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..ÉLETüK LEGYEN ÉS BöSÉGBEN LEGYEN" (Jn 10,10)

Egy nemrégiben megjelent karikatúrán az űrhajós a nap kö zelében
suhan el, és izzón kilövellő protuberanciái láttán f el kiált: " M i csoda esztelen energiapazar lás!" Igen, a term észet m űnetu ét valam i hallatlanul
paza r b ő k ezű s ég jellemzi. A jelentéktelen kis mezei növény százával, ezr ével szor j a a szélbe magvait, hogy közülük talán kettő-három olyan
szeren csés helyen érjen földet, ahol új virág sarjadhat belőle. Mintha
a teremtésben a célszerűség törvénye mellett ugyanolyan fontos helyet
f oglalna el a fölösleg törvénye.
M ég inkább így van ez az emberrel . Mennyi áradó szülői becézget és
kell, ho gy kivált sa a csecsem 6 els6 visszacsillanó mosolyát! Micsoda t ermészetes és természetfölötti erőterek keresztez6dése sz iikséqes ahhoz,
ho gy a r enyhe lélek megmozduljon! Hány küls6 és bels6 indításról nem
veszünk tudomást, míg v égre egyszer rászánjuk magunkat valamir e!
Miért mindez a bőkezűség? Mert a világ szeretetb űl lett. A szer etet
pedig nem fö svény és nem számító. Csak - szeret,
D e még csak akkor álmélkodunk el igazán, ha arra a "balgaságra"
tekintünk, am i t I st en Jézu sban művelt . Az Atya elküldte Fiát, hogy kiontsa r án k "végs6kig menő " szeretetének egész bős ég ét, élet ében, halálában , f eltám adásában , közöttünk lakozás ában. Szándékának l egm ély ére
világítanak rá az idézett jánosi szavak. N emcsak azt akarja, hogy egyszeruen éljünk, hane m hogy b6vebb, teljesebb, isteni életet éljün k. Ez
a töb blet: ez a kereszténység. Nem "többek vagyunk" , hanem többet kapunk. K er esztén ynek lenni annyit jelent, mint b elépőjeggyel rendelkezni
a b ővebb életre . Való ban "rendelkezni", mert rajtunk áll, mennyire
használjuk ki.
A megtestesülésben Jézus természetes emberi él etün k m inden mozzanatát lényegi egységbe vonta Istennel. A testet . A munkát. A beszédet.
K özösségi megnyilvánulásainkat. A születést. A nö veked ést. A halált.
Amikor kezet fogo k valakivel, Isten köszöntését és bék éjét adhatom
tovább. N em csak a szentmisén. Az utcán vagy a gyalupad m elleti is. Amikor nevenapján megajándékozom barátomat, az apró ajándék nemcsa k
engem m agamat képvisel, hanem a minden ajándék Osztogatóját is . És
ennek még csak nem is kell mindig tudatosnak l enni, hiszen emberi korlátoltságunk ezt nem győzné. Elég a szándék, hogy bele akar unk kapcsolódni Is ten tervébe " a mi Urunk Jézus Krisztus által."
De pers ze minél m él yebben sikerül átélnünk ezt az elméletileg nehezen me ghatár ozha tó, gyakorlatban azonban boldogítóan jelenvaló " tö bb3

tetet", annál nagyob b öröm és ösztönző. Ehhez próbálnak hozzájárulni
mostani számunk cikkei.
Lukács László végi gjárja velün k a szeretet útját. A szer ete t egységre
vágyik, nem t ű ri a határ okat, az emb er vis zont határolt. Krisztusban
l sten szere te tegysége tárul föl e16t tünk - és általa megvalósul a véges
emberéletben, a mi életünkben is. Heribert Mühlen a " f aszci náci ó" sajá tos élményét boncolg atva r ámuta t , hogy az em ber földi ig ézet eket kergetve is az abszolútot ke resi, de ha ke re sztény, akkor m eg is talál ja ezt
I sten nek és az örökéletnek i gézeté ben: abban, am i Jézust is megigézte.
Bakacsy Imre innsbrucki orvos a családi élet kiteljesedését váz olja a
szents égi házasságban, egyfe161 a Szeniir ás és a Zsinat, másfe161 a modern filo zófia és lélektan alapján. Kereszty R ókus m egf el el arra a nehézségre, hogya vallásosság akadályozná a te ljes em bersé g kifejlőd és ét.
A valóság éppen a [ordit ottja: igazi em beri ki bontakozás csak transzcend ens beteljesilléssel jöhet l étre, és "a természet gyógyulásának útja
a ker eszt ." Annyi azonban bi zonyos, hogy a ke gyelem nem a levegőbe,
han em term észeti alapra épít, tehát ezt sem szabad el hanyagolnunk.
S zöllösy Julianna n6v ér (Feldkirchen) a gyakorlott p edagóg us tapasz talataival si et segítségünkre, hogy behatol hassu nk a csend világába, am i
minden természe tfölötti felfogásának előfeltétele, s " új élet- és él mé nyformákat tár f el." Szabó Ferenc p edi g Giorgio L a Pira, a két éve elh unyt
firenzei polgármester pályáját vázolva olyan em ber t állít elén k, aki meg döbbent6 következetességgel ha totta át életét és hivatását a ke r eszténységnek ezzel a " t öbbletével " . - T öbbi rovatunkba n Pázm ány Pét er prédikációrészlet e a Biblián kimüvelt barokk el me, Lippert el mél kedése az
expresszionizmus, a szív nyelvén adja elénk vi lá g és vi lá gfe letti öl elkezését.
Térjünk vissza kiindulásunkhoz. Vajon valóban "e sztelen pazarlás"
a nap sugárzása? D ehogyis: belőle él, ami a napr endszerben él et , mi
m agunk is! "Balgaság" Jézus Krisztus meqtestesii lése, k ereszthalála,
E u kari szt i ája? N em: lsten tudta, hogya büntől eln yom or odott t ermészetünknek sziiks éqe van szeretetének erre a hallatlan kiáradására.
Vagyi s: a k er eszténységet élni a je lenlegi világrendben tö bblet, de " szü kséges többlet." Szü k séges ahho z, ho gy iga zán emb ere k l együnk, lsten
ered eti elgondolás szerinti em berek. Szü ks éges ahhoz, hogy iga zi kö zösségben tudjunk élni, és m egteremteni az egyetér tést és a békét a világban. Adja l sten , hogy ez a nél k ülö zhet etlen, drága "fölösleg" vi r ágba
bomolj ék minden megkeresztelt ember lel k ében!
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TANULMÁNYOK

Lukács László
A SZERETET HATAR~LM~NYEI

Jézus életével és tanft ásával fölt árta e lőtt ü nk lsten személyes titkát : tökéletes, végtelen szeretetben é lő egysé gét. Ezt belekapcsolta az embe ri szeretet
vérkeringésébe , és az embe r legfőbb törvényévé tette . Az evangélium nem ismer külön istenszeretete t és külön emb erszeretetet - a keresz ténység szerint
a kettő egyetlen egészet alkot.
A szeretetben Krisztu s olyat parancsol, ami az ember föl tétl en életszükség lete , mint a viz vagy a l evegő. " Hiába fürösztöd magadb an, csak másba n rnoshatod meg arcodat " : JÓzsef Att ila gyönyörű képben összegezi az embe rnek ezt
a sorsdöntő fölismerését. Csak magunkat odaa jánd ékoz va, a másikkal egyesü lten lehetünk igazán önmagunkká, szab addá és boldogg á.
Minden emberi érintkezés beteljesülése, de bizo nyos fok ig kezde te is a szeretet. Hosszú út vezet a kezdetektől a betel jesül ésig. Ak i elind ul raj ta, az életé nek legfárasztóbb, legtöbb erőt fölemésztő , de legnagyobb távl atok at nyitó kalandjába bocsátkozik bele. Ez a kaland azonban nemcsak egyese k ritka fé nyű
zése vagy jámborsága, hanem az igazi emberség lélföltéte le. Bold ogg á csak
az lehet, aki nem reked meg az út ele jén, hanem egyre följ ebb kapasz kodik a
szeretet csúcsa : az egység felé . Minél közel ebb ju t az egysé ghez, anná l szabadabb és boldogabb az él ete. De ann ál kiel égül etl enebb fájda lom mal állapítja
meg, hogy célját nem tudja a maga erejével elérni. Ha pedig nem teljesülhet
be a szeretete, akkor boldogtalan torzó marad .
Az ellentét feloldását Krisztus hozta meg. ör ömhíre az, hogy ez az egység
valóban létezik lsten végtelen szeretetéb en, s Krisztus által átáram lo tt az emberbe. Az egység utáni sóvárgás azóta nem képtel en vágyálom, hanem az embernek egyetlen reális életlehetősége , jövő boldog ságának a titka.
Gondolatmenetünk az ember szeretetének út ját követ i végig. Háro m lépésben:
1. Az ember létföltétele a szeretet, amely az egységben váli k teljessé. Ennek
az egységnek azonban határt szabnak a véges élet korl átai.
2. Krisztusban lsten szeretetegysége tárul föl
általa a véges emberéletben is.

előttünk

- és ez megvalósul

3. Tehát Krisztusban szerethet ünk egészen, emb eri és isteni módon.
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I.
A szerete t akkor kezdőd h e t el, ha az emberek é s z r e vet t é k e g y m á s t . Ha megláttá k, hogy nemc sak tárgyak és él őlények vannak körülöttük,
nemcsak versenytársak vagy ellenfe lek , han em hozzájuk hasonló szem élyek ,
akikkel közössé g re léphe tnek .
Mások jelen léte még csak k ö I c s ö n ö s i g a z s á g o s s á g ra kötelez
mind nyáj unk at. Egyik ünk sem terpeszkedh et szét kedvére, nem gázolhat át a
másiko n, mozgásu nkat és tö rekvéseink et úgy kell irányítanunk, hogy ne sérts ük
máso k személyét és érdekei t. A közrend és a jog Igy kül ön ketr ecekbe zárja
az embereket, és úgy elhatárolj a az él etterüket, hogy ne bánthassák egymást.
Igazában azonban akk or fedezzük föl egym ást, ha valaki érdeklődésünk
homlokterébe kerül. Figyelünk rá, de nem úgy, ahogy an egy tárgyat vagy egy
természeti je lensé get kutatu nk-elem zünk, hanem meghatott örömmel és tisz telettel csodá ljuk őt magát : mit mond, hogya n go ndolk od ik. cselekszik és él.
F o n t o s s á I e s z s z á m u n k r a, idővel tal án önm agunknál is fontosabbá :
ettől fogva döntéseinkben nemc sak a saját sze mpontjaink hat ároznak, hanem
a kettő nk éi : nemcsak a magunk szemével nézzük a vil ágot . hanem egyre inkább az övével is.
Ez az átala kulás szinte bárm elyik emberi kapcsolatban megindulhat. Az
édes anya így figyel a méhében hor dott magzatára vagy új szülött kics inyére. a
szerelmes szerelmesér e, a ba rát barátjár a, a gyer ek a szüleire. Mindegyik kapcsolatban kialakul hat az ö s s z e t a r t o z á s : a tartós, kölcsönös és mélyülő
egymásra utaltság. ~s ez már szere tet, még ha - a kapcsolat jellege vagy más
okok miatt - sohasem jut is el a teljes egys égig.
Ennek az összetartozásnak három lén yeges és jell egzetes megnyilvánulása van :
1. F e I e I ő s s é g érte és neki. ~ r t e : Részt kértem az é l et é b ő l, elvállaltam a sorsát : életé ne k fön ntartása és kibo ntása (tehát bo ldog sága , fejlődése,
tök életesedése) az én feladatomm á is lett. Vele együtt kell megoldanom, s ez
hozzátartozik a saját életem megoldás ához is.
N e k i : életemmel több é nem rend elke zem a tetszésem szer int - a másiknak jo ga van (ső t kötelessége lehet!) bel eszólni az élet embe - éppúgy, mint
nekem az övébe . De mert egyed ül a szeretet hat alm azza föl rá, fö ltétlenül bizto s lehetek abba n, hogy csak ol yat fog tenni, (s mindazt meg is fogja tenni!) ,
ami a javamra szolgál.
2. A g o n d o s k o d á s ról a egyenesen köve tk ezik az érte vállalt felelős
Minden tő l e m te l h ető t megteszek, hogy a másiknak az életét boldogabbá, teljesebbé, bizto nságosabb á tegyem, hogy ő egyre ig azibb önmagává
váljék. A szeretetkap csol atok k ül ö nb ö ző fajt áiban más-más a gondoskodás jellege: az egészség ápolásá tól elkezdve az anyagia k bi ztosításán ker esztül az
örömö k, a szellemi-lelki érté kek e lő t e re m t é s éi g terjedhet.
ségemből.
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3. A b i z a l o m alapo zza meg a mási knak számadással ta rtozó felelősséget.
Anny ira értékesnek, igaz nak, jónak ta rtom ő t , hogy merem vállalni a ráhagyatkozás és a föltárulkozás kockázatát, mer t tudom, hog y nem sodo rja veszélybe
az életemet. Nemcsak beleszólást enge dt em életem irányításába, hanem bepillantást is be lső vil ágomba : r ábíztam legféltetteb b, legsérül ékenyeb b b e l s ő
magamat, Idegenek elől elzá rt belső világo mat E bizalom jellege szin tén változhat : más a barátok, szerelmesek kölc sön ös föltáru lko zása, más a gyer mek föltétlen ráhagyatkozása szüleire vagy a sz ülö v édel m ező- n ev e l ő gon doskodása
gyermekéről.

Az összetartozás nem kis e rő f e szít ést k íván, de ezál tal les z teljesebb, boldogabb, erősebb az ember élete :

- Az egymáshoz ta rt ozók kö lcsönösen lecsiszoljá k egymásnak fölösleges.
terhes egyéni szeszélyeit (fölér egy tartó s elvonók úr ával pl. az ita l, a do hányzás, az ö n z ő s k ö d é s, a szesz élyesked és ter ületén; remek iskolája az önfe gyelernnek. a rugalmas alkalmazkodókészs égne k, a húségnek ).
- Megnövekszik az egym áshoz tartozók erk ölc si biztonsága. tudatossága :
egy re jobban föltárják mag uk at egym ás e lő tt, s ez erő sí ti összetarto zásu k ere jét és örömét. Az egymásért való felelős s égtől áthatv a életük min den helyzetében a jóra kötelezve érzik magukat.
- Megsokszorozód ik az egymáshoz tarto zók bol dog sága: nemcsak a maguknak szerzett örömök teszik őket der úss é, hane m a másikn ak okozott ak is .
Sőt - mindenek mélyén maga a lét , az együtt -Iét váli k áll andó és ta rtós örömükké, fájdalma ikban vigasztalá sukká, nézet elt éré seikben meg oldásukká. Amit tesznek . azt a más ikkal. a másiknak, a másikér t teszik, s ettől válik tart al massá,
szabaddá és boldoggá az éle tük .
A szeretetnek ezek a mo zdulatai minden személyes kapcso latban elkezdőd
nek . Istenhez fúződő kapcsolatu nkban is. Az ős bűn nel azonban megbénultak
ezek a mozg ásform ák : Ad ám nem vállalta a felelősséget. a gon doskodást és
a bizalmat, pedig mindez nek i magának lett vol na léttöltétele. A Genezis és
történelmi tapasztalatunk egyar ánt azt bizonyí tj a. milyen szörnyú következményekkel já rt a felelősség és a bizalom elvet ése: a bukott ember "farkas ává
lett " embertársának.
Az összetartozásból nyugodt e rő és derú szül etik. Ez azonban nem fék ezi
le, sőt főierősiti az összetartozók folyto nos növe kedését a szer etetben. Egyre
hata lma sabb vággyal törekszenek az egyre köze lebb érz ett egységre. - De
minél köz elebb kerül hozzá j uk a várva várt egys ég , annál elérhetetlenebbnek
bizonyul. Ez az ellentét fájdalmas feszültséget tám aszt, amelyet az ember maga
képtelen megoldani.
Jól példázza ezt a szer etet legterm észet esebb mozdulata, az a j á n d é k o z á s . Ak i szeret, az önmag át szeretné od aadn i a másiknak : legyen az övé
egészen. váljék az élet ének (az I:njének !) részévé, egg yé vele magával. Az ajándék nagyságát nem bolti vételára m érl, hanem személ yes je ll ege: annál értéke7

sebb az ajándék, minél inká bb .beleac ta magát" az ajándék ozó, és minél inkább őt magát fogadja benne magához a megajándékozott. (Mert igazi ajándék
csak az adás és az elfogadás kölcs önössé gében keletkezhet : a megajándékozottnak is egész odaadással kell szeretnie a másikat ahhoz, hogy befogadhassa
őt ajándékul.)
Ajándékká - tehát szeretetünk közvetftőjévé - tehetünk bármit, ami a miénk:
a munkánkat, a vagyonunkat, az ügyességünket, az Időnket , a türelmünket, a
figyelmünket. A szeretet áramkörében egymást érik az ajándékok: az ünnepi
ajándékok éppúgy, mint a hétköznapiak. Az ünnepi ajándékok adják meg a
fényét szeretetünknek, s bele is világfthatnak odaadottságunk mélyeibe. Leginkább mégis a hétköznapoknak életfogytig tartó sorában ajándékozhatja el
magát az ember.
Az ajándékozás örömébe azonban belévegyül a tehetetlenség fájdalma ls:
egészen, maradéktalanul nem válhat az ember ajándékká. Bármilyen erős legyen
is benne az odaadás szándéka, az ember sohasem képes egészen beléolvasztani magát abba , amit odaad, s így abba, akinek adja ; az elajándékozhatatlan
maradék pedig egyre nagyobb súllyal nehezedik rá.
Az ajándékozásnak van egy sajátos formája: az á I d o z a t k é s z s é g .
Szeretetünket az ajándék jelzi, de áldo zatkészségünk bizonyftja a legjobban.
.Mennylre szeretsz? Mi a legfontosabb számodra a világon? IOn a hányadik
vagyok értékeid rangsorában?" Ezekre a kérdésekre felelniük kell mindazoknak,
akik igazán szeretik egymást. Többnyire az élet apró helyzetei fognak vallatóra,
mennyire fontos nekünk az, akit szeretünk. Tudunk-e alkalmazkodni egymásho z,
elfogadva egymás szempontjait, érdeklődését, gyöngeségét? Az igazi áldozatkészség azonban nem ismer határt: legalábbis szándékában kész arra is, hogy
a másikért mindenét odaadja, akár az életé t is. A szeretet végső bizonysága,
hogy önmagunknál is jobban szeretjük egymást : " Nincs nagyobb szeretete senkinek annál, aki életét adja barátaiért."
Az összetartozás egyre szorosabbá válik az ajándékozás és az áldozatkészség által. Fölsejlik a teljes egység boldog l e h ető s é g e : az egységé , amelyben
már semmi sem választja el az összetartozókat. s amelyet nem fenyeget az elmúlás: sem a biológiai halál, sem a szeretet halá la.
Aki azonban ilyen közel került az egység hez, az fájdalmasan átéli a szerete t
határa it is. Az ember sohasem képes egészen ajándékká válni, önmaga marad,
akárhogy szeret is. Nem tudja odaadni mindenét, hacsak nem életének föláldozásával - s a szeretet történetébe itt belekerül a halál fájdalma is. Az ember mégsem elégszik meg a szeretetnek csupán töredékével, s áttöri korlátait,
akár halála árán is. A beteljesü lésnek ezt a tragikus fordulatát ls megtalálju k
a szeretet legkülönbözőbb fajtáiban: az önfeláldozó anya vagy gyermek alakjában éppúgy, mint a halálig hü szerelmesek történetében.
Az ember szeretete mind ig csak útban lehe t a teljes egység felé . Át meneti :
életé na k végét szakítja a halál. Töredékes: nem tud egészen aján dékká vált an
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belésemmisülni a másikba. ~s kockázatos: kiszolgáltatott a rosszra hajló , búnre
és árulásra képes szabadakaratnak.
A teljes egység kívül esik az emb eréletben elérh et6n, mégis legnagyobb
vágyunk, örömünk, ezért fájdalmunk is marad . Teljes egység csa k az egészen
szabad, örök és végtelen személyben létezik : a Szentháromság Egy Istenben.
A szeretet kihívására az ember többféleképpen válaszolhat.
Sokan hamis illúziókat táplálnak magukban. Eletükben kettévál ik a szeretet
él ménye. Egyik fajtája a valóságos életnek gyakran sivár , sok önzéssel és
viszállyal terhelt, kisörömú szere teteiből tevődik össze, a másik pedig az a
képzelt vagy valóságos kalandvilág, amelyben kárpótolja magát az életben el
nem ért szeretet öröméért.
Mások különb öz ö komprom isszumokat kötnek : lemond anak a beteljesülésés csak tartósítani igyekeznek a meg lévő szeretetkapcsolatokat, esetleg,
ha elkopnak, mindig újakkal cserélgetik föl a régieket. Igy azonban csak kóstolgatni lehet a szeret etet , fúszerként használva az élet megízesítésére. Nem vállainak érte különösebb erőfeszítést vagy kockáz atot , de nem is jutnak el soha
a szeretet boldogságához.
rő l,

Vannak, akik fölismerik a fájdalmas tényt: a szeret et betel jesülhetetlen.
" Szerets z. Szeretl ek. Mily reménytelen ." (Nemes Nagy Agnes) Van, aki kétségbeesik a fölfedezés hatás ára. Van - és ez a lehető legnagysz erúbb lehetőség - ,
aki enne k ellenére vállalja a szeretetet, mint életének egyetlen megoldását.
" Talpig nehéz húségben" váll alja az összetartozást, bármilyen töredékes legyen
is az. Képes egy életre elk ötelezni magát, változatlan húségben , az idő minden
válto zása elle nére .
A keresztény ember is átéli ezt a feszülést az egység vágya és a szeretet
korlátai között. Jézus Krisztusban ismeri azonban az egyetlen beteljesült szeretet valós ágát is.
II.

Jézus Krisztus emberi életében is megélte az egység-szeretetet az Atyával ,

s öt Istennek ewel a tökéletes egység-szeretetével szereti az embe reket is. Jézusnak az Atya iránti szeretetében a Szentháromság egysége tárul föl az ember
előtt: ahogyan az Atya és a Fiú tök életesen egymásé a Szentlélekben.
Az emberi szerete t összes megnyilvánulási formái együttvéve sem elege narra, hogy kifejezzék ezt a tö kéletes egységet: Jézus szeretete túlcsap
minden emberi kifejezési le hetősége n. Mindennél fontosabb számára az Atya :
az ő akaratá ból jött. " Az én eled elem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy elvégezzem múvét " (Jn 4,34). " A Fiú önmagától nem tehet
semmi t" (5,19). Az ő ügyét szolg álja , az Atya ben ne váli k láthatóvá . "Az Atya
szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe adott " (3,35). Nem fokozatosan növekszik, tud atosod ik ben ne a szeretet az Atya iránt. Kez d ettől fogva egész en szereti 6t. Legföljebb az emberél et id őb e l i letolyésa tagolja ennek a föltétlen oda-

d őe k
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ado tts ágnak megny ilv ánulásait. Minden emberi felelösség , gondoskodás, bizalom eltörpül emellett, ahogyan Jézus él az Atyával , az Atyáért. Hozzátartozik
minden estü l, neki tartoz ik egy edü l felelösséggel , nem ismer más ügyet, mint
az Atyáét. " Önmagamtól semmit sem tes zek , han em azt mo ndom , amire Atyám
tanított. Aki küldött enge m, velem van " (Jn 8,29).
Szeretetük ben az ajándékozás sem az ünnepi pi llan atok ritka öröme, hanem
egys égük természetes létform ája : minden ét töle kapta, mindenét neki adja. ,, ~ n
és az Atya egy vagy unk" (J n 10,30). " Az Atya énb ennem van, és én az Atyában "
(10,39 ; 14,11). Fölt étlen bizai mát semmi sem ing athat ja meg: sorsának semmilyen hányatt atása, a Getszemáni kertben megtapasztalt elhagyatottság , söt a
fenyegetö, majd a be következö halál sem. " Azért szeret engem az Atya , mert
od aadom az életem, hogy aztán vissza is veg yem. Senki sem veszi el tölem :
önként adom od a" (J n 10,18).
~Ie t ét áldozatul adja az Atyának : egé sz él eté n át tudatosan készül az " ö
ór ájára" . Min tha az embe ri mérté k sze rint teljessé lett odaadásban válhatnék
újra te ljessé egysége az Atyával - immá r nemcsak a Szentháromság örök egységé ben, han em az em be rlé t kö zegén keresztül is. Kereszthalál ában odaajándékozza magát egészen, de egyben bizonyít ja is, hogy mindennél, az életénél
is jo bban szeret i öt : egés zen szabad és egészen od aado tt az Atyának , semm ije
sin cs, ami t csak magának tartott volna meg .
A földi szeml élö csak az em be r J ézus mozdul atait láthatja. De Jézus életében , halálá ban és föltámadásában meg nyilvánu l a kapcsolat másik " pólusának" .
az Atyána k odaadottsága is. " Maga az Atya, ak i küldött, tan úskodott rólam "
(Jn 5,37). ~Iete során minderre csa k követ keztethetünk Jézus magatartásából.
De föltámad ásában mindez nyilvánvalóvá lesz : amiko r emberi életével egészen
belés emmisül az Atyába, akkor - hitünknek is látha tóan és vilá gí tóan - fö lfénylik benne lsten örök élete.
Egymás ir ánt i szeretetük nem korl átozö dott kettöjü kre , hanem kiáradt az
embere kre is. Jézusnak nem okozo tt gondot, hog yan egyez tesse össze az Atya
és az emberek iránti szereteté t, nem volt sem mi lye n ell entét különbözö irányokban sugárzó szeretetében. Egyetl enegy szerete t él benne : az, amellyel szereti
az Atyát s az Atyában (az Atya pedig őá l t ala) az emb ereket. Jézusban lsten
szeretete nyilvánul meg : ö maga az Atyának hozzánk el jutó, minket átj áró szeret ete . Egy lett köz ülünk . értün k élt és halt, nekünk ajándékozta magát. " Az
Ember fia nem azér t jött, hogy nek i szol gá ljan ak, hanem hogy ö szolg áljon és
váltságul adj a életét sok aké rt" (Mk 10,45). - " Isten Fiának hitében élek, aki
szerete tt engem s önmagát adt a ér tem" (Gal 2,20).
Nyilv ános rn űk ö d ése idejé n is ez a mind en várak ozást felülmúló szeretete
ej tette bámulatba az embe reket. Örömh ír ének legh atalmasabb jele volt az, hogy
jót tett mindenkivel szemé lyválogatás nél kül, sőt kül ön ös szeretettel fordult a
társad alom (és a vallásos közvéle mé ny) megv etett jei felé. Leg j ell e mzőbb példabeszédeiben lsten megbo csátó irg almár ól és mind enk it otthonába megh ívó
szeretetéröl beszé lt.
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Jézus az Atyának és az embereknek szeretetében élt. Ez a kettős odaadottság azonb an valójában egyetlenegy : lsten szeretete, amely Krisztusban kiáradt
reánk, embere kre, hogy magával ragadjon minket. ..Jézus odaadottságában
lsten odaad ottság a nyilvánult meg" - írja Heinz Schürmann (Jesu ure igener
To d, Herder , 1975.). Jézus létlormája - tehát lsten létformája - a másokért való
élet, a ..proexistentia", az együttlét. ..Jézusban olyan ember jelent meg köztünk,
aki ben az ö nös emberszív helyén kapu nyílik : olyan nyílás, amelyből kiárad
radikális és föltétl en szer etete lsten és az emberek iránt ; ezen a nyílá son keresztül lsten sze retete ömlik bele a világ ba."

III.
Krisztus életében tehát megjelen ik köztünk a tökéletes egységnek az a létfo rmája , a proexistentia, amelyre minden igazi szeretet törekszik. Ez azonban
nem csupán egy választható életlehetőség a sok köz ül, hanem Jézus legfőbb
pa rancsa, létünk föltétele . ..Új parancsot adok nektek : szeressétek egymást!
Amint én szerett elek titeket, úgy szeressétek egymást ti is" (Jn 13,34) . Búcsúbeszéd ében pedíg egyenesen az Atyával való egységét jelöli meg követendő
létl or mánkként : ..Legye nek mindnyájan egyek . Amint Te Atyám, bennem vagy ,
és én tebenned , úgy legyenek egyek ők is mibennünk " (Jn 17,20).
Ezt a következtetést az apostolok köz ül nemcsak János fogalmazza meg
ennyi re hat ározott an, hanem Pál is... Mózes törvénye " helyébe ..Krisztus tör vény ét" (Gal 6,2); vagyis a szere tetet állítja: lsten szeretetét, ahogyan azt Krisztus az ember i életé ben megva lósította, s ahogyan az a mi emberi szeretetünk
számára is hozzáférhetővé vált. Leveleiben olyan gyakran és következetesen
utal Krisztus parancsára, hogy összeállíthatjuk belőle az evangéliumi szerétet parancsot, magyarázataival és következményeivel együtt. O maga is Krisztus
rabszolgájaként lett ..mindenkinek szolgájává" (1Kor 9,21). Ezt kéri a többi
keresz t é nytő l is: ..Legyetek egymás szolgáivá" (Gal 5,13). Míndent ..szeretetben" kell ten nün k (1Kor 16,14). ..A szeretetben kell járnunk" (Róm 14,15).
Aki a szeretetben él, az a ..Lélek szerint él" (Gal 5,14.16.25). Krisztus törvénye olya t kíván tőlün k, ami ..a Lélek gyümölcse" (Gal 5,22)... Isten szeretete
kiáradt szívü nkbe a bennünk lakó Lélek által" (Róm 5,5). A szeretet a Lélek
le gfő bb adománya, a legnagyobb karizma, kegyelmi ajándék - de egyben életünk legnagyobb feladata is (1Kor 13).
Aki szeretni kezd, az a l e h e tő legnagyobb és legkockázatosabb feladatra
vállalkozik - ezt a vállalkozást azon ban Krisztusban a tőle ajándékba kapott
tökéletes szeretettel véghez is lehet vinni (eljutva a végtelenbe!) . Krisztusban
lste n szeretete jelent meg köztünk . O nemcs ak részt kért szeretetünkben, és
végi gcsinált a a hal álig (a feltámad ásig !), hanem végle gesen azon osult is velünk.
Máté 25. fej ezetének tanú sága szer int Krisztus töb bé nem iktatható ki semmilyen emberi szeretetből (sőt a gyúlöle tb ő ll ) sem.
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Jézus vállalta a szeretet kockázatát a v ég ső mélységekig: akár a megsemmisülés lehetőségé ig . Vállalta és végig ls csinálta a halálig - és a föltámadásban vált mindnyájunk számára nyilvánvalóvá, hogy kölcsönös szeretetük
az Atyával abszolút föltétlen és hat almas. Ez a szeretet csakugyan erősebb a
halál nál, s mivel minden szer etet immár az övékbe kapcsolt, minden szeretet
bi ztonsága és beteljesülési lehetősége is őbennük van.
Krisztus szeretetének legnagyobb bizonys ága keresztáldozata. Hogy azonban egyszer i életének ne csupán eml éke kisérjen el bennünket, arra is talált
lehetőség et, hogy egészen " elf ogyasztható" formáb an nekünk adh assa magát.
Az Eukarisztiánál iga zibb és emberibb ajándékot nem adtak még senkinek a
vil ágon . S ez az ajándék nem marad csup án a szemünk előtt l ebegő pél da.
" Amint engem küldött az é l ő Atya és én őáltala élek, úgy, aki eng em eszik , énáltalam él" (Jn 6,57). Nekünk szól, mi kaptuk - és od aadó hitt el fogadhatjuk be.
De csak az azonosul hat vele egészen, aki maga is ajándékos é l e tű v é lesz a
proe xistentia , a másokért való odaad ás, a seg ítőkész szolg álat létformájában .
" Senki se keresse a magáét, hanem csak a másikét" (1Kor 10,23). " Ugyanaz
a lelkület legyen bennetek, amely Jézus Kri sztusban vol t" (Fil 2,5). A Krisztus
kenózis ának péld ájára váll alt kiüresedés a szeretet létformájának egyenes követke zménye, természetesen következ ik be az emberélet körülmén yei között .
Krisztusnak ha lálig való szeretete arról biztos ít , hogya szer etetnek rnlnden áron, mind en kudarc és bizonytalanság ellenére van értelme, hogya föltárulkezásnak . az od aadó szolg álatnak nem szabh at határt semmi, még a halál sem ;
hogya szer etet vég ső bete ljesülésébe vetett bizalmat nem Ingathatja meg semmi, még az I sten t ől való elhagyatottság érz ése sem. (Vö. Karl Rahner: Auf der
Suche nach Zug iin gen zum Verstii ndnis des Gott-Menschlichen Geheimnisses
Jesu . Schriften zur The olog ie X. 209.) Krisztu s is átélte mindazt, ami bennünket
az önm ag unkk al való takarékoskodásra, a bezárkó zásra , a számí tgatásra, a
bizalmatlanságra vagy az elkesered ésre készt ethe t. S föltámadása igazol ja azt,
hogy ez a föltétlen remény lsten abszolút szeretetére támaszkodik, s a vég ső
megpróbálta tások után abban telj esed ik be.
A kere sztáldozat és az Eukari sztia nélkülözhetetlen része lett emberi szeretetünknek. Csak az szer et eg észen, aki utol só por cikájáig föltárta és odaadta
önmagát. Idáig egyi künk sem j uthat el halála e l őtt - de aki életében elszántan
errefelé tart , az már a sze rete t útján jár : az emb eri szeretet útjá n, amely Krisztus ban egg yé vált az Istenével.
Ezen a tala jon erőre kapnak a szeretet tétova lépései, és határozott irány ba
fordulnak. Kitágul a f ele lőss ég köre : az Atyának vagyunk felelősek mindnyá jan ,
nemc sak magun kért, hanem egymásért és az egys égünkért is. Megnövekszik az
egym ásról gondoskodás feladata : nemcsak a pillanatnyi jólé tet kell előte rem
teni, nem is csak a boldog jövőt kell biztosItani , hanem utat találni a vé gső
szeret etegység felé. Együtt vállalj uk - egymással és Ovel e - a szerete t minden
tö réken ységét és tö redé kessé gét, a kockázat és az elmú lás minden fájda lmát.
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S amit Igy elvállalunk, az minden "olaj a túzre " - egyre maga sabbra csap tő le
a szeretet lángja. A szeretet tüzét nem ls a mi vágyaink és e rőfe szf tésein k táplálják bennünk a leghatalmasabban, hanem maga a Szeretet , aki " az emésztő
tűz".

Heribert Mühlen
FASZC INÁCIO ~ S VALLÁSOS ~LM~NY

I. MI a faszclnácló?
Induljunk ki a tapasztalat általános fog almából. A tapa sztalat az ember, e
testbe öltözött lélek számára mind ig valam iképpen látás, hallás, közvetlen kapcsolat. Más, min t a könyvből szerzett tud ás. Mélyítsük most ezt tovább. A tapasztalatnak ugyanis vannak lépcsői, erősség i fok ai. Valak i vagy valami többékevésbé mély benyomást tesz rám. Egy a hegyekben vagy a teng eren töltött
szabadság nagy élménye erősebb benyom ást hagy bennem , mint mond juk napi
utam a munkahelyemre. Igen intenzív élményeket, amelyek mélyen hatnak ránk ,
benyomást hagy nak hátra, faszcinációna k nevezünk. Azt mond juk : ez elragadó
(faszcináló) élmén y voltI Például a szabadság idején. Vagy ha valaki nagy
benyomást tesz ránk : el vagyok tőle ragadtatva! A faszcináció , igézet élménye
elsősorban passzlv : erős hatást kapo k, a szó szoros értelmében vett " benyomást" , az élmény mintegy belém nyomódik. tS csak azután követke zik bennem
a visszahatás : magamon kívül vagyok, kilépek magamból. Ez bi zonyos körülmények között testi magatartásomban is megny ilvánul.
A faszcinációnak azután ismé t igen sok árnyalata van. Faszcinációról beszélünk, ha lelkesedünk (entuziazmus) , de akkor is, ha valami mélyen megind ít,
megdö bbent. A második szóhasználat is helyes. Péld ául ha valaki k ienges ztel ő
désre nyúj tja felénk a kezét, holott talán egyáltalán nem érdemeltü k meg, mert
megbánto ttu k, akkor mélységes megindulás fog el. Ilyenkor is azt mondjuk :
el vagyok ragadtatva ettől az embertől, hogy ilyen!
Mind a kétfajta tapasztalatot megtal áljuk a Bib li ában is. Pál pl. azt mond ja
az első korintusi levélben : " Tudjátok, hogy amikor még pog ányok voltatok , el
voltatok ragadtatva (faszcinálva voltatok) a néma bálványoktól (az is t e n e ktő l ) ,
amelyeket magato k csináltatok " (12,2). (A magyar fordítás másképpen érte lmez.)
Ezt a lelkesedést, ezt az elragadtatást Pál elismerí, ösl általános, emberi élménynek jelz i. tS egyáltalán nem azt mond ja : ilyesm inek nem szabad köztetek
történnie, hanem azt, hogy a kereszténynél a faszcináció tartalma, az, am itől el
van ragadtatva: Jéz us, az Úr.
De a másik old alt is megtalá lj uk a Bibliában: Péter pünkösd i prédikációja
után Lukács azt mond ja a hallg atókról : "E szavak szíven találták őke t" (Csel
2,37). A gö rög ered eti kifejezése azt jelenti: átd öfte , átszúrta a szívüket. tS
13

megkérdeztik Pétert : "Mit tegyünk?" Ezt a mély szíven-találtságot is faszcinációnak hívjuk.
Ami faszcinál bennünket - így vezethetjük gondolatmenetünket tovább -,
az mindig valamiképpen rendkívüli. Kiüt a rendes keretb ől. A megszokott, a
szokásos, a mindennapi, amit ismerünk, rendszerint nem igéz meg bennünket,
ellenkezőleg: unalmas. A faszcinációnak minden alakjában a rendkívülihez van
köze. Mert a rendkívül i kimo zd it , kihajt bennünket önmagunkból. Vonz minket, - és ugyanakkor mégis eltaszít, bizonyos távolságban tart. Ez a távols ág
faszcinációnk tárgyától olyan naggyá válhat, hogy már fenyegető, félelmes. Most
néhány példán szeretnénk megvilágítani ezt a mindnyájunk által ismert tüneményt.
Bizonyára emlékeznek még az első világúrutazás startjára. Az emberek éjszaka három óráig fönn maradtak, hogy lássák az évszázadnak ezt az eseményét. I:s amikor először láttuk a képernyőn a hold porának egy darabját,
ahová még emberi láb nem lépett, amelyet még emberi szem nem látott, akkor
el voltunk ragadtatva. I:s mégis roppant távolságot éreztünk. Ez a hatalmas,
igen bonyolult történés, ez a messze hold ... I:s mi történt, amikor az első
holdutazók visszatértek? Akkor is faszcinálva voltunk. Úgy ujjongták körül őket,
mint egy új világ hírnökeit, akik mintegy felülről hoznak új szabadságot, mint
egy utópisztikus új világ közvetitölt. egy nem sejtett jövő követeit, a saját magát
megmentő ember szimbólumait. I:s itt a faszcináció egyik lényeges mozzanatára bukkanunk : Vágyunk a határok áttörésére, önmagunk túllépésére. Ki szeretnénk szabadulni mindennapi, szokásos, megszokott életünk, határoltságunk,
jellembeli korlátaink szúk keretei közül , a sok kényszerből , amelyek közt élünk,
és szeretnénk, hogya rendkivüli kiszakítson bennünket önmagunkból.
Ennek az élménynek még mélyebb rétegeibe hatolunk bele, amikor nemcsak dolgok vagy technikai folyamatok ejtenek elragadtatásba bennünket, hanem más emberek. Hadd mondok itt is néhány példát, amelyek mindig mélyebbre visznek ebbe az élménybe.
Mindannyian ismerjük a modern személyiségkultuszt. Mi történik pl. egy
sportpályán? Semmiképpen sem csak az egészség , a testedzés a cél , hanem
a rekord is : a még soha el nem ért teljesítmény, a rendkívüli, az egészen új.
A modern olimpiai bajnok, ameddig tartja a rekordot, különleges helyet foglal
el a többiek között, felülmúlhatatlan . EI nem ért csúcs, mértékadó szabály, rendkívüli ember. Ezért egyszerre vonzó és idegen . Ismét a faszcináció két oldala :
vonz és mégis taszít, távol tart. I:s éppen a mai sport [ellernz ö]e, hogy arra
igyekszik, ami még sohasem volt. Ezt pusztán értelmileg és lélektanilag nem
lehet megmagyarázni. Ez vallásos hatás, félreismerhetetlenül. Pierre de eoubertln, az olimpiai játékok megújítója, a múlt század végén szószerint azt mondta : "A rég i és a mai olimpia első és leglényegesebb ismertetőjegye az, hogy
vallás ." C így hív ja : religio athletae, az atléták vallása. I:s Kaudin, a kölni
sportiskola egykori ve ze t ő j e , " Örök olimpia" c. könyvében egyhelyütt ezt írta :
" Ami bevezeti az ünnepséget : harangszó, fanfárok, ünnepi menet , eskütétel és
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zászlók - mindez olyan , mint egy egyházi ünnepség, teljesen összehasonlítható
egy vallásos ünnep i órával." 105 mi tö rténik valójában, mikor a nagy spo rtrendezvények nézői lelk esedn ek ? Örülnek, hogy végre egyszer kiszabadultak a
tel jesitményi társ adalom nyomása alól , hogy egyszer csakugyan túlemelkedhetnek magukon , kí vül lehetnek magukon, - a legkülönböz őbb kifejezésmódokkai élnek, teli toro kb ól kiabálj ák kedvencük nevét , anélkül, hogy aggodalmasan ügyelnének a körny ezetükre : ugyan mit fognak mond ani? Tapssal, trombitálással támog atják a hang ju kat, magasba nyúj tják a karjukat, - és senki sem
röstelked ik kife jezni a lel kesedését. EI lehetne-e gondolni az örömnek ilyen
test i kifejezését a keres zté ny istentiszteleten is? Hiszen ott csö ndb en kell ülni,
és csak nézni meg hallgatni, ami elö l történ ik! Nem szabad moccanni sem :
az nem ill ik ! Talán ez is egy ik oka, hogy unalmasnak túnik?
De marad junk még a kultúránkb an f öllelhető mod ern lelkesedés területén .
Például a slágerének esek és zen észek tisztelete. A legújabb sláger, a legújabb
" hit": ez faszcinálja az embereket. A leg eslegújabb l 105 különleges válogatással
állapitják meg , mely ik a legjobb, a l e gk i e m e l k ed ő b b . Az ünnepelt slágerénekest
körülu jjongják, és az emberek egésze n magánéletükig menően utánozzák bálványaikat. Követik őket mind abb an, amit gondolnak, tesznek, mondanak, a képüket kirakják a falra, maguk elé teszi k, magukban hord ják . 105 mi történik
val ój ában a bö jtelő idej én? Az embere k végre " mag ukon kivül " lehetnek. Megrenditő, ha nagy tévéközvetítésekb en, farsang i riportokban látj uk, ahogy egyszerre egy dalt énekelnek: .Helíe, heil e G ánsje" ." Mire a farsangéjszaka kellős
közepén mély megindulás fogj a el az embereket, és sokan meghatódnak : Megint
csak jó lesz minden I Csak hin ned kell benne ! Minden jó lesz megint i A vágy
az ép vil ág után : ki kellen e egysze r lé pni magunkból, és arról álmodn i, hogy
ebben a féktelenségben még van ép vil ág .. . A farsang forgatag ában látjuk a
lelkesedés és a mély megindultság igen közeli szomszédságát. Akkor az ember ek hirtelen hallgatagon ülnek, mert szíven érintette őket a gondolat : tal án
mégis van ép világ, van parad ic som . . .
De marad ju nk még a modern személ yiségkultusznál. Micsoda tisztel etben
részes ít ik a po li tikai vezéreket ! Mintegy a me gmentő hőst képviseli, felszabad ít
mindig nagyobb jól étre , l eh etőv é teszi, hogy a társadalom, a gazdasági élet
túlszárnyalja önmag át, mind ig rózsásabb j ö vő felé tartson . A minden kér déses
jelleget levetkő zött hatalom sok embe rre faszcináló hat ással van. EI vagyunk
ragadtatva ettől az egyedülálló képességú vezet őt ől . - aminek mond juk Hitler
Adolf adta ki magát. Itt val aki kétséget nem t ű r ő , abszolút igénnyel lép föl ; a
végső értéket, a vég ső értelmet prób álja közvetíteni. Lehet egy program is
• Kedvelt német sláger. A refrén kezdőd ik ezekkel a szavakkal , amelybe n az édesanya
vigasztal ja gyermekét . Az t. szakasz a kis gyerek apró bajairói szól, a 2. a fiatal lány
szerelmi bánatáról , a 3. már életb öl csességet ad: viseljük el türelemm el és humorral
a bajokat, végül a 4. az él et végén a jó Istenhez visz, aki megsim ogatja, éppé teszi
összetört szivünket. Itt a refrént már lsten mondj a.
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ilyen végső érték. Például: A társadalomnak szüksége van rádI Ezért kell, ezért
szabad odaadn od az életedet, a munkaerődet , ez az élet értelme: közreműködni
a haladásban, a szebb, a jobb jövő érdekében! Itt tehát látjuk, hogya faszcináló, a vonzó, az ösztönző, az elragadó igen gyakran azzal az igénnyel lép föl:
ezen túl nincs nagyobb!
A faszcinációnak egy még mélyebb rétegébe hatolunk akkor, amikor két
ember egymáshoz való viszonyáról beszélünk : a személyes találkozásról. A legtöbb embert - legalábbis egy időre - elragadja az a másik , akivel egyszer
egészen mélyen találkoztak. Oda vannak tőle. tS mégis ugyanakkor a különbözőség a távolba taszít. A szeretett személy vonz és egyben visszavonja magát. Végső soron nem lehet a másikat megragadni, nem lehet vele rendelkezni.
Ezért az igazi szeretet a tisztelettel kezdődik : egyszerre vonzódunk és mégis
visszariadunk attól, hogya másikat hatalmunkba kerítsük. Sőt egyenesen azt
mondhatjuk: minél közelebb jutnak emberek egymáshoz, annál inkább érzik,
milyen különbözők is voltaképpen . Ha csak futólag ismerek egy embert, mondjuk reggel munkába menet találkozom vele , akkor egyáltalában nem tudom,
mennyire különbözik tőlem. Csak ha megismerem, ha személyes találkozás jön
létre , akkor mutatkozik meg egyben a távolság. A találkozásban az emberek
ki akarnak lépni határaik köz ül, megszabadulni az én magányából, túl akarnak
emelkedni önmagukon, afelé, ami nem vagyok és amim nincs. Sőt a legtöbb
ember az ilyen személyes szeretettől egyenesen tökéletes szabadulást vár korlátaitól, az élet beteljesedését. Hallgassuk csak meg erre vonatkozólag a rnodern slágereket : mennyi várakozás remeg bennük! Mekkora csalódás, ha a várakozások nem teljesednek be! A személyes találkozás többre tör , mint amennyit
a mindenkori másik személy közvetíteni tud. A határtalanságnak, a világ túllépésének vágya végtelenül felülmúlja azt, amit egyik ember a másiknak nyújthat. tS igy az elbűvölő személyiség teljesen önként arra indít, hogy őrajta is
túlemelkedjünk. Talán valami olyan felé, amely maradandóan , tartósan és elkophatatlanul igézetében tart ; olyan szeretet felé, amely sohasem okoz csalódást, amely mindig hűséges. Ezt a le nem rombolható igézetet nevezzük mi keresztények örök életnek.
Itt szeretném abbahagyni a faszcináló példák felsorolását kultúránk terüMindegyikünk megkérdezhetné egyszer magától : mi igéz meg engem
az életemben? Paradicsomi útról álmodunk szabadságunk alatt; elbűvöl valami
hobby, egy autó , a klasszikus zene, a költészet, vagy akármi. Minden embert
faszcinál valami vagy valaki, - amig egészséges ember. Ellentéte ennek az
unalom . Az unalom szomorúság amiatt, hogy már semmi sem vonz, semmi sem
faszcinál. Szeretnék faszcinálódni. Az unalom halálossá lehet. ts ezt a jelenséget megtaláljuk minden vallásban, minden Időben, minden kultúrában. A vallástörténet felsorolta, mi minden szolgált az idők során ilyen faszcináció közvetitésére : pálma vagy kö, tenger vagy tánc, zivatar, természeti jelenségek,
esetleg más emberek : próféták, szentek . .. Az ember keres magának valamit,
letéről.
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amibe belevetrtheti vágyát: határai közül kilépni, önmagán túlemelkedni. Ezért
szeretném egész röviden összefoglalni az eddigieket :
1. A faszcináció

ősl

emberi élmény, az emberi lét tartozéka.

