pápa leveleít" tolmácsolta magyarul ,
nagy sikerrel.
Amint munkáiban a tökéletes megoldásra törekedett, ugyanez volt törekvése életé nek formálásában ls . Vallotta : minden nagy feladat megoldásának kezdete a szilárd
alapvetés. Szerénysége és Igazi keresztény alázata volt az az alap , amelyre életét
felépftette . Nemcsak evilági sorsának alakulása késztette erre , hanem tudatosan akart
szerény és Krisztus szerint alázatos lennI.
Egész meleg, vonzó , baráti egyénisége ott sugárz ik püspöktársa , Vajda József temetésén mondott búcsúztatójában. AIig két hét múlva őt ls szólította az élet és halál
Ura: agyvérzés következtében hunyt el júl. 28-án a székesfehérvár i kórházban . Temetését Lékai bíborosprírnés végezte, ó mondta a megindult hangú gyászbeszédet ls .
Bevezetőben eml ített magyar kompletórlumát kis füzet alakjában nyomtatásban ls
megjelentette. A címlapon az Orante-kép látható, alatta az esti himnusz két sora :
.Immár a nap leáldozott, - Teremtőnk, kérünk Tégedet!" Vonatkoztassuk reá e kérést.
Ferenc püspök atya földi életének napja leáldozott. Teremtőnk , kérünk Tégedet : ragyog ·
jon föl neki .az örök fény napja. melynek nincs alkonya . . . •
Volt káplánja

P. KOLLAR FERENC SJ
[1912-1978)
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján született Pécsett, iparos családból. t:des·
anyja Igazi .erös asszony", hitére támaszkodva viselte ell925-ben férje , majd később
egy éven belül két felnőtt leánya elvesztését. Az otthon légkö rére jellemző, hogy Károly bátyja ls pap lett a ferenceseknél.
Az elemit és a Plua-qlmn áziurn öt osztályát helyben végezte. t:rzelgősség és túlzás
nélkül magáévá tette, gyakorolta, amit tanára itól hallott. Elsős kor ától napl áldozó .
Amellett jó tanuló volt, de nem könyvmoly, hanem sokoldalú: szókészsége , zenei haj.
lama már ekkor megmutatkozott. Miután jelentkezett a rendbe , az érdi noviciátusba ,
majd azzal együtt Budapestre került jelöltnek. Kitűnt jó kedélyével , ugyanakkor már Itt
megmutatkozott erős hajlama a szociális kérdések iránt: munkáslelkigyakorlatot pröbált összeálIltanI. 1929-töl Kalocsán folytatta a gimn áziumot, közben 1929. júl. 31-én
fogadalmat tett. A filozófiát és teológiát Szegeden végezte . 1935-37·lg Kalocsán klseg(.
tő tanár, osztályfönök, é n e k k a rveze tő . A diákok nagyon szerették, mert értük élt, sohasem volt fáradt, ideges vagy türelmetlen . 1937·ben néhány hétre a seckaui (Ausztria)
bencés apátságban és Regensburgban járt. Fóleg az egyházi zenét tanulmányozta, s ettől
a stúdiumtói haláláig el nem szakadt. Több saját szerzeménye is volt. 1940. jún . 23·án
szentelték pappá. Kezdettől lelkipásztor és apostol kívánt lennI. t:lvezte és szerette az
emberekkel való kapcsolatot . vonzódott az egyszerűekhez , ezért sokat és eredménye .
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sen segitett a t anyai lelkipásztorkodásban. s kifogyhatatlan volt ezeknek az élményeknek elbeszélésében.
1941 júniusától két évig a szatmárnémeti konviktus Igazgatója, és a gimnáziumban
hittanár, kongregációs prézes. A háborús nehézségek ellenére sikerült megteremtenie
mind az anyagi biztonságot, mind a korszeru és eredményes pedagógiai munka szelle mét. Mindenekelótt az alapvető emberi erényeket. főleg a becsületességet hangsúlyozta. Mindennap tartott a fiúknak ún. világnézeti negyedórát, élményszerúvé tette a napi
közössépt szentrnls éket, azért szívesen jártak rá, bár nem volt kötelezó. Nyugodtan el
lehet mondanl. hogy múködése nyomán az egész város élete telítődött friss, Igazi,
átélt evangéliumi szellemmel. Kevésbé látványos, de fontos eredmény volt a megyés
papsággal való őszinte barátság kiépítése . A rendház valóságos lelki otthonuk lett.
