non ministrari, sed ministrare

szolgálat
53. szám

1982 húsvét

TARTALOM
Az élet delén

3
TANULMÁNYOK

Belon Gellért: A felnótt ember imája
Kereszty Rókus: A középkorú ember válsága

5
13

Zichy Aladár: A modern élet hajszájáról

19

Chilla Raymond: "Testemmel tisztellek"

25

Joseph Ratzinger : A püspöki szinódus a családról

34

Németh József: Nevelési problémák a növekvó gyermekkel

48

Sárosi Judit: Halfmanné

54
AZ EGYHÁZ SZAVA

Apostoli körlevél a családról

63

A Szentatya levele a magyarokhoz Szent Erzsébetról

66

Kolj fel és járj! (Francia püspökök)

70

Johannes Tauler: Krisztus mlsztikus Teste

73

ESZMI:K I:S ESEMI:NYEK
A Szentatya Afrikában (R.)

76

A keresztúti ájtatosság és a liturgikus megújulás (Mihályi Gilbert)

79

Két magyar katolikus írö halálára (R.)

82

A tabernákulum elótt (Klener László)

83

Magyar nóvérek a nagyvilá gban

85

Leveleslá dánkból

88

KÖNYVSZEMLE
Előd
Csőgl

István : Vall ás és egyház (Szabó F.)

92

János : Tedd magad Igaz emberré (S. M.)

Wojtyla : Jel , melynek ellentmondanak
W. Egger : Krisztus követése hit ben

( Benkő

( Be n kő

92

A.)

93

A.)

94

A magyar bencések 50 éve Brazíliában (Sr. Ancilla OSB)
Nemeshegyi Péter : Jó az lsten . - Alszeghy Zoltán : Az ember
Kereszténység és közösség (Békési 1.)

94
jövője.

94

Hajdó k János : Kalkuttai Teréz anya (S. M.)

96

HALOTTA INK

97

Dr. Endrédy Vendel zirci apát (Confratre s)

99

László Ignác (Öreg diákja)

100

Dr. Kiss István (Vol t tanítványa - Lakótársa)

101

Schmidt János (Confratres)

102

Varga Imre (Nagy József)

102

Molnár István (Gala mb Imre)

103

Szolgálat (Dienst) . spiritu ell e Ouart alscbnft. Klerusblatt. - Mit Druckerlaubnis
des Blschöfllchen Ord lnar lat s, Eisenstadt . - Elgentümer: Trligervereln U. C. H.•
A-9020 Klagenfurt, Kaufrnannqasse 2. - Für den Inhalt vera ntwortllch: Dr. Emmerich Rácz, A-7000 Eisenstadt. Relchlgasse sa. - Herausgeber und Verleger:
György Hegyi , A-9800 Splttal/ Drau, LitzelhofenstraBe 9. - Kiadó és levelezési
cím: Hegyi György /Szolgálat. A -9800 Splttal /Drau, LitzelhofenstraBe 9.
Druck : Eisenstiidter Graphlsche GesmbH, A-7000 Eisenstadt, J. Haydngasse 10.

AZ ÉLET DELÉN
,,Az emberélet útjának felén - egy nagy, söt é tlő erdőbe j u t ot tam, m i vel az igaz utat nem lelém." Hány éves l ehetett a halhatatlan költ ő,
Dante, amikor az Isteni Színjáték bevezető sorait megírta? Harmincöt,
m int ahogy Boccaccióra támaszkodva egyesek gondolják ? A f irenzei köztársaság k or mányának magaslatáról tekintett volna sz éi, s látta, hogy
mennyien úttalanok? Vagy már el érte az ötvenet? Megízlelte a számüzet és kenyerét? Egy biztos: a meglett ember élményvilágát tükrözi k ezek
a sorok. Mint 'annyian más ok, ő is megélte, hogy eddigi, napsugarasnak
tünő útján sötétség, "vad vadon" veszi körül, ezen keresztüljutva találja
meg a " j ót".
A meglett ember problémáiról, az életút fel ét taposókról szeretn énk
gyermekekről, f iatal ok r ól mindig sok szó esett. Utóbbi idő
ben (e bben az évben küZönösen is ) gyakori téma az öregek. Ke vésb é gondolunk azokra, akik a nap terhét hordozzák. Pedig ez az él etkor is gyakran válságokkal terhes. Itt pattannak ki a megelőző évek eltussolt problémái; itt vetjük el öregkorunk életstilusának csíráit. Kétségtelen: az
élet zenitjén fellépő kihívásokra ad ott válasznak egyéni szín ezete lesz,
amint a serdülők is különböznek egymás közt. Manapság m égis m indinkább tudatosu l, hogya " k özép kor úak " - f ér f i ak éppúgy, mint a nők
gyakran válságon mennek keresztül otthon, munkahelyilkön, hi t ükben.
Néha azzal menteoetiuk magunkat, hogy mondanivalónk j ava am úgy
is nekik szol. Máskor azt gondolhatjuk, hogy az élet sodrában állóknak
nincs se idejük, se erejük magukra gondolni. De pontosan ezért nem
szoruln ak még inkáb b t estv ér i kézre?

mi is írni. A

Az élet delén járók s ilyenkor esetleg válságba jutottak arcképét találóan rajzolja meg Kereszty Rókus. Sok ember m egrend ül, mert mintegy eWre tekintve - rádöbben, hogy kenyerének j avát m ár m eget te,
a halál közeledik, evilági síkon felfelé már nem haladha t. Ne m k épes
megbirkózni evvel a gondolattal. - Zichy Aladár ta nulmánya szi ntén
helyzetképet fest. Kiemeli, hogy a felnőtt embernek kötelessége belevetni magát az élet kiiztielmébe, közre kell müködnie a t ermelő, t erem tő
munkában. Ugyanakkor felhívja figyelmünket, hogy a hi ttel meg élt katolikus erénytan és liturgia gazdag támpont ot nyújt a modern élet hajszáján val ó f elill emel k ed éshez.

Belon Gellért elmélkedése arra tanit m eg, hogyan talál r á a m eglett
ember a söté t ből kivezet ő útra az imádságon keresztül. A M iatyánk hét
k érésé, K r isztusnak a ke re sztfán kiejtett hét szava találóan vi lá gít hat
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bele a mindennapi élet körülményei be, a legkeményebb és legnehezebb
helyzetekbe.
Az élet delén erőforrást jelenthet a család. Aki itt ki tud teljesedni,
az könnyebben viseli az élet egyéb próbáit. A meqszokás, az éveken, évtizedeken keresztül felhalmozódott sebek azonban gyakran éppen ,,a
szer etet melegágyát" tüntetik fel kibirhatatlannak. újra meg újra vissza
kell tehát térnünk a családi élet legmélyebb ér t ék ei hez, ha ki akarunk
tartani a megkezdett úton, ha azt kivánjuk, hogya család boldogságunk
forrása legyen. A tavalyi püspöki szinódus után Josef Ratzinger bíboros
csodálatosan gazdag pásztorlevélben összegezte azokat a főbb pontokat,
amelyek a mai család számára döntőek. - A szülők közötti legbenső
viszonynak kell megújulnia, nehogy az unottság csömöre mérqezze meg
bens6s égüket. De lehet-e ezen a téren valami újat mondani azoknak, akik
már évek óta házas életet élnek? Sok fiatal házas példája elqotuiolkoztathat : az egyoldalú nemi felvilágosítás és a személyes szabadsággal ellentétes szabadosság évről évre csak növeli a "szerencsétlen házasságok"
százal ékát. Chilla Raymond előadása a helyes beállítottságra tanít: mit
is jelent valakit testünkkel, egész valónkkal, helyes értékeléssel, teljesen
szeretni.

A 10-20 éve megkötött házasságok egyik kuicskértiése a nevelés. A
generációkat szinte tátongó ür választja el, és a fiatalokkal szemben
tanúsított magatartás nem egyszer éket ver a szülök közé. Németh József
középiskolai tanár teisorakoztatia a legfontosabb alapelveket. Majd
konkrét szempontokra utal, amelyek megkönnyítik a tizenévesek és a
szülők, nevelők közötti viszonyt. Hisz ennek légkörét elsősorban a felnőttek magatartása szabja meg.
Minden jóakarat ellenére azonban ne várjuk azt, hogy az összes problémák, mégpedig azonnal megoldódnak. Haljmanné élete, Sárosi Judit
írása sokaknak nyújthat vigaszt, támaszt. Külsőleg zátonyra futott hajó,
felörlődésre kárhoztatott élet? 6 mégsem adja fel. Sőt ezt ~ életet használja fel Isten és emberek iránti szetetetének nlJvelésére. Megtanít, hogy
a napi nyomorúságok égető hevétől perzselt éveket is lehet a hit fényénél
vállalni, mindebből győztesen kikerülni. - Aki Krisztusra szegezi szemét,
az élet legsürübb erdejében sem veszti el irányító csillagát.
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Belon Gellért :
A FELNOTT EMBER IMÁJA
Szent Pálnál olvassuk: ..Gyerekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy
gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ftéltem , mint a gyerek. De amikor elértem a
férfikort, elhaqytarn a gyerek szokásalt" (1Kor 13,11). Mikor a felnőttek imájáról
kezdünk beszélni, lehetetlen szembe nem nézni azzal a kérdéssel , hogy mit
csináljunk gyerekkorunk imáival. Mert hiszen aki vallásos szülőktől származik ,
azt megtanftják gyerekesen fogalmazott imaszövegekre. Ezeket a legtöbben a
gyerekszokásokkal együtt elhagyjuk, mint felnőtthöz nem lll őket . Másokat pedig
nem tanulunk, mert a hlttanulás idejét lejártnak véljük. Úgyhogy felnőtt korunkra
csak a Miatyánk és talán az Üdvözlégy marad meg, annak is gyerekkorból hozott gyorsan egymásután elsoroló (latinul: recitáló) formája, tehát szöveghúségre törekedve, ütemesen sorjázva a szavakat , lehetőleg lendülettel.
Úgy tetszik, hogy agyerekkorral ezt az lmamódot ls el kell hagyn i. Sokan
talán érzik ls a gyerekesen végzett Imák fonák ságát felnőtt korukban, és ezért
is hagyják el az Imát teljesen . Ám érdemes ráfigyein i a kereszténys ég nagy
imádkozóira, akik azt mondják : Istennel szemben mindnyá jan gyermekek vagyunk. O oly nagy, és ml olyan kicsinyek vagyunk! A gyerm ekkorból kln övö
értelmi fejlettségünk ls csak annyival Jut közelebb hozzá, mintha valaki egy létra
fölső fokán állva lenézi az alsó fokon lévőt, és azzal henceg, hogy ő közelebb
van a naphoz . Mintha az a néhány fok számítana a kilométerek millióihoz ! Éppen
ezért nem árt figyelembe vennünk az imádság nagy mestere inek : Nagy szent
Teréziának, a múlt században Newman biborosnak vagy a mi Prohászkánknak
szok ását, hogy gyerekkoruk Imáival tudt ák legj obban az istengyermekség evangéliumi magatartását kifejezni. I:ppen ezért szfvesen imádkozták reggeli-esti
gyerekimáikat. I:s ezt ajánlották másoknak ls.
A másik , amit a felnőttek imájának tárgyalásakor rövid en ér inten i kell : a szöbeli ima. Éppen azért , mert a gyerek imája szóbeli formu lákban áll, és azok hibátlan elmondása vlvja ki számára azt a dicsőséget, hogy ..szépen tud imádkozni" , sokan magát a az ébell Imádságot ls gyerekesnek tartják. Talán kiveszik
a liturg ikus imákat , bár sokaknál ez sem kivétel. Hiszen ezért kell küszködn lök
a lelk ipásztoroknak a templomok hallgató mezőinek megszólaltatásával. Itt megint az emberiség nagy imádkozóira kell rámutatnunk, akik , mint pl. Loyolai
szent Ignác , ajánlják, hogy időnként hangosan imádkozzunk, hogy testünk is
részt vegyen az lsten tiszteletében lIturgián kivül is.
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Eb ből a felfo gásból fakad a szentekne k az a szokása, hogy imaformulá kat
készítettek, amikb e be lesűrítették szellemi szárnyalásuk legjavát , és imádkozásra ajánlo tták másoknak is, akik azok tartalmának csak kis hányadát értették
meg. De ezzel is követték Jézus példáját, aki a Miatyánkra akkor tanította meg
híveit, amikor még sejtel mük sem volt az egyes kéré sekben benne rejló lelki
tartal mak magasztosságáról. Jézus érdemesnek tartotta a szóbeli Imára fogni
hiveit, hiszen " jól tudta , ml van az emberben" (Jn 2,24). A sokféle gonddal
szétszaki tott f igyelmű ember nem tud a szellemi imádság magas szint jén megmaradni, de a szóval megemlftett titok valahogy jelenlévővé válik, s az elröppenő sz ö, mint a vékony biztosíték sodrony az áramtorr ással, kapcsolatba hozza
a lelket a kegyelmi tartalmakkal, és azok kl tudják fejteni hatásukat. Olyanformán, ahogy a Bib liában olv assuk : " Az lsten szava ... eleven , átható , és minden
két él ű kardnál élesebb, behatol a lélek és a szellem , az íz és velő gyökeréig,
megítéli az ember gondolatait és érzéseit" (Zsid 4,12).

Ezért nem e lveten d ő a rózsafüzér Imádsága sem, sót - mint Szentatyánk
teszi - ajánlandó, mert l egfőbb tilkainkat idézzük, és hamar túlszaladni akaró
gon dolatainkat tí z üdvözlégylg megkötjük a szavak kényszerével , hogy a titok
közelében marad janak. (Persze ha a rózsafüzé rt mint imamennyiséget fogjuk
fel , és azt halmozzuk, az az ima szell emével ellenkezik .)
Vessük hát fel végül a kérdést, hogy van-e fölnőtt imádáság egyált alán, és
milyen leg yen az. Ha a fölnőtt kor mentalitásán a tudatosulást és felelösséqvállal ást értjük, akkor nem kerülhetjük el azt a magatartást, amit az európai
gondolkodás b öl c s ő j ét j el entő görög filozófia sürget ett : ananké szténáj . A gondolkodás ott kezdőd ik , amikor megállni kényszerülünk a dolgok előtt. Az lma
nyelvére lefor dítva ez kör ülbelül azt jelenti, amit Nagy szent Teréz a belső
imának mond és sürget. Akkor kezdődik el a fölnőtt ima, amikor a külsóségokhez és formalizm ushoz kötött ember észreveszi a világon végigv onuló kegyelmi
adottságok at és belekapcso lód ik. Jelenlétüket megsejt i, erősugárzásukat föl fog ja, és lelk ének h ajtóerő ivé teszi.
Hogy ne maradjunk a nehéz fogalmazásnál , próbáljuk ezt gyakorlatlan szavakb a önten i: Ha alapelvként elfogadom Jézus evangéliumi mondását, hogy
lsten a hajun k szálá t ls számon tartja (Mt 10,30), és ezt abban a helyzetben,
amiben éppen vagyok, jelenvaló vá, vagyis élővé teszem , örömmel veszem tudomásul, ebb ől a tudomá sulvételből erőt meritek, és valami szelid nyugalom száll
meg életem gondjait i llető e n , idegességem elszáll és humorba old ódik, - körülbelül ez lehet a fö lnő tt ember imaállapota.
Ez a tudatosítás. Bár a tuda tosítás maga nem a legjobb szó erre , mert ez
csak egyold alú lelki tevékenys égnek , az értelemnek a mű ve ; viszont az imában az egész embern ek jelenlévővé , kapcsolódóvá kell válnia . A tudatosítás
föllo bbantja az isteni jelenlét valóságát, és megteremtl azt a hidat, amin keresztül lste n világa a lélek be árad, és az ember világa Istenbe merül.
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Persze ez nem tarthat sokáig, mert hiszen alig van helye és Ideje ennek az
imának. Mert Itt és most nem az ünnepl embert keli tekintenünk, hanem a mindennap emberét, aki - mint a túl kulturált világokban mindenütt - estére áttolt
életet él, és emiatt reggel későn ébred, sietve öltözik-reggelizik , rohan a munkahelyére, tájékozódó tere-ferék után indul a munka Irama, és beleértve az ebédszünet feloldottságát is, pszichikailag szinte képtelen néhány nyugodt percet is
biztositani ájtatossága számára. Gépsorok közé beékelve , vagy akták és ügyfelek tömegében elveszve nem lehet - mint szokták mondan i - Imába elmerülni. Az osztott figyelmet a munka megsfnyl l. Csak kivételes tehetségű embere k
tudják megtenni a többfélére figyelés akrobatlkáját. A figyelmetlenség a munkában, még ha lma miatt történnék ls, lelkiismeretlenség számba megy, és az
ilyen ember keze alól selejtes dolgok kerülnek ki.
Viszont áll az Úr Jézus mondása: Mindig kell Imádkozn i, és soha bele nem
fáradn I. Hogy lehet a munka iramát és az ima áliandóságát összekötni? Hogy
ilyesmit lehet csinálni, azt negaHv példán szemléltethetjük . A munka közbeni
káromkodások nem zavarják a munka menetét, pedig azok negativ elő jel ű Imádságok . A káromkodó ember hitvalló ember - akármilyen furcsán hangzik is - ,
mert mindenben lsten kezét látja , mindenért Istent teszi felelőssé . Ot oko lja.
ha a kezére üt, vagy elhibázza a műveletet. ilyenkor szokott ugyanis a káromkodás önkéntelenül ls kitörni az emberből. - A hivő és Iste nszerető embern ek
valami ilyen alapélményre keli szert tennie, amiből az élet való helyzeteiben
villámszerűenklugrlk az áldás, az öröm , a megnyugvás és türelem .
Másrészt meg keli tanulnunk magukkal a dolgokkal Imádkozni. Az el ő ttün k
járó korok lelkiségére a szerzetesi életforma nyomta rá a bélyegét, kezdve attól,
hogy az imát csak "a világ zajától elvonulva" tud juk elké pzelni. Meg kell tanulnunk a zajban és az élet roh anásában is j e l e n l é vő Istenre rátalálni. Amint ezt
mindig is hirdették a lelki élet mesterei , csak a gyako rlati alkalmazásra nem
került sor. Már a szerzetesség ősforrás á n ál . az egyipto mi remeték között feltünik szent Pafnucius alak ja, a kiről fgy szól a legenda : szerette volna tudni,
hogy sokévi remete ségében és böj tölő önmegtagadásaival milyen foká ra jutott
az életszentségnek. Az angyal először egy muzsikáshoz hasonlftja, majd egy
házaspárho z, végül egy kereskedőhöz , akiket ez a jeles remete-szent fölkere s,
és megtud ja tőlük, hogy semmi rendkfvüli imaéletük nincs, de törekszenek tisztességes keresztény életre. Jellemző , hogy a többször v i ssz a t é rő vándorlegendában a remete áll szemben a világi foglalkozást űző ember ekkel , tehát a magány,
az önmegtagadás és az ima embere a világ zajában élőkkel.
Hasonlót mond Assziszi szent Ferenc a töké letes boldogságról szóló szép
fejtegetésében Leó testvérnek. " Ha megesnék is, hogya kisebb testvérek az
egész földön nagyszerű példáit adnák az életszentségnek . . . ha vakokat, bénákat gyógy ftanának '" sőt négynapos halottakat támasztan ának . . . ha minden
nyelvb en, az összes tudományokban és írásokban jártasok lenné nek . .. ha az
angyalok nyelvén beszélnének .. . írd, hogy még ebben sincs a tökéletes bol7

dogság ." Leó testvér kérdésére aztán kifejti, hogy ha az előttük lévő kolostor
kapusa elzavarná és testi-lelki bántalmakkal illetné őket, "és ezt mind békével
és vidáman túrj ük el az áldott Jézus szenvedéseire gondolva, Ó, írd , frate Leone
és jegyezd föl , ebben van a tökéletes boldogság." (Fioretti, 8. fej .) Ez nyilván
szent Pál szeretethimnuszára való utalás szent Ferenc részéről, ahol az angyalok nyelve vagy egyáltalán a nyelveken való beszéd az Imádság legfelső fokát
jelentI. Es Pál mindezt semminek mondja, " ha szeretet nincs bennem" (lKor
13,1).
Vagyis szent Ferenc szent Pál nyomán a tényekkel való imádkozást teszi a
legmagasabb ra. Szólás-mondása volt : Quanto fa, tanto sa! (annyit tudunk,
amennyit megteszünk.) Mindketten törekszenek bennü nket kiemelni a szavak
búvölet éből , ami nélkül az imát el sem tud juk képzelni. Azt hisszük, hogy csak
az ima, ha szépen megfogalmazott szavak egymásutánját elsoroljuk. Kissé hitetlenkedve olvasunk a Boldogasszony bolondjáról , aki a bohóckodásból megtérve nehéznek találta a szerzetesek súlyos veretú imáit , s azért éjnek idején
leszökött a Szúz Anya szobra elé, és úgy mutatta be előtte búvészmutatványait,
mintha a nagyközönség előtt állana. Az is ritkaság számba megy, amit gyerekkoromban egy öreg zenészc igányról hallottam, hogy az éjféli szünetben, mig a
több iek vacsorázni mentek, ő az elsötétült teremben hegedújére borulva imádkozott. Vagy amit egy katonáról hallottam, hogy éjszakai őrjáratban "levágott"
néhány díszlépést az Istennek, mintha csak az ezredes vagy a tábornok jött
volna .
A tényekkel való imát sürgeti a magára ébredt egyház ls a zsinaton, mikor
meghallotta az eddig gettóba szorult evilágiság hangját, és a profánság megszentelését és Istennel való átjáratását t űzi az egyház törekvései elé. De hiszen
ezzel csak azt veszi célba , amit a kereszténység kezdettől fogva hallott, de
több-kevesebb szerencsével valósitott meg. Szent Pál a mindennapi élet misztik áját különösen a szolgákkal kapcsolatos intelmeiben adja : " Engedelmeskedjetek . . . félő tisztelettel és egyszerú szfwel, akárcsak Krisztusnak . .. Odaadással szolg áljatok, mert az Úrnak teszitek , nem embereknek .. ." (Ef 6,6) Ugyanezt
kéri a parancsoló uraktól is: . Gazdák ! Viselkedjetek velük (a szolgákkal) ugyanúgy" (uo.). Még olyan profán foglalkozásról is, mint az adószedés , azt mondja :
" Ezért fizettek adót is, hiszen lsten szolgál, akik azt behajtják" (Róm 13,6). Ugyancsak szent Pálnál találjuk a házasélet misztikáját, és benne nem csupán
a lélek egységének misztikáját, hanem a nemiségét is (lKor 6,16): "Az asszony
engedelme sked jék férjének, akárcsak az Úrnak ... Férfiaki Szeressétek feleségteket , amint Krisztus is szerette egyházát" (Ef 5,22.25). - De az egész emberi érintkezést beemeli a Krisztus-szolgálat búvkörébe, mikor általában kijelenti : "Enged elmesked jetek egymásnak Krisztus iránti tiszteletből" (Ef 5,21). A
kereszténynek minden embertársában Krisztust kell megéreznie és szolgálnia.
Mint ahogy azt Jézus nem egyszer kijelentette : Amit egynek tesztek , nekem
teszitek.

B

Ez annyira tudatában volt a kereszténység nagy imádkozóinak, hogy az imádság intézményeiben, a kolo storokban, amelyeknek minde n tagja hivatal os imára
volt kötelezve (brevi árium) , azoknak nem kellett külön elmon dani az imát, akik
valamilyen mellékszolgálat miatt (pl. harangoz ás, orgonálásnál fujtatá s) szószerint nem mondhatták el óket. Nagy szent Ter ézia nagyon megbecsülte a
konyhásokat, akik nem tudtak az imák jó részén ott lenni, egyenran gúaknak
tartotta az imádkozókkal , és a konyh ára is kiíratta: Inter ollas quo que adest
Deus (a fazekak között is jel en van az lsten).
A tényekkel való imádko zás tehát nem ismeretl en az egyházban. De most
valahogy nagyobb hangsúlyt kap, midón a fölnóttek imáit sürgetjük . Ehhez azonban az kellene , hogy keresztény életünk néhány alapig azsága elevenen éljen
bennünk. Olyasvalami ez, mint az akkumu látor, ami ha föltöltódi k, adott k özel ltésre vagy bekapcsolásra szikr át vet vagy világosságot ad.
I:s itt kapcsolhatjuk be a Miaty ánk szerepét életünk be. A Miatyánkot a
legtöbb ember megtanulta gyerekkorában szószerint. A tudatosuláskor valahogy meg kellene növein i a Miatyánk tiszteletét azzal, hogy be lső tartalmára,
az elmondó Jézusnak világot átfogó akarat ára, de az élet mind en rezd ülését
is belefoglaló lelk ületére kellene irányita ni figyelmünket. A hét kérés átfogj a
egész életünknek minden fázisát, úgy, hogy abba belefér a mi életünk mindenestül.
A Miatyánkban ugyanis felfedezhetjük az emb er l eg a lapvet őbb viszonyu lásait
az isteni és emberi dolgokhoz. Istenh ez a hit , remény és a szerete t köt, s ezek
az első három kér ésnek tárgy ai. A másik négy emberi dolgain kat rendezi, mégpedig úgy, hogy először mind enn api él etü nk testi-szellemi igényeire gondol
(negyedik kérés) , majd embertársainkkal való kapc solatainkat rendezi a megbocsátás és Irgalom kérés ében . Végül az emberi sorsnak két mozzanata áll a
középpontban : a megkisértettség ill. prób ára tevés és a beállo tt testi s lelki
rossz. Akármilyen helyzetbe kerülünk, e hét állapot valamelyike jelen van, következőleg felfakad hat ajkunkról a Miatyánknak egy-egy kérése.
Hogy ezt igy lehet és igy kell tennünk, azt maga Jézus mutatt a be. Mert
hiszen a hét kérést szép sorjában és log ikai rendben szinte beledalolta abban
a galileai naplementés hegyoldalban hallgató emberek lel kébe. De eljött az
idó, amikor nem volt ilyen csendes a légkö r, ami kor elj ött az ó órája a szenvedésben . I:rdekes, hogy néhol Jézu s szenved ésére ezt a szót használják: laboravlt, dolgozott. Szenvedését munk ának, és munkáj át szenvedésn ek jelzik. Szenvedésében Jézus folyamatos imája elhallgat. Mikor 'k özellt a szenvedéséhez,
és maga is belerendül a rá váró szenvedés gondolatába, csak ennyit mond :
" Dicsóítsd meg nevedl" Mintha csak ezt mond ta volna: " Szenteltessék meg a
te nevedl" A Getszemániban egy halk sóhaja van : Múljék el ez a pohár, "de
legyen akaratod szerint" (Mt 26,42). I:s mint az evangél ista megjegyzi: " harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott" (uo.), Mintha csak a Miatyánk
harmadik kérését ismételgette volna l Még f ölt űn őbb a kereszten való imádkozá-
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sa. Hét szót "kiáltozott" bele abba a rette netes emberte len és kegyetlen hang ulatú világba, ahol vigy ori gono szság, brutális erős zak és bambán bámész tömeg
egymást váltva kavarog a fel feszftett Odvözttö körül. Ez a hét szó nem logikusan
követi egymást, és mintha csak a Megváltó gyötrelemtől izzó lelkének tűzh ányó
jából szakad nának kl véresen és tüzesen . Ha jobban megnézzük őket, ráismerünk a Miatyánk szavaira, vagy ha a szavakra nem ls, a szavak jelentette problémákra.
Mindenesetre azt leszú rhetjük tanulságul, hogy ő szenvedésében, laborjában (= munkájában) magával a cselekvésével imádkozott, és szavakba csak
a legkevesebbet Ioqlatta bele, azokat sem szép sorjában mond otta el, hanem
szinte sóhajszerúen vagy felkiáltásszerúen , ahogy éppe n érzett, vagy ahogy a
helyzet k fvánta. Próbáljuk ezt alkalmazni a mai felnőtt életére, hogy hogyan is
festhetne ez a valósá gban.
a) Az élet forgatagában járó embernek, a gépek vagy a forgal om fülsiketitó
zajában ügyekkel, gondokkal megterhelt emberek és életek áradatában, aligha
lesz módja még a miatyánkot is tisztességesen elmondani. De Jézussa l elmondhatjuk, aki életét azzal kezdte , hogy az lsten uralmá t (országát) meghirdette, és
mindent elkövetett, hogy " Isten legyen min den mindenben" (1Kor 15,29), hogy :
Szenteltessék meg a te neved I Vagy a zajtól , úzöttségtöl és pro blémáktól kimerülten annyit elsuttoghatunk - mint Jézus - : Beteljesedett], Hisz Jézus is
feladatát, ml is munkánkban és töród éseinkben feladatunkat teljesítjük. Ahogy
az az egy szó a kereszten a leghódolóbb Imája volt Jézusnak, úgy mi ls részesedhetünk ebben.
b) Az lsten országa igazság, jóság, béke és öröm a Szentl élekben, mint az
apostol mond ja (Róm 14,17). I:s Jézu s boldogoknak mond ja, akik "éhezik és
szomjúhozzák az igazságot". A konkrét életben éppen ezek hiányával talál kozunk unos-untalan. Nem ezt a szomjúságot érez ve kell-e nekünk is mond anunk :
Jöjj ön el a te országod ?_ l:s ha véresen belénk mar az élet igazságtalansága,
szeretetlensége vagy szomorúsága, nem kell- e J ézuss al felkiáltanunk : Szomjúhozoml? Hiszen a kereszten sem a test i szornjaz ást kiáltotta, a felkínált ita lt
ugyanis nem fogadta el (Mt 27,34).
.
c) Tudatában kell lennie az Istenhez tartozónak, hogy - mint Jézus mondj a "egyetlen hajszáladat sem tudod fehér ré vagy feketé vé ten ni " (Mt 5,36), és
"ugyan melyiktek hosszabb ít ja meg éle tét csak egy arasznyival is azzal, hog y
aggodalmas kodi k ?" (Lk 12,25) Ha ennek eleven tudatában él, lehetetlen, hogy
ne jöjj ön ajkára: Legyen meg a te akaratod I Vagy amit a kereszten sokkal szemléletesebben és melegebb en feje zett ki az égetó kfnok közepette: Atyám, kezedbe ajánlom lel keme t.
d) Meglepó az a higgadtság és nyugodtság , amivel Jézus leszól a keresztról
Jánoshoz: Ime a te anyád. Az egymásról való gondoskodást szentelte meg a
szavaival, amivel mindennapi kenyerünket kérjük Istentói, s a kenyér ben a magunk és miein k egészségét , lelki épség ét, a napra szükséges energiákat, és
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mindeneknek fogl alatát: a nyugalmat és békét. Ha Jézus a kereszten a világ
búneinek súlya alatt, a kínok ide g tépő egzaltáltságát félretéve, az üdvösség
felnyíló fényei között ilyen határozott nyugalommal és stílbiz tonsággal tudta
gyermeki gondoskodását kif ejezni anyj áról és a tanítványról, azt utánozhat juk
mi is a mindennapi kenyérért való küzdelemben, mint akik iste ni példá ra és útmutatásra cselekszenek.
.
e) Az ötödik kérésben Jézus voltaképpen arra szólí t fel , hogy olyan irgalmasok legyünk, mint a men nyei Atya. Ezt a hegyi beszédben tö bbször is mondotta, hogy magunk fölé emelkedve lépjü nk ki a kicsinyes ember i kapcs olato k
kuszáltságából, és az irg almasságból való megbocsátást gyakoroljuk mindenkixet.szemcen. m ég a nekünk nem szimpatikuso kkai , ső t ellenségekkel szemben
~ K ü l ön b en " mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is?" (Mt 5,41)
Jézus nemc sak ajánlotta az irga lmas lelkületet az embertársakk al kapcsolatban,
de maga is hasonló képp tett, sőt imáj ában az ő megbocsát ó lelké t adta nekünk .
Itt legyen szabad rámutatni II. János Pál pápa második enci klikájára, a Dives
in Mlser lcordla- ra. melyben minden emberi kapcso lat rendezésében ajánlja
érvényesít eni az irgalmasság elveit.
f) Az ember nem gép , amely síneken gond olkodik. Nem is állat, hogy csalhatatlan ösztönökkel mozogjon . De lelk ii smeretes szabad lény, aki szinte minden pillanatban döntés előtt áll, és dönth et jó l vagy rosszul. A próbatevés, vagyis
kísértés mind ig ott van valahol. l:s az ember látva gyöngeségé t, irtózik a próbat ételt ől. mert hiszen tudatában van gyöngeségének. Jézus az élet alázatát ajánlja
figyelmünkbe, miko r mondj a: Aki magát megal ázza, azt fölm agasztalj ák. Az ember legnagyobb próbatétele az, amikor lste n is magára hagyni látszik és visszavonul fényeivel , biztatásaival és a bátorságot sugalló helyzetekkel. Ekkor érzi
magát igazán kic sinynek, elhagyott nak és összetö rtnek . A hallgató lsten az ember legn agyobb próbatétele . Jézus nemcsak a szánkba adta a kérést, hogy ne
vigy minket a kísértésbe, de merte a kere szten belekiáltani a Golgota sötétségébe a még sötétebb szavakat : "IOn Istenem, miért hagylál el engem?" (Mt
~7 ,46) E pillanat drámaiságát akarja ábrázolni az evangéli sta azzal, hogya kiáltást így fejezi kl " hangosan fel kiáltott " . l:s a Zsidók nak írt levél szerzője éppen
ezt a legember ibb pi llan atot örökíti meg : " Földi életében hangos an kiáltozva ,
könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz , aki meg tudta menteni a haláltól,
és hódolatáért meghallgatásra talá lt" (Zsid 5,7). - Talán éppen ezt a kérést kell
legjobban megta nulnunk a mi Urunkt ól akár a szelí d formájá ban, akár vérestüzes formáj ában.
g) Sokf éle hányódása van az emberne k, betegség, szegénysé g, szomorúság
gyötri, de rájövünk , hogy mindezek mög ött az erkö lcsi rossz, a bún áll, az pedi g
csírájában hordja a kárhoz atot. Jézus fölhívta figyelmünket, hogya sátán káprázatain keresztül áttüzel az örök kárhozat fénye. Ezt észrevenni, megérezni és
irtózattal elfordulni hív föl bennünket, mikor imája végére nyomatékosan oda
teszi :~e szabadíts meg a gonosztól! l:s hogy érdem es ezt imádkozni a b űn ök11

be és bajokba is elmerülten, azt bemu tatja a lato r pél dáján, akinek egy sóhajára az örök kárhozattól való megszabadulást, illetőleg a paradics om ba való bejutást Igérte.
Mi hozzászoktunk gyermekkorunkban ahhoz, hogya Miatyánkot egyvégben
mondjuk el. Szóbeli imáink, liturgikus könyörgéseink mintájára nem tudjuk elképzelni , hogyakérések mindegyike is egy-egy önálló ima, amit alkalom adtán, sőt életünknek ill. napjainknak nagyobb részében mondani lehe t, illetőleg
kell , mégpedig úgy, ahogy az adott életkörülmények rneqk ívánják. Ezekkel a
fel-fels6hajtásokkal nem szakad meg a munka menete , nem kell külön pozi túrá t
fölvenni , sem ünnepélyes szavak ünnepl hangho rdozását halla tni. Körülbelül
úgy, mint ahogy Jézus tette Názáretben.
Názáretben a felnövekvő Jézus nemcsak hogy semmi csodát nem tett az
apokrif elképzelésekkel szemben , de még a vailásosságnak feltűnő vagy kiemelő formáit sem gyakorolta. Például ha a zsinagógai istentiszteleten föltúnően
szépen tudott vagy szokott volna imádkozni, később - nyilv ános múködésekor
- erre visszaemlékeztek volna. Vagy ha prófétai ihl etésú szavakat mondott
volna ennek is, annak is, vagy bonyolult esetekhez " okosan" hozzászólt volna
és olyasformán viselkedett volna, akire fö lfigyelnek az emberek. De nem, mert
amikor nyilvános múködését elkez dve visszatért Názáretbe, kérdezgetik: " Honnan van ennek a bölcsessége és c so datévő ereje? Nem az ácsnak a fia? Nem
Mária az anyja? , . .. Honnét vette hát mindezeket?" (Mt 13,54) Kegyelmi fölszereltségének és emberi zsenialitásá nak különös jeleit nem árulta el. Az embereknek nem túnt föl , csak a mindennapok munkájába és szúkre szabott életkeretbe alázta magát. Igy szentelte meg a szürkének látszó életet. Nyilván ezért
megy fel Názáret csillaga a modern keresztény szellemiség egén. I:s mon dhatnánk, hogy gombamódra támadnak testvéri alakulatok és csoportok, amelyek
Názáretet vallják életformájuknak; életcéljuknak pedig a mindennapi profán élet
megszentelésé t.
Rónay György Szegény jó Hanuszákné c. novellájának hőse m o s ónő , és
azzal válik szentté , hogy úgy mossa mások szennyesét, " mint ahogy Szúz Mári a
mosta az Úr Jézusét és az apostolokét" . Nyilván ez lesz a jól fölfogott felnőtt
imádságnak is az eredménye, hogya vrzvezetékszereléstőlkezdve a mezei munkákig , a szellemi munka idegfeszitő lázától a betegápolásig minden mozd..!!latun~
Istenben legyen az apostol tanitása szerint : "Tehát akár esztek akár isztok. vagy
bármi mást tesztek , tegyetek mindent lsten d icsőség ére" (1 Kor 10,31).
Igy lesznek életünk mozzanatai az i dőnké nt rávillanó vallásos tudat szikráitól
imádsággá, imáink pedig életté, a felnőtt keresztény ember életévé.
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Kereszty Rókus
A Kö ZI!PKORÚ EMB ER VÁLSÁGA

Statisztikai adatok szerint a legtöbb válás néhány évvel a házasságkötés
után - vagy pedig 25-30 éves " boldog házasság" után következik be. Hasonlóképpen papok között is leggyakrabban néhány éwel a szentelés után, vagy
25-30 év múlva lép fel a hivatás krízise. ..Az emberélet útjának felén" , pontosabban az élet második felének kezdetén , 45-55 éves korban igen sokan súlyos
válságba kerülnek. Az ok : rádöbbenés a halál közellétére. A német egyetlen
szóval foglalja össze a helyzetet : Torschlusspanik. "Közeledik a ,kapuzárás'
ideje ", es zmélfal a középkorú ember, "és én még nem is éltem . Hamarosan
eljön a vég, és én még nem is voltam igazán boldog".
Vizsgáljuk meg részletesebben, hogyan jelentkezik ez a válság, mik a legfontosabb tünetei. Gyakran azzal a felismeréssel kezdődik, hogy fizikai erőm
már nem a régi , teherbírásom kisebbedik, kihagy az emlékezetem. A valóságos
tüneteket felnagyltja a rettegés : ez még csak a kezdete annak , ami hamarosan
jönni fog . Karrierem elérte a tetőpon tját. Már nem várbatok további emelkedést.
Az egyetlen igazán új esemény , ami még előttem áll, a nyugdí jazás. Most már
világos lett számomra , hogy nem tudom megvalósítani álmaimat : életem befejezetlen torzó , félbemaradt tőredék lesz csupán.
Nem csoda, ha ilyen hangulatban a középkorú ember megutálja munkáját.
Idáig lelkiismeretes pap volt, az emberekkel való foglalkozás volt az életeleme ;
most egyszerre mindenki idegesíti, semmi sem ízlik, minden fáj . Kiváló mérnöknek ismerté k: munkájának élt, mindig töb bet tett, mint amit elvártak töle . Most
egyszer re kétségei támadnak : minek törje magát? Fiatalabb munkatársa, aki
nála sokkal kevesebbet tud , de nagyobb a munkabírása, máris fölébe került.
C örülhet, ha még megtűrik egy ideig eddigi munkakörében.
A munkában tapasztalt nehézségekhez gyakran hozzájárul még a házasság
válsága. Sok párt az első évek kihűlt szerelme után egyedül a gyermeknevelés
k özös gondja tartott együtt. Mikor azonban a gyermekek elköltöznek hazulról,
férj és feleség kínos feszültség re ébred : nincs semmi mondanivalójuk egymás
számára. Sőt sokszor úgy érzik, életük egy helyben topogásának, színtelen egykedvű ségének a másik az oka. Ilyenkor gyakran felbukkan a kísértő , pl. a csinos
titkárnő, aki gyengéd és megértő a férjjel szemben , nem úgy mint otthon az elhasznált, házsártos feleség, és főleg "szívdobogtatóan" fiatal. Apró figyelmességekkel, bámuló hódolattal veszi körül i d ő s e b b főnökét. S a főnökben felgerjed a férfibüszkeség : még van, akinek imponál férfiassága, egyszer életében
még igazán boldog is lehet, .. . csak el kell válnia.
A feleség válságának egyik oka a menopausa. Helyesebben : a menopausa
minden más problémát felnagylt, elmérgesít. Termékenységének megszűnése
gyakran azt az érzést kelti benne, hogy elvesztette nőiességét: szépsége, vonzó13

ereje hervadóban. Ehhez kapcsolódhat még az a keserű meggyózód és, hogy
férje és gyerekei egész életükben csak kih asználták : férje n ői e s s é g ét, férje és
gyermekei mindennapos ..rabszolqa-munkálát" a háztart ásban. Most ped ig , amikor legjobban szüksége lenne gyengéd, biztató szere tetükre, lenézik, mint az
elhasznált rongyot, eldo bjá k. min t a kifacsart citromot.
Ha Ilyenkor feltűnik egy új férfi, aki meglátja benne a nót , könnye n megt örténhet , hogy a feleség pánikszerűen beleszeret. Miért szal asztaná el ezt az
utolsó alkalmat, gondolja. Annyi hosszú év gü rc ölése után elvégre neki is joga
van egy kis boldogságra.
A válság azokat sem kíméli meg, aki k lelkiéletet élne k. t:vtizedekig küzdött
valaki, hogy valóban lelki emberré váljék, kiirtsa hibáit és növe kedjék a szeretetben? Most, ..mikor nőnek az árnyak és szaporodnak az esté k", miko r már
alig maradt ideje a változás ra, kénytelen beismerni, hogy nem vált szentté.
Lényegében ugyanazokkal a hibákkal küszködik, mint fiatal kor ában , csak más
álarc alatt jelentkeznek. Egyre jobban érzi bűnei súlyát és tal án még inkább a
lelki megrekedés reménytelenség ét. Kihalt belőle a fiat alkori iste nszerelem mámora, és maradt a szürke kötelességteljesítés. (Boldogok azok a kevesek, akik
valóban szentté váltak. De azok ls kr ízisen fognak átmennl, csak más formában ,
mint az átlagkereszténye k.)
K ö n n y ű volt a válság alapvető tüneteit felvázolni; sokkal nehezebb összefoglalni, mi is a teendő Ilyen veszélyes helyzetben. Olyan kö nny ű elveszteni a
fejünket, engedni a pánikérzésnek és versenyfutásba kezdeni a haláll al a bol dogság szivárványíve után! Azt hiszem, minden azon fordul meg, hogy el tudjuk-e fogadni közeledő halálunkat. A halál nemcs ak büntetés, de egybe n a legdrasztikusabb orvosság is a bűnös ember számára: képes kijó zanítani a lelket
és visszahozni a fantázia világából a valóság ba. Amig az embe r fia tal, úgy érzi
(ha elméletben tudja is, mekkora balgaság), ..sose halun k meg". Úgy él , mintha
halhatatlan volna; örökre be akar rendezkedni ezen a földön . Az Ilyen állan dó
hazugságban élő léleknek (s ki nem él közü lün k bizo nyos mértékig Ilyen egzisztenciális önámításban?) a közeledó halál lsten elektrosok kos teráp iája arra,
hogy ráébredjen saját igazi valóságára: hogy nem iste n, hanem teremtmény,
nem örökkévaló, hanem arasznyi lét, mely minden pillanatban ' függ az örök
Létteljességtől.