2. A faszclnációban egyszerre meg tapasztaljuk a közelséget valamihez és
a különbséget tóle . Úgy is mondhatnánk: a faszcináló valami azzal húz maga
felé, hogy visszahúzódik elóiünk. Sót minél jobban visszahúzódik, annál Igézóbb számunkra. Mert ha birtokba vesszük, ha birjuk, használjuk, elhasználjuk,
ha mindennapossá, megszokottá vált, akkor már csak mindennapi, többé nem
rendkivüli. Aki házat akar építeni, éveken át foglalkozik tervekkel, álmodik róla,
- ha pedig benne lakik, akkor megszokottá, mindennapivá válik, akkor valami
újat keres, ami ezután vonja igézetébe.
3. A faszcináció mindig kivülról árad felénk. Saját magunk búvölete nem elégít ki bennünket. Ilyen is van, hogy valakit saját maga búvöl el, saját magát
tartja pótolhatatlannak, páratlan nak. De az az ember, akit saját maga faszcinál,
ezzel tulajdonképpen csak elismerést koldul másoktól. És abban a mértékben,
ahogyan koldulja, megtagadják ezt tóle a többiek. Csak azzal a faszcinációval
vagyunk elégedettek, amely kívülről származik. Hiszen csak akkor tudunk Igazán "magunkon kívül" lenni.
4. Ami faszcinál, az legtöbbször rendkivüli, szekatlan. Törekvése, hogy az
abszolútnak, a kétségbevonhatatlan nak, a végsó, legmagasabb értéknek dlcsfényével vegye körül, sérthetetlennek adja ki magát. Ami sérthetetlen, azt szentnek hívjuk. Ezzel eljutunk megfontolásaink második szakaszához :
II. A keresztény hit és a faszclnácló
Valaki talán azt gondolja : ez most nehéz ügy. Mi köze a keresztény hitnek
a faszcinációhoz? Egyáltalán alkalmas ez a szó kifejezni azt, amit a keresztény
hitben megtapasztalunk? A huszadik században élünk. Sokféle lelkesedés százada ez; és új élmény új szótárat ls követel. A "faszcináció" szó a 18. században keletkezett, és még teljesen nyitott arra , hogy új vagy másfajta tartalommal töltsük meg.
De nézzük csak : hogy volt a Názáreti Jézussal? Elmondhatjuk-e, hogy kortársai számára faszcináló személyiség volt? Az a leírás, amit az Újszövetség
ad nekünk róla, megmutatja, hogy vonzódtak hozzá, hogy futottak utána, hogy
csodái mélyen hatottak rájuk, és ugyanakkor mégis visszahóköltek tóle , mert
idegennek túnt. De éppen ez az Idegenség vonzotta öket. Különösen a feltámadás eseményéról tudósitanak úgy az evangélisták, hogy félelmet és örömet
vált kl. A pásztorokról is ezt olvassuk : "Ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek" (Lk 2,10). Félelem és öröm, közelség és távolság mindig sajátosan összevegyül. A csodákról pedig elbeszélik az evangélisták, hogy az emberek magukon kivül voltak. "Ilyet még sohasem láttunk" - olvassuk egyszer szószerint
Márknál. Az emberek megdöbbennek szavaitól, pl. mikor azt mondja: " Ha tanitványom akarsz lenni, menj el és add el mindenedet." Ez sziven talál.
2
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De kérd ezzük csak : ml faszcinálta mag át Jézust? Ha mindenben hasonló
volt hozzánk, a búnt kivéve, akkor fel szab ad, fe l kell tenn ünk , hogy ő is valaminek az igézetében élt, mert ez hozzátartozi k a teljes embe ri élet hez. Jé zus
elu tasltott a, hogy politi kai vezér legyen , politikai felsz abad itóké nt tiszte ltes se
magát. Azt is elutasí totta mag ától , hogy afféle guru, csoda t evő legyen . Ot lsten
aka rata találta szí ven , és való jában ez igézte meg min denek fölött. " Az én
ele delem az, hogy anna k akaratát cselekedjem, aki engem küldött ; ezér t adom
oda az éle teme t " (vö . J n 4,34). ~s ezzel az ő Isten hez való személyes viszony ával a vil ágtörténelembe hozott valamit: egy egészen újfajta ls ten -é lményt. O
nem csak a távo li lsten meg igézettje vo lt, ak ine k parancsait meg kell tartani az
ószövetségben, - hanem azé az Istené, aki odaadja magát az emb ereknek.
Azé az Istené, aki szolgál az embernek. Ránk maradt egy szó, amely et Jézus
anyany elvén mondott, egy arám i szó : " Abba." A gyerekek szólf to ttá k akkoriban igy az apjukat, a csal ádban volt haszn álato s. Szósze rinti ford it ásban tal án
" apukát " vagy valam i hasonlót kellene mon danunk. .Edesapá m!" Ember még
soha igy nem beszélt a menny és föld Te remtőjé hezl Vonzó volt számára ez
az lsten, ez az Atya, akitő l jött. ~s ez tartott egés zen halála órájáig . Akkor szörnyú távol ságo t tapasztalt meg ettő l az Iste ntő l : " Istenem, Ist enem , miért hagytál
el eng em?" ~s mégis, még ebb en az óráb an is az ő Istene után kiált : ,,~n Istenem!" Még mindig ő vonzotta, ő járta át lelke mélyét. A zsi dókhoz irt levélben
egyhelyütt az áll, hogy Jézus a ke reszten felülemelk edett ön magá n az örök
Lélek erejében. Az Atya neki enne k a fe lü lemel kedésne k sarkpontja . Ha akarj uk, igy is mondhatju k : faszc ináció jának sarkp ontja .
~s hogyan megy azután Jézus halála után tovább ? Jézus azt mondta: "Isten
nem ebben az emberké z alkotta temp lomban lakik. En vagyok a templom! Rontsátok le ezt a te mplomot, és én három nap alatt ism ét fölé pítem!" ~s azután
a keresztények is lste n templomának, a Szentl élek templo m ának nevezt ék
magukat. ~s ha a templomna k van val am i köze a faszc ináci óho z, a meg indultság hoz . az elragadtatáshoz, akko r Jézus halála után az egyház közsé g, a gyülekezet tölti be ezt a szerepe t. Mer t Pál azt mond ja: " Ha össze gyúltök, akkor
mintegy Istennek élő kövekbő l felépült háza vagytok" Minden keres ztény mindenki számára az a hely , ahol az lsten megtapasztalható. Minden felebarát rendk ívüli emb er mind enk i számá ra ; egyszerre von z és kisiklik a kezü nk közül. Jézusban ez egészen odáig megy, hogy nem az vonzza őt , ami emb erileg tetszést
kelt , hanem éppen a szegények, a kisemmi zettek, a megvetettek, a társadalm ilag mellőzö ttek . ~rtük élt. Az igazi keresztény fas zci náció útja a kereszten át
vezet : megfeszftett faszc ináció. Nem val ami fel szi nes lelkesedés, múló entuziazmus . Hane m mél y megrendül tség attól, hogy lsten anny ira lsten , hogy odaadja
magát nekünk. A János-evangéliumban áll egyhelyütt egy mond at, ame ly ilyen
faszcinációról, ilyen megren dültségről tan úskodi k : "Ú gy sze rette lsten a világot,
hogy az ő egy szülött Fiát adta oda" (3,16). Ez a pünkösd él ménye. " Ezt a Jézust, aki t ti keresztre feszi tettetek, az lsten fel magasz ta lta, és most kiáras ztotta
Lelkét, amint lát játok és halljátok." Ez rend i tette meg ő k e t olyan mélyen : sziven
találta őket.
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Itt látszik meg, mi az igazán igéző az Istenben. Lényeg ének lényege: az,
hegy ő olyan lsten, aki szolgál, és minket is arra képes ft, hogy odaadjuk magu nkat. Ez egészen az anyagi adásig , az adományig, a szoci ális elkötelezésig
menően megmutatkozik, éppen ebben mutatkozik meg. Nem valami földi paradicsom igéz meg ben nünket, nem azért dolgozunk, hanem az, hogy maga lsten
fordult a kisemmizettek, a megvetettek, a társadalm il ag m e ll ő zött ek felé . Ezért
mondja egyszer Pál: " Pénzt adtatok, de ezzel nemcsak valam it adtatok, hanem
saját magatokat, mégpedig az Úrnak." ~s csak azután , másodsorban azoknak ,
akik az adományt kapták.
Ezzel eljutottunk a harmadik részhez .
III. Faszclnácló és Istentisztelet

Minket kereszt ényeket - mint mind en más embe rt - faszcinál az, ami modern kultúránkb an tö rténik : a techn ika, a sport és min daz, ami vonz. De mi ragaszkodunk ahho z, hogy semm ifé le ter emtett dol og nem végső , abszolú t érték .
Ezért a keresztény istenti sztel et feladata, szerepe minden Időben az volt, hog y
a vil ág megtapasztal ását egyérte lmüvé tegy e, Istenre irányí tsa, és ezáltal azzá
tegye, ami valójában .
De hogy van ez ma? Ha elmegyünk az isten tiszteletre , fukarkodunk a percekk el. Ha a rend es Istent isztelet öt perccel tovább tart , vagy éppen tlzzel is,
akkor bos szankodunk. ~rzünk- e megrendül ést? Van-e valami az istentiszteletben, ami vonz, vagy többé -kevésbé csak kötel ességtel jesítés? ~s rend jén valónak érezzük-e, hogy csak ott kell ülnünk, és semmi képpen sem szabad megnyilatkoznunk, legföl jebb egy-egy énekkelléphetünk ki magunkból? Igazán
lelkünk mélyéig hatol -e az a rendkívüli dol og , ami itt tör ténik? " a hit titka" ,
mint ahogy mondjuk ? A keresztény egyházak jövőjé re nézve ala pv ető kérdés
lesz: sikerül-e belevennü nk az életü nket való ságosan b etö lt ő vil ág-megtapasztalást az istentiszteletbe ? Az ős egyhá zban ugya nis így volt. Az ő skeresztények
meggyő ződése volt : ha öss zegyűlünk, mint teljes emberek vagyunk ott gyülekezetünkben, és meg szabad, meg kell nyilatkoznunk . Pál azt mond ja : " Ha
ös sz egyűltök, mind enki hozzájárul valamivel : egyik egy dallal, a másik egy
zsolt árral , a har madik imát mond, a negyedik pr ófétál" (vö. 1 Kor 14,26) Mindenki nek szól a fels zólítás, hogy tevékenyen működjék k özre, mert kics iny házi
kö zös ség ek ről van szó. Az el ső keresztényeknek nem volt ak nagy templomaik.
Templomok csak a 4. századtól vann ak, az üldözés befejeztével. Házaikban
gyűlt ek össze - mondja az Apostolok Cselekedete inek könyve. Es mit tettek
ott? Először is közös étk ezést, lako mát tartottak. Mindenk i hozott erre magával egy kis kenyeret és bort. Agapénak , szeretetl akom ának hívták. ~s Pál itt egy
egészen döntő utal ást hagyott ránk. Ezeken az istentiszteletek en ugyanis az
a helytelen szok ás lopózott be, hogy a gazdagok sokat hoztak , a szegények
viszont keveset, és a gazdagok kirakták maguk elé az asztalra és maguk fogyasztották el ennivaló juka t. így meg szégyenítve a szegényeket. Pál erre azt
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mondja: amit ti Itt cs ináltok, az nem az Úr lakomája. Min denki adjon le valam it
abból, ami az övé , teremtsetek mindenekelőtt közösségi viszonyt egymással,
majd azután tarthattok eukarisztiát! Az istenti sztelet m indenekelőtt közösség i
megtapasztalása Istennek. Isten olyan lsten, ak i jelen van bennünk és közöttünk, egymáshoz való viszonyunkban ; elsődlegesen nem a természetben és a
teremtésben, nem is a kenyé rben és borban, hanem a gyülekezetben. I::s ha
abban rend van , ha nincs vita és szak adás , csak akkor van értelme úrvacsorát
tartan i, - mond ja Pál. Az 1. korintusi levélben egyhelyütt azt ír ja : " Aki csak
esz ik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ít élet ét eszi
és issza " (11,29). A teológia szerint " az Úr teste" itt kétfélé t jelenthet. Jelenthet i a gyülekezet et , am el yet a Szen tírás .Krls ztus te st év-nek nevez. I::s aki nem
különbözteti meg ezt az együ ttl étet bármi más közönség es profán összejövetelt ől, az ít életét eszi és issza, ha mag ához veszi az eukarisztiát. De " az Úr teste"
jelenthet i a kenyeret és bort ls az aszt alon . Mind egy ik esetben valami köze
van az istentiszteletnek a rendkfvülihez. Rendkívüli gyüle kezet ez, ls rendkívüli
dolog tö rténik benne. Az emberek azut án az idők folyamán , hogy megértsék,
áté ljék ezt , sok mindent épftettek e köré a gy ülekezet meg a kenyér és bor
köré : nagy széke segyházakat - a székesegyh áz annak kőbe vésett igézete,
hogy lst en Jel en van a gyülekezetben - , tem plomokat, egyh ázi ruhákat, sze rtartásokat. gyertyákat , tömjént . . . Mindent azért , hog y megtapasztaitassa az
emberrel : itt valami rendkívüli történ ik , valami titok van . I::s egy ilyen ünnepélyes istenti sztelet századokon át fas zcinálta az emb er ek et. Ug yanúgy az ájtatosságok, a zarándoklatok. Lelkük mély éig megrag adta, meg re ndí tette őket. De
hová lett mindez? Angl iában az anglikán püspökök azt mon dják : nem épftünk
többet templomot, istentis ztele ti helyet. Az istentisztelet : szoci ális elkötelezés,
a felebaráti szeretet tevékeny szo lgálata. Nin cs szük ség ünk többé kultusz ra.
Csak egy okra szeretn ém itt felhívn i a figye lme t: A f öl dműves kultúrából az
ipari kultúrába v i vő átmenet Idej én él ün k. I::s a hagyom ány osan kialakult istentisztelet a földműv e s kultúra talaján alakult ki. Keny eret és bort mutatunk be
Istennek, azt , amit a falusi ember, a paraszt terme l. Fela jánláskor fgy imádkozunk: " Á ldott vagy Urunk, min denség Iste ne, mert a te b ókezűsógedból kaptuk a kenyeret." " Á ldo tt vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűsé
gedbői kaptuk a bort." Eléd ho zzuk és kérün k, változtasd át az emberi munka
gyümölcsét. Ak inek mind ennapi élet ében nincs dolg a kenyérrel és borral , aki
nem termel, az csak közvetett vi szonyban va n az eg ésszel. A mi számunkra
ma nem az emberek eg ymás közti viszonya, a szociá lis viszony a döntő élettapasztalat-e, nem ped ig a ter mészet és ami abban nó? Nem kellene-e egyszer
odaáll nunk és fela jánlanunk Istennek a közösség et , ame lyben élünk? a társadalm i kapcso latokat, amelyekben élünk? az ell en ség eskedést, másokkal való
bosszúságainkat? a tár sadalm i igazságt ala nságo kat , az elnyomást, a kizsákmányolást, emb ernek ember fölötti hatalmát? Nem kellen e-e azt mondanunk
fe lajánl áskor : " Urunk, min dens ég Isten e, fela já nljuk nek ed a rendetlenséget az
emberi közösségben , - változtasd át, hozd ezt ren dbe, hisz csak azután tart-
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hatunk igazán eu karlsztl átl" Ne imádkozzunk-e igy: Szabadíts meg énünk hamis hangsúlyozásátÓl, a szociális önzéstól? Ha arra gondolunk, hogy a világ
népessége harminc éven belül megkétszereződik.. . I:s nem kellene-e teIajánlanunk Istennek az érzelmeinket, emócióinkat? Az ipari társadalom igen sok
racionális teljesitményt kiván meg tólünk. Az ért elm ünket kell használnunk. A
szociológusok és psz ichológusok azt mondják : szaporodni fognak a neurózisok,
a lelki betegségek, mert a technicizálódott társadalomban nincs, ami az ember
lelk e mélyéhez szóljon, ott , ahol az önmagunkon való fölülemelkedés , a taszeináci ó ósoka rejlik, az emóció, az érzelem mélységeiben . Mindebból pedig nem
sokat érzünk istentiszteleteinken . Azokon tan ít ást hallunk, racionális, értelemhez szóló beszé det. Hol kapunk valamit, aminek a seg Itségével kiléphetünk
ön mag unkb ól ?
A keresztény közösség nem rajongás , nem felszi nes lelkesedés, hanem a
keresztet megjárt együttes, a másik hitének szolgálata. Ez lenne vIl ágélményünk
igazi új értelmezése. Akko r a világ megtapasztalása. a faszcináció és a köz össégi él mény ugródeszkává válnék a velünk és közöttünk lakozni akaró lsten
fe lé. Nem csupán távoli lsten . aki valahol a világ fölött boldogan forog önmaga
körül. .K öztünk van-e az lsten vagy nincs?" - kérdezték egyszer az izraeliták
a pusztában, amikor éheztek és szomjaztak. És az Újszövetség ezt feleli nekünk:
igen, köztünk van, köztünk akar lenni - a gyülekezetben . Igy a világ megtapasztalása egyér telm úvé válik. A keresztény mindennek igézetébe hagyja vonni magát, ami csak van. De elutas ftja , hogy végsó értéket lásson benne. Minden, ami
faszci nál bennünket. kétértelmú. I:s minél jobban megigéz. annál inkább törekszik elválasztani Istentói, saját magát tenni istenné. bálvánnyá. Ha azonban az
ist entisztelet faszcinál bennünket, akkor fölülemelkedhetünk minden más taszeinálón . Akkor minden átmenetté, áttetsz övé válik számunkra - a felé az lste n
fel é, aki minden ö röm forrása, aki vonz bennünket. O a vonzás végsó sarkpontja
életünkben .
(Előad ás Paderbornban 1974-ben . Hangszalagról, kissé röviditve.)

Bakac sy Im re
KITELJESED~S A CSALÁDBAN

A házasságban két ember életre szóló szövetséget köt. Kettösségük az egyesülés és a húség útján az egysé g felé tart. Úgy ls mondhatnánk, hogy az egység
már mag jában megvan, de még ki kell bontakoznia. A gy ermekek érkezésével
ez az egysé g gazd agabb á. sokrétúbbé, bonyol ultabbá, de egyb en teljesebbé
is válik : minden gyermek egyszerre jele és tovább i tényezője a csa lád egységének.
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A család egységét sokféle szempo ntbó l lehet vizsgálni : társadal mi, jogi,
lélektani, gazdasági stb . oldalról. MI most itt mint lelki egységet tekintjük , természetes és kegyelmi szinten , - abban a m eg g yőződ ésben , hogya kettő val ójában átjár ja egymást. A há za ssáql értékek igazi kit eljes edése csak a te rmészetfölötti erejében és légkörében leh etséges .
A házasság az ószöve tség i Szentlrásban
A házasság gondolata mélyen visszanyúl ik az ószövetség gondolatvilágába.
A jahvista hagyománya követke zőképpen látja a fér fi és n ő viszonyát : " ... a
férfi elhagyja apját és anyját . .. a k ett ő egy test lesz" (Ter 2,24). A " test" a
bib lia beszéd ében az egész embert jelent i, de a fog almaz ásból láthatjuk , hogy
az egye sülés gondolatában az anyagi vil ág is nagy szerepet ját szik, az egyesülés arra is kiterjed . Ez font os a szexua litás ért elmezésében, mert a ké s ő b bi
keresztény fel fogás nem egys zer gno sztik us és manic heista ele meket mut at.
Ozeás próféta a házasság kép ében látja a szövets éget lsten és Izrael között.
Sót megéli a nép hútlenségét h ázasságtörő fel eség e személyében : "Sz álljatok
perbe anyátokkal, szálljatok perb e, mert többé nem Ieles éqern. és én sem vagyok többé a fé rje" (2,4), szól lsten hútle n nép éhez. Ha az Isten nel kö tött szövetsé g a házasság képéb en f e je z ődik ki, akkor ebb ő l láthatj uk, milyen fonto s
szerepet játszik a lét szerke zetében férf inak és nőne k ez az int im viszony a.
Egyben láthat juk azt is, hogy kizárólagos vis zonyról van szö, mi után lsten viszonya népéhez kiz árólagos : "féltékeny lsten" ő , nem túr másik part nert maga
mell ett. Ez Izra el egész d rámája tö rténelme fol yamán.
Az ~nekek éneke látszólag profán szerelm es dal. Ak ib a rabbival azonban egy kicsit tal án túlozva - azt kell mond anun k : " A szentírásnak minden kö nyve
szent , még is az ~n ek ek éneke a leg szent ebb ." A Jer uzsálemi bib lia be ve zető 
jében ezt olvashatjuk : " A zsidók ezt a könyv et mind ig all egó riku san értelm ezték. Témája .. . Jahv e szeretete választott nép éhez és a szövetség vele miszti kus
házasságban ." Hogy milyen szenvedélyes, féltéken y és mégis fi no m szere tette l
szereti lsten az ő népét , mut atja a követke ző idé zet. Sokaknak talán id egen a
képekben gazd ag kifejezésmód , de ha hagyjuk magun kra hatni aszöveg et, föl fedezhetjü k szépségét :
Milyen sz ép vagy és milyen igézetes!
Szerelmem , gyönyörusé geml
Akár a pálmafa , oly an a termeted .
a melle id meg, mint a s z ölöfürt ök.
Elhatároztam : fölme gyek a pálmafára ,
s megszerzem gyümölcse it .
A melleId legyenek szölöf ürtök,
a lehelered almaIllat.
a szád meg bor a legjavából.
(7,7-10)

Ugyanez a hagyomány megtalálható Izajásná l (62,5; 54,5), Jerem iásnál , majd
folytatódik az Újszövetségben és az egyházatyáknál (pl. Hyppo lit , Origenész).
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Az ószövetség gazdag szép házasságok le írásában is: J ákob és Ráchel,
Tóbiás és Sára stb . Idézzük csak Tóbi ás nászéjszak a! imáját :
Te te rem tetted Adámot , és hüséges se gftőü l mell é adtad a feleségét , ~vát.
Tő l ük szánnazik az ember iség. Azt mondta d: nem jó az emberne k, ha egyedül
van. Alkossunk mell é hozzá hasonló s egítőtá rsat. Uram. én most nem rendetlen vággyal veszem el n őv ére m e t , hanem t iszta szándékkal. Engedd. hogy Irgal·
mat t alálj on és tal áljak én ls, és együtt öregedjün k meg.

A házasság az Üjszövetségben
Az Újszövetségben a vála szto tt nép szerepét átveszi az Egyház, amel y mint
Krisztus menyasszonya jelentkezik . A J elen ések könyvé ben a kö v e tke zőt olvashatj uk : " Akkor láttam , hogy a szent város . az új Jeruzsálem alászállt az égből ,
az lstentől . Olyan volt , mint a vő l eg é ny én ek felé kesí tett menyasszony" (21.2).
vagy k é s ő b b : " Gyere, megm utatom nek ed a menyasszonyt. a Bárány hitv esét "
(21,9).
Hogy a házasságban term észetes és természetf ölötti mindent átfog ó egységé ról van szó, az megmutatkozik Pál apost ol nak az efezusiakhoz írt levelében , a kere sztény házasság klasszikus szöveg éb en is (4,23-32). Itt a fé rfi és n ő
viszonyáról van szó. De ezt a viszonyt Pál az Egyházra vona tkozta tja : " Nagy
ti tok ez, én Krisztusra és az Egyh ázra vonatkoztato m" (5,32). A ko rintu si levélben ezt így feje zi ki : ..Mert elj egyeztel ek ben neteket egy férfival. hogy tiszta
szűzként vezessel ek el Krisztushoz" (11,2).
Az evangéliumokban az Úr J ézus maga hivatkozik a Genezis imént id ézett
részleté re, és kimond ja az egysé g nagy alaptö rvényét : ..Most már többé nem
két test, hanem csak egy. Amit tehát lsten egybekötött, azt embe r ne válassza
szét" (Mt 19,6).
A házasság szent ségi mivoltának éppen az a lényege, hogy anyagi , szellem i
és lelki síkon egyaránt a természetfölötti jelent kezik benne: jel, amely keg yelmet közvetít.
Az egység felé

A keresztény él et törvé nye a szeretet. Pál apos to l szer int ez az egyetlen .
amit az emb er "átment " az örök éle tb e (1Kor 13.13). De mi ért is olya n fo ntos
a szeretet? Azért, mert lst en maga Szeretet, és így a szere tet az egyesülés, az
eg gyéválás energiája. Földi életünk cé lja ezt a szeret etet ..megta nulni " . A házasság ennek egyik iskolája. Ebben az iskolában, a szeretet lassan növe kvő
légkörében nő bele az ember az isteni sze retet középpontjába , amely et, ha közvetlenül beledobnák, nem birna ki. A házasságban megvan a lehetósége a teviszony begyakorlásával, hogy a fejlődő személy lassan az isteni szeretet részesévé váljék.
Az egyesülés a szerete tben csak akkor lehetséges, ha mindkét fél önmagából kil épve - val ójában ez a szeretet - a másik felé tart, és a kettő együtt a
" hatalmas Harmad ik " : a gye rmek, i lle t őleg az ls ten felé . Máskülönben férfi és
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nő közös élete könnye n önző gettóvá válik, ahol a kettő kapcsolata öncé lú Játékká lesz. M indkettő csak önmaga körül forog.
A férf i és nő házassági kapcsolatában egy dinamikus érési fo lyamat ról van
szó. A szeretet nem sztatikus valóság . Kezdőd ik az első szerelmi vallom ással.
Valami ősi erő tör fel az em berből , sokszor még nagyon is természetes vonalon .
Kezdet ez, ahol a két személy egzisztenciális középpontja legjobb esetben futólagosan érintkezik. Baj van azzal a házassággal , ahol a felek visszas i rják a
.rnézesneteket" . Kölc sönhatásról van itt szó : a csal ádalap it ás indf téka a szeretet , de a családon belül kell , hogy ez a szeretet tovább ér l előd jék, és a társak
a szeretet tüzében mind inkább személlyé válj anak. A szeretet az a mozzanat,
amely a családot összetartja, de egyldejúleg a csal ád a szeretet egyik isko lája
is.

A csal ád mint az egyén kltelJesOlése
Ez a tanulás i folyamat nem más, mint a " te-viszony" begyakorlása, a találkozás (Martin Bube r). Azáltal , hogy a part nerek ezerszer kimond ják a " te"
szócskát, begyakorol ják azt a lelki tartalm at, amely mögö tte van, megt anulják
egész életüket egymásra való tek intettel alak!tani. A találkozás légköre mindig
szorosabbra fúzi a szálak at, és az emb er szinte észre sem veszi, de lassacskán az egyesülés útját járja a szeretetben. Köztudom ású, hogy id ős házastársak
még szokása ikban, beszédmódjukban, megj elenés ükben is hasonlóvá lesznek
egymáshoz. Ami anny it jelent, hogy a szeretet b e lső gyú jtópontja egész való jukon átsugárzik.
Igy tanu lja meg az ember a súlyos , vég ső nagy igent embertársa felé. Igy
szület ik meg a közösség , amely azonban érdekes és par adox módon nem az
egyén feloldódásához vezet , hanem éppen ell enke z ő l eg lassú kibontakozását
jelentI. A szabad döntési aktus a szeretetben egymás irányában alkotja a sze-mély magvát. Jobban mondva ebben az aktusban válik az ember személlyé .
I:rdekes, hogy az ember csak mint személy tud döntést hozni , és mégis el ő s zör
a szabad döntésben válik szabad személlyé. Ezt leg jobban koncentriku s körök
képével lehetne szemléltetnl , amelyek egy pontból indulnak ki, de nagyságukat
vég nélkül lehet növeini.
A házassági kiteljesül és csúcsát a gyermek jelenti, akinek világra hozásában
a szülők lsten teremtő erejének részesévé válnak. Isten szeret etből adott létet
a világnak; a szülők szer éte t b ől adnak létet gyermekeiknek. De a szeretet csak
a szabadság légkörében bontakozhatik ki és válhatik egységgé. Isten vállalta
ennek kockázatát, amikor az embert szabadnak teremtette. A szülőknek is szem
előtt kell tartaniok, hogy gyermekeik szabad személyek. Az igaz i családi egység
ennek a szabadságnak tisztel eté~n alakul kl.
A nemiség. A húség
A nemis ég (szexualitás) óriási erő , amelynek nemcsak az a szerepe . hogy
az emberi nem kl ne halj on , hanem az ls, hogy egyedeket egy magasabb egy-
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ségben össz efogl aljon . Azt lehet mondani , hogy kozmikus er őr ől van itt szó.
Mint ösztö n, mint t isztán mate riális er ő az áll atvilág nak is tu lajdona. Az ember
feladata az, hog y magasabb szintre emel je , hogy így használhatóvá váljék a
magasabb egys ég , az egyesül és irányában. Az emberné l nem szexusról, han em
szerelem ról szo ktunk beszé lni. A sze relemben már az érzelmi és szellemi rnotí vumokat tartalmazó " erosz" is ben ne van. De a végsó e g yesí tő e rő csa k a
szeretetból (agapé) szár mazhat ik . A nemiség el ő j el e , előíz e a k és őbbi egy ségnek . Csírájában máris tartalm azza. de csa kis a sze retet ben . A nem iség megszelí dltés nélkül vadon burj ánzó e rő, az erosz szenved élyesség ében az emb eri
szabadság korl átjává válhatik. Szükség es a megn emesítése, hogy te rmészetes
egye sí tó ereje meg marad jon . Ezt biztosítja a szeretet , ame lynek vé dő pajzs a a
hűség : az az érték és erény, amely a személynek é rés i folyam atában folytonosságot kölcsönöz . Különben széttörik, és nem képes a súlyos ige nt mondásra
a partner, de ugy anabban a fo lyama tb an Krisztus, i l l e t ő l e g ls ten fel é is.
Minden iga zi szeretetkapcsot csak örö k kapocsn ak lehet elgon dolni. Társak,
akik nem tudnak jóba n-rosszba n egymás mell ett ki tartani, nem ismer ik a föl tétlen szeretetet. A válás mindíg tö rés az embe r éle té ben. Egyenes vonalú fejl ő d é s rő l válás esetében nem le het beszél ni. Az em ber kapc solatai ban valósí tj a
meg saját magát. Ha ezeke t áll and óa n változtatja . tör ékennyé válik, mondhatnánk újra és újra darabokra tö rik . Soha sem tud egész emberré válni , olyan
emberré, aki ott áll döntései mögött. Az ilye n em be r légüres térben mo zog ,
élete egzisztenc iális vákuum . A szere tet döntés, végl eges " ige n" egy másik
szemé ly irányában . Ha val aki elh agyja családját, a szere tet krf zisé ről beszélhetünk.
A "ház asságtörés" fog alma sok mai em ber szót árában már e l ő se m ford ul.
Pedig szószegés: anna k az " igen " -nek semm ibe vev ése, amelyet a két házastár s együttlétük kezdetén kimon do tt. Manapság nemc sak az érté kek in fl ációjáról, hanem a szó inflá c iójá ról is lehetne beszéln i. A kettó együtt jár. An nyit ,
mint ma, tal án sohasem beszélt és írt az embe r. Mindez sok szor azt a benyomást kelti , hogy szinte lé nyegtelen, ami t mo ndunk. A szónak csak akkor van
nyomatéka, ha az egés z személ yíség mög ött e áll. Ig az, mondhatja vala ki: " évekkel ezelőtt adott szavam ma már nem érvényes" , " nem is tudtam akkoriban,
hogy mit is mondok." De csak akkor mondhatja , ha akkor sem volt meg és
most sincs meg az a szándéka, hogy egés z emb er ré váljé k.
Hány fiatal köt man aps ág tudatosa n " próbaházasságot " ! Ha megy, megy,
ha nem megy , nem megy. Ez a felf og ás azo nban azt je lenti, hogy a partnerek
nem bíznak egymásban. Bizalom nélkül ped ig emberi viszony sem lehe tséges ,
még kevésbé egység. Az ilyen ember állandó rejt ett válságb an él, amely hoszszabb távon f előrl i.
Végül : a kezdetben még éretlen vonzódásnak érett, szenvedélyes, szerelmes
szeretett é kell válnia. Ha a partnerek készek ebbe az érlelődési folyamatba belépni, fékeznlök kell magukat. Ez az értelme annak a felfogásnak, amely szerint a házasság elótt ne történjék nemi egyesülés. Miután manapság az érzel-
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mek az ural kodó k, és a sokszor lassú, fárad ságos é r lel ődés re nem fektetnek
olyan súlyt , ez a tény is pro blem atikussá vált. Ha valakinek ko moly szándékai
vanna k, ezt be tudj a biz onyftani azáltal , hogy kész pró bára ten ni saját magát.
A nem i önmegtartóztatás egy ik , talán legmélyebb értelme, hogy aszex uális
egyesül ésnek a szere te t légk örében kell tö rténn ie, A testi egyes ülés nem elő le
gezheti a szövetség te ljes egységét.
Hogya s zül ők házassági vis szaélései mily en hatássa l vannak a gyermek ekre, azt lélektan és szocio lóg ia b ő ve n kimutatta, Hogyan b ízzé k az embere k húségében és lst en szeretetében az, akinek érzékeny gyerme ki lel ke a hozzá legközel ebb állók húség ében és szeret etében cs alódott ?
A nagy titok

Egyházunk a házasságot szent ség nek tekin ti. Megre n dí tő e n szép, hogy m íg
a több i szentségben lsten az ar ra rendelt szolga - püspök, pap - cselekménye által közli velü nk kegyelmét, addi g a házasság szentségét maguk a házasfele k szol gált atjá k ki egymásn ak. A szentség lényege az a tudatos, életre
szól ó " igen" , amely et a jegyesek az Egyház közösség ét és Krisztus je lenlétét
kép v i s e l ő pap előtt kölcsönöse n ki ejt en ek.
A házasság kötés teh át nem pillanatnyi jogi fo rmaság, hanem a mag a nemében olya n szer epet töl t be a házasfelek életé ben, mi nt a papéban a papp á szentelés. A két embe r életé be n lényeg es változás áll t be. Új állapotba kerülnek,
új kegyelmi szi ntre jutnak, amely egész további éle tükre kiterjed. Egymás iránti
és gyermekeik irá nti s ze rete tük bő l fakadó mi nde n legki sebb megnyilvánul ásuk
kegyelmet gyara pít és keg yelmet közvetít.
A Zsinat tan ítja : ..Ezért a ker esztén y házastársakat külön szents ég erősí ti
meg állapotbeli felada ta ikban és mél tóságukba n, ső t erre mintegy fe l is szenteli
ő ke t; ennek erejéve l teljesítik házastár si és csal ádi kötel essége iket, ez tö lt i el
öket Kriszt us szell ernável, amely egész él etüket hitt el , reménnyel és szere tett el
hatja át : így halad e l ő re egyéni tök életesedésük és egymás kölcsönös rneqszentelé se, tehát lsten együttes m egd i c ső ft és e" (GS 48).
A szentsé gi házasság így nemc sak a társadalomnak. hanem az Egyháznak
is alapsejtje : " családegyház" , az Egy ház ki s é pítő k öve . A Zsinat kifejezésével
" szinte kézzelfoghatóvá teszi mindenki számára az üd vö zítő élt ető jelenlétét a
vil ágb an és az Egyház igazi te rmésze tét " a szere tet, a húsé g és az egység megnyilvánulásaival.
A csa ládalapít ással a házasf elek él ete a csa ládos áll apo t szempon tja ihoz
igazodik. Nem ke reszt ény házasság az olya n, ame lyben például a hivatásbeli
munka és a családi él et idegen testként áll egymás mellett. Nem keresztény
megoldás, ha a házasságb an ta pasztalt hiá nyoka t, váls ágokat a felek más téren
vagy más társaságban igy eksz enek .Jere aqá lnl" - ahelyett , hogy megbeszélnék.
és közös igye kezette l rendbehoz nák. Nem utolsó sorban ped ig a házas ember
Istenhez való viszonya ls más jellegú, mint a magányosé. Hiszen a kettó lsten
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e lőtt

"egy emb ert " alkot. Egymás szeretete kell hogy legyen az az út, ame lyen
közö sen lsten felé tart anak, egymást támogatva, egymást seg ítve. K é sőbb ez
a közösség fok ozatosan a gyermekekre is kiterj ed, De nemcsak egy oldalúan:
" a gyermekek a magu k m ő djá n hozzájárulnak a sz ül ök m egszentelőd é s é h e z "
(GS 48),
Megt ört énhetik - ép pen mélyen vallásos em bereknél -, hogya házasfeleknek nehézséget jelent : hog yan egyeztessé k össze lste n és házastársu k iránti
szeretetüket. Ez a "ket tősvág á n yú s á g " (D'Hei lly szavával) onnét származik,
hogy ni ncs helye s fog al muk Isten nek e vi lágban és bennün k va ló rn úk ő d és ér ől ,
lst en nemcsak ..vall ásgyakorl atainkban" van jelen, han em egész életünket be
akar ja tölten i, és gondviselésével irányítani. O adta hitvest ársu nk at. családi
életün k kö rülm ényeit. Amikor házastársamat szo lgá lom , kiváltságos mód on Ot
szolq álorn. Házastársam az én el sőd le ges hivatásom. A házasfeleknek rninden estül válla lniok kell egymást, amin t Kriszt us vállalta az em ber t ("F érf iak ,
szeressétek feleségteket, ahog y Kriszt us is szerette az Egyházat" Ef 5,25), és
köl csön ös f e le lős ségt u d a tt al esz k özne k kell lenniök egym ás számá ra az lsten
felé való haladásba n. "Az igazi há as t ársl szerelern az ist enszeretet megnyil atkozása lesz " (GS 48), Hogy lsten és a csa lád ezeret etc egységet alk ot, annak
term észetes meqnyilv ánul ása - ill e t ől eg az kellene, hogy legyen - tö bb ek k özött a közös család i ima, a l eh e t ő s é g e k h ez képest közö s szentmisére járás és
szentsé gekhez járulás, a lel kiis meretv izsgá lat és a gyónás kiterjedése a sajátos
csalá di k öteless éqekre.
Hogy az Istenr e alapoz ott házast árs! szeretet nem semmisítheti meg ennek
a szere tetne k a gyümölcs ét, az nem szorul kül ön bizonyít ásra. De a magzatelhajtás szomorú té nye nemcsak a szer etet , hanem a kereszt ény remé ny ellení
b űn is, Az az em ber , ak i elve ti a csírázó éle t jognt ahhoz, hogy éljen, hogy fejlődjé k, nem tekint reményk edve a jövőbe , Ennyir e pessz irnlsta a mode rn ember? Ni ncs ter mészetfölött i reménye ! A jólé tnek eddig nem látott fo kán elzárkózik a j ö vő e l ől , és megtagadja Istentől kapott hivatását.
Ezzel szemben a teljes odaadás t válla ló ker esztény szer el ern. " amely emberi és Isteni eleme ket társít, a házasfel eket önmaguk nak szab ad, kö lcsönös,
b e l ső és kül ső gyö ngédség gel biz onyított odaa jándékozására veze ti, egé sz
életüket, áthatja, s ő t maga is tö kéletesed ik és növekszi k önzetlen megnyilatkozásai által" (GS 49), A keresztény személyiség kibontakozásának út ja az,
am iko r az ember tel jesen kilé p önmagából. Ezált al vélik tel jessé a szeretet törvénye , Aki mindent odaad, az nyer el minde nt. Ez érvé nyesü l az ember i, személy i kapcso lat ok egész vonalán, legvil ágosab ban a házasságban ,

A Jövö
A szentség i házasság az e l jövend ő n e k már való ságosan j elen l é v ő je le, A
rem ény útja, de mag jában már bet elj esülése is,
A csa lád i élet legmélyében mind ig er köl csi problé ma, er kölcsi tett. Erkölcs
és lét szervesen ő ssze ka p cs o l ó d i k . Itt valóban " l é t rő l vagy nemlétról" van szó,
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és nemcsak biológ iai vonalon. Ezért én mint orvos ezt az emberi, erkölcsi vizs gálódásttartom e téren a leggyökeresebbnek.
A család egységgé válásának biztosftékal a hüség , a megbizhatóság , az áldozatkészség, a felelősségtudat és a magunkra vállal t felelősség . Aki ezekre
az értékekre épít, nem épít homokra. Biztos alapja van házának . Ezek a magasrendü erkölcsi ért ékek azonb an Krisztu s tanít ás ára épülnek, a hegyi beszéd
programját képezik . Komoly válsághel yzetekben - és ilyenek előbb-utóbb szinte
minden házasságb an és családban adódnak - az ember csak lsten kegyelmére
és hüségére támaszkodva, tehát (tudatos vagy nem tudatos) természetfölötti
alapon képes meg őriz ni , érvényes íteni őket. Pusztán emberi erő és becsületesség ehhez nem el ég.
Másfelől láttuk, hogy a természetfölötti módon felfogott (szentségi) házasságban a házasfe lek kenyérkereső, otthonteremtő és fenntartó , gyermeknevelő
munkája, kölcsönös szeretetmegnyilvánulásai s nem utolsó sorban maga a házassági egyesülés aktusa sajátos kegyelmet hordoz és gyarap ít. A " házasság
teológiájának" kidolgozása az utóbbi években biztató virágzásnak indult.

A szüze sség értéke természetesen továbbra is megm arad , mint a nemiség
legmagasabb megvalósitása. III jut a nemiség egyetemes jell ege - amely a
házasságban pontformában leszükül - a legtisztábban kifejezésre. A szüzességben nemesül meg ez az erő teljes ragyogásában , ahol a "tiszta" ember a
szeretetben az egész vil ágot magához öleli Krisztusban. De szeretet nélkül a
szüzesség is terméketlen , nem hoz gyümölcsöt. Erkölcsi, lelki értékek tekintetében pedig a család sem zárt erő ditmény ("az én házam az én váram"), hanem nyitott közösség , amely a szeretet éltető erejét sugározza.
Végül is, ha a tény ek úgy vannak, amint itt vázlatosan igyekeztünk megrajzolni, és ezt összehasonJit juk a magunk gyakorlatával, akkor mindannyiunknak
szükségünk van a megtérésre. Napról napra . Ez azonban lsten kegyelmével az
élet minden szakaszában lehe tséges .