Különös szeretettel látta vendégü I a görög és ruszin szertartású papokat családjukkal
együtt.
A harmadik próbaév után 1944 őszétől 1950-ig Budapesten A Szív-újság főszerkesz
tője és a Jézus Szíve-szövetség orsz . Igazgatója, gyóntató és szónok a Jézus Szíve templomban. Ez volt életének fénykora; érett, átgondolt terv alapján virágoztatta fel
lapját. Nagy múvet is (rt a Jézus Szíve-tiszteletről (kéziratban). Kifogyhatatlan energ iáJából még sokféle tevékenységre jutott: beszédsorozatokra, az ostrom idején az óvóhelyek látogatására, hogy ott gyóntasson, mls ézzen, és mindig der űs, optimista egyéni ségével lelkierőt sugározzon az emberekbe, az ostrom után népkonyha felállítására a
Horánszky utcában, ahol sok idős és tehetetlen ember jutott több éven át meleg éte lhez .. .
1949/50·ben rövidebb ideig helyettes házfőnök Kapósv árt ill. házfőnök Pesten . 1951
őszétől két évig a pécsi Pius-templomban kántorkodik, s megszerzi a kántori oklevelet .
1953-tól a fővárosban kántor két helyen , mig végül 1961-től lehorgonyoz a külsö-ferencvárosi Szent Kereszt plébániatemplomban ugyanilyen minőségben. Nlvós szakmai munkája mellett csakhamar megszerettette magát. Szép, derűs és tevékeny keresztény közösséget alakított kl az énekkari tagokból, mindig mindenkihez volt kedves szava, lelket vidámító kérdése, családtagjaik felől is érdeklődött . Itt is nagyszerúen értett a liturgia lehetőségeinek kihasználásához, az ünnepek élményszerúvé varázsolás ához. Nagyon szerette Ó is ezt a munkát és a .szentkeresztleket" , s nyugdíjba vonulása (1977)
után is megőrizte kapcsolatait az egyházközséggel.
Életének ebben a külsőleg eseménytelen korszakában érett ki benne legszebben a
elmélyedés és a testvéri szeretet. Belső életéről nem sokat tudunk: önmagáról
nem beszélt, lelki jegyzetei nem maradtak , minden külsö látszat ellenére alapj ában v éve zárkózott, magányos, igazi barát nélküli ember volt. Annál többet lehetne mondani
mások: a rendtestvérek, a hivek, a szegények, öregek , betegek felé áradó állandó szeret ö gondoskodásáról. Ahogy egyik testvére mondotta (már évek óta halott , s egyéniségére minden inkább jellemző volt, mint a szentimentalizmus) : .Feri bácsi (mert így
hívta mindenkI) nemcsak apánk, de anyánk is: Könnyen, gyorsan és szívesen levelezett, s szinte megszámlálhatatlan levelet írt vlqaszul, eligazításul, blztatásul, Nagy volt
a figyelmességben: karácsonyról, húsvétról , névnapről. jubileumról soha meg nem feledkezett. Mindig mindenkinek rendelkezésére állt, nem lehetett azt hallani tőle: .nern
érek rá" . Vidéki otthonukban ls fölkereste testvéreit, életük a maga teljes realitás ában érdekelte. Sokat segftett sokgyermekes csal ádoknak. szúkösen élő papoknak, sz ívesen adott épülő vagy megújításra szoruló templomokra . Bámulatos képessége volt a
konfliktusok elsimítására vagy legalábbis csökkentésére. Osztönös józansága, optlrnlzmusa mindig megnyugtatólag hatott. Szerényen és Igénytelenü I élt, szigorú és fegyel .
mezett munkamódszere tette lehetövé, hogy annyit tudott dolgoznI. Sejtette, hogy sokszor nem mindenki érti meg; ez súlyos keresztje volt, de becsülettel kivánta hordozni,
alázatot és odaadást tanult belőle. Sok és mély önvizsgálat tette képessé rá, hogy
lelki gyermekeitől is megkövetelje életelvét: .Gy öker ében kell javítani fogyatékos.