A halál nemcsak kijózanító orvossá g, hanem kih ívás is a bizalomra : ..Tudsz-e
igazán Istenben bízni, amikor megtapasztalod lassú, de biztos elmú lásodat?
Hiszel-e abban , hogy lsten hatalmasabb a mindent elnyeléssel fenyegető halálnál? Hiszel-e az örök életben , amikor minden tapasztalati bizonyosság amell ett
szél, hogy felbomlasz , szétesel , végképpen megsemmisülsz?" Ilye n értelemben a közeledő halál megtapasztalása a kegyelem órája lehet számunkra. S
ha élek az orvossággal, ha elfogadom a bizalomra való kihívást, akkor lelkiéletem kimozdul a tes p e d é s b ő l és ismé t lend ületb e jön. Fell élegzünk. Felengednek a különböző nyomások, mert már nem féltjü k oly an kétségb eesetten
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mindazt, amit elveszíthetünk. Nem ragaszkodunk olyan görcsösen a dolgok,
személyek, a tudás feletti rendelkezési joghoz. Nyugodtabban várjuk a fokozatos nemzedékváltás és "trónfosztás" bekövetkeztét. Hiszen lassan megváltozik az értékskálánk. Megérezzük, hogy az egyetlen igazi érték az, ami örökre
megmarad : a szeretet, amely ebben az életben kezdődik, de a halál után teljesedik be; a szeretet, amely egyszerre ölel át Istent és embert, egyszerre képes
szeretetet adni és szeretetet elfogadnI.
A szeretet növekedésével azonban nem csökken lelki szegénységünk tudata .
minél jobban megértjük, hogy miben áll az igazi szeretet, annál
világosabb lesz számunkra, hogy milyen messze estünk tőle. Fáj, hogy üres kézzel fogunk az lsten színe előtt megjelenni, fáj annak megtapasztalása, hogya
szeretet útjának' éppen csak az elején vagyunk. De éppen koldus voltunk elismerése szabadít fel az lsten ajándékainak elfogadására. Annál, aki ilyen jól
ismeri önmagát, Istennek nem kell attól tartania, hogy visszaél ajándékaival.
Az ilyen ember, aki koldus voltáról újra meg újra meggyőződött, már nem fogja
a lelkében Időnként felfakadó szeretetforrást önmagának tulajdonítani, hanem
felfedezi és "dicsőíti a szívében munkálkodó Istent" . O is tudni fogja, mint a
sok vereséget szenvedett Ady Endre :
Ellenkezőleg:

IOs hogyha néha-néha győzök ,
O járt, az lsten járt előttem,
kivonta kardját, megelőzött.
(Adám, hol vagy?)
Ennek a végső elszegényedésnek és felszabadulásnak csodálatos emléket
állitott egy Radnóti-vers. A háboru utolsó nyarán munkaszolgálatos táborba indul. Tudja, hogy semmi és senki meg nem védi többé. Elérkezett a vég :
Eddig úgy ült szivemben 3 sok, rejtett harag,
mint alma magházában a négerbarna mag,
és tudtam, hogy egy angyal kIsér, kezében kard van ,
mögöttem jár , vigyáz rám s megvéd, ha kell , a bajban.
De aki egyszer egy vad hajnaion arra ébred ,
hogy minden összeomlott s elindul mint kisértet,
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,
annak szép , könnyüléptú szivében megterem
az érett és t ünödö kevésszavu alázat,
az másról szól , ha lázad, nem önnön é rd eké r ő l .
az már egy messzefényl6 szabad jövö felé tör.
(Sem emlék, sem varázslat)

Mekkora lemondás , milyen kísérteties halál közelség fejeződik kl a versben :
szinte már nem is él, úgy indul el, "mint kísértet". S mégis ebben a teljes kifosztottságban és védtelen ségben terem meg a fiatalember szívében "az érett
és tünödö kevésszavú alázat"; elfeledkezik önnön érdekéról, az önző harag és
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bosszúállás eltűn ik sz ívébő l , és fel szabadultan tör a .messzeténylö szabad jövő
felé M.
A mi éle tün k végk ifejlet e tal án nem lesz olyan drámai és tragikus, mint
RadnóIié vol t. Mégis. más-más kör ülmények között, " egy vad hajnalon " mindegyikün k majd arr a ébred, hogy " minden összeomlott "; a kardos angyal többé
nem védi az éle tét. Mindegy ikünk nek mást jelent az a "kis holmi" , amit el kell
hagyni, az a .mlnden", aminek össze kell omo ln ia ahhoz , hogy könnyű léptekkel
eli nd uljunk az lsten j övőj e felé .. . Nemcsak az anyagi javakhoz való ragaszkod ást kell felad nunk. A szelle mi javak kisajátítása éppúgy megöli bennünk a
lélek ör ömét és fiatalságát. Igy pl. egy tanárnak fel kell adnia azt az illuziót,
hogy a tudás kincsesbányájának a birtokosa, s abból osztogat kénye -kedve
szerint tanítványainak. Ha ráébr ed, mekkora hazugságot takargat ez a magatartás, és elin dul , hogy ő is tanítványaival együtt keresse és szomjazza az igazságot, egysze rre so kkal szegényebb és boldogabb lesz. A papnak is rá kell d öbbennie , hogy lste n kegye lmé t nem szuverén módon osztogatja (hiszen a szentsége k gy ü mölc söző vétel éhez is kegyelemre van szükség) , hanem annak a Lélekne k a szolg ája, aki " ott fúj, ahol akar ". Ha a kisaj átító, önző birtoklás minden
formájáról le tu dunk mondan i, " megúj ul lelkünk ifj úsága". Congar szavaival:
A lelki fIatalságnak ellensége ez az ige: birtokoln I. A fi atalság szegény és
tudja, hogy szegény. Mindaz. ami birtokossá tesz, csökkenti és gyengftl fiatal.
ságunkat. KI nem látja, hogya kielégült birtoklás állapota e l ű zi alélekból
mindazt, ami a flatals áqot jellemzi: a vidám gondtalanságot, a rut in és amegal·
kuvó kényelemszeretet megvetését. Középszer ü dolgokat birtokolva a lélek nem
tud kinyflni többé a nagy Ideáloknak, melyek valóban lelkes önátadást érdemeinek, s ezzel az ifjúság leglényegesebb képességét vesztette el.
De kl nem sejti . hogy egyedül lsten az az élő Ideál , aki szüntelenül megújfthatja fiatalságunk lendületét; s kl nem érzi, hogy egyedül a szentek valóaltetrák
meg maradéktalanul a lelki fiatalság programját? Valóban Ilyen mélyen kell keresnünk a szüntelenül újjá szüle tő Ifjúság forrásait. Jól írta Szent Agoston, ez
a lelkes tanító: .Ouaer íte, o juvenes, Christum, ut juvenes maneatls. Fiatalok,
keressétek Krisztust, hogy fiatalok maradjatok!"
(.la jeunesse d ' árne" a l es voies du Oleu vivant c. kötetben)
Ezen az ala pve tő meg téré sen túl nem szabad elhanyagolnunk egy csomó
természetes eszközt sem arra, hog y új életet kezdjünk . Pontosabban : a belső
átalakulásn ak át kell fo rmálnia életü nk egész konkrét valóságát. E természetes
eszközök közül első ne k eml ít jük meg érzékszerveink újrafelfedezését. Nemcsak
imaéle tün k, hanem egész életlá tásunk megújulását seg ítheti ez elő. A modern
ember érzékszerveit és érte lmi képessége it els ősorban arra használja, hogy
maga alá gyúrja, sajá t szolgálatába állí tsa az anyagi világot. Minden abból a
gyakorl ati és gyakran önző szempontból érdekli : hogyan lehet ezt a dolgot felhasználni. Ha erdő be n jár , azon töpreng , hogy an tudná a fákat a legjövedelmezőbben kite rmelni , ha a hegyeket vizs gálj a, a bennük rejtőző ásványanyagok
hasznosítására gondol. J: rdekes , hogy még a term észet kizsákmányolása ellen
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harcoló körny ezetvédó mozgalmat is a hasznossá gi szempont vezeti. Csak nem
anyag i haszon szerzésre, hanem lelki egészsége ápolására akarja a természetet
felhaszn álni. Nem mintha a természet anyagi és lelk i fel használása önmagában
rossz volna . De nem hagyhatj uk, hogy ez az énk özpontú magatartás egészen
eluralkodjék benn ünk. A lelk i egészsé g kulcsa ugyanis éppe n az objektivitás,
a dolgok és ember ek konkrét valóságát felfedezó, önmagukért " ízlelni" , értékelni tudó magatartás. John McMurry ezt a gondo latot így fogalmazza meg:
... Azért vesszük szemügyre a dolgokat. hogy lássuk, nem azért, hogy felhasználju k Oket ... Hallgatjuk a világ hangja it pusztán azért . mert jó hallgatni öket.
mi nden további szándék és cél nélkül . . . Megérintjük a dolgokat. mivel érezni
akarjuk Oket ... Ha igy használjuk érz ékeinket, mintegy új életet találunk bennük ... Olyan dolgokat látunk. hallunk és érzünk, amelyeket azelött észre sem
vett ünk s azon kapjuk magunkat, hogy örülünk létezésüknek. M ivel szeretni
akarunk, azon kapjuk magunkat, hogy az érzékeinkben élünk, hiszen ebben áll
a szeretet lényege . Ha szeretek valakit, mindenekelött minél teljesebben és
gyengédebben t udatomba akarom ölelnI. Látni és halla ni akarom, nem azért,
mert használni akarom valamire, hanem egyszerűen azért, mert ez a természete s és egyetle n módja annak, hogy létének önmagáért örüljek. Ez a szeretet
út ja és az egyetlen útja annak, hogy (igazán) éljek . . . Ha szeretek valami t,
meg akarom tölt eni vele tudatomat. Allitanl akarom lét ét, I:rzem : jó, hogya
vil ágon van, és jó, hogy az, ami. A karom, hogy mások ls lássák és örüljenek
nekI. Újra meg újra látn i akarom . Ez a tudás elsősorban az érzékekben van . . .
Az ért elmi ( == gyakorlati ) tudás énközpontú . Az érzékeket csak eszközül
használja. De a közvetlen érz éklö tudat (sensual awareness) középpontja rajt am kívül, a világban van, a dologban, amelyet önmagáért érzékel és szeret.
Geor ge Morrow rajza jó humorral illusztr álja a különbséget : Férj és feleség
áll a d om b t e tő n , nézik a napl emen tét. Az égen fényes felhöcsíkok ragyognak .
•M il yen szép naplemente', szóla l meg a feleség . •ErrOI jut eszembe', feleli a
f érj , . ne felejt sd el megmondani a szak ácsn önek, hogya reggeli szalonnát
vékony cs íkokban szeretern",
(B. Basset , The Noonday Devil , 81. 1.)

Sík Sándor öregko ri verseiben felcsi lla n ez az új látás. Már nem azért csodálja a világot, hogy " dal ba, versb e állj on", hogy neki muzsiká lj on, hanem " csak
úgy magában mindent és magának" (A hatvanévesek angyala). Megérti, hogy
azelótt "ön zaj ába burkol ta el csalóka ihlet" s ezért meg sem hallott a "az t a
más zenét " . Most azonban valami új at tapasztal:
Vir ágzó hársak hű vö s é b en
M agányos csendbe n üldögéltem,
Nem is kivántam mást, csak éppen
Lenni , mint a lomb.
M ikor már-már elsze nderültem,
Egyszerr e föl rezdült körültem

Egy álomhalk.

valószerűtlen

Földöntúl i hang.
Száz méh , a hárs virág a kelyh én
Illattal csordulóra telvé n
Surrogj a rezge szárnya nyelvé n
Léte mámorát.
(Hársfák)

Ha a halál elfogad ása s a dolgokn ak ez az új, objektivabb látása gyökeret
ver a lélekben, az ebból származó nyugalom és békesség átformálja a munká2
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hoz való viszonyt is. Amint mondt uk, a közé pkorú ember gyak ran megutálja
eddigi foglalkozását és mindenáron változást akar . De ha a telh etetl en sIkerés birtokhalmozás vágya elcsitul benne, ha látása kitisztul s a do lgokat önmagukért tudja értékelni, egyszerre új ízt, új örömet fedez fel régi mun kájában.
Nagyobb go nddal és szeretettel, de kevesebb mohós ággal fog dol gozni. Ennek
ellenére igaz, hogy egy új munkakör gyakran rejtett, friss energiákat szabad it
fel a lélekben . Ezért sokszor indokolt a középkorú ember számára a munkakörváltoztatás. De csak akkor lesz öröm és béke forrása, ha nem az önmaga
elől való menekü lés következménye, és nem a közjó ellenére történik. (Egy pap
pl. nem hagyhat ja ott papságát azért, mert " belefáradt" , vagy úgy érzi, más
terület en nagyobbat és jobbat tudna tenni. Nem teheti meg anélkü l, hogy nemcsak Istennel , de önmag ával is meg ne hasonoljék. Hiszen lsten a pap egész
személyét lefoglalta és átalakította önmaga szárn ára.)
Fontos , hogy szellemi öregedésünk tüneteit ne túlozzuk el. Lehet, hogy
em l ékező tehetségü nk kop ik , és új ismeretek befogadása nagyobb erőfeszítést
igényel, mint fiatal korunkban. Még is statisztikákkal Igazolható tény, hogy az
ötventől hetvenig terjedő i d ő a szellemi munkás számára élete legtermékenyebb
korszakává válh at. A hosszú évtizedeken át tartó rendszeres önképzés, olvasás,
gondolkodás és írás erre a ko rra érleli be gyümölcsét. Ren dszerező- és í t é l ő 
képessége sokka l fej lettebb lehet, mint fiatal koráb an. Mindenesetre a nem
ru tinszer űe n végzett szellemi munka, amely gondolkodásra, a valóság egyre
árnyaltabb megismerésére törekszik, a leghatékonyabb lassitója a szellemi
öregedésnek .
De a lélek frissesség ét nem biztosithatjuk a test ellenére, me gfelelő testgondoz ás nélkül. Rendszeres testgyakorl ással (a jóga kétségtelenül sokat segíthet, de nem az egyetlen lehetsége s móds zer) hosszú időre konzerválhatjuk
testi energiánkat , összpontosithatjuk a szellem és lélek céljainak előrnozdltá
sára.
Egy másik fontos terület, ahol a közép korúak krízise jelentkezik, a házasság. Itt a válság súlyossága elsősorban az előző házasévek minőségétől függ
s ezért a " m eg e l ő z ő kezelés" fon tosabb, mint bárhol másutt. A kívülálló számára sokszor úgy tűnik , hogy a váló felek hosszú évtizede ken ~t szinte ideális
házasságot éltek. Soha senk i nem látta őket veszekedni, mindig mintaszerű
udvariassággal bántak egymással. De belül mégis minden már régen összeomlott. Már évtizedek óta nem volt köztük őszinte, meghi tt kapcsolat. Nem
vágytak arra , hogy id őt tölt senek egymással. A képzelt vagy valóságos sértö dések robbanóan yaga áll andóan csak halmo zódott bennük; soha ki nem beszélték a felhalmozódott feszültséget, emberfeletti erővel igyekeztek fenn tartani
önmaguk és máso k számára a kelle mes látszatot. Csoda, hogya robbanás egyszer bekövetkezett? Az igazán jó házasságban férj és feleség naponta törekszik arra, hogy egymással, egymásért együtt legyenek. Elbeszélgetnek, udvarolnak, újra meg újra meghódít j ák, "e lcsábí tjá k" egymást; test ükkel együtt lelküket is feltárják, a másik gondjaira bízzák. Közös terveik, "hobby"-jaik vannak,
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együtt vesznek részt társadalmi vagy egyházközségi munkában. Igy mindig akad
közös témájuk, közös álmodozni valójuk akkor ls, ha már a gyerekekről nem
kell közösen gondoskodniok.
Ha 25- 30 éves házasság után az Ilyen pár számára is bekövetkezik a .válság", sokkal könnye bb lesz legyőzniök . Megértik, hogy ez felh ívás egymás
iránti szeretetük elmélyftésére. Az asszony elfogadja, hogy öregedő férjének
sokkal inkább, mint neki magának, szüksége van nemi egyesülésre, s ezt nem
fogja férjétől megtagadnI. Gyengéd szeretete majd meggyógyítja férje sebzett
öntudatát, megvigasztalja azért, hogy nem tudta élete álmait megvalósltan i. A
férj pedig őszintén megvallhatja feleségének: "számomra te ma még szebb
vagy, mint az esküvőnk napján". Hiszen a szeretet mindent megszépítő szemüvegén át látja. De nemcsak szubjektiv benyomásról van szó. A csodáló, udvarló,
csá bltö, hűséges szeretet valóban csodákra képes: képes a feleség szépségét
hosszú időre konzerválnl, és azt ls felfedezi , hogy fizikai vonásait egyre Inkább
átvilágítja a lélek b e l s ő szépsége. Igy lesz az öregedő házaspár erős támasz,
szerete t-, élet és szépség forrás egymás számára. Ilyen házasságra támaszkodva
sok kal kön nyebb egy futó kaland csábításának ellenállnI. Hiszen egymásban
sokka l töb bet vesztenének, mint amit bármilyen futó viszony nyújthat.
A fenti gondolatok nem törekedtek teljességre. De talán érthetőbbé teszik ,
hogyan indlthat el a középkorú válság elmélyülést, gazdagabb és Igazabb életet.

Zichy Aladár
A MODERN ~LET HAJSZÁ JÁRÓl
Az elkövetkezendőkben az élet hajszájában álló középkorú emberek problémája foglalkoztat. Nem az ifjúság és nem öregek, hanem a meglett férfiak
és nők feladata, nehézségei. A kérdés eredetileg így hangzott: " Hogyan lehet
emberi és keresztény módon győzni azt a sokféle kötelességet, amit a javakorabeli emberre manapság az élet ró?" A kérdés átfogalmazása valószínüleg
érdekesebbé teszi a témát: "Mit nyújt a kereszténység, ami a javakorbelieket
a hajsza sikeres túlélésében, le győzésében segítheti?"
A hajsz a tulajdonképpen örök - és talán nem egészen értelmetlen
A terápia, mint mindig, diagnózissal kezdődik. Innen induljunk tehát I - Miben rejlik a meglett ember életfe ladatának nehézsége? MI benne a különleg es?
Mi választja el a javakorbeliek életét egyrészt a gyerekek, az ifjúság és másrészt az öregek életétöl? Mi jelle mző a megl ett ember , elvben minden meglett
ember, családos ok és egyedülálió k vagy épp en szerzetesek életére?
Rövid elemzés után két dolog szembeötlő. Az egyik a fe l e l ő s s é g , felelősség-
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vállalás, Illet ve ennek kényszere, anyagi és szellemi vona lon . A másik a termelés. Vegyük kicsit szemügyre ezt a két jelenséget!
Ami a felelősséget illeti, a dolog elég nyilvánval ó. A fel nő tt személ ytől a közösség elvárja, hogy gondoskodjék magáról, fedezze életszükségleteit, mig a
gyerekektől , az életre el ők ész ül ö ifjúsá gtÓI és az életük alkonyát é lő öregektől
ezt általában, normális körülmények között nem várja el senki. De saját megélhetésének biztositásán túl a felnőttek nagy része még másokért, tőle függő
személyekért is felelős. Keresete , gondoskodása más személyek, sőt egy egész
család vagy közösség fenntartását biztosítja. Az anyagiakon túlmenően a felelősség kiterjed, föleg a nevelés és a munka vonalán, a szellemiekre is. Ezért
szinte megforditható a viszony: nemcsak hogy az felel ős, aki felnőtt, hanem
tulajdonképp az igazán felnött, aki a felelösségvállalásra megérett, és főle g aki
másokért való felelösségvállalásra is képes . A felelősség viszont teher. A felnőtt ember megterhelése, hajszája tehát egyrészt, és állí thatnánk: jórészt a
felelősségvállalásból , illetve gyakran annak kényszeréből ered.
A másik fontos tényező a termelés. Ez a kifejezés így elég ide genül hangzik, és magyarázatra szorul. De mindenki egyetért, ha arra emlékeztetün k: a
fa, mikor megnő, terem . Terem almát, körtét vagy makkot. Az ember, amikor
felnő , termel: gabonát, fútőanyagot, gépeket, vagy szelle mi vonalon kido lgoz,
formál , produkál, alkot. Egy afrikai mondás szerint egy férfinak három dolgot
kell az életben tennie: házat építeni, fát ültetni és fiút nemzeni. Ez mind alkotás.
A tanító egy új nemzedéket nevel, a költő verset ír, a pap a lelket szolgálja,
nemcsak azért, hogya kenyerét megkeresse, hanem azért is, hogy valami maradandót alkosson. Minden ember valahol, esetleg csak közvetve, de mégi s
valaminek az átformálására, kifejlesztésére, megteremtésére törekszik. A motiváció lehet önző, hibás, és eredménye rombolás, nem alkotás. A cél azonban
valakinek valam ilyen formában hasznot hajtani hivatott, a teremtés, a megval ósítás, a kibontakozás felé irányul. Az ifjúság, az öregek is szívesen alkotnak.
A javakorabeli személy megelégedettségének azonban szinte előfeltétele a teremtés. !Orett korunkban van bennünk valami, ami terméshozásra hajt , alkotás ra
kötelez.
Ha tehát a javakorbeliek súlyt éreznek a vállukon, az eqyrészt a maguk és
hozzátartozóik, közösségük testi-szellemi-lelki jólétének megszerzéséért és megtartásáért, söt megjavításáért való felelösségvállalásából, illetve enne k kényszeréből származik, másrészt pedig abból a rendszerint kevésbé erős és külön bözően fejlett, sokjellegú, gyakran csak nagyon közvetve érvényesülésre jutó
vágyból, ö s zt ö n b ő l , hogy valamit, ha lehet, maradandót alkossunk.
ható nyomás tehát természetes, sőt jó, ha van. Az emberi terméfolyik és mindenkori, nemcsak a modern világ átka. A felelösségvállalásból és alkotásból eredö nyomás nemléte nem természetes állapot, hanem
hi{ny. Következéskép pen ez elől az alapvet ő nyomás elöl nem menekülni kell,
hanem az élet et úgy felfogni , úgy formálni, hogy sodra elviselhetövé váljék, és
a maximális felelősségvállalást és alkotást lehetővé tegye .
A

felnőttre

szetből
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A hajsza többarcú

Az élet egy, és ezért a két alapvető szerep - a felelősségvállalás és az alkotás - összefonódik. összekeveredik ugyanakkor más nagyon fontos mozgatóerővel is (pl. a szenvedélyek), amelyeket itt nem emeltünk ki, mert kevésbé
jellegzetesek a férfiévekre. Mint fönt tárgyaltuk, ezt a két vonást azonban jellemző, időtlen rugók nak tekinthetjük, a mindenkori felnőtt ember örök feladatá nak, örök lehetőségének és egyben örök terhének is. Ez az örök színjáték.
Végleges formát a felelősségvállalás és a termelés/teremtés/alkotás aztán
a kor általános adottságainak színpadán ölt. Az alapvető erők megnyilvánulása,
ennek formája és intenzitása nagyban a körülményektől függ . Alkotó szabadság
nélkül például nehéz alkotni. Közösség nélkül nehéz másokért felelősséget vállalni. A sivatagban aligha érdemes fát ültetnI.
A behatások több rendbe tartoznak. Egyrészt az ember viszonya a természethez, másrészt a közösségi rend, tehát az ember emberhez való viszonya,
továbbá az ember-szellem viszony, azaz a szellemi légkör, a felfogás , a hit, a
szellemi áramlatok befolyásolják messzemenően, sőt határozzák meg az élet
feladatait és az élet folyamát.
Amikor a modern élet hajszájáról beszélünk, akkor az ember-természet, az
ember-ember és az ember-szellem kategorizációban egy bizonyos jellegű
sablon-helyzetre gondolunk. S ténylegesen ezzel is állunk szemben . A természet energiáinak bevetése, gépek által való kihasználása eddig ismeretlen
anyagi lehetőségeket teremtett. Ami közösségi életünket illeti, talán különböző
társadalmi rendben, de mindenhol fizikai k özelaéqben, egymással érintkezésben, információs rendszerek által szoros kapcsolatban és egymásra utalva
élünk. Szellemi kiképzésünk sokszor egyoldalú, de kifejezetten intenzív és bonyolult, Időben sokkal hosszabb , mint valaha. Nem az erő, nem a birtok, hanem a
tudás, az Információ bevetése az érvényesülés általános eszköze.
Ez az az időleges színpad, a modern kor színpada, amelyen a fönt említett
örök színjáték lejátszódik. Az időtlen feladatok a jelenlegi körülmények feltételei
között várnak a javakorabeli emberre. A kérdés most az, milyen irányban hatnak
ezek az újkori adottságok?
Az ember-természet viszonyban a természet Igába hajtása a mértékadó.
Az ebből sok helyen következő anyagi bőség túlzott fogyasztásra ingerel. A
fogyasztót szinte a választás kínja gyötri. Pedig a fogyasztáshoz szükséges
pénz megszerzése sem gyerekjáték. A munka ütemét általában gépek diktálják,
éjszakai rnűszak, végletes körülmények között végzett szolgálat (mint például
a családtól való távollét) a természetes életmódról való lemondásra kényszerítik az embert. Az előmenetel a legtöbb esetben specializálódást követel; következménye testi vagy szellemi vagy mindkét vonalon egyoldalú megterhelés.
A közösségi viszonyban a fizikai közelség, a szociális érintkezés sokrétű
sége és nagyarányú függőség (bár más értelemben a személyes önállóság eddig
ismeretlen lehetőség ével párosulva) jellemzi korunkat. Mint anyagi téren is, a
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nagy előnyök nagy hátrányokkal párosulnak. A közösségi életben az egyén sok
szerepet vállal hat, s a több szerep több megelégedést hozhat , ugyanakkor több
terhet jelent. Szell emi életünkben valósz Inűleg az emberre ható informáci óözön
játssza a legfont osabb szerepet. A mérhetetlen Ismeretanyag fölvétele, kiv álogatása, kiértékelése és esetle ges fölhasználása hatalmas lehetőség , de ugyanakko r rengeteg energ iát fogyaszt.
A modern élet a kibontakozáshoz sok elő nyt is nyújt. MI az egyik-másik fontos negatrvumot ragadtuk ki , hiszen ezek magyarázzák meg a hajszát , a túlzott
feszültsége t, az i dőh iányt, az Idegességet, a bizonytalanságot , a kimerült séget,
esetleg kétség beesés t, a nemzetkö zileg sokat emleg etett "sztresszt" . Ezek a
tényező k magyarázzák meg, hogy a fe le lős s é g vá llalá s és az alkotás ősi feladatai
mért veszik annyi ra igénybe a mi I d ő nk b e n a javakorabeli t. A felelősségvállalás
a függőségbe n értel mét veszítl. Az alkotás egy beláthatatlan, érthetetlen gépezetben, amelynek az ember csak névte len része, hálátlan feladat. Az állandó
válto zás zavaró, a fogyas ztás, kényelm esség állandóan c sáblt ő lehet ős ége megtévesz tő , tunyává tevő , az egyoldalú megte rhelés lélekölő (vagy testsorvasztó) .
A szellemi bb foglalkozások Intelle ktuális izgalma még éjjel ls bitorolja a lelket
- egy menedzsernek például még a szab adidőben is nehéz kikapcsolódnla-,
Ideje pedig nyugodtabb , békésebb , okosabb dologra mindemellett senkinek
sem marad. A kor felnő tt emberének betegsége a nyugtalanság, az elégedetlenség. Tul ajdon képp innen is Indultunk ki, csak most már többet tudunk.
Nem Idegcslllapftó, hanem hathatós stratégIa kell
Ha a hajsza, mint ahogy a fönti , erő sen leeg yszerűsltett fejtegetéssel érzékeltettük, más, mint csupán Idő- és energiah iány, akkor a hajszára a megold ás
nem a bevetett i dő vagy az erőfes z ltés megduplázása - ami egyébként sem
lenne egyszerű dolog , hiszen az ember ereje korlátozott, és a napnak ls csak
24 órája van.
Az az állapo t, ami után tula jdonképp törekszünk, egy bizonyos kiegyensúlyozottság - feledjü k e g yelő re a tudós kutatók , műv észek lázát, a szentek permanens nyugtalan ságát I - amire valójában, már Itt hangsúlyozzuk, az egyéni adottságokna k megfelelően csak egyéni recept van. Ez a recept többek között a
k öve t k e ző hozzávalók gondos keverék e: kontempláció (amire például manapság
a legtöbb ember életében nincsen hely) - akció ; egyén i tevéke nység - összmunka; monoton - kreal!v elfoglaltság ; önmegtagadás - kielégülés ; komolyság - vIgság , és Igy tovább ; szell emi, érzelmi , lelk i, testi ellentétek összehoz ása. A soko ldalúság segit , a sokfa jta behatás valahogyan egészséges .
De milyen recept szerint válogassuk a behat ásokat , milyen terv szerint rendezzük programunkat?
A problé mát m egközeHtően is csak az tudja megoldani, aki megtalálja a
célo k és a rendelkezésre álló eszközök helyes kombinációját, aki személy szerint kidolgoz egy új, alkatra szabott stratégiát. Keresni kell a kulcsot I - Ebben
segit a vallás.
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A katolikus vall ás például először is - mint minden vallás - az evilá gi hoz
egy túl világi dimenziót ad ; másodszor az erények tanával a dolgok értelmes és
célravezető megfogására ösztökél, harmadszor az egyh ázi éw el egy sokoldalú,
sokhangulatú és rugalmas rendszerbe vezet be, amelynek seg ítségével problémáink e nyhithetők. Szentelj ünk ennek a tételnek az alább iakb an pár perc et !
Egy

lehető

straté gi a régi katoli kus elemel

Végeredményben ez az egész gondolatmenet egyetlen új gondo latot sem tartal maz. Viszont azt hangsúlyo zza, hogy egy újfajta , Ill etve az újkori körü lmények
miatt egyre kellemetlenebbé váló probl émára birtokunkban lé vő , régi mego ldások igenis alkalmazhatóak.
Egy ilyen régt orvo sság a vallás. A modern élet hajszája ell en tula jdonképp
minden vallás több-ke vesebb mened éket nyújt , mert a hajsza evil ági, a vall ások
pedig másvi lági kincsekr e emlékeztetnek. A vallás az evil ági eseményeket a
másvilág értékskálájával mértékeli, és ezáltal kl-kiránt a hajsza evil ági kényszeréből , vagy éppen meg is véd benn ünket tő le . A másvi lágért nem kell halálr a
hajszolnunk magunkat, s a hit azt állitja: az, a másvilág a fontos . A vall ás tehát
lénye géné l fogva hajsza-ell enszer.
A katoli kus tant vizsg álva a részletekben is kiderül lépten-nyomon a "m ódszer" haszn álhatós ága. A munka és család például rend szer int az a hely, ahol
a fele lőssé gvállalás és az alkotás, azaz a hajsza nagy része lejátszód ik . Ez a
természetes és megszekott keret azonb an könnyen túlterhelódik , és ezért elviselhetetlenné válik, ha az egyén tevékenysége más gyakorl ótérr el nem rend elkezi k, illetve kizárólag ezen a terepen játszódik le. A kizáró lago sság egyben
törékenységet is jelent. A kato likus vall ás a vasárnap meg ünneplésével és a
köz ös Istentisztel eten való részvétel el őí rásáva l egyszerr e két újabb di menzióba
kényszerit : a családot ki a nagyobb közösségbe és a munkából, az akti vitásból
el a pihe nésr e, s zeml é lőd ésre , elmélkedésre. A vallás para ncsa , nagyon vi lágiasan szólva, ezen el ő ír ás ált al életünk többdimenzioná lisságát ga rantál ja. Ez
tulajdonképp a legna gyobb ajándé k, ami t a mod ern ember kaphat.
Ami a katolikus er énytant illeti, a leg tö mörebb tal án Jo sef Pieper német bölcsészt idézni, mikor Aquinó i szent Tamást magya rázza és szinte idé zi ("Üb er
das chr istliche Menschenbild " , Kösel Verlag , München , 1964):
A keresztény ember
1. a hit által a Szenth áromság-Istent megé rti, fö lfogja, vele eggyé lesz ;
2. a remény által lényegének az örök életben el követke z en d ő végleg es betöl tésére várakozik ;
3. a szeretetben a termé szetes von z ód áson és szere teten t ú lm enően erő
teljesen és határozottan Istenhez és embertárs aihoz fordul ;
4. bölc s, okos , tehát a való ságot nem veszti szem elől az akarat pozitiv vagy
negatfv dö ntése miatt, hanem az akar at döntését teszi az igaz tényekt61,
a helye s valóságtól függővé;
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5. Igazsá gos, te hát képes az Igazságnak megfelelóen másokkal, azaz közösségben élni, mint tag tagok között az Egyházban, a nemzetben és más
közösség ben ;
6. lelk ileg erós, bátor, azaz kész az igazságért és az igazságosságért (tehát
a helyes dolgok megvalósulásáért) a veszélyt, a megsebesülést, még a
hal ált is vállalni ;
7. mér tékl etes, tehát nem eng ed i, hogy élvezet- és birtokvágya rombolóan
hasson rá, és lényegének ellentmondjon.
A három isteni (azaz az elsó három) erény jelentősége a személyes tö bbdimenzionálisság szem pontjából - ami viszont a hajsza átgondolásában , le győ
zésében segít - vitathatatlan és viszonylag ismert, kézenfekvő. Ami azonban
gyakran fel edé sbe merül , az a négy sarkalatos erény rnodern Jelentősége . Korunk a racionalizmus diadalútja. No de nem a bölcsesség a legfon tosa bb, a
legmagasabbrangú a sarkalatos er ények között ls? " Legyetek okosak, mint a
k ígyókl" , gondoljátok át a valóságot (és természetesen annak evilági és másvil ági skál áját) , aztán elemezzetek, állftsatok sorrendet a fo ntos és a kevés bé
fontos dolgok között (bölcs esség) ! S mikor kész a sorrend, tiszteljéte k abban
mind enki jogát, a magatokét is meg másét is (igazságosság) , s ha valami nehézség merül föl, áll jatok ki az iga zságért, védj étek meg a valóságnak megfeleló,
log ikus an meg teremtett rend et (lelki erósség) , és ne ad játok be a derekatokat
akkor sem, ha saját elónyötökról vagy élvezetetekrő l van szó (mértékletesség).
Josef Pieper külön elmélkedést írt szent Tamás nyomán minden isteni és
sarkal atos erényről (mind németül a Kösel Verlag, München kiadásában). Olvasásuk nagyon tanulságos és páratlan élvezet. A fönti sorokat csak méltatlan
utal ásnak tekinthetjük . De azért talán már ezek után ls egyetértünk abban, hogy
az isteni erényekben gyökerezó négy sarkalatos erény következetes gyakorlata
rendet ter emt ene hajsza-probl émáink számottevő része között?
Most még csak az egyházi évról kell néhány szót szólnunk. Az egyházi év
tu lajdonképp mozi , ahol adventtől adv entig a legszínesebb filmek futnak. Még
több is : vil ágtúra, amire szem ély szerint és állandó jelleggel hivatalosak vagyun k,
ahol résztveszünk énekben, táncban, munkában, szenvedésben, ö römben, várakoz ásban és szomorúságban. A lelk ii smeretes résztv evónek ez ' olyan sokoldalú
élmény, oly an sokütemú ritmu s, hogy kárpótol azért, amitól a modern éle t egyoldal úsága megr abol!.
Fejtegetéseinket ta lán igy lehetne összefoglalni : a ha jsza mögött egyrészt
term észetes és mindenkori emb eri alaperők re jtőznek, másrészt a kor adottságaiból eredó , részben rendkívül nyomasztó behatások érvényesülnek. A hajsza teh át sose lesz teljesen mell őzhet ő , és nem is föltétle nül mellózendó. Az
élet fo lyik , a feladat ink ább a folyam lehetóségek szerint nyugodtabb mede rbe
való terel ése. A vallás ebben segit. A katolikus vall ás speciálisan egy olyan
másod ik dimenziót ajánl (ez a vall ás lényege eo ipso) , amelyben nincsen hajsza.
Ezen túlmenó en az emb eri életről olyan felfogást közvetit, egy olyan rendszert
boc sát a rend elk ezésünkr e (erén ytan) , amelynek követése rendbe teszi zavargő
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életünket. Végül pedig az egyházi évben egy sokoldalú szerep szlnészévé válunk . Olyan ösztönzésnek vagyunk kitéve, amely az eltévedt és elfáradt gyalogosból céltudatos és erejével okosan gazdálkodó v ándort varázsol.
Ez, mondhatnánk, az általános stratégia hozzávetőleges vázlata. Egyéni
adottságok, körülmények és igények méreteire természetesen gondosan szabott
egyéni koncepció szükséges .

Chilla Raymond
..TESTEMMEL TISZTELLEK"

nl worship you with my body .n Ez a régi angol házassági esküforma frappánsan összefoglal ja, amiről itt beszélni szeretnék : a h á z a s s á g t e s t i ,
t á r s a d a I mi , s z e m é I Y i é s val I á s i j e I I e g é t . A kijelentés egy
másik te-nek szól, akinek egész én-jét elkötelezi testével , lelkével. Worship:
vallási szó; vallásos tisztelettel önértéknek tartalak, nem használati kelléknek,
szülőgépnek, szenvedélyek csillapltójának, érzékeimnek tetsző hasznossági
tárgynak. I:letre szóló kapcsolattal közelftelek, mert személy vagy: lsten adta
jogokkal és isteni kapcsolatokkal. Testem eszköz , hogy az apaság-anyaság
vonalán személyi értékeidet együtt kibontsuk, családsejtként a társadalomba
beilleszkedjünk. Testem eszköz , hogy a szeretetben való kiérést a kölcsönös
önadásban állandóan valósItsuk. Ez a kij elentés az Egyházban , Krisztusban történik . Testemmel a Krisztus-Egyház kapcsolat teljes kiépü lését szolg áljuk bennünk , gyermekeinkben , a társadalomban. Tisztellek. - Nem váglak el a társadalomtól, Egyháztól , lelkiismerettől, Istentől. Nem disz-integrállak, hanem beIntegrállak, mert szeretetem lsten tiszteletéhez hasonló.
A házasság természeténél fogva csal ádépítő és társadalomép ltö szövetség ;
a házasságon belül az e m b e r i n e m i s é g a személyi kiérésre és kibontakozásra irányul, vagyis a cél: szerető és felelős személyek szeretetben való
kiérése, mégpedig olyan szeretetben, amelyet az újszövetségi Szentr rás a g ap é n a k nevez, és azt az Isten- és emberszeretetet jelenti, amely Jézust, az
Atyát és a Krisztusban hivőket egyetlen szeretetegységbe forrasztja össze.
Az organikusan fejlődő szeretet egyidejűleg n é g y s I k o n bontakozik,
ha a fejlődés egészséges : testi , társadalmi, személyi. vallási sIkon . Ha a fe jlődés
részelemei szétválnak egymástól , az n e g é s z s é g n keserüli meg ; valami
megakad , önálló idegen elemmé válik , szétesés kezdődik . Úgy is megfogalmazhatjuk, hogya személyi fejlődés ill. személyi érettség négy alapdimenziójának
egységbe fogásáról, egészséges integrálásáról próbálok pár szót mondani.
Nem vagyok pszichológus, semmiféle szakember. De a mondanivalóm éppen
az, hogya becsületes keresztény emberség, vagy ha tetszik, a nemi energiák
társadalmilag hasznos, személyek közötti istengyermeki kapcsolatokban való
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kiélés e mindannyiun k hivatása. Ennek a kérdésnek a megoldása nem kérdés,
hanem életünk egyetlen nagy gyakor lati feladata. Ha jól sikerül t megoldanunk,
a szakemberek próbálhatják majd elméletileg is megfo galmazni, hogyan csinál tuk. A mi feladatunk nem az, hogy elméletet gyártsunk, hanem hogy gyermekeink rólunk olvashassák le a gyakorlatot.
Az evangélium : jó hir; jó hír és megváltás a nemiség számára is. A szeretetbe- érés útja szükségképpen a nemiségen át vezet minden férfi és nö, világi
és szerzetes számára egyaránt. Ezen az úton nem áthaladnia kell, hanem ezt
az utat kell járni a csecsemó , gyerek és serd ülő koron át az ére tt korig és azon
túl ls a si rig . " Qui falt I'ange, fait la b/He" mondja Pascal: aki angyal ként akar
viselked ni, állatia n ostobán fog viselk ednI. Testiségünk szeretetb e-emelése: a
személlyé válás is a keresztény kiérés egyetlen útja .
Pascal seg ítségével eléggé világossá tett ük, hogy testben éló szemé lyekről
kivánun k beszéln i és nem olyanokról, akik úgy próbálnak élni , mintha testük
nem volna ; vagy testiségüket szükséges kolo ncként hordj ák, és nem lsten drág a
ajándékak ént élik meg. E bevezetéshez csak azt tesszük hozzá, hogy a ker esztény embertan kulcsfogalmát a személyf ogal omban és a személye k közötti viszonyban látjuk. Mi az, hogy ember? Mi az, hogy személyi méltóság? Mi az,
hogy az egész embert szeretni, testi, társadalmi, szellemi és isten i értékekre
irányuló teljes valóságában?
Az ember élő egész, bármit tesz, emberségének mind a négy rétege (helyesebben dimenziója) együtt játszik. Aquinói Tamás kifejezése szerint "nem az
értelem gondolkozik, hanem az ember" . Nem birunk gondol kozni képek nélkül,
hat gond olatunkra a környe zet, a másokka l való kapcsolat, lelkiismeretünk állapota és állásfogl alásai. Ha a négy " réteg et" , a négy dimenz ió együttes sodr ásat
próbáljuk részeire bontani, az csak azért tö rténik, hogy jobban szemügyre vehessük az e g é s z b e n való szerepü ket. Az ember- személy négy " rétege" a
valóságban jobban átjárj a egymást, mint a testben a vérere k, idege k, vagy a
szimfónlkus zenekarban a hangsze rek egymásra hatása . Az e g é s z - s é g e t
keressük a szétesés, a di szintegrá lódás helyett. Márped ig az ember nem egész
(fóleg nem személyi kapcsolataiban), nem bír szerető és felf.! lős embersé gre
eljutni emberen túli transz cen dens kapcsolatok nélkü l. Ezért témánkkal kapcsolatban erről is kell szólnunk.
Miután körvonalaztam, hogy miről szeretnék beszélni , most pár szóval azt
próbálom elmondani, m i é r t kivánok erről beszélni? Mert rettentő szükségét
érzem, hogy ezeket a kérdése ket keresztény, azaz krisztusi megvilágításba
helyezzük.
Nem tudunk elfogulatlanul, szépen beszélni a nemiségről. A tabu és képrombolás, a botr ánkozó tiltás és hangoskodó szexuális revolúció k özőrt ki beszél
a s ze re tő felelősségben való kiérés ről : hogyan lehetünk szerető embe rek,
hogyan érik ki a szexualitás krisztusi nagykorúságra ; miben áll az evangélium jóh i re. a szexualitá s megvált ása és örömteli kibontása? I:s ml köze van
ennek a kereszt jó hiréhez?
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Nem birtokoljuk szexualitásunkat, az birtokol mi nket. Rossz a lelk iismeretünk , szégyelljü k rendezetlen vágyáinkat , megol datl anságaink at, vagy félmegoldásaink at, pszichológi ai és erkölc si zsákutcáinkat ; ninc s se kedvü nk, se erkölcsi erőnk bevllágftanl a sötét zugokba. Lelkünknek ezeket a rétege it még
nem evangelIzált uk. " Alászáll t a poklokra." Még nem inte gráltuk be őket a szeretet kifejezéseibe , még nem bíru nk Krisztus gyógyftó szeretetéve l közelIteni
feléjük. A könnyek és vergódések közt kik ristályosodott igaz megoldások megértő viga sztal ás, bátor ftás, megosztás, kommunikáció form ájában kik fvánkozn ak,
vagy kibuggyannak b el őlün k . A beteg beteg ft, a boldog bol dog ft. Az ösztönn yirbáló csak ösztön sorvasztásra tud tanftani, a gátlástalan az erkölcsi korlátok
kidobás ára. A Nyolc Boldo gság Krisztus személyes szeretete nélkül nem jóhfr,
hanem iga .
Házassági el ők é s z f t és e k n é l éreztem leginkább egy keresztény ember-fogalom hiányát kato lik us közösségeinkben. Az utóbbi id ő k b e n a fiatalok két-három
évi együtt élés után jele ntkeztek a plébánián. Nem azért jö nnek, mert a gyerek
már útb an van, hanem mert tapaszt alatból tud ják, hogy döcögések ell enér e egymáséi akarnak len ni. Megkérdeztem ők et , hisznek-e? A válasz : Igen. Járnak-e
misére? Nem. Szokt ak-e imádkozni? Nem. Ilyen előzmén y ek után hogyan magyarázzam meg, hogy mi a katoli kus házasság-eszmény? Elős zör arról kellene
beszélni : mi az, hogy ember ; mi teszi az embert emberré? Mi a külö nbség a
társad almi és a személyi kapcsolatok között? Mi az, szeretetben beérni? Erkölcsi
és trans zcendens vonalon kifejlő dni? Mit jelent, hogy lsten saját képére és hasonlatosságára teremtett e az embert? Mi köze van ennek Jézu s Krisztushoz,
Egyházhoz, szentség ekh ez? Mi köze van mindennek szerelmükhöz és élettervükhö z? Olyan kér dések ezek, amelyek hez 3-4, sőt 5-8 beszélgetés nem elég.
A szó szoros ért elmében lniciációra van szükség: lsten, Jézu s, Egyház, megistenül és felfe dezésére.
Az embe rről klalak ftott képet - amit Szent Tamás teoló giai és böl csel eti
vil ágké pe közvetf tett egészen a század közepéig - új fel fedezések és gond olkodásmódok részben elavulttá tett ek, új szempontok figy elemb e vételé re kényszer itettek. Marx társadal omelmélete, Darwin fejlődése lmélete , Freud pszichoanalIzise, Einst ein relativitáselmélete (az atom bomba, a tévé, a kompjúter), a
biológiai és szociológia i manipuláció lehetősége átaiak itották az e mb erről , termés zetéről , korl átairól és lehetőségeiről ránk hagyományo zott képet és gondolkod ásmódo t. Ezeket a felfedezéseket és tényeket szám ításba kell venn ünk ,
mikor arra a kérd ésre keresünk választ: mi az ember , ki az embe r, mi köze a
transzcendens világhoz? Vagyis a teológiát minde n korban új ra kell frni. Nem
azért , mert a hit válto zik, hanem a hit megérté sének a szempont jai változnak.