Kereszty Rókus
EMBERSÉG ÉS ÉLETSZENTSÉG

Dietrich Bonhoeffer, a mélyen h ivő luteránus teológus, náci börtönbe zárva
sok vallástalan, bátor és nemes jellem ü emberrel találkozott. Vallástalanságuk
és erkölcsi, emberi érettségük kapcsolatán Bonhoefl er so kat gon dolkozott. Végül ls arra a következtetésre ju tott, hogy a mal vallá sos embert éppen vallá sossága akad ályozza meg abban, hogy teljes érettségü, igazi embe rré fe j l Őd j ék .
Nem célunk ill, hogy Bonh oefler nézeteit ismertessük és értékeljü k. Ink ább
arra használjuk fel , hogy minket ls go ndo lkod ásra ser kents en. Ha nem is oszt juk Bo nhoe ffer vég letes állá spontját, nem kis ért-e, vagy legalábbis életünk
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egyes pont jain nem kísértett-e az a gyanú, hogy a vallásosság valóban lehetetlenné teszi, hogy a szó teljes értelmében emberré váljunk? Próbáljuk meg világosabban megfogalmazni ezt a "gyanú"-t. Sorakoztassunk fel legalábbis néhány alapvető nehézséget, önmagunk és mások " vád " -jait a vallásos ember
ellen.
A legfontosabb vád, amely minden más alapjául szolgál : a vallásos ember
lélekben mindig kiskorú marad; gyerekember, aki sohasem juthat el arra a
fokra, hogy önállóan, "belülről" határozza meg életcélját, életmódját és értékeit.
A vallás szükségképpen gúzsba köti az egyéniséget. Megbénítja a nagykorúvá
fejlődés folyamatát, mivel a hivőt állandó függésben tartja Istentől. A vallásos
ember ideálja, hogy élete minden részletében ne önmaga, hanem lsten akaratát
valósítsa meg .
Ezenkívül a vallásos ember nem képes embertársa igazi szeretetére sem.
Hiszen azt a parancsot kapta, hogy minden emberben lsten képmását lássa,
tehát Istent szeresse az emberben. Hogyan képes ilyen szemlélettel a másik
embert önmagában értékelni?
A vallásosság élettagadásra nevel , mert a keresztre feszített Jézus követésére hiv: "Aki meg akarja menteni életét, el fogja veszíteni , aki azonban elveszti életét értem és az evangéliumért, meg fogja menteni " (Mk 8,35).
Ahhoz, hogy ezeket a nehézségeket önmagunk és mások számára feldolgozhassuk, tisztáznunk kell az " emberré válás" és a megszen t elődés kapcsolatát. Itt csak néhány töredékes gondolatra szorítkozhatunk. El ő ször is fontos ,
hogy tisztázzuk : "emberré válás"-on nem a biológ iai folyamatot ért juk, nem is
a kultúrjavak egyre kifinomultabb élvezetének képesség ét (amint pl. a renaissance ember értelmezte az emberi fejlődést), hanem a pszichológiai és erkölcsi érettség elérését. Ezt jellemzi a felelős, szabad döntésekre való képesség, az erkölcsi jót önmagáért megvalósító életstílus, az ösztönéletnek a személyiség egészébe való Integrációja, nyitottság minden emberi érték, Igya
kultúrértékek iránt is.
Vegyük szemügyre, melyek azok a hit igazságok. amelyek ennek a kapcsolatnak a megértéséhez hozzásegitenek.
1. Az ember a történelem kezdetén bűnbe esett. Minden ember ennek az
elsó bűnnek és a belőle származó egyéní bűnöknek a terhét hordozza. Az emberi természet alapvető jósága megmaradt ugyan : továbbra is lsten képmása
maradt, amennyiben képes reflexív önismeretre és szabad erkö lcsi cselekvésre.
De ez a képmás eltorzult benne, nem ép, egészséges természet többé. Az erkölcsi jó felismerése nehézzé vált, az ember hajlamos lelt arra, hogya rá kötelező erkölcsi jót önmaga előtt is letagadja. Akarati szabadsága megrendült :
külsó és belső kényszerek könnyen befolyásolják. A kegyelem ajándéka nélkül
a természetének megfelelő t e I j e s erkölcsi jó megvalósltására képtelenné
vált. ösztönélete és szellemi törekvései ellentétbe kerültek, egymásnak ellentmondó vágyak gócpontjává lett.
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2. Isten az elbukott embert továbbra is arra hívja, hogy egyetlen Fiában ő
is lsten fiává legyen, részesedjék lsten saját életébe n és boldog ság ában. Ez
az isten i boldogság a teljes önátad ás, a másikkal szeretetben való egyesülés
boldogsága, amint ez a Szenth áromságb an öröktől fogva történik.
lsten hívása pedig nemcsak Istenben maradó elh atáro zás, vagy üres szó,
hanem terem t ő tett : az emb er legm élyén vi sszhang zik , átjárja, meg határozza
az ember ko nkrét természetél. Ezért az ember csak úgy tud kiteljesedni, a fent
említett értelemben em berré válni , ha új ra meg új ra "túllé p önmagán ", hogy
Istennel és Istenben embe rtársaival köz össégr e lépje n. Tehát az ember konkrét
természete oly an, hogy csak ö nmagán tú l, a szeretetben tud k i fe j l ő d n i.
3. Igy tal án job ba n megé rtj ük, miért a Krisztus ker eszt jé ben való részesedés
az útja az elesett emberi természet gyógyu lásának és Istenhez való felemelkedésének. Hiszen a keresz t törvénye : az ö nmagam é le t é rő l szeretetból és
lsten iránti bizalombó l való önkéntes lem on dás azért, hog y lsten újj áteremtsen
a Vele való te ljes élet közös ségre, megfelel mind az embe ri természet alapve tő
tendenci ájának, amely önma gán túll épve Istent keresi , min d a bú n valóságának,
amely ezt az önelh agyást neh ézzé, "halál" -Iá teszi.
Alkalmazzuk a fent iek et a lelk iélet és az embe rré érés fol yamatának a kapcsolatára.
1. Term észetes erk ölcsi ért éke k a kegyelemnek ell enálló emb erben
Abban az em ber ben is, aki nem nyílt meg a kegyelem befogad ására , sok
emberi érték marad. Amí g valaki a föl dö n él, a bú n nem képes egészen eltorzí tani az lste n képmását benne. Igy pl. megmarad a szabad e r k őlc si dö ntés
képessége, jóll ehet az egy másra halmozott búnök gyengíti k és beszúk ítik ezt
a képességet. Gyakra n sok természetes erkölcsi értéket is találunk benne . PI.
igazságos és nagyl el kú barátaival szem ben. Tel jesíti azok at a kö telességeit,
amelyek önérdek ével egy beesnek. Nagy szorgalommal, óri ási energiabevetéssel
és következetességgel végezhe ti mu nkáját. Kör ültek intóen, a vállalkozó szellem
minden me részségét latba vetve biztosíthatja önmaga és a ho zzá közel állók
érd ekeit. Ezért mondj a Kr isztus is : " a vil ág fiai, mikor saj át ügyei król van szó,
okosabbak a vil ágosság fi ainál" (Lk 16,8). De hit nélkül, a kegyelem vissza utas ítása miatt min dez csa k részér ték, tör edékes jó marad az a la pvető en ro ssz
magatartáson belül és részb en anna k ellené re. Olyan álta lános lelkületre gon dolok, amelynek l eg f őbb ért éke az én evilág i érdeke és ezé rt ö n ző , ö nközéppontú. Ratzinger ta láló német szóval .J c hverta uenhettv-ne k, az én jé be zuhant
ember magata rtásának nevezi. Az ilyen embe r az erkölcsi jót, pl. a másik egyén
vagy a köz érd eké t csak bizon yos határig tudja szolgá lni : mihelyt súlyos áldozatot köv etel , megtorpan a kötel esség tel jesít ésben . Persze a még benne élő
" részj óság" , pl. igazságérze te vagy csal ádja irá nt érzett szeretete időről időre
ellentétbe kerül az életé n elu ralk odó önzéssel, és b el s ő támpontul szolgálhat
az öt változ ás ta . igazi és te ljes szeretetre ö s z t öké lő kegyel em számára.
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Összefoglalóan teh át: az ember b űn ö s volta és lsten természetfeletti célra
irányuló hív ása miatt a jelen vIlág rendben ni ncsen természetes erk ölcsi tökéletesség az Istenfiúság kegyelmének elfogadása nélkül. Nincsen olyan igazán
jó ember, aki önerej é b ől , kegyelem nélkü l lett azzá. Mégis azok az erkölcsi
részértékek, amelyek soksz or ol yan vonzóan cs illognak "a vil ág fiai"-ban, gyakran megsz égyenítik és lelk iismeretvizsgálat ra hí vják fel a hivő embert.
Lehet , hogy Bonho effer hitetl en barátainak egy része ilyenfajta ember volt :
ellenállt a kegyel emnek, de er kö lcsi részértékeket brilliánsan megvalósított az
életében. De az is lehetség es, hogy mindazok, akiket a börtönben annyira
csodált, a kegye lemmel eg y ü ttm űköd ő, de azt reflex íven fel nem ismerő " névtelen" keresztények voltak. Er ről azonban többe t csak a követke ző részben
mo ndhatun k.
2. A kegyelemben és a természetes er kölcsi-pszicholó giai érettségben való
növekedés összefüggése
Egyr észt tehá t nem beszé lhetünk term észet es erkölcsi tökélete s ségről kegye lem nélk ül. Másrészt a kegyelem ben való növekedés emberi természetün k
nagyobb erkölcsi és pszichológiai érettségéhez vezet.
a) Az igaz lst en szol gálata fels zabadítja az emberi személyt
Minde z é rt he tő b bé válik, ha megfontoljuk, hogy az ig az lsten nem hete ronóm, emb ertől id egen, saját erejét az emb er el nyomásába n k i él ő hatalom . Szt
Ágoston szavaival: lsten .Jnterio r intimo meo " ; azaz közelebb van hozzám, mint
önmag am. Isteni éle te valóságosabb an betölt és kielégít, mint a pusztán emberi
javak. Híszen az ember természete (az Irén eusztól származó kifejezéssel) nem
más, mint rec eptacu lu m : Istenre tárult befogadó ed énye az isteni javaknak.
lsten azért van kö zelebb hozzánk mint önmagunk, mert ..supe rior summo meo"
(Conf . III , 11), azaz önmagam nál végtelen ül nagyobb , tr anszcendens valós ág.
I:ppen tőlü nk való tr anszcendens kü lönbö zősége miatt képes úgy adn i az embernek önma gát, hogy min t az embert végtelenül felülmúló ajándék mégis
egészen az emberé legyen, s emberség ét, tehát szabadságát, szemé lyes emberi aktu sokra való képes ségé t kivirágoz tassa. Ezért ha lsten törv ényét követem, saját lényem legmélyebb, leg igaz ibb törvényének enged elm eskedem. Önmagamat neki alávetve, az O tervé t megvalósítva kapom meg leg egyénibb, legtelj esebben hozzám mért feladatomat, amely egyetlen, senki mással nem pótolható személlyé tesz.
Ebből kid erül, hogy nem minden vallá sos gyakorlatokban buzgó , a vallás
iránt fog ékony ember él szükségképpen kegyelm i életet, vagy esetl eg még
nagyon kezdetl eges módon éli. A vallásosság ö nmagában csak ter mészetes
emberi öszt ön, amely min d a kegyelem, mi nd a b ű n és bet egség szolgálatába
állha t. Mint az embe ri élet minden területén, itt is érvé nyes a krisztusi mon dás :
" g y ü m ö l c s e i k rő l ismeri tek meg ő ket." Ha a vall ásosság a bún és neurózis szol-
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gálatába áll, akkor az ember önmaga képére és hasonlatosságára teremt bálványt magának. Lehet, hogy betéve tudja a keresztény hit tanait, önemésztó buzgalommal végzi az összes liturgikus szertartást, de a szíve, a személye messze
jár az igaz IstentóI. Az ember alkotta bálvány jellemzóje, hogy valóban kiskorúságban tartja imádóját, elveszi szabadságát, eltorzítja személyiségét. Az ilyen
ember rabja lesz a vall ási elóírásoknak, nem képes szabad , felelós döntéssel
lsten akaratát elfogadni az emberi törvényeken keresztül. Megbénul kezdeményező kedve , bezárul minden elói , ami új és váratlan, ami felborítaná megszokott életrendjét. Emberi személyisége sohasem tud kifejlódni, mivel nem
a valósággal van kölcsönhatásban, hanem a saját maga faragta bálvány önkényes elölr ásainak rab ja . Röviden : a bálvány el nyom ja és vég só soron elpusztítja az emberi személyt, míg az igaz ls ten szolgál ata felszabadí t és emberré
tesz .
Barth teológ iájának hatásán túl Bonhoeffert talán ilyen torz keresztényekkel
való találkozás vezethette arra , hogy a vallásosságot által ában elves se. A keresztény hith ez (melyet ó szembeállított a vallá sosságga l) és a luterá nus egyházhoz azonban élete végéig hű maradt. De hány őszinte ember lehet, ak it
éppen az eltorzult vallásosság megtapasztalása riaszt el minden egyh ázi kapcsolattól!
A ker eszténynek nagyon meg kellene szívlel nie Jézus szavait az építkező
gazdáról és a hadvisel ő kir ályról (Lk 14,28-33). Vagy is önmagával, erejével ,
testi-lelki adottságaival számot vetve építse föl vallási életét is. Ne a levegóbe,
hanem józan természeti alapra. Elszomorító az a nem is olyan ritka jelenség,
amikor magukat vallásosnak mondó emberek mintha híján lennének a legegyszerűbb, alapvet ő erkölcsi megnyilvánulásoknak : megbízhatatlanok, megszólók,
munkájukat ímmel-ámmal végzik, csal ádjuk iránti kötelességeiket elhanyagolják, kíméletlenül t örtető karrieristák, könnyelmű autóvezetók stb . Szent Pál
joggal állítja : "Aki övéinek, fóleg házanépének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, és rosszabb a hitetlennél" (tTim 5,8). Ne felejtsük el a közismert
teológiai tételt, minden vallásos nevelés és önnevelés egyik ala pszabályát: "A
kegyelem a természetre épít." Trag ikus összeomlásoknak, sót hittól való elfordulásoknak lehetünk tanúi vagy szenved ó alanyai, ha ezt elhanyagoljuk.
Ha a valóság talaján maradunk, önmagunkban is hamarosan fölfedezzük a
bálványfaragó embert, aki újra meg újra a saját képére és hasonlatosságára
akarja megformálni istenét. Azt is belát juk, hogy a fent vázolt torzuláso k ritkán
fordulnak elő ilyen "tiszta" , a kegyelmet egyértelműen kizáró formába n. Legtöbbünkben a bűn és kegyelem ellentétes hatása miatt az igaz istenkép a magunk csinálta bálvány vonásaival keveredik. De ha engedünk a kegyelem vezetésének, istenképünk fokozatosan megt isztul. Nemcsak a helyes fogalmakat
tanuljuk meg , hanem a hitben bizonyos fokig meg is értjük, ill. megtapasztaljuk
az lsten valós ágát.
A legfontosabb kritérium , amely eldönti, hogy istenképünk a valóság irányában fejlódik-e , szeretetünk valósága és növekedése. " Szeretet az lsten" : ön-
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magában és önmagát adó. a mi javunkat akaró kiáradásában. Ezért ha elfogadjuk ennek a szeretetnek a dinamizmusát. ha állandó erófeszftést teszünk arra.
hogy szabadabban m úk ödj ék bennünk, akkor már az éló Istent imádjuk : " aki
szeretetben él, Istenben él és lsten óbenne" (1Jn 4.16).
Mivel a szeretet ilyen központi szerepet játszik az istenismeretben. s mivel
reflexfv önismeretünk a hit tanít ása nélkül nem ismeri fel a kegyelem valóságát.
beszélhetünk "névtelen" (anonim) keresztényekról. Olyan emberek ezek. akik
kegyelmi életet élnek anélkül. hogy néven tudnák nevezni a bennük rn űk ödő
kegyelmi valóságot. Ti. a kereszténység ról vagy nem hallottak, vagy valami
(pl. a kereszténység eltorzult formái, vagy az atmoszféra. kultúrlégkör, amelyben élnek) megakadályozta óket abban . hogya kereszténység igazság át felismerjék. Mivel azonban a kegyelem ihletésével szeretik embertársaikat, valam iképpen sejtik. hogy a szeretetben valami náluk hatalmasabb. transzcendens
valósággal találkoznak. Egyszerre küzdeniük kell érte. és mégis semmiféle
erófeszitéssel el nem é r h e t ő , újra meg újra megkapott ajándék marad .
b) A szeretetben való növekedés kifejleszti az emberi személyt
A szeretet vizsgálata teszi még érthetőbb é, miért mozdítja eló olyan hatékonyan a megszentelódés folyamata a pszichológiai érettség kifejlódését. A
megszentelódés folyamata ugyanis nem más. mint a szeretet kifejlódése az
emberben. Ahhoz pedig, hogy valaki valóban szeressen , nem elég bizonyos
külsó szeretetgyakorlatok elvégzése. Külsó és belsó kényszertól szabadon . nem
önmagára kényszerített szerepet játszva . nem k éprnutat ön, hanem lelke legrnélyéből, őszintén kell szeretnie. Továbbá a szeretet feltételezi , hogy valóban
ki akarunk nyllni a másik ember értékei és igényei felé, felismerjük személye
egyedülálló ..szentség "-ét: fenntartás nélkül javát akarjuk. és közösségbe akarunk lépni vele. Hiszen az isteni képmást szeretni az emberben nem azt jelenti ,
hogy egy elvont ideált szerét ünk. hanem éppen a konkrét valóságos személyt.
Látjuk ebből, hogya megszentelódés keresztény értelmezése valóban közel
van a pszichológiai érettségéhez (legalábbis úgy. amint azt több neves pszichológus megfogalmazta. pl. E. Fromm, V. Frankl) . Közel van hozzá. de nem vág
egybe vele . Ugyanis egyrészt kevesebbet. másrészt többet tartalmaz a pszichológiai érettségideáinál. Kevesebbet. amennyiben a személy teljes pszichológiai
érettség ét nemcsak a szeretet akarásának az ószintesége, hanem ennek az akarásnak egzisztenciális megvalósltoltsága is jellemzi : az igazán érett ember
valóban képes (nemcsak ószlntén akar) a vele rokon lélekkel együtt lenni. S
úgy lép közösségre, hogy személyes integritását nem veszti el. sót igazabb
személy lesz ebben a közösségben. A szenteknek ez gyakran sikerült is. Kétségtelenül mindannyiunknak törekednünk kell arra. hogy szeretetünk necsak
őszinte jószándék legyen, hanem - a szeretet különbözó formáinak megfelelóen
- igazi communio-hoz is vezessen már ebben az életben .
Az Egyház tanításából tudjuk. hogy lsten akarja minden ember megszentelődését (LG 39.40) . De a sok ószintén szeretni akaró és a szeretetben mégis
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kudarcot valló szerit élet ű keres ztény péld ája mintha azt mut atná , hogy lsten
nem mindenkinek adja meg ezen a földön a telje s pszichológ iai érett ség lehetőség ét. Ti. val aki személyiségének alapbeállítottságában már m eg szente lőd
hetett, mert igazán és őszi nté n akarj a szeretn i Istent és fel ebarátját. De ez a
szerete t, sokszo r az egyén sajá t hib áján kívül, nem tudja " átjárn i" emberi ter mészete egészét. Maradn ak "á t nem vil ágíto tt sarkok" , széthúzó elle ntétes erők.
Igy megtö rténik, hogy legjo bb szándé ka ell enére egy ik szent nem képes megérteni a másikat ; szeretetével, szándé ka ell enére, in kább fáj dalmat, mint örömet
okoz a másik jó embernek.
Nagy vigasz talás számunkra, hog y már az igaz szeretet a k a r á s a ls szeretet és egyesít istenne l. De ha ebbe a puszta "őszinte akar ásr -ba belenyugszunk és nem törekszünk többre, még azt a kis szere tete t is elveszí tjü k, amink
volt. Hiszen a szeretet megkívánja, hogy v a I ó b a n a másik ember arcára,
javára , igényeire fi gyel jünk. Azaz ha szeretetü nk ő s z i n te . akko r- esetleg kuda reokon keresztül - mégis továbbsegít a másik ember igazi megértéséhez,
a vele való, minden hátsó szándé k nélküli e g y ü t t I é t h e z. De ha életünk
végéi g küzdünk és haladun k is, a szeretet "s ike ré"-ne k, egzi sztenciá lis megvalós ítotts ágának talán csak a kezdetét érjü k el ezen a földön .
A ker esztény életszentség , amelyre lsten min den kit meg hív, ugyanakkor
más szempon tból töb bet kíván , mint a természetes pszic ho lógiai érettsé gi deál;
az ellenség szeretetére hív fel , és azt állítja, hogy lste n erej éből ez lehetségessé váli k számunkra: A pszic hol ógiai érettség fogalmához is hozzátartozik
az lqaz sáqo ss áq, ső t az elle nség megértése is. De az emberi ére tt ség nevében
senki sem kívánja meg, hogy ellenségünk terh eit megosszuk, hogy újra meg
újra szeretett el fo rdul junk fel éje azért, hogya g yűlölködő ellenségbő l viszontszeret ó testvér legyen.
3. A term észet gyógyulásának útja a kereszt
[gy j utunk el a kere szt törvényének jobb megértéséhez a lelk iéletben . Nem
élet- és hum ánumellenességet jelent. Hiszen minden embe ri ért ék lstenból
forr ásozik, s az lsten Fia megszentelte azáltal, hogya megtestesülésben magáévá tette. A szeretetbe n való ön átadás az ember lényének alaptörvénye. Ez a
bún miatt válik sokszor fájdalmassá, " kere szt"-té. De a keres zt törvénye mégsem más, min t lényünk legm éiye bb igényének, a szeretetnek a kibontakoztatása
ebben a bún súlyától megterhelt vil ágb an. Nem önmagam erej éból, nem egyedüi, hanem Krisztussal együtt , az ó kereszt jében részesedve. Lássunk ennek
néhány alk alma zását.
• Itt nem térhelünk ki arra a kérdésre, hogy pszichológusok szeri nt menny ire tartozik
az Istennel való kapcsola t az emberi érettséghez. A vél emények erősen különbözök.
de még az agnosztikus pszichológusok is eli smerik , hogy a létben, a realitás egészében és Jövőj ébe n való bizalom nélk ül nincs pszichológiai egészség.
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Az önkéntes lemondás, "keresztvállalás" egyik oka, hogy természetünk még
nem gyógyult meg egészen a bún következményeitől. S z á m o m r a itt és most
egyes természetes java k megakadályozzák a szerete t teljes kifejlődését. Ezért
lemond ok róluk.

Emiatt fordultak el egyes szentek, pl. Szl. Bernát, olyan szenvedélyesen a
profán tudás és kultúra múvelésétól. (Mig mások, pl. Nagy Szent Albert a profán tud ományo k múvelésében hivatásukat látták). A Szt. Bernáthoz hasonló
lel kek úgy érezték, hogy számukra a világi tudományuk múvelése lehetetlenné
tenné az igazi önismeretet, amely egyedü l vezet Istenhez. Mégis , mikor Szt.
Bernát a minde nt elhagyás és odaadás élménye után újra felbukkan a nyilvános élet ben, nem tagadja meg klasszikus múveltségét és kifinomult irodalmi
izlésé t. Mindez lelki teológiá jának a szolgálatába áll. Általános igazság ez:
a feladott termész etes emberi értékek a lelkiélet későbbi szakaszá ban új , integrált formában gyakran részévé válnak személyiségünknek.
Folytathatnánk a pél dákat. Az ellenállhatatlan ivásinger miatt az alkoholistának teljesen le kell mondania a szeszes italról, még az ivás társadalm ilag elfogadott, jó és kellemes formáiról is. A Krisztusért szüzesség et vagy celibátust
vállaló keresztény is tudja, hogy a házasság, bár önmagában jó és szent intézmény, az ő istenszeretetét és az lsten Országa iránti odaadását megosztottá
tenné . Máskor - gyakran - a lemondás oka nem az istenszeretet megosztottságátói való félele m, hanem az lste n jóságának, vagy a felebarát szolgálatának
öröme . Az lste n vonzása annyira megrészegíti a lelket, hogy Hozzá képest a
vil ág szépsé ge és jósága, a házasság vagy tudományos munka minden értéke
elhalványul, "szemét"-nek, " szalmá"-nak túnik (vö. Fil 3,7-8). Másvalakit Krisztus szeretete a szegényekben annyira magával ragad , hogy javai kiosztása közben észre sem veszi, hogy önmaga mennyi szükséget szenve d.
Sokszor a természetes értékekről való lemondás a másik ember búnei miatt
tö rténik . Igyavértanút mások búnei juttatják halálba. Hogy hitéhez hú maradjon és az őt gyú lölők lelkét megmentse, nem marad számára más út, mint hogy
elszenvedje a halált, minden természetes érté k radikális elvesztését.
Végső fokon a lemo ndás, a keresztvállalás mindig a szeretet nagyobb, az
embert egyedül igazán betöltő javáért történik a szentek életében; nem pedig
azért , mert a természet javait - mint sok keleti vallás - önmagukban rosszna k
tartják.

Láttuk, hogya kereszt révén Krisztus szeretete hogyan gyógyítja az emberi te rmészet alapbeállltottságát: kigyullasztja a szeretet a lélekben, áthágatja
vele az önátadás korlátait. Ezen a fö ldön azonba n a gyógyulás mindig csak
folyamat, sohasem befejezett tény . A földi élet ben a szerete t nem tudja egészen
integrál nl, egységbe foglalni az ember min den ösztön ös haj landó ságát. Sokszor
hősies erőfeszi tések elle nére is mennyi ideges türelmetlenség, agresszivi tás,
kiseb brendúségi érzés, esetleg kényszerí tő erejú érzé kiség és más egyéb szeretetnek ellenálló erő marad az emberben. A hajlamot, esetleg magát a lelki
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betegséget is örököltük, vagy saját hib ánk ból szereztük. Gyakr an az öröklés,
környezethatás és a viszonylag szabadon elkövetett b ű n ö k olyan átláthatatlan
szövevényt képeznek, hogy Istenen k ivül senk i sem tudhatja pontosan a lelkierkö lcs i hiányosságaié rt vagy betegségeiért való személyes felelősség fokát.
Világos, hogy lelki-erkölcsi fogyatékosságaink ellen teljes erővel küzdenünk
kell , bár az egyenes szembeszállás itt nem mindig a legjobb módszer. Sokkal
inkább a probléma oka it kell megvi zsgálni és gyógyitani. Ugyanakkor kérnünk
kell az lsten gyógyltó, új életre, harmóniára segítő kegy elmét. Lehet, hogy
Krisztus velünk is azt teszi , amit az epileptikus fiúval az evangéliumban: paranc solt a betegségnek, s a gyermek meggyógyult (Mk 9,14-29). A ml pro blémánk is me gs z ű n h e t, hirt elen vagy foko zatosan. S attól fogva már csak más
problémákkal kell megk üzden ünk. De az is leh et, hogy hasonló választ kapunk,
mint Szt. Pál, aki a testét kínz ó töv is miatt három szor kérte az Urat , de ezt kapta
fele letü l :
" Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé"
(2Ko r 12,9).
Krisztus számára fontosabb , hogya lélek alapvető beálHtott sága tovább
tis ztulj on : az az énközéppontú, magát féltő , önmagát egyedül értékelő emb er
éppen ezzel a lelki fogyatékossággal, ezzel a kiirthatatlan szenvedéllyel való
küzdelmen keresztül tanul igazi alázatosságot. Megérti, mit jel ent Istenben
blzni és nem önmag ában . Meg lzleli lsten irgalm át a megbocsátásban . Lassan
megtanul lsten jóságában és nem a saját képzelt nagyságában gyönyö rködn i.
Tehát nem gyógyulunk meg egészen , nem lesz tel jes a harmónia a lelkünkben.
De éppen a testünkbe szúró tövis, bűnös természetünk lázadása visz egyre
közelebb a Krisztus keresztjéhez. Kr isztusba fogózva egyre Igazabb önismeretet
és bizalmat tanulunk. Igy betegségünk ls az új életet szolgál ja bennünk. Sok szor háborgó vizen járunk. mint Péter. Mer ülni is kezdünk. De ez csak arra
seg ít, hogy hittel ragad juk meg Krisztus kezét: " Uram, seg its , mert elvesz ünk!"
Igy már itt a földön , éppen gyöngeségünk révén Krisztus ereje valóban bennünk fog lakn i.
Gyávák vagyunk, tel e félelemmel és aggodalomrnal? Elismerjük, de úgy
fogunk cselekedni, mintha bátrak volnánk. S ha közben cselekedetein ket ls
megbén ítja a pánik , nem csüggedünk. Bocsánatot kérünk és újrakezdjü k.
I:rzéki emberek vagyunk és test ünk láng ja újra meg újra éget? Mit árt hat
nek ünk , ha egyre ősz intébben szom jazzuk az igazságot és min t megismétl ő dö
csodát, újra meg újra megkapjuk az igaz szeretet ajándékát!
Tele vagyunk kisebbség i érzéssel? Lever eJ.égtelenségünk tuda ta? lsten
még is feladatokat bíz ránk, és sikeren , kudarcon keresztül megengedi , hogy
hűségesen szolg áljuk.
Úgy érezz ük, hogy felebarátainkban is csak önmagunkat keressük és szeret jük? I:ppen ezen a beismerésen keresztül adja meg lsten , hogy megizleljük
a testvéreinkkel való communio kezdetét.
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Mindezt azonban min t napró l napr a megújuló ajándékot kapjuk, mint a zsidók a mannát a pusztába n. Mint d rága kincset, cserépedényben hordozzuk,
amely minden pillanatb an da rab ok ra törhe t.
Végérvényes, te ljes gyó gyulásunk akkor következik majd el, mikor "a mindenkinél emberibb emb er ", a dicsősége s Emberfia megjelen ik, hogy feltámadt
emberség ének haso nlóság ára újjáteremtse n. Akko r leszünk igazán emberré :
emberségünk minden rétegé ben, tes t e stő l , lel kestől szeretjük majd Krisztust
önmagában és Test éne k min de n tagjában.

Sző ll ősy

J uli anna
NEVELODlOS IÖS RÁNEVELIÖS A CSEND AJÁNDIÖKAIRA

Meditáció, el mélkedés, szeml élődés közkeletú szavak ma. Divat lelt med itálni , japán lótuszülésben, mozdu latlanu l próbálgatni az elmélkedést. Vannak,
akik csak idegcsill apitónak használ ják ezt, hogy aztán megnyugodva újra belevessék magukat a mun kába. Igényesebb emb erek t udatuk elmélyülésé t, árnyaltabbá válását vár ják töl e. A vallá sos embe r ezt is egy leh etőségnek tekinti, hogy
a hit kincse ihez ho zzáférhessen.
De van-e é rtel me gyerekek kel elmélked ni? Hogy az elején kezdjük : hogyan
lehet itt megteremten i az el mélkedés , sze rn l é l ő d és szü kséges elöfeltételét, a
csendet? Hogyan reagál erre a gyerek ? Nem túlzott k övetel és. oktalan Igénybevétel-e ez? Milyen érzés lenne nekem magamnak, ha egy , két , öt , tíz, húsz
perc ig kitenném magam a csen d "szavának"?
Sokan el sem tudjá k képze lni, mi ez, mert soha sem élték át. Hát inkább
gyakorlati tev ékeny ség ek felé fordulun k, birk özunk tölünk telhetőleg az épp en
soron levő feladatokkal ; és a gyerekek is nagynehezen meg bir kóznak a saját
feladataikkal , munkáju kk al , a napi regg eli versenyfutással, a s zülőkt ől , tanítóktói és pajtásoktól lenyelt bos szúsággal.
De az elképzelhetetl en, amit még sosem éltünk át, nem rejti-e magában
azt az esé lyt , hogy vala mi elképzelhetetlent , újat, soha meg nem tapasztaltat
szóHt életre bennünk ? tS talán közel ebb visz valam ihez, ami elfo gl alt élet ünkből még is csak hiányz ik : saját mag unkh oz, ahhoz, amik valójá b an vagyu nk , lehetnénk, lenni szeretnénk.

A meditáció célja és helye a nevelésben

Az ember ősidőktől fogva keresi önmagát , én je megva lósitására tör. Ma ez
a keresés roppant erővel tört fel újra. Különféle meditáclós techn ikákkal kís érletezünk, keletiekkel és nyugatIakkai, kereszté nyekkel és nemkeresztényekkeJ.
Hiszen érezzük, micsoda erőpróba elé állít bennünket mindennapi köte lessé 37

günk, hogyan csökkennek b el ső erőink , milyen nehéz lépést tartani a teljes ftmények terén, mennyire megkivánja teljes figyelmünket és tud ásunkat, hogy
mind ig a legjobbat adjuk. Min d világosabbá váli k, hogy nem tudunk iga zán élni,
nem azok vagyunk, ak i lehetnénk, aki iga zából vagyu nk, és ránk tel epszik a
gond, hogy nem tal áltuk meg az élet valódi é rtelmé t. Új formákat keresü nk az
életalakit ásban , az emberekkel való ér intkezésb en , a másikka l val ó együttélésben, a csal ádban. De minde zen túl nagy- nagy vágyakozás ébredezi k az emberekb en mindenek alapja és erede te után - a lét ért elme és háttere után - irány
és cél után, ha majd élet ünk hom okó rája lepereg és hirte len rneq á!l. Med itálni
min de ne kelőtt annyit jel ent, hog y megnyugszunk, találk ozunk önmagunkkal és
elfogad juk magunkat: gondol atainkat. vágyaink at, te rveinket új fé nyben látjuk
és vég ül függetlenedünk tőlük, hog y be tudjunk hato lni a lényegbe. Elej tjük a
k üls ö balla sztot, hogy napfényre kerü lhessen, fejl ő dés i teret kapjon a be l ső
emb er, és lassan újjá fo rmáljon ben nünket. A meditáci ó cé lja és útja állandó
alakul ási, érési folyamat , amely részi nt tud at alatt , részi nt tu datosan egy életen
át tart. Am ikor az ember befelé fo rd ul, rendbejön, megtapasztal ja, mi lyen szoros viszon yban áll l étok ával. és mind ig á tt e t sz ő b b é váli k a benne lakó isteni
számára . Folyton alakul, mindennap megh al és újra születi k, mig mind ig világosabban és tisztábban kl nem bontakozik önmaga, az új, az emberebb, a tel jes
ember.
Ez a fe ladat a szülők és nevelők e lőtt is ott áll. De a nevelés ben is szerepet
játszik. Sajátos feladatunk az, hogy segí tsünk a gy erm eknek önm aga meg valósításában, a benne rejlő terv kibontakozt atásában. Mo st a gyermekévben
külö nösen ls i d ő sz e rű gondolkodni erró l. Nemcs ak ar ra tö rek szünk , hogy kltűnó tanu lókat, szakképzett munkaerőket nevel jünk , hanem boldog, értelmes
életet élő emb ereket is. A meditáció lényege s seg ftséget nyúj that ebben .
A gyermek meditáció/a
Az elmélkedés nem idegen a gyermeknek. Mag atartásába n sok szor e l őtűni k
a medl tatfv jelleg . Fig yel jük csak meg játék közb en : milyen elmerü lten tevékenyked ik , megfeled kez ik a környezetről , és teljesen bel eéli magá t abba, amit
csinál. Egy helyzet, egy tárgy , egy él ől én y mi nden ké pességet leköti, egészen
ráfe ledkezik . I:s ez izgatóan érd ek es és vonzó ne ki : fennt artás nélkül , fáradhatatlanul beveti minden sze llemi és fizikai erej ét, hog y fölfe dezze és meg hódftsa a k örnyező világot. Milyen komolyan és kitartóan próbál a dolgok mélyére
hatolni! Mindegyik érzékével törekszik meg ragadni az eléj e táru ló újat. Látni,
tap int ani. iz lelni, szagoln i, hallani aka r, mi ndaddig, míg már min den is m e rő s
neki.
Ezért szereti a gyermek az ismétlést ls. Nem egyszer, de harm in cszor Ismétli
meg ugyanaz t a mozd ulato t. Újr a meg újra hall ani akarja ugyan azt a mesét,
nem mintha nem értette volna meg , hanem mert mindig újból é lvezni akarja
a tö rténe t feszültségét, átélni a hős viszontagságait és szabadu lását, hogy lelkileg növekedjék általa.
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Megfigyeléseihez sok időre és nyugalomra van szüksége. Men nyi idei g képes elálldogálni egy áll at elött és némán, de koncentráltan elnézni, m fg végre
nemcsak a külsejét, hanem egés z lényét szinte mag ába szívtal A sokszor döbbene tesen találó gyerekrajzok világosan mutatják, milyen int enzív a gyermek
me gf igyelőképesség e .

A
sára,
Ezért
neki
Csak

gyermeknek igénye az is, hogy visszavon ul hasson élmé nyei fe ldolgozávagy azé rt, hogy saját bensejéb en végb emenő fol yamatokkal fo glalkozzék.
egyá ltalán nem csod álatos, ha pozi tiv viss zhango t ad, amik or felaj ánlj uk
a csendet. Szereti a cse ndesség et, a be lő l e áradó meg hill nyugalmat.
az szükség es, hogya k ellő pillanatban és a k ellő módon nyújtsuk nek i.

Sok minden elsatnyul a gyerm ekben, ha nem kap elég fig yelmes sze retete t
ha nincs ak i megh all gassa, ha hiányzik a s zülői házban,
a gyermek ollhonban egy nyugodt sarok, ahol elelmé lkedhet. Egyre tö bb a " nehéz" gyerek korunkban. De számuk is mét csö kkenn i fog, ha szüle ikben nyug odt
hall gatókat, szerető biztonságot nyúj tó partn ere ket, megb oc sátó, e lismerő jóbarát okat találnak. A nevelés felad ata , hog y ne csak tiszte letben tarts a, hanem
minden módon előmozd í t s a és támog assa a gye rme k el m élke d ő képe ssé gét és
egészséges erőit. Lény eg es szolgálat ez, ame llyel kö telességü nk hozzájárulni
emberré éréséhe z.
s züleitől , nevelőitő l:

Csendgyakorlatok

Ha azt indftványozzuk a gyer ek eknek , hog y legyünk csendben , megl epetés sel fogjuk tapasztal ni, milyen szíve sen és magától é r te t ő d ő e n fogad ják el az
ind ftványt. De azt is min dig új ra meg ke ll áll ap ítanu nk , hogy sokan minden jóakarat ellenére egyáltalán nem képesek cs endben ma rad ni. Kezük-lábuk fol yvást jár, fejecskéjükben össze-vis sza kavarognak a gondolatok, a tévében látoll adáso k, és szünet nélkül, összef üggéstelen ül fec segne k min derról. A szülönek, a n eve l ő n e k valami ötl etre van szük sége , ami vel a kíváncsi ságu kat úgy
fel ko rbá csolja, hogy most már maguktó l törekedjenek elc send esedni. Ezért a
csend nek so hasem szab ad unal massá vál nia, hanem új tapa sztalatok leh etóvé
tét elét kell szolgáln ia. Péld ául : milyen nesze ket hallok a kert b ő l vagy a sz ob ában, ha egész csöndben ülök? Mil yen élmé ny csukott szemm el hallg atni a
zenét vagy a mesét? Mit érzek saját magam bó l, ha csönd ben vagyo k ?
A csendet nem szabad kívülról ráké nyszer íte ni a gye rmekre, hanem sz ükségletét kell kielég ít enie. Ne akkor ripako dju nk rá, hogy legyen csöndben , ha
fáj a fejünk, hanem akkor indítványozzuk , ha az a benyomásu nk, hogy most jót
tesz nek i. Itt tehát nagy beleérző képességre van szükség .
A csend ne legyen az élet megállása, megrekedése , hanem a belső erők és
benyomások intenzfv gyújtése, összpontosf!ása. A sz ülö vagy nevel ő Indf!ást
adha t er re a gyermeknek, ha ő maga már összeszedettséget, nyugalmat sugároz.
A tap asztalat szerint ez közvetlen ül átt evő d i k a gye rekekre.
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A csend csak ritkán áll be hirtelen , mintegy magát61: általában lassan jön
létre, és intenzitása fokozatosan növekszik, ha gyengéd 6vatossággal gyakoroljuk, és ha a gyermek feszültségtól mentes környezetet tal ál, amelyben öt szeretettel elf ogad ják, igenli k, és így j61érezh eti mag át.
Feln ótteknek is, gyerekeknek is sok türel emre van szükségük önmaguk és
egymás iránt ebben a gyakorlatban. De fáradság uk gazd ag j utal mat kap : a
csend új élet- és élményfo rmákat tár fel. A j61 adagolt csend gy6gy ft, rendez,
kika pc sol ja a zavarokat. Ismét felvevók épessé és felvenni kés szé tesz . Benne
fejlód ik saját személyiségünk és közös ség i kész ség ünk egyaránt. Saját tapasztalatomb61 tudom, mekkorát nótt ezekben a gyakorlatokban a gyerekek öntudata , helyes önértékelése, és hogyan váltak mind ig Inkább ké pessé összpontosf tott tevékenységre. Ugyanakkor azonban figyelm esebb ek, megértóbbek és
türelmesebbek lettek mások iránt ls, úgyhogy igazi, mély kapcsolatok jöttek
létre. Sem hosszas tan ftgatás, sem dicséret vagy szidás nem tudott volna elérni
ilyesmit, de magát61 megszületett ebben a nyugodt, oldott légkörben . "A csend
után az ember más, mint elótte " (Dirckhe im). Ez be lga zol6d ik min denkin, aki
türelmesen gyakorolja.
A gyakorlat formáJa és tartama

A nap folyamán mind ig ad6dnak nyugodt pill anatok. Mar ia Montessori" sok
j6 Ind ítványt ad ehhez . Az a csend, amelyról itt sz6 van, a meditáci6s gyakorlatok tere , különleges szakasza a gyermekkornak, és áll and6an fejleszteni , építen i ke llene. Ajánlatos hetenként egy-kétszer külön alk almat nyújtani rá. Kedvez ő e n kínálkozik ez erós mo zgás vagy játék után, nyugodt foglalkozás vagy tanulás elótt.
összegyúl ünk egy nyugodt teremben, és a székekkel kört alkotunk. Egyen esen ülünk, nem támaszkodva. Lábunk nyugodtan és szilárdan nyugszik a földön ,
kicsit szétterpesztve. Puhán összekulcsolt kezünk teny érrel fölfelé öl ünkben
pihen. Szem ünket kön nyedén behunyjuk. Ez a k i f o r m á I t ülés megnyugtat6an hat , és nagyobb összpontosulásra segft, mint az ernyedt, hanya g tart ás.
Az összeszed ett figye lemnek ebben a magata rtásában pr6báljuk a gye reke k
megf igyeléseit fölkelten i és kifinomítani : a hallást, a látást , a megérzést. Tervszerúen ker ül sorra minden érzék, hogy a gyermek világ os és alakító ben yomásokat kap jon saját magár61, környezetéról, a természetról. Nem sz6v al közvetltjük ezek et, han em közvetlenül , saját átélésükből kap ják , felerősödve a
csend közegében.
Elóször csak fé l percig vagyunk csendben . A gyerekek hangulata és sz ükséglete szer int néhány hét múlva 2-5, még később kb . 4-8 percig is csendben
maradhatu nk. Az idő tartarnot ó k maguk határozzák meg, amennyiben a sz ül ö
" Olasz pedagógus (1870-1952]. rendszerét a gyermekek Ontevékenységére és önnevelésére épített e.
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(neveló) a nyug ta lanság jelei ne k jelentkezésekor vég et vet a cs öndnek. ldók
mú ltán olyan érzékennyé vál ik , hogy nincs is szüks ég kü lsö nyugtalanság ra,
mert egyre inkább meg érti és ért elm ezni tud ja a gy erekek egés z ma gatartását.
A csend vég eztével en gedj ük szóhoz jutni a gyerekeke!. Fontos, hogy elmondják, mit tapasztaltak . kölcsö nö sek meghallgassák és be nyomásaikra fIgyelmeztessék egymást. A felnőtt lehetőleg keveset besz él , hogy ne a saját benyomásait szuggerálja a gyerekekbe, han em ók a maguk mód j án, a saját ritmusu kban gyújtsék és közöl j ék a tapasztal ato k at. A fe l n ő tt legf öl jebb ind It ásokat ad
erre. Hogy mik or hag yjuk abba (azaz mi kor zárult le pill anatn yilag a tapasztalat) , azt is a gyerekek határ ozzák meg . Nyilvánvaló , hog y ez a munka nagy
adag önuralmat kiván meg . A fela d at mind ig új és érd ekfe sz ftő , mert nem lehet
előre megmondan i, milyen hatást váltanak ki a dolgok a gyermekből , milyen
indításokat ad, miket kérdez, milyen tapasztalatokat gy újt.

Néhány példa a csendgyakorlatokra
H a ll á s r a ne vel és
A gyerekek eg yen es, ö sszeszed ett tartásukban ül nek, szemüket lehunyj ák,
és így próbálnak észrevenni a körn ye z etből származó zörej eket és hangokat.
Egy perc elteltével elmond ják, mit hallottak. Kezdetben csak te lt űnő zajokat
vesznek tudomásul (pl. teherautó, motorkerékpár , fúrészelés , kiabálás stb.) .
Olyan gyere k is akad , ak i semmit se m hall , mert nem szoktak ho zzá, hogy a
zajá rta lmak áradatában " kika pcs olj ana k" . A feln ótt fe lada ta most az, hogy
mindig árn yalt abb észr evétel ek re hí vja fel a figyelmet. Különféle játékokkal és
foglalk ozási változato kkal idővel egés zen árn yalt ha llás t lehet elérni : meghallják a szél siv ít ását, a lo mb zúg ását vagy susogását, a mada rak cs ir ipelését, a
padló nyikorg ását , a léleg zetvét elt stb .
Példák:
-

Hogyan hangzik az én léptem? hogyan másoké?
Egyik gyerek nagy zajjal körüljár a szobában. azután rendes léptekkel , végül olyan
halkan. ahogy csak tud . A többiek csukott szemmel hall gatóznak.
Mil yen a hangom? Milyen különféle hangokat tudok adni ?
Egyik gyerek nevén sz élitta a másikat , el őször hangosan. azután rendes besz édhangon. egészen a halk sutt ogáslg.
Hall gassuk a lélegzetünket!
K ülönböző lélegzést játszunk: nyugodtan, izgatott an, hangosan; szuszogunk, lihe.
günk, zihálunk.
Milyen hangokat tudunk elő idézni a kezünkkel?
Tapsolunk, dobolunk, összedörzsöljük a kezünket. ujjunk kal patt intunk.
Flgyelűnk a kinti zajokra.
leheveredünk a réten, és hallgatjuk a sokféle neszt: a rovarok és bogarak zümrn ögését, a hajladozó fú susogását, egy lépés zörejét .
KIpróbáljuk a különféle tárgyak hangját: milyen hangot ad a fa, az üveg, a fém,
a kö, az üres vagy teli edények.
Megisme rkedünk kü l önbö ző hangszereld<el.
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A fontos nem a tapas ztalatok mennyisége , hanem a helyes válogatás, a
gyereke k él mény l szi ntje és érdekl őd ése szerint. A fenti példák legtöbbje csend
és zöre jek ill. ha ngok, majd az ezt követő beszélgetés gyakori váltakozásábó l
áll . Ez megfelel a gyerme k befo gadó képességén ek , és lehetövé tesz i a te ljes
cs end fokozatos fejlődését, ané lkül, hogy túl sokat vag y esetl eg túl keveset
követ eln énk meg t ő l e . A gye reke k lassan rájö nne k az egésznek az " ízére", és
megtap asztalják, hogy a csend új fölfedezésekre teszi őke t képes sé, amit a
lárma és a felsz ínesség el nyel. Tov ább á nagy örömet szerez ne ki k, amint fülük
egyre nag yobb távol ság ok ra és eg yre finomabb hangokra is érzé kennyé váli k.
Lá tásra nevelés
Miután a gyermek figyelmes odah allg atássa l nagyob b belső nyugalomra
elkezdh etj ük a " nyisd ki a szem ed" gya korlatot.
Csendben el éjük teszünk természeti vag y múvészeti vagy a közve tlen kö rnyeze tünk ből vett tárgyakat, anélkül, hog y klme rltó felvilág osf tást adná nk róluk .
A cél az, hogy egyszerú nézésse l és megfigyeléssel .bel eé lj éx magukat " a
dolgok ba és magukba szív já k benyom ásukat. ah elyett hogy pu szt án k üls ö szeml é lől k vagy használó ik lennének. A tárgyi világg al bar áti, nem pedig ell en séges
vagy ki zsákmányoló kapcs olatba prób álunk kerüln i. Meg akarj uk é rezni a dolgok hátterét, lényegét, meghitt viszonyba lépni velü k. Sa játos jellegük, szé pség ük megr agad, és cso dálkozni kezdü nk. A csodálkozás, az ámulat az első
lé p cső a vall ásos élmény felé . A gye rme k képe s ámul va elid ő z n i az új, az idegen szerú jelenség e lőtt , és megé rez ni azt, ami mö gött e van.
Példák:
- Hosszasan szemlélünk egy vir ágot.
- VIrághagymát, magot vetünk el egy üvegbe. 6S rendszeresen figyeljük. hogyan n ő .
- Nyomon kís érj ük , hogyan vált oznak a fák és bokrok az évszakok szerint .
- Megfigyelünk a szabadban tanyázó állatokat.
- Közvetlenül megismerkedünk a természeti elemekkel: tűzz e l. vfzzel. l evegőv el.
- Elnézünk egy képet.
- Szemügyre veszünk egy várat.
n evelődött,

Amennyire csa k lehetséges, engedjü k előszö r a gyermeket csend esen szem lé ln i, csak k é s őb b járulj on ehhe z a megf og alm azás, hogy a figye lme s szemlé let ben megnyí ljanak számára a do lgok .
Tapi nt á s r a , é rz ékelésr e neve lés
Lény eg es tapasztalat o kat köz vet íthet számun kra tapintóérzékünk is. Újféleképpen tárja fe l e lő ttün k egy tár gy ml nőséq ét , és ezzel kerekké teszi a szem
közvetítette tapasztala tot. A ta pintóérzék kel é sz l e l h e tő finomságok éppen a
gyer mek e l ő t t álln ak nyitva, minthogy a tárgyak megfogása ő sztönszerű , közvetlen ig énye. Ezó rt sz ívesen érd ekl ő d i k ilyen gyakorlatok iránt.
De ezek a gy akorlatok napfényre hozz ák a kapcsolatfel vétel terén adódó
esetleges nehézségeket is. Ha val ak i nem képes kapcsolatot fölvenni a külvilággal, amögött több nyire a környezethez való viszony hiánya. a dolgok Iránti
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idegenség rejlik, és ezt igen nehéz legyőzni. Ezért az idevágó gyakorlatok amelyek a tapintáson és érzékelésen túl ráneve!nek a világ ..megragadására" ,
felfogására, a vele való kapcsolatra - egyenesen gyógyító hatásúak.
Példák:
-

Csukott szemmel megtapogatunk egy v irágot , egy fa k érq ét, egy fús zálat, gyümölcsöket, és megpróbáljuk Jellemezni benyomásunk at.
Homokot, föl det, agyagot tapintunk .
Megsimogatjuk külö nféle állatok börét.
Köveket osztály ozunk aszerint, hogy slmák -e vagy érdes ek.
Ismerjük fel egymást csukott szemmel. tapint ás után!
Különböztessük meg a szobában a meleg és hideg különbözö fokait : pl. milyen
meleg a padló , a falak, az ablaktábla.
Alleplt suk meg külö nféle anyagok nedvess égét : ruhadarabok , papiros, fafélék.
~rezzük meg a tenver ünkön. az arcunkon . ruházatunkon át a szelet vagy a lélegzetet.