ságainkat , a lelk Iekben:
belső
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Halála előtt több szép orome volt. 1977. júl. 30-án baráti körben megünnepelhette
50 éves szerzetesi jubileumát, ezt kivánva: . h átralev ö Időnket annyi szeretettel és Imával töltsük kl, amennyivel csak lehet: 1977 öszén hosszabb külf öldi utat tehetett Rómába és Németországba. A Szentatya is fogadta , s mint nagy kincset vitte magával azt
a fényképet , ahogyan előtte térdel és fogja a kezét . 1978 Júliusában pedig Budapesten
fogadhatt a P. Arrupét, az első Magyarországra látogató jezsuita rendf őn ök öt . Boldoggá
tette ez a látogatás , bár saját szavai szerint . nagyon kimerülve , erőtlenségben kellett
a sz ép napokat megélnem. Ezt a keresztet is vállalni kell:
Két évvel ezelőtt került először kórházba a szívéve I, tavaly ismét. Az utolsó , tíz
napos kórházi tartózkodás júl. 28-án halálával végződött. Aug. 7-én búcsúztatták a Farkasréti temetőben, társai, barátai nagyszámú jelenlétében . Altalános vélemény szerint
csak egyvalaki hiányzott a szertartásról : ő maga. Hiszen ő volt az, aki hasonló alkalmakkor a kántortól a szónok szerepéíg mindent annyi liturg ikus érzékkel és szivbeli
szeretettel töltött be. Bár a csal ádnak Pécsett sirboltja van , Pannonhalmán kivánt nyugodni, közel ötven rendtársa közelében.
Onmagát felejtő szives szolgálata után végre elpihent. A gyertya csonkig égett, és
ellobbant. Tartóra helyezett gyertya volt, szívesen világitott minden kinek , és boldogan
adott abból , amit kapott. Most már csak a tiszta láng él tová bb, hogy örökké lobogjon
lsten szine előtt .
Confratres

SZARVAS ISTVAN VINCE kapucinus testv ér
[1904-1978)
Halkszavu. kevés beszédű, csendesen mosolygó testvérünk 1904. aug. 16-án sz ületett a Pest megyel Fót községben . Jámbor földműves szül ök gyermeke . Imádságos ,
templomos édesanyja minden évben részt vett a mária b esnyői zarándoklaton , s mihelyst lehetett, vitte magával István fiát is, aki igy korán megism erkedett a kapucinus
élettel. A találkozások hivatását alapozták meg: már 16 éves korában jelentkezett testvérnek. Meg is biztak benne: 1920. okt. 3-án beöltözött. Onnepély es fog adalmat tett
1925.nov. l-én. Nem sok helyen volt szerzetesélet ében: Tatán 1927-ig szakács; Budán
1931-lg portás és sekrestyés; Máriabesnyön, ahol hivatását kapta, 1945-ig kertész és
orgonista; majd egészen 1978-lg a szent esi Jézus és Már ia Szive kapucinus templomban müködött, mint kántor és egyházközségi pénzbeszedő .
Hogyan lett kántor? Hat elem it végzett, külön nem tanult zenét . Nem is az iskol a,
hanem a tehetség és a szorgalom tette őt el ismert kántorrá. Mind ig ls érezte a hajla mot a zenéhez, míg egyszer csak megérlelödött benne az elhat ározás: megtanul orqonálníl A blllentyűzetet megcs inálta magának - keménypapírból. Megtanulta a kottaolvasást, és a néma papírbillentyűkön játszott, dúdolva magában a dallamokat. Amikor
már elég gyakorlatra tett szert, bejelentette: tud harmóniumozni. Nagy volt a csodál kozás, amikor el öszőr ült valód i hangszerhez , és bebizonyította rendtársainak, féligmeddig saját magának ls, hogy csakugyan tud . Persze még rászorult a gyakorlásra: de
végül már játszhatott azon az orgonán , amelynek hangja a kegytemplomban a muzikális
gyermek lelkét annyira megragadta .
1950·ben is a szentesi templomnál maradt, és m üködött mindadd ig , míg egészen
legyengülve már nem orgonálhatott és énekelhete tt többé. A pannonhalmi szociális otthon gondozott ja volt 1978. jan . 25-étöl. Március folyamán került a betegterembe, ahol
kisebb agyvérzés érte. Emiatt nehezen nyelt, csak még jobban elgyeng ült. A szentáldozást végül a szent vér szine alatt vette.