Nem Jézus változik, hanem az, amil Jézus számunkra jele nt. Másképp látjuk magunkat és más bajok ra várun k orvosságot tő l e , de léthelyzet ünk megvil ágftásának továbbra ls ő a fényfo rrása ; e l ső so rb an ő róla olvasható le, milyen
az lsten szive szerinti ember .
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Igy válaszolhatok arra a kérdés re, hogy m i é r t kiván ok egy keresztény
emberfogalomról beszélni, mielőtt a keresztény házasságról és az emberi szexualitás értelméról beszélnék. A házasságtól emberségünk kiteljesedését várjuk. a házasság szen tségétól emberségünk krisz tusi kibontakozását reméljük,
tehát valami fogalmunknak kell lenni róla , hogy ml teszi az embert emberré,
és mi az, hogy keresztény (krisztusi) emberség, mert ebben kell látnom és keresnem a számomra adott kiteljesülési lehetőség legteljesebb fokát. A legteljesebb emberségről van szó. (Gloria Dei vivens homo : az lsten dicsósége az
é I ő ember, a való ban élő, az embersége lehetőségeit valóban megvalósitó
ember.)
Hangsúlyoztuk az e g é s z - s é g e t. Az egészséges emberben az a tény,
hogy emberségét férfi vagy nói kiadásban birtokolja és éli , átjárja teste-lelke
minden réteg ét és tevékenységét. Másképp éli meg a saját testét, szüleihez
való viszonyát. érzelmi vonzódását, érdeklődését , hajlamait. társadalmi szerepét,
szellemi múködéseit, vallásosság át a fiú, mint a lány. Nincs egyetlen sejtünk,
amelyikbe bele ne volna irva, hogy az emberséget férfi és női kiadás ban birtokolluk. A nemiség nem valami részletmúködés az emberben , hanem e g é s z vol t u n k meg tapasz talása. Az ember még testi tevékenységeit is átszellemiesiti. Az állat zabál , az ember eszik, vagyis formát, társadalmi kerete!, ösztön
feletti uralmat, céltudatosságot, é r t e I m e t visz még testi tevékenységeibe
is. t:s forditva : nincs szellemi tevékenység , ha az agysejtek nem múködnek,
nem szállitanak a gondolathoz képeket, emlékeket. hangulatokat, inditékokat.
A legteljesebben emberi tett és önkifejezés : a testi egyesülés, egyúttal a
legteljesebb személyi egység megtapasztalása ; lelki élmé ny is, sőt olykor bizonyos időtlenség és örökkévalóság megtapasztalása is. A lélek és szellem
boldogsága visszhangzik a testben , és onnan ára d rá a csalá di köz össégre és
társadalomra.
Ebből következik, hogya nemiséget nem lehet elszigetelni az ember egyéb
dimenzióitól, és a nemi aktust nem szabad lecsökkenteni testi igények és vágyak kielégítésére, nem fokozhat juk le a társadalom fenntartásának eszközévé,
vagy személyi élménnyé, függetlenül az ember minden Irányú erkölcsi fe lelős
ségétől és vallási kapcsolataitól. A nemiség éppen egész-ség ünk megtapasztalása. Ha nem az, akkor nem valódi. Beteg az ember, beteg a társadalom, beteg a lélek, beteg az ember személyi és világ feletti kapcso lataiban, ha nemisége
nem Integrált.
Miután eléggé hangsúlyoztam a szexualitás egész-ségét és egészségét,
most már feltehetjük a fogós kérdést: mi az emberi szexualitás érte lme?
Nyilvánvaló a k ü I ö n b s é g a z e m b e r I é s a z á I I a t I s z e x u a I I t á s
k ö z ö t t . Szembeötlö. hogy az állatoknál párzási ld öröl beszélünk. amelyet egy ösztön
pontos szabályszerüséggel Irányit . Az embernél Ilyen nincsen. Testünk meghatározott
időktöl függetlenül szinte mindig készen áll arra. hogy minden szimpatikus másnemü
személyre választ adjon. Osztönünk mindig készen áll . de nem önszabályozó rendszer:
szüksége van az értelem és a szabad akarat szabályozó döntésére.
Ezt a régóta Ismert tényt megerösltl két új statisztikai felmérés. Az emlősállatok
nöstényeln él a peteérés Ideje és a párzási Igény egy Időre esik. A nők 40 %· a nem
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vett észre magán a p ete terme l ést ől függő ingadozást a szexuáli s válaszadás terén:
a többinél volt ugyan hullámhegy és völgy, az egyiknél az ovuláció el ött, a másiknál
az ovuláció után különféle i dőközökre szétszórva, de a válaszadás készsége pontosan
az ovuláció idején volt I e g g y e n g é b b .
Másik példa az emberi és állati szexualit ás közötti különbségre. Egy f reudi alapon álló pszichiáter azt veti Masters és Johnson szexológusok szemére, akik 382
férf i és 312 n ő 10 OOO orgazmusát figyelték meg gyógyitás és tanulmányozás céljából,
hogy az orgazmust összetéveszti k az e m b e r I kielégüléssel. Amit leírnak, az 10OOO
test reakciója, mintha nem értő és érzö személyek volnának. Jelentésük . nemi tev ékenységünkben nem Ismer el személyeknek minket. Szexuális énünket, szexuális
öntudatunkat semmibe veszi, és csak a biológiai és mechanikai rn űk öd és marad meg . ..
Mert az igazi nemi kielégülés személyes tudat egy egyedülálló személyes kapcsolatról,
amely átöl eli az egész személyt' . •Aki nem szereti saját magát, nem képes mást szeretnl. Az I:n és a Te lesüllyed k ét tárgy találkozásának a színvonalára, és a tárgyak
é n j ü k ö n k [v ü l.m üködnek." . .. • A nemek között i viszonyban a tudat és a magunk
érzete, az elfogadotts ág és szeretetts ég biztonsága: a boldogság ala pvető föltétele.
A boldogságra való képesség hiányában kielégítetlenek, csalódott ak, gyanakvók, boszszúsak maradunk; nem tudjuk magunkat szeretni, se másokat: I:s most jön a konklúzió
az egész szexuális forr adalomról: . Régen a nemiséget tagadták, most a szex szabad és énünket tagadják. Az ala pv e tő gátlások szempontjából a kettö egyre megy:
(134. o. Georg Frankl: The fail ure of the Sexual revolutIon.) Mindezt nem morali sta
írja, hanem lélekgyógyász és társadalom-gyógyászatl kutat ö. Szempontja az egyén és
a közösség egészsége, azaz egész-sége. Szakterülete: a tudatalatt i. Az öszt önrnechanlsmusok oldaláról kiindulva hangsúlyozza az emberi szexualitás s z e m é I y i Jellegét. Az ösztöneröknek a személy-egészbe kell fólvev6dnlök; a személy eg é s z étő l füg.
getlenül egész-ségtelenek, diszintegr áló er ök: egyént, társ adalmat, pszichikai és spirituális er őket diszorganizálnak. (A szem ély -eu ész és az értékek viszonya már a moralista szakterülete .)
Pszichiáterünk a föltett kérdésre : mi az emberi szexualitás értelme, igy
válaszol : személyi kommunikáció, szeretet-csere, kölcsönös boldog ítás .
Mit szól mindehhez az Egyház? Mit mondanak a Szentírás szöve gei? Mit
mondtak a hittudósok (a hit forrásait az ész fényénél átkutató és rendszerező
elmék) régen és ma?
Az ember és az emberi szexualitás megértése szempontjából legfontosabb
szövegeket a Biblia első két fejezetében tal áljuk. Ez két teremtéstörténetet tartalmaz. A régebbi teremtéstörténetben az ember méltóságát az fejezi ki , hogy
bár teste a földből van véve, isteni lehelet élteti. Am íg lsten szándékai szerínt
él , addig lsten barátságát élvezi, aki emberi egyedülléte megszüntetésére vele
egyenlő rangú, de másnemú tár sat ad neki. A kettő egy testté lesz . Ez a kép
szeretet-kapcsolatról szól anélkül, hogya gyermeket megemlítené. Valóban, a
nemi szeretet-tudatban az egymás iránti vonzalom van előtérben , a gyermek
az egym ásra irányultságnak csak következménye és gyümölcse.
De ezt a szöveget csak mi, a XX. század gyermekei olvassuk a s z e m é I Y i
vonzalom megvílágításában. A Krisztus előtti törzsi szervezet korszakában az
egyén egészen háttérbe szorult a közösségi érdek szempontjai mellett. Még így
is világosan kifejeződik, hogy az asszony más rendbe tartozik, mint az állatok ;
ugyanúgy ember - egy hús , egy csont - , csupán másnemú kiadásban. Ugyanaz
az isteni lehelet van benne, az élteti. Mind a kettő tel jesen ember, még ís sajá t
emberségük és az emberség új kiteljesülését egyesülésükkor valósítják, saját-
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maguk, gyermekeik, a választott nép számára. Amfg lsten terveit valósitják,
nem ismerik a szégyent. Teljesen nyfltak, áttetsz öek, integráltak, harmonikusak,
egészek és egészségesek. A szöveg nem annyira a szeretet személyes oldalát
hangsúlyozza, hanem a családból való kiválást, a családalap ítást. a szerelem
társadalmilag megengedett módját.
A Biblia első lapja az ú j a b b keletű teremtéstörténettel kezdődik. Ebben
az lsten már nem agyagból az embert ; az egész világot szavával teremti. A teremtés utolsó napján jelenik meg az ember. "Teremtsünk embert képünkre és
hasonlatosságunkra." Istennek nincs neve, nincs képe, kimondhatatlan. Az
e m b e r az lsten képe. "Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, f é r f i n a k é s n ő n e k t e r e m t e t t e ." '" " Isten látta, hogy nagyon
jó mindaz, amit alkotott. " Amint lsten a világ ura és teremtője, úgy úr a földön
és életadó az ember: hatalma van istenképmásokat sokasitani. Ehhez a feladathoz van szükség az istenkép férfi és női mására. Ebben a szövegben nem a
szerelem dom inál , hanem a kölcsönös segitség és a szexualitás értelmét inkább az élet továbbadásában látja.
A személyes felelősség és az elvont gondolkodás csak lassan terjed a Kr.
előtti V. századtól kezdve. A dolgok nemek és fajok szerinti meghatározása, az
elvont görög gondolkodás csak a Kr. előtti században kezd terjedni Palesztinában. A görög felfogás szerint az ember teste az állalfajhoz tartozik, de értelmi
képessége minden más állattól megkülönbözteti. Az embert értelme emeli az
állat fölé , tehát az értelmi működés fontosabb, magasabbrendű. Amde a szexualitás az ember állatiságával van összefüggésben, szükséges a faj fenntartásának biztosftására, de azon túl nincs igazolható szerepe; ha mégis k övetelőd
zik, ez attól van, hogy az ember nem tiszta szellem; szellemünk állatiság ba van
bezárva.
Most tessék elk épzelni egy kort, amelyik ilyen elméleti látásmóddal közeliti
meg a szerelmet és a saját szexualitását. Szükséges rossznak tartja, engedménynek állatvoltunk részére. Az élvezet, ha nem tisztán szellemi, veszélyes,
gyanús . A szenvedély elsodor, messze az ész és az akarat uralmától. !os megkapjuk a manicheizmust, amely mindazt, amit testi, az ördögnek, mindazt, ami
isteni , a szellemnek tulajdonítja. !os megkapjuk a fiatal Agoston lelki képét, aki
szenvedélyesen éli szexualitását - rossz lelkiismerettel; szenvedéllyel szeret
egy pún lányt , aki a társadalmi korlátok miatt nem lehet a felesége.
Szellem ét pontosan a Biblia szabaditja meg béklyóiból: ..látta lsten, hogy
jó ." Amit lsten teremtett, az pozitív érték. A szexualitás is az. Csak az lsten
akaratától eltérő használat teszi rosszá. Mire adta az lsten a nemi energiákat?
Az élet továbbadására. Elég a testünk alkatára, k ülsö formájára ránézni, hogy
ez nyilvánvaló legyen. A szexuális élvezet csak akkor jogosult, ha kifejezetten
az élet továbbadására irányuló tett kis érő jelensége. Tehát még a Bibllát is ezzel
a korfelfogásból származó szemüvegen keresztülolvasták.
A személyi elemek helyett a biológiai, a faji életet továbbadó elemeket hangsúlyozta a teológia es az egyházjog. Még 1938-ban is elftélték egy bencés atya
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könyvét, aki a házasság kettős cél jának (az élet továbbadásán ak és egymás kölcsönös segítésének) a s o r r e n d j é t meg akarta forditan i. A II. Vatikáni Zsinat és a Humanae Vitae enciklika vette le a vitát naplrendr ől . és megengedi,
hogy a szexualitást ne csak a termékenység jogcímén gyakorolhassuk, hanem
a házasok egymás iránti szeretetük kifejezésére, testi-lelki örömadá sra is felhasználhassák, - természetesen föltéve, hogy semmit sem tesznek az egyesülés "egész-sége" ellen , vagyis az aktust nem csonkítják meg úgy, hogy ne fejezhesse ki egész személyi mivoltukat, beleértve az apaság ra- anyaság ra való képességüket (nem csonkitott önmagukat teljesen adják) .
Úgy is összefoglalhatjuk a házas szeretet és a házas egyesülés egész-ségére
vonat kozó megállapításainkat : minél tel jesebb az önadás, az önki fejezés és az
életcsere, minél jnkább benne vibrál két személy-egész mi nden dimenzió ja,
annál egész- ségesebb az aktus és a házasság . Semmiféle meggondolásból ne
csökkentsük a teljességet, és törekedjünk az adott körülmények közt e l é r h e t ő
legnagyobb teljességre. (Béküljünk meg múltunkkal és j övő n k k e l, fogyatkozásainkkai és gőgünkkel, hogy semmi ne " blokkolja" a teljességre törő erőket.)
Még két kérdésre vagyunk adósok a válasszal: ml teszi az embert emberré?
Mi az, hogy testben élő s z e m é I y? Mi teszi az embert teljes fokban lsten
képévé?
Emberi kapcsolataink mélysége szempontjából fokozatokat külö nböztethetünk meg . Bemegyek az üzletbe, kedvesen köszönök, elIsmerem, hogya kiszolgáló létezik, nem gép és nem papagály, de kapcsolatunk megm arad a t á rg y a k vonalán . Megkaptam a húst, a kávét, az árut, ismeretségünk, kapcsolatunk nem személyes. Tisztán üzleti, "tárgyi" . - Együtt sízünk, egy Irodában,
vagy üzletben dolgozunk, közelebb kerülünk egymáshoz, jól érezzük magunkat
egymás társaságában, de kapcsolatunk addig nem megy, hogy barátságnak lehessen nevezni: "társadalmi" kapcsolat. Személyi a kapcsolat, ha az, ami a másikat belső világában, személyében érinti, engem ls belső világomban , személyemben érint és fordítva . A lányom férjhez megy, és én azt, akivel eddig társadalmi kapcsolatban voltam , f1ammá fogadom lelkileg is.
A baj ott kezdődik , amikor az embert tárgyként kezel jük , vagy egész életek
folynak le pusztán társadalmi síkon, és soha senkivel személyi viszonyba nem
kerülünk. Az Istennel sem. Teljesit minden parancsot, hibátlan és tökéletes, de
a szíve üres . Obermensch-Superman-nek tartják, holott még az ember-fokig, a
személy-fokig sem ért el.
Példa : Jill Kinmont kitúnóen sízik. Gyakorol, hogy bekerüljön az olimpiai
csapatba. Tréning közben rosszul zuhan, idegpályák összeroncsolódnak, féloldalára béna marad. Udvarlója ilyen körülmények között elmarad mellőle. Jill
nem lehet síbajnok és nem lehet anya. I:lete értelmét veszti. öngyilkos akar
lenni. Más döbbenti rá, hogy nem az a fontos, m i vagy, hanem k i vagy. Nem
olimpiai bajnok, hanem az élet és az értékek hívására adott hősi válasz : személy. Az vagy, amivé szabad , személyes döntéseiddel és választásaiddal teszed
magad, amilyen értékekhez kötődsz, ami mellett elkötelezed magad . (David
Knlght: Good News about Sex, 1979, St. Anthony Messenger Press, P. Q .)
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Gyerekkorunktól kezdve kérdezik tőlünk, mi leszel, vagy ml vagy. Társadalmi
szerepünk, teljesftményünk szerint ítélnek meg minket, és jaj nekünk, ha mi is
erre vagyunk be állítva. és nem a lelkiismeretünk ítél meg minket. A kérdés nem
az, ml vagy, m i d van, hanem k i vag y? Nem: mit szereztél, milyen a természeted , hanem : mit tettél a természeteddel és azzal, amit szereztél? Milyen
értékek mellett d ö n t ö t t é l? Pénz, dicsőség , kényelem? Ez nem t e vagy.
Hüség , megbfzhatóság, bátorság , okosság, nagylelküség, együttmüködés, szeretet, önfeláldozás, ez t e vagy - akár a kancellári szobában , akár a Tower börtönében; ezt még a hóhér sem veheti el Thomas Moore-tól. Az énjével - amig
él - ő rendelkezik ; ő választja az értékelt.
Mi teszi az embert emberré? A választásai , a döntései, az embernél nagyobb
értékekhez - a transzcendens rendhez való kötődése : a személyek és az Isteni
Személyek iránti tisztelete.
A családi nevelés erre van-e beállftva? Megtanitani a gyermeket, a serdülőt
értékeket választani és dönteni? I d e á lok szeme Polé állít ás ával, hogya leendő
párjában a k i t keresse, szeresse és tisztelje, és párjának ne a testét, címeit,
szerzeményeit adja, hanem azt, a k i (személyét és nem természetét). E nélkül
a házasság nem személyi kapcsolat, hanem üzleti, társadalmi, testi kapcsolat.
Ha pedig a szeretet egy t e egész személyének szél: ebben már benne van,
hogy e g é s z téged akarlak e g é s z életedre szeretetben szolgálni, mert te
t e vagy. "Tisztellek testemmel" , ezt csak egy életre lehet mondani. Aki időre,
föltételesen adja magát, nem kötelezi el magát a másik s z e m é I ye mellett,
nem fogadja el őt s z e m é I y iértéknek. Meghazudtolja a házassági egyesülés
aktusát , amely a személyek idő felett álló, erkölcsi rendbe tartozó egyesülését
fejezi ki. Az emberi szexualitás értelme a szeretet-kommunikáció, állapltottuk
meg az emberi és állati (testi) szexualitás különbségét vizsgálva. A szexualitást
a személy oldaláról nézve csak azt tesszük hozzá: a szeretet-kommunikáció
nem teljes, nem a személynek szél, nem idő felett álló érték, ha a másik testi
egészségétől függ , ha az elkötelezettség és a hüség nem egy életre szól. Ha
nem ez a helyzet, az aktus nem a személyi síkon történik, nem egész és nem
egészséges .
Ha a mi saját emberideálunk nem a szabad választásra és döntésre van beállftva; ha a gyermekeinktől azt várjuk el, hogy valamire vigyék, és nem azt,
hogy valakik legyenek; ha nem az igazság, becsületesség, igazságosság önzetlen szolgálatát várjuk el tőlük : ne csodálkozzunk, hogy a szerelmet el tudják
képzelni valódi szeretet nélkül is, mivel nem egész személyüket viszik és adják
a házasságban, és nem tudnak életreszólóan szeretni; házasságuk rövidesen
örömtelen, egész-ségtelen lesz. I:s a társadalom is egészségtelen lesz, ha a
alapsejtjével , a családdal és a házasság központi magjával, a házas egyesüléssel
baj van: nincs benne az egész ember minden vonatkozásával.
A szeretet civilizációján kell dolgoznunk. (VI. Pál kifejezése, amelyet II. János
Pál is szivesen hasznáL) Nem más ez, mint a férj és feleség szeretetének klára-
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dása egész családjukra és az emberközösség nagy "családjára", egyetlen nagy
családot, e g é s z e t alkotva, bevéve mindenkit az "egész-ségbe" . Ez a társadalmi egész-ségesedés útja.
Hátra van még, hogy pár szóval jelezzük az emberi szexualitás transzcendens dimenzióit is. Minden emberi tett egyúttal és legalább burkoltan istenkeresés és boldogságkeresés is. Az ész a dolgok értelme után kutat , és a szív
a teljes boldogságra vágyik . Ez a tetteink mélyén meghúzódó rejtett hajtóerő.
"Nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned" (Szt. Agoston). A lelk iismeret is azonnal megítéli minden tettünket: a felismert jót tetted-e vagy nem,
mert annak abszolút kötelező ereje van. A reflektáló elme rá tud döbbenni ezeknek a belső irányulásoknak valódi természetére, és kimondja : a dolgok értelme,
célja, eredete egy Osokra vezetendő vissza, és a lelkiismeretben lsten szava
nyilvánul meg.
Az élet, az emberi személy, az igazság, az igazságosság , a becsületesség,
a jóság abszolute igenlendő javak , nagyobbak, mint az ember: ha erről a síkról
lemond az ember, emberségéről mondott le; amikor ezekre a javakra mond
igent, Istent fogadja el, Istenre mond igent (még ha nem is tudja).
A felismert és elismert lsten hozzátartozik az ember teljességéhez. A teremtéstörténetet már említettük. Ebben világosan kifejezésre jut: az ember nem
önmagától birtokolja létét, természetét. Valami isteni lehelet élteti, a szerétetkapcsolatban ezt adja tovább. Isteni megbízatása van a természet erőinek meghódítására és a szaporodásra. Isten személyesen szól az első emberpárhoz:
O adja neki az ~denkertet: baráti, atyai kapcsolatban van velük . Az ember tragédiája: az Istennel való személyes fiúi kapcsolat felmondása, az istenképiség
elhomályosítása. Az Istennel, a transzcendens világgal való kapcsolat megszakításának következménye az önuralom és a világ feletti uralom küzdelmessége,
a harmónia-hiány. Megbomlott az egész-ség minden vonalon , a dolgok nem
állnak úgy össze, mint ahogy rendeltetésük szerint kellene. A házas egyesülésben sem.
A megváltás az istenképiség helyreállításában áll. Ami Adámban diszintegrálódott, Jézusban egybe- integrálódik, ismét egész és egészséges lesz. Krisztusban valósul meg teljesen és róla olvasható le, hogy mi ennek az isteni teremtő
szónak a teljes tartalma: "teremtsünk embert képünkre és hasonlatosságunkra" .
Jézus a szó teljes értelmében vett istenképi ember , ő az emberség teljes megvalósulása és mintapéldája, az lsten szíve szerinti ember. Leolvasható róla,
hogyan viselkedik az lsten emberformában, mit jelent testben istenképi embernek lenni.
Elénk éli és szóban megfogalmazza, mit is Jelent az Istenképiség és istenhasonlóság . Elénk éli, hogy lsten szeretet, és meddig megy lsten a szeretetben
- és ezt az isteni méretú szeretetet állítja az emberlét mércéjéül. Keresztény
ember erkölcsi törvénye nem a tízparancs, hanem Jézus Krisztus , amit O tett
(az, Aki 6, nem a teljesltménye, hanem a személye).
3
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J ézus Krisztu s számunkra nem külső el őírás, hanem belső élettartalom . I:lete
ben nünk folytatódi k: "é lek én, de már nem én, hanem él bennem a Krisztus"
(Gal 2,19).
J ézus, aki a szeretet-áldozat áll apotá ban d icsőült meg , jelen van a fö ldön
a h ivő közösségben , amelyet bevett föltámadt Testéb e, hogy bo ldog életét átadje , beleöntse. Az Egyház sze rete ttel öleli Krisztusát, aki szeretetével sze retetre
képesíti. A m egd i cső ü lt Test és a megd ic ső ült állap otba n él ő szentek egy teste t
alkotnak a föl dön k űszk ö d ö tago kkal , aki kben folytatód ik és egyre újul Kri sztus
örök szeretet-áldozata. Amit egyn ek tettünk , amit a legki sebbnek tettü nk, nek i
tettük, vel e tettük és be nne tett ük.
A jegy es szeretet-identifikáci ója vő l eg ény év e l telj es: az ön átadás teljesség énem mara d ki sem a test a maga anyagi javai val és értékeivel, sem a társ ada lom , sem az erkölcsi ren d, sem az Istenn el való kapcsolat. Az istenkép i embersé g és a feltám adt Úr szeretet- kapcsolatából, kölcsönös ön adás ukból nem
marad ki a teremt és egyetlen dim enz iója sem : mind en rend eződ ik - integ rálódik - és egész-ség be gyógyul az " Agapé " -ban.
b ől

Krisztu s az uto lsó vacsor án mondta ki a hivő közösséggel való egység ét " testem mel ti sztellek", ezt mondja minden szentáldozó - , és a kereszten kelt
egy be je gyesével. Ekko r lép ett ki földi végességébő l, és részesítette nem földi
bo ld ogságában Jeg yesét. A sze retetnek ezt az önkiüres ítő győzelmét hiv atott
jelképez ni és v a l ó s í t a n i minden házas egyesülés. Milyen vérszegény program ehhez képest a szexuáli s forrad alom ! Ez a Kereszt jóhí re. A szexu ális erők
nek nem elnyomását, hanem bátor fö lszabad itás át, az eg ész-ségbe szabadítását
hir deti , megszenteli és kegy elemhordozó er őv é alakítja. Az áldo zatos szerete t
bo ldog ító győ z el m ét igéri. Ennek a jóhirnek legy ünk szavah ihető tanúi.

Joseph Ratzin ger b íboros
A POSPöKI SZINÓDUS A CSALÁDRÓL*

A szinódus mon da nivalója az ún. propoz íciókban súrú södött össze. Ezek a
szi nódus jóv áhagyta alakjukban három részre oszlanak. Az e l s ő azt a kérdést
• A müncheni érsek - azóta a Hitt ani Kongregáció római prefektusa lett - az V. p üspöki szinódus egyik fő elökészttö] e és munkása volt. O tart otta a helyzetet összefoglaló beszámolót ls az elején. Amikor tehát 1980. dec. 8·1 pásztorlevelét Itt közöl.
jük. igen hiteles helyröl kapunk tájékoztatást a szinódus mondanivalójáról. Elhagytuk
a bev e z ető részt. emelyben Ratzinger a szinódus lefolyását [rja le, és megmondja
szándékát: szeretne a sajtóban felmerült torzképekkel szemben megbízható lnformációt ny újtan i . (A szinódusrói lásd 48. számunkat.) Ugyancsak mellő ztük terjedelmi
okokból az utolsó részt. ahol a bíboros már csak röviden felsorolja a szinódusi dokumentum többi témáját.
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tárgyalja, hogyan ismerheti fel lsten népe vándo rút ján lst en akaratát; a második a házasság és a család teo lóg iájával fog lalkozik, a harmadik pedi g lelkipásztori kérdésekkel.
I. rész: Hitérzék, az Idák Jelel, a fokozatosság törvénye
Röviden az elsó r észr ől . Két dolog fon tos itt a címben . Elóször is: lste n
népe számára lsten akarat áról van szó. Minthogy lsten népe, nem lehet els ő 
sorban a stat isztika, a szokás vagy a föltehetóen hasznos a mércéje, hanem
azt kérdezi , mi velünk az lsten akarata. Es ez az ember legn agyobb dicsósége:
hogy fel tudja ismerni lsten akaratát, és rende lkezésre tud álln i terveiben. Úgy
tetszik nekem, megint sokkal jobban magunkévá kell tennünk ezt a n éz őpon tot .
Ahol az ember erkölcsi felfogása hasznossági számft ássá süllyed , ott elvész
a személy rn élt ós áqa. Isten akar valamit velünk, akar valam it nekünk ; nagyságunk abban áll, hogy ezt megkeressük, és szerinte alak ftsuk életünket. - A második fontos elem a "vándorút". Isten akarata nem ismer válto zást, mintha ma
ilyen lenne, holnap pedig más. De mi emberek úton vagyunk , lsten népe a maga
egészében és minden egyes tagja . Ezért az egyes embernek és az egyháznak
útközben az egyes állomásokon meg kell kérde znie , mi m o s t az lsten akarata , és meg kell tanulnia, hogy teljes akaratát csak az út egészén tudjuk teljesíten i. Ez megal áz bennünket, de meg is vigasztal, mert azt jele nti , hogy nem
érhetjük el egy-egy pillanatban a "tökéletességet " , hanem csak az által, hogy
mindig úton maradunk lsten akarata felé .
Az itt szóban forgó propozfciók elsó részének hármas témája: a hité rzék,
az idók jelei, a "f okozatosság" törv énye. A két elsó a zsinat utáni teológ ia középponti jelszava, különösen a román nyelvcso porthoz tartozó államokban, mindenekelótt Latin-Amerikában , de a holland teo lóg iában is. Olyan alapvet ő irányvételekról van itt szó, amelyek a teológ ia és az egyház egész arcula tát átformál hatják. Sajnos egy ilyen levél kerete nem engedi meg ennek közelebbi taglalás át: csak jelezzük a szinódus mondanivalóját. A szinódus megálla pít ja, hogy
meg kell különböztetni a sensus fidei-t (a hitérzéket) a co nsensus fideli um-tól
(a hivók közmegegyezésétól) : sok keresztény szoci ológiai egyetértése magában
véve még nem a hit szava; a statiszti ka nem orákulum az isteni akarat megkérde zésére. Fontos arra nézve, hogy megértsük a lelkipásztori helyzetet és
feladatokat - erre is céloz a szinódus - , de nem norma tív . Amit a többsé g
csinál, az lehet hamis is, s külö nben is igen gyorsan változhat. Az egyház feladataihoz mind ig újból hozzátartozik, hogy bfr álja a társadalma t, mind enekelótt
akkor, ha egy civilizáció olyan beteg lett, mint sajnos a mienk ról kell mondani.
A szöveg megállap it ja: " Az egyház a lelk iismeretre hall gat, nem a hatalomra,
és éppen igy védelm ezi a szegé nyeket és lenézetteket. " Azután pozitív értelemben is mond valam it arról, hol kereshetjük lsten szavának "értelmét", ha
nem a statisztikában rejlik : azoknál, akik " nem hasonulnak a világhoz" (Róm
12,2), a szegényeknél és egyszerüeknél , akikról azt mondj a az Úr: " Dicsérlek,
Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okos ak elói, és
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kinyilvánftottad a kics inyeknek" (Mt 11,25). A szöveg megad néhány mércét a
hitérzék számára, amely nem más, mint a kinyilatkoztatás szavának dinam ikus
magyarázása az úton levő egyházban , és egyenesen kiemel i azoknak h ivő tapasztalatát is, akik hittel éli k házas és családi életüket.
Ami az " id ők jeleit" illeti : a szinódus ismét megállap itja, hogy a keresztény
nem hegeli módon gondolkodik, - nem az újs ágoivasás az igazi reggeli ima,
amib ől megtudhatjuk, hol tart éppen most a világ ; a "világ szellemének" csúcsa
a keresztény számára nem szükségszerüen a megismerés és az igazság csúcsa
is, mert a történ elem sem egyszerüen szüks égszerú halad ás a jobb felé , hanem
szabad történés, egymás ellen fesz ü l ő szabadakaratok küzdelme. Ebben az
értelemben a szinód us visszautal Agoston gondolataira : az egész történelem
kétféle szeretet összeütkö zése : lsten szeret ete önmagunk megvetéséig és önmagunk szeretete lsten megvetésé ig. De ha igy van, akkor csak a szeretetre
való nevelés vezethe t az "i dő k jele it " megkülönböztető képességre, hiszen ezek
a jelek a kétféle szeretet kifejeződései.
A harma di k téma, a "fokozatosság" , ebben az alakban a szinódus új gondolata , ami azután egyik állandó , minden részletkérdé sben megmutatkozó szempont jává lett. A gondo lat az imént jelzett " útközben" motivumát ragadja meg
és konkretizálja az erkölcsi megismerés és a gyakorlat számára. Kimondják,
hogy az egész keresztén y út " conversio" , megtérés, a megtérés azonban egymás utáni lépések ben történik. " Dinami kus folyamat, amely ". .. lassan halad
e lőre lsten adományainak szerves beépítése, abszolút és végleges szeretete
igényeinek megvalósitása felé az ember egész egyén i és közö sségi él etében ... Ezért n evelői jellegü tov ábblép ésre van szükség , hogy az egyes hiv öket.
a népeket és civil izációkat türelmesen vezessük tovább abból , amit már megkaptak Krisztus misztériumából , e titok teljesebb megismerés ére, életükbe, mag a~ art á su kba való teljesebb beépítésére. Igy válj ék lehet öv é, hogy az emberek
szive és élete a szellem és a sziv egyre fe jlődő felszabadulásával egészen megnyi ljék Krisztusnak, az istenszeretet és az istenfélelem szellemében , de megzavarod ás (perturbatio) nélkül."
II. rész: A házasság és a család teológiája
1. Al apvet és
A második főrész : " Isten terve a családdal", a házasság szentségének antropológiai alapvetésével kezdő di k . Kiindulópontja a Szent atyának egy gondolata,
aki az Egyesült Allam okb an ezzel a mondattal magya rázta Isten hez való hasonióságunkat : " Maga lsten sem magányos." Az ember mint lsten kép mása
szeretet re van ter emtve; annak az Istennek mása, "a ki három személyben él,
vagyis az önátadás , kapás és visszaadás viszonyaiban , kölc sönös önaj ándékozásban és szeretetbe n . . . Minthogy azonban az ember testbe öltözött szell em,
azaz lélek, amely mint test fejeződ ik ki, és test , amelyet a halhatatlan lélek
formál , azért ebben a tel jességében hivatott a szeretetre. A szeretet testi mi-

36

voltát is átfogja, és teste beletartozik szeretetének szellemi aktusába" (8. prepozíció). A házasságnak tehát mint két ember kölcsönös teljes önátadásának
istenképmás-voltunkhoz, lényegünk legbensó Istenre rendeltségéhez van köze.
Ennek megfelelóen a nemiséget sohasem tekinthetjük pusztán testi valaminek,
az egész embertóI elválasztott használati cikknek. Ez az ember ellen elkövetett
árulás , tehát bún. Két ember kölcsönös teljes testi önátadása hazugság lesz,
ha nem valóságos teljes önátadásuk kifejezése és megvalósítása, amihez az
idő dimenziója is hozzátartozik: Ha nem bízom jövómet a másikra, akkor most
sem vagyok egészen nála, valami lényegeset megvonok t őle önmagamból. Igy
világossá válik, miért csakis a házasság két ember testi egyesülésének emberileg jogos helye ; ugyanakkor azt is megértjük, miért " res sacra", szent dolog
minden kultúrában, - az ember lényeg ének legmélyét érintjük itt , azt, amiben
Istennel függ össze .
Erre az itt csak nagy körvonalakban jelzett antropológiai alapvetésre következik azután a házasság teológiája. Azzal a kij elentéssel kezdődik, hogya házasság az Ószövetségben központi jelképpé vált lsten Izrae lhez való viszonyának, a "szövetségnek" kifejezésére. De úgy jelkép, hogy valóság , vagyis nemcsak hasonlat, hanem a szövetség megjelenítése, valóságos képe. Igy formálódik ki a szövetség történetének haladásával, és új, végleges alakját az "új szövetséggel" kapja meg, amelynek megjelenítőjeként "szentség ", - éppen ez a
"szentség" szó voltaképpeni jelentése. Hogy a házasság szövetség, az azt jelenti , hogy a szeretet formát öltött, kötelező alakja (aminek lényegéhez tarto zik
végleges és visszavonhatatlan jellege). I:ppen mert formát öltött szeretet, azért
"szentség" , vagyis jelben ábrázolja lsten viszon yát népéhez. Az Újszövetségb en
azonban az is világossá válik, hogy a szeretet alaplormájának " kereszt" a neve,
tehát a házasság - mert szeretet - magába zárja a kere sztet , és csak annak
jegyében valósftható meg. A szinódus itt még hozz áf űz öt t egy tételt a szüzességról: "A szüzesség nemcsak hogy nem áll ellentétben a házasságnak ezzel a
teológiájával, hanem elófeltételezi és megerósíti. Ahol nincs becs ülete a házassági húségnek, ott szüzesség ról sem lehet szó. Ahol a nemi séget nem tekinti
az ember a Teremtő nagy adományának , ott értelmetlenné váli k, hog y lemondjanak megéléséről az lsten országáért. A szüzességben az ember testével is
várakozik Krisztusnak az egyházzal kötend ö házasságára ... Fizikai terméketlenségében termékennyé válik (vö. Iz 54,1; Gal 4,27), sokak apjává vagy anyjává
(vö. Mt 10,29k), és sokkal járul a családi élet helyes kibontakozás ához."
2. H i t é s s z e n t s é g
A második rész következő témája jelenlegi lelkipászto ri gondjaink egyik fó
pontjára vonatkozik: a hit és a szentség közötti viszony kérdé sére . Már tartottunk esperesi konferenciát erról a témáról, majd minden bérmál ás utáni beszélgetésben ebbe a kérdésbe ütközöm; nem túlzás azt mondani, hog y egész lelkipásztori munkánk egyik fó problémája. Tartalma a következő : Egyházközségeinkben nagy, sót részben túlnyomó számban olyan megkereszteltekkel van
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dolgunk, akik nem hivők. Az Újszövetség fe l ől nézve ez képte len állapot, de nálunk szabállyá vált. Csakhogy ezzel a szentségek egész szerkezete, a hit és
szentség teljes viszonya mélyrehatóan felbomlik. Lehet-e szentségeket kiszolgáltatni nemh i vőknek? Vagy a hitnek milyen minimuma a feltétel? A kérdés elő
kerül az els ő gyónásnál, e lső áldozásnál és bérm álásnál, de a házasság esetében szinte még sü rg e t ő b b . Itt ugyanis felnőttekkel van dolgunk, és a keresztény házasság igénye és Igérete mindenestül a hitre utal. Csak a szinódu snak
a témáról szóló központi mondatait idézném: " Le kell mérni a hivők hitbeli érettségének fokát, és hogy mennyire teszik tudatosan azt, amit az egyház tesz. Ez
a szándék (ti. hogy azt tegyék , amit az egyház) szükséges a szentség érvényességéhez. Úgy látszik, nem lehet meg ott , ahol nincs adva legalább valam i minimális szándék, hogy a keresztségben kapott hitük erej ében együtt higgyenek
az egyházzal. Egyaránt kerülni kell a rigorizmust és a laxizmust (a túl szigorú
vagy a túl gyengekezú elj árást, Ford .), amenny ire lehet. e rő s i te n i a gyenge hitet.
Dinamikus hitoktatást és m eg fel elő házassági el őké szítést kell megvalósltani,
hogya jegyesek hite foko zatosan növekedjék, és gy ümölcsö zően fogadhassák
a szentséget." Németors zág számára nagyon fontos egy további pont is, amely
a würz bur gi egyházmegyei szinódus hasonló kérdéseivel érintkezi k: Kivánatos
annak a tételnek mélyebb megvizsgálása, amely szerin t a házassági szerződés
hitüket elvesztett megkereszteltek szemében is tel jesen azonos lenne a házasság szentségével. Arról van itt szó, hogy helyesen ki tudjuk értékelni , mit jelen t
a megkeresztelt n em -hi vő nem szentségi házassága. Teológiailag minden bizonnyal " nem semmi" , de még nincs kidolgozva, hogyan lehet pozitrv módon
besoroln i, és mint erkölcsi köt elezettséget megfelelően értékelni.
3. A h á z a s s á g f e I b o n t h a t a t I a n s á g a
Az új raházasodott elváltak problémája
Ezután a szinódu s (teljesen átgondolt logikával) a házasság felbonthatatlanságának problé mája és az újr aházasodott elváltak felé fordul. A pozitlvumból
indul kl : az élethosszigl ani húség jeiébő l , amire lsten az embert képesnek
tart ja, amire a szentség által képessé teszi a hitben. " A házasság felbonthatatlanságának alapja és támasza a házastársak kölcsönös tel jes önajándékozása;
gyümölcse, jele és igénye annak a visszavonhatatlan szeretetnek, amellye l lsten
az ő népe ir ánt viselt etik, kif ejezése annak a húségnek, amellye l Krisztus egyházának ajándékozza magát." A szinódus azután a hála és elis merés szavával
adózik azok nak a házastársaknak, akik korunk és saját életük válságai közepett m egőrz ik ezt a húséget. Az elismerés különösen is megilleti azokat , akikbár házastársuk elhagyta őket - nem kötnek új házasságot. Végül nagy nyomatékkal hangsúlyozza a m egfelelő házassági előkész ltés j elentőségét, amelynek
során vizsgálat alá kerül és megérlelődik a házastársak belátása és a húségre
való képessége, hogy csökken jen azoknak az eseteknek a száma, ahol utólag
merül fel a semmisség problémája.
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Ami azután az újraházasodott elváltak kérdését illeti: a szinódus megállapítja, hogy meg kell kü lönböztetni azoknak az eseteknek erkölcsi minőség ét,
amikor a házasfelek egyike megp róbálta megtartani a hűséget , de a másik elhagyta - annak a hitvesnek a helyzeté től, aki maga vétkes hosszú házasságának felb omlásába n. Külön kategóri a gyanán t nevezi meg azokat , akik megalapozott lelk iismereti m e g g yő z őd é sre jutottak első házasságuk semmis voltáról,
akkor is, ha törvényileg ez nem mutatható ki. Ilyen esetben - a botránykeltés
m e ll ő z é s éve l - a megalapozott lelkiis mereti ítéletnek megfelelően engedélyezni lehet a szentáldozáshoz való járulást. De ahol az első házasság egyértelmű
érvé nyessége miatt nem jöhet szóba a sze ritál dozás megenge dése, ott sem
állnak a lelkipásztorok és maguk az érintettek a teljes lelkipásztori tehetetlenség előtt. A szinódus arra int : éppe n ezekk el az emberekkel kell a pásztor szeretetének és gondjának megéreztetnie, hogy nincsenek kizárva az eqyházbél,
hanem sokfé leképpen részük van életében . Nyitva áll előttük az lsten igéjével
való közösség tág tere, a részvétel az egyház imaéletében, a szentmisén (ami
szentségi áldozás nélkül is valódi részesedés az eukarisztikus titokban) , részvállalás az egyház szeretetműveiből és a nagyobb igazságosságért folytatott
küzdel m é ből a világban; fontos feladat az a hivatásuk, hogy mint az evangéli um hordozói dolgozzanak gyermekeik érdekében; meg lehet és meg kell lennie bennük a b ű nb á n at lelkületének és cseleke deteine k, ami a keresztény és
egyházi élet egyik alapformája. "Az egyház imádkozzék értük és táplálja lelküket, mutat kozzék irgalmas édesanyának, és így tartsa meg őket hitbe n és reményben.· A szeri táldozás közösségé ről, mint a keresztény élet egyik központi,
de mégsem egyetle n megnyilvánulásáról, ez áll: " A b ű n b á n at szentségében
adott szentségi feloldozás - amely megnyi tná az utat az eukar isztia szentségében való részvételhez - csak akkor lehe t osztályrészük, ha - megbánva, hogy
megtörték Krisztus szövetségének és hűségének jeiét - őszinte szíwel megnyflnak egy olya n életformának, amely nem mond ellent a házasság szentségi
felbonthatatlanságána k... Még két dolgot fűznek hozzá, amit igen fontosnak
látok. Egyfelő l kijelentik: még a szentáldozás közösségének hiánya (s ennek
megfelelőe n a látható különválásban való jelszerű kitartás) sem jelenti azt. hogy
az illető nem üdvözülhet. Továbbá megjegyzik: "E hivőket illető lelkipásztori
gondjától hajtva a szinódus azt kívánja : kezdjenek új és még alaposabb kutatást
- tekintettel a keleti egyházak gyakorlatára ls -, azzal a céllal, hogy még átfogó bbá válhassék a lelkipásztori irg almasság." Azt hiszem, a szinódus itt becsületesen igyekezett méltányolni mind az Úr megrázóan komoly szavát és a
bibliai hagyományt, mind pedig az emberi sorsok tragikumát. Ha nem fogadjuk
el mind a kettőnek a komolyságát és nem nézünk a szemébe, nem szolgálhatunk igazán az embe reknek.
4. A n ó h e I y z e t e
Ezzel összefü ggésben a szinódus a n ő ről beszélt . Minthogy a német püspöki
kar hosszabb idő óta foglalkozik ezzel a probl émakö rrel. talán más alkalom
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adódik részletesebb tárgyalásá ra, úgyhogy itt rövi d lehetek. A szinódus minrámutat szövegében az ószövetségi teremtéstörténetre, amint nagyszerúen ábrázol ja férfi és nő egyenlő emberméltóságát, továbbá ennek a kezdetnek elméiyltésére az Újszövetségben. Azután taglalja a jelenlegi fejlődést,
és Itt a munka új teológiáját kívánja, amelynek ismét érvényesltenie kellene
az anyai tevékenység és a családban végzett munka lenézésével szemben e
hivatás emberi rang ját társadalmunkban. Majd Igényli , hogya nőnek a férfivel
egyformán állj anak nyitva a nyilvános hivatások ; de hozzáteszi : a társadalmat
úgy kell berendezni, hogy ne váljék kényszerré a férfi és asszony kereső foglalkozása, hanem maradjon szabad a döntés az anyai hivatás javára ls. Azonkívül
el kell kerülni azt a benyomást, mintha a nő függetlenebbé válna a hivatásbeli
munkával , mint a család iránti szeretettel. " Ez természetesen megkívánja, hogy
a férfiak áhitatosan tiszteljék hitvesük méltóságát és szeressék öt." Az egyház
- folytatja a szinódusi szöveg - mozdítsa elő a nemeknek saját életükben
megvaló suló egyenlőségét jogok és személyi méltóság terén, tiszteletben tartva
közben férfi és nő különböző hivatását. Ez javára válik mindenkinek, a családban , az egyházban és a társadalomban. Végül a szinódus bírálóan állást foglal
a nő sokfél e dis zkrimlnációja ellen , amint ez a pornográfiában és a prostitúcióban történik, de úgy is, ahogyan az özvegynek, az egyedül nevelő anyának , az
egyedülálló dolgozó nőnek gyakori osztályrésze.
denekelőtt

5. K e r e s z t é n y h á z a s s á g é s n e m k e r e s z t é n y k u I t ú r a
Igen terjedelmes vita alkot ja a második rész következő fejezetének alapját,
amely a nemkeresztény kultúrák hagyományainak fölvételével foglalkozik a
keresztény házasságkötésbe. Ez a téma különösen az afrikai, de az indiai püspököket is érd ekelte . A régi afrikai és ázsiai kultúrák mély életfilozófiájának
éppúgy sok mondan ivalója van számunkra, mint vallásos és társadalmi házasság- és családelképzelésüknek. Csalódnék, aki azt hinné , hogy itt csak más
vid ékek kérdés eiről van szö, nekünk semmi közünk hozzá. Nézetem szerin t
éppen egy olyan önmagában elbizonytalanodott, a központi emberi hagyományoktól majdnem egészen elszakadt civilizációnak, mint a mien k, lehet és
kell ilyen kultúráktól tanulnia. Bennük - ha néha eltorzulva és egyoldalúan is
- ősi tudás rejlik az emberi dolgokról, amit mi elvesztettünk. De ezt a már
amúgyis túl hosszúra nyúló levelet teljesen szétfeszltené, ha Itt csak a fő gondolatra is rá akarn ék mutatni, ami a szinódusi munka e részének tárgya volt.
6. V e g yes h á z a s s á g
Igy rátérek a következő témára: a vegyesházasságra. Ezzel zárul a szinódusi
dokumentum második része. A helyzet e téren alapjaiban különböző a világon,
Igy nem csod álhat juk, hogy a kivánságok ls igen eItérők voltak. Japánban a
vegyesházasság a misszió legfontosabb esélyének túnlk; azonkivül ott és sok
más, csekély keresztény kisebbséggel rendelkező országban a legtöbb kereszténynek egyszerúen nincs másféle házasságra lehetősége, tehát ez nem kivétel,
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hanem szokványos. Sajátos problémák adódnak az iszlám országokban. A skandin áv államokban a - kato liku s és evangéli kus keresztények közötti - házasság
szi ntén szokásos dolog , sajátos problémákkal és lehetőségekkel. Teljesen ellenkező a helyzet Latin-Ame rikában: Ott a többnyire anyagilag is jól támogatott
amerikai szekták prozelitizmusa mindinkább problémává lesz. Szükség van tehát
védelem re toborzásl módszerei k ellen , és ezzel szigorúbb korlátra a vegyesházasságok terén is. E jele ntések és kívánságok különbö zősé gének megfelelően
a szinódus középponti ki jelentése a dolog ban így hangzik: "Minthogy a feltételek a vil ág külö nféle részeib en külön félék, hasznosnak látszik felülvizsgá lni
a vegyesháza sságra vonatkozó törvé nyhozást abban az irányban, hogya püspöki karokra ruházzanak me s s z em e n ő törvény hozói lehetőséget a kérdés terén.
Minden esetre blztos itani kell a katolikus félnek azt a kötelességét, hogy erejéhez mérten gondoskod jék a gyer mekek katolikus keresztségéről és neveléséről. "