A hall ás, látás, tapintás új onnan szerzett tapasztalatait még elmélyrti, ha
befejezésü l új bó l rövid csendet tartunk. Ez lehe t övé teszi, hogy a gyermek
feldolgozza új élményét és elraktá rozza tudatában.
A med ltatív gyakorlatok helye a vallá sos nevelésben

Tapasztalatból tudom, hogy az érzéke k ilyen intenzfv iskolázása nemcsak
a közérzet javulására és az egymással való kapcso lat előmozdításá ra jó. A
csend, az össz eszedett figye lem olyan területeket tár fel a gyermek előtt, amelyek nemcs ak e vil ágból valók. A csodálkozás képesség e fölébreszti benne a
vallásos dimenziót, amely kibontakozást sürget.
Aki gyerekekkel elmél kedik és mind ig mélyebben behatol velük a csendbe,
meglepve fo gja látni , milyen ere deti módon, mekkora belső erővel tartanak a
lényeg felé, lényük legmélye felé, és hogyan hozzák onnét felszínre az Egészen-Más, a Legnagyobb, a Kimondhatatlan egészen egyéni meg tapasztalását.
A mi megfogalmazásaink - többnyire a katekizmus nagyon is megszokott
szótárából - sokszor túlságosan egyértelmúek, nem átéltek, ezért inká bb zavarnak, mint ösztönöznek, segítenek. M i e l ő tt soka t beszélnénk Istenről, a meditáció által lehetövé tudjuk tenni a gyermeknek, hogy megtapasztalja közelségét. Mielőtt válaszokat adnánk, kérdéseket kell ébresztenünk. Ne állapodjunk
meg annál, hogy pusz tán vall ásos t udást közvetítünk. Ha akár igen szerény tudássa l is, de igen éber kereséssel a gyermekkel együtt útnak indulunk saját
magunk felé, a bennünk rej tő z ő, benn ünk ható isteni Lét felé, ak kor az út bizonyára nem lesz hiábav aló.
k öve t ke ző k b e n

vázlat szerúen összefog lal juk, hogyan fest ez az út egy
(iskolaév és egyben egyház i év) foly amán, az évszako khoz igazodó
természetes ritmusában.
A

eszte ndő
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I. VÁRAKOZVA, CSODÁLKOZVA, TUDÁSUNKAT BOvlTVE A VILÁGOSSÁG
FELI:
(Szeptembert ől karácsonyig - az erőteljes tevékenység és élménygyújtés
ideje)
- A gyerm eket elfogadni
- vele együtt csodá lkozn i
- közös él mén yekkel gazd ag ítan i
- a világo sság felé veze tni
II. EMBERR I: LENN I - EMBERNEK LENNI
(Karácsonytól, az év első csúcspontjától hamvazószerdáig .
Az élmények, tap aszta latok belső feldolgozása ; a " téli álom" ide je : a k üls ö
tev ékenység alább hagy , de folyik a belső)
- A fény belé nk sug árzása - bensőnkbe tek intés - meg ismerés
- " Csak a szívü nkkel látunk jól" (Salnt-Exupéry)
- Nem vagyok egyed ül - szeretnek!
- Vil ágo sság - út - élet - kenyér - ajtó mint átélt valóságok.
(Konkrét meg tapasztalásból a szimbolikus érték felé)
- ö röm et sze rezni - örö met megélni - örömet ajándékozni
Olyan kevés kell ahho z, hogy örül jünk !
III. AZ ÁTVÁLTOZÁS ÚJ I:LETET SZOL
(Hamvazószerdát61 húsvé tig . A természet tavasz i életével kapcsolatban a
fe ltámad ás fe lé v ivő k isér iet ek, élmények, hasonlatok)
- A földben e lha l ő búzaszem új életerőt rejt magában
("J ézus, te fe ltámadtál , mint a növ ény kis arjad a magb61")
- a klpatta n6 bimbób61termés lesz
(" Jéz us, te fe ltám adtál, mint a virág kibontakozik a bimb6b61")
- a zárt to jáshéjban új élet rej tőzi k
(" Jézus, te feltá madtál, mint akisc sibék kibújnak a to jásból " )
JI:ZUS győz a halálon !
IV, AZ ÚJ I:LET , A KERESZTI:NYSI:G MEGVÁLTOZTATJA A VILÁGOT
(A másod ik csúcspon tt61, húsv étt ól őszig . A k ül ső erők lankadnak, viszont
a be ls ől eg kiére tt tapaszt alato k kiárad nak)
A viz (ke resztség) új éle tre ké pesít :
- lenn i
- megbocsátan i
- szeret ni
- osztozni
- reméln i
- részt venn i
- ör üln i
- a világot megváltoztatni
A fent i kis vázlat tal án megse jt eti, hogyan vezet bennünket a tárgyak és a
természet vil ága kézenfogva a Nagyobb felé, hogyan lesz belőlük önmagukon
túlmutató szlmb61 um, hogy vál ik a tapasztalat élménnyé, az élmény pedig kő
zeggé - a kegyelemnek.
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Szab6 Ferenc
GIORGIO LA PIRA

A testvériség és a béke apostola
" P r6~ta", " szent", a " béke misszionáriusa" , "fehér kommunista ", "ut6pista"
. . . Ilyen és hason l6 jelz őkkel ill etté k Firenze vilá ghlrü polgármesterét még életében, majd két évvel eze lőtt bekövetkezett halálakor. Val6ban ut6pista volt, a
sz6 kedvező jelentésében: v ilágtestvé r is ég rő l , vilá gbékéról álmodott, - ezért
járta be a világot az Evangél iummal a kezéb en - és szIvében. Jézus üzenete
alapján meg akarta épí teni az eszményi "evilági várost ", a " szeretet civilizációját", am elyrő l VI. Pál pápa oly gyakra n beszélt élete utolsó éveiben. VI. Pál,
értesü lve La Pira halálár61, részvéttáviratot küldőtt Firenze érsekének ; ebben
többek között ezeket olvashattuk : " Megin dult szívvel emlékezünk következetes
keresztény tanúságtéte lére : ősz i ntén arra törekedett, hogy hozzájáruljon az
emberek közötti béke és egyetértés megvalósftásához.·

Ez a vázlatos por tré szeretné bemuta tni a modern olasz szellemi élet és
politika e sajátosan egyed üláll6 alak ját, különösen is evangéliumi lelkiségére,
be lső világára ford ítva a figyelmet. Azt a "következetese n keresztény tanúságtételt" , amelyről VI. Pál pápa beszélt. Polit ika i szerepé t nem részlete zzük Itt,
csak anny iban utalunk rá, amenny iben a keresztény lelki magatartásának megértéséhez elengedhetetlenül szüks éqes."
tletútJa
Mindenekelőtt
tér-Idő

életé nek fontosabb adatait emlftjük, hogy elhelyezhessük a
koordlnátáiban .

Giorgio La Pira 1904. január 9-én született Pozall óban, Ragusa (ma Dubrovnik, Jug .) mellett. Egyetemi tanulmányait Firenzében végezte ; jogból doktorált,
majd Firenzében r6ma l jogo t ta nít ott. 1937-ben ennek rendes tanárává nevezték kl. '
Doktori dlsszertác i6jának k ész ít éseko r bejárt a firon zei domonkosok (San
Marco ) ko lostorának kö nyvlárába. Szent Tamást tanulmányozta, hogy megvesse
a r6mal jog filoz6f1ai és morális alapjait. Mindenek elótt az emberi személy
értékére összpontositotta figye imét. Szent Tamásnál azt a ..teljes humanizmust"
kereste, amelyet Jacques Mar ita in fejte tt ki híres könyvében (Human Isme intég ral).
1944-ben, még a hábo rú alatt kurzust adott Rómában a Lateráni Egyetemen
az egyház szoc iális tanitásár61. XII I. Leót61 XII. Piuszig bemutatta a pápák tanítását a társadalmi kérdésrő l , közben kifejte tte Rousseau, Hegel és Marx nézeo

Föforrésunk: Domen ico Mondrone SJ .•Glorglo la Pira" , la CIvIltil Catto lica , 1978,
IV. pp. 444--459.
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teil is, és azokat összevetette a katolikus ember- és társadalomtannal. Ennek
az elóadássorozatnak a gyümölcse lett két könyve : T á r s a d a I m i h I v at á s u n k és A P o I i t i k a e I ó t e It é t e I e I . Az elsó munkában tárgyal a
keresztények társad almi felelósségéröl, majd bemutatja a modern társadalomés államelméleteket, és Irányelveket nyújt megítélésükhöz. Az emberi személy
és a társadalom viszonyát elemezve a pápák szoci ális tanítására támaszkodik.
A politika elóf eltételei c. könyvében pedig abból indu l ki, hogy minden pol itikai
mozgalom nak mozgató principiuma egy meta fiz ika és metapolit ika, vagy is hátterükben teljes világn ézet húzód ik meg. Az egyes mozgalmak bemutatása során a következó tém ákat tárgyalja : lsten , a világ , az ember, a társadalom, a történelem. Vég ül azt bizonyítja, hogy szükség van a keresztény sz ell emt ő l ihletett
politikára.
1947-ben jelent meg A z e m b e r i s z e m é I y é r t é k e c ímmel doktori
disszertációja. Említettük már, hogy ezt Szent Tamás "teljes humanizmusa "
ihlette. Antropo lógiájában rámutat a materia li sta és id ealis ta monizmus tarthatatlanságára, kifejt i az emb eri személy transzcendens értékét és azt biz onyítja.
hog y az állam vagy a társadalom önmagában nem lehet cél : az emberhez vannak rendelve, a személy anyag i és ielki javát kell szo lgálniok.
A tas izmus éveiben visszavonult a politikától , és csak a tudományos munkána k élt. Mussol ini bukása után , amikor már elkez dódött a parlamen ti éle t, a
keresztény demo krác iához csatlakozott . 1946-ban a firenzei körzet képviselője
lett. 1950-ben De Gasperi 6. kab inet jén ek hely ettes államtitkára volt a munkaü gyi
minisztériumb an. 1951-ben Firenz e polg árm esterévé vála sztották . A keresztény
demokrata párt balszárnyához tartozott, küzdött a szociális retormokért. " Politikus misztikusnak" nevezték. Kereste a párbeszédet a kommunistákkal. Ezért
sok ellen fele vol t a k ül önb ö ző pártokban. Firenzét a vil ágbéke-mozgalom központjává akarta tenni. Levelezett Hru scsovval. Nehruval, U Thanttal, Titóval stb .
Bejárta a világot mint a béke hfrnöke Kairótól Moszkváig és Hanoiig . Ismételten újraválasztották Firenze polgármesterének. Az " I:tudes Méditérranéennes "
c. francia folyóirattal együtt szervezte az ún. "Coll oquio mediterraneo"-t, hogy
az arab világ és Izra el (meg a nyugateurópai országok) között a béke útját
egyen gesse . 1959-ben látogatott el Moszkvába ; egy évvel késöb b ped ig Asszisz i
Szent Ferenc nyomdokait követve bejárta Közép-Keletet, a Szentföldet. 1965ben I:szak-Vietnamba utazott és találk ozott Ho Chi-mi nhhal.
I:le te a leh et6 legegyszerúbb volt ; a "p overelIo" , lsten Szegénykéje példáját
követte. 1977. november 5-én hunyt el Firen zében.
Számos olyan epizódot mesélnek el róla, amely ekból össze lehetne állftani
G. La Plra .Floretti't-jét, "virágoskertjét " . Jóakarat, testvéri szellem, derű jellemez te. " Sok ellensége volt , de számára senki sem volt ellenség , kivéve a nyomor és a mun kanélküliség" , mondotta róla P. Ricotti domonkos, aki a S. Marcóból oly jól ismerte. (La Pira ide járt misére .) Ime egy kis epizód "f erences"
szegénysége Jellemzésére. Mint a firenz ei egy etem fiat al prof esszora meghfvást
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kapott, hogy tartson egy konferenciát Castelfio renti nóban a Kato likus Akc ió
csoportj ának. Délutánra vártá k ; de valam ilyen okból megv áltoztatta tervét, és
már délelétt megérkezett. Becs eng etett a pléb ániára ; a há zve ze tőnő nyitott kaput. Kéregető koldusnak nézt e, és adott neki valam i kis alamizsnát. La Pir a
nagyon zavarba jö tt, mert nem akart kell emetl enség et ok ozni a derék asszonynak. Zsebre vágta a pénzt. De este , a kon ferenc ia után visszaadta az asszo nynak. ezer boc sánatot kérve.

Az "egyetlen szükséges"
P. Mond rone cik ke ele jén ki emeli : La Pira személyiségét, kultu rális , szoci ális és egy éb tevékenység ét csak az érti meg iga zán, aki gazdag b e l s ő világát
szemléli. Mindent lel kisége vil ág ít meg . Szoc iáli s-po li tikai nézete ine k kul csa
Loyolai Szent Ignác lelkigyakor lato s fu nd amentuma : " Az ember azé rt van teremtve , hogy dic sérje, tisztelje, szolgá lja Istent , a mi Urunkat, és így üdvözítse
lelkét. ~s a földön min den más az embe rér t van teremtve, hogy segítsé k őt
végső cél ja el-érésébe n." Egyik e l ső ci kkéb en pl. eze ket írja : " Az em be ri személy értékét szellemi mivolta alk ot ja : vagyis az, hogy Isten től van és a lap ve tőe n
Hozzá igyekszik . Azt a helyet , amelyet az embe ri személy elfoglal a teremtésben és a tár sada lomban, ama vé g ső cél alapján kell meghatáro zni . amire az
ember tör eksz ik . Minden teremtett érték, beleért ve a társadalmiakat is , az ember számára az eszköz szere pét játss za ; az értékeknek azt a lépc sózetét alko tják, ame lyet az emb ern ek rendes kö rülmények között be kell járnia, hogy eljusson végső céljához. Olyan utat alkotnak, amelynek végén és amelye n tú l a
nyugalom és a tök életes ség vár az emb er re : lste n, aki t elért. és mindö rö kre
birtokol. "
La Plra pol itikai tevéken ysé gét is ez a "fundamentum " , alap elv határ ozta
meg : élete a keres zté ny követ kezet esség és tanúságtétel jegyében állt. Teljes,
integrális katolikus vol t, anélkül , hogy " integ rista" lett volna. Ell enkezőleg :
nyitott volt mind enki felé. Testv éri t isztelett el társalgott mindenkivel. A kommunista Tog lIattit " testvérem"-nek szólította. Amikor a képv iselőházb an szó lásra
emelkedett, keresz tet vetett. Az alkotmányozó országgyúlés en azzal a javaslattal állt eló , hogy az új ol asz alkotmánya Szentháro mság segitségül hívásával
kezd őd jék. 1959-ben Mo szkvában, a L e g fel s ő b b Szovjetben az enyhülésről és
a leszerelésr61 beszélt. Többek között ezeke t mon dta : "Uraim, én hivő ember
vagyok, és azzal rendelkezem, amit tudományosan mun kahipotézisne k neveznek. Hiszen , hogy lsten jelen van a történ elemben, hiszek a feltámadt Krisztusban és az imádság történ elm i ere jében ." Ilye n tón usba n jelentette be kommun ista hallgatóinak, hogy a világ valamennyi ko lostor ának levelet írt , hogy
Imádkozzanak a bé kéért.
Hasonló epizódokat még hozh atnánk fel életé ből. A lényeg az, hogy számár a
minden az " egyetl en szükséges " ég isze al att történt , min den t afelé irányít ott.
Az ember végső üdvössége volt számára a legfontosabb.
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"Szemlélő dő

a cs elekvésben"

la Pira az imádság embere volt, de nem menekült el földi feladatai elől.
lsten és az ember ügyeiért harcolt, az evangéliumi igazságosság és szeretet
megvalósulásáért. Mintegy társadalmi programját fogalmazta meg A z é I ő
v á r o s o k c. könyvében, ahol ezeket olvassuk : "A városban mindenkinek kell
helyet biztosítani: helyet az imádságnak (templom), helyet a szeretetnek (ház),
helyet a munkának (hivatal-gyár), helyet a tanulásnak (iskola) , helyet a győ
gyitásnak (kórház)." De az ilyen várost is fenyegetheti az az ellenség , amely
egy szempillantás alatt mindent lerombolhat: a háború, amely ma az atomháború katasztrófájához vezethet. Ez a szorongás lendItette előre la Pirát, hogy
a béke apostolaként bejárja világot. Háborút viselt a háború ellen: elsősorban
a mediterrán kultúrát akarta megvédeni a pusztulástól. 1950 és 60 között kongresszusokat szervezett Firenzében, amelyen olyan személyiségek vettek részt,
akik politikailag ellenfelek voltak. PI. az algériai háború idején De Gaulle-hoz
közel álló személyiségek és a Franciaország ellen harcoló FlN algériai képviselői; vagy az arab világ és a baloldali izraeli erők szóvivői.
Dom Helder Cámara , miután elolvasta la Pira " Egység, leszerelés és béke"
c. cikkgyújteményét, ezeket jegyezte meg : "Jót tesz la Pira olvasása, korun k
csodálatos prófétájának hallgatása. De senkinek sincs joga ahhoz, hogy egyszerúen csak hallgassa és csupán megtapsolja. la Pira emlékének egyedül
azzal hódolhatunk, hogy merünk kockázatot vállalni, azzal , hogy dolgozunk az
igazságosságért és a szeretetért, amelyek megnyitják a béke útját."
la Pira az imádságból merített erőt a társadalmi és politikai cselekvéshez.
Eszményképe annak a keresztény embernek, aki .conternplatlvus in actione" ,
szemlélődő a cselekvésben .
Akik közelről ismerték, tanúsítják, hogy az imádság volt életeleme. R. Manzini Igy emlékezett vissza rá az Osservatore Romano-ban (1977. nov. 7-8): "Tudtam, hogy minden reggel, mielőtt megkezdte volna munkanapját, elmélkedett,
szentmisét hallgatott, hálaadást végzett az áldozás után és breviáriumozott.
Minden bizonnyal az ima magasabb fokára is eljutott. Nehéz volt beszélni vele
az áldozás után , mert összeszedettsége - elragadtatása? - látható volt . .. la
Pira szemlélődő volt a cselekvésben . . . E tanú számára norma volt a Péter
hivatalához való szigorú ragaszkodás. Merész és alázatos volt egyszerre: Firenzében egy cenákulumot tétesttett. s itt hetenkint a Pápa beszédeit magyarázta, akit feltétlen vezetőnek tartott."
la Pira hite egyszerú, csaknem naív volt. Annak, aki félénknek mutatkozott,
ezeket mondotta : " M i t ő l félsz? lsten létezik, Krisztus feltámadt, Mária a mennyben vár téged. Mit akarsz ennél többet?" Annak pedig, aki szkeptikusan nyilatkozott az emberiség jövőjéről : " Igen, megengedem, hogy csőcselék vagyunk,
de a paradicsom felé tartunk." ~s egy kormányülésen (gy figyelmeztette politikus kollégáit : "Ne feledjétek, hogy ötven év múlva valamennyien a föld alatt
leszünk." Majd helyesbItett : " Valamennyien a parad icsomban leszünk."
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Gyer mek i e gys zerűségg el szerette Máriát. Az alkotmányozó o rsz ággyűlésen
felszólalva a Szent S z űz közbenjárását kérte , hogy áld ja meg a törvényhozók
munkáját. Sokszor nyi lvánosan - valamire várakozva - e lővett e zseb éből a
rózsafüzért és azt morzsolgatta, mint egy e g ys z erű barát. Sokszor osztogatott
Mária-érmec skéket, és arra buzdította a megbes zélé seken társa it, hogy imádkozzanak Mária közb enjárásáért .
De lel kis égé nek középpontjában a feltámadt Krisztus állt. A Belé je vetett
hit volt erőforrása ; Róla beszélt mindenfelé, akkor is, amikor a béke követ ekén t
Moszkvában, Hano iba n vagy Kairóban járt . Végső soron és mind enek e lőtt a
felt ámadt Krisztusról tett tanúságot : az O követének tudta magát.

• * •
Befejezésül olvassuk el Carlo Casalegno találó jellemzését :
" La Plra kivétel es, vita tott, bizo nyos módon a normálistól elü tő személy iség
volt pol itikai és vall ási életün kben. Senki sem tagadhat ja, hogy néhány igen
vitatott kezdem ényezése sok évvel m eg el ő zt e a mai valósá got: pl. a katolikusok
és kommunisták között i párbeszéd ; a munkáso k és a mun kanélküli ek probl émáinak juttatott elsőbbség , jogai k szi nte esz e l ő s követelése; a szinte kihívásnak
tűnő harc az enyhülésért és az emberi jogo k eli smer éséért ; kockázatos " békeküldetésel" Közép-Kel eten vagy Viet namban . . . La Pira : " próféta" , azon túl,
hogy "szent"? Mind a két kifej ezést használták a Keresztény Demokr ata párt
e rendkívüli személyisége jell emzésé re; ter mészetesen, gyakrabb an a " szent"
[elz öt, amelyben ellenfelei is egyetértenek ."

Aki életszentségre tö rekszik, egészen sikerült életre törekszik, olyan
életre, amelyik oly b old og, h ogy örökké tarthat. A siker csak a mindig
tökéletesebb szeretet lehet, és ez Is te n ajándékából válik lehet övé. E z
a cél összhangban áll minde n egyes ember vágyával, ma éppúgy, mint
tegnap és holnap. Csak magát a szót nem értik többé, mert túl gyakran
eltorzították az értelmét, akárcsak a szeretetnek és néhány más szónak.
Minden ember vágyódik ez u tán az isteill élet u tán, akkor is, ha igen
gyakran nem mer szembenézni vágyódása mélységével. Több hi tre van
szükségünk a jelenlevő Isten szerető m űködésében, amint szabadságunkat hívja, és felel is rá. Ezért szükségünk van szentekre, kicsin yekre
vagy nagyokra. hogy higgyünk Isten szeretö cselekvésében.
(Francia körkérdésre adott válasz)
4
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AZ EGYHÁZ SZAVA

A PÁPA HOMILIÁJA LIMERICKBEN OKT. 1-ÉN
1. Krisztus nevében jövök, hogy az ő üzenetét hirdessem nektek. A mai
igeliturgia egy épületről beszél, sarokkőről, amely fenntartja és megerősíti
a házat, városról, amely a bizton ság és védelem kedvéért hegyen épült.
Ezek a kép ek arra ösztökélnek mindannyiunkat, minden keresztényt, hogy
közeledjünk Kri sztushoz, a sarokkőhöz, úgyhogy támaszunk lehessen, és
az az egyesítő elv, amely értelmet és egységet ad életünknek. Ugyanaz a
Krisztus ad méltóságot az Egyház minden tagjának, ő jelöli ki mindegyikük
küldetését.
2. Ma a világiakra bízott különleges küldetésről és méltóságról szeretnék
beszélni nektek ebben az Egyházban. Szent Péter azt mondja, hogya keresztények "királyi papság , szent nemzet" (1Pét 2,9). Minden keresztény, aki a keresztségg el beletestesült Krisztusba és Egyház ába, Istennek szentelt személy.
Hivatása, hogy megvallja a kapott hitet. A bérmálás szentségében a Szentlélektől további sajátos erőt nyer, hogy tanúja legyen Krisztusnak, és megossza
üdvözítő küldetését. Ezért minden világi keresztény lsten kegyelmének rendkívüli múve, és a szentség magaslataira hivatott. Néha világi férfiak és nők
mintha nem értékelnék teljességében sajátos méltóságukat és hivatásukat.
Nem, nincsen " közönséges világi", mert valamennyien megtérésre vagytok hivatva Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Mint lsten szent népének kell
betölten etek szerepeteket a világ evangelizálásában.
Igen , a laikusok " választott nemzetség, szent papság": arra is hivatott, hogy
" a föld sója" és " a világ világossága " legyen . Sajátos hivatásuk és küldetésük,
hogy az evangéliumot kifejezésre juttassák életükben , és így kovász módjára
belevegyítsék a vil ág valóságába, amelyben élnek és dolgoznak. ~ppen a világot alak ító nagy erők - politika, tömegtájékoztató eszközök, tudomány, technika , kult úra, nevelés, ipar és munka - területén illetékesek a laíkusok különösen küld etésük gyakorlására. Ha ezeket az erőket olyan emberek irányítják, akik
Kri sztus igazi tanítványai, és ugyanakkor teljesen járatosak és ügyesek hivatásukban , akkor a világot valóban belülről fogja átalakítani Krisztus megváltó
hatalma.
3. A mai laikusok erős keresztény elkötelezésre vannak hivatva: át kell
hatniok a társadalmat az evang él ium kovászával. Mert Irország történelmének
döntő pon tj án áll. Az ír népnek vála sztania kell, milyen úton halad előre. Új
ter emtm énnyé formálja-e át embersége minden szintjét, - vagy arra az útra
tér , amelyet annyi nemzet járt meg , túlzott jelentőséget tulajdonítva a gazda-
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sági fejlődésnek és anyag i vagyon nak , viszont elhanyagol va a lelkieket? Mit
használna Irországnak, ha a világ kényelmes útján hala dna , lelkét pedi g elveszitené?
4. Irország a múltban olyan ország vol t, amelynek egész kul túráját, nyelvét
és é letm ódját figyelem re méltó módon áthatották lsten dolgai és a kegyelmi
élet. Az élet bizonyos értelemben vallás os esem ények köré fonódott. Az ír férfiak és n ők mai nemzedékéne k az a feladata , hogy a modern ipar és városi éle t
összetettebb világát is ugyanazzal az evangéliumi szellemmel alak ítsa . Ma a
várost és a gyárat kell megt artan otok Isten nek , amint a múltban megőriztétek
neki a tany áitokat és a falukö zösséget. Az anya gi hala dás nag yon sok helyen
a hit hanya tlás ára, a Kriszt usban való növe kedés , a szeretetben és igazs ágosságban való gyarapod ás elsat nyulására vezet ett.
Hogy ezt megtehessétek, hitetekn ek összhangban kell állnia mindennapi
életetekkel. Nem lehettek iga zi ker esztények vasá rnap, csak ha igye keztek húek
lenni Krisztus szelleméhez a munk átokban , kereske delmi ügyeitekben , szakszervezetetekben, munkaadói vagy hivat ásszervez eti összejöv eteleiteken is.
Hogyan lehetnétek igazi kr isztu si közösség a szentm isén, ha nem igyekeztek
az egész nemzetközösség javával törőd ni , amikor a részleg , a csoport, amelyhez tartoztok, döntéseket hoz? Hogyan állhattok az ít él ő Kr isztus elé , ha nem
tartjátok észben , milyen hatással van a szegényekre közö sség etek vise lke dése
vagy egyéni életetek st ílusa? Hiszen Krisztus azt fogj a mond ani mind annyiunknak : "Amit egynek e legkisebb testvéreim közül tettetek, nekem tett étek " (Mt
25,40) .

Nagy örömmel és hálával é rtesültem a munka és egy üttmúk ödés csod álato s
amellye l mindn yája n részt vette tek látogatásom anyag i és lelki elő
készitésében . De még mennyivel csod álato sabb lenne, ha mindig meglen ne
bennetek a munkának és együttm úköd ésnek ugyanez a szelleme " Isten d icső
ségére és Irország tis ztesség ére " !
szelleméről ,

5. Itt Lim erickben nagy m e ző g a zd a s ági vidék en vagyok; közületek sokan
parasztok. Otthon érzem magam k öztetek. éppú gy, mint sz ül őhaz árn , Lengyelország falus i és hegy i népe kör ében . I:s megismétlem nektek, amit nekik mon dtam : Szeressétek a föld et, szer essétek a mezei mu nkát, mert külön ös mód on
közelében tart benneteket Istennek, a T e re m tőn e k.
Ak ik városba költöztek, itt vagy külföl dön, azok nak azt mondom : Orizzétek
meg kapcso latotokat lrország fö ld jéb e mélyedő gyö kereitek kel, családotokkal
és kultúrátokkal. Tartsatok ki híven az itt tanul t hit , imádságok és értékek rnellett , és adjátok át ezt a gazdag és jó örökséget gyer meke itekn ek.
Mindnyájatoknak mondom : t isztel jét ek és ol talmazzátok családoto kat, családi életeteket, mert a család az ír laik átus keresztény cselekvésének e lső d 
leges területe, az a hely, ahol leg főképpe n gyakorol játok " királyi papságot oka t " .
A keresztény család a múltban Irország legnagyobb lelki forrása volt. Modern
életföltételek és társadalmi változások a családi életben új form ákat és új ne-
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hézségeke t hoztak létre. Azt mon dom nektek : ne veszítsétek el bátorságotok,
ne kövessétek azt az irányt, amely szerint a szor osan egybeforrt család i élet
elavult. A keresztény család ma jelentősebb az Egyházban és a társadalomban,
mint valaha.
Bárcsak frország továbbra is, mind ig tanúság ot tenne a mode rn világ elő tt
hagyományos el kötelezettségéről a házassági kötelék szentsége és felbonthatatlansága tekintetében! Bárc sak mindig támogatnák az irek a házasságo t személyes elkötelezéssel éppúgy, mint poz itív társadalmi és törvényhozói csele kvéssel!
Mind enekfölö tt becsüljétek nagyra a házasság szents égének csodálatos
méltóságát és kegyelmét. Készüljetek föl komolyan rá. Higg yetek a lelki erőbe n,
amely et Jézus Kris ztusnak ez a szentsége megad a házassági egység megszilárd ítására, a közös élet minden válságának és nehéz kérdésén ek megoldására . A házasoknak hinniök kell a szentség szentté tevő ere jében ; hinniök kell
hivat ásukban , hogy házasságukon át Krisztus szeretetének hatalmát tanúsítják.
Az igaz sze retet és lsten kegyelme sohasem hagy ja, hogya házasság két k ülön álló ember önközpontú viszonyává váljék, akik egymás mellett is sajá t ér dekeikért élnek.
6. És itt egy különös szavam van az ír szülőkhöz . A házasságn ak magában
kell fogl aln ia a nyit ottságot a gyermekek ajándéka iránt. A keres ztény házaspár
ism e rt etőjegye a n agylelkű nyitottság, hogy elfogadják a gyer mekeke t I st e n t ő l
szerelmük ajándékaként. Tiszteljétek az életnek lsten adta ritmusát, mert ez a
tisztelet lsten iránti tiszteletünknek egy része , aki férfit és nőt teremte tt, saját
kép ére teremtette őket , és nemiségük for máiban saját életadó szeretetét tükrözteti. Ezért mindannyiotoknak mondom : ill essétek föltétlen és szent tisz telettel az emberi életet, legyen szent nektek fogantatása első pil lanatától fogva . A
meg nem szül etett élet teljes sérthetetl enségének véde lme az embe ri jogok
és embe ri méltós ág védelmének egy része .
Kedv es ir apák és édesanyák, higgyetek a hivatástokban , abba n a gyönyörúség es házast ársi és szülői hivatásban, amelyet lsten ad ott nekt ek! Higgyétek,
hogy O vel etek van, - mert minden szülői hivatás ége n és földön től e veszi
nevét. Ne gondol játok , hogy bármi, amit az életben tesztek, fon tosabb, mint
hog y jó keresztény apák és anyák legyetek. Ne hallgassanak az ír anyá k, fiatal
nők és lányok azokra, akik azt mon dják nek ik , hogy valami állás ban dol goz ni,
vilá gi hivat ást betölteni fontosabb , mint az életadás és a világra hozo tt éle trő l
való gondoskodás anyai hivat ása. Az Egyház jö vője, az emberiség jövője nagyrészt a s zül őktől és otthonuk csal ádi él e tétől függ . A család egy nemzet nagyságának ig azi mértéke , éppen úgy. min t ahogy az ember méltósága a civilizá ció
igaz i mért éke.
7. Maradjon otthonotok mindig az imádság ott hon a. Marad jon , vagy legyen
ism ét a mindennapos csal ádi ima helye. Ha ezt meg íg érnétek nekem, az lenne
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a legnagyobb ajándék, amit adhatnáto k, amikor elhagyom
jaitokat.

vendégszerető

part-

Átadni gye rme keitek nek a s z ü l e ite ktő l kapott hitet: ez l egelső szülői köt elességetek és leg nagyobb s zülői kiváltságotok. Az ott hon legyen a hitoktatás
első helye , amint hogy az legyen az imád ság első iskolája ls. írország nagy lelki
befolyása a világtörténelemb en nagy mértékben az ír otthonok vallásosságának
köszönhető: mert itt k ez d ődi k az evangelizálás, itt van a hivat áso k bölcső je .
Felh ívom tehát az fr szü lő ke t, ápoljá k tovább a papi és sze rzetesi hivatásokat
otthonukban, fiaik és leánya ik közöt t. Nemzedékeken át minden ír sz ülö leghőbb vágya volt , hogy legyen egy pap vagy szer zetes fia, egy Istennek szentelt
lánya. Legyen ez továbbra is a vágyatok , a kön yörgésetek. A fia ito k és lányaitok számára nyfló lehe tőség ek növekedése miatt sohase becsüljétek kevese bbre azt a kiváltságot , hogy Krisztus kiválasztja egy fiatokat vagy lányoto kat, és
meghívja, hogy hagy jon ott min dent és kövesse őt.
Máriára bízom mindezt, " az ír nemzet fényes napjára". Az O imái segitsenek minden fr otthont, hogy olyan legyen, min t a názáreti szent ház. Sok fiatal
keresztény indul az életbe ez ekb ől a házakbó l, mint J ézus Názáretből. Bárc sak
a Szentlélek erejében indul nának, hog y fo lytassák Krisztus müvét, és az ő
nyomában tartsanak az éve zred vége felé, a huszonegyedik századba . Mária
meg fog tartani mindnyájatokat annak közelében, aki "a jöve n dő világ Atyja"
(Iz 9,6).
lsten és Mária legyen veletek és íro rszág családjaival mindenkor !
(Rövidítve)

HOMILIA A NEW YORK-I YANKEE STAD IONBAN , OKT. 2

1. " Béke veletek l"
Ezek voltak Jézu s e l ső szavai apostolaihoz feltámadása után . Ezekkel a szavakkal a feltámadt Krisztus újra békét öntött szívükbe, akko r, amikor még
mindig a rémület ural kodott bennük a nagypé nte k első rettenetes megtapasztalása után. I:n ma a mi Uru nk J ézus Kriszt us nevében, Lelkének ere jében , a
lét éért agg ódó világ kell ős közepén, megismételem nektek eze ket a szavakat,
mert az éle t szaval: "Béke velet ek ' "
Jézu s nemcsak egyszerü en békét ad nekünk. Az O békéjét adja, az O igazságának kiséretében . O a Béke és az Igazságosság. O lesz a Békénk és a
mi Igazságosságunk.
Mit je lent ez? Azt jelenti, hogy J ézus Krisztus, az emberré lett Istenfia, a
tök él etes ember, tel jessé tesz i, helyreáll ftja és kinyilvánftja önmagá ban azt a
fel ülm úlhatatlan méltóságot, amelyet lsten ke z d e tt ő l fogv a szán az embernek.
O megval ösitja magában az ember hivatását : egészen kienges z telődött az Atyá-
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val, egészen egy önmagával, egész en másoknak szenteli magát. Jézus Krisztus
az eleven Béke és az eleven Igazságosság.
Jézus Krisztus részes ít bennünket abból, ami ő . Megtestesülése által lsten
Fia bizonyos módon egyesült minden emberi lénnyel. Legbensőnkben teremtett
újjá bennünket ; legbensőnkben kiengesztelt Istennel, kiengesztelt önmagunkkal , kiengesztelt testvéreinkkel : ő a m i Békén k.
2. Milyen kimondhatatlan kincset hordozunk magunkban és keresztény k özösségeinkben! lsten Igazságosságának és Békéjének hordozói vagyunk! E l s ő
sorban nem a pusztán emberi igazságosság és béke szorgos építői : az mindig
felborul és mindig törékeny. Mi elsősorban magának lsten életének alázatos
megajándékozottjai vagyunk, aki Igazságosság és Béke a Szeretet kötelékében . A szentmisén, mikor a pap így köszönt minket : "Az Úr békéje legye n veletek mindenkor" , gondoljunk mindenekelőtt erre a békére, amely lsten aján dék a:
Jézus Krisztus a mi Békénk. ~s mikor áldozás előtt a pap felszólft, hogy váltsu k
egymással a bék e jeiét, gondol junk mindenekelőtt arra , hogy hiva tásunk Krisztus békéjét közvetíteni egymásnak, aki itt lakik között ünk. aki meghív, hogy
osztozzunk Testében és Vérében , örömünkre és az egész emberiség szol gála ta
érdekében .
Mert lsten Igazságossága és Békéje azt követeli, hogy az iga zságossá g és
béke emberi múveiben gyümölcsözzék, a mai élet minden területén . Amikor
mi keresztények Jézus Krisztust állítjuk érzelmeink és gondolatain k középpontjába . nem fordulunk el az emberektől és szükségeiktől. Elle n kezőle g : belesod ródunk lsten szeretetének örök mozgásába. amely felénk tart, hogy találkozzék
velünk ; belesodródunk a Fiú mozgásirányába, aki közénk jött, egy lett közü lü nk;
belesodródunk a Szentlélek lendületébe, aki meglátogatja a szegényeket, lecsillapítja a lázas szíveket, bekötözi a sebzett szíveket, fölmelengeti a hideg
szív eket , és megadja nekünk ajándékainak teljét. Miért az ember az első és
alapvető szempont az Egyház számára? Mert az Egyház Jézus nyomdokán halad : Ö mutatta meg számára ezt az utat. Az út páratlanul hala d át a megtestesülés és a megváltás misztériumán; Krisztustól vezet az ember felé. Az Egyház
magának Krisztusnak a szemév el nézi a világot; Jézus az elve az emberre való
gondjának (vö. Redemptor Hominis 13-18).
3. A feladat mérhetetlen. ~s lenyúgöző. ~ppen most hangsúlyoztam egyes
oldalait az Egyesült Nemzetek közgyúlése előtt. és még máso kat is éri nteni
fogok az országotokban tett apostoli körútamon . Ma hadd maradjak csak annál:
milyen természetú és szellemű az Egyház hozzájárulása az igazságosság és
béke ügyéhez . Szeretnék megemlíteni néhány elsőrendű sürgető feladatot is,
amelyre az emberiség mai szolgálatát összepontos ítanotok kellene.
Az evangéliumtól ihletett szociális gondol kodás és szociális gyakorla t je lmindenkor: különleges érzékenység azok irányában, akik a legnyomorultabbak, akik a szegények legszegényebbjei, akik az emberiséget sanyargató
mindenféle fizikai , lelki és erkölcsi betegségben szenvednek, ide számítv a az

lemző je
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éhséget, egymás elhanyagolását , a munkanélk üliséget és a kétségb eesést. Sok ,
nagyon sok ilyen szegényember van a világo n. Sokan van nak a saját környezetetekben is. A ti nem zet etek sokszor részesült meg érd em elt tisztel etb en nagylelkús ége miatt, nagy közös akciókban ép púgy, mint a mag ánél et terén . Leg yetek húségesek ehh ez a hagyományhoz, fel el jetek meg nagyarányú l eh ető s é
geiteknek és je lenlegi fe l e l ő ssé g e t e k n e k . Az Egyházn ak sikerü lt itt mind enféle
kar itatív mú háló zat át megalkotnia. Ez érté kes eszköz, hog y hat éko nyan mozgósítani lehessen nagylelkú vállalkozások at az otth on vagy bárho l a vilá gba n
fölm e rülő szükséghelyzetek enyhítésére. Igy ek ezzet ek bi zto sít ani , hogy ez a
segítség megtartsa pótolhatatlan jelleg ét : mar ad jo n testvéri , személyes talá lkozás minden szerencs étlennel. Ha szüksége s, állí tsá tok helyr e ezt a jell eget
minden ellenkező irán yba muta tó elemme l szem be n. Segítségetek tart sa tiszteletben a meg seg ít ett ek szabadság át és méltó ság át, és legyen az adakozók
lelkiismeretének formálója.
4. De ez nem elég . Nem zeti intézmén ye itek ke retébe n, együ ttmúkö dve rnlnden honfitársatokkal , törek edjet ek meg áll apítani a sze rkez et i okokat is. amelyek
a szegénys ég külö nbö z ő form áit előmo zdí t j ák vagy e lő idézi k a világban és saját orsz ágotokban, hogy azut án alkalmazni tud játok a m e g fel elő orv osság okat.
Ne engedjétek megfélemlíten i vagyelbátortal anítani magatokat leegy szerúsíte tt
magyarázatoktól, amelyek inkább ideológ iai , mi nt tudományos jellegúe k, és a
bonyolult rosszat valami egyszerú okra prób álják visszavezetn i. De ne hátr áljatok meg a magatart ás és a struktúrák szü ksé gesne k bizonyu ló , ha kell , mél yreható reformja e lő l sem, hogy újra meg újra megteremthessétek a föltételeket,
amelyek szükségesek a hátrányos helyze túek számára , ha új eséllye l ak arn ak
indulni a kemény él etkü zde lembe. Az Egyesült Á ll amok és a világ szeq ényei
fivéreitek és nővére itek Kr isztusban . So hasem szabad mege léged netek azzal,
hogy éppen csak az ünn epi la koma mo rzsáit hagyjátok meg nek ik. Nemcsak
a fö lösleg et e kb ől kell elve nne te k meg seg i tésükre, hanem a szüksé gesből is.
t:s úgy kell velük b ánnoto k. mi nt ven dégekkel csal ádi asztalotoknál.
5. Egyesült Államo k kat olik usai : miközben fej leszt itek saját törvényes int ézményeiteket. részt vesztek a nemz et ügyei ben is, olyan intézmények és szervezetek ker etében, amelyek a nemzet közös tö rt én e lm éb ől és közös gondotok ból fakadn ak . Kéz a kézb en teszitek ezt min den hi tvall ású és felekezetú pol gá rt ársatokkal . Lényeges, hogy e törekv ése k során egység be n legyetek, püsp ökei tek vezet ése alatt, hogy igyelmélyítsétek , hirdessét ek és hatékonyan elóz rnozdítsátok az iga zságot az emb erek kö zött, az embe r mé lt óságát és elide ge ní thetetlen jogai t; az igazságot úgy , ami nt az Egyház a kiny ilatkozta tás ba n kapja,
úgy, amint szakadatl anul fejleszti szociál is ta ní tásá ban az Evangélium világánál.
De ez a kö zös meggyőződés nem e l őregyá rI o tt mint aként áll rendelkezésr e a
társad alomb an. Különösen a vil ágiak felada ta, hogy ko nkrét tervekben va ló ra
válts ák, meghatározzák a feladatok sorrend jét, és ol yan pé ldákat hozzanak
létre, amel yek alkalmasak előmozd ítani az emb er igaz i jav át. A második vat í55

káni zsinat lelkipásztori konstitúciója (Gaudium et Spes) azt mondja nek ünk :
" A vil ági h ivőkne k papjaiktó l a lelki világosságot és erőt kell várniok. Ne higgyék
azonban, hogy lelk ipászto raik mindenhez érten ek, és az össze s felmerülő, esetleg súlyos kérdésekben is azon nyomban gyakorlati megoldást tudnak ajá nlani ,
vagy hogy ez lenne a papok küld et ése. Vállal ják inkább a világ hivők a maguk
sajátos szerepét, megvil ágosítva keresztény bölcsességgel, és gondosan figyelve az Egyház tan ítóhiva tal ára" (43).
Hogy sikeresen végb evigyük ezt a vállalkozást, ahhoz friss lelki és erkölcsi
szüks éges a kimeríthetetlen isteni forrásból. Ez az erő nem könnyen fejl ő
d ik ki. A mi gazdag és eng ed ékeny társadalmunk sok tagjának éle tstilus a
kényelm es, ugyan ilyen egyre nagyobb csoportoké a szegényebb orszá gokon
belül. Ahogyan múlt évben az "Igazságosság és béke " pápai bizottságának
közgyúl ésén mondtam : " a keresztények legyen ek az élcsapatában azoknak,
akik életmódj ukban hat ározottan szak ítan ak a kimerítő és örömtelen fogyasztói
őrülett el " (1978. nov. 11). Nem arról van szö, hogy lela ssít suk a haladás t; mert
nincs ott emberi haladás, ahol minden összeesküszik az önérdek, nemiség és
hatalom ösztön einek trónra emelésére. Egyszerú életmódot kell találnu nk. Mert
nem helyes, ha a gazdag ors zágok úgy próbálj ák fennt art ani életszínvonalukat,
hogy lec sapolják az egés z emberiség szolgá latára való energia és nyersanyagok
nagy részét. Mert a béke e ls ő feltétele a készség, hogy nagyo bb és igazságosabb szolidarit ást teremtsünk a népek között. Egyesült Állam ok katoli kusai és
minden polg ára : közöttetek olyan hagyományos a naqylelkűséq, lelki törekvés,
egyszerú ség és áldo zat , hogy lehetetl en föl nem figyelnetek erre a mai felhívásra : gyúljatok új lelkesedésre és határozzátok el újonnan maga tokat. Az evangélium ihl ette élet örvendező egyszerú ségében és az evangélium szellemébe n
végreha jtott testvéri osztozásban tal áljátok majd a legjobb orvo sságot a fanyar
bírálgatás lelkületér e, a bén ító kételyekre és a kísértésr e, hogya pénz t tegyétek az emberi haladás l egf őbb céljává és mértékévé.
erő

Több alkalommal uta ltam a gazdag e m b e r rő l és Lázárról szóló bibliai példabeszéd re (Lk 16,19kk). Azért kárhozott-e el a gazdag embe r, mert gazdag vol t,
mert bőve lkedett földi javakban , mert " b íborban és patyo latban járt, és nagy
lakomát rend ezett mindennap"? Nem, szerintem nem ezért . Azé rt kárhozo tt el,
mert nem törődött a másik emb errel. Mert nem vett e tudomásu l Lázárt, aki ott
ült az ajtajánál , és asztala hul ladéka után kívánkozott. Krisztus seho l sem ítél i
el önmag ában a földi javak birtoklását. Viszont nagyon kemén y szavakat ha ngoztat azok ellen , akik önző módo n használják vagyonukat, nem figye lve mások szükségeire. A hegyi beszéd ezekkel a szavakkal ke zdő dik : " Boldogok a
lelki szeg ények ". J:s Máté evang élium ában az utolsó ítélet elbeszélése ezekkel
a jól ism ert szavakkal végződ ik : " J: hdes voltam és nem adtatok enne m, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogad tat ok be, mezítelen voltam és nem ruház tatok, beteg és fogo ly voltam, és nem jöttetek vigasztalni" (Mt 25,42-43).
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A gazdag ember és Lázár példab eszédére álla ndóan emlé keznünk kell ; alakftania kell lelkiismeretünket. Kr isztus azt kéri, hog y legyünk nyitott ak rászoruló
fivéreink és nővérei nk iránt. Nyitottságot kíván a gazdagoktól, a bővelk e d ők t ó l ,
a ga zdaságilag fejlett ektől a szegén yek, a f e jlő d és be n el mar adott ak, a hátrányos
helyzetúek iránt. Oly an nyitottságot, ame ly több jóa karatú fi gyel em nél , tö bb
tessék-lássék akciókn ál vagy fél szívú igy eke zetn él , mert az il yesmi éppe n akkora, vagy még nagyobb elh agyottságban hagyja a szegé nyt, mi nt az e lőtt.
Az egész emberiségnek meg kell go nd ol nia a ga zd ag em ber és a kol dus
példabeszédét. Le kell fo rd ít ania korszerú kife jezésekre, a kö zgazd aság és a
politika, az összes emberi jo go k, az "e lső" , " második" és " harmadi k világ "
közt i viszo ny nyelvére . Nem állhatunk té tle nül, amikor em berek ezrei éhe n halnak . Ak ko r sem mar adhatu nk közönyösek , amikor lább al ti po rják az embe ri
szellem jogait, amikor erőszakot követnek el az embe ri lelkiismereten az igazság, a vallás, a kulturális alkotás terül et én . Nem ülhetü nk ölb et ett kéz zel, élvezve a magunk ga zdagságát és szab ads ágát, ha közbe n a hu szadik század
Lázárja valahol is az ajtónk előtt ácso rog. Kri szt us péld ab eszéd ének fényében
vagyon és szabadság különös fe l e l ő s séget jelent, kü lön ös köt elezett sé get hoz
magá val. Igy tehát annak a szoli dari tásnak a nev ében , amel y min dannyiun kat
egy köz ös emberiségbe fúz össz e, ismételten ki nyilvánítom mind en emb er i személy méltóság át: a gazdag embe r is, Lázár is ember, min d a kette n egyf ormán
lsten képér e és hasonl atos ságára teremtve, mindkettejüket egya ránt megvá ltotta Krisztus, nagy áron , " drága vére árán " (1Pét 1,19).
Testvéreim Krisztusban, mély megg yőződ éss el és sze retett el ismétlem nektek a szavakat, amelyek et akkor inté zte m a vil ághoz, am ik or átvettem ap ostoli
szolgálatomat minden férfi és nő szolgálat ában : " Ne féljetek ! Nyi ssátok ki, ige n,
tárjátok tágra a kapu kat Kris ztusnak ! Nyissáto k meg az álla mok határait, a gazdasági és politikai rendszer eket , a kultúra, c ivilizáci ó és haladás tágas biro dalmát az ő m e g m e n t ő hatalmának! Ne fél jet ek! Kriszt us tu dja , mi van az ember
belsejében . Egyed ül ó tudjal" (1978. ok t. 22.)
Ahogyan az elej én mondtam : Kris ztu s a mi Ig azságosságunk és a mi Békénk. És az igazságosság és béke min den múve , ame lyet végbeviszünk , ebb ől
a for rás ból szívja pótolhatatlan energiáját, e b b ő l veszi a vil ágo sságot az elöttünk álló nagy feladathoz. És amikor hat ározottan el köte lezzük magunkat az
egyesek és népe k mindennemú szükség ének szolgálatá ra - mert Kr isztus sürget rá bennünket - , ugyanakkor azt sem fele jt jük el, ho gy az Egyház kü lde tés e
nem szo rít kozik az evangé lium tár sad almi term ékenységén ek bebizony ítására.
Az Egyház az emberhez vezető útján az igazságosság és a bék e ter ül etén ne mcsak az evangélium földi gyümölcseit ajánlja fel, han em elviszi az emb er hez,
minden egyes emberi személyhez ezek forrását : mag át Jéz us Kr isztust, Ig azságosságunkat és Békénket.
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AZ ESZKATOLÓGIA NI:HÁNY KI:RDI:SE