Akik ismerték, mondják, hogy mindig megbízható rnunkaerö volt. A sietés nem volt
kenyere: a tempós, de jó munka felelt meg igazi magyar egyénIségének. Nehezen Iehetett kihozni a sodr ából.
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Imádságos, elmélyedést sze retö lelk ületéről mindenki meggyőződhetett körülötte.
Magatartása mindig épületes volt . a betegteremben ls a türelmes beteg példája volt .
A haldoklók Imájához és halála előtti estén rendi testvéreink Imáj ához bensőséges
áhitattal csatlakozott. 1978. ápr. s-án reggel fél hét t ájban csendesen el nyugodott. Kán·
tari müködése helyén. Szentesen temették el.
Confrater

DOMINEK GYORGY EMLEKERE
(1932-19781
Ha most megszólalnál. biztosan azt mondanád: nem szorulok sajnálatra . . .
Feszületek, oltárok. ötvösmunkák hirdetik: nem éltél hiába. talentumaid nem vesztek el. Templomok ékszerévé lettek. szernet, szivet gyönyörködtetnek, és dicsérik az
Istent.
Szombathelytől Szombathelyig vezetett utad . esztergomi egyházmegyés voltál ,
de müvészt utad az egész országot átszötte . Művész voltál : sokszor túlterhelve a rnunkákkal, sokszor Időhiánnyal küzdve, de mindig előre és fölfelé nézve.
Márványnál és ércnél maradandóbbat ls alkottál : ez életed oltára és áldozata. Kórházban feküdtem én magam is. amikor meghallottam . hogy lábadat veszttetted el.
Azon nyomban tollat vettem a kezembe és Irtam ; Irtam együttérző. bátoritó, eröslt ö
sorokat. S Te. az elfoglalt, rnüvész lélek. soha nem voltál jó levéltró hír ében. de most
hamar válaszoltál . Leveledből életkedv sugárzott; ez pedig hitedben gyökerezett: .Hála
Istennek. nem szorulok vigasztalásra. mert a M indenható nekem akkora hitet és er öt
adott, hogy mindent el tudok viselni" . Ezt azzal ls btzonyltottad , hogy már a kórházban
dolgoztál egy tabem ákulum-altón. M intha te mondtad volna a tabernákulum Lakójának:
Ime, az ajtónál állok és kopogtatok . A Mester azonban azt akarta. hogy még pár évig
kopogtass, és sok szépet alkoss .
Amikor oltárunkat épített ed. a munkálatokat mankóra támaszkodva Irány ítottad; ál·
landóan kezeden volt a rózsafüzér·gyűrű. Nem babráltál vele . nem az Idegességedet
vezetted le. hanem lmádkoztál. Sik Sándor két sora jutott eszembe: . Egyet len társam
aki vagy. - Karlkaqy űrűm , el ne hagyji"
Emlékezetes marad az a pár keresetlen szavad. amikor együttmiséztünk az újonnan
elkészült oltárnál. Nem ültél le. hanem fél lábbal . mankóval. de nagy szíwel adtad
meg a t iszteletet a szentségi Jézusnak. A szentm ise végén (gy szóltál a hIvekhez:
"Tegnap még olt árépítö voltam, ma Istennek áldozatot bemutató pap vagyok·. Közvetlenül, szivhez szólóan azt kérted. hogy a hivek lsten család i asztalához járjanak haza,
szlvesen . gyakran . Szép hasonlattal azt mondtad , hogy az oltár hid . amely Istenhez
kapcsolja az embereket. De siremlék ls az oltár, Krisztus halálának és feltámadásának
emléke; s Itt emlékezünk meghaltjainkra ls Krisztus áldozatával. reménykedve a vlszontlátásban és a boldog feltámadásban.
Gyurkáml Oltárunk mostantól fogva a Te siremléked is . Ahogyan kérted. a felt árnadás és a viszontlátás reményében emlékeznek Rád
kurzustársad és híve I.

Megjegyzés . Ebben a számunkban két p áp ár kellett elbúcsúztatnunk és a harmadlkröl
ls hlrt adnunk. Igy a közlésre v árö nekrológok javarészét ls át kellett tennünk a következő számba. Paptestvéreink szlves megértését kérjük .
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