III. rész: Lelkipásztori kérdések
A " Humanae Vitae" problémája

al p o z I t í v I n d u I á s
A szinódus harmadik , tulajdo nképpeni lelkipásztori részének első témája
az emberi élet továbbadásának és ezzel együtt a születésszabályozásnak a kérdése, tehát a " Humanae Vitae" enciklika kérdésköre. A szinódusi atyák beszédeiben , amelyeket a szöveg súríteni igyekszik, három alapve tő motívumcsoportot lehetett megkülönböztetn i. E l ő s z ö r is azt kell mondanunk, hogy az atyák
nem védekező állás ból. hanem pozitíven közeledtek a tárgyho z. Nem az a kérdés nekik az els ő : hogyan lehet az emberi élet létrejöttét megakadályoznl, sokkal Inkább a pozitív föl ismerés : a szeretet lényegéhez tartozik, hogy termékeny;
a házassági termékenységb en férfi és nő lsten teremtői művé ben vesz részt.
Egyedülálló módon részesülnek lsten cselekvésében, aki minden embert újonnan teremt, és mégis - a maga új és egyszeri mivoltában a férfi és nő szerelme által ter emt i. Kezdetben nem a " Nem" áll, hanem az " Igen" . Csak így élhet tartós an tovább az ember, Igy lehe t egységben önmagával és a világgal.
Csakh ogy éppen ennek az Igenlésnek alapi ránya tört meg messzemenőe n nyugaton . Az a mód, ahogya n a születéss zabályozás problémáját fölvetik, lényeges
részében az életige nlés általános, a lapvető válságán alapul. Ezért ha nem az
alapiránnyal fogl alkozunk el őszö r, akkor megrekedünk a tüneteknél.
A harmad ik világból jött püspökök beszédeiben olyan módon történt meg
ez, hogy minden j elenlevőnek eml ékezetébe kellett véső dnie. Emlékszem mindenekelőtt egy indu s püspök beszédére, aki igen hatásosan állí totta elénk,
hogyan fordul visszájára az ért ékrend az Ipari országokban. A hagyományos, vallásos veretű kultúra emberének az élet e g ye n l ő az áldással. Az élet adomány,
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ajándék, tehát a gyermekes család a boldog, a terméketlenség pedig kizárása
az élet áldás ának. A püspök az indus költ ő, Rabindranath Tago re egy mond ását
idézte: " Mi nden gyermek azt a reményt kelti bennünk, hogy lsten nem veszrtette
el bizaImát az embe r iránt. " Nyugaton azonban ma fej tet ő re állt az értékelés :
Az életet veszélynek érzi k, amelytől óvakod nunk kell. A püspök " anti-l ife-mentali ty"-ről (életellenes felfogásról) beszélt , mint a nyugat j ell emző jéről. A szinódu s két főokát nevezte meg ennek a felfogásnak. Mély féle lem rejtőzik mögötte
a jövőtöl , eleddig ismeretl en bo rzalmaival, úgyhogy mindig több embert szo rongat a kérdés: Lehet- e majd még emberhez méltó életet élni? Vállalhatjuk-e az
életért a fe lelős séget? Jogos-e erkö lcsileg, ho gy valakinek megk érd ezése nélkül bizto srtsuk az él et " ajándékát", kik üld jük a j ö vő még érintetl en or szágába,
mik or majd talán elát kozza ezt az aján dékot ? Az aggodalom mögött : rákényszerí thetjü k-e valakire ezt az átokká válható élet et, egy lsten nélküli világ rémképe áll , amelyben minden szörnyúség lehe tövé válik, értel em azo nban - amely
erösebb lehetn e, mint a várh ató szenvedé s - ninc s ben ne többé. Danneels
brüsszeli érsek nagyhatású beszédb en vil ágossá tette , hogy ez egy apa nélküli
világ riada lma, - o lyan vil ágé, amelyben az Atya ist en nem kezese többé a jövő ne k . Ha Igy van, akkor az éle t csakugyan áto kká váli k, az ..áld ás" értelme
visszájára fordul.
Még egy második okot is megneveztek, amely az imén tive l szo rosa n összefügg . Az ip ari országok embe re a birtoklás kultúrájában él. Bi rtokl ásr a van beáll ítva . Ezt uralja. Nem a lét rendelkezik a birtoklással, han em a birtoklás a
léttel. Az alapviszony o k ugyan olyan visszájára fo rdulása ez, mint amit más szavakkal és más oldalról már e lő bb érintettü nk. A vagyo n azonban lényege szerint
holt. A rövidd el ez e l ő tt elhunyt filozófus, Erich From m. egyáltalán nem keresztény gondolat ok ból kiindulva kimutatt a, hogy a birtoklás kultúrája nekrofilia : a
halottnak az uralma az élő fölött, az élet elle nsége. Ezekn ek a tapasztalatoknak
a fényénél egészen újs zerúe n érthetjük meg a bibl ia szavát, hogya vagyon hajhászás, a kapzsiság (a birt oklástól meghatározott ci vili záció) bálványi mádás
(Kol 3,5). Erröl is felejthete tlen felszólalá sok hangzott ak el a szinódu si teremben. Külö nösen emlé kezetem ben vés ő d ö tt itt Ryan dublini érsek beszéde, aki
min t ószövetségtudós Ózeás k önyvébő l kii nd ulva állított a nyom atéko san elénk
a birto klás , a mohó vágy e kultú rájá nak pusztltő log ikáját: hogyan válik a halál
és az éle ttő l való retteg és kul túrá jává.
A birtoklás kultúrája lényege szer int atei sta, hisze n lsten a Lét. Ezért a hivő
feladatának annak kell lennie, hog y új ra az életet válassz a: A hit állítás. " igen" .
A szinó du s azt mondja errő l: " Az egy ház azonb an hiszi. hogy a gyenge és szenved ö élet is a jó lsten ajándéka. A világot söté tbe borrtó pessz imizmus és egoiz mus elle nébe n ö az élet mellett áll ki. Minden emb eri életbe n visszfényét látja
annak a " Van" -nak és annak az " Igen" -nek. aki Krisztus. A vilá got sze rtesz ét
al akító Nem-m el ezt az ..Igent " szegzi szembe (vö . 1Kor 2,9k), és Igy védelmezi
az embereket és a vil ágot az élet vádló i elle n."
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b) F o g a m z á s g á t I á s , n é p s z a p o r u I a t é s a f e j I Ő d Ő v i I á g
se gí t és e
Ezzel a második go ndol ati irányt érintettü k, amely meghatározta a " Humanae
Vitae" kér dései nek vitáját. Ez ls a hármadik vilá g pü s p ö ke itő l szárm azott, akik
szembe szegülnek a birtoklás kultú rája világot átfogó igényével, és az imperia lizmus új, sok kal brutálisabb alakját látják benne. Konkréten azt jelent i ez, hogy
a fejlődési segély m es s z em en ő en a fogamzásgátló programok feltételéhez van
kötve , és csak megfelel ő prog ramok elfogadását követi. A püspökö k rámutattak . hogy ezekre a rendszab ályokra mill iárdo s összegeket költ enek , úgyhogy a
" fej l ő d é s " elsődl eg e sen és leg kö z el ebbről pontosan az élet vissz afejlesztéseként jelenik meg. Nyugaton az ilyen elj árás . sz üks éqes voltát" mindenki vel be
lehet láttatni demo gráfiai érvek segitségével. Ar thur McCo rmack ameri kai teológus a szinódus e l ő tt még egyszer e lőadott ilyen megfo ntolások at, amelyeket
vilá gszerte elterjedt tanulm ánya tartalmaz (németü l : Herd er-Korr espondenz 1980,
9/455-462), és a szinód us pere mén e rő te lj ese n tovább képviselte ő ke t. A fej lődő országok felé gyakorlandó el ső jótétemény az legyen, hogy mi n den ekel őtt
emberfölöslegüktől szabad ít ju k meg őke t, hogy azután el jutt athassuk hozzáju k
a birtoklás rend ezett kultúrájának áldásait. A NSZK családügyi minisztere. Antje
Huber asszony , hely esnek vélte , hogy a szinódus után (szövegeinek isme rete
nélkül) minte gy magas őrhely éról korh ol ja a püspökök hátramaradottságát, és
dics őí tse a fogamzásgátlás elengedhetetle n áldását. mint a haladás elsó feltételét.
A harmadik világ püspökei máské ppen látják a dolgot, éspe di g külö nféle
okokból. Mindenekelőtt : a nyugaton alkalmaz ott fogamzásgátló kényszer (mint
minden továb binak feltétele) egysze r ű en k é n y s z e r . tehát olyan eszköz,
ame ly elle ntmon d a nemzetek és kult úrák egymás iránti tiszteletének. Sürg etésükre a propozíciók végső formáj ába még a "fogalmazásgátlási terr or" kifejezést is fö lvették. Amellett a harmadik világ szempontjából nem m ellő zh etó a
gya nú, hogy enn ek a fogamz ásgátlásra irá nyuló nyom ásnak legm élyebb oka az
ipa ri államok vagyonának védelme a harm adik vil ágb eli örökö sök nemk ívánatos
serege elől. Félnek tőlük , mint saját vagyoni helyzetük fenyegetó itól, attól tart anak, hog y nem élvezhetik tovább korl átla nul e vil ág javait. A nyugat látszól ag
oly emberbaráti indokai mögü l a harmadik világ országainak szemébe tűn ik a
kapzsiság civilizációjának fintora, mint sokkal hit elesebb indo k. És ki vitathatná,
hogy mi mindeneke lőtt vagyonunk menny iségét akarj uk védeni , azért lettünk
annyira elle nségei az életnek? Itt világossá vált . hogy a fej l ő d é s i segély egész
elg ondolását fel ül kell vizsgálni. Ennek egyi k olyan ala pos ism erő je , mint a
CELAM jelenlegi elnöke, Lopez Trujillo medell ini érs ek , kif ejezetten bírálta is
az Észak-Dél bizottság tudós ítását (Willy Brandt) és alapgondolatait.
Idáig talán az a benyom ás jöhetett létre, hogy a fogamzásgátló pro gramok
elháritása mégis csak túlnyomóan ideológiai (az imperializmustól való félelem)
és emoci onális (élet a vagyon ellenében) alapú. De ha a további kifogásokat
is szemügyre vesszük , akkor föli smerjük , hogy egyá ltalán nem ideológiáról vagy
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emóciókról van szó (bár alk alm ilag mind kett ó ige nis közr ejátszhat). Mert a püspökök felszólalásaikban a harm ad ik világ emberei t védték lelkiismeretük megerószakolása ellen , ami t ku ltúr áikb an a fogamz ásgátló kényszer még messze menően jelent. A fogamzásgátlás a régi (keresztény és nemkeresztény) kultúrák hagyományá ban élő embereknek, amennyiben ezek az élet kultúrái, min denestül ellenére van, érthetetlen és el fogadhatatlan . Legmélyebb emberi érzésük és erkölcsi meggyózód éseik ellen irányuló kény szer. Ehhez járul, hogy az
orvosi előfelt ét elek is messzemenően hiányoznak a fogamzásgátl ó program ok
végrehajtásához . A püspökök megindultan és szenv edélyesen panaszolták fe l,
hogyan tukmálják rá a nókre minden orvosi kíséret nélkül, tömegesen a vonatkoz ó eszközök et, úgyhogy a látszólag oly emberbaráti eljárás a valóságos körülmé nyek között az ember teljes megvetésének bizonyul. A harmadik világ püspökei ezé rt is mételten fel szólítottak bennünket : tiltakozzun k világszerte hang osan a szépen csengő " f ej l ő d é s " címszó alatt alkalmazott fo gamzásgátló kényszer ellen. Kevés tárgyismeretről tanúskodik, ha Antje Huber asszony és a német sajtó számos emberbarátja mos t mindezek ellenére, mit sem törődve a
valódi hely zettel, tudtunkra adják, hogy az igazi emb erszeretet éppen ebbe n a
fogamzásgátl ó had járatban áll.
Azt fog ják most mondani: Dehát mégis csak megvan a túlnépesedés problémája! Nem látják ezt a püspökök? Természetesen látják, bár - az em beri
életszükségletek kissé másféle el képze lésé bő l kii nd ulva - kicsit más szemmel. Té ny, hogy a hiányzó lelki és orvosi előfeltételek következtében az Európában és Am er ik ában olyan hatékony fogamzásgátl ás a harmadik vil ágba n szinte
teljesen hatástalan . A célt, ame lyne k szentes ítenie kellene az eszközt : a szü letési kvóta süllyedését éppenségge l nem érik el így . Edd ig csak kétféleképpen
érték el : ott , ahol szigorú steril izáló eljárást foganatos ít ottak - ezt bizonyára sen ki sem fog ja a helyes útnak tartani - , és ott, ahol a szü leté sszabályozás természetes útjait mo zdították elő. Tudom, hogy ez a szó a fej lő
dés európai harcosaiból töb bnyire csak fá rad t mosolyt csal e lő ; ez azon ban
megint a mi szűk l átókörű ségünk . Me rt az európai és ameri kai eredetű fogamzásgátló szerekkel ellentétben a term észet ritmusához való alkalmazkodás beletartozik a régi kultúrák felfogásába ; sót itt még a régi törzsi hagyományokhoz
is leh et kapc solódni, olyan szabályokh oz és ismeretekhez, amelyeket a feln ötté avatásko r évszázado k óta közöltek. Teréz anya példaadó tapasztalatain
kí vül orvosok tudó sításait hallhattuk, mil yen készs égesen és bonyodalmak nélkül fogadják el az emberek az ilyen irányí tást. Hiszen ez ala pjában véve világos
is: egy nagy emb eri problémát nem lehet orvosságküldözéssel megoldani , csak
a nevelés folyamatával , amelyet az ember tisztelete tölt el, s ezért nem tiporja
lábbal a népek erkölcsi ért ékeit, hanem építi és kibontakoztat ja őket.
c) A z e r k ö I c s i m a g
Ezen a helyen fontos beiktatni egy megjegyzést a születésszabályozás természetes esz kö z el r ő l . Nemzetközileg elismert orvosok fe jtegetés ei meg gyóztek
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arról , hogy ebben a pontban Németország ténylegesen "fejlődő ország ". Nálunk
még mindig Ogino-Knaus kísértete jár körül, amelyet aztán nem nehéz nevetségessé tenni. Alig tudja valaki, hogy új ismeretek olyan biztonságot tesznek
lehetővé, ami a családügyi minisztérium szerint is ugyanolyan magas , mint a
" tablettáé" . Szeretném ajánlani : olvassák el ehhez Gertrud Stetter tanulságos
cikkét : " Szeretni az időt - a nő életritmusa" (Das Thema , 23. sz., 1981,36-40.
A 162. oldalon utalásokat találhatnak további irodalomra, különösen az osztrák
Rötzer doktor munkáira, aki részt vett a szinóduson.) Ez a tanulmány mindenekelőtt azért is meggyőző , mert nem az egyh ázi dogmatikus nézőpontból kiindulva Iródott (Stetter asszony épp ellenkezőleg úgy véli , hogy az egyház csak az
Ogino-Knaus módszert engedi meg, és így alkalmat talál arra . hogya tanítóhivatalnak is adjon egy - téves - kis mellékvágást, váljék egészs égére) , hanem
csakis a női tapasztalat felől. Éppen ennél a kiíndulópontnál, a tiszta tapasztalatból tűnik ki meggyőzően , amil a teológiai érvelés eddig még nálunk nem volt képes beláttatni : A természetes módszerek és a fogamzásgátlás közti választásnál
nem arról az erkölcsileg jelentéktelen kérdésről van szó, hogy különböző eszközöket választunk ugyanarra a célra, hanem antropológiai szakadék terül el
közöttük, s épp ezért erkölcsi szakadék is. De hogyan jelezzem én ezt néhány
sorban, mikor a köztudat egyszerűen elzárja az idevezető utat? Talán minden
további nélkül idézek pár mondatot Stetter asszony cikkéből: " Az idő problémájához egy lány véleménye, aki még nem élt át szerelmi viszonyt : ,Ha még arra
sincs időnk, hogy saját magunkat megfigyeljük, és a partnereinkkel beszéljünk
err61, akkor már eleve lemondhatunk egymásról.' Csoda-e , hogya tabletta nem
lett csodaeszköz? A gáttalan szabadság, hogy kiélhessük az ébredő szenvedélyt
és forróvérűséget , talán boldogltó lehet. De az ittas órákból még nem jön létre
tartós öröm, nem n6 ki meghitt otthonosság. A szeretetviszonynak, életközösségnek szüksége van a kölcsönösség támaszpontjaira, együtt megoldandó feladatokra. Férfi és n6 életritmusa, szervezetének üteme különböző . Gépiesen
egységesfteni a kettőt fantáziátlan eljárás, és hosszú lejáratra nyilvánvalóan
nem csábító. Ha mindegyik fél érzi a maga sajátos módját, elfogadja ezt, és
kihívja vele a másikat, az előmozdítja a közlés szükségletét és a beleérző képességet, a megegyezést és a párbeszédet. Türelemre, egymás tekintetbe vételére tanít, pillanatnyi lemondásra ls kényszerit, ami csak erősíti a vágy megvalósulásának kívánását, - és ösztönzi a szellemet, hogya közbeeső időben
a vonzalom egyéb jeleit találja meg" (38kk). Időközben a gondolatot már feministák is képviselik, akik a szexualitásnak a szülésre való összpontosítását mint
a női lényegen elkövetett erőszakot, mint az erosz és a gyöngédség veszteségét
panaszolják fel (vö. C. J . M. Halkes: Feminista teológia : Concilium 1980, 298).
Hogya tablettával a nőtől elvették saját időritmusát és ezzel sajátos létmódját,
és a művi világ szándéka szerint így mindenkor " használhatóvá" tették , azt
röviddel ezelőtt Christa Meves is hatásosan kimutatta. Utal ebben az összefüggésben az önmegtartóztatás értelmére és szépségére, amiről beteg civilizációnk már alig mer szót ejteni. Mindez és még sok más időközben köztudomású-
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lag oda vezetett, hogy sokan megunták a tablettát, és ezt új eszmélés esélyének kellene tekintenünk.
Miben áll tehát az antropológiai s ezzel együtt az erkölcsi különbség a fogamzásgátlás és az időr i tmu s között? Kettős : hogya ritmu smódszernél a felek
elfogadj ák az ember, a n ő idejét, és hogy ezzel együtt elfogadják a párbeszédet, az egymás iránti figyelmességet , az egy másért való lét időleges voltát. Az
időt és a párb eszédet elfogadni azonban anny it jelent, mi nt elfogadni a folyamat egyszerre lelki és testi jellegét ; tehát a sze relmet és szükségszerü következményét, a hüsé g teré l. A ritmusmódszerr el vele jár - az i d ő jelenségével
egy ütt, amel yhez hozzátartozi k a párb eszéd , egymás tekintetbe vétele és a
tartózkod ás képessége - a személ yes jelleg , test és lélek, szeretet és hüség
egysége. Egészen más ez, mint a table tta , amely a nem iséget semleges dologgá,
mindenkor igény be veh ető káb ítószerr é teszi. Teológ iailag még egy lépéssel
mélyebbre hatol va azt mondhatnánk : Minthogy itt test és lélek egységéről van
szó, az embe r személyes j e ll e gé ről a termé szet és a szem ély kereszteződésé
nek leg benső po nt ján, azért tulajdonképpen lsten teremt ő gondolata forog sz öban. Erkö lcsteológ iailag vizsg álva ar ról a kérd ésről : mond-e valamit nekünk
erkölcsi leg, hogy embe rnek vagyunk teremtve. Pontosan ezt nem akarja a
techni ci zált világ. Neki a te rmész et ura lma alá keríthe tő anyag az ember számára, semmi több. (;s hogy is lehetne az atei sta módon szemlélt vil ágban a
természetn ek értelme, erkölc si értelme, amely elő tt ünk jár és kísér benn ünket?
Az anyag számun kra puszt án nyersanyag , az erkölcs pedig - egy teológus
sze rint - az értele m csinálmánya, mesterséges készítmény. (;ppen ez
ellen védekeznek a rég i kultúrák ; számukra a teremtés lsten ért elmének
kifejezése, tehát jó nekü nk : Ens et bonum conv ertuntur. A ökológ iai kérdéskör ma újból érint i ezeket a kérdéseket, de nem elég mélyen. Csak
az emb ertő l akarják megóvni a ter mészetet , de sehogysem akar ják látni ,
hogy az ember is a teremté s része, és saját mag ában is meg kell óvnia
a te remtést ahho z, hogy valóban megvédelmezhesse a természetet. Azt
hiszem, most már megé rti k, miért mond ták a szinódusi atyák egységesen
prófétai intuíciónak a Huma nae Vita e alaprnondanlval ój át. Prófétainak nem
csupá n a harma dik világ lel kiismereti szabadságának megv édelmezése, han em
egyá ltalá n az emb er és a terem tés véd elmezése terén a korcs zsarnokság ellenében, amely lábbal tapodja a teremtést az embe rben és a természetben, de ami kor megv eti a ter emtés érte lmét, saját alapját tagadja meg , mert értelmet
nem hor dozó teremtés ben leh etetl en lenne a technika.
Ezzel az uto lsó ponthoz érek . A Humanae Vitae alap intu íc iójának igenlésében az atyák, mint épp en most mondtam, a sajt ó hfreivel ell entétben kezdettől
fo gva egységese k voltak. Ezért vitán felül állt a 21. propoz íc ió következő rnondata: " Ez a szent szinó dus, amely a Péter utód ával val ó hitb eli egységben gyült
össze, határozottan megerősíti mi ndazt , amit a Második Vatikáni Zsinat, majd
utána a Humana e Vitae enci kl ika el őad , különösen hogy az emberi szerelemne k min denestü l ember inek, telje snek, kizárólagosnak és az új élet előtt nyitott-
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nak kell lenn ie " (vö. HV 9 és 11). Ezzel a mondattal tiltakozni kí vántak azok
ellen az elm éle tek ellen is, amelyek különbözést ak artak kimutatni a zsinat és
az enciklika között. A szinódusi atyák véleménykülönbsége tehát nem az alapmondanivalóra vonatkozott, hanem a lelkipásztori alk almazás játékterére. Sajnos
levelem mári s túl hosszú lett, így nem tér hete k ki rés zlet esen er re. De alapjában véve már az im ént jelezni prób ált al a pm érc éb ől nagyo n világosan következik a megítél és mércéje a mindenkori cselekvés k ü l ö nb öz ő erkölcsi rninő
ség ére és így a lelk ipásztor le hető ségeire nézve. Azt mond tam : a foga mzásgátlás
és a fogamzás ritm usának követ ése közötti különbs ég abban áll, hogy az utó bbi
szükségszerúen magában foglalja a személyes oldalt, a szem élyes szerelemnek
és id ejének meg a húség közös idejéne k vo natkoz ását (tehát lén yegé ben a
nem i tal álko zás b els ő be illeszkedését a házasságba és elvi ter mékenységét), a teremtésnek való engedelmesség egyútt al a személy méltóságának megmen tése . A Humanae Vitae áll ítólag egészen " természetes" mércéje a valóságb an
az egye dül i mindenestül szem élyes. Ez ped ig az e tér en tö rt é n ő emb er i cselekvés erkölcs i értéke lése szempontjá ból azt jelenti, hogyannál közel ebb ju t valaki az Egyh áz képviselte erkölcs i igényhez, minél ink ább en nek a mércének
az értelmében jár el; annál távolabb marad tőle , minél in kább pusztán dol og nak,
mind enkor rendelkezés re áll ónak tek int i a nemiséget. Ezért a Humanae Vitae
mércé je minden világosságában sem merev, hanem nyitott a külö nféle er kölcsi
he lyzet ek árny alt meg it élésére.
d) A I k a I m a z á s a I e I k i P á s z t o r k o d á s b a n
Ezért mondhatta a szinódus, anélkül , hogy megtag adta volna gondolatmenetét, vagy üres részvéttel ke nd őzte volna el a kérd ést: " A püspöki szi nódus jó l
ismeri sok kereszté ny házastárs roppa nt nehéz és valób an fájdal mas helyzet ét.
ak ik őszin t e akaratuk ellen ére, gyöngeség ük és a tárgyi nehézségek miatt nem
érzik képes nek magukat, hogy teljesítsé k az Egyh áztól tanított erkölcsi szabályokat, és engedelm esk ed jen ek nek ik ." Ezért nyúlhatott vissza a szinódus itt
a fokozatosság gon dolatá ra is, mon dván, hogy atanításhoz hozzátar tozik a
konkrét nevelés, amely az embert élete végé ig tartó vándo rútján nyomon k íséri ,
és seg ítség ére van, hogy biza lo mmal meg nyí ljé k az iste ni irányításnak. Mindez
nem jelenti, hogy a Humanae Vitae-ben kijelentett és a szinódustól újonna n
megvi lág íto tt alapmércét mos t már elméletben ta nítj uk , gyakorlatban meg
vi sszavon juk : a szinódusi atyák kifej ezette n til takoznak az ilyen szkizofrénia
(hasadás) ellen, ami az utóbbi évtiz edben nem ritkán jellemezte a helyzetet.
In kább azt jel enti , hog y láth atóvá vál ik en nek a mércének b e l s ő átfo gó képessége , az, hogy ez maga is egy út, és er re az út ra akar irányítani, - világossá
lesz, men nyir e emb eri és ember re szabott, ésped ig azé rt, mert nem emberek
találták ki. De ha valaki nem ind ul útn ak, ha a mé rce út-jelle géből azt a következte tést vonja le, hogy közömbös, akkor megt agadja a mérc ét és azt az esél yt,
ame lyet az emb erne k felaján l, hog y jobba n, mélyebben önmagára találj on. A
tablettával szemb en te rj e d ő szkep szis (mint már mondottuk) esélyt kín ál itt
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számunkra. Németország ban persze eddig még jóf ormán semmit sem tett ünk
olyan tanácsad ás érdekében , amely járhatóvá teszi ezt az utat. Ez magába n
véve az orvosok és tanácsadó szolgálatok feladata. A németo rszági egyháznak
nagyon kell igyekeznie , hogy megteremtse az olyan tanács adás lehetőségét,
amely megnyitja a jobbik utat az embe rek számára. Sokan - nem dogmatikai
okokból , hanem emberi tapasztalat eredményeként - keresnek ilyet , de senki
sem segít nekik. Nagy feladatról van itt sz ö, mert tanácsadás nélkül nincs megismerés, megismerés nélk ül nincs megé rtés , és ha mind a kettő hiányzik, akkor
a mérce önmag ában néma marad , tehát nem teljes íthet ő .
Ezért a szinódus nyil atkozatai közé fölvett egy sürgető felhivást: fejlesszenek
ki széles körú tanácsa dási rendszert a születésszabályozás természetes módszereit ill etően . Tanácsad ás azonban csak az előzőleg megértett elv alkalmazása lehet. Tehát szivé lyesen invitáll a a teo lógusokat, hogy fáradozzanak egy
olyan szintézis megalkotásán, amely vil ágossá teszi az egyházi tanítás biblikus
és személyi alapjait. Kár lenne, ha a teológusok m indenekelőtt abban látnák
most feladat ukat, hogy a tanító hivatalnak való ellentmondással mutassák meg
függetl enségüket. Nem áll fönn az a veszély, hogy a zsinat ösztönzésének felkarolása a tanítóhivat al bizonyítékokat gyújtő eszköze ivé alacsonyítaná le öket.
Azt hiszem, az eddig kifejtettekb öl már Onök is látják , mennyi tenni- és gondolkodni való marad, ha az encikli ka intuíciójá nak alapjára állunk. Az igazság sohasem terméketlen, hanem " gondolkodni valót ad" , hogy P. Ricoeur egy szavát
alkal mazzam ide.
(Forr ás: Der Erzbischof von München und Freising:
Brief an die Priester , Diakone und an alle im pastoralen Dienst Stehenden. München , 1980. dec. 8.)

Németh József
NEVELt:SI PROBLt:MAK A MAI KOR FIATALJAIVAL

A keresztény nevelés alapelvei
A keresztény nevelésnek és életgyak or latnak van néhány ala pvető megl átása, amelyek egyrészt a keres ztény emberfogalomból, másrészt abból az értékelésből adódnak , hogy mit tartunk az emberi életben ért elmesn ek, céltudatosnak és értékesnek. A legfontosabb meglát ásokat így lehetne összeállítani:
- Minden embe r arra tö rekszik , hogy megl ássa élete ért elmét , mert csak így
tud emberhez méll óan élni ; az emberi élet értelm ét pedig az isteni kinyilatkoztatásban ismer i fel a keresztény ember .
- Ember i élet lehetetl en bizalom, hit , remény és szeretet nélkül.
- Minden emberi személy öntudat ába bele van ágyazva a lelkiismeret : vagyis
az a tehetség, amellyel a jó és a rossz között dönt. A lelkiismeret fóruma
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pedig felt ételezi a szabadságot és felelősséget saját ember i személyiségünk,
a felebarát és lsten el őtt.
A keresztény ember Jézus Kri sztus c se l e k e d ete i b ő l és él et éből veszi saját
élete és cselekedetei mérc éj ét.
Jézus élet ének példáján olvasható le, mire képes az ember mint ember, ha
az isteni szeretet folyamában mara d.
Jézusnak az emberrel szemben támasztott igénye az emberi természet legnemesebb i g é n y é bő l és Istenn ek az emberrel szemben tanúsított szeretetéből tevődik össze.
A keresztény ember a helyes és a jó utáni töre kvésében mindig abban a
tudatban van, hogy ezek az értékek egyúttal örök emberi értékek is.
Keresztény nek lenni annyit jele nt, mint lsten akarat a szerinti embernek lenni
lsten és a felebarát szeretetében.
A követelmény és megvalósítás, az igény és a kivitele zés között mindig ott
van az az emberi gyengeség, amelyet csak az isteni kegyelemmel összemúködve lehet felülmúlni és legyőz n i.
Az ember egész életén ker esztül ki van téve a tévedés le hetőségének, de
állandóan j avíthat önmag án.
Az ember meg tudj a látni az igazságo t, le tudja mérni cselekvése helyes
volt át, és igy önismeretre tehet szert .
Az ember készségesen magára tudj a vállalni hite és kultúrája hagyományaiból kifolyólag saj át sorsát, ha bízik lsten szeretetében és seg ítségében.
Az ember leginkább tévedéseiben tapasztalja meg emberi léte határait , de
mégis megmarad a bátor sága, hogy Istenbe vetett bizalommal, felebarátja
szeretetétől indí ttatva, úja bb és újab b kezdetre merj en vállalkozni.
Az emberben kiolthatatlanul benne van az a szenvedély, hogy a súlyos sorscsapásokban is megállja helyét.
A fájd alom és szenvedés, a válás és búcsúzás megtapasztalásában újr a
meg újra bizalmat merith et lsten igérete ib ől , hogy egyszer egészen elnyer i
a megváltás ajándékait.

A kere sztény nevelés tört énete azt mutatja , hogy kül önb özö időkben és küIönfél e korb eli követelm ények hatása alatt más és más meglátásokat hangsúlyoztak és állí tottak e l őt érb e . Mégis volt a nevelési elméletek megfogalmazásában néhány követelm ény, amelyet minden kor tisz teletben tartott :
- egymás kölc sönös emberi megbecsülése és tisztel ete ;
- a növekvő gyermek szabadságának elism erése és f el elő s ség é nek kibontakozása;
- a kölc sönös bizalom kialak ítása :
- a lelk iismeret kifejlesztése.
Keresztény és profán nevelés
A keresztény és prof án nevelés között i különbség abban áll, hogya keresztény nevelési gyakorlat nemcs ak elfog adja, hanem be is építi módszeré be az
4
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isteni kegyelmet, ahogy ezt Jézus Krisztus személyes példáján és tanításában
megismerte, míg a profán nevelés ezt figyelmen kivül hagyja. A keresztény és
profán nevelés megegyezik abban , hogy elism eri az antropológia alapvető ismereteit és követelményeit, ahogy azt az emberi fejlödés pszichológiája leírja
és közkinccsé teszi. Ha tehát csak az antropológiai feltételeket nézzük, akkor
nincs a keresztény és profán nevelés között különbség. - Mindkét nevelés i
rendszerben nagy helyet foglal el annak a ténynek elismerése, hogy minden
ember bizalomra és szeretetre van utalva : minden ember több szeretetet és
bizalmat igényel, mint amennyit őnmaga tud adni.
A keresztény nevelé si törekvés arra irányul, hogya konkrét életkörülmények
között, az antropológia meglátásait felhas ználva és azokra építve. a kinyilatkoztatásból nyert embertogalom követelményei szer int alakítsa és bontakoztassa ki az emberi személy iséget, amelyn ek mode llje és ide álja Jézus Krisztu s.
Család és nevelés
Mind a pro fán, mind a keresztény nevel és alapja a csa ládban

fekt etődik

le.

A csal ádb an kap ja meg a gyermek az életet, és éli meg e l ő s z ö r é letében a
szeretetet, bizalmat. A családban kapja meg a fés zek meleg ét, a biztonságérze -

tet és védettséget ; a cs aládban tanulja meg és gyakorolja be az értékek rend szerét, egymáshoz való kapcsolatát. A család vezeti be a gyer meket az értékek
biztonság ából a körn yezet nyílt ságába, a család ir ányít ása alatt ép íti fel a gyer mek az új közö sségi kapc solatokat, hogy egy nagyob b körben élhe sse meg
a bizalmat, hitet, szeretetet, egymás jogainak kölcsönös eli smerését és tiszteletben tartás át. - De ugyanakkor az ellenkezőjét is nyújthat ja a család a gyermeknek, ha a család tagok között visz álykod ás és feszültség uralkod ik, ha a
család tól való menekülé sben vagy annak lerombolásában ker esik tov ábbi éle tútjuk boldogulását.
A mal kor Ifjúságának arculata

A mai kor ifjúsá gának legj elleg zetesebb igé nye a haso nló korúakkal való
kapc solat és közö sség. Az egyedüllét és a magányosság mind ig problémája
voll az ifjúságn ak. Minden fiat al termés zetes törekvése, hogy a saját lábán álljon , hogy önállósítsa magát. Szüleihez való kapc solatát át szeretné alakítani
bar áti kapcsolattá, és új, nagyobb körre terjedő kapc solatokat szeretne felépíteni. A mai ko r kö rül ményei azon ban nagyon megnehezít ik ezt az átalaku lást
és v áltoz ást,
- Ma a legtöbb fiata l egy- vagy kétgyermekes csal ádb an nő fel, amely a kapcsalatkeresést és a különféle szer epjátszást csak szűk keretekben és korlátozott mértékben elégíti ki. tpp ezért a legtöbb korlátozva és leszűkítve
érzi kibontakozási lehetősége it. Házassági válás vagy különélés még tov ább
zsugorítja kibon tako zási igényeit.
- Sok családban más felfog ásuk van a fiataloknak az ongedelmességről, tekintél yről, sza b a di d ő rő l , munk áról , az élet é rt elmé ről , mint szüleiknek. így a
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családban való élet állandó feszült ségek forrása lesz. A fiatalok hasonló
korú társaiknál keresnek támaszt és megérté st. Társaik értékelése nagyobb
hatással van ráj uk, mint a családi kötelékek. Kis csoportokban élik meg önmagukat; sőt kis csoportokban akarnak lakni is.
Az isk olákban és a munkahelyeken nincs számukra komoly lehetősé g arra,
hogy mély emberi kapcsolatok jöjjenek létre . Az egym ással és a ve ze t ő k kel
való kapcsolat sokszor külsőség es marad , vagy csak a leg fonto sabb előírá
sok betartására szorítkozik. Igy nagyon sok fi atalnak nem si kerül ott integrálódni , ahol idejének nagy részét eltö lti , és ahol az életre készül fel. - Sokszor megszakad a szomszé dokkal való jóviszo ny is, mert a sz ülők más lakásba költöznek.

A mal kor keres~tény nevelésének szempontjai: ami re vigyázni kell
Hogy lehet a mai korban a fiatalok közö sségi igényét kie légíteni és az egyesek emberi kibontakozásába beépíteni?
- Nom seg íth etünk a fiat al emberi kib ontakoz&sában: ha a fiata lna k a nevel ő
vel vagy az érte felelőssel csak fel színes vagy erőlt ete tt kapc sola ta van ; ha
egymás keresése az érzelmi-szentimentális kapc so latok nívój án marad meg;
ha csak látszat-közösség alakul ki, amely nem tud bizto s támaszt adni; ha
hiányzi k a kölcsönös bizal om.
- De ak kor is eredménytelen lesz a fel el ő s ek fárad ozása a fiata lokkal, ha a
fiatal túlzott reményeket fúz a közöss éghez ; ha egy kis csoporttó l elvárja,
hogy pótolja élet ében azt a hiányt , ame lynek kielég ít ésére a családban nem
volt l e h e tő s é g . Ha a fiatal elvárja ugyan, hogy megérté ssel kezelj ék, személyét tiszteletben tarts ák, nehézségeit és érze lmeit figyel emmel kísérjék,
- ő mag a azonban nem törekszik arra , hogy következetes önneveléssel
leépítse kontaktusgátl ásait, legyőzze fél elmét, amikor arra kap felszólítás t,
hogy tisztáz zon egy konfliktust.
- E l ő fo rd u l h at az is, hogy egy kis csoport tagjai oly an függési viszonyba ju tnak a cs o p o r tvez e tő tő l , hogy nem mer ik többé szabadon vélemény üket nyilván!tani, mert a vezető csak helyeslést vár ol tőlü k, vagy elbocsátással , bojkotta l fenyeget. A nevelő manipulációjára érzék enyen reagál a mai korb an
mind en fiatal.
A mal kor keresztény nevel ésének szempontjai: amit meg kell valósitani
A mai korban a nevelői munka lényege abban áll, hogy segí tünk a fiatalnak
önállósági tö rekvéseiben , saját életútján ak kialakításában. A legtöbb fiatal ma
kor án maga mögött hagyja a pub ertás fázisát, felfedez i ön magát, és a maga
akar lenni. Ilyen irányú törekvései nek a másik old ala abban áll, hogy megszabadftja önmagát az addigi kö t e l é ke ktő l , tek i n tély ekt ől , és kritikus szemmel nézi
a múltat. önmaga túlságos hangsúlyozásában cokszor csak az rejlik, hogy még
bizony tala n önm aga erejé ben. A természetes fejl ődés az lenne, ha a fi atal új
kapc solatokat teremthetne a hasonló korú ak társaságában. A nevelőnek tehát
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a csoportban kell megtalál ni a az egyesek személyi arculatát, és ennek kialak ításában kell az egyeseket seg it enie.
Nem szabad zavarba jönni, ha a fiatal hangsú lyozni kezd i személyiségét és
önállóságát. Ebben a ko rban ugyanis olyan pozitív értékek jelentkeznek nála,
amelyek az emberiség örök értékei : idealizmus, érzületének tis ztasága, gondolatának szenvedélyes kivitelezése, megnemalkuvás, a kompromisszumok elve tése , az a meggyőződés , hogy az igazság , a helyes meglátás az őszinteséggel
és nemeslelkűséggel öss zekapcsolva át tudja változtatn i a durva valóságot .
Ebből a törekvésből ered azonban a gyakori rövidzárlat is ítéleteiben és cselekedeteiben. Még hiányzik élményeiből a valóság tapasztalata, a valód i összefüggések ismerete, annak mércéje, hogy mit tud önmaga és mit tudnak mások ;
hogy mire képes egyáltalán az ember ; hiányzik nek i annak tudata, milyen szivós
ellen állásra képes a valóság az erős akarattal szemben is. I:pp ezért fennáll a
veszély, hogy összetéveszti tiszta és nemes elgondolásait a kiv itelez és erej éve l.
Hiányzik nála minden siker alapfeltétele : a türelem. - Má srészről ebben a kor ban olyan dolgokra vállalkozhatik egy fiatal , am ire később sohasem határozná
el mag át.
Ennek a f ej l ő d é s i szakasznak a végén következik egy kritikus fázis : a való ság megtapasztalása. A fiatal rádöbben arra, hogy so k mindent nem tud megvalósitani, amire meghivottnak ére zte magát. Rájön lassan arra , hogy társai épp
olyan terveket szőnek és úgy gondolkodnak, mint ő . Hogy nem hajlandók beleiIIeszkedni egy tőlük idegen elgondolásba vagy kezdeményezésbe . Megérti,
hogy milyen bonyolult a valóság, és nem lehet terve it e g ysze rű normákkal meg valósitani. Ez lesz irányelve : egyrészt - másrészt. Felismeri az abszolút érvé nyesnek hitt alapelvek Irrealitását. Hogy a szoc iális, pol itik ai és gazd asági élet
valósága, amel yet ifjúi buzg almában meg szeretne v áltoztat nl, sokkal keményebb
és rugalmasabb , mint gondolta. Hogy a buta ság és az önzé s nagyon elterjedt,
és mélyen gyökerezik . Megtapasztalja, milyen szürke az átl ag és a hétköznapok
egyvelege. Megéli a tényeket, amelyek ugyan nem szü ksé gképpen léteznek.
de nem leh et ő ket letagad ni. Megé li azt is, hogy az éle tet nem lehet az alapelvekből kifolyólag egyenes vonalon meghúzni és megélni.
Meglehet, hogy nem sikerül a f iatalnak egy önálló élet megszervezése . Ha
minden áron ragasz kodik alapelveihez, dogmatikus, alapelveken nyargaló tana tiku s jöhet ki be l őle , aki semm it sem ismer el, mi nde nt kritikus szemmel néz.
Ilyenek az örök forradalm árok, akik nem tudnak valódi teljesítményeket és ered ményeket felmutatn i, mert hiányzik belőlük a valósággal, az adottságokkal való
kapcsolat. Az ilyenek nem tudj ák elk épzelni, milyon a tényeknek megfelelő és
azokon alapuló teljesítmény, amely nemcsak a fantá ziában létezik. Saját ered ménytelenségüket örökös változtatással kompenzálják, és nem méltatják a valódi teljesitményeket.
Lehetséges az is, hogy a fiatal kapitulál érzelmeivel és érve ivel a valóság
el őtt , mert ..mindenk i " igy csel ekszik. Lehe tséges az is, hogy a sikerre való
tör ekvés áldozata lesz, és csak a haszon meg az élvezet érde kli. Lehetséges,
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hogy azt mondja : a dolgokat úgy kell venni , amint vannak , és csak arra kell
nézni, hogyan lehet a lehetőségek szerint sikeresen továbbmenni. - Mindkét
esetb en kudarccal v égződik egy ilyen fiatalnál az önálló életszakaszba való átmonet. Igazi fejlődés akkor történt volna ebben az életszakaszban, ha a fiatal
az adott tapasztalatokkal rendel kezve és azokat magáévá téve nem adta volna
fel gondolkodása eredményeinek érvényességét és meggyőződését.
A lendületes idealizmus , a meg nem alkuvó akarat , a szenvedélyes igazságkeresés és a megvesztegethetetlen kritika a fiatal jellegzetessége ebben a korban. Ezeket a jelenségeket nem szabad fogcsikorgatva konstatálni vagy csak
eltúrn i; azzal sem szabad őket mentegetni, hogyafiatalnak bolond szabadsága
van egy ideig ilyeneket hangoztatni. A fiatal számára ezek a tulajdonságok l étfontosságúak. Ha' egy fiatal nem ilyen magatartást mutatna, nem lenne igazán
fiatal , hanem idő előtt megöregedett. Ezek a tulajdonságok egyúttal a társadal mi élet ösztönz öt is. Sőt azt lehet mondani , ezek a társadalom lelkiismeretének
a rugói.
A jelen kor társadalma és gazdasági élete azonban nem ilyen erényeket és
tulaj donságokat követel. A mai kor embere nap-nap után megéli a kényszert ,
a szabályok érvényesülését, mint a modern társadalom jellegzetesség ét. Napról
napra nő a felnőttek által gyakorolt fogyasztási kényszer is. s a fiatalok ennek
hatása alá jutnak.
A fiatal feladata az, hogy reális viszonyt teremtsen önmaga és környezete
adottságai között. Igy az említett adottságok nem kívánatos állapo t gyanánt
jelennek meg előtte . Az élet különféle területeiről és részlegeiről adott tájékoztatások majd mindig a hiányokat és a javítandó struktúrákat állítják a hírszolgáltatás előt erébe . I:pp ezért könnyen megy át a fiatal idealizmusa lázadásba vagy
tompa megadásba . Nagyon sokan emigrálnak szellemileg-lelkileg a társadalomból, vagy lesznek konformisták.
Úgy kell a fiat al jelenjére tekinteni , hogy jövőjét is szemmel tartjuk. Az emberi életben a gyermekkor és az ifjús ág olyan szakaszok, amelyeket gyorsan
magunk mögött hagyunk, hogy felnőtté legyünk. Mégis komoly, mély értelmük
van, nem szabad gyorsan átugrani. A jelent sohasem szabad a jövő kedvéért
feláldozni. Igaz, hogy mind a gyermeke, mind az ifjúkor átmeneti állapot. Senki
sem maradhat meg gyermeknek vagy ffatalnak ; mindenkiből felnőtt lesz. De
azért nem szabad a jövőt sem feláldozni a jelenért. Teljes mértékben komolyan
kell vennünk a fiatal kritikáját, idealizmusát, lelkesedését és utóp iáit is. Meg
kell neki mutatni a jövő perspektíváit. Ügyes nevelő mindig talál utat és módot
arr a, hogy felmutassa előtte az elmúlt korok bölcsességét is. A történelmi szemlélet nem azonos a természettudományi szemlélettel. Különösen a mai korban
lehetne a történelem a fiatalok életmestere, ha valaki minden elfogultság nélkül
merné előttük elemezni a múltat. Az ilyen szemlétet segítené a fiatalt növekvésében, hogy önálló legyen, a saját fejével gondolkozzék, a maga lábán álljon,
a jövőbe nézzen, ahol az életfeladat vár rá, és lelkesedéssel dol gozzék társa-

53

dalm áért és önmagáért . Embert nevelni annyit jelent, írja Makarenko, mint telfedni el ő tte egy olyan élet perspektíváit, amelyben megtalálja a holnap öröm eit,
mert az emberi élet ö sztön z ő ereje a jö vő öröme. Új kezdeményezés csak ott
van, ahol feladat és a feladat elvégzésében átérzett felelősség és öröm van.