A Hittani Kongregáció nyilatkozata 1979. máj . 17.
A bevezetés szerint ezt a rövid nyilatkozatot azért bocsátották ki, mert aggasztó a hívók bizonytalansága, zavara a "végsó dolgokat" i1letóen. A kongregáció tehát - anélkül, hogy a teológiai kutatást korl átozná - emlékezetbe kívánja idézni a hit tanításának lény eges pontjait, minden eke lótt az egyes keresztény halála és az általános feltámadás közötti " közbensó állapotra" vonatkozólag.
Az Egyház hisz a halottaknak a teljes emberre kiterjedó feltámadásában .
Az egyén halála és az általános feltámadás közötti szakaszban az emberi " én"
megmaradását (bár egyelóre szerves kiegészítóje, a testi mivolt nélkül) az a
szellemi, öntudattal és akarattal ellátott el em bi ztosítja, amelyet az Egyház
"léleknek" nevez. E kifejezés elvetésére nincs semmi helytálló ok. Az Egyház
várja az Úr dicsóséges visszatérését. Ez az esemény lény egil eg különbözik az
egyes embernek a halál utáni állapotától , tehát nem következik be minden ember számára a halál órájában . Igaz , Mária esetében a testi megdicsóülés közvetlenül földi vándorútjának végéhez fűzódött. Ez azonban az ó kiváltsága. Személyében mintegy elólegezi azt a megd icsóülést, amely az idók végén minden
választott oszt ályrésze lesz .
Az Egyház hisz a pokolban is, ami az lst en színelátásából való végleges
kizárást jelenti, az örök büntetést, amely a súlyos bűnben éló és bűnét meg
nem bánó ember egész lényét éri. - A kárhozottak büntetésétól teljességgel
különbözik a tisztítótűz : az üdvö sség jelöltjeinek az a tisztulá sa, amelyelótte
járhat lsten szín elátá sára való eljutásuknak.
Azok a képek, amelyeket a Szentírás a felsorolt valóságok érzékeltetésére
használ , mind ig ti szteletet érdemel nek, de voltak ép peni értelmüket és jelentésüket kell keresnünk. EI kell kerülni a .v éqs ö dolgokról" szóló keresztény
tanítás olyan el őadás át , amely pusztán gyerekes vagy önkényes elképzelésekre
támaszkodik. Az ilyesmi gyakran hitbeli nehézségeket okoz . (PI. : vasvi ll ás. szarvas ördögök stb .)
Sem a Szentírás , sem a teológusok nem adnak nekünk elég vilá gosságot
a halál utáni élet beh ató megismerésére. De mind enk éppen ragas zko dnu nk
kell mint keresztényeknek két lényeges ponthoz: Egyrészt hinnünk kell , hogy
folytonosság van Krisztusban élt földi kegyelmi életünk és a hal ál utáni továbbélésünk közöt t: a kereszt ény szeretetnek életünkben megvalósított foka megfelel Krisztus dicsóségében való részesedésünknek a jövendó élet során . Másrészt viszont meg kell gondolnunk azt is, hogy helyzetünk az örök élet
küszöbén alapvetóen megv áltozik: a hit homályában leélt életre követk ezik
lsten színe látásának telj es fényessége , a tökéletes közössé g Kris ztussal.
Franz Dand er
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AZ OLASZ PÜSPöKöK LEVELE MINDEN GYERMEKNEK
Kedves Gyerekek!
Elsó alkalommal írunk nektek mi püspökök. Örömmel tesszük ezt ebben az
1979-es esztendőben , a Nemzetközi Gyermekévben, és boldogok leszünk, ha
levelünk elér minden Olaszországban élő gyermekhez.
Mindenki elmondhatja majd : a püspökök énnekem írtak, - és aki akar , válaszolhat is.
Hozzánk is elér annak a hang ja, aki közületek egészséges, szeretó családja
van, és nem nélkülözi azt, ami az élethez szükséges.
De annak szomorú hangja is, akinek nincsenek szülei, vagy munkanélküliek,
egészségtelen házban lakik, beteg , nem szaladhat játszani.
Hozzánk és hozzátok elérkezik azoknak a gyerekeknek a hang ja is, akik igy
kiáltanak : éhes vagyok, félek, egyedül vagyok, az én hazámban emberek halnak meg, mert háború van.
Ne felejtsük el soha , hogy az egész világon vannak szenvedő gyerekek.
Hanem dolgozzunk és imádkozzunk együtt , hogy akinek hatalmában áll véget vetni a háborúnak, legyen bátorsága meg is tenni ; aki legyőzheti az igazságtalanságokat, ne veszítsen időt; aki nélkülöző gyereket lát, ne fordul jon
másfelé.
Sze retetb ől

élünk

Hangunk ma egyesül a tiétekkel, hogy hangosan kiáltsuk az üzenetet : a
gyerekeknek szeretetre van szükségük, hogy éljenek.
Szenvedtek, ha szüleitek nem hallgatnak meg; ha sohasem beszélnek veletek; ha otthon vagy az iskolában éppen csak eltúrnek vagy rátok se néznek .
Viszont boldogok vagytok, ha valaki figyel a szavatokra, a tetteitekre, a
játékotokra; ha látja képességeiteket és megérti vágyaitokat.
Azok a gyerekek, akiket nem szeretnek, szomorúak lesznek, és haszontalannak érzik magukat.
Az Úr mondja : "Ha az édesanya el is feledkeznék a gyermekéről , én sohasem feledkezem meg róla."
Ezt a szép üzenetet el kell mondani az egész világnak : lsten mindenkit szeret, egytől egyig .
Mielőtt a világ lett volna, lsten öröktól fogva ismeri nevünket. és nem kever
össze bennünket egymással.
lsten szeretette l beszél
Istennek minden szava baráti szó. Hogy elmondja nekünk, mennyire szeret
mindenkit, elküldötte még a Fiát is: Jézust.
Nyissátok ki az Evangéliumot: nektek is szól. Olvassátok szüle itek, a papok ,
a hitoktatók, a nevelók segítségével, és magatoktól is.
Nem vagytok túlságosan kicsinyek ahhoz, hogy megértsétek az Úr szavát,
és úgy élje tek, ahogyan cl tanít. Hiszen tudtok szeretni, megosztjátok mások-
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kal, ami tek van, készsége sen meg boc sátotok, sz fvesen fogadjátok, aki egyedü l
van, növelitek a bék ét magatok körül.
Én veletek vagyok
Jézus mi ndig élI Legyózte a hal ált , fel támadt, és örökre vel ünk marad. Szemünk nem látja öt. de a hitünk igen!
Ahol barátok segftene k egymásnak; aho l valaki bé két te remt és megbocsát ;
ahol valaki felál dozza magát mások javáért : Jézus ott van, és meg van elégedve.
Ahol nem szeretik egy mást, aho l igazsá gt ala nságo kat követnek el, veszekszenek, egyenetlenségben él nek: Jézus ott van, hogy segí tse a hibázót megjavul ni és megváltoztatni az életét.
Aho l egy gyerek beteg, egy mama sir, egy öregember egyed ül van : Jézus
ott van, és báto rságot ad, hogy eróse k legyünk a nehéz sége kbe n.
Jöl/ etek vel em
Örültök, mikor valaki a neveteken szólí t. Hiszen ez azt jelenti, hog y észrevett
benneteket, ismer, szeret.
Szép hallani, hogy nevünkön szó lí tanak!
Jézus is szólít. Min denegyikünket. Azt mon dj a: " Akarsz a baráto m lenni?
Rajta , jöjj velem!"
Ha igennel felelünk, O nekünk is megadja képességé t, hogy szere ssünk;
megadja az életörömöt, a bátor ságot a nehézségekben, az' erót, hogy megtegyük Atyjának és a mi Atyánknak akaratát.
Nem szabad , hogy csak elsó áldozásunk és bér málásunk napján feleljünk
Jézusnak. Hanem mindennap.
Az igent azzal mondjátok neki, ahogyan éltek : derekasan ta nulva az isk olában ; figyelmesen testvérei tek és szüleitek szükség letei irán t; ba rátké nt egymás
között; készen megmondani az igaza t és legyózni az igazságt ala nságot.
Kezeteket, eszeteket. szíveteket, minden adományoto kat ne cs ak magatok,
hanem mások érdekében is használjátok föl ; lóleg anna k segf tsetek, aki nek
nincs ereje, nincs semmije.
Legyetek az én tanúi m
Ti gyerekek is meg tud játok ismertetni J ézust. Nem kell megvárnotok, míg
lelnóttök, hogya tanúi legyetek.
Amiko r békét visztek a családba, az iskol ába. a játé kba, ami kor pr óbáltok
jót akarni mind enkinek, mint Jézus: az ó tanúi vagyto k.
Amikor tisztelettel bántok egymással, befogadjá tok magatok közé a nálat ok
szegényebb, szerete tre szoru ló gyerekeket, sz ívese n eljá tszotok a kiseb bekk el :
az ó tanú i vagytok.
Amikor beismeritek hibá itokat és becsánatot ké rtek; amikor rászánto k egy
kis idót, hogy imában elbeszél gessetek Jézussal : az ó tanúi vagytok.
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A vasárnap Onnep
Nem

kö nn yű

meslelkű n ek

testvérnek ismern ünk egym ást. Nem könn yű ószinté nek és nelenni. Nem kö nnyű megtenni az Atya akar atát.

Senk inek sem

könnyű .

Nekt ek gyerekek nek sem.

De J ézus nem hagy egyedül küsz ködni. Hanem velünk van, hogy legyózzük
a hazugságot az igazsággal, a lustaságot a készséggel . az ön zést a nagylelkű
séggel.
Vasárnap, amiko r a szentmisén találkozto k a többi kereszténnyel , új ra barátságot köttök Jézussal, és megerósödtök a barátságban egy:nás között.
Nagy ünn ep az, amiko r Jézus bar átai tal álko znak !
Hogy megújítsuk a világot

Új vil ágot k iv ánto k, ahol az emberek jobbak, ig azságosa bbak, becs ület esebbek. Ez tetszik az Iste nnek, sót ó is ezt kívánja.
Ha akarj áto k, örö met tu dto k vinni annak, aki szomorú ; barátságot annak,
aki magányo s; boc sánatot anna k, aki hi bázott ; segítséget ann ak, aki rászor ul :
reményt annak, aki csügge d ; Igazs ágot annak, aki téved .
Egysz erű , de nyílt szóval kéritek min den gyerek számára. hogy családja
segi tsen a felnöv eked ésében ; hogy jog a legyen elegendó étel hez, egészsé ges
lakáshoz ; ahhoz, hogy veszély nélkül játszh asson ; hog y iskoláb a járh asso n, új
dolgo kat tanulni és ba rátokra lelni ; hogy gyógyítsák, ha bet eg ; hogy megtud hassa az igazságot.

Amikor így teszt ek, eg yütt műkö d tö k minden jóakaratú emberrel , hogy új világot alko ssunk , és ez tet szik a jó Istennek.
~Ietetek ajándékával

" Mit csin álsz, ha nagy leszel? " -

kérd ezik néha a felnótt ek.

Van, akinek már megvan a terve, a másik nak még nem .
Egy bizonyos : Jé zus tovább hív benneteket, minden nap. Nagy vágyak at,
csod álatos terv eket önt majd a sziv etek be. Kinyitja a szemet eket szükség ben
lévő testvéreitek felé , és azt kér i : köte lezzétek el magatok értük.
Ott vannak közte tek a jövendó szüló k, a jövendó munkások és parasztok.
tanltók és orv oso k, a jövendó papok , szer zetesek, nóvérek.
Holnap, éppen úgy, mint ma, minden kinek meg lesz a maga helye és a betöltend ó hivat ása. És minden hivatás szép, mindegyiket ti sztelni kell.
Az új vil ágot , amelyet már ma kezde tek megal kot ni, holnap tovább építitek.
ha mindig jól használj átok mindazt az ajándéko t, amit az Úr ad nekt ek.
Nézzetek máris kör ül, a csal ádban , az iskolában , a közösségben : kinek van
rátok szüksége?
Felel jetek az Úrnak igen nel, élettel, imádsággal. Fogjatok össze más gyere kekkel, és együtt tan ul játok válla lni felel ósségeteket.
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Menjetek énekelni
Mielőtt elköszönnénk tőletek, azt is meg akarjuk mondani nektek: nem
vagytok túlságosan kicsinyek ahhoz, hogy építsétek az Egyházat. Segitsetek,
hogy nagy család legyen, ahol minden ember úgy érzi: várják és befogadják.
Közösen segítsétek egymást. Fedezzétek föl, hogyan vagyunk együtt az Egyházban és hogyan segítjük testvériesen egymást.
Kiáltsátok ki hangosan örömötöket, hogy éltek, nőttö k, szerettek. Nagy üzenet ez mindenki számára.
Es ahogyan a zsidó gyerekek ünnepelték Jézust Jeruzsálembe érkeztekor,
fogadjátok ünnepelve a közöttünk élő Urat, s mondjátok el mindenkinek a Pápa
szavait : "Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztusnak!"
Igy minden város és minden ország - a ti segítségetekkel is - barátságosabb és testvéribb lehet.
Menjetek és énekeljétek bele mindenkibe az új világot váró reményeteket.
Üdvözlünk és megáldunk valamennyiteket és kedveseiteket is.
A ti püspökeitek
Róma, 1979. április 8, Virágvasárnap

PÁZMÁNY P ~TER PÜNKöSDI PR ~DIKÁCI OJ ÁBOL

Mely drága ajándékokkal ékesíttetik, akinek Szent Lélek adatik
Bévebben ismérteti a Szent irás, bennünk-való cselekedetit a Szent Léleknek, mikor őtet víznek és tűznek nevezi : mert az ellenkező elementomok viaskodó tulajdonságaival és cselekedetivel, azon egy Szent Léleknek a híve kben,
sok csodálatos cselekedeti ismértetnek: mellyekkel melegít az isteni szeretetre,
hidegít a világi dolgokra : nedvesít az üdvösséges gyümölcsözésre, szárazt a
testi indúlatokra : felemel a mennyei kívánságokra, alányom a magunk alázatára . Egy szóval: miképpen testi életünkre, tűznél és víznél semmi nincs hasznosb ; úgy, a mi lelkünk javára, semmi hasznosb és szükségesb nincsen a Szent
Léleknél.
Először azért : Önnön-maga Christus, víz-nek nevezi a Szent Lelket (Jn 7,38).
Nem z áporesőb ől áradott pataknak, vagy álló-víznek; hanem eleven forrásból
eredett folyó-víznek, mely szűnetlen foly és mindenkor újabb vízzel bévelkedik.
Első és legszükségesb haszna a víznek : hogy nem gyújtya, mint némely
italok, hanem elóltya szomjuságát, a ki issza . Ezt a tulajdonságot dicsíri Christus
abban a vízben, mellyet ő ád: és azt mongya; hogy tellyességgel mególtya lelki
szomjúságunkat (Jn 4,13). A mi lelkünkben két-féle szomjúság vagyon: eggyik
ártalmas ; mert betegségból származik : úgy-mint a világi gazdagságo k, bőcs ülte
tek, gyönyörűsége k kivánsága; mely soha ezek italával meg nem szűnik . Azért
ezt a szomjúságot, a Szent Lélek lsten vize akkor óltya-el, mikor meggyógyíttya
betegségünket és szájunk ízit úgy megváltoztattya. hogy útállyuk, amit eléb
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szomjúhoztunk; keserúnek ismérjük, amit eléb édesnek tartottunk. Másik szomjúsága a léleknek egésséges : mellyel Istent és a mennyei jókat szomjúhozza.
Ezt a szomjúságot el nem vész i, sót neveli és gerjeszti a Szent Lélek, úgy, hogy
aki ó-benne legtöbbet iszik, leginkább szomjúhozza : Uram , add nekem azt a
vizet (Jn 4,15).
Másik tulajdonsága a víznek : hogy testünkról és egyéb czulánkrúl (ruhánkrói) elmosogat minden mocskot és rútságot. A Szent Lélek sokkal csudálatosban kimossa és megtisztíttya lelkünk szennyét. Mert a viz csak megszabadíttya
a testet a hozzá-ragadott mocskoktúl, hogya testnek tulajdon szépsége vagy
rútsága , magán maradgyon. De a kit meg tisztít a Szent Lélek, azt minden-féle
rútságból kitisztíttya. Ennek-felette, a mos ás-után , maga-is benne-marad, és
lakást szerez nálla (Jn 14,23). Végezeté re, nem hadgya a kitisztúlt lelket természetszerént-való állapotában, hanem a hónál fejérebbé tész i (Zsolt 50,9).
Harmadik cselekedete a víznek, az; hogy öntözi és sírosíttya a földet. Ha
a Szent Lélek vizével nem öntöztetik a mi lelkünk, olyan , mint a föld eső-nélk ül
(Zsolt 142,6). De, mihent ezzel a mennyei vízzel öntöztetik lelkünk : ollyan lészen, mint a folyó-víz-mellett plantált szép fa (Zsolt 1,3): levelezik, zóldellik,
gyümölcsözik : szent gondolatokat, aítatos indúlatokat, istenes jóságokat nevel
bennünk.
Sokkal külömben és felségesb módon élteti a Szent Lélek, akiket öntöz,
hogy-sem a víz a füveket és fákat. Mert a víz-öntözés nem változtattya természetit a fának; a vad-körtvélyból bergamotot vagy kármány-körtvélyt nem nevel.
Akár-minémü vízzel öntözzed a tövisset, szólót nem szedhetsz rólla. De a Szent
Lélek vize , mellyel lelkünk öntöztetik, csudálatos-képpen elváltoztattya, felmagasztallya és hatalmas méltóságra emeli lelkünket. Megeleveníti a b űnben
hóltakat és természet-felet-való gyümólcsözésre vastagíttya.
Ez a víz , keresztyének, melyre Christus nagy kiáltással hí minket : ha ki
szomjúhozik, jójön hozzám és igyék (Jn 7,37): ingyen pedig, ezüst-, arany- és
minden csere-nélkül adgya ezt a drága vizet. Oh áldott víz! Oh üdvösséges ital!
Másodszor : a Szent Lélek jövetelét írván Szent Lukács, azt mongya : hogy
úgy jött, mint t űz (Csel 2,2). Túznek neveztetett a Szent Lélek, mikor Christus
azt mondotta, hogy t űz bocsátani jött e világra (Lk 12,49). Azt kel ebból tanúInunk, hogy azt cselekszi lelkünkben a Szent Lélek, amit külsó-képpen cselekszik a t űz a testi állatokban.
Eggyik cselekedete a túznek, hogy nem csak a vasat rosdátúl és egyéb
ércze ket húlladékoktúl : de a rétet és szántó-földet is haszontalan avartúl és
gazoktúl megtisztíttya és tisztítása-által gyümölcsözóvé teszi. Azért, mikor a
szorgalmatos gazda, régi gond-viseletlensége-miat tövistúl és gaztúl megsoványíttatott földét hasznossá akarja tenni: elsóben tüzet vet az avarba: ez-által
tisztíttya és készíti a földet az ekéhez, kaszához . Az lsten mezeje a világon
meggyökerezett gonosságok tövisse-miat nem szenvedheti vala a törvény ekéjét; be nem vészi vala a jó magot; tövisnél, bojtorjánnál és több veszedelmes
gaznál egyebet nem termett vala: tüzet bocsáta lsten Pünköst napján e világra;
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felgerjeszté az Apostolokat: nagy zúgó és sebessen-fúvó szelet támaszta reájok,
mely a tüzet az egész világra terjesztené; és megégetvén a hamisságok, bálványozások, istentelen erkölcsök t övlssét, az Evangélium ekéjéhez készítené
e világot: hogy az-után, ama mennyból hozott jó mag, az lsten Igéje, belévettetnék, felneveked nék és bévségesen gyümölcsöznék.
A föld elsó teremtésében a Szent Lélek vette-el magtalanságát a földnek
és víznek (Ter 1,2): ó tette tenyészóvé, elevenító magvának erejével. Amit akkor
a külsó és látható elementomok szépítésében cseleküvék a Szent Lélek, azont
cselekedte Pünköst napján az emberek lelkével. Mert Ó, Spiritus vivificans,
eleven ító lélek: mihent világra bocsáttaték, mingyárt megújula, megszépúle, az
üdvösséges életre, a szent és tekéiletes erkólcsökre megelevenedék ó-általa
a világ .
Másik ereje a túznek: hogy az igen lágy földet, me ilyet egy szalmaszáilal
által-Iyuggathatsz, erós téglává, cseréppé tészi, kóvé változtattya. Hová lehet
lágyab és gyengéb edény az Apostolok-nál, a Szent Lélek vétele-elót? Péter,
aki feje vala a többinek, egy leány szavára esküszik, átkozódik, hogy nem lsrnérl
Chr istust : min nyájan bérekeszkedtek (bezárkóztak), félelmesek, gyengék vóltak,
valamíg mennyei túzzel meg nem keményedének. De mihent ezzel a túzzel
megmelegedének, bátorodván és vastagodván, nem-csak szókat, hanem veréseket és vér-ontásokat-is örömmel szenvedtek, bátran dicsekedvén, hogy sem
élet, sem halál el nem szakaszt minket az isteni szeretettúl (Róm 8,35kk). Menyi
ezer gyenge szúz leányzók; menyi gyarló és apró gyermecskék; menyi gazdag
urak és b ölcsek, örömmel mentek a halálra Christusért? Köszönnyük annak,
hogy a mennyei túz megkeményítette és törhetetlen né tette a gyenge lágy
földel.
Nem-csak a t űr ésben, hanem a cselekedésben-is csudálatos erósségek
vólt az Apostolok-nak, ettúl a mennyei túztúl. Láttyátok-e a nagy álgyút, valamíg
tüzet nem adnak gyújtó lyukába, semmit nem ront; semmi ereje nincsen; akármely gyermek körúle forog és kezét vagy fejét beléje tészi; de, mihent a túz
megilleti gyújtó lyukát, rettenetes pattanással kőfalokat ront; és valamit elótte
talál, földre dójti, ontya. Iilyenek valának az Apostolok ; a Szent Lélek vétele-elót
semmi erejek nem vólt: de , mihent a mennyei túz bennek felgyújtaték, senki
ellenek nem álhata. A Szent Lélek tüze , az Apostolok szúvében meggyúladván,
lángját szájokon kibocsátotta; és ennek gyors indúlattyát senki meg nem tartó ztathatta.
Harmadik tulajdonsága a túznek: hogy, noha meg nem lágyíttya, amit a
meleg ség keményített, hanem inkáb keményfti: de, amit a hideg keményft, azt
a t űz elolvasztya. Panaszkodással mondotta régen lsten, hogy az emberek
szíve gyém ánt kem énységre jutott. De, mihent a Szent Lélek tüze megilleté
ezt a keménységet : megolvadának a jegek; meglágyulának a vasak; elváltozának a kemény szívek (Zsolt 147,18; Ez 36,26). Ki nem tudgya, mely kemény vala
a Szent Pál szlve. mikor a hiveket öldökli-, mészárollya-vala? de mihent a Szent
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Lélek illeté sz lvét, úgy megl ágyúla, mint a vias z; és csak azt kiált á : Uram , mit
akarsz, hogy cselek edgyem ? (Csel 9,6).
Negyed ik cs el ekedete a t űznek , hogy a setét házat megvilá gosittya és rnlndennek kimutattya színét, mellyet a setétség béfedett vólt. Oh mely nagy vakság ban, mely veszed elmes setétségben vagyon a ml lelkünk, ha a Szent Lél ek
tüzével nem vllágosí tt ati kl
Oh mely csudálatos, mely hasznos és üdvösséges tűz a Szent Lélek tüze !
Ez a fö ldi em bert mennyeivé változtattya : a setétségben-Iévöket megv il ágos ittya :
a hidegeket felgerjeszti : a nehéz és földhöz ragadott szíveket felemeli : a késedelmeseket serényekké tés zi. Ez emészti lelkünk rosdá ját : tisztíttya úndokságát : változtattya és tüzessé tészi kívánságát.
Ezt a drága tüz et, ezt az üdvösség es vizet , nem-csak az Aposto lok-ra bocsátotta Christus Pünköst napj án : hanem kész mireánk fe jenként szállítani, ha ennek
vétel éhez méltó készűlettel ta láltatunk. A testi emb erben az lsten Lelke nem
marad ; de a Szent Lélek-által a test lelki tulajdonságokba öltözik ; mint a tüzes
vas rés zesűlni szokott a tűznek tulajdonságaiban .
Lássátok azért. ker esztyének. mellyik lelket választyátok.
(ÖM VI I. 79-90)

Imádság az életért
Áldott legyen az élet
Mondom nektek: jó élni
Áldott, aki szült és gyöngéden szoptatott
Áldott a termékeny mag a méhben
Áldott a növekvő embrió, akinek ma kell m egsztiletni.e
Ald ott Istennek minden teljesen kifejlődött gyermeke
Áldottak mind a gyermekek az egész világon
Áldot t minden édesanya, aki m egszüli gyermekét
Áldott minden édesapa, aki eltartja a csontj ából való csontot , a húsából
való húst
Áld o tt minden orvos , aki elutasítja, hogy életet öljön, de ígyekszik életet
m enteni
Áldott legyen az ÉLET csodá ja és az ÉLET Ura, a ki gond oskodik minden
élő teremtményéről

Áldott legyen

Szűz

Má ria, aki nem mond ott ellene, hogy Isten Fiát anyaöliében hordja
Aldott legyen az Úr Jézus, a ki nem vetette meg, hogy magzat legyen a
szüzí méh szentélyében.
(Má rton testvér)
5
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ESZM~K ~S ESEM~NYEK

"A VILÁG PLI:BÁNOSA"
Az amerikai kommentátor, ak i Igy nevezte a Szentatyát, aligha ismeri a hasonl6 c írn ü, kedv es XXIII. János pápa-életrajzot. A kifejezés szinte magát61
ad6d lk , ha fi gyelj ük fáradh atatlan utazásait. Különben " egy ,mozgé kony', szolgálatában dinamikus és ,polic entri kus' pápa eszméje tel jesen beleillik Jézus
prog ramjába és ak arat ába. Nem já rta-e ő be Palesztin át egyik végétől a másikig, és nem para ncso lta-e meg ta n ftványain ak, hogy mind enhová menjenek el
ter je szten i az evangé lium ot? " (Oss. Romano) Igy beszélt útjár61 a pápa is a
rá követk e ző általános kihallgatás elején :
" Val6ban a hit út ja volt, semmi más ; cs akis azért tettem, hogy hirdessem
az evan géli umot, hogy , m eg erős lt sem testvére imet ', vig asztalj am a szomorúakat.
tanúságot tegy ek lsten szeret etéről , megmu tassam az emberiségnek transzcenden s ren de ltetésé t. Mint Szent Pál , nem hi rdettem mást , csak Krisztust, az
é rtünk megf eszltett és fe ltá madott Kr iszt ust ! (vö. 1Kor 1,23) A hit útja volt,
mert az imádsá g út ja, középpo ntjában mindig az lsten szaván val6 elmélkedéssel , az Euka ri szti a meg ülésével és a Szent Sz űz segltségül hfvásával. ,Vándor
hitoktatás' is volt, amelynek so rán szánd éko m szeri nt mindenütt, mindenfajta
emb ernek kiem elt em a katol ik us ta nítás hit eles és eltörölhetetlen örökségét.
~s a béke , a szeretet, a testv ér iség út ja , amely elv itt az ENSZ székhelyére.
Amint a tömeg ek kel való min de n ta l álko zásomban. úgy mindenekfölött ott ,
Krisztus és az Egyh áz nevé be n az igazságosság ot és békét óha jt6 népek tolmácsak ént lép tem föl, a szegények, a s zenvedők , az elnyomottak, az alacsonysor súak, a gyermekek nevében ."
A pápa 9 nap alatt 15 helyet kere sett fe l, 76 beszédet mondott. (Valamennyit
maga készítette el k ézí r ással. lengyeiül - néha dudorászva fogalmazás közben -, majd az ango l for dftást ismét átnézte .) Mindenfajt a emberrel találkozott :
püspökökkel , papokkal, nővé rek ke l, kispapo kk ai , betegekkel (csak Knockban
25OO!), a háború nyom orékj aiva l, - államférfi akkai és földművesekkel, öregekkel , fi atalok kal, gyer ekekke l, - i rekk el, lengy elekke l, ukránokkal , olaszokkal,
a Fehér Ház ti zezernyi elő k e lő vendég éve l és a nyomort anyák népével.
lr or szág, " a szent ek szi gete " , komoly lelki elők és zülettel várta a pápát. PI.
a nunc iat úr án föl fek tete tt albumban több mint 200 OOO ember kötelezte magát
aláírásával - kü lföl die k is - , hogy a szentolvasó imádkozásával kérik lsten
kegyelmét erre az útr a... Nagy mozz anatok " voltak itt : a d ublini Phoen ix-pa rkban be mutato tt szen tmise, az északi hat áron fekvő Droghedában elmondott
megrázó bé kefe lh fvás, Galw ay-ben a fiat alok miséje, a knocki kegyhely meg 66

látogatása (voltaképpen ennek jub ileumára h ívták meg) és a lim erlck! mise.
amelynek homiliájában átfogó prog ramot adott az fr népnek.
"Szombattól kezdve írorsz áq egész népe zarán dok nép volt. és az egész
nemz et Imádkozott " - mond ta búcsúköszön tésében az i r pr ímás. Az ország
4 és fél millió lakosából bec sl ések szerint fel énél több személ yesen látt a a
pápát. Csak a Pho enix Par kban ezer pap áld oztatta a tömeg et. A hagyom ányos
fr ta rtózkodás ("m i nem kiab álunk, nem verj ük össze a te nyér ünket . hanem
imád kozunk a pápával és a pápáért ") hamarosan teret eng edett a for ró lelk esedésnek. Emellett valam i meleg családiasság jellemezte az egészet. Egyr emásr a felhangzott a szokásos fr köszöntés : " százezerszer lsten hozott " , a köztársasági elnöktől kezdve a fiatalok szónokáig. A hivők elárasztották a pléb ániákat a pápának szánt ajándékokkal : gyümölcsökkel , kegy tárgyakkal , levelekkel. a legszerencsésebbek a pápa szállásán adhatták le őket. Egy 84 éves ör eg a
limericki mise felajánlásakor viseltes olvasóját vitte az oltárra. Amerre a pápa
járt, kétfél ét kell ett egyre megáldania : új templomok alapköveit (csak Kn ockban 34-et) és fia tal facs emetéke t. amelyeket elültetnek a látogatás emlékére.
A fiatalok nevében így köszöntötték: " Hisszük. hogy Kr isztust és az ő szavait
kapjuk tő led, Péter utóda. Hisszü k. hogy vezé rünk és fejünk vagy . mert hiszünk ;
kérjük. erősítsd meg hitünket és vezess. szeliden , de szilárdan. Nek ünk fiatalokn ak nagy dolog a te jöveteled; követni akarjuk ezt az utat: az igazságot.
Adja lsten , hogy az ő segítségével tovább vezethess és segIthess bennünket. "
. Remélem. hogy kapcsolatba juto k a néppel. Ez a tonto s" - mondta a pápa
az űjsá giróknak . Erre sohasem sajnálja az időt. Autó ja lépésben halad az úton.
misére men et száz meg száz kezet szorlt meg a kordonon át. mindegyre fö lkap
egy-egy gyereket. hogy megcsókolja . (..Pedig nincs szükség e szavazatokra. tehát sz ívből teszi " - jegyzi meg a rosszmájú ame rikai ri por ter.) Ame rikában
a farmer-m ise után még azt is megtette. hogy a biztonsági szervek kétségbe esésére egyszerúen a tömeg közé ment , amel y nyo mba n összecsa pott körülötte.
M i n d e b bő l persze nemcsak a következik . hog y sok névte len kis ember visz magával életre szóló emléket. hanem a napi rend állandó eltolódása is egy-két
órával. Ezzel most már szoká sosan számol mindenki. A Fehér Házba vivő útján
a pápa cinkosan jegyezte meg az ünne pl őkn ek : ,.A ti hib átok. ha elk ésern!"
EI is késett 11 pe rcc el.
A belső viszályoktól szagg atott ír nép f ő l l-é l e g z e tt az öröm e napj aiban. és
a kereszténység nem könn yű útján . Akik valami látván yo s pol itikai
eredményt vártak. azok természetesen csa lódtak. De a páp a megtett e. amit
tehetett : e rősftette a békeakaratot a jóindulatú lelkekben . " Ne veszltsétek el
blzatmatokat, hogy meghallgatják a hangomat. ~s ha nem is hallgatnák meg :
jegyezze föl a történe lem, hogy Irorsz áq életének egy nehé z pill anatáb an Róma
püspöke eljött ors zágo tokba. hogy veletek volt és Imádkozott a békéért és klengeszte lő désért . az igazságosság és béko győzelméért a gyúlölet és erős zak
tölött." (Droghedai beszéd .)
megerősödött
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" Csodálatos és emlékezetes élmény volt mindnyájunknak - írja valak i. Elt ekintve el ké pe sz tő kitartásától - hiszen kim erítő napirendje volt mind ennap
ittlé te alatt - le gin kább mél y lel kisége és imáj a ragadott meg. Az evangéli um i
üzenet fe lszó lí tását pr édi kált a, minden fölhigítás né lk ül. Olyan poz itr v és reménnyel tell volt l Különösen megrag ad ó volt a fiat alo kk al való viszo nya, a jóra
va ló képe sségükbe vet ett hit e, áhí ta ta a Szúzanya ir ánt és a beteg ek nek és
szenve dő kne k, érté kes apo sto lságuk nak megbec sülése."
Ha az í rors zági látogatás egységes kép et mutat, akko r az amerikainak rn érleg e ko ránt sem il yen egyszerú. A pápa ott egy nem zeti ségil eg és világnézetileg
te ljesen pl uraliszt ik us föld re lépett, ahol a lakosság 38 % -a semmiféle egyházhoz tart ozónak nem vallja magát. A szok ásos " ameri kai stílus" , a pápa ünneplése rekl ámo kban, slágerekben stb. sokakat zava rt. Ct magát, úgy láts zik, nem :
mint realista tudo másul vette a tényeket. Kés zség gel vett e át a fiatalok ajándékait : farmernad rágot, gitárt (amin tud is já tszani) , zen ekaruk játé ka közben
kézmozd ul ataival a dobolást mí melte, mik or vala ki a galambbúgást utánozta
ne ki, a maga " lengyel rnód ján " viszonozta, és ami kor 9 pe rcen át nem hagyták
szóhoz ju tni, csa k ennyi t mondott mo sol yogv a : ..Tu djátok, rnlt je lent ez : felforgat juk a pr ogramot." Hanem aztán mik or szóhoz ju tott, ige n komoly dolgokat
mondott nekik, és meg is hallgatták.
A pápa, találó "S heph erd l" (El ső Pásztor ) nevet viselö repülőgépén , hatalmas t ávol sáqokat já rt be . Itt is csak a főbb po ntokat sor oljuk fel : Bostonban
lép ett am er ikai fö ldre. Szentm iséjében, a gazdag ifjú evan géliumát elemezve,
már fel csend ült ige hirdetésén ek alap go ndo lata : " Kövess engeml " New Yorkban egy napot az ENSZ székh ázában tö ltö tt ; este a Yanke e-stadionban mondott
misét, fölkereste Har lem és South Bron x két nyomornegyedé t. ("Jelenléte itt
ma este an nyit je le nt, hogy mi is érünk valamit " - fogad ta a bronxi lelkész.)
Másn ap így vett búcsút New Yo rk-tól : " Egy városnak mindenekfölött lél ekre
van szük sége, ha emberi lénye k igazi ott hona ak ar len ni. Nektek embereknek
keil meg adno tok ezt a lelket. Ho gyan? Úgy , hogy szeretitek egymást. " - Philadelph iáb an imádkozott Neuma nn Szent Jáno s püspök sírjáná l, elment az ukrán
szék eseg yházb a, misézett papoknak és szem inaristákn ak. Okt. 4-én délután
Des Mo ines-b en (Iowa) farmerek nek mut ato tt be szentmisét, buzd ítva a föld
szeretetére és a nélk ül özők seg ítésére. (Ezt a k it é rőt csak pár héttel előbb
iktatták be : egy földm úves hívta meg levélb en a p áp átl ) Másnap Chicagóban a
len gyelek nek mi séz ett , majd rendk ívüli püspökkari ül ésen nagy beszédben
szögez te le az Egyház tan ftását, e lsőso rban er kö lcs i al apelveit. Este a szimf6nik us zene kar hang verseny én vett részt. meg gratulál va a vezénylő magyar
Solti Gyö rgyöt. Ok t. 6-a Washington ban a közél eti személyi ségeknek volt fenntartva , beleértve a Carter eln ök ke l való szemé lyes találkozást. A másnapi zárómise után visszaindu lt Rómába . - A túl zsúfolt, fárasztó pro g ram során , korán
k ezd őd ő és éjsz akába nyúl ó napokban , a pápa elnyú hetet lenne k bizonyult.
Ig az, megesett, hogy a zajos hell kopt eren édesdeden elszunyókált. (Az embernek önkéntelenül is a Genezár et tavi jelenet jut eszébe .) De a következő talál-
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kozón már ismé t "elemében volt " . Legnagyobb "tel jesítménye " talán még is
az, hogy tudo tt eg észen "személyes " maradni. " Mintha csak ö lett volna meg
én " - fogal mazta egy 16 éves fia tale mbe r. A Szt. Patrik székesegyházban a
laudes végén gratulál a fi ata l k ó r u sv e z et ő pap nak, rögtön észrev eszi, hog y
verejtékes a homloka, és letö rli a zsebke ndőjével. Az ENSz szé kházába n megtudja, hogy egy fia tal tit ká rnő t agytumorral operáltak. Nyomban fe jére teszi a
kezét , és külön megáldja. Des Moines-b en egy 5-6 éves fiúcska köszönti, akivel aztán sen ki sem t ö rőd i k tovább. A pápa vi sszahúzza maga mellé, és véd i
a tolongásban. Ilyesmit nem felejtene k el az embere k.
Humora, szell emessége sos em hagyt a el. " Szentatya, én a polg ármes te r
vagyok " - mutatkozott be Mr. Koch New York-b an. " Majd Igyekszem jó polgár
lenni " - biztositja a pápa. " On jó po lgá r. On a vilá g első polgára." - Cart er
elnök egy lengyel mond attal üdvözli ; válaszában nyomban gratulál a lengyel
kiejtéséhez, jó fzü nevetés re fak asztva a körülvevő not abilitásokat. Az ENSZ
székházának egy ik emeletén a ka lauzo ló Waldheim főtitkárnak megjegyezte :
"Látom, sok hölgy van itt : ez jó a bék ének. Jó jel , hogy több n ő van a vilá gon,
mint férfI!"
Mit várt Amerika nép e a pápátó l? A ki áb ránd ult társadalom s főleg a mélyen
megosztott kereszté nység szomjazik egy " leader", egy ki e m elk ed ő , mégis
megközelíthető erkölc si péld akép után. II. János Pálban pontosan ezt kap ta
meg . A hit öröm ét árasztó egyéniségével vonzóvá tette a keresztény tan ít ást.
A lelkesedés nagysága magá t a pápát is megl epte . Az embere k közel é rezték
magukhoz : " Olyan volt, mint egy testvér. " " Egészen ol yan volt, mi nt egy egyszerü embe r." " Úgy beszél a néppel, mint a család jával." I:s töm egbe n is szekat lanul kulturá lt an visel kedte k a jelenlété ben : apró jel e ennek, hogy pl. igen kevés szemetet hagytak mag uk után. New Yor k köztisztasági hiv atal ának mindössze 50 dollárjáb a került a takarf tás! " Erélyes a szószéken , de kedve s az
utcán" - volt a közvélemé ny. I:s mert szerették, szívesen és lelkesen meghallgatták a komoly, ígé nyes, nem egysze r kell emetlen igazságokat, amelyeket elmondott. Nem je lenti ez pe rsze, hogy mindenki elfogadta ezeket, - még kevésbé, hogy meg is foga dta. De bámulatos, hogy minden ki osztatlan elismeréssel adózott nek i, azok is , akik nem ér tettek vele mindenben egyet. Meleg embersége mellett bi zony ára sugárz ó erejü , életével hi bátlanul alátá masztott meggyőződésének köszö nheti ezt. " Mindig úgy beszé lt, mint aki po ntosan azt is
gondolja , am it mond." Tén y, hogy a jobbaka t komoly lelkiismeretvizsgálatra
ösztönözte. Az ism ert papszoci ol ógus , Greeley a nem ker esztények ajká ra adja
a kérdést : " Ha ez a varázslatos, bámulat os, erőteljes emb er képvi seli a katolicizmust, akkor ti többiek hogy nem vagytok Ilyene k? Hol a ti reménye tek, a
nevetéstek, a b fzó örömötök? - Bizony nehéz szerepet szabott elé nk!" Egy
névtelen cíkk fró találóan summáz: "Úgy tetsz ik , János Pál pápa amerik aí látogatásának főcélja egyszeruen az volt, hogy megint megkedveltesse a lelki Igazságokat. Táplálékot ajánlott fől a szellemi rosszu ltápláltságban sze n ved ő ame-
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rikaiak lelkének. Egy röv id láto gat ás során mi ndent elmondott, amire szükségünk van, hogy problémáinkat vilá gosan meglássuk."
Megnyilatkozásai közül kiemelkedik az ENSZ-ben mondott nagy beszéd (r övldltett formájában pontosan egy ór a hosszat tar tott) , ahol valóban " az emberiség lelk iismerete" gyanánt szólt. " Mi mást mondhattam volna ez el őtt a politikai
jell egú fórum előtt - mondta utóbb - , mint ami az evangé li umi üzenet magvá t
alkotja? "
Elöl járóban megállapltotta : meghIvása arra vall , hogy az ENSZ elfogadja és t iszteli
az emberi kérdések vallási és erkölcsi dimenzióját. üdvöz ölte a földkerekség valamennyi és minden egyes emberét . Föli dézte az ember i jogok nyilatkozatát, amely nem
maradhat puszta betü . Meg ismételte VI. Pál emlékezetes szavalt : . Soha többé, soha
többé háborút! Soha több é egymás ellen vagy akár egymás fölött; min dig , mindenben
egymássali" Az Egyház békéért Imádkozik, békére tan ít. békére nevel. A fegyv erke zési
hajszát azonban csak az szüntetheti meg, ha a gyülölet és rombolás okainak gyökeré ig
hatolunk. A háború szelleme szükségképpen klfejlöd lk ott , ahol megsértik az ember
veszedel em fenyegeti a mai világo t:
méltóságát és elidegeníthetetlen jogait . Két
az anyagi javak .félelmetesen egyenlö tlen· elosztása a vele járó feszültségekkel - és
a lelk i sérelmek. mindenféle diszkr imi náció . Mint az Egyház e lső pásztora, a pápa
külön ls kitért a vallás szabadságra. Beszéde végén a nemzetközi gyermeké vre hívatkozva fö ltette a drámai kérdést: .Tovább gyüjtögetJük-e a gyermekek új nemzed ék ének fe je fölé az általános Irt ás fegyve reit, amelynek eszközei ott vannak a modern
államok . fő leg a nagy világhatalmak kezében? A fegyverkezési versenyt kapják-e től ünk
kikerülhetetlen örökül?" - A beszédet azóta fölvették az ENSZ hivatalos dokumantumal közé.
íö

Wojtyla pápa egy éves szolgálata alatt három fáldrészen már egész sor országot járt be. Kétségtelen, hogy nemcsak a pápa hat útj ai során az emberekre,
hanem órá is formálóan hatn ak tapasztalatai. Az is bizonyos, hogy a siker útja
mindig veszedelmekkel Jár. Mély lelkiségével ó maga van ezzel leg inkább ti sztában . azért idézte azóta ismételten és nyomatékosan az Úr Jézusnak a " haszontal an szolgáról" szóló szavalt. A támogatást, amely et t ől ünk , . t érde n átt ö
seg ltó itá l" annyira kér, bizonyára akkor adj uk meg , ha nem " szupe rsztá rnak"
nézzük Szentatyánkat, nem esünk "t rium falizm usba", de igenis él jük a hit öntudatát és örömét, igyekszünk megfogadn i a legföbb pásztor útmutatásait, és
sokat imád kozunk érte , úgy, ahogy kérte : " hogy hú marad jak küldetésemhez.
és hogy mindig csak ezt ismétel jem : haszontalan szolga vagyo k. Amen." (A
Pompe iben mondott beszéd vége .)
R.

ITT VAGY VELÜNK, URAMI
Kis szobám ajtaja, ahol szólon gattu k egymást, Te meg én , nyitva vo lt . és
- egy ember jött be rajta . Te voltál az ajta ja. !os az én " Te" szócs kám. útban
Feléd , egy ember szlvébe hullott. Most már nem tudom, ki szóIrtott elóbb, ki
verte fől ben nem először a " Te" szavát: Te vagy az ember. Azt sem tudom
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már, hánya n vagyu nk a szo bácskán kban : hár man-e, ketten, vagy csak egy·
valaki ? l:s nem tu dom , hogy mekkora: tágas mess zeség-e, amelybe kiléptünk,
magunk mög ött hagyva teremtése d apró előszobált , vagy egy rejtett, bizodalmas sarok vil ágod legbensejében?
Hadd besz élek hát Neked szer et etem szivbeli egy ségéról, kettenlét e mrő l és
Roppant csillagainkról kics iny földeden túl, meg a paradicsomi
zug ról nagy világod közepén!
hármanlét ünk rő l!