Sáros i Judit

HALFMANNÉ
Sfrkövén még a nevét sem lehet megtalálni. " Eheleute Johann Halfmann" vésette rá az ura, amit megközelítöleg .Hattmann János és feleségé "-nek lehetne fordítani. Keresztn evét - mert Máriának hívták - szebben képviseli az
emlékkövön a karcsú Mária-alak, feje körül a tizenk étcsillagú koronával.
Halfmanné Gawron Máriával le lki v ez etőj é ne k könyvéből ismerkedhetünk
meg. Hét éwel halála után (1973. dec. 2-án halt meg) , részben püspökének,
Heinr ich Tenh umb ergn ek ösztön zésére , személyes emlékei, följegyzései , hangszalagfe lvételei, levelek és is m e rő sök tanúskod ása alapján adott ki egy rövid
ismert etést er rő l a mindenn api é letrő l, de cseppet sem mindennapi lélekről.
(Dir k Groth ues: Gelebte Passion . Das ungewöhnliche Leben der Maria Halfmann. Butzon und Berck er, Kevelaer 1980, 118 o.) Ennek alap ján próbálluk a
követk e z ő kb en életét, egyéni ségét felvázolni.
Fe l ső-Sz il ézi áb an ,

Rybnikb en született 1906-ban, de iskolás koráig nem a
házban, hanem a közelb en lakó nagymamánál élt. Boldog évek voltak
ezek, mert nagyanyjá t nagyon szerette . Től e tanulta meg az imákat, vallásos
énekeket. Hazatérve szüleinél keveseb b meg ért ésre talált . Ap ja rendőrhivatalnok
volt, otthonána k nem so k jutott belóle . I:d esanyját a háztart ási munka, a tizenegy gyermek kötött e le - Mári a a második volt a sorban - , amellett nyers ter mészetü volt , és a nevelés ben nagyon szigorú. Napir enden volt a verés és büntetés. Mikor egyszer megint nagyon elverte a kis Máriát, a káplán magával vitte
a gyermeket a templomba a Szüzanya szobrához : " Ez a te édesanyád !" Mária
tudta ezt már eddig ls, hiszen a lakásban ott állt a házi olt ár, és a közös reggeli
meg esti imához rend szeri nt egy ti zed rózs afüzér is járult. De ezután még komolyabban vette . A nagyszünetben az iskolából rend szerint átszaladt a temp lomb a, hogy a Szüzanya segítségét kérje, vagy egyszerüen elmondja neki , mi
történt vele. Amell ett ige n élé nk gyermek volt , szeretett játsz ani, benne volt a
csínyekben, és jól boldogult a tanulással. Nem egyszer segí tett a feladatok
megold ásában osztálytársain ak, s az első világháború nyomorúságos éveiben
egy-egy kar aj kenyeret kapott érte, amit hüsége sen hazavitt és mego sztott a
családdal.
Egyes embe rek idegze te, lelke külön legesen érzékeny. Ma már közhely ,
mily en keveset tudun k alapj ában véve a bennünk rej lő sokszor bámulatos kész ül ő i
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pességekről. Máriánál már kor án megmutatkozott ez, ami teljesen más beállí tottságú környezetében csak neh ezítette helyzet ét. Egy ízben pl. megálmodta,
hogy édesapját fegyvere sek megtámadt ák és l el őtték . Ijedten szaladt anyjáho z:
apa veszélyben van! A megr émü lt anya össze-vissza veri : ..Hazudsz, te boszorkány! " Mária kétségbeesetten fut a templomb a, odamutatja vé rző sebeit, kék
folt ja it : ..Szúzanyám, nézz ide, oda mindenem. Pedig én igazán ezt álmodtam ,
nem hazudtam ." Pár nap múl va arra ér haza az iskolából , hogy üres a ház.
Anyja hírt kapott, hogy az apával pontosan úgy történt, mint Mária megálmodta,
és az urához sietett. Mária 14 éves ekkor. Anyja után megy a közeli faluba. Az
ottani boltosnétól megtudja az eset részleteit. Otthon már megtanult a telefonnal bánn i. Kéri, hadd hív ja fel telefonon az orvost és a határőrséget. Aztán
szalad a cs űrbe , ahol apja eszméletl enül fekszik , mellette síró felesége, aki
halottnak tartja. A támadók még hata lmukban tartj ák a helyet, és nem akarják
odaen gedni , de addig beszél nekik, amíg átengedik. Ap ja szája elé tart ja a
kezét, és amikor megérz i leheletét, vigasztaló an szól oda anyján ak : ..Papa éli"
Az édesapát sikerült rövidesen kórhá zba száll ítani , megoperálták a betört koponyát, és felépült. Mária kezdettől fogva nem kételkedett ebben .

Azért írtuk le részletesen az esete t, mert j e ll e m ző e n mutat ja Mária egész
egyéniségét. Egyfelől a szokásosat messze meghaladó megérzések, titokzatos
tapas ztalatok , - m ásfelől józan realizmus, tetterő, segítőkészség. ~Iete mindig
nagyobb mértékben mutatja ezt a sajátos kettősséget. Egyre kifinomultabb belső
élmények, a természetfölöttinek egyre erősebb betörése nem veszi el, sőt fokozza fö l d íz ű e n természetes, eg yszerű vis elked ését , tevékeny Igyekezetét.
A háború végén Gawronéknak sok más némettel egyűtt el kell hagyn iok
Szil éziát. Pomerániába ker üln ek. A 15 éves Mária keményen dolgozik egy közeli birtokon , a konyhán és a háztartásban , hogy segitsen a csal ádnak a megélhetésb en. Szeret ik , - egyes ek túlságos an is ... A föld esúr a szebáj ába hozat ja
vele a ci p ő j é t. Mikor ott meg akarja öleln i, a lány csattanós pofonnal válaszol.
Kés öbb egy húszm árkást - akkor iban j e l e n tő s összeg - próbál a ruhájába
dugni, de Mária a szeme láttára szétté pi a bank jegy et. Több epizódból levon hatj a magának a tan ulságot munkaadói erkölcseire nézve. Anyja előtt még is
csak ő húzza a rövid ebbet, úgyhog y ismét verés a vége. Ettől fogva már csak
a mezőn dolgozhat. Egy év múlva egy gyermektelen nagynén i jelentkezett Westfáliából , hogy magáho z venné az egyik Gawron-gyereket. Máriát küldték. Itt jó
helye volt, nagynénje kereskedelmibe ls akarta küldeni , de mivel előző bizonyitványai elv esztek, a sikerült fölvételi vizsga ellenére nem vették föl. Ráadásul
olyan honvágyat kapott. hogy nem bírta tovább , hazament szül eihez, nem túlságos örömükre. Apját hamarosan áthelyezték, és Mária kisegítő lett abban a
ve n d é glő b e n, ahol az apa szobát bérelt. Alaposan kihasználták, de ő szívesen
dolgozot t. Még a vasárnapi templombamenést is megtlItották nekI. cl azonban
ha jnalban kelt, előkészitette a reggelit. és elszaladt a korai misé re. Mire a vend é g lős é k fölébredtek. már ismét házi ruhájában állt ott a kiszolgálásra. Később
a pályaudvari vendéglőben , majd ismét háztartási kisegitőként dolgozik. Súlyos
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vakbélgyulladásá t csak az utolsó percben fedez ik föl, úgyhogy öt és fél hónap ig
kell az ágyat őriznie. Ebben az Idő be n jegyben Já rt egy evangélikus fiata lemberrel. Anyja azonban ellene volt házasság uknak, noh a a vő l egény át szánd ékozott
térnl a katolikus hitre. A beteg lányát látogató anya mindent elkövetett, hogy
elidegenítse öt v öleqényétől. Mária inkáb b hitt neki , mint a fiúnak, és felbo ntotta az eljegyzést.
A kórházból kikerülve, egy ideig ismét a már emJftett nagynéninél lakott.
De hamarosan Igen keservesen kellett tapasztalnia , hogy sem ott, sem a sz ül öl
házban nincs többé hazája : csak addig kell , amíg munka képes. Mária most
jön rá, hogy az embereknek " két ar cuk van" . Alig marad más kiút, mint elfogadn i a nála hét éwel idősebb Halfmann János házassági ajá nlatát. Nem szereti ugyan, s ezt vil ágosan meg is mondja neki, de részvét et érez a magányos
férfi iránt, a kérő pedig szerényen megelégszik ewel. 1929. aug. 4~n oltár elé
lépnek.
Ezzel megkezdődik Mária viszontagságos éle tének másodi k szakasza. Rövidesen rá kell jönnie, mi rejtőzik az udvarló korában jómegjelenésü, tartózkodó
fellépésű ember álarca mögött: Halfma nnt az egész környé k mint notórius ivót
ismerte . Adós ságokat csinált, keresetéből alig adott haza valamit - már amikor
volt állása - , feleségét bántalmazta. Házastársi gyö ngédség ről term észetesen
szó sem esett. Míg az asszony minden munkát elvégzett a ház körül és fenn tartotta a gyarapodó családot, még csa k ment valah ogy. De ami kor később
jöttek a súlyos betegség évei, férje végké pp elvesztette a feJét, .s több alkalommal meg is akarta ölni. A gyerekek sü rgették, hogy költőzze n e k külőn . De Máriát nem vitte rá a lélek. Felelősnek érezte magát érte lsten el ő tt. Es, mint mond ta, "mindannak ellenére, amit éveken át csinált velem, mindig új ra megsajnálom". Ez a hősies hűség végül is győze de lmeskedett. Felesége éle tén ek utolsó
éveiben Halfmann szinte teljesen leszokott az ivásról. ismét templomba járt, és
a szentségekhez járult. Az asszon yhoz is jó volt. Ot éwel élt e ő t túl , mialatt
lánya gondozta. Kitartott megváltozott életmódja mellett, és bék és halállal távozott a világból.
Halfmanné két gyermeket hozott világra, mindkettőt igen kínos ter hesség
után. Nemcsak róluk és a háztartásról meg férjéről kellett gondoskod nia, hanem
a megélhetéshez szükséges pénzt is előteremtenie. Fő z e l éket ter mesztet t, áll atokat tartott, varrá st, kötést, horgolást vállalt, taka rítani, fej ni segí tett a szornszédoknak. Nem egyszer az éjfél vetette ágyba. Igy telt el házasságának első
öt éve. Késóbb már több szünet adódott ebben a fárad ságos élet ben. Nem
üdülés , hanem kényszerpihenés formájá ban. A második szülés után két hétre
41 fokos lázzal, többféle súlyos bajjal szállítják kórházba, ahol az orvos ezzel
fogadja: " Haldokló nőket nekem ne hozzanak be." Nem tudhatta, hogy beteg ének még csaknem négy évtized van kimérve. De e bbő l egy napig sem volt
többé egészséges. Hat hónap múlva elbocsá tják a kórházbó l: még ugyan nem
gyógyult meg teljesen, de lejárt a biztosítás megsza bta i dő. Miko r ott hon lábr a
akar állni , heves fájdalmakat érez a csípőjében. Az orvos ok reumatikus fájd al-
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makat emle getnek és k en őc s ök et i rnak fel , a hozzátartozók és ismero sők buzo
di tj ák. hogy "csak szedj e össze magát." Két évig von szolja így magát és végzi
a házimunkát, míg végül a fájdalmak elviselhetetlenné válnak, s baloldalán nagy
daganat mutatkozik. A rőntg enfelvételből kiderül, hogya csípőcsont kificamodott, összen őtt az izületekk el, az egés z környék gyulladásban van , és már azon nali bénulás veszélye fenyeg et.
Követ kezik hat hónapos kezelés szoritókötésben , utána két éves fekvé s.
jo bbára medenceg ipszben . Miután tovább ingyen nem maradhat, otthon foly tatja a fekvést. Ház és kert viga sztalan állapotban van, a gyerekek ápolatlanok,
jóllehet az ura időközben gazdasszonyt vett oda , de az nem dolgozni jött, hanem vele szórakozni. Most már ketten isznak és cs inálják az adósságot. Elgondolhatjuk, rnilyen - ápolásban részesül otthon a magatehetetlen asszony . Amikor
egyszer szemr ehányást tesz a szeme látt ára fol yó házasságtörésért, az ura késsel feny ege ti meg . Nyolc hónap múlva viss zavis zik az ápolóotthonba, hogy ismét megtanuljon já rn i. A nyitott kocsiban súlyos kétoldali tüdőgyulladást kap ,
és - megint cs ak medenceg ipszben - újabb két évet tölt benn .
A kórházi környezet és próba sok mindent megmutat egy ember jelleméböl.
Mári a többnyire négy ágyas szob ában fekszik . A szob atársak váltakoznak. Ha
vall ás dolgában m egközelf th e tők , hamarosan meg találja a mód ját, hogy erre
terelje a sz öt, és meg szervez ze a k özös esti imát. ha mindenkinek kedvére van .
Gondja van arra is, hogy katolikusok és evangél ikusok felváltva mond ják megszokott im áikat. Vannak per sze olyanok is, ak ik kigún yolják, vagy feli zgatja őket
csöndes jámborsága, próbálják bosszantani . befeketítik az ápolószemélyzetnél.
Ilyenkor nem védekezik. Kétszer hetenként elhozzák nek i az Urat , "és ez erőt
adott nek em, hog y mindezt elv isel jem . Mindig csak azon imádkoztam: Engedd ,
jó Istenem, hogy ezáltal megjavul jan ak." Néha kiderült az igazság, máskor nem.
De az a fiat al lány , aki a betegszobában legengesz telhetetlenebb ellensége
volt, később , mikor törv énytelen gyermekét várta , öt kereste fel meg értésért.
pártfogásért. Nem hiába .
Egyszer egy fiz ető beteget szállitottak be. ak i harm inc éve idegbajban szenvedett: vallási mánia kínozta. Halfmannét adt ák hozzá szobatársul. Józan és
gyengéd lelki sége itt állta ki az egyik legfényesebb próbát : a kezdeti nehézsé gek után bef olyása fokozatosan érvényesült, a beteg nyolc hónap múlva gyó'
gyu ltan távo zott , és még tíz évig élt visszaesés nélkül. Már ia még többször meg
is látogatta, amikor mankóval ismét járni tudott.
Egy mási k érdekes epizód : Már ia egy ik szoba társa ekkor egy súlyo s bete g
szegény asszony volt , akinek fér je - a náci idökben vagyun k - " politikai bún cselekmények " miatt börtönben ült. A férfinak sikerült megszökni, és fölkereste
a kórházban feleségét. De a rendörség már nyomáb an volt. Elöször elbú jt a
szekrényben, mikor azonban a kopók hiába keresték kint , visszajöttek. A házaspár a közeledö léptek hallatára kétségbeesve néz egymá sra. Halfmanné hirtelen elhatározással maga mellé fekteti az embert az ágyba , - az ö magas medencegipsze mellett ez a legkevésbé feltűnő hely! Az ötletes megoldásra val ó-
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ban nom jönnek rá a rendórök, bár a feleség éJgyát átkutatják . Mikor elm en nek
a pince felé, a fé rfi a te rasz on át elt ünik a leszálló est ében .
Még egy példa józanságnak és nagylelküségnek erre a saj átos . term észetfölöttibe merült keveré kére : Ugy anez az asszon y, aki el gondolhatóan nagyon
ragaszkodott ho zzá, súlyos t üd őbaja miatt más kórházba ker ül. Búcsúzásk or
Halfmanné becsületesen bevallja : ó kérte, hogy vizsgálják meg jobban szeba társát, mert aggódott mindkettejük gyerm ekeiért, ak ik bejártak látogatóba, hogy
elkapják a bajt. - Két hét múlva Mári a éjjel álmot lát : vo lt szeba társa áll az
ágyánál, megöl eli és eltüni k. Azonna l megér ti az álom jelentését, és hangosan
kiáltozni kezd: ..Imádkozzatok, imádkozzatok , St.-né éppen most halt meg! "
Mindenki hitetlenkedik, hiszen a h írek szerint az asszony jól van . Másna p még is
felh ívj ák a másik kó rházat : a beteg pontosan abban az órában halt meg .
A másod ik hosszú kórh ázi tartózkod ás után egy időre Mária állapota otthon
ismé t válsá gosra fordul. A második világ háború kel l ő s közepén vagyunk. Súlyos
szivgörcsök után mindenki a bet eg halálát várj a. A pléb ános felad ja a szentkenetet (hányad szor már?) , az or vos bead egy inj ekc iót, és azt jósolja. hogy
most csendben , örökre el fog alud ni. Ekkor Mária ..egy szép, csodaszép aszszonyt" lát maga rnell ett , aki odain t neki , annak jeI éül , hogy meg fog gyóg yulni.
Természetesen azt hiszik , hogy lázálm ában beszé l. Másna p - elsó pé ntek van
- hall ja a harangszót, fölkel , összekere si ruh áját , és lassan , keservesen, de
mankó és bot nélkül átballag a szemben l evő templomba a szentm isére. Mikor
a pap az áldoztatórácsnál látja, úgy megdöbben , hogy hajszál hí ja nem nyújtja
neki az Úr testét. Azt gondolja , egy haldokló utol só, félig önt ud atlan fellobba násáról van szó. De Halfm anné semmi je iét nem mutatja a haldokl ásnak . Az
ápolónővér a konyh ába n találja , am int tejl evest főz , sót már a pincében is
volt, és savan yúk áposz tát hozott föl az ebédhez. Persze ágyba parancsol ja.
..Hát ha ezt mon d]a . jó . De akkor t ő z z e meg maga a levest . és készít se el a
kápo sztát is" - fel el i az asszony.
Az orvo s fejcsóvál ja áll ap ítja meg, hog y a szi v ugy an ni ncs rendben . de a
pulzus normális. - Ettől a naptól kezdve Half manné ismét elvége zte a házimunkát. ki is járt a házból , lassan. nehezen, de járt. A háború közben bevég ződött , és következményei még csa k súly osb ították a csa lád amúgyi s nyomorú ságos anyagi helyzetét. Előfordult, hogy még egy mo rzsa keny ér sem volt a házban . Márla azt Indítványozta gyerekeinek, hogy éjjeli im ádási óráb an kérjen ek
kenyeret lstentől . A 11 éves Jan cs i belee gyezett , és 11-től 12-lg hő s i e s en ki tartott anyja mell ett térdelve az imában . Végül megjegyezte : " Mama, ig azán
örülök, hogy elt elt az óra . Kapunk ho lnap keny eret is? " ..Igen , Jan csik a, kapunk!" A fiú bizalommal lefekszik , míg anyja tovább imádkozik . Regg el elmeséli az esetet a seg íteni jövő nővé rnek , aki sokallja az istenk ís értésnek láts zó
bizalmat : félti a gye rekek hit ét. Azok éhesen , de várakozással eltelve mentek
iskolába, és délben majd keserves csalódás vár ja őket! Gyorsan elhatározza.
hogy elme gy egy köz eli házb a, és legalább két karaj keny eret kér nekik. Csak hogy míg od ajár , beállt Hal lm annénak egy távoli isme rő se azzal. hogy az é j-

58

szaka azt álmodt a: Már ia ott ül az ágya szélén , sir és kenyeret kér . Háromszor
i sm étlődött meg ez, és nem teh etett másként , rnint hogy idehozzon egy nagy
kenyeret. A három n ő sírva dicséri az Istent. Ja ncsi kommentárja délben : ..Mama, a jó lst en mégis csak jó."
További megpróbáltatások következnek. Két kön nyebb , majd egy súlyos
szélütés, utóbbi fér jének egy újabb életveszélyes fenyegetése után. Féloldalára
megbénul, nem tud beszélni. Egy nővérek vezette otthonba kerül. Húsvétkor
visszanyeri beszélőképességét. Az ágyat lassan fölcser élI a tolószékkel. Kifejezi
óhaját, hogyabetegzarándoklattal Lour des-ba szeretne menni. " Legföljebb
Párizsig ér el. azon túl halott !" - fenyegeti az orvos ... Nem tesz semmit, a vonatho z bet egkocsin kív ül halottszállító kocsit is lehet csatolni " - viszonozza
Mária nyugodtan. Hiszen ő nem gyógyul ást akar kérni a Szűzanyától, csak a
járóképességet, hogy minden napi munk áját el tud ja végezni, és főleg - a beteg ágyban tett igéretéhez híven - hálát adni visszakapott beszélőképességéért
és minden pártfogásáért. Az utat természetesen lsten akaratától tette függővé .
aminek egy csomó nehéz ség elhárulásában kellett megmutatkoznia: férje és
az orvos egye zzék bele , jöjj ön össze a szükséges pénz . . . Mindez megtörtént.
Sőt a nővére k , akik kezdt ek felfig yelni különös betegükre, vérmes reményeket
fűztek ehhez a zarándoklathoz. A főnöknő még külön lelkére kötötte egy nagy
szándékát. Mekkora volt a csodavárók csalódás a, amikor zarándokuk nyolc nap
múlva nyugodtan és bold ogan. sok lelki élménnyel gazdagodva, de éppen olyan
betegen tért vissza , - sót az elutazása előtti napon olyan súlyos szIvrohamot
kapott, hogy már-már halálával számoltaki Ráadásul a főnöknő szándéka sem
teljesült...Jámbor" személye k igen kellemetlenek tudnak lenni ilyen esetekben .
s Máriának éppen elég tűrni valót adtak. A fónöknő azzal vádolta, hogy megfeledkezett a szándékáról. Mária egysz erűe n megkérdezte: mióta imádkozik
erre a szándékra? ..Huszonöt éve!" - ..Hát ha Ön huszonöt éve imádkozik
ezért , és még nem nyert meghallgatást, hogy sikerüljön nekem néhány nap
alatt? Akkor hát tovább kell imádkoznunk!"
December 8-án, a tolószé kben hall gatott szentmisén, átváltozás kor a beteg
visszanyeri járóképességét (amit eló re jel ez egy kis cédu!án lelkivezetójének) .
Ugyanezen a cédulán ez áll : ..A fájdalmak megmaradnak. Keresztutam megkezdőd ik . Az Úr erejében halálomig járhatom ." - Még háromszor járta meg Lourdes-ot, utoljára 1972·ben , egy évvel halála elótt. A hosszú , fáradságos út végén
már szinte csak a szeme élt, de abban nyugalom , környezete iránti figyelem .
megértés, sót humor tükröződött.
1969 októberében kell emetlen operáción esik át : a hólyagkijáratnál képző
dött fájdalmas hipertrófiát távolítják el. Estére hazavi szik a lányához, mert a
kórházban nincs üres ágy. Ott az a hlr várja, hogy ferences szerzetesnő húga
Bottropban kétoldal i tüdó gyu lladást kapott, menth etetlen , és ót szeretné látni.
Halfmanné minden tiltakozás ell enére azonnal kész az útra. Autón viszi el egy
ismerőse . A betegágynál, saját elbeszélése szerint, a következő jelenet játszódik
le : ..Odamegyek. megveregetem az arcát. és azt mondom : Hé, te öreg szatyor .
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te - mondom - , hát gyáván kereket aka rsz old an i al éle tbó l ? Olyan ni ncs. Te
fiatalabb vagy. mi nt én . Elóbb rajtam a sor . Itt kell mara dnod és még dolgoznod . Szó sin cs meghal ásró l! " A főn ö knö bámu l, és odasú gj a neki : a beteg már
nem ért semmi t. " Mi az hogy meg ért! Én is feküdtem már így, és ért ett em rnindent, amit beszélte k." Tovább beszél húgához, aztán kijelen ti neki : most megy
a kápolnába imád koz ni érte , és mir e visszaj ön , rá kell nézn ie. Egy óra múlv a
visszatér . A beteg állapota változa tlan . " No nézd ! Mo st egy tel jes ór át imádkoztam, és még mind ig nem pi sla ntasz fö l ? Gyere csak, most lo urdes -i vize t kap sz
a szemedbe. Szemcsöppek ! Úgy, és most ki nyi tod!" Semm i éle tje l. Mária erre
az orránál fog ja meg n ő v é r é t : " Most pedig rám nézel !" A haldo kló fölvet i a szemét, és megs zól al : " Mia !" (Mári a ott honi beceneve.) A megszólított lél eknyugalomma l indul kif elé. A csodálkozó kérdé sre, hová megy : " A kápol nába . Hiszen
meg kell kösz ön nö m, hog y a húgo m kinyitotta a szemé t. és meg ism ert. " Egy
óra múlva vis szajön , és a betegágy mellett imád kozik tov ább , féltérden , mert
jo bb lábával nem tud térd elni, órák hosszat, mí g az álom erót nem vesz raj ta.
Regg el mise után az a hír fogadja, hogy leesett a láz. Marina n őv ér jobban van.
1973 jú niusána k vég én egyik lába megdagad, nagy fáj da lmai vannak, majd
a visszér felszakad , öml ik a vér. Ismé t kór házba kerü l. I:jszakánké nt nem tud
alud ni, az ágy szé lén ül, fuld okli k. Az orvos átv ilág ítást rend el el. Alig je leni k
meg a mellkas képe az ernyön , mikrofonna l hívja össze val amenn yi koll égáj át.
A beteg : " Nincs még tö bb orvosuk a kórh ázba n? I:ppen most jö tt be a tiz edi k.
Nagyon érde kes lehet a be lsó rész em!" Való ba n : a röntgen óriási ra meg nagyobbodott szívet mutat , ala tta lite rszám vízze l. Mik or ezt el haj tottá k, legalább ismét tudott fe küd ni. Gyó gyul ásró l szó sem lehet ett tö bbé . Még ebben az áll apo tban is felajá nl ja, hogy egy friss infarktusos betegnek átengedí a helyét : ö ott hon
is tud feküd ni, azt pedig még meg lehet men te ni.
Lelk ivezetöje november utolsó napján látogatja meg utoljára . A nagybeteget
már csak készülék ekkel tartják életben. Megkérdezi t ő l e , szeretné-e a ka rács onyt már az égben ünnepelni. Vállv on ítás a válasz. Hát nem kí vánja tudni.
mikor hal meg ? A felelet : nem , mert ak kor különösen készülne erre az id ő re .
Jo bba n sze ret mind enk or készen lenni. A pap hét szál pi ros rózsát vitt magával, de csak letette a gön gyö leget, mert azt gondolta , Mária mar nem vesz tudomásul ilyesmít. Csakhogy az asszony, aki haláláíg két lábba l a föl dö n állt ,
meg ké rte, bont sa ki a virágokat. Aztán mosol y suhant át az arcá n, és ezt suttogta: " Hét szál pi ros rózsa. Ez Mária hét fájdalma . és utána következik a hét
ör öm." Két nap múlva halott vol t.
Bízvást gondolhatjuk, hogy ennyi munka, viszontagság és szenvedés bóven
elég egyembe réletre. De nem így 'Jan. Hallg assu k meg öt magát : " Apám halála
álta l egészen od ataláItam az Atyaistenh ez, és föl di honvágyamból új eröve l gyul ladt fel a nagy vágy lste n után . A sze r éte t sebe ez, ami t álla ndóan érzek, bár
nem mind ig egyformán , de kérem, hog y ta rtsa fenn ben nem ezt a tüzet. Miót a
azo nban tu dom és érzem , hogy lsten em ész tő t úz, nemcsak magamért szenvedek , hanem minden bajér t az Egyházban, papjainkért. szegén yekért, be tege ké rt.
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szükséget szenvedőkért. Nem tudok ellen állni , az érzés egyszerúen itt van bennem. Az Úr ajándéka ez számomra, aki hagyja , hogy együtt szenvedjek. És ha
lsten sohas em hagyja magát fel ülmúln i szeret etbe n, akkor egész biztosan a
szenvedésben sem. Azért szilárdan hiszek abban, hogy az Üdvözitő , aki köztünk lakozik, titokzatos módon osztozni enged szenvedésében. Ebben a fölismerésben részemről szívesen kész vagyok halálom után is tov ább szenvedni ,
mert megt apasztaltam a találkozást az Ö szeretetével, és ez felj ogosít a szenvedésre, mikö zben szere tete mind ig újra meg e rős ít. Boldog vagyok a gon dolatban , hogy hozzáseg íthet ek lsten jöve nd ő Országához, hála az Ö kegyel ·
mének, de tudom, hogy ez nem megy szeretet és szenvedés nélkü l." (Le:kiatyjának ír t l ev e l éből. )
Ezzel az érzülettel nagyon személyesen igyekszik szenvedni másokk al együtt
és másokért. Egy ismerősének édesa nyja - különb en evang éliku s, és elcsodálkozik , hogy Halfmanné ..is " tud ja a Mia tyánkot - igen fél a haláltól. Mária megnyugt atj a, hogy bék ébe n fog meghal ni, szívében pedig kéri Istent , hadd vegye
inkább magára a másik fé lelm ét. Egy súlyo s szívrohama után rnondja a vallás talan orvosnak : ..Ez magáért volt, a maga hitetl enségéért !" - De az ilyen meg·
nyilatkozás ritkas ág : Halfmanné általá ban finom érzékkel , ösztönösen kerüli a
feltúnést, a mag amutogatást mind enb en . - lsten azonban még titokzatosabb
utakon -módokon is igé nybe veszi határtalan készségét. Paraps zichológ ia? Misztikus élmények? Nem lényeg es a tények és az eredmény szempontjából. Tény,
hogy akár álomban, akár éber állapotban, elő re vagy egyid ejüleg átél egyéni
vagy töm eges szer enc sétl enségeket , gázolást, fö ldrengést stb ., olykor a közel ben, olykor a föld másik részén ; érzi a fájd almat. a féle lmet . a kétségb eesést,
imádkozik az illetőkért , s felajánl ja szenved ése it.
Le l kivezetője , fiatal. képzett teológu s i dő n ké n t szinte lázado zott az asszony
sorsa láttán. Számára azonban igen egysze rü volt a kérdés: ..Isten a mi Atyánk.
Amit Ő küld , az jó." " Mindig megadta még az erő t, hogy elvi seljek minden t."
Persze volt néha , hogy nyomorúságo s áll apotában a halál t kí vánta, vagy telesírta éjjel a párn áját. De lsten egy-eg y ..fi gyelme39ége" megin t erőt öntött
beléje.

Még valamit nem hagyhatunk eml ítés nélkül , ami már a hihetetlennel határos. Ez az állandóan beteg, a puszta megélh etésért súlyosan küzd ö asszony
évente 2-300 nagy ruha- és élelm iszerc somagot küldött el Kelet-N émeto rszágba és Lengy elországb a, magánál is nyom orulta bbakna k! Mind ig szívesen
adott a közvetl enül ké rő k n e k is ; egyszer pl. kórhá zi tartózkod ása alatt összes
otthon levó ruháját elaj ándékozta, jóformá n betü szer int az " utolsó ingéig " .
..Hálóingben akar a templomba menni ?" - figyelmeztette hazaérkezése után a
nővér . " Majd csak kapok holn apig valam it !" Igy is lett , és másnap ..tarkán, mint
egy papagáj " , elbotorkálhato tt a misére. Missziók at, papnövendékeket is állan dóan támogatott. A halála után megm aradt több mint ezer hálálkodó levél csak
kicsi része a valóságosnak, hiszen legtöbbjét e l ő re l á t ó a n megsemmisítette.
Amellett jól tudta, hogy első a csal ád, tehát nem t ől ük vonta el a pénzt. De amit
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ajándékba kapott, az mind tovább vándorolt. Lassan híre ment, hogy Hallmanné
mindent fel tud használni. Elóbb emlitett húga is hozzá küldte mindazt, amit a
betegektől kapott. öreg skatulyákat ingyen hozott az üzletekból. Ha éppen nem
volt pénz a portóra, akkor vártak a csomagok (amelyek elkészítéséhez nem kis
idő és eró, sokszor segítség is kellett), míg valahogy összejött a feladáshoz szükséges összeg. Kérni nem kért senkitól, csak IstentóI. Feléje nyújtotta üres kezét, - és mindig újból megtelt továbbítható adományokkal. Amellett sokan fordultak hozzá, személyesen vagy levélileg, problémá ikkal , lelki nyomorúságuk·
kal ls. Püspökök, papok , szerzetesek, rokonok, ismerősök és ismeretlenek, keletről , nyugatról, missziókból. Felfoghatatlan , hogyan volt ideje és ereje az
eddig felsoroltak mellett még egy csomó , nem egyszer terjedelmes levél lekörrnölésére isi Ami az iskolázatlan asszonynak már magában véve sem volt könnyü
feladat. De ó sohasem tért ki az elől, ami feladatként adódott az életében .
Elnézem néhány héttel halála elótt készült fényképét. Fájdalomban és szeretetben kifinomult barátságos , intelligens vonások. Beszédesen közvetítik ennek az életnek a titkát : lsten minden embert hív. Akik meghallják szavát, azoknak egy része papi, szerzetesi hivatásban követi. Mások a világban maradnak,
családot alapítanak. De a Szeretet továbbra is ugyanúgy sürgeti őket. Roppant
feszültség származik ebből. Az ember szeretne száz százalékosan helyt állni
a mindennapi életben, a családban, a munkahelyen - ez már magában is elég
nehéz -, szeretne ezen túlmenóen minden útjába kerülón segíteni, mindenkivel
együtt szenvedni, szívébe fogadni az egész világot - és ugyanakkor elmerülni
Istenben , mert a Szeretetben mindez a létfontosságú dolog valamiképpen mégis
jelentéktelen né válik. A keresztény világi élet lényege nem a "teljesít mény".
hanem ennek a feszülésnek vállalása . Boldog. aki - mint Maria Hallmann egy életen ál kihordta .

A Szentatya imája a családokért
Atyaisten , tóled származik minden atyaság az égben és a földön . Add, hogy
minden emberi család , Fiad, Jézus Krisztus segí tségév el, aki asszonytól született, és a Szentlélek, az isteni szeretet forrása által az élet és a szeretet igazi
szentélyévé váljék a földön, az egymást követó nemzedékek során. Kegyelmed
irányítsa a házastársak gondolatait és tetteit saját családjuk és a világ valamennyi családja javára . Add, hogy a fiatalok a családban biztos támaszt találjanak, hogy emberségük ott kibontakozzék, igazságban és szeretetben növekedjék . Add, hogya házasság szentsége által megerósített szeretet legyőzzön
minden gyöngeséget és válságot , amit család jainknak idónként el kell szenvedniök. Végül kérünk, add, hogya názáreti Szentcsalád közbenjárására az
Egyház a világ minden népe kőzött gyümölcsözóen teljesítse küld etését a családokban és a családok által. Hisz Te vagy az út. az igazság , a szeretet a Fiúval
és a Szentlélekkel egységben . Amen.
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AZ EGYHÁZ SZAVA

APOSTOLI BUZD ITAS A CSALÁDRÖL

1981 Kris ztus Király vasárnapj áról keltezt e a Szentatya .Farnil iar is con sortio "
apostoli buzdítását. Ebben - mint a bevezetésben elmond ja - az
1980-as püspöki szinódus eredményeként beterjesztett 43 indí tványt dolgozz a
fel. Négy rész bő l áll, kb. 100 oldal terjed elmú.
ke zde !ű

I. A család ma - fények és árnyak. A családoknak a mai világb an kell lsten
tervét meqvalösltan lok , az Egyháznak a mi koru nk föltételei közt él ő családhoz
kell az Evangéli umot közvetí tenie. Ezért szükség van a család mai helyzetének
ismeretére. Ennek pozitiv és negatív oldalai vannak. Pozit ív az, hogy az embe r
jobban tudat ára ébredt személyes szabadságának, s így jobban a figyelem
közpo nt;ába került a házastársak kölcsönös viszonya, a nő mélt ósága, az életadás és a gyermeknevelés felelőssége. Örvendetes a családok seg ítő összefogása és egyházi küld etésük tudata . M á sfelől öt agg asztó jeiét látj uk a la pv ető
értéke k elsatnyulásának: a házastársak egymástól való függetlenségét hangoztató téves teológ iai és gyakorlati felfogás; súlyos félreértése k sz ül ö és gyermek tekintélyi viszonyáról; nohézségek az érté kek közvetí tésében; a válások
nö ve kvő száma; magzatelh ajtás, sterilizálás. fokozódó gyermek ellenes felfogás.
E negatí v jele nségek alapj a a szabadság hel ytel en fog alma és használata. A
harmadik világban a családok gyakran nyomorognak és a lege lemibb szabadságnak is híján vannak . A jóléti országokb an viszont a túlzott b ő s ég és a fogyasztói magata rtás akad ályoz meg az új élet váll alásában, amit nem áldásnak,
hanem fenyegető veszélynek tekinten ek. Az Egyház fela data ilyen körülm ények
között " a dolgok gon dos megfo nto lása és a fára dozás válla lása. hogy a kelet k ező új lelk i kult úr át teljesen átjárja az Evangélium , hogy az igazi javakat e lőbb
re valóknak ismerjé k el, hogy a férfi és a n ő jogait bíztosítsák, hogy az igazságosságot a társadalmi struktúr ákban elő mozdí tsá k" (8. pont). Az ilyen "új
humanizm us" nem távolí tj a el az embert I s t entől , Inkább közelebbi viszonyba
hozza vel e. Álla ndó, foko zatos megté résre van szükség .
II. Házasság és család ls ten tervében. Minden ember a la pv ető , természet szerinti hivatása a szeretet. A ker esztény kinyilatkozt atás szerint a telj es szeretet
megvalósítása kétfé leképp en lehetséges: házasságban és szüzességben. A
pápa röviden végigkíséri a házassági szövetség alakulá sát az ő- és az újszövetségb en. A gyermekekkel a házasság családi közösséggé válik , az Egyház és
az embe riség nagy csal ádjának egy-egy sejtj évé.
III . A keresztény család feladataI. Ez a dokumentum legterjedelmesebb része.
..Család, légy azzá. ami vagy i" - ezzel a felszólftással figyelme zteti a Szentatya
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a családot küldetésére : hogy az élet és a szeretet közössége legyen. "A család
küldetése az, hogy őrizze , kinyiIvánftsa és közölje a szeretetet, mint eleven
v isszaverődését és igazi részecskéjét annak a szeretetnek, amellyel lsten az
emberi nem iránt és Krisztus Urunk az ő jegyese. az Egyház iránt viseltetik "
(17). Négy nagy feladata van :
1) Személyi közösség megalkotása. Ez szeretet nélk ül lehetetlen. A házastársak közössége benső egység, kölcsönös önajándékozás, s mint ilyen felbonthatatlan. A gyermekek java is ezt követel i. A pápa nyomatékosan elItéli a
polig ámiát és a házassági hűség megszegését, s buzditja a keresztény házasokat, tegyenek tanúságot a hűség mellett. Igy válnak Krisztus szeretetének és
rendíthetetlen hűségének kicsiny, de értékes jeleivé. Dicséret illeti azokat is,
akiket házastársuk elhagyott, de hitben és reményben kitartva nem lépnek új
közösségre . - A gyermekekkel , közvetlen rokonokkal és az otthonban élő más
személyekkel kiegészült nagyobb családi közösség az emberi fejlődés gazdag
iskolája, de sok áldozatot is követel. Minden tagnak saját adottságai, kegyelmei
és felelőssége szerint kell szolgálnia. Igy válik a keresztény család igazi " családegyházzá" , házi egyházzá. Különös figyelmet szentel a pápa a nő jogainak
és kötelességeinek . Hangsú lyozza a férfival egyenlő méltóságát és felelősségét .
valamint jogát a k űl önb öz ő hivatások betöltésére és a közéletben való szerep lésre. Ugyanakkor azt is meg kell követelni, hogy a társadalom ismerje el a
házi munka és az anyai hivatás érték él , és a nő ne kényszerüljön anyagi okokból házon kfvül dolgozni. A nő méltóságát alapvetően veszélyezteti az a beállltás, amely az embert nem személynek, hanem megvásárolható tárgynak tekinti
önző érdekek és élvezet szolgálatában ; az ilyen gondolkodásmód első áldozata
a nő . Szó van ezután röviden a férj és apa szerepéről , a gyermekek jogairól
és a családban lévő öregekről.
2) Az élet szolgálata. A teremtés óta alapvető feladata ez a családnak. A
termékenység a hitves i szeretet gyümölcse és jele: az élet továbbadásával a
házastársak a szerető Teremtő munkatársaivá válnak . Az Egyház mindig az élet
oldalán állt és áll, és a mai sokszor élet-ellenes beállftottsággal szemben hangoztatja "eltökélt szándékát, hogy teljes erejéből előmozdítsa és minden támadás ellen védelmezz e az emberi életet , bármilyen helyzetben vagy a fejlődés
bármilyen fokán" (30). Ezért mint az emberméltóság súlyos megsértését ftél el
minden kfsérletet, amely korlátozni próbálja a házastársak szabadságát a gyer mek vállalásában. Kiáltó jogtalanság , hogy a harmadik világ számára adott segélyeket fogamzásgátlási programoktól teszik függővé . - Az emberi szexualitás
a teljes személy értéke és feladata. A szerető egyesülésnek és az élet átadásának összefüggését az ember nem szüntetheti meg önkényesen . A teológiának
kötelessége a házastársak tapasztalatainak és az embertudományok eredményeinek világán ál kidolgozni és elmélyfteni az antropológ iai s egyben erkölcsi
különbséget a fogamzásgátlás és a ritmusmődszer alkalmazása között. A terméketlen napokra korlátozott együttélés a dialógus elfogadását, a kölcsönös
tiszteletet, felelősséget , önuralmat jelenti. Az Egyház tud ja , hogy e téren sok
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házaspárnak nemcsak gyakorlati nehézsége i vannak , hanem még a szóban
forgó erkölcsi értékeket sem fogják fel. Az Egyház mint tanító és anya járjon
el e kérdésben is, ébressze fel a helyes meggyőződést , és nyújtson konkrét
segítséget. - Az életadás múve folytatódik a nevelésben . A pápa nyomatékosan
hang súlyozza, hog ya s z ü l ő k n e k a nevelés joguk és köteless égük, ered endő ,
pótolhatatl an és elidegeníthetetlen feladatuk. A nevelés az emberi élet alapértékeire t örténjék. A házasság szentségéből fakadó hivatás ez és igazi egyházi szolgálat, amely az Egyház tagjai t képezi. Szent Tamás nem vonakod ik a
papi szolgálathoz hasonlítani. Az Egyház és az állam feladat a, hogy a sz ül őket
a nevelés terén mindenben megfelelően segítse. - Végül a pápa a család lelki
termékenységéről és missziójának a természet adta kereteken túli kiterjeszk e d é s é ről ír.
3) Részvétel a társadalmi fejlőd é s ben . A család a társad alom alapsejtje,
sejtje. Ezért nemcsak védelmet és támogatást kell kapn ia a társadalomtói és az államtól kötelességeinek teljesítésében , hanem saját feladatát is felelősségge l válla lnia kell a társadalom fejlesztésében. A család mint a személyi
együttélés közössége az első , pótolhatatlan iskola a társadalom iránti magatartásban; megtanít, hogya tisztelet, igazságosság, párbeszéd és szeretet jegyében építsü k föl az emberekkel való kapcsolatainkat. A pápa a szinódu si atyák
nyomán fels orolj a a családot megillető társadalmi jogokat. A Szentszék ezek
" charta"-ját át fogja nyújtani az ill etékes hatóságoknak.
éltető

4) Részvétel az Egyház életében és külde tésében . Három téren láthatjuk
ezt: A keresztény család hivő és ezt a hitét hirdető közö sség. Sajátos és pótolhatatlan hirdetési mód ez, jelle mző i: szeretet, egyszerúség , életköze lség és
mindennapos bizonyságtétel. Továbbá a ker esztény csal ád Istennel beszélgetésben álló közösség; itt szó esik a szentségek használatáról és a csal ád imájáról. Végül a család az embe rek szolgálatában álló közösség, nyitott és szolgálatk ész mindenki ir ánt.
IV. Családpasz toráció. Az Egyház kíséri a keresztény családot. A házassági elő
készítésre következik az egyházi esküvő (probléma itt a nem h ivő megk ereszteltek házasságkötése) , majd a házasok go ndozása. A családpasztoráció felelős hordozója az egyházi közösséq , különösen a plébánia, valam int a szentségi
kegyelem erejében maguk a családok. Az elsődleges fe lelős a püspök , s eg í tői
a papok és szerzetesek. Külön említendők a ma nagy szerep et játszó töm egtájék oztató eszközök . - Az utolsó részben a különleges vagy nehéz helyzetben
élő családok lelkipásztori gondozás áról van szó. Sajátos probl éma a vegyesvallású házasság, továbbá az ún. próbaházasság , a szabad kapcsolatok, a csak
polgári házasság, a magányos és új raházasodott elváltak és az egyedül állók .
Buzdítása végén a pápa az Egyház minden gyerm ekéhez , de minden helyesen gondolkodó emberhez is ford ul : " Az embe riség jövője a családtól függ ' "
Ezért elenged hetetle n és sürge tő feladat , hogy minden jóakaratú ember fenntarta ni és e lő m o z dí t a ni igyekezzék a család értékeit, segíte ni feladatait. A ke5
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resztények pedig örömmel és me g g yő ző déss e l hirdessék a családról szóló
jóhírt. Az Egyház ismeri az utat, amelyen az igazi családi közösség megvalósulhat. Nem kényszeríti rá senkire, de bizalommal ajánlja fel mindenkinek, bár
tisztában van vele, hogya kereszt is hozzátartozik. Azon ban éppen a kereszt
érleli meg a családban a szeretet teljességét. A keres ztény család előtt ott lebeg a Szentcsal ád felülmúlhatatlan példája. Az ő oltalmukba ajánlja a Szentatya
a családot.

A SZENTATYA LEVELE A MAGYAROKHOZ SZENT ERZSI:BETROL
(Elhangzott nov. 15-én a sárospataki ünnepségen)

Lékai László bíboros, esztergomi érseknek, az érsekeknek, a püspököknek,
a papságnak, a szerzeteseknek és szerzetesnőknek, minden szeretett magyar
hivőnek .

Nagy örömmel fordulok ismét hozzátok, kedves magyar Testvéreim, Árpádházi Szent Erzsébet , a magyar nemzet és a magyar egyház e csod álatramé ltó
leánya boldog halálának 750. évfordulója alkalmából. Szeretnék ugyanis lélekben jelen lenni közöttetek Sárospatakon, Szent Erzsébet születésének valószlnú hely én, ahol ezekben a napokban és ebben az évben számos zarándok
ünnep li Szent István törzsökének Illatozó virágszálát.
Miközben "Szent Erzsébet asszony éle téről" énekeltek, és megemlékeztek
"sok j ó té t e l é rő l", megeleve ned ik előtte tek a mindössze huszonnégy évet élt
fiatal asszony és édesanya századokat átragyogó elb űv öl ő alak ja. Veletek együtt
szemlélem én is az eleven ter mészetú kislán yt, akine k lelkébe tragikus sorsú
édesanyj a korán belecsepegtette Jézus és Mária szeretetét. Aztán hamarosan
Türingiában látjuk őt , a M i n n e s ii n g ere k rő l hires Wartburg várában, ahol dinamikus lényével és el ő í t é l e te ke t nem i s m e rő szeretetével gyorsan meghó dította
környezetét. Krisztu snak akart mind ig kedvében járni , Krisztus szeretete sugárzott egész lényéből. A Keresztrefeszltett előtt e szavakkal vette le feje delmi
ékszerét: " Hogyan viselhetnék én aranykoronát, amikor az Úr töviskoronát visel?
I:s értem viseli!"
I:lete Lajos őrgróf szerelmében teljese dett be. Az aIIg tizennégy éves Erzsébet és a huszonegy éves Lajos Istenben szerették egymást, és segitették egymást az istenszeretet útján. Kimondhatatlan hálával fogadták a Teremtőtő l az
új élet ajándékát. Kit ne ragadna meg a tizenöt éves édesanya ragyogó boldogsága, Lajos és Erzsébet túlcsorduló szeretete I A fiatal édesanyá t Krisztus szeretete sürgette arra , hogy felkeresse a szegénye ket, betegeket, összegyújtse
az elhagyatott gyermekeket. Ha Szent Pál mindenkinek mindene lett, hogy mindenkit üdvözi tsen, Erzsébet mindenkinek anyja lett , hogy minden kivel megossza
Krisztus örömh írét.
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"A magas Wartburg vára alatt volt egy nagy ház, amelyben Igen sok beteget
helyezett el. Vigasztalva őket a türelemről és a lélek üdvös s égéről beszélt nekik ; mindegyiknek teljesítette kívánságát italban és ételben. Még ékszerei t is
eladta élelmezésükre. Ugyanebben a házban sok szeg ény gyermek volt, akik rő l
minden ben gon doskodott. Oly nyájas és szeretetreméltó volt irántuk , hogy mindnyájan anyjuknak nevezték, és amikor a házba lépett, hozzáfutottak és körbefogták. Még különösebb módon dédelgette az ótvarosokat, a betegeket, a gyöngéket, az elhanyagoltabbakat és a nyomorékokat; ölébe ültette őket, és fej üket
simogatta" (De dlctis quattuor ancillarum cap . II. 771s.).
Kifogyhatatlan örömének és odaadó szolgálatának tit kát egyszer maga fedt e
fel szolgálóinak: " Milyen jó dolgunk is van, hogy az Urat fürd ethet jü k, és neki
megágyazhatunkJ" Nem fél t a leprásoktól sem, és akárcsak pél daké pe, Assziszi
Szent Ferenc, ő ls kitüntetésnek tartotta, hogy gondozhatta őket. Erzsébet és
férje a lélek szemével Krisztust látta meg minden betegben.
Szent Erzsébet nyitott szemmel tekintett a társadalmi igazságtalanságok
által okozott sebekre. ~hín ség idején habo zás nélkül kinyitotta az őrg róf magtárait, élel mezte a messze földről hozzá özönlő szegényeket, ugyanakkor munkát is adott a kezük be. A tlépve a kor társadalmi korlátait, maga is dolgozott,
közben nevelte gyermekeit, és teljes ítette állapotbeli kötel ezettségeit. Az öröm
soha nem huny t ki szívéből , az evangéliumi örvendező adakozó volt. " Amink
csa k van, azt ör ömmel és szívesen kell adnunk. "
De látnunk kell a bibliai erós asszonyt is, ak it a szenvedés nem összetör ,
hanem a húsvéti misztérium részesévé tesz. Az ismét gyerm eket váró Erzséb etnek emberfeletti küzdelmet kellett vívnia, hogy férjét, a ker eszteslovagot, elengedje a Szentföldre. A két szerető hitves a közös imában kért és talált erő t
lsten akarata elfogadásához. örök hitvesi egységük jel eként szü l etendő gyermeküket közös akarattal fela jánlották lsten szolgálatára. A három gyerm ekes,
alig húsz éves fiatal anya néhány hét leforgása alatt elveszHette húséges hitvesét, rokonai megfosztották anyagi j avai használatától. Amikor Erzsébet látta,
hogy Wart burgban nem élhet lelkiismerete szerint, szabad elhat ározással távozott onnan, Iste nre bízva gyermekei és a maga jövőjét. Edd ig is Krisz tust akarta
követni, aki "szolgai alakot fölvéve szeretetből kiüresítette magát, és engedelmes lett a kereszthalálig" (Fil 2,7-8); most a kegyelem fény ében meglátta, hogy
számára is elkövetkezett a " kenózis" áldott pillanata. Nincstelenségében, mindenkitől eltaszítva, teljes létbizonytalanságban ezért hangzott fel ajkán az ujjongó Te Deum.
" Megfosztva minden ideigvalótól, sokféle testi vezeklésben követte Kris ztust;
nem távolról szemlélve más asszonyokkal, hanem a gyötrelmek kard ja köze lről
járta át a lelkét" (De dictis . . . Prol. 80- 84.)
Miután bölcs szívóssággal biztosította gyermekei jövőjét, felöltve Szent Ferenc követőinek egyszerú szürke kön tösét, nagypénteken ünne pélyesen lemondott akaratáról, és mint német földön az e lső ferences harmadrendi, egészen
az Imának és a szeretetszolgálatnak élt. özönlöttek hozzá a betegek, kétségbe-
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esettek, és ó - szüntelenül lsten jelenlétében élve - sokaknak visszaadta egészségét, és lelkükre csókolta lsten békéjét. "Látjátok, én megmondtam nektek:
boldoggá kell tennünk az embereket!"
Miután maradéktalanul "életét adta barátaiért" (Jn 15,13), halálos ágyán
ezt a vallomást tette: ..Tudd meg, hogy nagyon boldog voltam l" 750 éve, 1231.
november 16-ról 17-re virradó éjjel boldog mosollyal üdvözölte Halál-testvért,
aki örökre egyesítette őt Krisztussal és szeretteivel.
Alig telt el négy év, az életszentségéről Európa-szerte híres fejedelemasszonyt IX. Gergely az egyház szentjei sorába iktatta.
Szeretett magyar Testvéreimi
Szent Erzsébet mindmáig világító példaképe mindazoknak, akik a szolgáló
szeretet boldog ító útján követik Krisztust. Elsősorban azonban példaképetek
nektek , XX. századi magyar katolikusok, fiatalok, hitvestársak, lsten szeretetének mai hirdetői.
Mindenek előtt hozzátok fordulok, katolikus fiatalok. Tekintsetek Arpádházi
Szent Erzsébetre, és törekedjetek megfejteni élete titkát. Krisztusra fogtok találni , akit már ismertek, de akit még talán nem szeretlek eléggé. .verjetek
gyökeret és vessetek alapot a szeretetben" (Ef 3,17), és figyeljetek a szívetek
mélyén felhangzó isteni hívásra. Merjétek odaadni életeteket Krisztusnak és
Öbenne testvéreiteknek. "Szegények mindig lesznek veletek" (Jn 12,8); nézzetek körül figyelmesen , és saját környezetetekben, aztán a kórházakban, kihűlt
családi fészkekben, szeretet-otthonokban, intézményekben megtaláljátok azt
az idős testvért, magányos beteget, rokonaitól elhagyott rokkantat, testi-szellemi fogyatékost , akiben Krisztust szolgálhatjátok. "Amit egynek a legkisebbek
közül tesztek , nekem teszitek!" (Mt 25,40). Hogy Szent Erzsébet szellemében
vállalni tudjátok ezt az apostoli küldetést, mélyítsétek el hiteteket Krisztusban,
használjátok rendszeresen az Egyház által felkínált kegyelemeszközöket; "lakjék Krisztus a szívetekben" (Ef 3,17). Legyetek az Atya irgalmas szeretetének
megjelenítői, hogy hivő és kereső testvéreitekkel együtt " fel tudjátok fogni az
összes szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság , magasság és mélység,
hogy megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülmúló szeretetét, és beteljetek lsten egész teljess éqével" (Ef 3,18-19).
Elmélk edjetek ebben a jubileumi évben Szent Erzsébet boldog családi élehitvesek, családanyák és családapák! Megingathatatlan hűséggel ragaszkodj atok egymáshoz . Legyetek meggyőződve arról , hogya következetes keresztény élet nem akadálya, hanem kiolthatatlan tűzforrása egymás iránti házastársi
szereteteteknek. Szenteljétek meg egymást , segítsétek egymást a Krisztuskövetés útj án. Gondoljatok arra , hogy Erzsébet mellett Lajosra is szentként tekint a türing iai nép. Imádkozzatok naponta együtt is, tudva, hogy ott van közöttetek Krisztus . Öbenne lehettek azzá, amivé a házasság szentsége erejében
lennetek kell : egy testté, egy lélekké. I:s fogadjátok hálával a Teremtő lsten
legszebb ajándékát : az új életet, amely fogantatása első pillanatától szent és
sérthetetlen. Alakítsátok át otthonotokat családegyházzá, neveljétek gyerme-
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keiteket a hitre. ..Az a hitoktatói tevékenység, amely a családon bel ül folyik,
egészen különleges adotts ágokkal rendelkezik, és semmi egyéb nem helyettesítheti" (Catechesi tradendae 68.)
Szent eljétek meg gyer mekeiteket, tanrtsátok meg őke t Krisztus és Egyháza
szeretetére , lste n népe önzetlen szolgálatára. Mélyítsétek el magatokban azt
a meggyőzödést , hogy hitvalló életetek példá jával és hitetek átadásával nyújtjátok gyermekeiteknek a legtöbbet. Szentek szüleivé lehettek, amint Szent Erzsébet harmadi k gyermekét, Gert rudo t is boldogként tiszteli a premontrei rend .
Cr izzétek a családegyház bensőséges légkörét, de ugyanakkor nyíl jatok
meg lsten országa éprtésének nagy feladata felé . Legyetek az egyet emes szeretet kisugárzó közpo ntjai!
A mod ern társadalom nak külön ös szüksége van Krisztusba öltözött nőkre
és férfiakra. akik oda adó örömmel végzik a szeretet ezerféle szolgálatát, akik
édesanyaként és édesapaként öl elik át és segrtik új életre korunk szeret etben ,
megértésben, hitben , anyag i és szellemi javakban s zúkölködő szegényeit. Legyetek tud atában annak, hogy az Egyház egyetlen apostoli küldetésében vesztek
tevékenyen részt.
Tekintsetek Árpádházi Szent Erzsébetre mindnyájan, szeret ett magyar Testvérei m! Ismerjétek fel benne az ..irgalomban gazdag lsten" (Ef 2,4) szeretetének
csodájá t és felénk irányuló hívását.
Legyetek büszkék arra , hogya magyar földből sarjadt Erzsébet Európa- sőt
világszerte ismert és szeretett szent lett! Korát meghaladó távlatokban gondolkozott , zseniális szlvvel megérezte a szeretet egységesrtő erejét és az egység
mély igényét. A krisztusi igazság szabaddá tette arra , hogy egységet építsen
két nép közö tt, hogy hidat verjen szembenálló társadalmi osztályok között , hogy
egyesítse magában az élets zentség eszményének különféle megnyilvánulásait ,
és végül hogy bol dog egységbe von ja a szíveket. Kérjétek hát Árpádh ázi Nagy
Szent Erzsébet, e rendkívü l időszerú Szent közb enj árását szeretett hazátokért.
a nemes magyar népért, valamint a nemzeteknek a kölcsönös szeretetre és
tiszteletre épülő egységéért.
" A megfeszrtett és föltámadt Kris ztus nevében , az C messiási múvének
szellemében, amely az emberi nem történelmében mindenkor j e l e n levő marad ,
fölemeljük szavunkat és imáds águnkat, hogya történelem je len szakaszában
ismét megmutatkozzék az a szeretet, amely az Atyában van a Fiú és a Szentlélek állal. Mária közbe njárásával könyörgünk, aki szüntelenül hirdette a ,nemzedékröl nemzedékre' szóló irgalmat. De imádságunkban mindazok közben járását is várjuk , akikben a hegyi beszéd szavai már valóra vált ak: ,Boldogok az
i rgalmasok , mert ök majd irgalmat nyern ek'" (Dlves in misericord ia 101.).
Hogy a Szent Erzsébe t jubileumi év mindnyájatok Krisztusban való megújulásának sorsfor dító esztendeje legyen , Magyarok Nagyasszonya anyai szeretetébe ajánllak benneteket, szeretett magya r testvéreim, és különleges szeretettel
küldöm nekte k apostoli áld ásomat.
Szent Péter

sz é k é t ől .

1981. novemb er 12-én.
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KEW FEL ~S JÁRJ"
Üzenet Franciaország katolIkusaihoz
1. "Franciaország, mit hoztál ki a keresztségedből?" Múlt évben II. János
Pál ezt a kérdést szegezte mindnyájunknak; az egyházak hűséges tagjainak
éppúgy , mint azoknak, akik azt vallják magukról, hogy " h ivő k, bár nem gyakorlók".
2. MI francia püspökök, püspökkari ülésünkön Lourdes-ban újból fölvetettük
ezt a kérdé st, gondolva mindnyájunkra a magunk sokféleségében: papokra,
akik bátran , de megfogyatkozva állnak a jövő előtt , aktív és kontemplatív szerzetesekre és szerzetesnőkre , kitartó egyházi munkásokra, rátok , fiatalok, a holnap reményének hordozóira, a plébániáknak és a keresztények minden gyülekezőhelyének sokféle népére , és tirátok, akik nem nagyon látogat játok a templomot, de mégis adtok arra , hogy gyermekeiteket megkereszteltessétek és hittanra taníttassátok , és templomban esküdjetek ... Rátok, akik életetek lényeges választásait igen gyakran titkos imával kIséri tek.
3. Mindnyájatokon keresztül akarunk bekapcsolódni egész együttesetekbe:
családotokba, munkátokba, szórakozástokba, mindennapos társalgásotokba,
barátsága itok hálózatába, lakásviszonyaitokba, egyesületi életetekbe. Milyen
sokféle ember! és mégis együtt van lsten szIvében és a ml püspöki gondunkban.
Sugározzunk reményt
4. Ti vagytok az Egyház, ml vagyunk az Egyház. Együtt kell élnünk az apostoloktól kapott Egyházat, amint ők együttest alkottak Krisztus körül. Olyan világban élünk , amely mindent megkérdőjelez, és arculata ugyancsak nem biztonságos. Nyugtalanok, szinte kétségbeesettek lehetnénk. Mégsem vagyunk azok.
Szenvedélyesen szeretj ük korunkat, nehézségei ellenére. Képesek vagyunk
átalakltanl a jelent és megalkotni jövőnket. Tudjuk, kinek hittünk, és szIvesen
el ls mondjuk.
5. Isten szereti világunkat. Jézus Krisztus mondotta ezt nekünk, és megmutatta , hogyan kell szeretni az élet odaadásáig. Szolidárissá tesz bennünket IstenAtyánk gyermekeinek testvériségében. EgyesIti az eget és a földet, a múltat,
jelent és jövőt ma is élő-eleven személyiségében. Isten lehelete, 'Lelke fel akarja
ébre szteni , új életre kelteni a holtakat. Az ember nem halhat meg; ne hagyjuk
meghalni a világot.
6. A jövő sok tekintetben klhlvásként jelenik meg előttünk. Mindnyájan
szembekerülünk a munkanélküliséggel, családi problémákkal, nyomorgó osztályokkal, az emberek százmillióira nehezedő kiáltó igazságtalansággal. Kihlvást
jelent az ifjú ság forrongása, a nők törekvései, a tudományos kutatás kérdésfölvetései , azoknak nehézségei, akik mindig résen vannak. Mindebben maga
az ember forog kockán , új módot klsérletez kl az élet minden területén: a születésben, szenvedésben , szeretetben, munkában , halálban. Miért? Nem tehetjük
ölbe a kezünket. Isten az egész emberiség számára reménység. MI meg akarjuk mutatni ezt a reményt.
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TérJDnk meg
7. Ne mondjuk, hogy ez túl bonyolult, hogy nem tehetünk semmit. Legyünk
közel azokhoz, akik szenvednek, akik keresnek, akiket a létkérdések torko n
ragadnak. Itt vannak körülöttünk és már köztünk is. Halad junk együtt. Hitünk
azt mondja nekünk : lsten ma mások által és az eseményekben beszél hozzánk.
De hogy megértsük, legmélyünkön kell megváltoznunk. Mondjuk ki a szót : meg
kell térnünkl
8. Csatlakozzunk az éló Krisztushoz, aki új életet tud lehel ni lét ünkbe. Fel·
forg atja it életrnódunkat, gondolkodásunkat, életünk értelm ét, st ílu s át. Vegyük
komolyra szavát, és fogad juk be életét ajándékaln : a szentségeken át. Ne felejtsük el, hogy ó megújult kapcsolataink forrása, és az Egyház, hogy húségesek
marad junk Hozzá, minden héten hiv a szentmisére, ahol lsten az Ő feléje menetelő népét alkotja b e l őlünk . . . határtalanul!
Dolgo zzunk az egységen
9. Hogy minden ember egyes itésén dolgozzunk, először a közt ünk katol ik usok és minden keresztény közti egységen kell dolgoznunk. Krisztus kéri. O meghalt ezért . Az együttlét újfa jta módjait kell kitalálnunk, mind magunk között ,
mind ped ig a többi keresztény egyházzal. Cselekvő hittel a nagyobb egységérti
Ez a felada t változ ásokat követel felfogásunkban . Min denkinek saját magának
kell vigyázni, hogy élete következetes legyen . Ne mond junk rosszat felebar átunk ra, hanem mozd it suk elő a talál kozást. Ne szegjük a többi ek bátor ságát,
hanem álljunk szolgálatukra. Tegyünk Krisztusról tanúságot tette inkkel és szavunkkal.
10. Ne hagyjuk , hogy belső viták foglal janak le, amikor sü rg ő s i dőszerú
ügyek várnák tevéken ységünket. Haladjunk együtt , tiszteletben tartva egymás
k Ol ö n böző s é g é t. Dolgozzunk az egységen . Keresztények, ami egyesit ben nünket, mindig erősebb annál, ami szétválaszt. Képesek vagyunk arra, hogy megbo csássunk és ba rátságot kössünk, újr a találkozzunk és megosszuk javainkat.
ha bátran és békésen kérdőre vonjuk magunkat. Ébredjen hát fel közösségi
lelkiismeretünk: a halálon győzelmes Krisztus jelen van mi ndegyi künkben és
mindnyá junkban ; ő alko tja egységünket. A személyek és csopo rtok, a közösségek, mozgalmak és plébán iák között magának az Egyháznak az élet e alakul ki.
GyürJOk le félé nkségDnket
11. Ne zárjuk az evangéliumi üzenetet egyházaink falai közé. Válju nk eleven
evangéllummá az eleven keresztény közössé gek számára.
Vegyünk részt lelkesitésükben. Mind enki hivatott, hogy az Istent ói rá bizo tt
talentumokkal csináljon valamit. A ker esztény közösség az egyes családokban
kezdő dik . ~s ti , fiatalok , mit fogtok csinálni az élet etekkel? Keressétek hivatásotokat ; az Egyház számit rátok. Osszuk meg lakónegyedünk, falunk , városunk,
országunk , az egész világ életét. Sajátos illeté kességünkkel vegyünk tevékeny
részt a polgári élet ben . Társadalmu nkb an a több i keresztény hitvallás megkereszteltjei vel együtt vagyunk keresztények, mi nden Isten hivővei együtt hivő k
és az összes polgárral együtt hazánk polgáraI.
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12. Gyürjük le félénkségünket, merjük kifejezni gondolatainkat. A legkülönfélébb eszmék kavarognak körülöttünk; elgondolhatatlan, hogy némák maradjunk. Ebben a forrongásban a keresztényeknek, a keresztény közösségeknek
gyökeresen meg kell változtatniok szokásaikat. Keresztény, juttasd ny íltan kifejezésre keresztényi mivoltodat, érvényesftsd éleltelfogásodat, járulj hozzá az
élet , a szere lem, a munka, a szenvedés, a halál értelmessé tételéhez. Ott, ahol
vagy, adj számot mély reményedről. Keress új életmódokat, amelyek kevésbé
támadó és erősebben szolidáris jellegüek.
Legyen mindenki mindenkinek testvére
13. Mindenütt a világon vannak, akik teljesen elkötelezik magukat egy jobb
világ ért. Nem nyugszanak bele az igazságtalanságba. Az egész Egyházzal együtt
áll junk old alukra ebben az állandóan újra kezdődő küzdelemben . Isten mindig
előszeretettel van azok iránt, akiket az élet legjobban kifosztott. Megengedhetetlen , hogy minden nap 5 milliárd frankot költsenek a világ fegyverkezésére, miközben aDO millió lakosának nincs mit ennie. Még ha nem is nagyon látjuk egyel őre , hogyan válto zhatna meg ez, dolgozzunk rajta mindazokkal, akik ebben az
értelemben munk álkodnak. A toulouse-i szimpozionon és a lourdes-i kongreszszuson múlt júliusban elhangzott ez a felszólftás.
14. Tudjuk, hogy Franciaország katolikusai már adakoznak, hogy segftsék
a harmadik világ országait, akár a missziók, akár a nemzetközi szervek útján.
További erőfeszftésre hfvunk fel benneteket. Elhatározhatjuk, hogy mindegyikünk és minden közösségünk bevételének 1 %-át a harmadik világ javára ford ftja . A püspökkari ülés így tett saját költségvetésével. Szolidaritásunk megnyilvánulásaival a holnapi igazságosságnak vágunk utat.
15. Nézzünk körül. Európai szomszédainkkal egyre-másra találkozunk. A
távoli népek közelivé lettek számunkra bevándorolt munkásaik, minden fajtához
tartozó diákjaik , politikai menekültjeik révén. Ezek a kűlőnbőző kultúrájú, k ülönféle vallású , hivő vagy nemhivő emberek mind gazdagftanak bennünket kérdé seikkel. Életűnkbe bel eviszIk ezt a sokféle kultúrából és vallásból álló világot.
A máshonnan érkezettek feltárják előttünk a vendégszeretet és a mélyebb hit
lehető ség eit , már nem idegenek számunkra. Velük válunk egyetemesen testvérekké.
Csodálkozzunk
16. Ha kihívás ér hitünket illetőleg, ne féljünk világosabban és álszemérem
nélkül megvallani. Akik tőlünk mentek az Egyház vagy a harmadik világ fejlő
désének szolg álatára mint misszionárius papok, szerzetesek és szerzetesnő k
és világi önk énte sek, kö zösségbe hoznak más egyházakkal. Ennek a megmozdulá snak fol ytatódnia kell. Viszonzás ként más országok megkereszteltjei fognak
eljönni hozzánk, és jelenlétük majd megszabadít bennünket attól , hogy túlságo san csak a saját országunkkal törődjünk.
17. Ne fel edkezzünk meg a közelmúlt eukarisztikus kongresszusról. Robbanó
ere jü jele volt ennek az egyetemes Egyháznak. Egységes lendülettel fejezte ki
a földi munkát és az ünnepi gyülekezetet, az imát és a cselekvést, a különböző-
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séget és az egységet. Igy folyik az Egyház élet e. Nyissuk ki a szemü nket, nyissuk ki az ajtónkat, nyissuk ki a kezünket. Ne sóha jtozzunk , ink ább nézzük a
körü löttünk megvalósul6 csodákat. Mennyi szolgálat és áll hatatosság mozgalmai nkban, pl ébániáink on, csoportjainkban minden téren I Tal álkoz ásainkba
visszatért az ima. Lépj ünk ki szűkös hat áraink börtönéből. Osszuk meg javainkat , elébe menve azokn ak, akik testvéri segítséget várn ak . Ha roskadozol , menj
egy társad fel é, aki már úton van. Kereszté nyek a vi lágon sok fel é fogságban
vann ak és szenved nek hitükért ; ők előttünk járnak. Már első lépé sed del csatlakozol az Egyház nagy menetéhez, amelynek reménysége alkonyt nem ismer.
Kelj fel és JárJI

18. Megkeresz.teltek népe , sokféle érzékenység edd el, mindenféle gazd agságod dal , enge dd , hogy téged kereső Istened rád tal áljon . Ne fél j j övő d miatt ,
hiszen Krisztus ma is él. Rémsége ink leg mélyén gyökeret verő hiteddel légy
ig azán az ig azságosság, a testvériség és az egység kovásza. Minthog y Krisztus
ma is és a vil ágmindenségb en mindenütt él, emeld szemed et a lát6h atár felé , és
szaporázd lépésedet. Mindenütt a földön, minden műveltségi körben emberek
tekintete keresi Istent.
19. Közösségben a r6mai egyh ázzal és püspökével, II. János Páll al, valam int
minden vele egyesült egyház zal, örvendve a többi kere sztény egyh ázzal val6
növekvő közösségnek az Evangélium hird et ésére és szolg álatára, az újra eljövő Krisztust szemlélve mondjuk : .J rne az ember!" lsten gyermekévé aka rja
fogadn i az ember iséget, hogy saját j övő j é t ossza meg vel e.
Itt Lourd es-b an bénák hagyták mank6ikat Szűz Mária előtt, kin yil vánftva ma
is ls ten gyöngé dsé gét és erejét. Hasonl6képpen, megk er esztelt nép , szabadu lj
meg att6 1, ami lehúz, és az első apo stolokt61 kapott hag yomány erej ében kelj
fe' és járjl
A fr ancia püspökök

KRISZTUS MISZTIK US TESTE
" A szolgálatok kOlönfélék, de az

tlr ugyanaz" (1Kor 12.5) (XLVII . beszéd)

Fo ntolj uk meg Szent Pál szavait : .,A lelki adom ányok ugya n különfé lék , a
Lélek azon ban ugyanaz. A szolg álatok is különfél ék, de az Úr ugyanaz." Kedves gyermekeim , láthatjátok, hogy minden termé szetes testn ek sok kül ön böző
része és érzéke van, és mind en egyes résznek, legyen az szem, fül, száj, kéz
vagy láb, megvan a sajátos szerepe, el vé gzendő munk ája. Szó sem lehet arró l,
hogy egyik rész a másiknak a munká ját akarja vége zni, vagy bárm i más legyen,
mint aminek lsten alkotta. Mindegyikünk egy része a testnek, Krisztus pedig a
Feje. Ebben a testben, éppen úgy, mi nt a ter mészete s testben, a részek nagyon
kül ö n böz ő k egymást61. Egyi künk szem, másikunk kéz. megint másikunk láb,
száj vagy fül. A szemek a kereszténység testé ben azok, akiknek feladata a taní -
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tás; ez olyasm i, amivel nektek nem kell tovább törődnötök. De nekünk közönséges keresztényeknek nagy gondunknak kell lenn ie arra , hogy kita láljuk, melyik
az a munka, amire Uru nk benn ünket hivott, mi a kegy elem, amit nekünk készitett. Mert mind en meste rség vagy munka, bármilyen kicsi is, kegyelem, és
ugyanaz a léle k hozza létre valamennyit az emberiség használatára és javára .
Vegyük először a legszerényebb feladatokat. Az egyik fonni tud , a mási k
csinálni ; egyese k jók il yen gyakorlati do lgo kra, mások nem. Mindez az
adomány Istent ől való , az O Lelke hozza létre bennünk. Higgyetek nekem: ha
egy közösség tagja lennék, nem pedi g pap, igen büszke lennék rá, ha tud nék
cipőt cs inálni. Próbálnám jo bban megcsinálni, mint bárki más, és örülnék, hogy
kezem munká jával keresem meg a kenye rem. Kedves gyermekeim, a láb vagy
a kéz ne akarjon szem lenn i. Mindenkinek sajátos munkáját kell végeznie, amit
lsten bizott rá, bármilyen közönsé ges legyen is ; nem mindenki tudná, hogyan
kell ezt csinálni. Mi nden n őv ér ü nk nek megvan a maga dolga. Egyesek gyö nyör üen tudnak énekelni, ők a zsolozsmáért fe l e l ő s e k . Isten Lelk e ezt a munkát
bízta rájuk . Szent Agost on mondta: "Isten válto zatl an, isteni és egysze rü lény ,
mégis O az oka minden sok féleségnek. O mindenben minden, mindenben egy
és az egyben min den ." Nincs olyan kicsiny, apró felad at, olyan szerén y, házias
mesterség, ami ne lenne lste n adománya, külö nös kegyelme.
cipőt

Mindenk i tegye meg felebarátj áért, amit fel ebará tja nem tud olyan jól cs inálni , mint ő , és ezen a módon , mások iránti szeretetével hálát ad Iste nnek
kegyelmeiért. Légy bizonyos ebben: ha nem vagyunk haszno sak, használhatók
és se gítők észek fele barátunk iránt , so kért kell majd felelnünk lsten e lőtt. Az
Evangél ium azt mon dja, hogy mindenkinek számot kell adnia sáfárkodásáró l.
Mindegyikünknek köt elessége a tő l e t e lh e tő legjobb an visszafizetni , amit Isten tói kapott, mivel lsten mások javára adta .
Mi az a sok morgolódás, miért panaszolja mindenki, hogy munk á]a hátrál tatj a? lsten adta neki ezt a munkát. Isten pedig nem hátrált at senkit. Munkánk
sohasem fogja megzavarni lel kiismeret ünket, ha lsten lelke ihleti bennünk a
munk át. Békét kell hoznia nekünk, nem zavart. Kedves gye rmekem, látno d kell ,
hogy ha Ilyesmi zavarja meg békédet, akkor nem a munka a zavar ok a. hanem
a rende tlen mód , aho gyan csinálod. Ha úgy végezted mun kádat, ahogyan köny nyen tudnád és végezned is kellene, egyik szemeddel csaki s Istenen és önmagad dal mit sem gondolv a, akkor nem agga sztana, hogy tessél másnak, attól
sem félnél, hogy nem tet szel valakinek , nem kérdeznéd , hasznos vagy kelle mes-e munkád, mert semmit sem keresnél benne, csak lsten dicsóségét. Minden mun kádat csakis Istenért végeznéd . Ha igy tettél, semmi érzelm i kibo rulásnak vagy lelkiismereti válságnak nem lehet hely e benned .
Minden hivónek szégye ll nie kell ene, ha olyan rendetl en módo n végzi munk áját , és olyan kevés szívtisz tasággal , hog y az ember ek hall ják, hogy go ndd al
tölti el ; mert ez megmu tatja, hogy nem Ist enben, nem tiszta és igaz szándé kkal
tette. Nem lsten iránti ószin te és tiszta szeretetból és mások javára. Ha szivból
meg vagy elégedve a munk ával, ami jutott neked , jel e annak magad és mások
számára, hogy egyedü l Iste nért teszed. Uru nk nem azért tett szem rehányást
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Mártának, mert dolgozott. Amit csinált, az jó és szent vol t. Túlzott aggódásáért
hib áztatta.
Meg kell csinálnunk mind en jó és hasznos munkát, amit talá lunk, de a gondj ukat Istenre kell hagynunk. Igen gondosan, békésen, egész szíwel kell végeznünk munkánkat, belevonva Istent. Figyelnünk kell minden részletre, nagy buzgósággal és odaad ással, és félszemmel magun kat is figyelemme l kell kisérnünk,
megkérdezve magunktól, ml ind it a munká ra. Nagyon lel kiismeretese n kell igyekeznünk megk ülö nböztetni , mire ösztö nöz bennünket lsten Lelk e, azt kéri-e tólünk, hogy passzí vok legyünk, vagy pedig aktí vok. Követ nünk kell ösztönzéseit
és eszerint cselekednünk. Ha azt kívánja tólünk, hogy pihenjünk, akkor pihenjünk; ha dolgoznu nk kell , fogj unk hozzá békésen és vidám an. Ha öregekkel vagy
betegekkel és teh etetlenekkel találkozunk, ne várjuk , hogy segí tségünket kérjék. Kéretlen ül tegyü k meg, amire szüksé gük van, és versenqj ünk a kivállságért,
hogy szeretettel szolgáljunk nekik . Hordozzuk egymás ter hét. Bizonyosak lehettek , hogy ha nem teszitek meg lsten adta munkátokat, elveszi tóletek és olyannak adja, aki rendesen el tud ja vége zni, tit eket pedig haszonta lanul, erénytól
és kegyelemtől megfosztva hagy.
Ha munka közben lsten titkos érin tését érzi tek, figyeljetek rá gondosan, de
anélkül, hogyelhanyagoln átok munk áto kat. Igy megt anuljátok , hogy Iste nt belevigyétek munk átokba. ahelyett , hogyelszalad náto k belóle Öhozzá.
Kedves gyermekeim , így kell megt anulnun k, hog yan gyako ro lj uk magunkat
az erényben . A tanul ás egyetle n módja a gyakorlat. Isten nem gyömöszöl beléd
erénye ket, ha te .a kisujjadat sem mozdítod. Ne gondolj átok , hogy az Atya, Fiú
és Szentlélek egyszerűen belerepül oly an emberekbe, akik sohasem dolgoztak
az eré ny megszerzésén . Erényünk ugyancsak keveset ér, míg meg nem izmosod ott belsó vagy külsó gyakorlattal. Volt egyszer egy far mer, aki cséplé s közben elragadtatásba esett ; de fol ytatta munkáját, ezért egy angvalnak kell ett
jönnie, hogy vigy ázzon a cséphad aróra, nehogy meg üsse magát. Ti meg állan dóa n szabad idót kértek az Imádságra. Nagy adag e gysz erű lustaság lappang
ebbe n; mindenki szem akar lenni, hogy fo lyvást szemléló djé k, és semmit se
dolg ozzék. Ismerek valak it, aki a legtöbb emberné l jobb an szerette Istent, és
egész életében szántó vetó voll. Negyven esztend eig járt az eke nyomában, és
mind a mai nap ig ezt teszi. Ez az ember egyszer megkérdezte Urunktól, kívánja-e , hogy abbahagyja a munkát és beüljön a templomba. De a felelet az
volt : nem, nem kivánja. Azt akarta, hogy továbbra is arca verej tékével keresse
a kenyerét, az ó legszentebb Vér ének tisz telet ére.
De azért minden ki nek talá lnia kell ene m e g fele l ő időt a nap vagy az este
folyamán , hogy visszavonuljon lelke mély ébe , ki- ki a maga módj a szeri nt. Ak ik
olyan haladottak, hogy tud ják, hogyan kell teljes egy sz e r ű ség g el , minde n elképzelés vagy különös forma ság nélkül Istenhez fordulni , tegyék ezt ; ez az ő útjuk .
A töb biek pedig hadd csinálják úgy, ahogyan nekik a legmegfelelóbb , egy jó
órát töltve lelki gyakorlatokban, mind enki a maga módjá n. Nem lehet mind enki
szem.
Tauler János (1300 k.-1361 )
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ESZMt:K ÉS ESEMÉNYEK

A SZE NTATYA AFRIKÁB AN

" Aranyom , ezüstöm nincs, de amim van, neked adom . Ne fél j, b ízz ál l Az Úr
Jézus nevéb en mo ndom : kel j föl és járj l" (vö. Csel 3,6). Ezzel fordult a pápa
uto lsó szentmiséjén az afrikai népek felé , kifejezésre juttatva bizaimát és biztatását. Nem hiába kereste föl pápa sága során már másodí zben a fekete föld részt, amely - mint ezt tö bb al kalommal kiemelte - " gazdag Igéreteket és reményeket képvisel " az emberiség jövője számára .
Krisztus vándorá nak ez volt e l s ő nagy útja a kénysze rü 9 hónapos szünet
után : pápaságának 3 és fél évében még így is a tiz ed ik. Mikor érke zésekor kijele ntette , hogy .,a meglátogatott or szágok emberi és keres ztény valóságát " tapasztaihatta meg, utazásainak egy ik legmél yebb okát érintette : mint " a vil ág
plébá nosa" , szeretné meg ismerni minden vidék éle tét , s ez máské ppen nem
lehe tsé ges igaz án.
A febr. 12-1 9-ig tartó nyolc napos út során a Szentatya több mint 14 OOO km-t
szelt át. 9 váro st keresett lel , napjában legalább kéts zer ülve re p ül őre . 35 beszédet tartott, ho l angolul, hol franc iául . hol spanyolul (egyeseket az idő rövidsége miatt csak írásban nyújtott át). Gondja volt láto gatása lelkipásztori jellegének kidomborít ására: mind enütt közé ppontban állt az euk arisztia megünneplése ; e lső lagoszi miséjén 72 gye rme knek nyúj totta az els ő áldo z ást : Kadun ában
3 pa p n evelő bő l 92 dia kónust szent elt pappá : Onith sában 31 keresztel és és bérmálás kapott helyet a miséb en. Ez a lelkipásztori je ll eg ju tott kife jezé sre indulásakor abban a nevezetes új mozzanatban is, hogy kivánságára mellőz ték a
hivat alo s búc súzta t ást és az olasz állami ve z e tő k megjelenését. Ehelyett a rep ül ő t é r kápol nájában mondott rövid imát. Kijövetelekor félszáz Rómában tartózkodó nigériai várta , hogya maguk kedve s módján búcsúztassák . Lagoszba
érk ezésekor pedig az emberek " úgy üdvözölték, mint aki hosszú i d ő után hazatér" .
Az utazás súlypontja, több mint lele nigériai tartózkodására esett. A nagy
ors zág, kb . 80 millió lakosával, élen jár az afrikai ola jt ermelésben , s így a gyors
gazdasági fellendülés út ján van. 23 mill ió kereszténye közül csak 5 és fél millió
a katolikus, az is igen egyenlőtlen elo szt ásban: Onithsában, az ibók vidékén
(a név a szö rnyü bialrai testvérháborúb61 emlékezetes) többen, északon csak
egy százalék a mohamedá n tengerben .
"Jé zus Kri sztus nevében jövök hozzátok, hogy tal álko zzam velet ek , hogy
meghallgassalak" - üdvözölte a pápa Lagoszban a nigériaiakat. Mindjárt megérk ezése után , péntek dé lután a spo rtpályán szentmi sét mut atott be. majd a
közt ársasági elnökkel találkozott. Meggyőződését fejezte ki. hogy ha teljesen
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és függetlenül kifejlódnek, nemcsak haladásuk fogja bámulatba ejteni a világot,
hanem bölcsességüket és lsten iránti tiszteletüket is átadják a világ több i részének . Hiszen az afrikai ember - és ezt több Izben hangsúlyozta - alapvetóen
spirituális beáll!tottságú.
A szombati napot a pápa az ibók között töltötte: Enugu és Onithsa városában. Elózó helyen volt az ünnepélyes fogadtatás, az utóbbin ped ig, a város
peremén egy dombon fel állított oltárnál, a szentmise. Lényegében minden homiliája során, a helyi viszonyok szerint módositva, ugyanazokra az alapvetó
dolgokra tért ki : a helyi evangelizáció múlt ja, jelene, feladatai; a házasság és
családi élet problémái a " Famili aris consortio" körlevél szellemében; a hivók
csend es tanús ágtétele. Az ebédet a püspökökkel költötte el. - A délután különbözó találkozásokkal telt. Roppant szivélyes, közvetlen és hangos volt - mint
mindig - a kb. 10 OOO fiatallal való összejövetel. "Azért jöttem, hogy bátorít salak titeket nagy küldetéstekre: hogy egy jobb világot hozzatok létre." A Borromeo Szent Károly kórházban fölkereste a betegeket, öregeket, s megcsókolt
egy új szülöttet, aki természetesen a János Pál nevet kapta . Majd az enugui szemináriumba, a világ egy ik legnagyobb papnevelójébe (446 növendék) ment.
Hangsúlyozta, hogy a szám nem mehet a minóség rovására. Este visszarepült
Lagoszba.
Vasárnap reggel ismét útra kelt , hogyakadunai parkban bemutassa kereken
3 óra hosszat tartó nagy papszentelő miséjét. A szentelendőkhöz int ézett beszédében a papi hivatás lényegét fejtegette, ami m indenekelőtt : szolgálat. .Krisztus gyöngédségét nyilván!tjátok ki az embereknek" - mondotta a leendő papoknak. A hosszú szertartás végén még volt ereje az Angelus és az Egyház Anyjához szóló felajánló ima elmondásához (mindegyik országot így aj ánlo tta Máriának a mise végén) , s áldása ünnepélyes lassúsággal , erőteljes hangon ölelte
át a tömeget. Sőt utána még kedves rögtönzött megjegyzéseket is tett. A lelke sedés persze mindig akkor hágott legmagasabb fokra, amikor az egyes néger
nyelveken üdvözölte a híveket.
Délután a Szent József székesegyházban a világiakkal találkozott. Egységük
a papsággal és hitvalló életük a siker elengedhetetlen feltétele - mondotta
nekik. A laikusok sajátos hivatása a társadalom kovászának lenni. Beszéde második részében külön szólt a katekétákhoz, akiknek Afrikában igen nagy a szerepük . Kiemelte, milyen közel állnak a néphez, s pótolhatatlan hivatást töltenek
be. A katolikus nők szervezete is jelen volt , Igy a Szentatya a nő fel adataira is
kitért.
Fontos programpontja lett volna ennek a délutánnak a mohamedán vallási
vezetőkkel való találkozás. Sajnos, ez - máig sem egészen tisztázott, de mindenképpen rajta kivülálló okokból - elmaradt. Nekik szánt beszédét szükségesnek tartotta a repülőtéri búcsúztatáson, az állami vezetők előtt elmondani, kifejezve nagyrabecsülését, kiemelve a két vallás közös pontjait, és jó együttmúködést kérve az egyesektől. Ezeket a szempontokat folyvást szem előtt tartotta útja alatt, mind a nem katolikus keresztények, mind a nemkeresztények
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irányában . Egy ízben egyenesen azt mondotta: "Azért jöttem, hogy találkozzam
a különböző vallások képviselőivel."
15-én Ibadan városában a nigériai 5 egyetem és 25 főiskola hallgatóinak
mondolI szentmisét. " Nevelj etek, világoskodjatok, bátorftsatok, - az Egyház
kezét nyújtja nektekl " A százezres tömeg ellenére nagy bensőség jellemezte
ezt a misét. Megragadó volt az átváltozáskor uralkodó mély csend. - Majd a
helyi papnevel őben taiálkozolI a férfi és női szerzetesekkel; az evangéliumi tanácsokról szólt nek ik, s külön méltalla a testvérek csendes, áldozatos munkáját a szolg áló Krisztus min tájára . Lagoszba visszatérve fontos találkozása voll
a nigériai püspöki kar 30 tagjával. Ilyen nagy püspöki karnak - mondolIa sohasem árt az egységet hangsúlyozni. Méllalla az evangélizáció haladását :
már más országo kba is küldenek misszionáriusokat. Kitért a fontosabb vallási
és közéleti prob lémákra (pl. az anyagiasság , a korrupció leküzdése), s nagyon
kiemelte az inkulturáci ót, a kereszténység beépítését a hagyományokba, az afrikai arcú kereszténységet. - Kedden még mindig Lagoszban tart ózkodott, Reggel a székesegyházban a munk ásoknak mondott misét. III tanúskodoll arról,
hogy egyszerú szavakkal is közel tudja hozni a vallás nagy igazságait. Sajnos
míg a több i misén igazi lendületes néger éneket hallhattunk, ill teljesen európai
( főleg angol) zenei hatásokról tanúskodtak az énekek, egészen Franck Panis
angelicu s-áig . . . Jeiéül annak , hogy bizony nagy szükség van még az inkulturációra. - Délut án egymást követték a fogadások : felvonult a diplomaták testülete (ő ket "a dialógu s és az együllmúködés szakembereinek" mondta), a kormányzó, a vendégmunkások, külön a Nigériában élő kb. 2000 lengyel 300 képv i s e l ője, a nem kato likus keresztények küldöttsége. Az újságiróknak már csak
írott üzenet jutoll, az ősz i n te s é g - becsületesség - Igazság hármas [elszav ával. De nem feledkezett meg a nunciatúra dolgozóiról és útja megszervezőiről
sem.
17-én, szerdán a pápa elhagyta Nigériát. Utolsó szavával a gyerekekhez fordult , azt üzenve nekik, amit ő is édesanyjától tanult: " Úgy bánjatok másokkal,
ahogyan szeretnétek , hogy veletek bánjanak." Útja a kis benini n épköztársaságba, a kíséretében levő Gantin bíboros hazájába vitte tovább . (Gantin volt az
ország e l s ő bennszüiölI püspöke , most a Cor Unum és a Justitia et Pax pápai
bizollság elnöke Rómában ; nemrég járt Magyarországon ls.) Az egykori Dahome 3 millió lakosságának zöme animista vallások követője, kb. 15 % katolikus. A pápa Brazzaville után most másodszor járt Afrikában marxista kormányzatú országban. Zuhogó esőben ért Kotonuba, a fővárosba. Asportcsarnokban
szentm isét mutatott be, amelyen a köztársasági elnök is jelen voll, utána külön
találkozott vele, délután pedig az ország püspökeivel. Biztosftotta őket, hogy
saját tapasztalatából jól ismeri helyzetüket. Feladatuk : a lehető legnagyobb
egység - a hit elmélyftése - a társadalmi problémák figyelemmel kisérése a kato likus világiak szol gálatainak minél nagyobb igénybevétele. - Még aznap
este tovább repült a harmadik országba , a 73 %- ban katol ikus Gabonba. III a
másnapot fizetell munkaszüneti napnak nyilvánftották. Gabon a második nagy
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afrikai o lajtermelő ország. Nehéz az evangeliz álás, mert a bős ég a keresztényeket is megejti. Libreville fővárosban a pápa 7 km-es útvonalon lelke s ünneplés
közt vonult a székesegyházba, ahol az egyháziakkal tal álkozott, utána még a
közt ársasági elnökkel is. Másnap innen tett .vl lt érnléto qatást" E gye n l ítői Guineában . Két ok ösztökélhette erre: a kis ország csakn em egészében katolikus,
másrészt rettenetes megpróbáltatások érték az 1979-ben véget ért 11 éves önkényuralom alatt. E l őször a főv áro s , Malabo rep ülőterén fogadták, majd Bata
püspöki székhelyen misézett. Délután visszatért Libreville -be , ahol a kb. 45 OOO
személyt befogadó sportcsarnokban az értelmi ségiek (professzorok , egyetemi sták, szabadfoglalko zásúak), a munkások és fiatalok csoportjai val találkozott.
" Ne veszítsét ek el a fejlődés feletti uralmat !" - figyelmeztette őket. Este " munkavacsorán" vett : részt az ország öt püspök ével. Látogat ásának uto lsó napján
reggel a népek kieng e sztelődé s éért muta tta be szentmiséjét. Az életnek mondotta homíliájában - mindink ább a hi vők saját fe le l ő s sé gé n kell alap uln ia.
De az Egyház nem az egyháziak vagy a hívek vállán nyugszik : életereje a kegyelem . - Délb en a Szentatya búcsút vett Afrikától, üzenetet hagyva hátra minden népének , s abb an a reményben , hogy még viszontl átja őket.
Elképzelhető , milyen aggodalom kísérte m indenfel ő l az erejét még alig hogy
visszanyert pápát ezen az úton . Nemcs ak a program volt fárasztó és tömött,
hanem a párás forróság, a sivatagi port hordó tikkas ztó szél is nagyon megnehezftette. A Szentatya azonban bámulatosan jól birta mindv égig, mIg kö rnyezetének nem egy tagja kidőlt. Igaz, sok minden " másképp volt " , mint eddig . A
miséken kevesebb ének és több rec itálás, hogy rövid ebb legyen (az éne kes
kedvü pápa ezért azzal kárpótoita magát, hogy a néppel együtt énekelt) : a beszédek előtt nyilván elhangzott az intés , hogy lehetőleg tartózkod janak alatta
a tetszésnyilvánítástól , s így elmaradt az a fölséges " di alógus", amikor a nép
tapsol . kiabál, énekel , a pápa pedig spontán megjegyzésekkel viszono zza mindezt; a fiata lokkal való találkozás sem Tok ió vagy Párizs közvetlen beszélgetése
volt, s termész etesen minden ütt megszaporodtak a biztonság i intézkedések.
De II. János Pál azért önmaga maradt. I:s újból beb izonyosodott, hogy nemcsak lead, de kap is energiákat ezeken az utakon. " Hogy gyógyf tó hatású legyen ez az utazás" - ezt kívánta az elej én egy nigériai. Kivánsága , úgy látszik,
teljesült.