Együttlétem azza l az em berr el, akit Te vezettél be hozzám, hogy Feléd lndltott "TeN szavam árá találjo n . . . Ó , mit eszeltél kl Te itt ! A szeretet ez iránt
az egyetlen ember irá nt, akit nekem ajándékoz tál, egészen más, mint a többi
ember Iránti szeretet, amit parancsoltál. Voltaké ppe n már több, mint szeretet,
de hát mi érne túl a sze retet csúcsain! Hisze n a szeretet Te vagy, és Rajtad
túl nincsen világ i Ez az együttlét nem térbeli ; nagyo n is gyakran éppenséggel
elválas ztanak messzen yúló hegyláncok és mindenfél e mély vizek. Minden térrWl mélyebb egy üttlét, és még en nél is tö bb. A lét legvégsá mélyeibe ér, legalsó
alapjaiig, le egészen Hozzád. Mert ott árad ki Belő led magadból, mint saját
életed és szereteted kútja. Es szeretet ünk meg nyilvánulásai mintegy az örök
forrásaid fölé épü lt lát ható házikó. Együttl étünk Fiad Szivé be ér, Szívének és
Egyházának t itk ába . Ezért misztérium, ezért szentség, szent hasonmása annak
a nagy szövetségnek, ame ly minket a Te Igéddel egyesit.
Kölcsönös birtoklás és élvezé s ez, s ugyanakkor kölcsönös adás, átadás,
odaadás. Köl csönös megér tés, kölcs önös bizalom, és még több : mert ez a
megértés és bizalo m már tú l van mind en vágyon, hogy megértsünk es hogy
megértsenek bennü nket , ez a bizalom megeláz minden el határozást, hogy bizni
akarunk. Szünet nélk üli Ide-oda áramlás, - és még töb b : több, mint amit egymásnak mondani, egym ással közöl ni lehetne. Mert mindaz, ami t szavakba foglalhatunk, csak a perem rő l való . De a fénykö r közepébe nem hat ol szem, szó
nem tér vissza on nét hlrnökül.
Ez az együttlét szebb és fo ntosab b, mint min den egyéb körös körül. Világod
minden dolga közül cs ak egy a fon tos számomra, - az ember , ak it nekem adtál , hogy ho rdo zzam őt kett enlétemben, mert t ő l e termékenyült meg a lelkem.
Valam i új kezdődött akko r bennem, új ala ku lt kl bennem : új szenvedés és új
boldogság . Együttlétünk szü lte ezt magából, ezt a szenvedés t, ezt a bol do gságot. Szeretetünk gyerm ek eként jött a vilá gra . l:s úgy látszott , ki nem mer íthet jü k egy más te rmékenységét.
Hadd beszélek most Neke d fájdal mun kr ól, hadd halmo zom figyelő Szived re
szeretetem terhét, amelyet életemre halmoztál. Hadd rejtem sí rő szememet
egy kissé a Te öledbe. Lásd , az embe r, akit szere tek, mert Te rendelted, parancsoló édességgel, hogy szeressem I Egy emb er sem ok ozo tt nekem ennyi
szenvedést. Folytonosan remegnem kell ér te. Nem azért, mintha talán megint
elvehetnéd; mert amit Te egyszer Igy Ideadt ál. azt nem veszed el tóbbé. Nem
ls szeretetéért és húségéért reszketek. Ó, ak ik Igy tesznek, semm it sem tudnak
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még a szeretet ről. Szeretetünk és húsé günk nem a mi múvünk; a Te parancsodban és hivásodban van az alapjuk. Tied mindenestül , letétemény Benned, mint
valami kincseskamrában. A hely és idő kor látai miatt sem szenvedünk olyan
nag yon , leg fö ljebb egy kic sit. Igen , igaz , mind ig köz ibén k tolakod nak ; messze
dombok akad ályo zzák meg , hogy láthassuk egymást, vagy akár a vil ágosságot
is egym ás ab lakában. I:s minden útkanyarnál látjuk - nem jönni egymást. A szépet és fölség eset , amit oly gazdag on szórtál szét világodban, legtöbbször nem
mutathatjuk meg egymásnak, nem cso dálhat ju k egymással, s így fáj ó szépség
lesz és keserú édesség . Nehéz és k eser ű egy edül élvezn i az édességet , mert
csak két " te " köz ös örvendezéséből - egy iktől a másikig - árad meg az öröm ,
csak Igy növeks zik nagysága észrevehetőre. I:p púgy, mint a szen ved és : két
" te" közös fájdalma, egyiktől a másikig , végtelen fáj da lommá lesz . I:ppen ez
a ml legbenső fájdalmunk, ez valójában minden szenvedé sünk ele ven és fájó
id ege : mindegyikünk kénytelen szenv edn i hagyn i a más ikat.
Utunkra kell bocsátanunk egymás t, mind egy ikünknek a saját útját kell já rnia,
befelé a saját sötétjébe, a saját veszélyeibe, a saját magánakvalóságába. Mind ig
marad egy végső útdarab, ahol mindenkinek egy edül kell mennie, ahol magára
kell hagynom út ján a másikat, és ez éppen a neh éz és sötét útszakasz a szenvedés hegyének ormá ig . Min denkinek el kell oda bocsátania a másikat, egyesegyedül , és éppen ez a saját Golgotája. Mindegyik a másik fájdalmát szenvedi,
és az olyan különböző a sajátjától, mint a " te" kiejtése különbözik attól, ha
" én" -t mondunk. Nem határolt és nyug vó fájd alom ez többé, hanem ki sugá rzó
és áradó, egyi k ponttól a másikig terje dő , áramló. A " te" felöl az "é n" felé
foly ik, majd újra vissza, ide- oda egyre, folytában duzzad , feltorlódik, és rnlndegyikünkben számtalan lépcsőfokot emelkedik. mint partjai közül kilépő folyam;
aztán visszaörvényl ik a szeretett lényhez , benne ugyanúgy továb b árad , s még
magasabbra csap .
De nézd , a szenvedés mindig följebb magasló csúcsa mellett a bo ldogság
csúcsa is mind maga sabbra emelkedik. Olyan ez, mintha egyik a másik tükörképe lenne, de igazából két különböző hegy . Integetnek egymásnak, és versenyfutást rendeznek . Minden fájdalmat, ami sz iven talál benn ünke t, kiegyenllt ismét ennek a parad icsomkertnek áldott boldogsága . Mind en éjszakát mindig
újra el űz az ott sugárzó ö rök vil ágo sság . Ettől a világosságtól világ ít a Te többi
teremtményed , s izzan i kezd szépségben és örömben en nek a lámpának sugá rkörén . Úgy, amint katedrá lIsaink titokzatosan vibráln ak és remegnek az örökmécs szelíd izzásától , amely jelenléted oltárain ég . Ó , milyen sz ép lesz a Te
világod , ha ebből az lsten teremtette szögletből nézh et jük I Ezért a zugocskáért érdemes élni, még ezek en a sápadt és h űvös alkonyokon is. Ó, Ura m, mit
is eszeltél ki ezzel a bo ld og ságo s szen vedés eltö ltötte kettenléttel! Egyszerre
kell sfrnunk és ujjonganunk. I:s ha erre ráeszmélünk, akkor zokogunk rnlndaketten a hosszan elfojtott fájdalomtól és az elviselhetetlen ö römtől ; együttlétünket elárasztják a könnyek, s nem tud juk, a legkeserűbb fájdalom vag y a leg-
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üdvözültebb boldogság késztet -e a sírásr a. Szív ünk egyszerre nyugtalan és
békés, el ragadt atott s ugyanakk or megh itt nyugalomban pihen . Ha azt mondtuk egymás nak : Milyen boldogok vagy unk , akk or sírtunk, és ö römünk leg vidámabb órá iban keservesen birkóztu nk a szívü nket eltöltó nyomasztó fájda lommal.
Igy hát a mi világ nagy kis szob ánk tele van ellen tmo ndásokkal ; oly nagyok
ezek , mint - Te magad. Mert hisz Te itt vagy benn e, itt vag y velünk, Uram !
Ugyan miért nem kérd eztél meg bennünket soha egyenké nt : " te, jobban szeretsz te engem, mint az embert? " Mag am is nevetek, ha így kérd ezem . Hiszen
nem is tudtál volna egyenként kérd ezni. Mindig együtt fele ltünk volna: Hisz Te
itt vagy velünk, Uram ! Föl sem tehett ed volna ezt a kérd ést, mert csak olyan
emberekre áll és olyanokn ak é rt h e t ő , akik kivül éln ek a Te gyönyörúséges zugoeskádon . Mielött megtaláltalak Téged mint társamat, mielótt megtanultalak
" te"· nek szöl ítan l, én sem értettem , hogyan férhet össze az Irántad való szeretet egy ember szeretetével. Es sok ember nem érti ezt, s egy re kérdezgetnek :
Vajon nem szeretem-e jobban a gy ermekemet vagy az ur amat, mint Téged ,
Uramat és Istenemet? Hogy is kérd ezhet ik így! Akkor ók még nem mászták
meg a Te két legm agasabb hegy edet , ami nt a mi kis szobánkban emelkednek ;
még nem hatoltak pill antásukkal végsó mélyeidba.
Am ikor nekem adt ad kettenlétemet , akkor nem kér dez tem tová bb, akkor
tek intetem átfogta minden völgyed et , akkor azo nnal tudtam. hogyan szeretünk
egy embert úgy , hogy Tég ed szeré t ünk benne, akkor ker est elek Téged, és egy embert találtam, akit nem ker est em . De éppen így találta lak meg Téged.
Itt vagy velünk, ó Uram . Ketten lét ünkben Te vagy az ö s s z e kö tő és elválasztó
teng er, a kettős és mégis egyetle n é rver és. Te vagy a tér , amelyben vagyunk.
és a fal , amely körül zár. Te vagy kett ósség ünk és egység ün k. Nézd , saját életed
mását teremtetted meg itt. Hárm an vanna k Benned , akik h ívják egy mást és
kilépnek egymásból , egym ásban vann ak és még is találk oznak egy mással, egymásból származnak és ellenkező oldal ak ról egymáshoz köz eled nek. [gy vagyunk
mi is egyszerre három és egy : Te, a szeretett emb er és én . Es ö rö kös kijövetel
és hazatérés folyik benn ünk , akárcsak Benn ed . Azért is tud od olya n jól, hogy
mit érzünk. Hisz Te vagy a mi ujjongó ör ömünk és a mi végt elen szomorúságunk. Te vag y a boldog ságos szen vedés gyerm eke, akit vil ágr a hoztunk, és
ugyanakkor enn ek a gyermeknek örök világraho zója . Kell , hog y jószívvel légy
lelkünk szövets égéhez, mert hisz Te magad vagy benn ünk a szi v és a szívverés.
Te vagy szetet ő gondunk remegése és sír ásunk halk hüpp ögése. Ha azt mondj uk egymásnak : Ne sirj, s könnyünk mégis patakzik fe lta rtóztathatatl anul, és
ha aztán mosolygunk könnyeink esóje közepett, akkor Te vagy a ránk ömlő
eső és a fölénk íveló szivárvány. Te nem a harm ad ik vagy szövetségünkben :
Te vagy a szövetség maga .
Azért Kezed be és Sz ived re tettük egymást, - mert most már mindig ott
pihenünk. Feláld oztuk Nek ed a leg kedveseb bet, amink volt : egymást, mert

73

csak Benned bírjuk egymást, és azért csak Neked feláldozva lelhetünk egymásra . Rátaláltunk boldogságunk és szenvedésünk értelmére és nevére : arra ,
hogy szeretetünkben Téged szeretünk, és a Te szeretetedben elrejtőzünk egymás elől , hogy ebben a sötétségben megtalálhassuk egymást. Ekkor nevén
neveztük gyerm ekü nket , és ez a név Te vagy . Ezért hí vjuk seg ítség ül nevedet.
Itt vagy velünk , ó Ura m !
(Fejezet Peter Lip pert : Der Mensch Job red et mit Gott c . könyvéből)
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kaptam
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kaptam
Változtatni
vágytam
sajnálkozást
kaptam
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akartam . . .
(Egy osztrák Klnd erdorf-kiadványból)

FALUDI FERENC LELKISE:GE
A Magyar Tudom ányos Akadém ia Irodalomtudományi Intézete és a Burgenlandi Tartom ányi Korm ány Kulturális Osztálya kö zös tudományos ülésszakot
rendezett Falud i születésének (1704. márc. 25.) 275. és halálának (1779. dec. 18.)
200. évfordulója alkalmából. Otthon Szö rényi László szerkesztésében kiadtak egy
igen sikerült válogatást prózai müveiből, " Té li é jszakák" címen, Rónay György
előszavával és Vanossi Antal könyveiból vett emblémákkal. (Annak idején mint
az osztrák rendtartomány főnöke ez utóbbi küldte Faludit Rómába magyar gyón-
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tatónak.) Roho nc on László Ist ván burgenla ndi püspö k Pata ky Kornél györ i püspökkel egy ütt muta tott be ünnepi mis ét a pap köl tőért . (Faludi idejében ui. nem
volt még külön szomba thelyi egyházmegye.)
Faludi Ferenc ..a föltúnó csend századának" (Ho rváth János kifejezése) kimagasló egyénisége, egy személyben költó, próza- és dráma író, fordító, a kése i
barokk és a rokokó kitúnó stíl usmúvé sze. Lapu nk szell emének megfelelően
lelkiség ét akarjuk itt néhány je ll egzetes voná ssal meg rajzoln i.
A Paintner Mihály Antal -féle latin jezsuita é let rajzi lexi kon (kézi rata a pannonhalmi fókönyvtárban) a 19. sz. el ejé n így jellemzi : ..Nyugo dt. csendes. cso dásan barátságos, nyájas , tré fás és a köznapi tár sa lgásban is - az átlag dunántúlinál még inkább - finoman eleg áns ; természettó l fogva, de ezt erényként ls kidolgozva felhótlenül vi dá m . . . otthon is. mások között is mindenki
előtt kedves és tekintélynek ö rve n dő ."
Pedagóg iai írá saiban a korabeli ember eszmé nyét rajzolja meg , a természetfölöttiv ei gya rapodott természetes emb er képét. So ko lda lú tehetséggel áldotta meg a ..minden adom ány osztogatója", és ó nem hevertette parlagon. hanem gazdagon kama toztatta óke t. Miu tán jezs uita kiképzése idején telítődött
szellemi -lelki kincsekkel . több mint 50 éves múkö dése alatt min t középiskolai
tanár ..a szelíd tudományokra " oktatta az ifjúságot ; mint fóis kolai tanár Bécs ben és Grácban filozófiára , Linzben matem ati kára . Nagyszombatban szentírástudományra. a bécsi Theresianumban jogtörté netre. Ugyanakkor mindig kivette
részét a hívek és a if júság közvetlen lelkipászto ri go ndozásából is: a bécsi
Pázmá neumnak és a gráci konv iktusnak lelkii gaz ga tója , a linzi házban hitoktató . a pécsi ben templomigazg ató , a Szent Péter bazilikában magyar gyóntató .
A kőszeg i rektorság és a nagy szo mbati meg péc si házgondn ok ság közjátéka
után élete legnagyobb részét Nag yszombatb an és Pozsonyban tö ltötte mint az
egyetemi nyomda vezetó je ill. a kollég ium könyvtárosa. Utol só évei ben Rohon con a szegényház pap ja . (A legú jabb kutatások szer int Batthyány József esztergom i érsek Rohoncon kultúrkózpontot terv ezett , s ebbe n akarta szolgálatait
Igénybe venn !.) Minden ütt . ahol járt és múködött, a leg jobbat igyekezett adni ,
a helyi adottságokat felhasználva. El ős z ör ls megtan ulta az orszá g nyelvét : a
magyaron és ném eten kIvül tudott ola szul . fran ci ául és talán spanyolul is. Mindenesetr e roppant le lk i rugalm assággal kelle tt rendel kezni e. hogy nem fáradt
bele 21 külónbózó megb ízat ásának tel jes íté sébe 53 évi jezsui ta é lete alatt.
Nagyon lelkébe imád kozhatta az indifferenci a szabadságát, a hit a l a pvető fényét
és az eng edelmesség tartóerejét. Az akk or i jez su lták termékeny apostoli rn ű
kódésének ez a titka. Faludi még a Társa ság eltö rl ése után is szer etettel vallotta
mag át jezsuitának. Még Rohoncon szerz ett múvei re ls min d ig oda jegyzi : ..néhai
Jesui ta".
Jellemének egy ik alapvonása. hogy nagy on ragaszkodott hazájához. népéhez és nyel véhez. Amikor az olasz ég és szellemi élet fe~bresztette alkotóerejét, e ls ő Irásában azt mo nd ja : " Amit Irtam, azért I rtam, hogy messz e búj dosási mban kl ne kop nék élő nye lv ün k b ől . pél dát adnék sok heve rő pennának,
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olv asásra valót nyújtanék a hivalkod óknak ( s emmi ttevő k nek ) , jó ra emlé kezte tném a vilá g gondjaiban elmerült elméket." Legtöbb múvé t idegenból for drt otta ,
de " a hazai nyelvne k gyarapodására." " Igazán magyarul szóll, nem árul el
frásmódja semmi idegen szóejtést, miv el azon anyja tejéveI szop ta beszéd et
mond , természete st, k ettőt , tula jdon magyart" - írja legjobb barátja és ko rtársa, a piarista Révai Miklós. Az anyanyelv iránti szeretete mutatkozik " Omniarium"-ában (mind enes füzet) is, amelybe szebbnél szebb magyar rnondáso kat gyűjtött össze. Múvei ped ig valóban " a magyar nyelv kincseit rejtik" (paintner).
Gondolatainak élm ényszerúsége egyén i ízt ad prózájának. Stflu sa válto zatos , friss és zamatos, olyan, mint az érett gyümölcs . A ..Nemes úrfl"-n - amel yet
negyedszázad választ el két elődj ét ől. a Nemes ern bert ól és Nemes asszon ytól,
- érezn i, hogy egy öregedő ember elmélkedései szú rőd te k le benn e. Ir ásai
arról is tanúskodnak, hogy jó humora volt.
Faludí korának gyermeke. A köz nemes gazdatiszt fia peda gógiai múveit a
nemeseknek írta, hogy ..istenes jó ságra és szerenesés boldog életre" ok tassa,
s nevelje őket bölcs és udvari emberré és szent em ber ré. De az egysze ru embereket is szerette, eljárt közéjük, szív esen beszélgetett velük. Az az érzésem,
hogy a téli esték unaimát elúzendó, a rohonci öreg ház lakóinak is fel -fe lolvasta
az akkor kész ül ő múveket.
Ugyancsa k Révai je gyezte fel jell emének másik meleg vonását : " Teljes
életében különös vo lt benne az emberszere tés. Soha senki hí rén ek és nevén ek
nem ártott. Ahol embers zólást hallott, nyilván adta jelelt, hogy kedve s akaratja
ellen vagyon az aff éle rágalmazó besz éd ." Múvelben is szemese n ügye l, hogy
senkit meg ne sért sen . Már a Nemes emberben megjegyzi, hogy " se fó, se
alacsony, se férf iú, se patyo latos rendit hazámnak nem akartam bo sszú irássa l
sértegetnem ." N e vel ő szándékkal fi gyelmeztet és dorgál. Emiatt ne hag yják
abba az olva sást : hiszen " a velencei tükröt nem szoktu k azé rt lzre törni, hogy
a rútat rútnak mutatja ." A Nemes úrfiban is fö lemlí ti, hogya könyv .rn ulat, faggat , csfp, mint a többi . . . hiszen egy pen nának járása ." O is ismeri a p ázrnányi
asszonygúnyolást, de kedve sen megjegyzi: ..Ettől or szágun kban nem kell meg ijedni. nem ide sz öl, hanem az tengern ek túl só par t jával tartja közit. Odafelé
értsék azért a magyar asszonyságok."
Pap i és a bib li ába n já rtas emberhez méllóan ki-k iegészíti eredetijét. PI.
amiko r a Nemes úrfi első közbeszédében lefrja , hogy a falusi kú rláról a fóvárosba szökött a fiatal ember, hozzá teszi : ..mint a ték ozló fiú, rossz társakhoz
vete medvén , minden fesl ettségre adt a mag<ít. "
Rónay Gyö rgy szeri nt a 18. sz-ban " a magya r lé lek megé rett a ker esztén y
humanizmus befogadására, Igé ny támadt benne a derúsebb jám borság Iránt.
hogy a világi életet összeegyeztesse a jámborsággal, éle tsze ntség geL" Falu di
nemes ifja elsősorba n ar ra készül, hogy "a világba n dereka san helyt tud jo n
állni, alk almas tisztségeket tudjo n viselni, a világ do lga i közepett é lj en keresztén y mód ra, erényesen és szen tül." Graclánnal az udva ri emb ernek azt ajánlja :
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"ne kényszerítse terrnészetét arra, amire se ked ve, se készsége." Ezért hangoztatja, hogy sem ájtatosságban, sem gondban ne merüljünk el annyira , hogy
a pi henés ről megfeledkezzünk. "Az emberi test és elm e meg k ívánja a fárads ág
után a nyugodalmat, a szorongató gond után a könnyebb séget és a víg tágu lást." Faludi főleg élete utolsó éveiben érezte enne k a "ví g tágul ásna k" szükségességét. Szerette is a séták " ki rályi mulatságát." Legszívesebb en a Rohoncrói Lé ka felé vezető utat rótta. Az utókor el is nevezte Falud i-völgynek. Itt tanult a meg a te rmészet ölén a pázm ányi " csudál kozást", amely eklogáinak is
Ihl etf orrása. Leírja a tavaszt, az erdőt, a hajnalt , a para sztember életét, rnunk áját, a pásztor furulyázását.
Ig azat kell adnunk Rónay k it űn ő jellemzéséne k : " Falu di Ferenc a keres zté ny ember ezen új magatartásának mestere, ennek a keresztény humanizmusnak a bölcse és tanitója ; itt kell őt és mu nkásságát elhely eznün k a magyar
léle k, érzés, vallásosság történetében , mint a 18. századi magyar keresztény
humanizm us egyik leg jelentősebb képv iselőjét és mindenesetre legk iválóbb
(rójá l."
Egés z életében nemzetének szolgált , arra pazarol ta energiái t. Önmag át dorgálja a Szent emberben, amikor azt ír ja: vétenek, " kik minden teh et ő er ejeket
máso kra kö lt ik, mind en idejeket máso kra ford Itják . . . Másnak szolgál nak, mago k fogyna k, mint az égő gyertya."
Ory Mlklós

TER~Z

ANYA LEVELE AZ IN DIAI TöRV~ NYHOZÁSHOZ

Teréz anya a világ közvéleményének öröm ére 1979-ben megkapta a Nobel-békedíjat
.a s z e nvedő emberiség érdekében végzett munkájáért . amelyet az emberi m élt ós áqnak és értéknek t isztelete [ellernez" . Am ikor tud omást szerzett a kltü nte té s röl, kljelentette: _A dlj nekem ítélésével elismert ék a szegények jelenlétét a vil ágban: Az előző jellemzést igazolja itt közölt levele ls 1978--ból a (volt J Indus m lnis zte re lnők
hör, Tiltakozásul írt a az ellen a törv ény ellen , amely bet ü szerint az .eröszakos t érité s t" tiltja , valójában azonban könnyen lehet et lenné te het minde n keresztény munkát.
A levelet elküldés e lőtt megmutatta a kalkuttai érseknek jóváhagyás végett.

Ked ves Desai úr és Parlamentünk tag jai !
Sok ima és áldozat után írok Önöknek, hogy azt kérj em : né zzenek szem be
imádságban Istennel, m ielőtt megteszik a lé pést, amely megsemmisít i népünk
örömé t és szabadságát.
A mi népünk - hiszen ezt jobban tud ják nálam - istenfélő nép . Ak árhogyan
is közelednek hozzájuk, megtalálják Istennek ezt a jelenlétét, lste n félelmét.
Ma az egész országban mindenki bizo nytalanságot érez, rnert a lel kii smereti
szabadság lényegéhez nyúltak hozzá .
A vallás nem olyasmi, amihez önök vagy én ho zzányúlhatunk. A vall ás lsten
Imádása - tehát lelkiismeret dolga. Nekem magamnak kell el dön tonem a magam
számára , ö nök nek a saját számukra, hogy mit választ unk . Szám omr a az a vall ás,
amelyben élek, amelyben imádom Istent, a kat etikus vall ás. Ez az életem, az
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örömem, és a szeretö lsten legnagyobb ajándéka számomra. Nem adhatott
volna nagyobbat.
Nagyon szeretem a népemet, jobban, mint önmagamat, ezért természetesen
szere tném megadni nekik e kincs birto klásának örömét; de nem tölem függ ,
hog y megadjam, nem is kényszeríthetem rá senkire. Ugyanigy nincs ember,
nincs törvény, nincs kormány, amelynek joga lenne megakadályozni vagy kény szeriteni akár engem , akár bárkit, ha úgy döntök, hogy csatlakozom ahhoz a
valláshoz, amely nekem békét, örömet, szeretetet ad.
Úgy hallottam , hogy Gandhi ezt mondta : ..Ha a keresztények Jézus Krisztus
tanitása szerint élnének, Indiában nem maradna hindu ." Nem adhatjuk azt.
amink nincs.
Ez az új kezdeményezés, amelyet a valláss zabadság örvén hoztak a par lamen t elé, hamis . Nincsen szabadság. ha az egyén nem szabad, hogy lelkiismerete szerint választhasson . Népünk nagyon zavarodott. t:vek hosszú során
át békességben élt együtt. Most a vallást halálos fegyvernek használ ják fel ,
hogy szétzúzzák a szeretetet. amellyel egymás iránt viseltett ek . csak mert az
egyik keresztény, a másik hindu, a harmadik törzsi vall ást követ. Hát nem fél·
nek Istentöl?
Önök Ishwarnak hívják öt, mások Allahnak. megint mások egys zerúen Istennek . De valamennyiünknek el kell ismernünk. hogy O teremtett bennünket azzal
a nagy céllal, hogy szeressünk és mink et is szeressenek. Kik vagyunk mi, hogy
megakadályozzuk népünket ennek az Istennek a megtalálásában , aki terem tette
öket - aki szereti öket - akihez egyszer vissza kell térn iök?
Önö k lsten nevében vették át szent kötelességüket - el ismerve lsten leg föbb jo gát országunk és népe fölött. Milyen gyönyörú volt ez ! De most féltem
önöket. Féltem népünket. Az abortusz engedélyezése nagyon sok gyúlöletet
hozott, - mert ha az anya megölheti saját gyermekét, a több iek még inkább
ölni fogják egymást. Önök nem tudják, mit okozott és mit okoz az abortusz
népünkben . Annyi az erkölcstelenség , annyi a szétdúlt otthon, annyi a lelki
zavar, mert az anya lelkiismerete nem tud megnyugodni a meg nem szüle tett
ártatlan gyermek meggyilkolása miatt. Nem tudják. mennyi rossz ter jed mindenütt.
Oesal úr, ön olyan közel van ahhoz. hogy szemtöl szembe találkozzék Istennel. Szeretném tudni, mit felel majd. amiért megengedte a meg nem született
árt atl an gyermek életének elp usztftását és megsemm isítette a szaba dságot ,
hogy mindenki válasz tása és hi te szeri nt szol gálja Istent. Azt hiszem . halálun k
órájá n Jézus szavai szerint fognak megítélni bennünket :
..t:hes voltam és ennem adtatok.
szomjaztam és innom adtatok.
hajléktalan voltam és befogadtatok.
mezitelen voltam és fel ruháztatok,
beteg voltam és gondomat, viseltétek.
börtönben voltam és meglátogattatok .

Bizony mondom nektek, hogy am it egynek e legkisebb testvéreim közül tett etek , nekem tett étek."
Gandhi is azt mond ta : " Aki a szegé nyt szol gálja, Istent szol gálja."
~n sok-sok órát töltök a szegények és haldo kló k, a nem kivánatos, a szere tetet nélkülöző emberek, a lep rások, az elmebetegek szolgálatában - mert
szeretem Istent, és hiszek az ő szaváb an : " Nekem tettétek ." Ez az életem egyedüli értelme és öröme : hogy szeressem és szol gáljam Ot a szegények, a nemkivánatosak, az éhesek, a szom jasok, a mezi tel enek, a hazátl anok keserves
ál6ltözetében. ~s természetesen amikor (gy cselekszem, minden egye s szenvedő fivéremnek és nóvéremnek hird etem az O szeretetét és r észvétét.
Mr. Desal és Parlamentü nk tag ja i ! lsten nevében : ne romboljá k le or szágunk és népünk ed digi szabadságát, hogy lelkiismeretük és hitük szeri nt szo lgál ják és szeressék Istent. Ne kic sinyei jék le a ml hin du vall ásunkat, azt állltva,
hogy szegény hindu nép ünk " egy tányér rizsért " odaadja a vall ását. ~n ilyesmiről nem tudok és sohasem láttam, bár ezrével tápláljuk a minden kaszthoz és
valláshoz tartozó szegényeket, és ezrek haltak meg a kezün k között szépségesen , békében Istenn el.
Emlékszem, egys zer fölszedt em az utc áról egy elhagy atott férfit, ak it már
majdnem megettek a fé rgek. Hálásan mo nd ta : " Úgy éltem az utc án, mint egy
állat - de úgy halok meg , mint egy angyal, szeretetet és gondoskodást élvezve." ~s gyönyörú halált halt , szeretetet és gon doskodást él vezve , bé kessé gben
Istennel.
Mindig szabá lyommá tett em, hogy eg ész szívvel együttm úködj em a közp ont i
állami kormányzattal min den vállalko zásba n, ami népün k javá t szol gálja.
Örömmel fog ják hallani, hogy igen komolya n közr emúködünk a népességkorlátozás seg itésében erkölcs il eg egé szség es eszközökkel. Csak Kalkuttában
102 központunk van , aho l a csa ládokn ak a szeretet ből fakadó önuralmat tan ftjuk. Előmozdltjuk itt a te rmés zetes cs alád tervezés erkölcsös, jogos és tudományos módszerét. 1971 -től 1978-lg 11 701 hindu, 5568 mozlim és 4341 ke resztény családnak seg itettünk. Ezzel a természetes és szép módszerrel élve
61 397 csecsem ővel keveseb b jött a vi lágra .
Egy másik szomorú pontot éri ntve : szeretném tudtukra adni, hogy nem rég
be akartam jutni társu latommal Arunac hal Pradesh-be, de mindezidei g nem
sikerült. Ped ig a Ramakr ishna misszi ó tagja i szabadon bemehetnek. Mi 87 helyen múködünk Ind iában . Miért nem leh et ünk az ottani szegényei nkkel is ?
Kérem , nagyon kérem, rendeljenek el egy imanapot az egész országban.
Országu nk katolikusa i ápr ilis 6-ára , péntekre kihirdettek egy böjti , áldozati és
imanapot egész Ind iában , hogy meg ór izzük a békét és a közösségi egyetértést,
és bíztosltsuk, hogy Ind ia megfeleljen a vallásszabadság edd igi nemes hagyo mányának . Azt kérem, ajánl janak egy ilyen közben járó napot ors zágun k minden közösségének, hogy elérjük a békét, egységet és szeretetet; hogy egyetlen , szeretettel tell szfvvé forrju nk össze , és Igy lehessünk lsten szeretetének
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napfénye , az örök boldogság reménye és lste n szerete tének és részvéténe k
égó lángja családjainkban , országunkban és a világban.
lsten áldja meg Önöket.

LEVELEK A M ISSZIÖBÖl
Hála a jó Istennek , aki telj es it ette évti zedes álmomat : hogy missz ionárius legyek
a szegények között. 1978-ban a Sao Paul ö-í érsek három évre Caet it é rnlsszl ós egyházmegy ébe küldött Itt Brazfli ában. Három plébániát kapt am, nevük : Plr lpá, Tremedal és
Corde iros (bárány kák) . Az egyházm egye kb . akkora, mint Svájc. Az én plébán iálm
3700 km-re t erjed nek az ős erdőb e n , útt alan ut akon, 65 OOO hlv övel. összesen 12 k ápolnával. Három nap múlva már tud tam: aki itt gyenge . az tönkremegy, akinek nincs medveereje , az nem soká ta rt kl , akinek Iste nbe vetett bizalma nem k imeríthetetlen , az
sohasem le het itt rnlssz lon árlus.
Asz fal tu tak nincsenek . A t rópusi e s ő alámossa a földutakat. Egészen sajátos rnüvészet az autóvez et és a hatalmas lyuk ak között , Hidak hiányában mindenki gyalog vagy
autóval lábólja át a patakokat. Ha az i dős t erep járó beakad, akkor vesd le a clpöt,
várakozz, míg szamárh áton vagy lov on, autó n megérkezik val aki , és t érd ig é rő vízben
told az autót. Nem tud ok v ezetn í, igy sof örre is szükségem van. De jobb is kettesben
lenni : az él es kövek felh asítják a gum iker eket. motorhiba áll elő stb. A vidék tele
mérges kigy ókkal , skorp iókk al. 1978·ban két ember halt bele pl ébániám terület én kigyómarásba . A nép azt beszéli , hogy egy missz ionárius f el ajá nlotta életét paptestv érel ért. és ezért nin cs azóta k fgyómarásos haláles et a papok között. - Esö vagy hat
hónapig az évben egyált al án nincs . A kövek átf orrósodn ak az úton 'a t rópusi hős égben .
Ivóv íz nincs , csak pat akok és tócs ák, ahonn ét a lakosság bádogdobo zokban meregetl
a zöldesbarna vizet , miután békák, szúnyogok és egyebek ezre i fürödtek benne . . .
(n legalá bb felforralva Iszom. M ások az e sőv iz et t art ogat já k évszárnra, mert az .lö
víz" . Egyik terve m: artézi kuta kat fúratnl minden falucs kában. Ez megtakarítaná az
orvosságok 50 %-át. A nehézs égek nem hiányoznak . A gép beletörik a köves talalba.
az alk atrészek pót lása legalább egy hét ig t art . Egy k út költs égvetése 15 OOO márkára
szól. - M ikor azt án elérkezik az e ső s évszak , arra ébred hajnalban az ember, hogy
a szoba úszik a vízben. Itt a forró éghajlat alatt a házaknak rende sen nincs födémjük .
csak tetőfedő csere pek . A viz átsz ivárog a lyukakon, és az ágyamba csöp ög. - ViIianyvil ágít ás nincs : nagyobb házcsoportoknak egy-egy ol ajmotor ad gyenge áramot este
6 és 10 óra közt. A télen Pir ipában kereken 100 napot t öltöttünk gyertyafényn él , mert
a motor meg int elromlott.
Renget eg a munk anélkül i. Igy híve im többnyire rosszu l t ápl áltak. és nincs erejük
az ór iás i kit erjed ésú vid ék termékenn yé t ét elére. 70 % -uk analfabéta . Jóformán soha.
sem volt még saját le lki pásztoruk. Több mint száz oszt at lan falusi elemi Iskola van,
ahol agyerekeknek e l s őá l d o zá sI oktatást kelie ne kapniok . 1979-ben népm issziót szeretnék tartan i. M indenütt vannak ún. •anl madores" (laikus apostolok). akik vasá rnapon.
ként Igeistentis zteletre gyűjtik össze a népet . 1978 júl ius ában 150 fiatal nak adtam
lelkigyakorl atot. 40 km-ról jöt tek , lovon, jeepen, teherautón . A földön ültek, .farofát·
ettek (száraz hús li szttel) , forró kávét Ittak t ócsavízből . Látná k csak , hogy özönlik a
nép a szentm isére , ha két havonként a pap megérkezik kápoln ájukbal Anya csecsemő
jéve i egy szamáron , vőleg ény-menyass zony lóháton. lakodalmasok öszvérháton, órák
hosszat lovagol va a zsúfo lt kápoln áig .. . Az egy ik mise 4 órár a van j elezve. Fél nyolckor tudom megkezden i. 200 ember vár rám tür elmesen . Tudják: itt várn i keli . Útközben
is állandóan fe lt art anak: .Jö j jön be hozzánk, Atyám! l:desapám súlyos beteql" Több
templomépül ete t kellene restaur áln i , sőt újj áépiteni. Ifjús ági otthon ls kellene . Cara l-
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bas faluban épül az e lső ház . mlseravel s - nyomorul tak' részére . Fölkeresek egy
beteges néqert, Ajtó nincs . A kunyhó vályo gból épült . Középen nyito tt t űzh e l y . Vagy
tíz szurtos gyerek kisér. Hol alszik Itt a jó Istenne k ez a sok gyerm eke? IOs mit esznek? IOléskamrát nem látok. Szerencse, ha egy zsák barna bab és egy zsák rizs íekszik a földpadlón . . .
Szent János születésének ünnepe (j ún. 24) Itt olyan , mint a karácsony. 31 nap alatt
222 keresztelöm, 47 esk üv öm, 650 gyónóm vol t . Még kétezer szeretett volna gyónni,
de a szentmiséket lehetől eg pontos an kell kezdenem , - a nép sokszor 30-36 km-t
gyalogol visszafelél A kis kápoln ákban sokszor fordu ln i sem lehet. Magnetofonkazettá·
ról jó zenét, egyházi énekeket tan ítunk. Az animador rózsafü zért Imádkozik e l ő. Szántmi se után a keresztelők be ír ása. Batyuban, lóháton hozzák a barna-fekete c s öpps éqeket . Az egész kápolna gyereks írás . . . 3 órakor jegyesek beír ása. Tervbe vet ten , hogy
Inkább gyakrabban jövök, hogy jobb an elő kés zít h e s se m őke t .
Bet egek után érdeklődőm . . Franclska asszony 14 napja nem beszél. De oda el nem
juti A Gavlo patak a trópus i esőtől megáradt!" Hála Istenne k, annak Idejé n az érseki
fiús zemináriumban jól megtanultam úsznI. IOs egy haldokló mindennél előbbre való .
Terepjárómban magammal viszem laiku s áldoztatónkat, Domingost is : 12 gyerm ekes
vall ásos családapa. Útközben eltörik a kuplung . A s o fő r két órahosszát dolgozik az
autó alatt fekve . MI közben egy órát gyalogolunk . A viz csakugyan igen magas. Az
Oltáriszentséget és a betegek olaját nagy tis ztelettel nylonz acskóba tessz ük, egy klsérőnk a fejére köt I. Tornanadrágban úszom a kötéllg, amely 20 méter hosszúságban
nyúlik ki a folyóágy fölött . Nélküle elra gadott volna a vad áradat. A túlsó parton hegy·
nek föl, hegynek le az őserdőben tov ább, egy kölcs önkért petr óleumlámpa vil ágánál,
nehogy klgyóra vagy skorp lór a lépj ünk. A ház előtt már várnak a rokon ok. Éjszakánként
felváltva virrasztanak a beteg ágynál. Franciska asszony már csak jel ekkel tud gyónnI.
A ldoznl nem képes. A Szent ostyát ápolói közt osztom el , hogy ne szakadjon meg J ézus Szfve-klle nced ük. Itt az egyen Iftő környé kén hamar est el edik, éven át kb. 6 órakor .
Mint a majmok úszunk vissza a patakon át a köté len lógva. Domingos, aki nem tud
úsznl, még a szernét ls becsukja , mert nem tud ja elviselni a látványt .
Novemberben európai körútra megyek . Cél : 76 éves szüleim meglátogatása, kedves
nővéreket keresni három plébániámra, fölsz erelést épü lő t emplomaimn ak, . Entwtcklunqsheltert-t Németországból. A személyes Ismeretség megkönny ít i a harmon ikus
munkát .
Az arsi szent plébá nos, Vianney János M árla igy pr édikált: ,Úgy kell ene futnunk
a kereszt után, mint a fös vény fut a pénz után ... ' Hála legyen Ist ennek a missz ió
keresztjeiérti
Ladislao Klener (Kléner László)
45170 Tremedal, Bahia, Brasil

+
Itt a nyelv nagy probl éma, mert ebben a szigetv il ágban kb. 90 különféle nyelvet és
dialektust beszélnek . A hiva talos nemzet i nyelv et csak Manil a környékén, de mintho gy
ezt (a tagalogot) tették meg nemzet i nyelvnek, más körny éken, mint pl. itt Cebuban
nem szeretik, és Inkább az angol mellett maradnának, ami t az amer ikaiak hoztak Ide
a század elején . Iskolánkban a diá kok nagy része klnal származású, és otthon klnai
dialektust beszélnek . A tan ít ás angolul fol yik, de te rmészetesen a nemzet i nyelv et ls
tanitani kell , amellett mandarin (k inai) ls kötele ző . Kis bábel. IOn magam megtanultam
annyi tagalogot Manilában és cebuanót (az Itteni fillppino nyelv), amióta Itt vagyok,
hogy misézni tudok vele, és a jó lsten biztosan megérti , de nincs gyakor latom t ársalogn l. De aki Isk olába járt, ért angolul, Igy elboldogu l az ember. VIetn amival vagy kínalval összehasonlitva az Itteni nyelvek könnyűek. Persze ötvenen felül mindig nehezebb lesz új nyelvet elsajátftanl. Papil la és Kaufmann Manilában van a Xavier Schoolban, már tö bb mint egy éve, hogy láttam őket, nyakig vannak azok ls munkával. Amikor
együtt vagyunk, angolu l beszélünk, annyira elszoktunk a magyartól. Itt nincs senki ,
akivel besz élhetn ék.
6
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Ami pedig az Időt Illeti, Itt ls 24 órából áll a nap. Óriási az emberhiány, és mln denklnek több job-ja van. Hogy csak magamról beszéljek: történelmet tanitok az Iskolában, a rendház gondnoka vagyok, az Iskola adrn lnlsztrátora. a helyi katolikus egyete ·
men adok történelmi kurzust (ami Igen sok előkészületet kíván, mert doktorátusra
készülő diákja im vannak) , azonkIvül egy új épület szárnyat épitünk az iskolához, csuda
lassan halad előre. azt ls ellenőrizni kell. A szomszéd barriónak (falunak) is gondját
viselem , a nép Igen szegény , de fogékony és nagyon loj ális . Csak Időm kis részét tudom ráford ítani , esténk ént és vasárnap, de sok örömet ad. Misézek nekik, négy övodát tartunk fenn, ahol kosztot ls kapnak a gyerekek, a bete geknek orvosságot szerzek,
kórházba viszem őket, a szegénysorsú halottaka t segftem a temetéssel stb. A Ieqfontosabb , amit az ember adhat. nem ls a pénz, hanem az ideje és érdeklődése . Ha
egyedül mennek hivatalba, kórházba stb ., klsemmlzik őket; egy sz öval vagy egyszerű
jelenléttel át lehet segíteni őket sok akadályon . Mindezt nem azért from, hogy mentegetőzz em, inkább azért, hogy lássák: hála Istennek, Itt ls zajlik az élet. I:s talán egy
k icsit megmagyarázza, miért hagyja el sok misszionárius a levélírá st. Ez és az ehhez
hasonlók a felada tlIsta aljára kerülnek . Talán jól is van így, rnert pszichológiailag is
nehéz egy lábbal más országban vagy kont inensen maradni. Sok munka meg kevésbé
árt almas, mint tétlenség.
Itt jó testhezálló tropikus klima van, egész éven át , de nincsenek tájfunok, és nem
esik annyit, mint Manilában . I:n birom , de a kápolnákban, ahol vasárnap esténként
misézek, olyan förte lmes meleg van, hogy mindig vigyáznom kell , hogy az Izzadságom
ne a kehelybe vagy a clbóriumba csuro gjon . De amíg annyian jönnek, hogy túlzsúfolt
a hely és amiatt Izzadok, nem panaszkodom. A hivek Igyekszenek kitenni magukért.
Igen jó énekkarunk van a Santo Nino (Szent Gyermek) kápolnában, és a mise mindig
fölemelő élmény . Különösen a karácsony előtti novéna (az Aguinaldo misék) a hajnali
misékkel reggel fél öt kor.
P. Kráhl József SJ
P. O. B. 229, Cebu City 6401
Phllippines

+
Három éve, hogy megnyitottam a szellem ileg visszamaradt gyerekek otthonát. Nagy
szükség van rá. A mal Ipar i korban és zavaros családi életben mindig több és több
ilyen gyerek születik, vagy lesz azzá bet egségek miatt. A nagy ipari államokban (USA,
Japán) a tanul ök 3 % ·a több é-kevésbé már nem normális. Volt egy diákotthonom rendes tanul ök számára. De a szellem il eg visszamaradtakat senki sem fogadja be. Azért
feladtam a dl ákotthont. és befogadtam azokat, akik senkinek sem kellenek, a nyilvános iskol ákba nem járhatnak, a családban ny űgök. a t ársadalomban megvetettek. Persze
akkor nem sz ámítottarn arra, hogy ez menny i költ ségbe fog kerü lnI. 4-S gyerek mellé
kell egy külön taní tó. A gyer ekek pedig jö ttek. A szü l ők hálásak, hogy van egy hely,
ahol mégis csak embernek tek int ik és neveli k őket . ö k nem tudn ak mit kezdeni velük.
Eddig 60 gyerek van. Nehézség épp elég. Az elsó: Mit egyenek? A sz ülők anyagi helyzetükhöz képest hozzájárulnak . De csak néhányan tudják fedezni a gyerek ellátását.
A több it koldul ásból kell pótol nom. - Másik kérd és: Hol találok elegendő jó tan ít ót
számukra? Tavaly egy újságh irdetésre 26 Ielsőlskol át végzett fIatal lány rögtön jelent.
kezett . Egymás után két hétig mint vendégek laktak nálunk, hadd lássák, mire vállalkoznak. Csak kettő állta ki a próbát. A többiek mind lemondtak, vagy én küldtem el
őket. Az Ilyen gyerekek tanítá sához nagyobb szeretet kell, és mérhetetlen türelem.
Hihetetlenül vágynak a szeretetre, és a legki sebb jó ért ls Igen hálásak , örvendezők .
Ezért minden nehézség mellett öröm a vel ük való foglalkozás . A szülők ls. ha elfopadták Ilyen gyereküket , megkapj ák lsten áldását is velük.
Mire tanítsuk őket? Kezdetben még öltözködni, mosakodni , WC-re menni sem tudnak. Hosszú gyakorl at kell minderre. Azután jönnek a .fels öbb" Ismeretek: melyik a
jobb és balkéz, a színek, a súlyok, az utcán járás , forgalm i jelzések , egyszerűbb be-
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vásárlás. Majd az .akad émlat" Ismeretek: közönségesebb irásjelek, pénzbeváltás. számok . .. Oly egysze rű n ek tű n ik, a normáli s gyerek szinte magától tanulja. Ezeknek
nagy probl éma. de áldás forrása ls . nekik és tan ltólknak. Amenny ire megy, próbáljuk
ő ke t önáll ó tevé kenységre nevelnI. Ovegmozaikot állitanak össze, ahol az egyes darabok berakásához ki csit gondolkodni is kell; ese rnyőt állítanak össze, asztalosmunkát,
hal ászást. kert i munkát , állatokkal való bánást tanulnak, sportolnak. játszanak . zenélnek. A kik már egy ki csit boldogulnak, kint laknak, de a mühelyünkben dolgozhatnak
tov ább. Egyik vol t t anítv ányunk ma egy vendéglöben mosogató, csomag hordó, ellátást
kap és keres ls . A család boldog és hálás. Persze nem mindenkinél Ilyen sikeres a
munkánk , de mindegyik töb bé-kevésbé n e v e l h e t ő . Egyszerű ls. Csak s zerétet kell hozzá.
Ez hozza magával az örömet, lsten áldását . meg csodált ls.
P.JaschkÓ István SJ
51 Shuiyuan Chieh
Hslnchu. Taiwan 300

+
lOvi lelkigyakor lataink voltak jan. 21-28-ig. Egy redemptorista atya tartotta a II. vat lk áni zsinat szell emében. Febr.2·án 4 novic la tette le első fogadaimát egy évre . Febr.
l-én 6 jelöl t kezdte meg noviciát usát. 20 leánykából várunk új hivatás okat . Anyah ázunkat Iskol ával egybekötve építettük, 5 alsóbb osztály részére. Később óvodával. glm·
názlumm al bővü l t . Most már kicsinek bizonyult . A házunkkal átellenes utcában megvettün k egy házat. Külföldi (német) segitséggel kl bövlttetj űk . Brazflla népe nagyon
gazdag és nagyon szegény. Itt valóban kellene a szegényeknek hirde tnü nk az Evangéliumot. . A munka nagy , az aratás sok . . , a munkás kevés:
An nunclat a nővé rek

C. P. 64
84100 Ponta Grossa, Brasll

+
Jan.a- án érk eztem Bardlhba, öt órás utazás után jeeppel. Néhány rendtárs elklsért
Jampaniból. Am ikor az itteni helyet meglátták, sirva fakadtak és mondt ák, hogy nekik
mil yen gyönyörü épület eket hagy1am, és most milyen fedél van a fejünk felett Itt. Ha
el őbb láthat tam volna ezt az elszige telt helyet, nekem sem lett vol na .buzgóságom"
elf ogadni, de hát már Igy alakult. és meg vagyok győződve, hogy lsten akaratát te·
szem, amikor engedelm eskedem. Ez a mls szlö csak "kisded " korban van, és a sok rendetlenség, viszály . az el szigete lés még nehezebbé tették. Egyik oldalo n a 150 m széles Sankh fo lyó választ el bennünket a közleked ést öl, a másikon csak 2 órás gyalogo·
lás után - a mez ökön keresztül - érkezünk az út ra a buszhoz. Itt ls 1B falu nk van,
de nagyon messze feksz enek a missziótóI. A létszám kb. 8000, közülük 4000 katollk us:
10 kápolna van . A körny éken nincs üzlet. még gyufáért ls egy órás út keli buszon az
üzlethez. A monszun ( e ső s évszak) Idején egyáltalán nincs közlekedés . Be kell v ás árolni előtt e 4-5 hónapra. ami szükséges. Az új pl ébánosunk. aki éppen akkor érkezett
Ide. mint én, új életet hozott, s rávette a bennszülötteket, hogy utakat építsenek a
rnez ökön kere szt ül. persze ő fi zeti; sót az egyes falvak k özőrt ls legyen megfeleló út .
Különben az ápoló kedves n ő v é rü n k n ek nagyon fárasztó a gyalogolás. Ha már út lesz,
meg kell k ezdenem a kold ulást egy mentőkocsiért .
Mit mondja k a haj lékunkról ? Olyan a tetö, hogy amikor esik az e ső , plasztik teritő
alatt húzódunk meg, mert ránk csepeg. A falak on repedések. Az elöljárók sem sze rétnek IdelátogatnI. Várjun k csak , majd sü rgőse n meghlv om öket , amiko r esik az esö
.
Valami 350 kis szegény diáklányunk van, de milyen épüle tben kell meghúzódnlokl
.
Jó I d őbe n a szabadban ls lehet tanítani , de amikor esik az es ö, ott si ncs menedék.
Tehát k ell Iskola, kolostor, meg egy ki s kórház ls. Kaptunk 6 hold föl det, ezen lenn ének az épületek, egy része meg gyümölcsös és zöldségeskert. De most ez mind kert té s nélkül van, igya rókák. vaddisznók és egyéb állatok szabadon látogatják. Semmit
sem lehet megvédnl. Iskolás aink számára pedig gyümölcs és friss zöldség nagyon

83

szükséges. A sok töb bi te nnival óm mell ett egy kerft ésre kell gondo ln I. Most gy űj tó
getem a .p énzrnaqot". IOn nem tudok csodá t csi nálnI. azt a jó Szent Józsefre bizom .
Igazán komoly összegre van szükség.
A népünk Itt ls a régi bennszülött törz shöz t art ozik. Nagyon szegények , de Igen
jó szívüek . A nyelvük . ur áon". nem mint az elöbbl helyemen, de valamit megértek
Nagyon szeretem őket. Olyan nagy bennük a vendégszeretet, és ragaszkodnak hozzánk. A viszályoktól nem félek. Ezek az élethez tartoznak, és lassan minde n rendbejön .
Mother M . Theresia (Pushpa nővér)
Ursulfne Convent
Bardih, P. O. Amgaon, via Gumla
835207 Ot. Hancht-Bthar. lndla

.H OL SZENT Pf:TER SIRBA Tf:VE .. .•
Az alábbiakban néhány levélrészletet közlünk, amelyek mutatják, hogyan visszhangzott a magyar szívekben a .három pápa éve".
- Istennek hála érte, együtt tudok szomorkodni és örve ndezni az Egyházzal, az O
nagy ügyel vel. Úgy tekintek föl a Pápára és a Püspök ömre . mintha édesapám lenne.
Nemcsak a halálban vagy a választásban, de a mindennapi életben ls.
- Megszűnt dobogni egy apostol szíve . Igaz, 80 éves volt. Sok minde n hato tt a
szívérel Nagy pápa volt. Végigkísérlük apostoli útjain Jeruzsálemtől kezdve ml ndenhová!
- Adjon a jó lsten neki örök nyugodalmati S egyházának egy új szent életü, ilyen
remek főpapot, mint ő volt!
- Halála annyira átgondoltnak, szinte megszervezettnek tű nik , mi nt egész élete.
- Er ős bens ö ösztönzés re elmélkedő imába n, nagyon elmélyül ten mell ett e kellett
állnom. Másnap reggel közölték a halálhírt. Most aztán beszélhetek hozzá: . Aty árn,
én az Egyház leánya vaqyok!"
- A szentmiséról jövet egy nem h i v ő asszonyismerős adta tudtomra, hogy rneqhalt, és részv étet nyilvánított. Picinyke mozzanat , de kifejez i azt az eredményt, ameIyet VI. Pál pápa elért: a békés egymás mellett élést.
- VI. Pál pápa halála elszomorított. Onnepélyes gyászmisét mondtun k, amelyre
nagyon szépen megjöttek a hívek, vasárnap a Szentatyáról prédikál tam, és szép plak átot készítettem útja iról. pápasága jelentősebb esem ényeiről .
- Különös tisztelettel voltam VI. Pál Atyánk Iránt. Amióta meghalt. mi nden m ls émben megemlékezem Róla. Ha valami nehézségem van, csak Ot kérem .
- Ezekben a napokban senki sincs távol egymástól. hiszen itt Magyarországon is
mindenki Róma felé tekint. Fölemelő dolog látni, hogy egyszerű hívei nk ls a sok szor
megre nd ítő sorsú , de nagy és szent emberek igézetében milyen érdeklódéssel kísérik
az Egyház életét, és gyermeki engedelmességgel várják és követik útm utatásait. A
legutóbbi .nagy sz érla" hihetetlen magasra emelte a rnérc ét - hála Ist ennek! Kl lornéterekben távol . de lélekben közel Rómához ml ls ugyanazon szándékkal imádkozu nk,
a megválas ztott új szeritatya örömében éppenúgy részesülünk, és néhány órai késéssel
nálunk ls éppenúgy megszólalnak a harangok, mint ott.