R.

A KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG ~S A LITURGIKUS MEGÚjULÁS

A népi ájtatosságok bizonyos igényt szolgálnak. Ezért nem lenne lelkipásztori bölcs esség egyszerüen abbahag yni vagy eltörölni őket. Az ilyen érzéketlen
lépés csak nagy lelki kárt okozna a hivő nép széles rétegében. A II. vatik áni
zsinat liturgikus megújulása sem szüntette meg jogosultságukat. A törekvés
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arra irányult, hogyamagánájtatosságokat minél közelebb hozzák hitünk központjához. Vagyis itatódjanak át a lényegessel, és ne maradjanak meg a periférián. Ennek megfelel óen a lit urgikus konstitúció 13. cikkelye úgy rendelkezik,
hogy a magánájtatosságoknak a lit urgia szelleméból kell táplá lkozniok, a liturgikus idószak szelleméhez kell alkalmazkodniok és a liturgiára kell elókészíten i,
illetve oda elvezetni a hivót.
A keresztúti ájtatosságon vizsgáljuk meg, hogyan lehet megvalósltani ezt
a zsinati elól rást.
I. A keresztúti ájtatosság eredete visszamegy a legrégibb idókre, amikor a
Szentföldre megin dult ak a zarándoklatok, és elószeretettel végigjárták a Via
Dolor osa-t, Krisztus Uru nk kínszenvedésének útj át. A középkorban pedig, amIkor Krisztus embersé géne k a tisztelete különösen eróre kap, a Szenvedó Ember
foglal ja le az elsódle ges figyel met. A Kálváriát járó Úr Jézus tiszteletét különösen a keresztes vitézek segítette k terjeszten i: hazatérve a Szentföldról feláll/tották otthonukban azokna k a helyeknek másolatát, amiket megl átogattak.
Ami kor pedi g a ferenc esek 1342-ben átvették a szent helyek ór izetét , a szenvedó Úr Jézus tiszt eletének terjedésére keresztutakat állítottak az egész keresztény világban. A stáci ók száma kezdetben különböző volt, csak k és öbb véglegesült 14-ben. XII. Kelemen pápa 1731-ben az ájtatosságot véglegesitette és
jóváhagyta. C és az utána következó pápák sok búcsúval látták el. Vagyis azokat a lelki kegyelmeket, amik et régen a jeruzsálemi zarándokok elnyertek, megkaphatták azok is, akik elvég ezték a kere sztúti ájtatosságot. Állomásról állomásra kell imádkozni, illetve el mélkedni Krisztus kínszenvedésén, ez a lényege a
keresztútnak. Lehet imádkozni egyedül vagy csoportban, vagy nyilvános templomi ájtatosság ként, ahogy az Egyház külö nösen nagyböj ti idóben végzI. Az
egyik legelte rjedteb b és legnépszerúbb ájtatosság hivó népünk körében.
II. Ha átvizsgál ju k a II. vatikáni zsinat elótt megjelent magyar és angol nyelvú
keresztúti ájtatossá gokat, két dolgot azonnal észreveszünk .
Elsóso rban azt kell szóvátenn ünk , hogya 14 stációból álló ájtatosság befejezódik azzal, hogy Jézust leveszik a keresztról és sírba fektetik. Ezt ábrázolja
a keresztút leguto lsó állomása. Ez viszont azt a benyomást kelti , mintha Jézus
élete az eltemetéssel véget érne, és a keresztfa lenne a megváltás foglalata.
Igaz, némely kiadvány imáiba n van utalás a felt ámadásra, de ez így nem elég.
Krisztus feltámadása ugyanis nem mellékesemény.
Másod szor azt kell megállap ítanunk, hogy az imák és elmélkedések nagy
része túlny omóan érzelmi jellegú. Természetes, hogy Jézus kínszenvedése fölkelti az imádkozó érzéseit is. Mégis úgy érezzük, hogy az érzelmesség túlteng ,
a Szenvedó Emberen való sajnálkozás, szánakoz ás és kesergés egyoldalú hangsúlyt kap. Igaz, mindez a bún rútságának és gonoszságának megéreztetését
szolq álj a. hogy búnbánatra indíts on, ami a ker esztény soha meg nem sz ünö
megtérésének egyik része. Viszont a másik tényt , az új életre való születést
sem szabad kihagyni. Mindkettó a mi Urunk Jézus Krisztus kereszthalála és
feltámad ása, vagyis a megváltás eredménye.
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III. Tavalyi r6mai utamon - ami éppen nagyböjt elejére esett - k ül önbőző
könyvkereskedésekben vettem pár keresztúti ájtatosság-könyvecskét, mert kíváncsi voltam, hogya liturgikus megújulás szelleme mennyire látszik meg ezen a népi
ájtatosságon. Az 1976-ban kiad ott Via Crucis Biblica, ahogya címe is elárulja,
az egyes állomások elmélkedéseit és imáit a szentírási szenvedéstörténetből
veszi. Az egyes stácí6k beosztása és elnevezése a régi, de a hozzáadott 15.-ben
kiegészíti Jézus feltámadásával. Ugyanígy az 1978-ban készült Via Crucis per
gli anziani, az öregek számára készített keresztúti ájtatosság. A Via Crucis con
Papa Giovanni Paolo II, a II. János Pál pápával együtt végzett stáci6k (1980),
szintén az evangéliumokb61 veszi a megváltás történetét az elmélkedésekhez,
majd a Szentatya különböz ö beszédeiből ügyese n idevág6 kis idézetekkel egészíti kl. Ebben a hagyományos 14 stáci6 találhat6, s az utols6 kiegészül a feltámadással: GesCJ il messo nel sepolcro da dove rlsorqerá, Jézust sírba teszik,
ahonnét majd feltámad.
Itt az Egyesült Államokban használt angol nyelvü keresztúti ájtatosságokat
is átnéztem. Többet találtam, ami teljesen változatlan. De a The Way of the
Cross for children, a gyermekek részére 1969-ben Baltimoreban megjelent keresztúti ájtatosság a 14 stáci6hoz hozzáad egyet, s ennek a 15.-nek Jézus feltámadása a tárgya. Az ugyanott és ugyanakkor kiadolt The Way of the Cross
for young christians, a fiatalok számára készült ájtatosság szintén így tesz. Az
ugyanott 1965-ben kiadott egyik ájtatossági könyv a stáci6k elmélkedéseit az
evangéliumok szenvedéstörténeteiből kölcsönzi, a hozzáad a zsoltárokb61 és
lzaiás pr6fétáb61 megfelelő részeket. S bár nem tesz hozzá külön állomást, de
Befejezés címen Jézus feltámadásának külön figyelmet szentel.
IV. Ami ezeknek a II. vatikáni zsinat után megjelent keresztúti ájtatosságoknak vizsgálatáb61 szembetün ik, az az, hogya liturg ikus megújulás szell emét
tükrözik. Ez elsősorban abban nyilvánul meg , hogy Krisztus kínszenvedését és
halálát kiegészítik a feltámadással. A liturgikus megújulás egyik alapvető teljesítménye ugyanis éppen az, hogy visszaállítja a megváltás, a húsvéti mis ztérium
teljességét, azaz Krisztus halálának és feltámadásának szerves egységét mint
a megváltás központi tényét. A kettő együtt üdvösségünk forrása.
A másik szembetünő újítás az, hogy az egyes stációk elmélkedései a Szentírásb61 táplálkoznak. Nem egyéni érzéseket tükröznek, hanem a kinyilatkoztatás
szellemét lehelik. A Szentírásnak különleges értékelése, illetve a liturgiában
val6 bőségesebb használata szintén a II. vatikáni zsinat liturgikus megújulásának egyik áldásos hozománya.
V. Van adatunk arra is, hogy az Egyház hogyan gondolkodik a keresztúti
ájtatosságr61. A Szentségek és az Istentisztelet Kongregáci6ja 1979-ben egy
argentinai lelkipásztor kérdésére válaszolva azt az álláspontot képviseli, hogy
meg kell tartani az ájtatosság hagyományos keretét, azaz a 14 állomást. Viszont
az egyes stáci6kat jobban hozzá kell alakítani a bibliai szenvedéstörténethez.
Igy például az első stáci6 kezdődhetik az Utols6 Vacsorával, majd így folytat6dhatik: Jézus a Getszemáni kertben, a papi főtanács és Pilátus előtt, meg ostoro6
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zás és tövisse l való megkoronázás, Jézus felveszi keresztjét , elesik a kereszt
alatt , Cyrenei Simon segí t Jézusnak, a jeruzsálemi asszonyok, Jézust levetkőz
tetik és keres ztre feszítik, a job b lator, Mária és szent János a keresztfa alatt ,
Krisztu s halála és eltemetése, ezután jön az utolsó , a 14.: Jézus Krisztus feltámadása. Egyik fő változás az, hogy Jézusnak a kereszt alatt való elesése itt
csak egyszer szerepel, mert ennek az eseménynek nincsen teljes bibliai bizony íték a. De a hagyományos három helyett ezt az egyet meghagyták. A másik
pedig az, hogya végső állomás Jézus feltámadását ünnepli. A kongregációs
válasz kifejezett en nem beszél az egyes állomások elmélkedéseinek torr ásáról.
de mind en két ség nélkül az evangéliumi szenvedés- és feltámadástörténet az,
ami leg jobban megfelel.

A keresztúti ájtat osság régi form ájában is litu rg ikus szellemű vallásgyakorlat
volt , mert megvált ásunk egyik szent eseményének, Krisztus Uru nk kínszenvedésének a tisztelete volt a főt árgya . Igy nem volt túl nehéz a liturgikus megújuJás követelmé nyeihez hozzáigaz ítan i. Kiváló ájtatosság, kellő módon való végzése csak nagy lelk i hasznára lehet a keresztény lelkiséget élő hivőknek.
Mihályl Gilbert

K ~T MAGYAR KATOLIKUS IR6 HALÁLÁRA

IJJas Antal 1980. okt. 21-én hunyt el Budapesten. Felesége ápolta önfeláldozóan az utols ó évek súlyos betegségében . 1906-ban szül etett Szentgotthárdon .
A szomb athelyi premontrei gimnáziumban érettség izett. Egyetemet történelemföldrajz-olasz szakon végzett, nagy élmény volt számára több olaszországi tanulmányútja. A szépirodalom , a tö rténelem és az Egyház maradt min dvégi g
életének hármas nagy csillagzata. C maga legszívesebben amolyan DanielRops-fé le laikus egyháztörténésznek tekintette magát. 1929-től jelentek meg
regényei, elbeszélései, cikkei, nem utolsó sorban a katolikus lapokban, amelyek
közül nem egynek sz e r kes z t őj e és főmunkatársa volt. Sajátos veretű, drámai
izzású nagy tört énelmi novelláit sokan olvasták szívesen. 1961-b en jelen t meg
utolsó novellás köt ete: A látogató. Egyháztörtén eti munkás ságának állomásai :
a Bangha Bélával kiadott nyolc kötet , a " Húsz évszázad viharában" , a két kiadásban megjelent Szentek élete, az ugyancsak két kötetes "Jézus története"
és az " Egy igaz ember" , XX III. János pápa életrajza. Legutóbb "Szent Péte r
pápasága " c. munkáján dolgozott. Fordított német , olasz, görög és lati n nyelvbő l. Ford ftásai közül kiemelkednek a Gert rud von Le Fort-regények. Egy életen
át hűséggel , lobogó lendülettel szolgálta lsten országát, amelybe mos t - hiszszük - bebocsátást nyert.
Bor os László minden elmondott és leírt szavával az " úton l évők " segítöje
akart lenni - ir j a róla rendtársa, Jos ef Stierli, szintén jeles lelkiségi író. Nyugtal an, érzékeny , ke reső lélek maga is: élete visszatekintve mégis megnyugtató
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egésszé simul. 1927-ben született Budapesten. Jezsuita lett. Külföldre került,
tanulmányai során fél Európát bejárta. Doktori értekezése Szent Ágostonról szólt.
A nagyegyházatyához tért vissza utolsó múvében is: "Fölfelé lsten felé" (Aufstleg zu Gott). Svájcban telepedett meg, évekig a közismert "Orientierung" c.
katolikus lap munkatársa volt. Az innsbrucki egyetemen mint a lelkiségi teológia
vendégtanára múködött, Ausztriában, Németországban és Svájcban igen sok
teológiai előadást tartott. Közben egymás után jelentek meg könyvel, kezdve
az 1962-es "Mysterium mortlsr-tól, A "végső dolgok" sokat foglalkoztatták, róluk való újszerú felfogása sok vitát váltott ki, de sokaknak volt vigasztalására is.
Múvei közül hármat magyarul is olvashatunk: Reményből élünk, A köztünk élő
lsten , Az emberben felénk hajló lsten (mindhárom a Prugg Verlag, Eisenstadt
kiadásában) . Mindig sokat betegeskedett, agyoperáción is átesett. 1973-ban sok
belső vívódás után felmentést kért és kapott a szerzetesi fogadalmak és a papi
múködés alól. Kiadójának írt ezzel kapcsolatos nyilatkozatában hangsúlyozta,
hogy az Egyházat továbbra is lelki és szellemi hazájának tekinti, semmiképpen
nem szándékozik ellene fordulni. Ezt az Igéretét húségesen meg is tartotta. Sőt
újabb könyvei a korábbiaknál kiegyensúlyozottabb teológiát mutatnak. 1974-ben
megnősült. Feleségével és egy kitúnő illusztrátorral való együttmúködésének
köszönhető egy remek " képes biblia" (Das Buch von unserem Herrn Jesus) .
Néhány éve torokrákkal operálták. Úgy látszott, sikerült a bajt lokalizálnI.
Nyáron még otthon járt, boldog volt, tell tervekkel. Dec . 7-én fürdés közben
el csúszott, combnyaktörést szenvedett. Eredményesen megoperálták, de 8-án
hajnalban agyembóliát kapott. Végakarata szerint a jezsuiták Bad Schönbrunn-i
temetőjében helyezték nyugalomra. " Célkitúzésének lényege - Irja a már emlitett Stierli -: filozófiailag és teológiailag értelmezett és megalapozott egzisztenciális lelkiség. Saját, gyakran fájdalmasan végigszenvedett tapasztalatából
kiindulva próbál az emberek segltője és barátja lenni."

R.

A TABERNÁKULUM ELOTT
Szeretnék mondani valamit a Krisztussal való találkozásról a misszió egyszeru életében.
1) Az Oltáriszentségben naponta találkozhatunk Vele , hiszen ott Istenségével és emberségével, imádandó szent testével és drága vérével Igazán és teljesen jelen van, és a ml látogatásunkra vár.
A mi missziónkban éjjel-nappal ott virraszt PIripá, Tremedal és Cordelros
szegényes fa-tabernákulumaiban. Reggeltől estig mind a három plébániatemplom nyitva. és hívogat látogatásra.
A 14 éves Mario, a 15 éves Manoel, a 17 éves Joventlno és még sok más
fiatal föltétel ükké tették, hogy mindennap, vagy legalábbis hetenként 15 percig
Imádkozzanak az Oltáriszentség elótt. Piripában Zequinho kőműves, Maria Dan-
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tas 8 gyermekes édesanya és mások hetenként csendes virrasztást tartanak a
tabernákulum elótt . Corde irosban festették a templomot. Bementem, hogy megnézzem a munkát. Létrák, ecsetek és festékes vödrök között látom a fiatal fekete tanítónót, Jos elitát, ak i majdnem mindennap belátogat egy félórára, hogy
tal álkozzék a lel kek isteni Barát jával.
Már a papnevelóint ézetben megtanftott rá spiritu álisunk, Erdős Mátyás dr.
(ma is élő tüzes Jézus Szíve-t iszteló) : " Krisztus a Szento styában baráts ágát kinálja a pap nak. Azért maradt Jézus a tab ern ákulumban, hogy papja ne maradjon magány os és elhag yatott ..." Igy már a hivek is tud ják : ha a misszionárius
valamelyik plébániára érkezi k, lege lsó látoga tása isteni Mest erének szól, aki
már vár rá a templ omban .
ö nkéntes munkatársai mat is arra nevelem : a leg nagyobb gonddal ügyeljenek, hogya tabernákulum elótt éjj el-nappal ott égj en az örökmécs. Minden
szentmise után je lentkezn ek hívek, aki k egy hétr e fizetik. (Az 1500 km-re fekvő
városból hozattu nk vast ag viaszgyerty ákat , amelyek 8 napig égnek.) Minden
este min d a háro m plébániatemplomban és sok kápolnában szentolvasót imádkoznak egész éven át.
Nagy benyomást tesz ránk Kalkuttai Teréz anya péld ája, aki nővére ivel rnlnden munkáva l zsúfo lt napot szent ségimádási órával fejez be.
Pirip ában és Tremedalban már van monstranciánk. (Cord eirosban még
nincs!) Elég kinyitni a tabernákulum ajta ját, már kezdődhet Isa csendes szeritségimádás. Krisztu s " négyszemközt " megbeszéli misszionáriusa problémáit, türelmesen hallgatja végig terv eit, új ösztön zéseket ad neki, s hozzá még mindenható áldását . . .
Mióta 1981. nov. 13-án megérkezett négy missziós nővérünk , ők ls kinyitják
a tabernákulumajtót, és a gyer ekeket meg az ifjakat imád ási ór ára gyújtik. " Engedjéte k hozzám jönni a gyermekeket'"
2) Krisztussal találkozunk a betegekben . " Beteg voltam és meglátogattatok eng em."
Találkoztam Krisztussal egy mag ányos parasztházban. Mozdulatlanul feküdt
az ágyon . ~s így szenved már több mint tíz éve a 18 éves fiatal Juracy tag jaiban. Mennyi fájdalomról beszélh etne , ha tudna jól beszélni . ..
Ugyanazzal az Úr Jézussal találkoztam a 22 éves szegény Anisia sz ülől házában . Már hosszú évek óta fekszik egy szalmazsákon a földön. Halkan , barátságosan beszél. Mos olya mögött megpillanthatjuk Annak arcát , aki minden
fáj dalmunkat magára vette.
Más alka lommal négy lábon járva találkoztam az Úr Jézussal a csinos kis
béna Amália (17 éves) személyében. Csak így tud mozogni, ha nem ültetik
lóra . Mennyi megaláztatást túrt el már az Úr ebben a nővérkénkbenl
Vagy zarándokoljun k el Cec ilia Maria de Jesus -hoz . 51 éves, gyermekkora
óta vak és béna, mozdulatla nul fek szik a fö ldön . Mlndsn látogatót megismer a
hang járól , bátorít , erősl t bennünk et. Legközelebb jótevőink ügyeit ls beajánlom
ennek az örö kvid ám nagy t úrőnek .. .
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Ismét találkoztam Krisztussal : nem volt orral a helyén csak vér és csont.
Szörnyú látványa [ó Etelvina asszony agyag kunyhó jában. A bet egség már fel·
falta az orcáját és elnyomta egyik szemét. Bocsáss meg, Uram, hogy elsó látogatásomko r annyira félt em ránézni, a szentségeket nyúj tani neki ! De azután
újra meg újra, önkén t meglátogattam ; elég hosszú út, de váll alt am, hogy föl ismerjem benne a Fájdalmak Férfiának vonásait, aki mind ezt magára vette, hogy
engeszte ljen búneinkért.

P. Klener László brazil iai misszionáriu s

MAGYAR NOV~REK A NAGYVILAGBAN
Westfield , USA: Kanadai kolo storunk , ahol eddig volta m, a solesmes-l [Franciao.)
bencés kongr egációhoz t artoz ik . Ennek mind férfi, mind női ága kizárólag konte mplat ív
életet él. Amint a bencésekhez ill ik , a li t urgi kus Ist enszolgálat a f ö je llemvonásunk.
Ste Marthe-sur-l e-Lao-l kol ostorunk 1936-ban alakult . Ha az ut óbbi tf z évben meg is
ritkultak a hivatások , azért még mindig vo lt valaki a novic iátusban. Az utóbbi években 70 és 75 között volt a l étsz ámunk [bel épésemkor , 1956·ban én vol tam a 60.) . 1977·
ben vagy 78-ban egy kanadai pap t udatta apát nőnkkel . hogy a burling toni [Vermont
állam, USA) püspök örülne , ha egy szem l élödö rend jö nne az egyházmegyéjébe .
Ugyanakkor egy Itteni jótevő felajánlott nekünk egy nagyon sz ép telket gyönyörű hegyes vidéken . Villany és kút ls van már a t elk en. Csak azt várja , hogy építsünk és jöj·
jünk. A környékb el iek ezer módon azonnal segit ségünkre jöttek. Persze megmaradt a
nagy kérdőjel: az építkezés ára. Kolduln i kelle tt , és bizony az evangélium p éldabesz édét egy bizonyos toronyról , amely et valaki elkez d épitenl , mikor nincs rnlb öl bef ejezze,
nagyon ls magunkra alkalma zhattuk volna. Azaz mégsem . mivel volt egy rejtett tőkénk:
a Gondviselésbe vetett hit. Segíts magadon, az lsten ls megsegit : egy csöpp a másik után jött, néha akadt egy egész . böqre" ls , és ap át n ő nk hit e és f áradozása segít.
ségével a . hordö" lassan megtelt. Közben egyre-másra je lentkeztek az amer ikai posztulánsok . Kette n már be ls léptek hozzánk Kanadából. 1980. jún. 10-én volt az .elsö
lapát" ezerta rtása az épftk ezés meglnd itásával. Két n őv ér akkor ide jött. és a helyszínen elle nőrizte a munkálatokat egész I dő alatt. Idén okt . t- én végre átadt ák a nagyon
egyszeru, de stilusos t églaépületet. Okt. 2-án meq érke zt ünk nyolca n Kanadából. és
most éljük a kezdet öröm eit és fár adalmait . Még csak . cella" vagyu nk, de remény van
rá, hogy januárban prlorátussá lép ünk elő . és akkor tav asszal való szin űleg megnyit hatjuk a noviciátust. A kolostor 20 személyre van sz ámítva je lenleg , de a megnagyobbit ása bele van kalkulálva a tervra jzba, és akkor 40 nővért fogadhat majd be. Mondanom sem kell , hogy én vagyok az egyet len magyar .
Flóra nővér Dél·A f rik ából [I. Szolgálat 34/86) a nyár on otthon járt . és magyar le.
véll el örv endeztetett meg bennünket: Most Budapest en vagyok . Rokonságom és én
nagyon boldog vagyunk . hogy kl stkerült t alálkozni és megismerni egymást . Utaztam
a vallásos ruhámban. de a vonatban a t is ztv i s elők nagyon barátságos ok voltak . Most
ls ezt a ruhát viselem . Szombaton Szentendrében voltunk. Megnéztük a vll ághfres Kovács Margit gyűjteményet. Vasárnapon Balatonh oz mentü nk. A t emplom túl t ele volt
a 10.30-as szentmisében. Ez egy új, modern templom . de nagyon sz ép, Mindenütt magyar motfvum. Fiatal emberek énekeltek git árhoz. Nagyon ünnepes volt . Egy asszony
egy filmet csinált magamról a mIse alatt. Ebben a hétben Budapestr e és Esztergomba
megyünk. Itt nagyon jól érzem magamat. Sajnálni fogom . mikor el kell mennI. Most
sokat beszélek magyarul. Senki sem segitette nekem ezzel a levélle l. (Gr atul álunk!)
Sao Paulo, BrazIll a: 1973 karácson y vigili áján püspök aty ánk az Olt áriszentség szolgálóJa tisztséget ajánd ékozta nekem. Ak ik nem Jöhetnek el a szentmisére, azokhoz elvihetem Jézust . Dús János bácsi és Juli ska néni magyarok. M ind a kettő n e k az egyik
lábát leoperá lták. Tolókocsiban ül nek egész nap. Vasár- és ünnepnap a rádión keresztül hallgatják a szentm isét. Igy egyesü lnek a szent áldozattal. ~nekelnek és lrnédkoz-
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nak, olvasnak a nap fol yamán. Türelm esek. Ajkukról panaszszót még nem hallottam.
Egy kőhajftásnylra laknak anastáclöl házunktól. Ha nehéz vala mi , hozzájuk megyek.
Mindig erőt kapok. Várnak karácsony szent napján ls . Ha l sten segit, akkor is elv iszem
nekik Jézust , a Nagy Kir ályt egy kics i ostyába n. - Egy másik szegény bete günket sü.
ket ura ápolja, gondozza szeretettel. Hllárla nőv ér , a szegények gondozója, összeescmagolt számukra mlndent, ami jó : rlzst, babot, olaj at, cukrot stb . Fehér teritör az asz.
talra. Két hónapnál is tovább elég lesz nekik . Kipakoltunk. Azok a ragyogó arcok . csulogó szemek úgy sugározta k ránk, mintha a mennyország tündök ölt vol na felénk . - Ha
messzebb megyünk látogatn i bet egeket , mind ig Éllás bácsi visz el autón . Egyszer rneqkérdeztern . honnan veszi a pénzt benzinre? Itt Igen drága. Felelte : . A jó lsten mindig
megsegit. Nem hiányz ik semmim ." Dolgozó ember . Igazi apost ol. A betegek .ara nvember" cimet adtak nekI.
Brialmon t , Franciao .: A sztqetelö munkások , akiket nov. l -re várt unk, karácsony
előtt nyolc nappal érkeztek meg. Azt számltottuk, karács onvra már visszatérhetünk
régi helyün kre , de csak álom maradt . A szernl élödö élet sokkal mozgalma sabb. rnlnt sem k ivülről gondol ják . Ha a munkások bev égezt ék , rám vár a festés. Amit házilag
meg tudun k tenni, azt meet essz ük. még ha lassabban is (mert kevésebb a rnunkaldö},
de alaposan. Egy kolostor évek hoss zú során épül-s z épül, Húsz év ót a, mióta It t vagyunk, nagyon sokat változott. de rengeteget dolgoztunk is rajta . Három év óta az
ablakokon dol gozunk. Ez olyan rnunka, hogy nem leh etne megf izetni . A levehető ablakszárnyat múhelybe visz ik, leég et lk a régi festést, kiszedik az üveget, megtisztítják a
régi gi ttő l (mert már átenged te a vizet) , újra glttellk, utána újra festik az egészet .
Am ig az ablakszárny múhelyben van. egy hatalmas deszka helyettesftl. Az én munkaköröm az .a krobata " rész . Az ablakok felső része nem s zed h e tő le . Ezeket helyszinen
kell csinálni . k ív űl -bel ül. Ehhez van egy különleges létrám, amivel az ablakon kivül
.lebegek" , két emelet magasságban. Aki alulról néz v agy messzlr öl. eláll a lél egzete,
pedig t el je s bizton ságban vagyok. Persze mind en mozdulatomat jól kell irányítanI.
Eddig 80 egynéhány ablakot csinált am már igy meg , kb. húsz vár még rám . Nemcsak
kézi rnunka, de egyben szernlélödö ls, mert elsősorban egyedül vagyok. másrészt mln den fölött vagyok , harmadsorban a vidék gyönyörú . Nagy az ls ten-közels én. könnyen
megy az elm élkedés , még ha a kezem f ogl alt is. Ennyit a munkakörömről.
Salvert , franciao .: MI is kolában t anít unk, a körny éken hittant adunk, bet egeket
ápolunk és öreg eket 70-101 év között. Vannak összejövet elek, közös Imák . Az Ist eni
kertész a Gyöngyös mellől Ide ültetett az Auxances völgyébe. Imádkozzék értem , hogy
ha értem jön , virágozva találjon. - Vasárnap vol t nálunk és Itt misézett a Püspök Úr.
Díszebéddel fog adtuk, az ebéd alatt két n ővérrel együtt játszott gltáron - meste rie n
játszik - , ml pedig énekel tünk: " ~ nekel jü k közös örömünk. - Ma nseigneur Itt van:
köszöntünk!" stb . Úgy volt köztünk. mint egy családapa, nagyon jól éreztük magunkat .
Ugyanonnan: I:n megvagyok öregesen, munkám mind ig egy: a templom gondozásá.
ban 29. évet kezdem . te metö nk gondozása 34 éve. meg a virágok. Templomunkban
csak vasárnap használjuk a fút ést , egész héten kevés a l átoqat öla. Sok virágot tettem
az olt ár köré, és ahányszor én mint az Úr szolgálóleány a bemegyek . e fohászt mondom:
. Kedves vir ágaim , áldj uk , im ádjuk. dlcs ölt sük a ml Teremtőnket , Istenünket , Meqváltönkat!" Igy ki ssé megvi gasztalódom az el hagyatot t Jézus miatt az Olt áriszentségben.
Loango, Afr ik a 1979-Párizs 1981: Vizltáclós zárdárik francia ela pltás . 1966-tól. én
vagyok az egyetlen magyar . Heten vagyun k európaiak és öt bennszülött csatlakozott
hozzánk. Klauzúr ás nővér e k lévén, külsö apostolkodá sunk nincs . De z árdank ajtaja
nyitva áH mindazok számára, akik egy kis lelki összeszedetts ég után vágyakoznak.
Különös en a vakáció alatt a különféle szerzetek nőv ére i sziv esen [ önnek, hisz a váro s
zajátó l t ávol. a tenger part ján csendet és testl-lelkt felfriss ülést találnak . Nekünk pedig
e találkoz ások megengedik , hogya helyi egyház problémáit megisme rjük , és Imáinkkal
a sáncon dolg ozókat segftsük . A váro si fi atalok is gyakr an jön nek egy·egy napi lelk i
fri ssitöre. Megélhetésünket a baromfiállomány biztos ítja . Tojáshozamra dolgozunk. De
hogyalakossággal ls kapcsol atban legyünk, van egy kis betegkezelőnk, ahol naponta
30-40 beteget látunk elorvossággal és jótan áccsal. Nagy vigasztalásunk, hogy ml öta
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Itt vagyunk, a gyermekhalandóság minimálisra csökkent, és sok felnőtt szintén a ml
erősít ő inknek és gyógyszerünknek köszönheti élet ben maradását . M inden más szociális
Irányú fáradozásunk sikertelen naradt . Több f iatal családnak adtu nk csirk éket, hogy
keres ethez juttassuk őket, de amikor tojn i kezdtek, mind eladták ! Azután azt gondol.
tuk , hogya bárány kevesebb munkát ad és Igénytelenebb: öt családnak adtunk néhányat, hogy az állattenyés zté s re kedvet keltsünk ; hálót ls adtunk néhány fiatal munkanélkülinek , hogy halászni tudjan ak. Az eredmény? A hálót elv itte a vfz , a bárányokat
nem gondozták ; szóval nehezen megy nekik tervszer űen dolgoznI!
1979 óta afrikai házunkban csak annyi változo tt , hogy én és egy franc ia nőv ér egész·
ségi okokból valószínúl eg véglegesen visszatértünk fog adalm i zárd ánkba . A frikai házunkban egy ki s bennszülött 1979. szept. 8-án örökfog adalmat tett, egy ugyancsak 79.
dec. 28-án .beöltözött, és ez évben a Szent Szív ünnepén szintén vol t beöltöz és. Jelenleg a kis közösségben van 3 fr anci a, 1 mexikói és 2 bennszülött örökf ogadalmas, 2
ide igl enes fogadalma s és 2 újonc , valamint 5 fiatal, aki komolyan készül, de hivatalosan
még nem kezdte meg a jel ölt id őt .
Assis i: A mi közöss énünk

I d ős

ferences missz ionár ius

nővérekből

áll, akik vissza.

[ öttek a missziókból, ki KInából 43 év után, ki A frikából 48 év ut án, ki Indiából, s van,