+
- Úgy gondoljuk, még inkább érezzük: János Pál pápa megtalálása és meqválasztása valób an a Szentlélek vihara volt. Jó szíwel mondom meg : humano modo ls jó
kezekben tudjuk és szeretjilk Pét er hajójá t.
- Hogy mit várunk az új Szentatyától? Azt , hogy le ne fagyjo n ajkáról a mosoly , a
derű . Bár ez az Igazi evangéli umi, Istengyermeki egyszerűsége, derüje oszl átná el a

84

világ arcáról ezt a sok nagyk épüs éget , fari zeusi gőg ö t. Or ömömnek legmélyebb oka ez
a csod álatos Egyház-élm ény, ami ben most részünk vo lt , van. Nem tudok elég sokat
elmélkedn i minden mozzanaton.
- VI. Pál pápáért ls és I. János Pál pápáért ls 10-10 szentm is ét mut atta m be
már eddig, hogya jó ls ten az elhunyt nak adja meg Onmagát örö k jutal mul; az élő nek
pedig a kegyelm ét bősé g es en , oogy Urának hüséges sáf ára le hes sen!
- Rám ige n nagy benyom ást t ett a pápai hiv atalb an nagyon röv id I d ő t megélt
I. János Pál egyszerüsége, közvetl ensége, alázat a, derüle és kezdem ényező bátorsága.
Bár volt alkalmam a n e h ézs égekről és aggodalm akról is hallani, úgy érzem , ezeket
sikerült volna kiküszöbölnI.
-- Nagyon örü ltem , hogy d er űl át ó és nyugodt ember került a pápai székbe. Sok
emberben, sajtóban, irodalomban olyan v észhangulat uralkodik . M ilyen jól jött I. János
Pál magától értetődő rem ényei lsten bi ztos an jobb at akar . ..
- Annyira megszerett em az új pápát , hogy személyes veszt eségnek érzem a halál át.
-- A d öbbenetet. amit a Szent aty a halála okozott , szln te le írn i sem lehe t. Pápát
még Ilyen hamar nem szerett ek meg hiv ek és papok ...
- Azonnal plak átokat készit ette m élet éről. Nem gondolt am. hogy mire elkészüln ek
a plakátok. már gyászkeretben kell kitenn em f ényk ép ét. M egdöbben tő volt számunkra
is a hír. Valóban . Isten gondol atai nem a mi gondol ataink .. . még a pápasággal kapcsolatban sem . A kev és ismeretet össz egyúj tve , prób áltam szentbesz édet mondani
vasárnap az elhunyt Szentaty áról, szerdán temetésekor pedig szentm isét mondtam
érte. Nagyon szépen megjött ek rá a hívek is.
-- A fekete zászló k inn vol t. és kiírva a gyászhir ; ott s lrtak-rítt ak a buzgó hivek . ..
el se akartuk hinn i , mindahány an . . . De nagy fi gyelmez tetés vol t ez az egés z világnak !
-- Egy hétig kápoln ánk mell ékoltárán gyászszalagg al kitettük a nagy színes képét ,
és égő díszgyertyák mellett minden szentmise után külön imát mondtunk ért e a hívekkel együtt.
- A két Szentatya hal áláva l kapcs ola tban nagyobb volt a tanúságtéte lük f ölötti
öröm. mint az elvesztésük föl ötti fájd alom . Bennük az ls t en ere je gy ő zött .
- Szentatyánk hirtelen halála az lsten útjaih oz való ragaszkodás t, a Gondv isel és
mindenben való felismerését. az lsten akaratának mind enben va ló keresését válto tt a
kl. A legszebb szentbeszédek szül ettek meg ennek kapcsán.
-- M eg vagyok győződv e , hogyab . e. Pápa egy hónapos szolgá lata fontos láncszem
abban a folyam atban, ami a Zsinatt al eli ndult. Az aggio rn ament o pápai relác iólt tovább erős ített e , s ezzel ls szolg ált a a fo lyamatossá got a 21. század felé . Együtt vagy unk
az Egyház egyetemes im aegysé gében!
-- Rövid ural kodása felr ázta, megmozg att a az egész világot. Hirte len halála te lje.
sen letört mindenk it. Nem his zem, hogy rövid pápasága ne hagyna mély nyom okat az
Egyház életé ben. Szent vo lt. M int üstökös tünt fel Egyházunk egén. Eltünt , de nem
nyomtalanu l! Meg érdemelt e, hogy elju sson a le gmagasabb mél tóságra , de a jó l sten
meg akart a kimélni a vele Járó óri ási k e res z ttől.
-- Kedves alakja. mcsoly a sok akban hos szabb időn keresztül érni fog .
-- A mosolygó pápa nekünk fel ejthetetlen . Ha rátekin tünk (m ert k i van téve a képe), mind ig mos olygós. d er űs lesz a lelkünk .
-- Ú de jó. hogy katekéta és lelkipásztor pápánk van! Szin te megmámor osodtam
a kihall gatás okon mondott egyszerü és vil ágos besz éd eitő l. Azt án jö tt a szomorú hír.
Hívelm me gsiratták. Hát ezt jelentett e a rem ény t sugárzó mosoly? Akkor mind ig rnosolyognl kell . még akkor ls, ha a hal ál közelében járun k. Vigaszunk, hogy most már
odatúlr ől fo g mosol yogva Integetni, és áldását adja, hogy az a hat programpont legyen
előttünk . am elyről a leqe ls ö beszéd ében szólott.
-- Ora pro nobis Joannes Paule!

+

- Az a példa nélkül álló döntés. amely egy kelet- eur öpet egyház alig Ismert lelk ipásztorát emelte szent Péter trónjára : olyan bátorságra. elkötelezettség re, a jövő ben
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követendő

egyházpoli ti ka Irányára és céljára vall, amelyet világtörténelmi jelentőségű

. szenz áctö" -nak kell tart ani , ha ugyan Illik ebben az esetben az újságirók által használt
kif ejezést alkalmaznI. Most kezd csak derengeni az ember agyában valam i halvány
megérzés, sejt elem arra vonatkozóan, hogy mi lehet ett a Gondviselés szándéka akkor ,
amikor - 33 napl uralkodás ut án - magához szólft otta a kedves , mosolygós , rnlndenkihez egyformán barátságos velencei k örnüves-ft át, I. János Pált? Am it az ő váratlan
halálakor ért hetetlennek és meg nem magyarázható nak tartottunk: ma már úgy ls értelmezh ető, hogy ez adott módot és le hető sé get, hogy az egyház új lapot kezdjen annalesében. Úgy is lehet ne ezt fogalmazn i, hogy I. János Pál azzal tett felbecsülh etetlen
érté k ű szolgálatot , hogy meghal t, és ezzel l eh e t ős ég e t nyitott az új, világ történelm i
j el e ntő ségű dönt és megszület ésének. Min dez per sze gyarl ó emberi spekuláció, hiszen
a ml vaksi szem ünk. agyunk, a ml látószögünk alkal matla n arr a. hogy valamit ls ellessünk a Jóisten szándékából.
- Tudom, folytatója lesz nagy elödjel megkezdett és f elmérhetetlen hatalmas
munkájának a Szent lélek vezet ésével.
- Megválasztását olyan bátor tettne k és korlordulónak tartom , mint János pápa
rész éről a zsin at össze hívás át.
- Múltkor az Eg y há z·élmény rő l irtam , most Isméte lhet ném ugyanazt fokozott mért ékbe n. Múltk or azt kér deztük , mit várunk az új Szen taty át öl. most ezt kl sem rnernénk mondani , hanem Igy: mi t vár ő m itől ünk?
A Jelenlegi Szentaty a megválas ztása hat almas megl epetés volt mindnyájunk
számára. Azt hiszem, ez a választás ls ékesen bizonyit ja, hogy az egyház örökké fiatal
marad. Szentaty ánk nagyon jó l beszél a fiatal ok nyelv én, nagyon élő a gondolkodás.
rn ödja, ki tű n ő a hangja, hanghordozása, és azt hiszem nagyon jó l beszél olas zul. Persze
a nehezebb része a dolgoknak még csak most jö n.
- Növendékeim már meg is tanult ák a . Dlcsértess éket" lengyel nyelven annak
örömére, hogy a Szentséges Aty a Lengyelhonból került Szent Péter székébe.
- Kedves hfveimn ek is megmut attam Szentatyánk f ényk épét . Igy az örömöm hiveim
öröme ls lett.
- A templ omba is klt ett em mind a három pápa arcképét bekeretezve. Láthatják
legalább a hivek. s Imádkoznak értük .
- Nagyon·nagyon köszönöm a Szentatyá ról küldött képeket. MI valóban naqyonnagyon szeret jük a Szentatyát! Hiszen benne a Krisztust szeretjük. "rette is elv áqeztem már a 10 sa ctát. Gondolom . szüksége ls van a jó lst en b ős é ges segitségére .
- Il yen mindenkit átölelö áldást még egy pápa sem adott.
- Mennyi hálával tarto zunk a jó Istenn ek. hogy egymás után Ilyen kiv áló pápák
kerülnek szent Péter székébe ! Hamarosan a negyedik . akivel nem tud betelni a lelkünk
Sokat Imádkozunk érte. csak attó l tartunk . ha i lyen iramban dol gozik . nem megy sokáig.
- Adjon a Jó lsten néki sok erőt. jó egészséget. hogy ezt a szédületes rnunkat empót bi rj a. Tört énelm i [e le ntö séq ü lesz a mexikói ut azás is. Csak mindig f élek , hogy
valamil yen ostoba szélsőséges ember tr agédi át ne oko zzon. Itt a kel et i országokban
sokkal bizt onságosabb ezen a té ren a helyzet , mint nyugaton . Elszomoritó a sok terrorcselekmény. A Gondviselés adta ezt a Szeritatyát . e Gondviselés meg ls örzl majd!
- Múltkor megyek Pest en az egyetemi templom f elé . ünnepi reverend ában. körgall érr al, s pici gyerekek beszélgetnek : OdanézzI - M ásik : Ki lehet ez? - Hát nem
tudod. ez a II. János Pál pápa . . . ! Merthogy láttá k a tel evizióban .. .
- Am ilyen nagy szomorúságot okozott Szent aty ánk. I. János Pál váratlan hallíla ,
oly nagy és még nagyobb öröm volt számunkra az. hogyaválasztótestület a rnost t.nl
Szentaty ánkat választotta meg. Ist enünk Gondvisel ését vél jük látni a t örténésekben .
abban ls. hogy I. János Pál pápát magához hfvta , s hely ébe pontosan egy Ilyen a mal
vil ágba nagyon is belev aló szem élyt - ha szabad magam magyarán kife jeznem - választott ak. Képzett , kispo rt olt, korához képest fiatalos , egészségben jó, Közép-Euröpa,
sőt az egész világ problémáit i s merő, a szenvedések és megpróbáltatások közt rneqedzett , mégis szeretett el t ell egyéni ség. Áld ja meg a választótestület tagjait a jóságos
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lsten, hogy .tal áltnk" il yen szem élvr. s napont a imádkozunk Szentatyánkért , hogy ő t
meg vezesse és bátoríts a az a Kri sztus , aki maga is végigjárta a földi Kálvária minden
állomását.

.FIATAL OREGEK" (lEVELESLADANKBÓl)
A hagyom ányos t eológiai form ák már a hitt anra járt I d ősebb hiv einket sem elégí tik
ki , nem ls szólva a f iatalabb és köz épkorú gener ációkról. A zsinat haladó szell emében
történő megnyilatkozás . kra (gyóntatásban, beszédben, hitoktatásb an, rnaq ánbesz élgetésbenl jobban odafigyelnek, és érdekli is a t estv érek et , partnereket , hall gatókat .
A konzervativ kérődz és nem ér semmit. Az evangélium új hír, örömh ir .•Az új bor új
tömlőbe való: A bort, az örök élet ital át egykor b ört örnlökbe, hord ékba. majd betontart ályokba. s rnost már üveghordókba töl tik és táro lják. Az evangélium mindig haladó
szellem ű volt, s őt forradalm i. A vil ág halad , fe jl őd i k , sem lsten Országa, sem lsten
népe nem topogh at egy helyb en, s azok sem , aki kre a közösséget r ábízta a Szentlélek. A Szentl él ek vil ágossá gában, az ő vezet ésével haladun k el őre, benne él s val ósul meg a jelen történel em s az eszkatoló gia. Ez sajnos a ker esztény közösségekben
még nem eléggé köztudott és nyilvánvaló . Egy bizto s: a középkor i magyars ág j obban
beleillesztette minde nnapi életé be , áhitatába, népi ünn epeib e a Lélek hódolatos , meleg szlvú tiszteletét, mint a mai. M inden mat ér iába, ha ember kezébe kerül , Lélek kell.
S oly keveset hallunk, olv asunk, szólunk róla. Éleszt eni, szitani kell a t üzet. Csak az
anoním keres ztény ekben múködne a l élek Incogni ta gratla·jával, a megkere szte lte kben
nem? His szük a Szentieiket. szer et jük ls, de nem merünk rábízni semmit? Csak a Zs inatra korlátozzuk áldott múködését? (Nyugd ijas papt estvér level e)

+
Nagy szüks éqern van informáci ókra , hogy párbeszédet fol ytat hassak olyan ernbere kkel, akik ugyan nem hagyt ák ott az Egyházat. de még nem tudták megérten i, hogy
Kr isztus Egyháza sok nem lényeges dolgot módos itott , de ezzel nem szúnt meg hitelesnek lenn i. 78 éves vagyok . Megvan a korral járó betegesk edés; de a f eje m, hál a
Ist ennek, t elje sen ti szta . Szeretn ém fe lhasználni ezt a világosságot arra , hogy maparnba szívjam a fe lvilágositások at . Lel kes hive és csod álója vagyok XXIII. János pápának,
aki olyan biztons ággal ki je lö lte a követendő változások útj át : Egyszerús ég, t erm észetess ég, átl áts zóság és mindezzel együtt felebarát i szer etet.

+
A szeretet, amely körülveszi nyugdíjas napjai mat, és gondo skodik 85 éves ör eg fejemnek korszerü szell emi táplálék ról is , mélyen meghat . A legut óbbi .Sz olq álat" -ban
nagy érd eklödéssel olvast am korun k néhány gondolkodójának vázlato s bemutatását ,
akik ú j s zerű meglátásokka l próbálj ák megközeliteni tere mtett vi lágunk lsten-k ép ét,
Orök t émánk ez. Nemc sak Szt . Ago ston igaza miatt. hogy term észet énél fogv a nyug·
talan az emberi szív, mig meg nem t alál Téged, Istenem. Hanem a mi fe l el ős lelkipásztori kül det ésünk miatt ls , akik moh ön szomj azunk mi nden tapasztalatc ser ét, amely
az elvesztett vagy veszni índult bárányát nyomozó Jó Pásztor témakörébe vág. Uto lsó
kívánságom , hogy szere tnék hasonlítan i ahhoz az evangéliumi gazdához, aki még egy·
szer szétn éz háza tájékán : mit tudna még kio sztani övéinek ki nc sei ből .régieket és
újak at" l?

+
Bizonyára értes ültek, hogy 85 éves korában meghalt Feszty Mas a. Szint e élete
utolsó perc éig dolgozott, az egyházmúvész neh éz hivatását te lj esítette. .uu Boldo g-
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asszonya" és . Keresztútj a" révén ismert lett határainkon túl ls . Festeni talán a beszéddel egyldöben tanult édesapjától , Feszty Arpádtól - a Körkép festőjétől - és
édesanyj ától, Jókai Hózát öl. Jókai Mór fog adott leányától , aki az ecsetet csak azért
tette fé lre, hogy egészen feleség és édesanya lehessen. De tanult Firenzében és
Münchenben is. A legnagyobb hatással a quattrocento és cinquecento festészete volt
rá, és mint ő maga vallo tt a: tud atos , de m a g y a r utánzój a volt e festészetnek. Ezért
jelenne k meg képei n az olaszos Madonnák szé p k öp e n yre d ől mögött a magyar tájak,
füzfák, virágok. Telehint ett e Magyarors zág és Budapest te mplomait Madonnálval, magyar szentekkel, Szent Rit ával, Szent Filo ménával és Krlsztus -ábr ázolása lval. Képei lélekbe n éz ő szemmel teki nte nek le a hivökre.
Megrend elésr e dolgozott. Soha nem tudta valóra váltani álmát, hogy sa/át elgondo.
lásal szerint , az ált ala megálmodott módon vethesse vászonra témá it . Ezt szegénysége,
az örökös anyagi gondok tett ék lehetetl enné. Pénze soha nem vol t, adni mind ig tudott.
Minim ális összegekért dolgozott. Ha szegény volt a templom, vagy valamilyen foqadalom köt ött e, akkor Ingyen. Jótékonys ága, ember-, álla t szeret ete legendás volt. Nem
ismert lehet et lent , ha segftenl kell ett valakln. Nem bírt a elviselni a szenved ést, elhagyatottságot , nyomorú ságot maga körül. IOrzékeny lelk e vergőd ött minden emberi
nyomorús ág, szenvedés, halál láttán. Ily enkor törőd ött lélekkel vezekelt, b öjt ölt , lm ádkozott, míg nyugtalan lelke valamelyik gyónt atószékben nyugalmat nem tal ált .
IOlete uto lsó éveit Domaházán tölt ötte , ebben a Borsod megyel kis faluban, ahol egy
korábbi olt árképének két szárny át festette meg: Szent Erzsébet életéból vett jelenete.
ket . IOs azt a keres ztutat. amely nek reprodukcióit ismeri most már az egész kato likus
vil ág. 1978 nyarán sz ü rke h ál yoq- m űt éte t végeztek rajta, de a festést utána sem hagyta
abba. 1979 januárjában kezdett betegeskedni, márc ius l -én csendesen elaludt. Elment
azok közé, aki ket életé ben annyi szeretettel , oly an szépen ábrázolt , akiknek társáságában már a földön is élt . Dédanyjának, Laborf alvy Rózának és édesanyjának sirjában
nyugszik a Kerepesi temetó müvés zpanteonjában.

+
Szeretettel köszöntjü k itt a magyar egyházi zene k itün ő
B á r d o s L a j o s t . Egyénls égét és munkásságát t íz évvel
munkban mél tattuk .

képv iselőjét,
ezel őtt, 1969.

a 80 éves
évi 4. sz á-

PAPI JUBILEUMOK
Gyémántmisék. Dr. Bányai József c . kanonok, ipolygalsai (Holeö, CSSR)
plébános ok t. 26-án.
Kovács Gyula pápai kamarás, tornagörgői (Hrhov, CSSR) plébános okt. 26-án.
45 éve van ott. IOvek óta két mankóval megy az oltárhoz, hogy hívei ne maradja nak szentm ise nélkül.
Aranymisék. Dr. Szenthelyi Molnár István, volt tábori főesperes és egyideig
a tábo ri püspö kség ordin áriusa júl. 1-én a budavári Mátyás-templomban, amelynek kiseg ítő lelkésze. Közel 20 évig a Széher úti kórház kertésze volt. FeIdolgozta kézi ratban a magyarország i Mária-kegyhely eket. Kézvezetője és szónoka
pl ébá nosa, Dr. Fábián J ános volt.
Veszellty Pál aug . tz-én Bácskertesen (Kupuszina , Bácska) . Csajkás Antal
gombosi pléb ános volt a szónoka. Zvekanov iö püspök . consuitor ad honores "
címm el tü ntetle ki.
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KÖNYVSZEM LE

Pontificium Collegium Hungaricum 1579-1979. Róma, Pontificium Colleg ium Gerrnanicum et Hungaricum kiadása. 1979,91 o,
A római Colleg ium Hungaricum 400 éves jubIleumáról és az ezzel kapcsol atos pápai
kihallgatásrói beszámoltunk a 41. sz-ban . Azóta kezünkbe került a jubileumra kiadott
emlékfüzet. Az Irások. kettő kivételével, a magyarországi . f rat res malares" (volt germanikusok) tollából sz ármaznak. Cserháti József pécs i püspök ünnepi előadásában
vázolja a kollég ium keletkezését (1579 márciusában) és egy év múlva a Gerrnanlcummal való egyesitését. A Lukács László közzétette okmányok alapján kitúnően jellemzi
a nehézségeket és fől eg Szántó Istvánnak, a Szent Péter templom gyóntatójának tevékenységét a kollégium érdekében. Szántó maga ls néhány hónapig germanikus volt ,
majd mint jezsuita egy ideig a növendékek prefektusa . - A zágrábi segédpüspök,
Koksa érdekesen állítja elénk a horvát növend ékek szerep ét a Germanicumban. Szerencsésnek tartja XIII. Gergely pápa döntését, hogy Szántó minden ellenállása ellenére
is egyesftette a két kollégiumot. Nyisztor Zoltán prelátus felsorakoztatja a leghíresebb
volt magyar germanikusokat: Prohászkát, Boromissza Tibor p üsp ököt. Vass József rnlnlsztert, A budapesti hittudományi akadémia do qrnatan ára, Gál Ferenc tanuls ágosan
mutatja be, mit végezhet ma Magyarországon egy teológ iai tanár . nemcsak katedr áján,
hanem előad ássorozatokban. papi rekollekciókon és a nagyközönségnek szánt könyvek
kiadásával is Szfnesen, humorral Irja le a koll égium életét egy 1970-74-lg Rómában
tartózkodó volt erdélyi germanikus . Szellemes az alapító P. Szántóhoz Intézett .k öszönö
levél" .
Az alapítást apostoll buzgósággal, de kissé türelmetlenül sürgető Szántó Istvánról
fr a német doktorjelölt Thomas Löhr ls . Nemcsak erról a szerepér öl. hanem alapos
beleérzéssel bemutatja mint teológust , főleg Bellarm ino kontroverzlás könyvére tett
megjegyzései alapján . A nemr ég közzetett Monum enta An tiquae Hungariae 1. és 3. kötete kincsesbányája Szántó tevékenységének és jellemzésének. Ezek alapján hűen fest i
ezt a tüzes vérű, nyugtalan magyar jezsu it át.
Az ugyancsak az Idén jubiláló kolozsvári kollé gium is Szántó sürgetés ének köszöni
létét. Már 1571-ben ösztönözte az erdélyi fejedelemmé választott Báthory Istvánt, vigye
be Erdélybe a magyar Jezsuitákat . De annak csak mint lengyel királynak sikerült a
lengyel jezsuiták révén ezt a régi tervét megvalós ftanla. mégpedig Kolozsmonostoron .
Szántó Itt magyar prédikációival vezető szerepet v itt. Az 1579 öszén megalakult kollégium két év múlva bekerült Kolozsvárra . 1585-ben akadémiai rangot kapott. A jezsulták
nagy viszontagságok között 1773·lg vezették. A rend eltörlése után a piaristák vették
át. Az Intézetet Bethlen Gábor is Igen nagyra becsülte, úgyhogy amikor a saját akadémiáját alapitotta Gyulafehérvárott, péld ának állftotta tanítási módszerüket. Itt tanult
többek között Pázmány Péter, Mlkes Kelemen, Apor Péter, Jósika M iklós. századunkban Passuth László. A 400 éves kultúrközpont életéről és az erdélyi közművelődésben
való szerepéről Jakó Zsigmond irt kitűnő cikket a Korunk c. erdélyi folyóirat augusztusi számában.
Öry M .

I s t e n g y e r m e k e vag yo k . Ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára.
Szent István Társulat, Bp. 1978.424 o.
Klsgyennekek imádkoznak, énekelnek a könyv címtábláján .Isten szeme" előtt. De
ha jól megnézzük, nemcsak imakönyv ez, hanem tulajdonképpen hittankönyv. Az egyes
fejezetek keretében röviden benne van egy katolikus gyermek tudnivalója.
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Az el ső rész cfme: . Hlszek Ist enben. ő az én mennyei Aty ám." Itt találjuk a kereszt ény Imákat. a reggeli és esti Imát : a rég megszokott gyermeklmákat. az egyház
imáj át és útmu tatást a saját szavukkal végz e ndő im ára.
•Hlszek Jézus Krisztu sban. ő az én O dvözítőm." Ez a második rész a szents égeket
mutatj a be . azokhoz kapcsol Imákat ; pl. a házasság szent ségénél a sz ülökért. nagy·
sz üí ök ért, Kár. hogy a könyvecské nek ni ncs részletes tartalommuta tója . Igen jó l kell
egy gyermeknek Ismernie az Imakönyvet . hogy tudj a: a nagyszülei ért szóló imádságot
a házasság szentségénél találja meg. - A bünbocsánat szentsé génél hiányolom leqinkább a teológiai pedagógia és pszicho lógia mal eredm ényei t . Az Imakönyv 8-10
éves gyermekek nek s zól, - nem kelle ne-e egyszer átgondolni a gyermekbünöket és
a gyermekek vétke zésének leh et öséq ét , és ehhez Igazitan i ezt a részt? - It t a szentségeknél találjuk meg a szentm ise szövegét ls. továbbá a Jézus SzIve litániát és J ézus Szivéhez szóló Imákat ls .
A szarzök röv id részt szenteltek a Szent l éleknek, a S zűz anyáró l szóló rész pedig
a szokott Márl a·lmákat ta rtalmazza .
•Az egyházi év" c. rész rövid magyarázatok at tart alm az az év egyes ünnepei re. és
kis Imát ad hozzá. leg inkább a szentmi se szövegéból ; advent re. karács onyra ki s házi
ünnepély szövegét ls adja. Le gbőve b b a nagyböjt i és húsvéti rész. keresztúti áj t at ossággal, a szent napok rövid li tur gikus részeivel. Az ismert szent eken kívül rneqernl ékezlk a könyv P. Kolb ér ól. Charles de Foucauld-ról, Keller Helénról és XXIII. János
pápáról ls. Külön rész szól a magyar eze n te kr ő l . Itt van a legtöbb kép ls (amivel k ülönben nem voltak nagyon nagyle l kűe k az összeáll ítók) . De úgy érzem. ezek a leg.
gyengébbek az összes képek k özül , Kár. Különben ls val ósz ín ű . hogy a mal gyerm ek
erősebb színekhez. egysz erűbb vonalakhoz. modernebb fo rmákhoz van szokva. olyano khoz. mint az ott honi e l ső két hitt ankönyv képei.
Az Imakönyv második felét. kerek 192 oldalt az énekek teszik ki. a Szent Vagy Uram
énekeskönyvb61 válogatva.
Orül ünk ennek az Imakönyvnek és várju k a fo lyatast. a nagyobbaknak szóló lm akönyvet ls. Reméljük. az is meg fog Jelenni hamarosan. Es abban - meg t alán ennek
követ kező kiadásában ls az imák és hittani tud nivalók mellett jobban kl fog domborodni: hogyan. miképpen t udják mi ndenütt és mindenben megtalá lni és szol gáln i
gyermekeink Istent és az embertestvért .
Ujv áry J.
franc;:ols Monfort: T a I á I k o z á s o k J é z u s K r i s z t u s s a I . A s z e n t s é .
g e k , Franciából fo rdItotta: Vásárhelyi Vera. OMC Bécs, 1979.. 34. o.
Képes album a Hit és élet c. sorozatban. Fő k é n t templomi hlrdetöt áblák számára.
A szamariai asszony. Zakeus. a vámos , a h á zass ág törő asszony. Niko démus . a
vagyonához ragaszkodó gazdag Ifj ú és a fel ujjong ó emmauszi tanítv ányok azok. akiknek
a találkozását Jézussal leirja . Ilye n talál kozás jön létre a szents égek f elvét elében ls ,
éspedig gy ümö l c sö ző módon min dannyiszor , amikor a lel ki fogékonyság szükséges
fokban megvalós ul. A második ré sz ezt az é l e tb ő l - az egyre lalc lzálódó fr ancia életből vett frapp áns példákkal illusztrálja . Ogyes katek étikat utalások. rajzok és f ényképek egészít ik kl a kétszí nnyomású, elő dj é hez. a Zsinat i megújhodá s c. füzet hez hasonl óan vonzó kl állltású munkát . Képetvel . találó megj egyzéseivel Igen alkalmas arra .
hogy .rneq sz öltt sa" az embereket. és ind it ásokat adjon nekik, hogya szentségekben
találkozzanak .a z é l ő és élet adó J ézussal" .

Johannes Gründel: A z ö n v I z s g á I a t ú t j á n . Ném e t ből ford ította: Boros ild ikó .
OMC Bécs . 1979.. 78 o. Függelékben: 1) . Gott esl ob· . Altalános lelkitükör. 2) St . S éver in papi munkaközösség: Lelkiismeretv izsgálat . 3) Lebret-Suavet : Onvlzsgálat. 4)
Lebret : Eletstllus. 5; Lebret : Eletelvek.
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Hosszú i dő n keresztül eléggé elterjedt volt az erköl cst eológ ia nyomán az önvlzaq álatba n a negatív és individualista szempontok előtérbe helyezése . Egyes művek az
erkö lcste ológiában olyanok voltak , hogy bizonyos túlzással . scientl a de peccatis' -nak,
azaz bű nta n na k nevezt ék. Ez rányomta bélyegét a lelkitükrökre is .
Ezzel szemben ennek a kis műnek a nyomán ráébredhet hiányai ra az a keresztény ,
aki a ros sz tett eket ugyan kerüli , és ezért önmagát nagyon jónak tart ja. de nem mutat
áldozatos ságot az egyházi és világi közöss éqnek, valami nt rászoruló embertársának
szolgálatában. Szerepel a kérdésekben a kihágás a természetvédelem ellen - ez ls a
közösségi érdek megsértése - . valamint a közúti közlekedésbe n a kíméletlen maqata rtás . Ha valaki v ez e t ő állásban van. akkor lelkiismeret i kérdés . hogy kedvező rnunkakörülményeket tere mtett-e a munkahelyen, ha pedig beosztott. akkor lelkiismeret len
munkával, ke ll ő ok nélkül betegállomá nyba vonulással rneqbontotta-e az Igazság rend jét?
Az él et védelméhez tartozik a segítőkész szolgálat terhes asszonyok nak, a gyer·
rneke llenes magat art ás kerülése. a gyenneklánna természetesnek vétele és a többgyerm ekes b érlőtá rsa k megért ése .
A fogy asztói társadalomban élő kereszté nyek ezeknek a kérdéseknek a nyomán
ráébredhetnek a . fogyasztó i aszkézis' szükséges vol tára és a f e l e l ő s s ég re Ist enne\,
a n élkülöző egyesek és népek hatalmas tömegei vel szemben. E l ő k erül a teljesítm ényre
alapozott t ársadalomban annyira i dő sze rű kérdés is : a magatartá s az öregekkel szemben.
Ezek kiragadott részek a lélektanilag értékes és életszerü kér dések gazdag anyagábó\,
A kis m ű klt ün öen szolgálha tja az előkészületet a bűnb ánat szentségé nek felv ételére; az el mélkedés számára ls bős éges anyagot nyujt. Egyházközségi megbeszélések
tá rgyává is t ehető , de alkal mas arra ls, hogy az IgeistentIszteleten vagy a bűnbá nat i
Iiturglán a lelkIIsme retv izsgálathoz szempontokat adjon.

André Louf: B e n n ü n k a L é I e k I m á d k o z i k . Franciából for dította: Benkő Már·
ton . (Eredet i szövege flaman d.) OMC Bécs , 1979.. 159 o.
Ez a könyv a szerzö szavai szerint nem bevezet és az Imádságba. még kevésbé
ránevelés. Tanúságt étel akar lennI. Nem bizony it és nem cáfol. Vagy megérinti az olvasót, vagy nem. Ha nem, akkor is bizt at: . A Te órád később jön el: Mint szerzetes
vallja, hogya szerzetes ugyanúgy dolgoz ik , alszik és eszik, mint bárki más. de mlnden, amit t esz, az imádság felé mutat. Sokáig hallg atott. Figyelte az imádkozó embereket , nemcsak a kort ársakat , hanem kutatta a régi nagy imádkozók ta núságtételét
is. Nem siet ett könyve megfrásával. Ezeknek a lapoknak tartalmi gazdagsága Igazolj a,
hogy sze rzőj ük helyes elv szeri nt Járt el : érj en be a rnü, azután adja közre.
Közöl oly an megjegyzést ls az imáról, amely meghatározásk ént hangzanék, mint
például Szíriai lzsákét: .Az lma olyan öröm . amely hálaadással száll fel az Atyáho z:
Amde ez mégsem meghatározás szoros értelemben, és ő éppen azt a fej leményt tartja
értéke snek, hogy .ma már kevesen kockáztatják meg azt a kijelentést. hogy tudják.
ml az Imádság'. Ezt a belátást már a kegyelem gyümölcsének tartja. Il yen módon is
kiemeli az Imádság te rmészetfeletti volt át .
Foglalkozik többek között az im ádság technikájának eszközeivel is. Ezek a cellb átus, a magány. a csend. a virrasztás és a böjt. De ebben az Irányban is mindenütt
mélyebb re hatol , mint sokan mások teszik. Például a virrasztás kedvez az imádság
összeszedettségének. A söté tség mindent eltakar, ami más irányt adhatna gondola·
talnknak. Ez sem elh anyagolhat ó té n ye ző. de mégsem éri nti a lényeget . Maga az lma
a Szentl élek ereje által való sul meg . Ez áll 8 böjtre is. Az sem .8 t estl-l elkt egyen·
súly kedvéért végzett diétás kúra' .
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A Távol-Kelet módszerein is kapnak napjainkban az ósszeszedettség és a belső
nyugalom elérése céljából. De ezek, ha az Indulásban segítenek is, az Imádság l étrejöttéhez elégtelenek. Az ima elsosorban nem emberi mű. Ahhoz, hogy az imádkozó
felemelkedjék a hűsvét élte tő dinamizmusáig, természetfel etti segítség kell. . Aml
veled történik - frja - , az az üdvt ört én e t egy darabja:
Bár szerzönk sz öl a celibátusról. és a szerzetesi lelkiél et Irodalmát nagy m ért ékben felhasználja, könyve minden iste nke reső hivő nek való . Az Imára a szerzetesh ázakon kivü l ls nagy éhség tapasztalható . Sok más egyéb mellett err öl tanúskodnak a
Talzé felé meneteló fiatalok . Ebben a műben találkozhatnak az ima mélységeivel. Megtalálhatják benne az imádság dogmatIkájának, aszkétIkájának és misztikájának nem
tudomá nyos rendszerességű, hanem életszerű ötvözetét.

K.G .
Gallus Tibor: D i e • F r a u " I n G e n 3,15. Cariothla, Klagenfurt 1979.
A már hosszabb ideje Németországban élö magyar jezsui ta szerzónek ez a német
nyelvű könyve 1949 és 1976 közt megjelent, hat kötetre terjedő exegetikus·teológiai
kutatásainak végeredménye It sz űrl le . Ter 3,15·nek (az .asszonyról" szóló jövendö lésnek) katolikus és evangélikus értelmezéseit vizsgálta . El őször rámutat a b űn b e es és 
ről szöl ö elbeszélés történeti jellegére. Majd sorra veszi Ter 3,15-nek mint mes siási
jóslatnak értelmezését bibliai célzások ban, az egyházatyák tan itásában, katolikus és
evangélikus szent lr ásmagyarázóknál. Az evangélikus exegéz is a felv Ilágosod ástói mlndmáig elutasltotta a messiási értelmezést. Ez az állásfogl alás nyilvánvalóan nem maradt befolyás nélkül az utóbbi évtizedek katolikus szentirásmagyarázatára sem . - A
szerz ö nézete szerint a sz öban forgó szentírási hely értelmezésének hermeneutikus
elve az, hogyaszöveget - föltételezve sugalm azott voltát - a kinyilatkoztatás egé·
az ével való összefüggésében kell néznI. Teljes ért elmét csak az újszövetségi beteljesedés fényében Ismerhetjük fel félreérthetetlonül. A büntető Itélet kettős rétege t t artalmaz: Szószerint értelme : természetes ellensége skedés az ember és a kigyó között :
átvitt értelme: halálos ellenségesked és az Asszony és Fia meg a kigyó jelk épezte
csábitó, a Sátán között, Ezen az alapon cáfolja és (147-151) röv iden megválaszolja
a kr isztológiai-mar iológiai értelmezés ellen felho zott kifogásokat. - Ebben az ún .
protoevangéliumban a szerzö már bib likus alapot lét a M ária szűzi Istenanyaságáról,
s ze plöte len fogantatásáról és mennybevétel éről sz óló tan ít áshoz. Hogy a kigyó nem tud
az Asszony .sarkába harapn i" , az szer inte utalás arra , hogy Márla nem halt meg . A befejezés azt fejtegeti , hogyan vett részt Már ia a megváltás rn üv ében. amennyiben
- Krisztus megváltó enngedelmességének erejéb en - engedelmese n igent mondott
arra, hogy a Messiás anyja legyen, minden következményével együtt.
A szerz ö érdeme a roppant gazdag teológiatörténeti anyag összegyűjtése , valamint
kiértékelé se. Ez utóbbi folyam án olyan szempo ntokat juttat érvényre, amelyek mellett
az egyházi hagyományhoz ls hű biblikus teológia nem haladhat el észrevétlenül.
Franz Dander
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HALOTTAINK
P. Sziegi And rás Márla kartauzi Marienauban (BRD) márc .29-én (82,56,50)
Berzsenyi Istv án érs . tan., pléb. júl. 1-én Budapesten. Farkasréten tem ették (69)
P. Blelec k József SJ, "A Szív" szerkesztője, aug .2D-án Torontóban (59,41,28)
P. Susányi István Semjén OFM teol. tanár, a szentendrei gimnázium volt hittanára. Aug. 22-én temették Obu dán (62,43,36)
Czind er Géza ny. hitoktató aug . 28-án . Farádon tem ették (70,43)
öveges József pia rista , ny. t őlsk, tanár, Kossu th-díjas fizikus szept. 4-én Budapesten . Zalaegerszegen temették (84,67)
Bencze Lajos ny. esperespléb. szep t. 4-én Székesfehérvárott. Volt plébániáján ,
Pesterzsébeten teme tték (77)
Dr. Oppermann Balduin János ciszterci, Pécs-gyárvárosi segédlelkész szept.
6-án (78,62,55)
Szokol László ny. vigántpetendi pléb. szept. 7-én Balatonfüreden (78,55)
Páli Ferenc érs. ta nácsos, plé b. szept. 8-án Miskolco n (73,50)
Mlkler Jenó ker. espe res, monosto rapáti plé b. szopt. 9-én (47,22)
Dr. Lukács István seg esd i f ő es pe res, marcali plé bános szept. 13-án (68,45)
Baltav ári Gyu la prépo st, kanon ok szep t. 14-én . Nagyc enken teme tték (74,49)
FUlöp Istv án csa nádpalo tai esperespléb. a reggeli mi sére készülve. Püspöke
70 pap részvételével temett e (68,42)
PuhI Jó zsef SJ a mizserf ai Szoc . Otth onb an szept. 17-én (77,54)
P. Kornylk Kálmán Gellért OP Tata-tóváro son szept. 18-án (65)
Be!'illé Pál ap. protonotárius, szaba dkai püspöki irodaig. szept. 20-án (78,55)
Dr. Dénes (Kr iván) János Gergely oratoriánus szept. 26-án Torontóban rövi ddel
falujána k plé bánosa, osztálytársa, Fülöp István után . Wellandban temet·
ték. (65,40)
Hajós József ny. plébános szept. 20-án. Mátészalkán te mették (76,53)
Dr. Papp Béla ny. hitt anár, volt minorita házfőnök. Szegeden temették a Dugo nics temetőbe (84,61)
Németh János ny. sármelléki esperespléb. Balatonfüreden. Okt. 5-én a keszthelyi Kis Szt. Teréz templom kriptájába temett ék (78,55)
Dr. Beöthy István veszprémi nagyprépost, a magyar papság nesztora, okt. 4-én
Székesfehérvárott. A veszp rémi székesegyház kriptájába temelték (98,75)
Tóth Mik lós c. pr épo st, mátészalkai esperespléb. okt. 6-án (71,44)
Czindei Lajos hambu rgi magyar lelkész okt. 7-én, rövi ddel a magyar mise után .
Betegen még misézett , pré dikált, áldo ztatott (51,16)
Lélek Gábor püsp. tan ácso s, aki 21 évig volt Szeged en a Csil lag börtö n lelkésze. Mak ón temelt e Udvardy püsp ök (91,66)
Tarjányl Ferenc Berárd OFM Pann onhalm án. Okt. 15-én teme lt ék (90,67)
Morval István kano nok , c . prép ost okt. 21-én . A kaloc sa i te m e tő papi kri ptájá ba
temették (84,59)
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Nagy Arpád érs . tan ., ny. pléb. okt. 27-én Jászberényben (75,51)
Sali László Szilveszter OFM, kör öml ny. pléb. Nov. 3-án Onodon temelték (72,49)
Dr. Tihanyi Anlal Bánk OSB föisk. taná r, érd. perjel nov. 4-én Pannonhalmán.
A Boldogasszonykápolna kriptájába temelték (61.43,37)
Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

+
HERNADI AGOSTON
(1907-1976)
Ot éves korában vesztette el édesapját. Két testvérével együtt Igen sz ükös viszonyok közt nevelte fel öket édesanyjuk. Küzdelmes gyermekkorán és egész életén
át mély hite segitette.
1933·ban került .Guszti atya" Külső-Ferencvárosba, a Márla Valéria-telepre. Több
egyesület vezetését vette át , de szivügye az Ifjúság volt . IOn mint farkaskölyök (cserk észjel ölt) , majd cserkész ismerkedtem meg Itt vele . Minden szabad Idejét velünk
töltötte. Kít únö szervez ö volt . Közben állandóan beosztott ministrálni is. Nyelc-t íz
mlnlstráns vette körül az oltárát. Szerettük, mert ő is szeretett minket.
Sajnos egészsége felmondta a szolgálatot. Több hónapi betegség után - tüdő
vérzés és szivzavarok - áthelyezték. Később találkoztam vele Felső·Krisztlnavárosban,
ahol tovább folytatta munkáját. Ostrom alatt járta az óvóhelyeket, mig lehetett, rnls ézett, áldoztatott. - Innen került Farkasrétre . Itt ls körülvették a gyerekek, az Ifjúság.
Sok mln lstránsa volt mindig . Templomot akart ott épiteni, de elhelyezték. 1956-ban
került vissza, és onnan kérte magát Szobra. Ott a plébánia rendbehozatala és korszerúsltése volt első tevékenysége. Majd a templomot korszer üsttette és kivül-belül
renov áltatta . Hire volt a szobi templom szépségének, tisztaságának és rendjének. Mindig , minden területen sz építésen, újltáson járt a gondolata.
Utolsó évben még a templomi fűt és megoldása és a filia rendbehozatala volt a
befejező munkája . Munka közben érte a rosszullét , nem volt mellette senki, Igy
maga Intézkedett orvos kihívásáról és kórházba vltelér öl. Ott egy órán belül meghalt.
Az olvasó állandóan vele volt . Reméljük, ez volt számára a mennyország kulcsa .
Volt segítőtársa
NOVÁK GYULA
(1905---1978)
1905. ápr. s- én született Gyulán. Az ottani katolikus gimnázium növendékében Szabados Antal szentéletú hittanár hatására és Apor Vilmos akkori gyulai plébános szeme
előtt bontakozott a korán jelentkező papi hivatás. Főpásztora , L1ndenberger János, minthogy akkor az elárvult egyházmegyén ek nem volt szemin áriuma, a Váradról elindult
Fetser Antal győri püspök engedély ével a győri papn evelő intézetbe küldte. Itt ls szantelté k pappá 1928. jún . 29-én.
Szerény, húséges és tettre kész fiatal papként kezdte múködését Újkígyóson. Hítok tatásával , fá radhatat lan buzgalmával és az 6k ígyósl kápolna körzetében élö hivek gondos ellátásával megnyerte az emberek szeretetét.
1932-ben fópásztora maga mell é vette Debrecenbe . Az akkor még egyetlen Szent
Anna plébánia munkabiró lelkipásztort kapott benne. Az abban az Időben leányegyházként kezelt Hajdúsámsonba ötven évvel ezelőtt még újításnak szárnltó módon: segédmotoros kerékpáron járt kl. A Szvetlts-Intézetben kifejtett hitoktatási munkájának eredményess égét Igazolták azok a volt növendékei, akik évtizedek múlva ls személyesen
vagy Irásban keresték fel a D ebrecentől annyira távol eső Gyulaváriban problémáikkal.
Ide került ugyanis 1942-ben, és Itt több mint 36 éven át volt híveinek lelkiekben ls,
anyagiakban ls seg ítő plébánosa .
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1918.doc . 29-én halt mog o gyulai kórházban. Jan. 2·án temette a környékbeli papság
jelenlétében Dr. Rózsa Jenő gyulai esperesplébános . A gyulavárlak nevében paptestvére, Hanzély lajos búcsúzott .artöl a paptól, aki ötven évet dolgozott az Úr sz ölöjében Igaz munkásként. Missziós küldetését krisztusi alázattal, apostoll szegénységben,
boldogan végezte. Atya volt Ő. hlvönek, nem h ivőnek egyaránt. Mindenkit szerétett.
viszont őt is szerette, tisztelte mindenki. S mély megrendüléssel vették közülünk való
eltávozásának. halálának hirét. Szerintük is jó ember, igaz ember volt . Mi hívei árván
maradtunk, s mig élünk. nem fogjuk elfelejteni aranymiséjén boldogságtól fénylő arcát .
Kérjük az egek Urát, hogy ez a boldogsággal tell örök világosság fényeskedjék neki:
Confrater
SEBESTYlON SANDOR érd . esperesplébános
(1904-1918)
Szolnokon született, 1904. aug. 22·én. Hárman voltak testvérek, két kisfiú és egy
kislány . Gimnáziumot ls Szolnokon végzett. A szellemiek mellett testi erővel ls mesáldott fiúcska itt és ekkor kapta a kedves becenevet, amely elkisérte a sfrlg. és így
marad meg emlékeinkben is : .Mack ö" .
A szülöl otthon és az akkor Szolnokon müködő paptestvérek hatására meghallotta
a Mester hfvó szavát. és 18 esztendős korában elindult a váci szeminár iumba. Négy
évi előkészület után megkapta az egyházirend szents éaét, amely által ő is. mint rnlnden pap, mindenkinek mindene lett.
Nem hiába volt az apostolok között egy pénzváltó : hiszen a papok egész életü kön
át lsten mérhetetlen értékú kegyelembankóit váltják aprópénzre. és osztogatják-osztogatják az embereket köz őrt.
O is megkezdte a kegyelem osztogatását. és tette 51 és fél éven át: a szentmls ékben. a prédikációban, a gyóntatószékben adott vezet éssel, beszélgetésekben nyújtott
tanácsaival. szavával, példájával. IOs még sok mlndennel. hiszen lsten nagy családjában
mind ig vannak tudatlanok , szomorúak, elhagyottak. szenved ök, tanácstalanok, öregek
betegek. árvák. szegények, akik mellé oda kellett állnia.
De a lelkek gondozása mellett építette lsten országának földi alapjait is . Káplán!
helyein: Kiskunfélegyházán. Újszászon. Monoron. Rákosszentmihályon templomot újít
kivül -belül. oltárt aranyoztat. egyesületeket szervez, telket vesz plébániaiaknak és
templomnak . A temetők rendezése. bekerftése mindenütt szívügye .
Majd Szolnokra kerül plébánosnak. Itt. sz ülöváros ában. testvére inek otthonában,
szülei poralt befogadó földjén. különös lendületet kap alkotó kedve. A háborús ese mények miatt megrongált Vártemplom és plébán ia küls ö-bels ö újítása. a szolnok -újvárosl
és a Jézus Szfve plébánia szervez ése, a szomszédos Szandasz öll ös lelkészség alapítása, az 50 holdas temető f ásít ása. bekertt ése mind ennek állomásai.
Ekkor azonban el kell hagynia Szolnokot. Kunszentmlklósra kerül. Itt dolgoz ik tovább még 20 évig. Kunbábonyban templomot épit, épületeket, tornyot újít. És bár .Fut
vele az Idő, mely Irigy· . de keze alkot. kedélye aranyos, és szive mind ig énekel szinte
soha nem fáradó testében.
Másfél évvel ezelőtt volt aranymiséje. A jubileumi szentképre ezt írt a: .F ldelis
usque ad rnortem", húséges a halálig. Úgy történt, ahogy Igérte Istennek és kivánta
magának: húséges volt lsten szeretetében és hívei szolgálatában, az egy hetes betegágyig és a koporsóig. amelyet december lG·án helyeztek el a szolnok-úlv érosl altemplom sfrfülkéjébe.
S.A.
DOMBOS JÓZSEF FOLOP OSB
(1914-1918)
1914. dec. 14-én született Hármasfalun (Welden bei Rechnltz. Burgenland) a család
második gyermekeként. 1920·ban Budapestre kerülnek, iskoláit már itt kezdi meg. Kő·
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zéplskolált a kőbá nyai Szt . László gimnáziumban végzi céltu dat os, szorgal mas rnunkával. Fiatal korára nagy hatást gyakorolt a cserkészet, Innen szerzett élményei egész
életében véglgk fsér lk . 1933-ban jelentkezik Pannonhalmára novtotusnak. Fő i s ko l a i tanulmányalt -bár egészsége kiss é gyenge - komoly akarattal és buzgalommal végz i, de
a tréfában és vid ámságban ls otthonos . Tanári oklevelét 1940·ben szerzi meg term észetrajz-földrajz szakon. A természet Iránt i szeretetét még a burgenl andi házból hozta
magával, ahol növend ék-kora vak áció inak egy részét ls tölti anagyszülőknél.
1939. jún. 18·án szenteli k áldozópappá. Tanár i műk ödését a Rend budapesti glmná·
zlumában kezdi, ahol egészen 1948-ig, az államos ításig vo lt tanár. A háború Ideje alatt
t ábori lelkészi szolgálatot ls végzett sebesültszállító von atokon . 1946-ban szakfelügye ·
löv é ls kinev ezik .
1948 ut án a budapesti Szent Rit a egyházközség lelkésze let t 1953-lg. Ettől kezdve
több helyen működ ik , majd 1962-től egészen haláláig a csolnoki plébán iát vezetI. A
sok dispoziciót mind ig erős lélekk el , szerzet esi engedelmességgel vállalja. M inden
működés i hely én bencés lel kületének m egfe l elően elsősorban a li t urgia elmélyités ét
és szebbé tételét mozdítja elő - már jóval a II. vat ik áni zsinat e lőtt ls. Plébánosi müködése alatt ls az imádság és a munka ve zérli életét. HIttanóráira, beszédei re mi ndig
lelkiismeret esen készül ; müköd és ét széles látókör és bölcsesség jellemzI. Neh ézs égek között is a rá jellemző kemény követ kezetességgel és állhatatosan dolgozik hívelért, a kudarcok sem tudjá k letörn I. Ebben segíti a l apve tő e n vidám természete is ,
amelynek megny ilatkozásai azonban mind ig bizonyos fanyar irón iával p árosultak.
1978. nov . 19-én, vasárnap még el mondta szentmis éjét, keresztelt ls, és éppen pár
napos pihenést , kikapcsolódást tervezve feküdt le este . Reggelre azonban szíve meqszűnt dobogn i: örök p ihenőre t érhetett a menny ei Atya sziv én, Pannonhalmán t emettük nov . 24-én, csolnok i hiveinek nagyszámú részv étel ével.
Confrater
SARANG KRIZOLÚG pnER OSB
(1894-1978)
Répcevlsen (Sopron m.) született, 1894. okt . 17-én. A sop roni és györi bencés glm·
n ázlumba járt. 1916-ban lépett be rendünkbe. 1920-ban szentelték pappá, 1921 rnájus ában magyar-német szakos tan ári okl evele t szerzett. Már az 1920/21. iskolai évet Esz.
t ergomban töltött e mint segédtanár, majd 1929-ig rend es tanárk ént működött ugyanott.
Ekkor kerü lt budapesti lJimnáziumunkhoz, ahol 1945-lg volt . Azután 1948·ig gimnáziumi
tanár és általános iskolai igazgató Pápán, utána a pápai bencés templomba n seq édlelkész. 1950 ut án pápai rokona inál élt. de mindennap, több kilom éter távo lságból bejárt a volt benc és te mplomba mis ézni és kiseg lten I. 1965-ben költözött a pannonhalmi
szociá lis otthonba , ahol csendes vissz avonultságban élt halálá ig .
Két dolog jellemezte élet ét: nagy pontoss ág. prec izitás munkájában, és bizonyos
zárkózott visszavonultság életében. A pontos ságot és fegy elmeze ttséget szinte sugá.
rozta, de meg is követelte tanítványaitó l. M ivel példájával és nemcsak szavával rnutatta erre a köv e te n d ő utat, diákjai szer ett ék , és készséggel alá ls vetették magukat
olykor szigorú követelményein ek. Bánk József váci érsekpüspö k. aki Esztergomban
t anítv ánya volt, részv étlevel ében szlnt én pontosságát, kiegyensú lyo zottságát, higgadt·
ságát emelte kl . Ez megjelenésében is megnyilvánult: mindig t isztán , bizonyos eleganciával öltözködött. Napirendjét - még élete végén az otthonban ls - min dig pontosan megtartotta. Sétakezdéséhez szinte órát leh et ett vo lna Igazíta ni.
Zárkózottsága Inkább tartózkodás és bizonyos szemérmesség jele volt, sosem a
gógé és a lenézésé . M ég bet egsége utolsó napjaiban ls f igyelmesen é rd ek l ő d ött ápo.
lól nak személyes ügyel iránt . Baráts ágos volt mindenkihez. Két hétig tartó v éqs ö betegs égében is türelmes en, zúgolód ás és zokszó nélkü l szenvedett, senk inek sem akart
terhére lennI. 1978. júl. t t- én huny ta örök álomra szem ét .
Confra ter
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BARTA L~NARD aCIST.
(1897-19781
A volt bajai gImnáziumi tanár hatv anas ével elej én érkezett Am erikába . Mivel az
angol nyelvet nem Ismerte eléggé, tanár i munkába itt nem tudott beállnI. Visszavonu lt
életének utolsó húsz esztende jét azonban sem a tétlens ég, sem az unalom nem je llemezte . A múlt tiszteletével és szeretetével vizsgálgatta a jelen I dő k tü relmetlen
kibontakozását és a jövő századok t itkait.
Il yennek Ismertük már diákkorunkban . Barta Lénárd élete és pályafutása a szerete t
és a barátság történetének egy·egy szép feje zete marad sokak életé ben. Hogy milyen
és mekkora benyomást gyakorolnak ránk a küls ö események, soha nem tudjuk fölmérn i,
s talá n nem is ez a legfontosabb életünkben. Egy rendk ivüli személy szerepe viszont
néha a Szentl élek leheletének erejéhez hasonli tható.
Hosszú évek ig semmi t vagy nagyon keveset hallotturl'k tevékenys ég é ről. s mikor
csatl akozott dallas i közösségünkhöz, az volt az érzésem , hogy volt tan itv ányalnak
ser ege követte . Soha nem szúnt meg lelki kapcsolata velük . Hogyan is fe lejtették volna
el azok, akiknek megadatott a kegyelem, hogy lsten ors zágáról tőle hallják az Igét ,
ált ala Ismerjék meg a görög és római klasszikus kultúrát s a modern társadalm i eszmék al a pve tő eleme it? Hogyan felejtették volna el a papot és tanárt, akinek élet ében
a kereszténység eszmél és az egyetemes kultúra olyan szép harmóniában egyesültek?
Barta Lénárd szlqorú tanár volt , de nem fé lelmet keltő; miért ls féltünk volna attól
a ta n á rt ő l . akinek leg nagyobb öröme abban telt. hogy az Igazság Ismeret ére vezessen ,
és megszerettesse azt diákjai vall Milyen szívesen és lelkesedésse l gondolunk vissza
az ő osztályaiban töl tött órákra! Ott bennünket sem fenyege tett az unalom vagy tétlenség. O nemcsak görö g és latin nyelvtant tanitott: a legelem ibb lati n és görög leck ében
ls bölcsességet fed ezett föl. Társadalomtudom ány- ór átn pedig a múlt századok gon·
dolatal és IrodaIme nyomán a jövő csodálatos világána k álmát ébresztgette diákjai
le lk ében.
Ez a szell em terem tette meg a mély és ta rt ós barát i kapcsolatot tan itványalval.
Az új világ, amit megéltünk, nem volt számunkra Ismeret len, s ma nem tudjuk nem
szeret ni , mert saját múltunkból nőtt kl, és saját jövőnknek alapja. (gy ízlelt ük a jövőt
évt izedekkel e zelőtt, amiko r Barta Lénárdot hallgattuk és követtük.
Mindenek fölött lsten szolgája és papja volt . Ha néha türelmetlenség fogt a el , türelmetlensége a próf étákéra emlékezt et ett : mindent tökél etes szfnben, .sub specie
aetern ltatls" szeretett volna látn i , úgy, ahogya dolgok lsten t e re m tő kezéböl kerültek
kl. De az Egyházzal mindig együttérzett, s mély alázattal haj lott meg az ember i gyön·
geség és gyarlóság elött.
1897-ben Cibakházán (J ász-Naqy-Kű n -Szolnok m.) született, s 1978·ban életének 81.,
papságának pedig 57. esztendej ében, az Our Lady of Dallas ciszterci apát ságban halt
meg. Hosszú vándorlását sok szomorús áq és csalódás szegélyezte , de le lk i békéjét
semmi v iszontagság sem tudta megtörni, mert vezérc sillaga a reménység volt, amit
Kr isztusban, a vilá g megváltójában ápolt és élt .
P. Nagy Mózes oc tst,
Dr. BALASSA BRUNO OCist.
( t 896--1 9791
Ar anymlsés áldozópap, az innsbrucki egyetem doktora, a Canls lanum büszkesége
dogmat ikából , majd a Pázmány Pét er Tudományegyetem doktora neveléstudományból ,
okI. középiskolai t anár, azután mint c. rk. egyetemi tanár a budapesti egyetem pedagógiai tanszékéne k várományosa. Gyorsan felfe lé ívelö és tudatosan feltörekvő életpály a ez. Az egri ciszt erci gimná zium hittanára rövidesen a rend i Tanárképző Főiskola
Igazgatója Budapest en, aki már a professzori katedrára készül fellépnI. Mindezt ragyogó elméjének és a munkában önmagát szinte fölemésztő ambfcló jának köszönhet I.
Am ugyanakkor megnyil vánul kemény vezet ésre hajlam os képessége és kiváló szer7
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vezO tehe tsége . Erre figyel fe l az akkori kultuszkonnányzat , és 1935-ben - a nemr ég
országosan újj ászerv ezett tanügyi gazgatás keret ében - a székesfehérvári tankerület
fOlgazgatól székébe emelI. Széleskörü szaktudása és vezetésre termett. néha tül kemény egyénisége még magasabbra ls utat nyit nekI. A mikor a kul tuszminiszt er lé tr ehozza mi niszté riumá ban a pedagógiai föos ztál yt, élére Balassát helyez I. M egszervezi
ugyanakkor a M agyaror szághoz visszatért országr észek is kolarendszerét és tan üqyIgazgatását ls. M in iszt ér luml pályafutása során végül a legnagyobb jelentOségü fő
osztály - a népoktatá s - élé n találja 6t a második vil ágháború befe jezése, de a mlnlsztér lumból történt eltávolítása ls. Ekkor egy budai lelkészség templom igazgatója
lesz a rendi plébánia szervezeten belül , és eddig Ismeretlen képes ség lobban föl benne:
Szent imreváros értel miségi hlv6seregének körülrajon gott , nagyhatású lelk ipásztoraként
mutatk ozik meg . Amikor Innen ls t ávoznia kell et t, különleges mat emati kai szaktanfolyamon statl sztikussá képezte kl magát, és egy vállalat el6kalkulátoraként müködötr
nyugdíjazásáig. Nyolc évet töltött kényszerü nyugalom ban. Szell emi látóköre , nagy·
t ávlatú él et- és világszemlélete azonban nem homályosult el. Csak szíve fáradt meg
egyre jobban, míg 1919. jan. 30-án cse ndesen hazatért oda, ahol - Jézus szaval szerint
- . sok lakóhely van' .
Ez az életpálya-vázlat és egy·egy szándékosan nyomaték ozott jelz6 valós ághüen kivánja 6t jellemeznI. Rendkivül összet ett - a pszichológi a nyelvén: multiva lens személy iség volt. Ez azt ls jel enti, hogy emberileg folyt on vándorú ton volt lapályok és
hegyormo k között . Néha viss zafogtá k a középszerúségek, sö r poros és köznapi élethely zete k, máskor meg hihetet len lendülettel tört az ormok fe lé . Lelki ért elemben
ls. Vagyis hol ki ütkö ztek gyarlóságai, fog yaték osságal és hibái , hol meg világ ftón lobogott benne az életszentség vágya . Ezért sokszor küs rnerhetetlennek t űnt a kivülállók
számára. Volt aképpen csak azok láttak bele szíve-lelke megrendltOen mély kútjába ,
aki knek gyónt atójuk , lelkivezet6jük volt . Ezek ls kapt ak t 61e a legtöbbet. Többet , mint
akikre a közéle t csúc sain tehetség ének f ényét és szlkrált szórta . Életé t valójában az
fütötte, amit a Jelenések Könyve . els6 szeret et ' -nek nevez [2,5). Meg nem szünt küzdeni gyarlós ágai közepette sem az . els6 s zeretet ért". amellyel egykor elkötelezte magát az Úrnak. Elet ének Igaz törté nete az volt, hogy újra meg új ra megújuljon ebben
az . els ö szeret etben' . Aki jól Isme rte, nemcsak bizik benne , hanem meri kimondani
ls, hogy végül visszavonhatatlanul elnyerte.
-s -n
PAPP ELEM~R piar ist a
(190(}-1978)
Emlékezünk Papp Elemérre, de nem azért, mert most hazatért , hanem azért , mert
hazatérve ls Itt maradt között ünk.
Bár az 6sz az elmúlást Idézi , nekünk tanároknak és diákoknak kezdetet jelent. Egy
új tanév kezdet ét . ~s mi megkezdtük a munkát rendben, tervs ze rűe n, zavart alan biztonsággal. Ha gondolatban keresni kezdem , hogy mikor és hol kezd6dött ez a ml harmonik us jel enünk , akkor log ikus an vissza kell mennem 1950-10 és Papp Elemér lg .
Váratl anul kaptam a sürgö nyt: jelentkezzem Pesten, a piaristáknál.
Papp Elemér várt. Ism ert ette az egyezmé nyt, amely az isko lák részére lényegében
üres ker et volt, mert csak nagy körvonalakban készült. Ezt a keretet kellett élettel kit ölteni, nehéz helyzet ben, bizonytalanság légkörében. Itt tünt ki mindj árt a kezdetnél
Papp Elemér hihetetlen felkés zültsége, nyugalma, és az a távol ba látó bölcsessége,
amelyet akkor valamennyien kétkedve fogadtu nk . O akkor csak szlvességb61 segitett
Sík Sándornak, de csak hamar nélkülözhetet len lett számunkra. Nemcsak adminisztrációs téren . Az 6 irányit ása, tanácsai alapján telt meg élette l az Isko la, a ml kezdeti
munkánk. Kés öbb. már hiva ta los beosztásban, kléplt ett e, ta rt alommal töltötte be rnunkánk menetét , úgyhogy nem idegen test ként élünk , hanem szervese n beépülve hazánk
oktatási apparátusába . A megvál tozott körülmények , a mer6 ben új feladatok , a múlt
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nosztalg lája, a k üls ö és

bels ő ,

gyakran rosszindulatú b ír álatok. a magunk kl shlt üsége
nem ls könnyüeket . O v álla lta gondjainkat ,
valód i vagy vélt sére lmeink et , tárg yalt. közvetl tett, bizta tott, bátor ított, kedvet és értelmet adott a kitartó munkához. O vol t Isko lái nk mindenese .
Mindezt meg tudta t enni , mert minden vonatkozásban feinOtt erre a feladatra. Volt
II tanár, Igazgató, házf őn ök, rend i tanácsos, fOlgazgató, el nökhel yett es. A papi , a szerzetesl, a tanügyl Iskolát végigj árta . Munkáját teljes odaadással, Igényes le lktl srneret ességgel és kivételes tehets éggel végezte. Amikor tökél etessé vált táj ékozotts ága, arnlkor alkotó munkássága te ljessé géhez ért , akkor állí totta Ot a Gondviselés országos
feladatok megoldá sa elé. Meg tudta oldani azokat a kérdéseket , amelyek hez nem volt
modell, mert ember i tu lajdons ágaiban ls nagy volt. Nem tudott és nem is akart pi ll a.
natnyi követelm ényekhez alkalmazkodni. Mindig az egészet nézte, mi ndig messzir e
látott. Igazságos és korrekt volt . Most ls hall om figyelmeztet ését : , Hallgas s, de ha
megszólalsz, feltétlenül csakis az Igazat rnondd! " A kimondott szó becsü lete szent volt
elötte, ezért mind ig és mindenho l hitel e volt . Valahogy mindig az volt az érzésem:
hivatalos ügyekben vele csak v igyázzáll ásban lehet beszélni.
Nem Ismerte a fOlgazgató jogai t, csak kötel ességei t . Osszefog lal ó jelent ései, stat iszt ikai t áj ékoztat ól. fel ett es hatóságok ren d e lke z és éb ő l fakadó Intézkedései , az adminisztrációs ügyek bonyolltása mind ig v ilágos, pontos , határozott volt. Halogatást ,
késést nem Ismert.
Komoly , zárkózott egyéniség vol t. IOrzéselt , egyéni véleményét mindig hű v ös tárgyilagosság mögé rejt ett e. Pedig mennyi szeretet , lelk iség, megérté s volt benne! ElO·
fordul t. hogy akarat lanul kinyitotta, vagy elf el ejtette becsuknl az ablakot , és önkéntelenül ls bel elátott az ember. Meghfvt am, t artson debr eceni tanítván yaink nak le lk tgyll'korlatot. Nagyon nehezen vál lalta . De megtartotta , és elmélkedései közben, olykor
szinte megfeledkezve álla ndó fegyelmezett ségérOI. elötünt az ember , a pap, a szerzetes. Nem felejt em el soha lelk igyakorl atát , és csak mély séges t isztelettel tudok
fe lnézni rá.
De kltünt lelkis ége és emberi nagysága élete harmadik f elvonásáb an is , amikor
váratlanul rát ört a betegség, ő s meg kelle tt érn ie , át kell ett éln ie testi és szell emi
leépül ését . O, aki mind ig szolgált , most magatehet et lenségében majd minde nben rnásokra szorult. Ezt a kere sztet ls példásan váll alt a. Szomszédja , munkatár sa, hüséges
barátja mondta nekem: .te, tud od, soha egy panaszkodó szót ki nem ejt ett ." Az ember
gondolkodásmódja alapján nagy vagy törpe . Papp Elemér nagy volt. De nem tudom ,
mikor volt nagyobb: amikor maradandót alkotott, olyat, amell yel most ls jelen van
iskoláinkban , vagy amikor te he te t len s éq ét elf ogadta és vis elte .
KI tudja megmond ani , hol végzOdik a mült ? Mibennünk, akik akkor ott voltunk a
kezdetnél. élményk ént él a m últ. Az újabb generáció már csak hallom ásból tud róla .
Papp Elemér múltja müv ében él akkor is, ha ez már névt elen örökséggé váli k.
De hiszen aki Iste nben marad. az örökk é megmarad.
Volt egy fOlgazgatónk, benne kezdOdött Jelen ünk - és elt ávozott volt fOigazgatónk,
de ezzel nem fejeződött be a múlt - csak létrendet cserélt. M ost antól fogva O az
Úristennél Immár a katoliku s Iskolák föe l őad ója .
Dr. Kiss László búcsúzt atója

között kellett megoldanunk problémákat , -

HAVAS ZOLTÁN FERENC
(1894-1978)

A szelid és alázatos szrvü Jézus szelfd és alázatos szlvü papja volt. Tatán született;
édesapja adÓÜgyi jegyzO volt . O sem tolakodott a pályáján fölfelé mindenáron. - fia,
Zoltán még kevésbé. Iskoláit Tatán, majd a váci piaristáknál végezte . és Székesfehérvárott érettségizett. Tán egy hónapig kánnelita jelölt ls volt, de egészsége nem birta .
Igy kaptuk vissza sorai nkba őt. IOlte szerény, Izlg.vérlg papi életét. Dolgozott lelkname-
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retesen; szeltd. halkszavú humorával mindenkit rneqhödltott: Igy lett .rnlndenkl Zoli
bácslla" l
Német tudása elöszőr Klsmartonba (Eisenstadt) dlsponálta segédlelkésznek. de
végigjárta a papi élet majd minden fokozat át. Volt tábori lelkész a huszároknál (szerettem volna látni lovon a 120 kIlójával J); ott történt vele. hogy szabadságot kapott.
és ezalatt az esztergom i érsekség területén járt. Nem volt Joghatósága. Fogta papírját
és ceruzáját (hol tartott volna tintát a nyeregkápában) . és Csernoch János bíborostól
joghatóságot kért a gyóntatásra. Persze a prímás tintával és sajátkezű aláfrásával
adott egyszer s mindenkorra nekI. Majd fogházlelkészként a gyilkosok atyja. kórh ázlelkészi ideje alatt idegbajosok és a halálra készülők lelki ápolója lett. Mint rábatamási admin isztrátor neki adtam át a plébániát. Tamáslban 18 évig volt plébános. és
püspöki tanácsos ként ment nyuqdljba , gyengülO egészsége miatt aránylag korán . 1951tOl 27 évig saj át csal ádi otthonában élt nyuqd fjban Tatán. ,K I az a szerény öreg pap?'
- kérdezte t ölem egy IsmerOsöm. •Szlnte sugárzik bel öle. hogy nem akárki: Háza
paptársa inak legkedvesebb ta lálkozó helye volt. kiváltképpen n évnapjal . Hála Istennek
még élt mindkét húga. tudták még Ot ls gondoznI. De persze viszont seq ített. Egyszer
a mos ásban, egyszer nagy ubor kaválogat ásban leptem meg Oket. Olyan természetesnek vett ék. mintha imádkoztak volna.
A felsöbbség iránt mély t iszt elettel viseltetett. Soha nem lehetett másról blrálö
vélem ényét hall anI. Szerette az emberek et világnézetre és vallásra való tekintet nélkül. Szerette a gyerekeket. de ha szerntelenkedtek, csak úgy szikrázott a szeme. AIIg
tudott mozogni. sokszor eles ett már . de gyóntatni bárhová elment. Szinte érzem. hogy
a gyóntatás nehéz. de neki kedves papi feladata késztette. hogy az összes szláv nyelveket valame lyest ér tse és beszélje . Halálos ágyán ls bosnyákul kiabált. Pedig kiabálni
sohasem szekott. Persze delfr iumában nem felelős önmagáért az ember .
Szerénys égében aiig muta tta meg teológ iai műveltségét , hisz hallottuk nem egyszer
rekollekciós összejövetel kor . Ott ls állandó gyóntatónk volt .
Nyugdrjas ével alatt is belekap csolódott az egyházmegye életébe . érdekelték ugyel.
és seqltett, ahol tudott. Igy pl. a székesegyház felújltása Idején rendszeresen vállalt
szentmiséket a költségekre. Hosszú betegsége alatt ls meq örlzte humorát és teljes
szellem i. lelki épségét .
Am ilyen szerényen élt . úgy ment a tata i kórházból odaatra május 14-én. Sok-sok
Imádkozó várta biztosan a mennynek kapujában . a hön szeretett Szűzanya társaságában
. rnlndenkl Zoli b ácslj át" .
Gyónógyermeke
TURÖCZI SANDOR
(1914-1978)
Vibráló egyénis ég volt. megáldva borotvaéles logikával, vitára. választa mindig
kész elm ével.
Tanulmányai során és egész papi életében mindig szűknek érezte a keretet, ami
neki osztályrészül Jutott , s amelyböl szeretett volna kitörnI. Ezért látták Ot többen
nyugt alannak . türelmetlennek, érezt ék szúrósnak társalqását. és talán ezért voltak
kevesek Igazi barátaI.
Pedig éhesen vágyott a szerétet. a férfias barátság ut án. l elke gazdag volt mély
emberi érzésekben. Határtalanul szerette az édesanyját . !:rte vált meg elsö lelkészséqét öl, és vállalt nagyon szerény káplánl beosztást hét éven át. hogy súlyosan beteg
édesanyjával együtt lehessen. amIg el nem temetI.
A kótaji plébánia vezetését 1959-ben vette át . A községben mindenki becsülte és
tisztelte . De O ls ismerte minden egyes hlvét minden gondjával-bajával egyutt.
Imádságos papi lélek volt. KOIönösen gyöngéd. szeretö szálak fűzták a Szűzanyá
hoz. !:vek óta télen-nyáron minden este órákat töltött el templomában Imába rnerülve .
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Amik or megtudta, hogy betegsége gyógylthatatlan , hónapokon át teljes tudattal és
alázattal készült a nagy számadásra. Tudta, hogy most végzi utolsó temetési ténykedését, mert már holnap nem lesz ereje hozzá: tudta, hogy most mondja el utolsó
szentbeszédét, mert betegsége elveszi hangját . ~s tudta, hogy most lép oltárhoz bemutatni utolsó szentmiséjét, amelyre végső erejével vonszolta el magát. Nemcsak
hivatalos ügyelt rendezte el a legpontosabban, hanem [óelöre megadta utasltásait temetésére vonatkozóan ls . Majd levélben vett búcsút feletteseitől, barátalt él. és kért bocsánatot mindazoktól, ai<ll<ről úgy érezte, hogy valamikor megbántotta őket.
Határtalan türelemmel, panaszszó nélkül viselte súlyos betegsége minden kellemetlenségét. Klsegltőként melléje adott fiatal paptestvérét úgy szerette és látta el
hasznos utasftásokkal, tanácsokkal , mint édesapa legkedvesebb fiát. Ruháit ls neki adta.
Egész életében szegényen élt. Egy pár ócska holmi maradt utána csupán.
Néhány hétt el halála előtt Irt egyik levelében - azért küldte, hogy másnak kérjen
benne orvos ságot - Igy számolt be magáról: .Másfél éve gégetumorral ballödom, két sorozat kobaltsugárzást kaptam, - jelenleg még élek, egyre romló állapotban . ~r·
sek atyánk küldött mellém ktseq ítöt, Aki hogya lehető legjobb paptestv ér-Hetalt - a
Gondvis elés külön kedves Intézkedését kell látnom benne . Nyomorúságomban ls rneqtaláltam helyemet a hátralévő Időben, - a golgotai hármas kereszt tulajdonosai közül
kettő mell é örömmel vállalom a nemelkerült harmad ik beosztását:
Egy héttel a vég el őtt reszketeg betükkal Igy búcsúz ik barátjától : •Templomunk ki·
vülről t etőtől talpig rendben van a plébánia ls kivülről. Istenemi De másba ül bele
utódom, mint énl Elborzasztó volt. M intha az Egyház Itt sfrt -rlrnánkodott volna segitő
kéz utáni
Megké rhetlek , hogy egy szerény fájdalmas Márla-oltárnál rnlsézz értem? Ad Jesum
per Mariam. Sokban vagyok én ls ,konzervatfv', pedig nem az, hanem reál is. Egyetlen
az Ens Reale - a többi ens ratlonis , - cs ináljatok velük. amit tudtok. Itt,ahol én állok,
ez világos .
Elköszönök, meleg baráti öleléssel és sok szfvbell köszönettel . VIszlátra a Nagy
Családi Körben!"
Adja a Mindenható, hogy mindanny ian Ilyen derűs , megnyugodott szIvvel, Ilyen
kegyelemmel eltöltötten és rendületlen hittel legyünk készen a végső útral
Halála elötti napon, dec. 21-én utolsó jártányi erejével még kivl tette magát templomába, hogy még egyszer elrebegJe Imáját ott, ahol annyiszor mutatta be a napl szentmiseáldozatot, és ahol két évtizeden át hirdette az örök élet Igéit .
Temetése karácsony harmadnapján volt . Kádár László egri érsek végezte a azertartást, kisérte kl a temetőbe . A szentbeszédet dr . Mészáros Lajos érseki helynök, egy·
kori iskolatársa mondotta. Hetvenöt paptestvére állta körül koporsóját. Aznap a községben megállt az élet, mert mindenk i , bármilyen vallású volt ls, búcsút akart venni
tOle. Végsö akarata volt, hogy porladó teste hIve i körében várja meg a feltámadást.
Paptestvér
P. SZABO GYORGY POLIKÁRP OFM
(1894-1979)
Az Úrhoz távozott IdOs rendtársunk lelki profilját ember i, szerzetes i, papi és rnüvészl küldetéséből áIlf that juk össze.
Egész életének legmarkánsabb vonásait veleszületett emberi adottságai határozták
meg. Keménykötésü somogy inak született. Sem magával , sem másokkal alkudozást
nem Ismert. Reggelt öl est ig, fiatalságá tól I dő s koráig dolgozott és Imádkozott. Az eszményekhez való szilárd ragaszkodása Irány it otta t ermészetes és termész etfölöttI, tu dományos és mUvészi életét. Az .u sque ad rnort ern" embere volt . Még 1978-ban ls rend.
szeresen prédikált . M indenben a tö kéletesre és a t eljesre törekedett. Szentbeszédeit
mindvég ig nemcsak lelrt a, hanem közbeszúrt e l őad ás i megjegyzésekke l ls ellátta. Plé101

bános és h ázfőnök korában rendtársai beszédeit a temp lom kórus án állandóan meghall ·
gatt a. ut ána s zemtől szembe véle ményezte.
Szerzet esi le lklségét a .vegyes életforma" : a tevékenység és az elmélyülés [el lemezte . E lmélk ed ésb ől a munkába ment . majd Ismé t vis szatért az Imába. hogy meqpihenjen és úJjászülessék.
Azok közé a kevesek közé tartozott. akik f iatal évei kben ls a kiforrottság jegyeit
hor dják magukon, ő s az ifjú ság Ideallzmusát öre gségükre sem vesz tttk el. Ezért élet ében a kibontakozás je lel kevésbé nyilv ánultak meg. és talán ezért biráit meg könnyeb.
ben másokat. - Föe r énye í a közösség ben virágoztak kl. Fők ént a közös munk ában és
a közös Imádságban. Rendtársainál ls l ege rősebbe n ezt sürgette.
E lső so rb a n lelk ipászto r vol t . Gyöngyösi teol ógiai tanári évei ben a harmad rendi Igaz·
gató cimet ls viselte. Munk álkodása az egész Mátravldéket fel ölelte. Nyár i hónapokban
járt a a környéket, falva k temp lomaiban m lsé zet t , prédikál t . a régi tagokat összetartotta,
és új akat toborzott .
Igazi lelkl pásztorrá Szolnokon bontak ozott ki. Ezek voltak legalkotóbb és leggazda.
gabb ével. PlébánosI Jogköre szinte az egész várost felölel t e. Iskolákban tan ított . egye·
süle teket. énekkart és a pléb ánia Irodáját vezette. vasárnaponként prédi kált. meqszerettette és feivi rágoztatta a liturgi kus életet, uto lsó útj ukra kls érte a hIveket. F őpásztora
hit okt atási felüg ye lővé nevezte kl. Prov lnclánk papjai el őtt a szolnoki lelkipásztorkodás
csakhamar eszménnyé vált .
1950 után a váci egyházmegye papja és két vi déki egyházközség plébánosa lett.
Nyugd rjas éveit Ism ét rendi keretben töl tötte. A két f őv áros i és az esztergomi kolostorb an élt . M ég ekko r ls lelkes hitszónoknak. keresett gyónt atónak és örömmel rendel kezésre áll ó kiseg itő nek bi zonyul t.
A szent zene világában rendi vonalo n szinte egyedülálló t ehet ség volt. Tanulmánya it
a budapesti, bécsi és római zeneakadém ián végezte. Zenét és éneket tan ított a gyöngyösi ferences t eológián, a váci szemináriumban és Róma egy ik rendi Iötskoláj án. E
sorok ír ójának még az 1970-es években ls a late ráni bazil ika egyik gyóntatója lelkesen
eml egett e volt ta nár át. melege n é rdek lődö t t személye felől. és olaszos lelkesedéssel
küldött neki üdvözlő lev elet.
A lkotó múv ész is volt. Négyszólamú, vegyeskarra frt •Tu es Petrus" -ával fogadták
1938·ban az Eukariszt ikus Világkongresszusra érkező pápai legát ust. •Sanctus Francl scus" c. gyújteményében feldolgozta a Szent Fere n crő l szóló breviár ium i himnuszokat. a fer ences szent ek ti szt eleté re komponált müvével pedig sok-sok h ivő szívéh ez
közel hozta ő ket. Preludiumos könyv e. az .Organum Sanctae Ceclltae " egyik leq ért ékesebb kompozíciója. (vek hosszú során át az Országos Cecflia Egyesület aleln ökí t lsztét töltött e be .
A kórházba k i sérő rendtársa e szavakkal búcsúzott t ő le : . Poli kárp aty a, imádkozunk
érte d: A nagybet eg halkan. a t öle megszokott udvari assággal Igy válaszolt: . Kös zönöm . kös z önörn, Atyám!'
Zenei alkot ásai tú lélik a mestert . Temetési szentmiséjén is - amelyet tartom ány.
fő nöke és 14 rendtársa konceleb rált az eszt ergom i ferences gimnázium énekkara
és az orgona több eredeti alkotását szólal tatta meg .
Confrater
SCHMIDT M IHALY SDB
(1906-1979)
Futótúzk ént terj edt a gyászh ir : .Meghalt a karnagy úr !" Fáradt ságot nem Ismerő
él et ének sziv infa rktus vetett vég et feb r. 14-én. Mo rs sacerdotel ts ... (letének utolsó
pi lla natáig dolgozott. •Nem akarom a halál te stv ért tétlen kézzel várnI" - idézte jan .
28-1l eve lében Asszis zi Szent Ferenc mondását .
1906. dec. 20·án született Dorogon. Hlond Agoston tartornányfönök, 8 későbbi lengyel blborosprimás vette fel Don Bosco magyar fi ai közé Jelöltnek 1918-OOn. Péliföld-
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szentkeresztre kOldte az ő s i kolo storba. az akko r még Magyarországon egyetlen szalézi
Intézetbe. Majd egy évve l később az új onnan megnyílt nyergesújfalui hivatásápoló lntézetbe helyezték át. A nov lc látust 1922/ 23-ban végezte el. A kiváló tehetségű fiú glm·
názluml tanulmányai mellett min den szabad Idejét zenetanulásra fordl tott a. a szalézi
pedagógia egy ik nélk ülözhete t len eszkö zére . A zenekarban már akkor azon a hanqszeren Ját szott, ahol éppen hi ányt kellett pótol nI.
1927-től 1931 -lg, pappá szent el éséig Tor inóban, a szaléziak nemzetközi teol ógiájá n
végezte tanulmánya it , Zenei továbbképzését sem hagyta abba. Itt Don Giovanni PagelIo,
a torinói San Giovann i te mpl om szalézi kam agya. a ze neművészetI főiskola tanára volt
Irányitója.
Elöljárói az újmisés papot az esztergom t ábori szalézi f lúnevelő Intézetbe, a
kis .F lúk v áros ába" küldté k. Itt tág t eret kapott a zenei élet kifejleszté sére. Hövldesen szép eredm ényeket ért el. pedi g beutalt árva , elhagyott f iúk között dolgozott.
Többször fellépett velük Eszt ergom táborb an, Dor ogon, Budapesten , ső t a rádióba n ls .
Elöljárói óhajára 1935-38 között elv égezte a zeneművészeti íölskol án az egyházi karn agyképzőt.

1940-ben a két évv el elóbb föls zentel t szombathely i Szent Kvir in szalézi templom.
ba helyezték. Itt bóséges t ér kInálkoz ott mind a templomban, min d a kultúrteremben
a zenei élet kif ejl esztésére . Schmi dt M ihály meg is fel elt a várakozás nak. 1946-ban
az akkor már m üködö ifjúsági kóru s mellé fel nőtte k bő l vegyesl<art és zenekart szervezett Szal ézi Kórus néven. • Ez vol t Szombath ely legnagyobb lé tszám ú egyházi ének- és
zenekara : egyúttal az első egyh ázi zenekar , amelynek saját fúvós zenészel voltak, még.
ped ig elég nagy létszámban - Irja Sziget i KUián. - A háború puszt ításai után a Szalézl Kórus vo lt az el s ő nagy egyházzenei megmozdulás: Nemcsak helyben, hanem
vid éken ls emelte az emberek lelkét el őad ása l val . Műsoruk változ atos volt . FoI<ozato·
san el őtérbe kerül t ek az új magyar egyházzenei alkotások . saj át szerzeménye ivel együtt.
Nagy érdem eket szerzett a szór akoztatva n ev e l ő színházi előadások rendezése terén
ls. Szószer int valósftotta meg a Don Bosco-l pedagógia egyik [elmondat át: . Legyetek
vid ámek ! Tegyet ek, amit akartok, csak Istent meg ne b ánts átok!" Darabjai napfényes
derút sugároztak. Ozönl ött a nép a 3D--50 -szer megúj rázott gyermek operett·elóadásokra .
Maga Kovács Sándor püsp ök ls hats zor nézt e meg az egyik darabot. Saját szaval szerlnt soha nem vi dult olyan felsz abadultan. mint ezeken oz előadá sokon . M ihál y atya
ezekkel ls lelklo áartort mun kát végz ett .
1951. febr. 4-én a Szalézi Kórus megünnepelt e s z ázadtk szerepl ését. Utána még
55 alkalommal léptek fel. A kóru s 1955-ben feloszlott . mert karme st erének más megél .
hetés után kell ett néznie. Ekkor került a szombat helyi zeneiskolába tanárnak.
Egész éle téb en v idám it ani akarta a keseredett embereket. A derús lélek az Ist enhez
is könnyebben emel kedi k fel. NyugdlJas korában Grácban vállalt karvezet ést a szalézlek
vezette Iparosiskolában. Szinte csak meghaln i jött haza az ős i földre, amel ynek hüs éges fia volt. Az osztrák tartom ányfőnö k meghatva fejezte kl háláját munká sságáért a
kriptába he lyezés e lőtt. 1979. febr. 22-én Fábián Árpád megy éspüspök és Wink ler József
segédpüspök konc elebrált gyászmisét sok pappal együtt a Szent Kvirin tem pl om hajó.
jában elh elyezett ravatala előtt . A templomot megtöltó hi veknek homil ia kere t ében
szólt a rneqy éspű sp ök a halott karnagy I s t e ntő l kapott szép hiv atásáró l.
Farkas Lajos SDB
ARAD I IGNÁC
(1886-1979)
A széke sfe hérvári egyházmegye káptalanja pár hét alatt három kanonokjá t ves ztette el : Ásgutl Ádám volt budafok I kanonokpl ébánost . Dr. Potyondy Imre fe hérvári
protonotárius kanonokot. aki 94 éves kor ában halt meg , és végül Aradi Ignác szék esfehérvári protonot árlus kanonokot. aki 93 esztendejével most az egyházmeg ye nesztora
volt .
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Még Prohászka Ottoká r vette fel kispapnak, és O ls szente lte fel 1910·ben. Pár éves
káplánl és hitoktatói műkOdése után mindjárt az elsO világháb orú végeztével, 1917·ben
már PoigárdIba helyezi püspöke plébánosnak . Negyven éven át Itt élte le papi életének
jelentOs részét .
Kispapokat nevelt és vezetett az oltárhoz, saját áldozata árán ls . MIndjárt Polgár.
dlra való költözése után a hittanórán feltűnt neki az egyIk szegény kisfiú nagyon szerény
viselkedése és éles esze. Varga Jánoska elsO áldozása után mindennap áldozott és
mInIstrált plébánosának . Már negyedikes volt, amikor egyik Ilyen alkalommal, úrtelmutatás után az atya mintegy sugall atk ént hallotta lelkében: "Ezt a fiút szolgámnak
akarom !" A plébános elment a szül ökhöz, akik azonban csak akkor egyeztek bele, hogy
a fIú tanu ljon , amikor O magára válla lt mInden költs éget . János Rómában végezte klt ünteté ssel kispap i tanulm ányait . Ott ls szentel t ék pappá, szülei és Aradi atya [elen létében .
Egy életen át gyakoro lta a vendégszeretetet. Nagyon sokszor voltam nála mi nt esperesemnél tanács ért, de soha nem engedett el úgy , hogy meg ne kínált volna valamIvel.
(s ezt minden más papi és vilá gi vendége ls elmondhatta. Koszto lányi DezsOné a .Tű z
clpö" c. regényében örökíti meg A radI atya vendégszeretO jóságát. A háború után elIndu' az írön ö PestrOI a Balaton fel é, persze gyalog , hIsz vonat még nem já r. Estére
fáradtan ér Polgárdi ra, és a plébánlán kér éJjeH száll ást . Arad i atya szivesen befo gadj a.
Vacsora közben elmondj a az Ir ónö, hogy nagy az O bánata , mert a kisfIa elveszett, hIába
keres I. A háború óta a plébánl án az a szokás, hogy vacsora után összegyül a háznép,
és közösen Imádkozzék a szento lv asót . Meghivják a vendéget ls. Arad I aty a az Imaszándékokba mindjárt befog lalja az O gondját ls. - MIre az lrön ö hazaért Pestre . már
valaki várta az örömhírrel. hogy megvan a klsfla.
A plébános mindennap család látogat ást végzett. Sorban mInden házba bet ért . MIn·
denkl gondja-baja érdekelte . Egészen modern eszközöket ls beállított lelkipásztorI munkálba. Volt alkalma bejárn i a nagyvilágo!, Amerikát, a Szentföldet és más helyeket, és
minden ütt tanu lt valamit. Volt egyházközségI boltja, kultúrháza . O l étes ített e a környéken az els ö mozit . Egyik legnagyobb alk otása volt . hogy Polq árdl-lpartelepen t öbb holdas kertet vásáro lt , és abba emeletes, modern zárdát építt etett vlzltáclós nővérek
számára. Most szociális otthon .
Mind ig jó vIszonyban volt a helybe li lelkésztársakkal. M ikor elsö apát I mis éjét tar totta, a mIsén je len voltak a re form átusok és unltár lusok ls s z ép számmal papjaikkal
együtt. Az ebéden a reform átus lelk ész kedvesen Igy köszöntötte : .Nác lkáml Nácilcáml
Lácík ám, láclk ám , hogya te hfveld , meg ez az eretnek mennyire szeretnek, menny ire
ezeretnekI"

Utolsó éveit Székesfehérvárott töltötte. Mint fóesperes továbbra ls ellátta szépen
munkáját . Majd kanonokI kInevezést ls kapott, és az egyik kanonokI lakást fogl alta el
Potyondy Imrével együtt. Mikor egy éwel I dő s ebb barát ja meghalt , panaszosan mondta
látogatóinak : .Imre bácsI rneqe löz ött , de majd uto lérem nemsok ára!" Utol ls érte, mert
öt hónap múlva halott volt O ls. Egymás mellett pihennek a szemlnairluml templom
kriptájában ls.
Galamb Imre
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