aki itt élte ld az élet ét, felajánlva a missz iók ért. Egyik nővérünk 99. évében van, és
még mindig kötöget, saját maga tartja rendben a szob áj át , valamenny iünknek épülésére
van. M indennap szents égimádást végzünk a kitett Olt áriszentség e l ő tt , ott mind ig
megemlékezem Onökről , hogya jó ls ten term ékenyítse meg apostoll munkáiukat, és
nyújtson segftséget anyagiakban is.
Japán. (Itt kiv étel esen nem magyar nővérekről frunk, hanem a Japánban m üködö
magyar misszionárius, P. Béky Gell ért beszél japán n övérekr öl.)
Akinek nem kellett volna megszületn ie
Anyja apáca szere tet t volna lenni , de nem sikerúlt nekI. Ap ja meg szerzet espapnak
készült. Ot meg a rend nem vette f el. Ezután kötöttek házasságot egymással. Amde
már az els ő gyerekkel baj vol t . A fia tal asszony tü d ő ba jt kapott. A nem keresztény
orv os múvl vet élést Javasolt. Ezt azonban tiltotta a katolikus anya lelkiismerete.
Ezért egy kato liku s orvoshoz fordu lt tanácsért. Az is rögtö n látt a, milyen veszélyes
esett el van dolg a. Mégis váll alt a a fel előss é g et, és megtett mi ndent, hogy a gyermek
megszülethessék. Az aggódó szül ök igéret et tettek, hogy Istennek szenteli k gyermekü.
ket, ha szerencs ésen a vi lágra jö n.
l ány lett a kisbaba. Utána még öt gyer ek követk ezett, négy lány és egy fi ú. Az aszszony a harmadik szülés után te lje sen meggyógyult . Hat gyerm eke ma ls él, makkegészségesek. Az els ős zü l ö tt ap ácal el ölt . El ősz ö r nem nagyon akart a n őv é re k közé
menni , bármenn yire ls hálás volt anyjá nak, hogy váll alt a a születésével járó életveszélyt. l assan azonban hozzászokott a gondo lathoz, és elhatározta, hogy belép. Apja
azonban bölcsen azt t anácsol ta neki , várjon még egy évet, dolgozzon, s ha egy év rnulva még mindig kedve lesz a szerzetes életh ez, hát beléphet .
Egyetemista meg dolgozó lányoknak adtam éppen három napos lelki gyakorlat ot a
n őv ére kn él. Ott tal álkoztam vele. Már harmadik éve, hogy bent van. Nemsokára foga·
dalm azik . Két húga a három napos lelki gyakorl atra jött el. Az egyi k szinté n apáca szeretne lennI. Az apju k is el akart jönni , de mikor mondták neki , hogy ez rnost csak nöknek való , t réfásan megkérdezte: ha szokny ába bújn a meg fátyol t tenn e feJ. beeneednénk? Úgy látszik , tudj a, miv el tartozik a jó Istenne k fel esége egészségéért meg hat
nagyszerú gyermek éért ...
A vért anúk unokái
Az elmúlt nyáron Dél-Japánban adtam 30 napos lelkigyakorlatot egy japán konuregácló nőv ér ein ek . Ez a kongregáció tö bbek közt arról is nevezetes, hogy csak japánok
vannak benne, és szinte mindny áj an a hosszú üldözést átvés zelt keresztények leszármazottjal. Nagaszaki körny ékén meg az egyházmegyéhez tartozó szigeteken t ízezrével
élnek még ma is a régi k eresztények kései unokáI. A több mind kétszáz évig tartó
kegyetlen üldözés ellenére ls megtartották hitüket, és készek vol tak ezért minden
áldozat ra. Jórészük szegény volt, mint a templom egere . A sz ám űzet és döntötte ő ket
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nem egyszer ebbe a keserves szegénységbe . Máskor meg önként vállalták a nélkülözéseket azzal, hogy terméketlen, lakatlan szigetekr e menekültek, csakhogy hitüket meavall has s ák,
Kb. száz évvel ezelőtt az üldözés uto lsó nagy hull áma megInt szétszórt közülök
néhány ezret Japán különböz ö részeibe. Szerencsére ezúttal csak néhány évi g tartott
ez a megaiázó számkivetés. Mégis sokan belehal tak az embertel en szenvedésekbe és
kínzásokba. Cuvanóban is pl. több mint harmi ncat temettek el az alig száz fö nyi csoportból. Nos, az említett kongregáció .a lapitól" ezek ből az els odort keresz tényekből
kerültek kl. Négy fiatal lány közös életre szánta el magát . A szegényekkel , betegekkel ,
gyerekekkel kezdtek el foglalkozni. Példájukat hamarosan mások is követték. Nemsokára már egyre több keresztén y közösségnek vo ltak ilye n áldozatos csoportjai. Nem
mentek férjhez, szegénységben, egysze rű szeretetben szolgálták a most már szabadon
hagyott keresztényeket (és nem kereszté nyeket) , nem fe ledkezve meg a lélek szüks éqletelr öl sem (hitoktatás, nevelés stb.).
A század közép én (1956) olyan világi szerzetfélébe tömörü lt ek a nagaszaki egyház.
rneqy ében szétszórtan rnüködö és csak lazán öss zefüggő csoportok. Az eggyélevés
jelképéül egyszerű egyenruhát és új nevet kaptak: .Az Úr szolgál óleá nyai nak konqregációja: Mert ebben látták hivatásuk lé nyegét: Máriá hoz hasonlóan az Úr szolq álöleányai akartak lenni a nagaszaki keresztények szolgálatában.
De ez csak az első lépés volt az igazi egység felé . Húsz éves , jól átgondolt el ökész ít és után, 1975·ben igazi kongregáció lettekl Új nevet vettek fel: .Az angyali üdvözlet
Kongregációja: Es szerzetesi ruhát öltöttek magukra I A kkor. ami kor szerte a világon
a női szerzetesrendek világi ruhával cserélik fel a megszentelt habitust: ezek az egy·
szer ü, napsugaras japán lányok boldogan hajtják fejüket a Krisztus édes igájába, és
szent büszkeséggel viselik új szerzetesi ruhájukat. Az öre gek is, akik még .szabadon "
nőttek fel ebben a szervezetben, zokszó nélkül váll alták a szerzetes élettel j áró meakötöttségeket.
Ma már nem kell nekik nap mint a nap a földet túrn i , tehenekkel bajl ödnt, vagy
gyalogosan róni az egyenetlen, hegyi utakat. A .japán csoda" ők e t is ko rszerűs itette :
ízléses, jól felszerelt napközi otthonokban. kényelmes plébániákon, korsze r ű kórházban
szolgálják az Istent. Ak iért annyit kellett őseiknek szenvedniök. Az újoncokat középIskolába küldik, munkájuknak me gfelelően kiképezi k. Csak a szellem a régi: felebaráti
szeretet és evangéliumi egyszerűség. Nagy amblcióik nincsenek: múlt juk hoz h üen csak
a nagaszaki egyházmegyében dolgoznak. Ott ápolják. ébresz tgeti k, erős ít i k az ő sö k
hitét, főleg a gyermekekben. Ma kb. 350 a kongregáció léts záma. J e len tkezőben nincs
hiány; eddig még mindig volt hivat ás szép számmal.
LEVELESLÁDANKBöL
(Erdélyből:) Ausztriai utam lelki élmé nyei még mélye bbek és maradandóbbak a látvány szépségénél. Sok esetben talán az üzleti haszon, a t urt staf orqalorn ápolása az
indíték. de a legkülönbözőbb formáit láttam az udvariass ágnak, fi gyelmességnek. A
forgalom Irányitásának hivatalos szervei megoldani segítene k a közlekedés beny ódalmait. Egészen barátságos a gyalogos-autós viszony. Nagy tür elemme l hord ja el ő a
k e re s k e d ő az áruját, és szivesen tájékoztat, hogya leg megfelelőb b e t kapja a vevő. Az
étkező-helyeken vetélkednek a legmeghittebb vendéglátással. Az új te mplomok az éle tből nőttek ki, de a régiekbe ls sikerült bevin ni azt . Sokszor láttam babakocs ival , iskolás gyerekekkel, kamaszokkal felvonuló sz ül öket. Kis közösség a nagyobba magával
hozva, töltekezve az egység erejével. Láttam üre s marokkal - kitárt szívve l öket az
életadó kenyere t osztogató diakónus elö tt elv onui ni. Látt am. ahogy kézről kézre adják
a perselyező klskosarat: ahogy dalolnak, ahogy könyörögnek, saját és k ö z ö ss éq űk, az
egész emberiség gondját, örömét tárják égi Aty ánk elé . Bár nem értette m, ml vo lt a
lecke, a jó hir melyik passzusát magyarázza a pap. de örömmel szoríto ttam meg egy
3 éves kislány felém ny újtott kezét a békefelhivásnál. Hittem és hiszem. hogy lesz ,
hogy kell legyen foganatja. - Láttam egy fiata l anyát az utc án. aki hátán vitte aIIg
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járó kis fiát, öl ében a pár hónapos babát, és két oldalt hancúrozott mellette két kis fia .
Olyan könnyedén ment, mintha gyerekeiból szárnya nőtt vo lna , és olyan vid áman,
mintha társasjátékot játszottak volna . Egy más ik mama 3 kamaszlányával hódítón s étált egy rózsaligetben . Lányai időn k ént átölelték , megpörgették , sugdostak neki, és
egymást mege l őzve kedveskedtek . Egy iskolás fi úcska duzzogott mellettük bánatában ,
hogy neki nem jut semmi a mamából. Közelükben bársonyosabbá, Illatosabbá váltak a
rózs ák. Láttam f iatalokat, ahogy templomba kfsértek vakoka-, elsötétült éle tek ne k
igazi derül évé. vIlágosságává váltak. Legnagyobb élm ényem tal án mégis négy ismeretlen fiatal volt. Me gdagadt tyúkszemeim romjain üldögéltem egy vill amosmegá ll óban.
Nem t udom, vég órámat v ártarn-e jobban, min t a vil lamos t , am ikor fe lt únöen hangos
nevetésre, jókedvre lettem figyelmes . Tolókocs in köze ledett a jókedv. 16 év körü li lány
ült a kocs in. Keze te ljesen hiányzott. Divatos farmernadrágj ának mindk ét szára erősen
feltúrve, belőle két elferdült, nagyon röv id lábforma lógott ki meztelenül. Zippz áras
pénztárcát szorongatott, nyitoga tott , mikö zben nagyon vid ám dolgokat mes élh etett,
mert azon nevettek. Egyik k is ér ő je egy olyan kis lány volt hogy két keze a váll ából
nőtt kl k őzvetlenül, és ha ügyese n homorított, kezet foghat~tt önm agával. A tolókocs it
egy olyan leány tolta, akinek egy ik keze ép volt, és nehézkesen járn i ls tudott. A negyed lk egy ügye tlenül lükkögö f iú volt . A maga f iatalos bájáva l mindhármu knak udvarolt. és segítette tolni az alkalmatosságot. Úgy emlékszem, nagy csend lett a város
zajában. Ilyen ti szta Jókedvet senki nem mert megzavarni . Nekem is elpárolgott a vllágfá jdalmam. Megszáml áltam végtagja imat, éve im et, és próbáltam eszemb e Idézni azt
a sok-sok jót, amit tele marokkal kaptam az élettől , amivel pazarul gazdálkodtam , s
amiket alig jutott eszembe megköszönnI. Azó~a ls próbálgatok olyan ropogós friss jó.
kedvvel örülni minden apróságnak.
- Csudá latos, hogy ha az ember megtalálja önmag át a legegyszerúbb munkában ,
akkor már ny ert ügye van . Ha nem akarok többe t , nagyo bbat , mint am ir e képes séget,
tehetséget kapt am, de ehhez képest a max imá lI sat Igyekszem nyújtani . S mindezt lsten
dicsöségére. Igen szeretem az emb ereket, s ezért is örü lök beosztásomn ak , mert
könyvtárunkban naponta elég sokan megfordulnak , akikkel , miközben kölcsönz ök nek ik ,
elbeszélget hetek. Olyan sokat voltam egyedül, sokszor k étséabeestem. Mos t pedig
szeretném, hogyha igen sok embernél nem rajtam múlna , hog y nem lsmerí meg a felebaráttal s Istennel való közösség örömei t, meg erő s ítő élményét . Úgy érzem , a mai ernbereknek igen nagy sz űkséq ü k van arra, hogy ta rt ozzanak valahová . ~s oly sok ember i
ért éket lehet felszínre hozni, ha szeretettel közeledünk valak ihez .
- A z embe rekben köztünk járó Krisztus s űrűn felk eres . Ot-t íz embe r néha, kezdve
a 8 hónapos korcsoporthoz tartozókon. Nem is tudok mással fogl alkozni , mint ve lük .
Elhagynak a problémák, és örü lök minden pill anat nak , ami kor még szolg álhatok . Sok.
szor csak úgy, hogy egy sz ö vál aszt sem várna k, csak kibeszélni akarj ák magukat .
Semmi más dolgom nincs, mint a nap 24 ór ájában ké szenlétben lennl , mert van, aki
este 1/2 tü-kor ér ide, és nekem csak nyitott szivve l kell az aszt al melle tt ülni s hallgatni vagy az örömöket, vagy a seb eket.
- ~desapám ültette belém Urunk szentséges Sziv e ttsztel et ét és a teológia Iránti érdeklödésemet. Néhány éve elhatároztam, hogy nem maradok meg az egys zerú érde klődés mellett, hanem t anulni fogok . Egy kics it bolondna k tartanak, hogy két kis fiam
meg az állásom mellett Ilyesmivel ls fogl alko zom, - de ugyan hova [utn ék , ha t örödnék Ilyesmivel ?I M intha azért, rnert . a világban éle k", nem lehetne Urunk életem középpontja, mintha azért nem szerethetném Ot Igazán! I:-s fgy oda ls bejutok , ahová .egy'
h ázlakat" még közel se engednek, - és ott van csak Igazán szüks ég apostolkodásra.
Ha hivatásom a szeretetszolgálat, ar. ugyan otthon kezdem , de semm i esetre sem
szabad ott megállnom! Egyelőre úgy gondolom , ha nyugd ljban leszek és a gyerekek
meg tudnak áll ni a maguk lábán , nem lesz szükségük rám, kimegyek valahova falus i
plé bániára, lehetOleg szegény helyre, ahol nem kfnálhatnak fel f izetést - Ilyen , sa]nos. van elég - , és ott fogok dolgozni , amire szükséq lesz: hittan , edmin lsztrácló.
háztartás . Add ig pedi g t eszem azt a kevese t , amit tehetek.
- Mo st nagy vizs galázban vagyunk . A Hittudományi leve lez őjén m ásodikos vagyok.
Szfvesen elbe szélget nék Itthoni szép ö römü n k rő l. munkánkról és rendületlen bízalmunk -
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ról. Az lsten nagyon szere t min ket! t:s ez nem .vá ra kozás" , hanem VAlÖSAG I Hit ünk.
nek gyöker e van. s ml ls fáradozunk azért. hogy .harrn tncszoros . hatv anszoro s. sz ázszoros " termést hozzunk . Am it tanu lok , az csodálatos! Innen is örömem. felelőssé.
gem. de nagy ráhagyat kozásom ls Istenre ! Akiket meghIvott. meg is tart ja. mert lsten
mindenkor hüséges igéretéhez!
Me nny i nagyon ren des. komol y keres zt ény él ors zágunkban! l átom a virágzó
hajt ásokat . s bizom a bő termésben. IOppen tegna p volt nálam két kismama. Az egyi k
család , ahol három gye rm ek van. alb érletb en lakott. ott nem túrté k már agyere keket
a zaj miatt . Befo gadta őket ez a más ik ker eszt ény csalá d, ahol öt kic si van. (gy rnost
B gyermek és 4 felnőtt él bol dogan egy kis lak ásban. S e rrő l ügy beszél tek. mintha
ez a leh ető legt ermészet esebb lenne. Nagyon boldogok. kie gye nsúlyozottak. A gyere.
kek aranyo sak. mind olya n. mi nt az élet. egészségesek. Sok ehhez hasonló példát tud nék Irnl. Hiszem. hogy nálunk is kibontakozóban van egy mélyebb keresztény éle t. s
a vil ági hi ve k ig énylik ezt. A papságn ak mintegy fel kell zárkózni hozzáj uk. habár van nak nagyon rendes papja ink is .
- Olyan különös , hogy az ember akárm ilyen lelki vagy te st i problé máva l ta lálja
magát szemben. min dig kellő Id őben megkap ja az elig azodás lehe t ös éqét. Aká r egy
jó könyv ben. egy szentbeszédben. egy jóbaráti szóban vagy egy jól sikerül t el m élkedésben . Minden olya n - szint e kézzelfogható - Gondv is elés szerint történik az ember
életében. Ez ol yan jó és megnyugtató .
- t:let ünk tanús ágt ét ele is hadd le gyen hálás szeretetün k k i fej ező j e . M iné l v álto zato sabban tápl áikozu nk: Jézus t estével . szent igéjével , s embertestv éreink hi tével ,
gondolataival. annál egészség esebben élhetünk . f e ]1őd h etü n k.
- Tíz napig négy pici kisfiúra kell ett a sógomőmme l vigyázni . Az egyi k két éves
lesz . három pedig négy éves. lO ppen abban a korba n vannak . ami a nagy felfedezések
kora. s amikor még hiába mondom , hogyasünd isznót nem kell meqstrn oqatn l , mer t
sz úr, azt el öbb kl kell pr óbálnlok, hogy cl is higgyék. S az is nehéz vo lt . hogy általában esett az es ő . s nem mehett ek ki a udvarra. igy a bezártság még inkább meqvadí totta őket. No azért kü lönösebb baj nem volt , mégis örül tü nk . amikor alud tak . Olyan
f élelmetesen szép v il ág a kisgyerm ekeké. ahogyan ránk t udnak hagyatkozni mindenben.
Ezt a védte lenséget kell nekünk vigyáz ni. S ezt a védt elens éget kell átél nünk ahhoz.
hogy mindenben Istenre tud j unk mi ls hagyatkozn I.
- A napokban busszal men te m be a váro sba. Tömött volt a kocsi . Egyik megálló
e lőtt egy sovány n ö Igyekszik az ajtó fe lé. Közben v életlenül meglök egy másik nöt.
Az rögt ön föl szisszen. és nem éppen udvarias megjegyzéssel leckézt etl a tolakodót.
Ez azonban moso lygós arccal ezt válaszolj a neki: . Kedveském . v éle tlenül löktem meg.
l ássa, nagy csomaggal vagy ok. De azt igérem. ha nálunk földrengé s lesz. magáért
fogok Imádkozni. hogy baj ne érje : Szívból elnevettem magam . Nohát ez igazi ker esztény vál asz volt. Bárcsak Ilyen szópárbaj hangzana fö l mindig az aut óbuszokban! Sa]nos. legtöbbször gorombán viss zavágnak egymásnak az emberek. azt án egyik is , másik
ls dünnyög magában. Az Ilye n bosszankodást ped ig el lehetne intézni kedves rnoso ly lya l, vagy udvarias szóval.
- lO vekkel e zel őtt itt já rt egy cigányné. l eánykányir a t öpörödve , betegen kuporgott
az ajt óm e l ő tt . s valami mel eg ruhát kért. Még bic iklis koromból volt egy lov aglófolt·
tal re generált jó meleg t élikabáto m . Nagy megkönnyebbüléssel adta m oda. de nem
voltam biz tos. hogy gye ngeség ében el tu dja vinni . mert nagy volt. v ast ag és nehéz. A napok ban Ismét itt járt. és . urbl et orbi" - megáldo tt . Megáll t a szobám köz épén.
letette csomagját . Karja egész hosszával keresz tet vet ett . hangos szóval elmondta a
M iatyánkot. fél ig az Úrangyalát (ennyit tu dott) . és mind enre kiterjedO hosszú áldást .
A le gmeghatóbb az volt benne , hogy a meleg kabátban vi sszaszerzett kicsi ere jének a
fel ét nekem adja a jó lsten . Ilyen nagy lélek szorult ebbe az apró ci gánynéba. Ald ás ától új életkedvet kapt am . s hiszem. hogy az l st en nem veszi el utol só vagyonkájának
a fel ét .
- Ö Igen . a szenv edés szük séges. Az a .nyolcadlk szents éq." A Gondvis el és akaratából ebb öl kaptunk! Neh éz. de érdemes! Eivérem meghalt. autóbaleset következt ében. t:desapám éVll kig t artó súlyos bete gség után szin tén. IOn még fel üln i sem tudok .
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Sok barátunk van , szeretette l vesznek körül! Minden érdekel l Mindennek nagyon örü.
lök , Van bOven idOm; mi ndenki t meghallgathatok , Hát ez a szolgálatom . Ez a hivatásom.
NOvérjelölt voltam, mikor 31. éve a betegség k e g y e I m é t megkaptam. Boldog vagyok! Imát igérek!
- Napok ót a akarok írni. de hiába, aki nyugdljas, annak a maga számára nincs
Ideje . Egyik hely ettesitésbOI még kl sem fo gytam , már vár a másik , meg a ki s öregek,
betegek. Csodálatos az lsten kegyelme, hogy amikor szeretetszolgálatról van szó,
szinte megkétszerezi az ember fiz ikai s lel ki erejét. De nem ugyanezt tetsze nek-e t enni
ott ls? Ez a ml hivatásunk, ezt kéri majd t ől ün k egyszer az Úr számon.
- Miután az öregkor után már csak az .Orök Tavasz' követke zik - lsten tudja ,
még hány évünk van, amit itt a földön tö lt ünk - , én már rnost gondolok arra, mi legyen
az, amit unokálmnak eml ékül hagyhatnék. IOs eszembe ötl ött, hogy készitek egy kis
l ádlk át, egy .klncseslád át" , s abba belerakom mindazt, ami t én kincsnek t ekintek .
Ennek a kis ládának az ő rzé séve l megblztam elsö számú uriok ánkat. aki most 14 éves ,
és elég komoly ahhoz, hogy O legyen az én kincstárnokom. O fo gja kezelni , és aki
óhajtja, annak ad bel öle olvas ásra bármit. Mert ebben a ki ncsesládában könyvek, Jegy·
zetek, idézetek, versek lesznek , kizárólag olvasn iv aló, arnlket én élet em második felében, de leginkább öreg koromban összegyü jtött em, ami ket én nagyon szerettem és
kincsként örzök. és azt szerétn ém. ha ti ls kincset t alálnátok bennük. A klncs t áramban benne van a Szentirás , ami a kincsek t árháza! Azut án különb özO címszók alatt
dosaztékban összeraktam az ir ásokat : szeretet - szenvedés - keresztény hltünk öregség - halál - stb. stb. Legnagyobb örömöm az lenne, ha mindny ájan olv asnátok
ezeket .
- Ez az év részemról nagyon gazdag volt lelkiekben , mert nagyon sokat szenvedek.
Már egy éve kezdOdött szegény édesapám betegsége, 4 hónap múlv a örökre elpihent
szegény. Az O számára megváltás vol t a halál, már 84 éves volt és tüd örákos. t ehát
sokat szenvedett. De Itt maradt szegény édesanyám az ó gyógyitha tatl an bet egségével.
81 éves, de 81 kilós ls , és úgy emeig etem szegényt, eszik , de mindig gyengébb. O is
sokat szenved, de én is éJjel·nappal. De nem baj, van mit adni az Úr Jézusnak, ezt a
sok szenvedést. Csak azért kérem a jó Ist ent , hogy adj on nekem eröt és sok türe lmet,
mig O él , mert hiszen neki rajt am kivül senki je si ncs . Nem tud juk, mit rejteget számunkra ez az élet, de utána már az örök haza lesz, csak ezen az úton tudj unk haladni,
amelyiken most járunk.
- (Belgiumból :) Jól sik erült karácsonyk or a M . néni köszönté se. Csak nagyot n ézett, hogy az oltár kalocsai terIt Ovei van letakarva, rátúzve a rajz és fe lír ás. amely a
magyarok köztí múködésének SO éves Jubileumát fe jezte ki. A karácsonyfa , Jézuska
és virágok még ünnepélyesebbé t ett ék az egt szet . Kértük, hogy érte legyen a mise,
utána még a helyszinen (a kultúrház nagyt ermében) megköszöntöttük danaszolva. és
felolvastam egy kis összefoglalót, amelyb en igyekez tem méltá nyolnl SO éves müködését. Majd asztalhoz ültünk, mint mindig, mikor val akit ünnepel ünk. Finom töl t öttk áposzta és töltöttpaprika , sütem ény, konty alá való k és egyéb jók került ek a fei dIszített
asztalra. Közben, mi g ej tOztünk, felolvastam két régi verses jegyzOkönyvet . Jól esett
vicces formában közösen átélni a rn ültat . - Elóbb t anakodtunk , mit adhatnánk valami
.nagyot" M. néninek , de semmit sem találtunk méltóbb nak, mint meleg, családias
atmoszférát teremteni, ami sikerült ls. Köszöntö tt ék Ot már a tav asszal. Aty ánk felmutatta a Rómából érkezett pápai kitün tet és te kercsé r. és át is adta. De gondolo m,
M . néni nem a Pápától várta az elismerést, hanem a magyarj aitólI [NB Figyeljük meg
több mint 30 éve kinn élö levelezOnk izes magyar nyelv ét! Szerk.)
[Hollandiából :) Az itteni Erza ébet -nap táji mls ével kapcsolatos elOkész!tésn él
az a tény kapott meg, mint aktuá lis és konkrét pél da, hogy ez a négy éves korban
otthonából kiszakadt gyermeklány úgy meg tudta őrizn i magyars ágát az Idegenben,
hogy nekünk magyaroknak a szemében mal napig ls magyar szent. Viszont ó az idegen.
ben magyarsága me gőrzésével mégis annyira Integrálódott, hogya . vi lág" t eljesen a
magáénak IsmerI. Szememben ma ez az ő fontos I d ő s z e rú s ég e klnt i-bentl magyarok
számára,
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Elód István piar ista prof esszor, aki három évvel e ze lő tt tette közz é monumentá lis
István: Val I á s é s E g Y h á z . Szent István Társul at , Budapest 1981 , 364 o.
•Kato likus Dogmat ikáját · , tartozott ezzel a könyvvel , mivel az egyh áztan abból klmaradt. Azt ugyanis a szeminaristák számára készit ett teológiai jegyzetek országos tan.
terve egy más tant árgynak, a t heologi a fundamentalis-nak t árgykörébe utalta. A szerz ö
ebben a könyvében ls nagy dogmat ik ája médsz er ét követI. Vil ágos e lőa dásmó d, a v élemények tárgyil agos Ismert etése, kie gyensúly ozott Itéle talk otás j eli emzl. Tekintettel a
szekulari zált vagy atei sta szellem i körny ezetre, Igen fon tos a vall ás és a vall ásosság
fenomenológi ája, 11 1. annak bölcseleti és t eológiai kiért ékel ése, valam int a rövid vallástört éneti átteki nt és. Ez az ún. fundamentáli s teológia egyben bevezet és az egyház·
tanhoz. amelynek azonban kIfe jezet ten teológ iai dogmat ikai a módszere . A szerzó heIyesen a II . Vatikán i Zsinat egyháztanát vette irányadónak ; de bizonyos kérdéseknél ,
pl. az egyház fogyatkozhatatlansága és tévedh etetlens ége t émakörében teki ntettel
volt a zsinat utáni vit ékra is, úgyszint én a kötet véq én tárgyalt nyil t kérdésekben: a
klérus t ársadalm i helyzete, a cöl ibátus , a n ők papsága. Orömmel üdvözöljü k Elód István
újabb jelentős munkáját , amely bemutatja a katolikus nézőpontot a vallásossággal és
a vallásokkal kapcso latb an, majd pedig egyháztanában a katol iku s egyház ön értelmezését fejti kl rendszerez ett formában.
Itt emlltjük meg, ho{jy a Társul at karácsony ra megjelentette II. János Pál Laborem
exercens kezdetú szoc lál is körlev el ének magyar fordítását is a . Pápal meqn yllatkozások" IV. fúzeteként. A fordltás dr . Diós Istv án munkája, mi nt az eddig iek ls.
Szabó Ferenc
Előd

Csőgl János: T e d d m a g a d i g a z e m b e r r é I (Eletünk pro blé mái a mai ir odalom tükrében.) Szent István Társulat , Budapest 1981 , 374 o.
Csőgl János egyéni zamatú munkáival már réq óta . m élys z ánt ást" képvis el a magyar
teológia i és lelki irodalomban. Ez a könyve mégis meglep etés. Nehéz lenne meqhat ároznl a genezisét: vajon a keresztén y éle tről val ó személyes elmélkedéseit és tapasz talatalt Illusztrálta-e a mal magyar Irodalomból összegyújt ött (többny ire ver ses) idézetekkel, vagy megforditva : olvasm ányai . provokáltá k-e ki' az elmél kedést? A kettő tel jesen eggyé ötvöződik .
A könyvnek két klemelkedö értéke van. Az egyik az írö vi lágnézete . Ma még ritkaság, hogy valaki nemcsak elvben vallja a II. Vatikáni Zsinat f elf ogását a keres ztény
él et ről , hanem ez a rneqúl ult, friss , életközeli lelkiség a sziv ét és Igy minden rneqnyllatkozását ls átjárja. Ezt találjuk Itt, áradó bős égg el, t ermészetes, józan kleqyen súlyozottsággal és nagyon bevllágltó, ötletes megalapozással. Csak kapásból egy-két
idézet: .Az életnek haláli g gazdagodnia kell. Gazdaggá csak az lesz, akiben nyitott ,
minden igaz érték józan befogadás ára kész a léle k - bárhonnan kínálja magát az érték : - , Mi vel a t echnika behálózza életünk minden perc ét, bel e kell vonnunk h ivő
életmódunkba, s akkor l sten ls jelen lesz egész napunkban." - . A tisztaság nem steril
fehér . A valódi lel ki t iszt aság a szeret et. Aki t isztává akar vál ni . legyen jó mindenkihez."
A másik érték : a mú valós ágos kincsesbányája a mai magyar irodalomnak, feltárva
mélye n emberi és - tudva-tudatlanul - mélyen keresztény jellemvonásait. Teszi pedig
ezt, ami igen fon tos , minden prozelitizmus nélkül. Az idézetek önmagukért beszélnek .
A sz erz ö nem azt a kényelmes megoldást választotta, hogy ún. •vall ásos költ ökt öl"

92

id ézzen. Hogy századunk két költ öt l ánqelm éje. Ad y es József Attila milyen klaknázhatatlanul gazdag Ilyen szempontb ő l . azt Ism erőik már régen tudják . De felvonul itt
Devecseri Gábor, Fodor András. Garai Gábor. Hajnal Anna. Ratkó József, Váci Mihály .
Weöres Sándor és megannyi más jel es költőnk. Igaz, esztétikai szempontból nem ért hetünk egye t időnként az idézés technlkájával : a - nyilván helytakarékossági szempontból - kiszakitott sorok megcsonkitják a mond anlval öt, ha a gondol atit nem ls. a
művés z it bizo nyosan. Ebből a szempontból .kevesebb több volna." I:s persze versben
két szeresen szomoritók és zavarók a sajtóh ibák is. legfőbb Ideje lenne gondosabban
korri gálnl az értékes kiadásokat. Pedig különben a könyv nyomdai beosztás szernpontl ából is . szemreval ö".
A legm elegebben ajánlhatjuk ezt a munkát mindenkinek: papoknak és világiaknak
egyaránt . A legfontosabbhoz nyújt segédkezet : hogya mal valóságban élve dolgozzun k
emberebb emberr é. Igaz emberré válásunkon .
S.M .
Karol Wojtyla: J e I , ln e I y n e k e I I e n t m o n d a n a k. Elmél kedések. Ford . Batt ik
Izabella. Opus Mystici Corporis Verlag , Bécs 1981 , 144 o.
A pápa szűkebb körú munkatársaival együtt ve sz részt évente lelkigyakorlaton . A
bevezető estén és a befejező reggeli elmélkedésen kivül öt teljes napot szentel életének megújftására, Istennel való bensőséges kapcsolatának elmélylté sére . Nem vonult-e maga Krisztus is vissza mindennapi ég ető tev ékenyséqéb öl, hogy imádkozzék
Atyj ához?
1976 tavaszán VI. Pál pápa az akkori krakkói érseket . Wojtyl a biborost kérte fel az
elmélkedések megtartására. A nyomtatásban ls megjelent elmélkedéseknek külön zamatot ad a történelmi fejlődés : mit rnond , mire hfvja fel a pápa f igyeimét a jövendó
pápa.
Alapgondolata nem más . mint a kinyilatkoztatás lényege: Istennek Kr isztusban kíteljesedett szer etete, szövets ége és az ember felel ete. A hangsúly azonban saj átos.
Kidomborítja, hogy a teremtés kezdetétől fogva (ezért tér vissza Ismételten a Tererntés könyv ének első három fejezetére és az ún. protoevangélIumra) napjainkig (amit
egyré szt a II. Vat ikáni Zsinat. másrészt korunk kü lönféle szellemi áramlatal képvi selnek) az lst en Igéj e. az Evangélium örömh íre mellett fellép az .ellen-lqe" , az .e ll enovanpéllum" . Jézus jel. amelynek ellentmondanak .közvetve" , azaz gyakran azok is.
akik . ta nltvá nya lna k mondják magukat" . akik rá hivatkoznak. - de a valóságban elhalt gatnak egyes pontokat. elferdítlk az igazságot , eltorzltják tanl tását. M ások pedig sz ő 
ges ellentétben állnak Krisztuss al . merr elvetik az evangéliumot• •tagadnak minden
Istenre. emberre. vil ágra von atkozó igazságot. melyeket az evangélium hirdet" (Bef e·
íezö elm élkedés). A küzdelem néha brutállsan folyik . bár korunkban leg inkább cs ak
burkoltan . megőrizve a szabadság látszatát. - Az ember azonban csak akkor lesz iga·
zán ember. ha éli lsten tervét. ha Kr isztusban leli meg irányitó fényét. A Redemptor
homi nis encikl ika vezérelveit hirdeti már a lelkigyakorlat alatt.
Az Egyház egységének látható kezeséhez , őréhez s közvetlen munkatá rsaihoz szólt
a krakkói érsek. De ez az egység csak akkor átüt ö erejű, ha a részegyháza k szln e.
szava fonódik csokorba . I:rthető tehát. hogya lengyel nép hű f ia újra meg újra péld ákat hoz az ö tapasztalataikból . merlt hivő életük ezer éves kincse iből. KIcsendOInek
személyes élményei ls. mint pl. 12 éves fejjel megélt nagyszerdal zsolozsmás emléke
(63. o.l . Az egyes napok gondolatai t pedig az évszázadok folyamán kijegecesedett és
számára ls oly fontos áhitat gyakorl at okban foglalja össze. A teremtő és szövetséqet
kötő Atya tervét az örvendetes olvasóban , a megtestesült Fiú és megszentelő Szerete t
gyümö lc sét a fájdalmasban . a megváltás titkát és embert felemelő győzelmét pedig a
d icsőségesben. Mári a. Krisztus kegyes társa (alm a socla Christi) elválaszthatatlan
Fiától. A negyedik nap együtt megyünk Krisztussal a getszemánl ••szentöral" Imár a,
mlután vele próbáltunk behatolni az ember misztériumába. Végül az ötöd ik napon az
örö k igazságok átelmélkedése a keresztúthoz vezeti el a lelklgyakorlatozót.
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1975-ben az OM C már megörvend eztetle a magyar olvasó közöns éget egy pápa-lelkigyakor lattal: J. Loew elm élked éseivel Jézus Krlsztusröl , Ez az újabb, kettős érte lemben ls pápa-lelkigyakorlat hirdeti , hogy Kri sztus jel , amelyn ek ellentmondanak. A másod lk keresztény évezred utolsó negyedszázada a megpróbáltatás Ideje, de a nagy
reménys égé ls: ezért kaptuk Kri sztust , aki a nagy jel, s mellette áll a napba öltözött
asszony, mint "nagy jel, amely feltünt az égen" (Jel 12,11 .
Benkő Antal
W. Egger: Krisztus követése hitben . Munkafüzet a M árk-evangéliumhoz. Ford . dr . Cselényl István. OMC Bécs 1981,36 o.
W. Egger harmad ik füzete (vö . Szolgálat 46. és 51.) Márk evangéliumá nak elmél kedéséhez nyújt seq íts éqet. Alap jában véve követi az előző két füze tnéi sikeresnek
bizonyult módszert. De ahogy címében feltüntetI. elsőso rban a keresztény élet alaklt ását tart ja szem előtt : Krisztust követni a hitben . Éppen ezért cs ak két fej ezetet emel
kl az evangé liumból (8,27-10.52) , ahol Jézus feltárja, mit vár azoktól, akik útján el
akarják kis érnI. A szerzö utal arra is, hogy a 12 elm élkedés a második (B) liturgikus
év mely ik vasárnap jának felel meg. M inden elmélkedéshez Imádságot ls csatol. (gy
mindig újabb és új abb szempontokkal gazdagitja a Szenti r ás megértését és alkalma zását.
B e n kő An tal
A m a g ya r b e n c é s e k 50 é v e B r a z II I á b a n . A Szt . Gellért kolostor kiadása. Sao Paulo 1981,58 o.
Már régen szerettem volna megismerkedni a braziliai magyar bencésekkel. Ez sl kerult végre rnost, hogy kezembe vehettem ezt az ízlé ses klá llftású füzetet.
Ha két Ismeret len talá lkoz ik , vizsgálódó tek intetükben ott búj kál a kl nem mondott
kérdés: "Ki vagy?" Erre nem kapok választ a könyv elején, hanem mint ahogy a magyar
bemutatkozásnál a vezeték-, a családi nevét mondja először, ők ls azzal kezdik , hogy
kik voltak az eleik, honnan jöttek. S az egész könyvön végighúzódik a hála az e lődök
és az anyakolostor, Pannonhal ma Iránt.
Aztán arról beszélnek, mit tettek eddig , mit csinálnak most. Meg sem kIsériem, s
kár ls lenne ezt a munkát röviden összefoglal ni helyette Inkább fölsorolnám a legg yakori bb, mindig visszatérő szavakat . Term észet esen: magyar és - br azi l. Igen, brazil,
mert az eredetileg a magyar kivándorlók lelki gondozására küldött benc ések hamaro san belekapcsolódnak a brazil pasztoráclóba (erről külön fejezet szól), s különbs éqtevés nélkül segitenek ott, ahol éhség van kenyérre vagy Igére. Aztán: feladat , menekültek, látogatás, lelkigyakorlat, kör, csoport, csapat, mozgalom , tanfolyam, találkozó.
klub, bizottság, Ingyenes, segély , gyerek, fiata l , öreg. és újra meg újra: Iskola .
Csak a könyv végé n mutatkozik be, mondja meg a . ke resztnevét" a közösség. S
Itt ér a második meglepetés . Kétszer ls újraszámolom; nem, nem tévedtem: a három
meghalt rendtárson kivül összesen 24·en vannak, s ebből öt még nem tette I.:: az
örökfogadalmát. Azonnal fölvetődik a kérdés, külön ösen miután a fényk épeket ls megnézem, hogy ekkora akt ivitássai hogyan tudnak megm aradni lelki embernek, szernl élödö szerzetesnek, s hogyan bírták. bírják ezt a töm ént elen munkát. Az egyes fejezeteket lezáró röv id elmélkedés i szakasz adja meg a választ : .G ellért tanit bennünket . ... ,
.felemelve magasra a keresztet" és .Isten akaratára f igyelmező Imádságos csendben . ...
Igen, igy lehet. Csak Igy lehet .
Sr. Ancil la OSB
Nemeshegyi Péter: J ó a z I s t e n (tkk IV/5]. Róma 1981, 144 o.
Al szeghy Zolt án: A z e m b e r J ö v ő J e (t kk IV/ 9) . Róma 1981, 124 o.
A .Kls Magyar Summa" sorozat lassan teljessé lesz . A munka oroszlánrészét vállaló szerzők (mindketten 5-5 könyvecskét irtak) együtt megjelent munkáját elóbb
közösen ismertetem , majd ráté rek egy-két részletre.
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Az üdv özít ö lsten szeret etének kiáradását. majd vé g s ő kiteljesedését kfsé rhetjük
nyomon. Régi nyelvh asználattal a kegyelem és a . v éqs ö dolqo k" a két könyvecske
tárgya . De mily en mal beállf tásban és a nagy te ológiai f elkészültség és mélység rnellet t a megváltott embern ek milyen hál aadásakén~ a teremtő . üdvöztt ö és boldogftó
lsten fel é!
M int más munkái kban is, nem lábjegyzetes és nem I dé ző mód szerre l , de komoly .
legüj abb és legjobb források megjelölésével segften ek a rövid . de lényeges könyvészett
részben. Újra meg újra a Bibli a képelvel , kitétele iveI. nemcsak szabatos. de nagyon
szép magyarsággal írnak. A kut atn l vágyó tanárok . szakembere k kezükbe kapják a megbizható fonalat . A hitét elm ély ftenl vágyó . annyi zavaros elgondolás ról érte sül ö h ivő
ember szabatos válaszokkal eröslthe tl hit ét és biztos támaszpontokat kap.
Nemeshegyi Péter kegyelemtanában e l s ő lát ásra fe l t ű n i k mindenki nek. hogy Igazi
nevén nevezi a régebben t árgyként. . valaml " -ként megfo gott és t árgyalt kegyelmet :
a szeret ö Atya szeretete hozzánk. Fiában és a Lélek által. Mil yen for mákban. milyen
neveken jele nik meg a nagy örömhír. az Atya Irgalmas szeretete a kinyil atkoztatásban.
mig végr e látható lesz a között ünk járó és jót tevó .emberiességben" és az életet adó
Lél ekben, - hogyan iparkodik ezt a gondolkodó elme emberi fogalmi ker etbe foglal ni
és ért elmezni minden kor és minden ember üdvösségére - és mint csillan fel egyvalakib en: a kegyelemt elj es Sz űz an y á b an az üdv öztr ő szeretet remeklése : ez a könyv
röv id tart alma . A máskor ls megcs odált . költői Ihlet és ű nyelven elmondva.
MI lesz a vé gső ki bont akozása annak. amit most még tü körben és homályosan.
töred ékesen látunk és remélün k. azaz mi az lst en vé g ső szava az emberh ez és az ember t ört énet éhez. - miben is végződik az üdvösségtörténet: ezekkel a kérdése kkel
foglal kozik P. Al szeghy . M i a keresztény halál. mil yen les z. amik or majd . meghal a
halál és elkezdőd ik az élet " ? M it készitett ls ten azoknak. aki k Út szereti k. és a sz éps éqre . jóság ra, igazságra éhes emberi szfv, de az egész ember ls mint részesül az
Elsőszülött. Krisztus dicsős ég ében és hogyan is lesz lsten minde n a mindenben . . .
Teológia. Javából való mal teológia . amit a két neves szerz ö Itt elénk ad. Hogy ezt
abban a formában teh et ik. ahogy tették. annak a jele. hogy az évtize des kutatá s és
tanltá s mell ett a hiv ö keresztény ember és papi lélek életté tette önmaga számára ls .
ami t másoknak tanitott.
Békési I.
(szerk .) : K e r e s z t é n y s é g é s k ö z ö s s é g . Tanulmányok a
füzetek l. Róma 1981 . 216 o.
•E kis köt et szerzö l külföldön élő magyar teológusok . . . Nem az a célju k, hogy
az ott honiaknak t an ácsot adjanak, hogyan keil a sajátos hazai problémákat megoldani.
Ez nincs m édjukban . de szerencsé re szükség sincs rá, hiszen a magyar hittudományos
Irodalom megmutatt a. hogy nem áll tanácsta lanul ez e lőtt a prob léma el ő tt" - Jelzi
a sz erkesztői bevezetés a kötet szándékát és határait. Az Ismerte tő nézete szeri nt
kevés ekkora hozzáért éssel , Jóakaratt al, aggódó félt éssel és minden túlz ás -öl mentes
mérséklettelirott könyv látott eddig napvilágo t erről a fontos k érd é s ről.
A Tartalomjegyzékben jól Ismert szarz ök nevével t alálkozunk . Az egyháztört énelmi
kl pl ll antá s, a lélektan és a szociológia szempont jaival szólnak a szerzök a kérdéshe z,
még a kényes Jogi és egyházjogi probl émákat sem k erű l lk meg (And rás Imre, Mor el
Gyula , Úrsy László, Szentm árton i Mihály, Szil as László frásal) . A Pázmány-kutató Öry
Miklós és a dogmat ikus Vass György cikke külön csem ege lesz az olv asó számára.
Hogyan látja meg az első a Pázmány-korabeli . nagycsal ádl " közösségben a kisközösségek akkori megjelen ését. és menny ire pozltfvan mutat rá a második a ktsközöss é.
gekben elért és elérhe tő lsten-élm ény gyakori megt apasztalásában a legért ékesebb
gyümölcsre. A Vatikán i Rádióból és könyvei alapján széles körb en ismert Szabó Ferenc
a pápai megnyilatkozásokat gyüjtl össze. A tanu lmányok egy másik csoport ja gyakor.
lati tapasztalatokat köt csokorba : Alszeghy Zoltán Olaszor szágból . Ben kő Anta l Bra-

Alsze ghy Zoltán
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zfllából, Csókay Károly a forrongó Dél-Amerlkáb öl. ChllébOI. Kár. hogy - akár munkatárs hiányában, akár helyszűke miatt - nincs személyes élményeken épült beszámoló
a német, francia, holland, kanadai, észak-arner tk al területről. holott a kisközösségek
- minden erényükkel és minden veszélyükkel - Igen er ősen virulnak ezen a területen
ls . - A záró cikket nem olvasn i kell , de átelmélkedni és újra meg újra megrágn !.
Amit a bizalomrói és a kölcsönös ttszteletröl, a belőlük fakadó éptt ö szeretetröl ir
SAntha Máté, klskátéja lehetne a köz össéql munkának. biztos mércéje aklvülállók
megértésének és épftő krltlkájának. Mert mindez eszköz és nem cél. A cél lsten országának épltése , szolgáló szeretetben , szeretö szolgálatban. Az , amit b. e. VI. Pál
pápa .a szeretet clvlllzáclója· néven emlegetett. Isten adjon hozzá kegyelmet minden
közösségnek, mind a megértés , mind a sikeres megvalósftás vonalán . Ennek a kegye .
lemnek akartak a ezerzök jóindulattal telt útkészftől lenn I.
Békési I .

+

Hajdók János: K a I k u t t a I T e r é z a n y a . Ecclesia, Budapest 1981, 344 o.
k épmellékletek.
Nagy örömmel üdvözöljük a Teréz anyáról és müvérOl megjelent els ö magyarország i
könyvet . Ez valóban széles rétegek Igényét elégftl kl.
A munka - Igen helyesen - sokkal többet ad, mind a elme Jelzi: nemcsak a Szeretet MIsszionáriusainak alapftójáról szól, hanem rendjelról és működ éséről, valamint
munkatársairól ls . Az elsö , életrajzinak mondható részben ezzel Ismerkedünk meg.
Figyelemre méltó vállalkozás a második rész, amelyben letklségükbe próbál behatolni
a szerzö, A szöveghez jegyzetek és hasznos IdOrendi tábla csatlakoznak . Az lrodalom j egyzél<bő l k ítűn tk, hogy Hajdók a ma már tengemylre dagadt Teréz anya-Irod alomban
az alapvető művek 19 ment vissza : Muggerldge , Dolg , Le Joly könyveihez és jó antelóglákhoz fordult . Csak sajnálhatjuk. hogya gondosan és szépen fordftott Idézeteket
nem eredetlböl, hanem német fordltásból vette: régi tapasztalat , hogya legjobb ford/tás sem teljesen megb fzható. s fgy a h ibalehetőségek csak bővülnek . (Mellesleg
Muggerldge-nek persze jogában áll könyvében a keresztnevén, Malcolmnak hfvnl önmagát , és ezt a ford ftónak l s fgy kellett visszaadn ia. de ugyancsak furcsa, ha ezt más
szerző teszi róla frva . Teréz anyát ls bajos magyarui .Anyá· -nak mondani a . M other· .
•Mutter· mintájára .)
A könyv hatalmas anyagot ölel fel : a voltaképpeni témán túlmenően a szerz ö rninden rokon Információt ls bele akar s ürltenl . Teilhard-tói Follereau-Ig és Helder Cárnarálg. Ezek a k ltérők sokszor nem válnak az egység javára. Az esedékes második kíadásban - hiszen a könyvet azonnal elkapkodták - könnyen helyettesithetök a tárgy·
hoz tartoz ö tovább i adatokkal. Ennél azonban zavaróbb (mint Galántai Már la már
szóvátette) , hogy a szerzö sokhelyütt nemcsak kommentálja. hanem magyarázza, s ör
.helyrelgaz/tja· Teréz anya mondásait. Teréz anya átlátszóan egyszerü és hOslesen
keresztény eivel elég jól beszélnek önmaqukért, a ml feladatunk legföljebb az. hogy
Igyekezzünk megszivlelni öket.
Hajdók st ílusa vonzó, olvasmányos. IOrdekesen csoportositott adatokkal és szemtanúk vallomásaival Igyekszik emberközelbe hozni a sokaktól eddig talán csak messzi ről csodált rnüvet. Próbálja fel mérni a magyar földön bontakozó .Igéretes cs lrékat"
ls. A lényeg Itt természetesen az, amit az alapftótól Idéz: keressük a szeret etre szorulókat . ml nd e nekel őtt közvetlen környezet ünkben": a családban, a szomszédos magányos öregemberben, a munkahely i kollégában . •Egy jó sz ö, türelmes meghallgatás, egy
kis szolgálat, egy mosoly: ezzel küld hozzájuk lsten, ezzel visszük nekik lstent" (150) .
S.M .
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Duma János rnlno rita, felszentelt püspök. Tirgu Jiul-i plé bános 1981. júl. 16-én.
Szüló falujában . Valea Mare-n temették (84)
Raffel Jenó ny. pl éb. júl. 26-án Al sóórön (Burgenland) (78.56)
Németh László , Magya rke szi esperesplébánosa. Szep t. s- én temelték (74,52)
Msgr. Kernwelsz Konrád, 1954-tól temesvár i h. ord ln arlus. ok t. 24-én (68,45)
Szúcs László P. Juvenál OFM, érd. esperes. a bud ai ferences templom pl éb ánosa. nov. 3-án Budapesten . Csóton temelték (56.35.27)
Pomázi Zoltán Celesztin ciszterci paptanár nov. 7-én Pannonhalmán (84.67.60)
Zimonyi István érd. esperes nov. 1O-én . Ipo lydam ásdon temelték (56.31)
Nagy György csóri esperespléb . Nov . 12-én temelték Székesfehérvárolt a Szt.
Kristóf templom kriptáj ába (67,47)
Szepesi Jenó SDB ki seg ító lelk ész nov. 15-én. Óbud án temelték (69,49,41 )
Vágújhelyi Gyula nyírábrányi esperespl éb . nov . 17-én váratl anul (68,45)
Szabó Pál egyházbásti esperesplé b. Nov. 19-é n búc súztalták (60,37)
P. Németh József SJ nov . 21-é n Budapes ten . Pannonhalm án temett ék (69.51,41 )
Ágh Kálmán c. apát, ny. Gyór gyárvárosi pléb.. ar anymisés nov . 22-én. A soproni
Szt. Mihály temetóbe temelték (79.54)
Csurilla Lajos ny. espe resplé b. Székesfeh érvárott. Borsod sziráko n temelték
(75,49)
Dr. Ladomerszky Miklós, a Propaganda Fide kongregáció ny. tanára és köny vtáro sa. g. kat. áldozópap dec. 4-én Rómában (71)
Dr. Hidvégi Ervin püsp. tan ácsos dec . 5-én Kar ádon (77,29)
Melke Lajos ny. esperespl éb. dec . 9-én. Pakson temelték (77,53)
Szölgyén Géza lazarista. vass urányi pléb. dec . 12-én (74.48)
Szkladányl Ákos tb . kanonok, esperespléb. dec . 14-én Budapesten. Szül ötalu j ában . Sóskúton temett ék (69,46)
P. Szajkó Józ sef SJ, volt kl nai missz ion árius Los Angele s-ben dec . H-én
(75,60,45)
Kalamár Ernő püsp . tanácsos. egyházashollósi pléb ános dec . 19-én (66,39)
Szabó József tb . kanono k. lel kész dec . 2D-én. A pest i Új Köztemetőbe temelték
(73,49)
Vida László Szabolcs OSB dec . 22-én Gyórö tt. Pannonh almán a Boldogasszony
kápolna kriptájába temelték (69.51,45)
Dr. Juhász Miklós, piar ista, volt gimn . hittan ár és fói sk . tanár dec . 22-én v áratlanul. A váci alsóvá ros i temetőbe temelték (65,46.39)
Domosvay Lajos c. apát, érd . esperes, volt hosszúhetényi pléb . dec . 24-én.
Mohácson temelték (88,64)
7
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Dr. Szige ti Miklós KlIlá n ose, a neves egyházzenés z dec. 26-án Pannonhalmán
A Bo ldogasszo ny kápolna kriptájá ba temelté k (69,51,45)
End rédy Kálm án VendelOCIst., zir c i ap át dec. 29-én Panno nhalmán. A zirci
apátsági tem plomba temelt ék (87,65,63,43)
Szász Káro ly SDB kiseg. lelkész dec . 31-én . Sajóládon tem elték (74,48,39)
Re!ch art Imre ny. ga lgam ácsa i es perespl. 1982. ja n. 1-én . Budakeszin temelték
(72,46)
Dr. Vass Pét er pia rista. ny. gimn . tan ár jan . 3-án Budapesten . Tatabányán tem etté k (71,56,47)
Dr. Galambos János tb. kano nok , plé b. jan . 7-é n Budapes ten. Az Új Kö ztemetóbe temették (71,45)
Erki Mihály Manszvét OFM testvér Pannonhalmán. J an. 8-án tem elték (78,54)
Cslszér Feren c lelkész Budapesten . Cinkotán temelték jan. 8-án (60,37)
Tó th Tivad ar c . apá t, nagyb ara cskai pléb. 40 éve n át volt faluján ak pap ja
Dr. Takács Józs ef c . prépost , a Hiltud . Akadémia volt professzo ra , ad ács i pléb áno s jan . H -é n Budapesten . Ad ácson temették (71,42)
Kasza Im re ny. nem esb üki pléb. Hév fzen jan . 19-én (73,47)
Mat ula Mlhá!y Szara fln OFMCap. , gyul avári lelkész. Jan. 26-án temelték Gyulá n
(70,44i
Dr. Szll assy Ferenc pi ar ista , ny. gim n. tanár jan . 27-én Budapesten . Dió sdon
tem ett ék (78,55,50)
Lukáts István SDB, az eszte rgomi fer ences gimn. ta nára jan. 27-én (66,41)
Soltész MIhály ny. gk. áldoz ópap Putno kon. Egy pap és egy kispap fia , valamint
öt papn é lánya gyászolja (72,40)
Dr. Pálm ai Józs ef pápai kamarás, szeminár iumi gondnok ja n. 29-én autó baleset
követke ztében. Szeged -Alsóvároson temették (68,45)
Pln tz Bálint sombereki apátp léb. jan. 30-án (83,58)
Szász Károly sa jóládi klsegftö lelkész
Ková cs József é s Béres Ferenc ny. plébánosok, egri egyházm .
Rózsahegyi István SJ Pannonh almán feb r. 3-án (73,52)
Vág Imre kanonok. bácsi töeso, febr. 7-én . Kalocsán teme tté k (67,44)
Mlh áczl Józ sef váci pü spöki helynök. nagyprépost , pesterzs ébet i pléb áno s febr.
9-én . A váci székesegyház kript ájáb a temették (67,44)
Hanusz Albin c . prépost, fóesp., ny. devecseri plé bán os feb r. 12-én . Andocson
teme tt ék (81,59)
Szoboszlay András pia rista, ny. gi mn . ig . fe br. 11-én Bud ape sten . Ráko skeresztúro n temették (64,46,39)
Dr. Félegyházy József kanono k, c . apát, ny. hittud . akad. tan ár febr. 14-én Buda pesten. A vác i szék esegyhá z kr iptájáb a tem ették (76,53)
P. Palánkay-Gausz Tibor SJ febr. 23-án Münchenben (75,57,45)
Elh unyt paptestvé rei nket fogl al juk meme ntólnkba'
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DR. ENDRE:DV VENDEL zirci a p át
(1895-1981 l
Fertőe n dréden szül etett 1895. janu ár 19-én öt gyermekes, mély en vall ásos csa ládból. A győ ri gim náziumba n végzett középiskolai tanu lmányai ut án. mi nt a gyórl egy·
házmegye klspapla, a budapesti Központi szernln árlurn te ológus növ endékeként ismer.
kedl k meg az egyetem en a el azte rel rend del. Föléled le ll<ében a szerzetesi hivat ás,
és 1917. augusztus 14-én Zlrcen Békefi Rem ig apátú r beöltözteti a rend ruh ájába. 1919ben áldozópappá szent ellk . és a k övet ke z ő é vt ő l kezdve 1938·lg t anárkod ott a rend
budai Szent Im re gim náziu mában. Ezalatt kltúnt sokoldalú te hetségéve l. Tanári évei
alatt közeli bet ekin t ést nyer a mint a szerű rendi gazdál kodásba, és er ös gazdasági
érzék ls fejlőd ik kl benne . Ugyanekk or nemc sak rendkivü li áta dó készsége és lenyúf)ÖZ Ó pedagóg us-egyénis ége bontakozik ki a tanár i kate drá n. hanem egyre jobban fe lt ünlk elvont , el méleti te het sége. rltk a magas sz lntű matemati kai képess ége . meg a
fizik a okta t ásában ' me ste ri gyakorl at iassága . KIvülállók mindezért méltán blhették .
hogy helye az egy etem i katedra és tevé kenys ége a tu domány múv elése lesz .

Am sorsa másfel é fordu lt . Nagynevú elódje, Bitter Illés ut án 1938·ban a gimn ázium
igazgatója és a bud ai rendház h á zfőnöke le tt . Ekkor k erűl egyre testvéribb közelségbe
rendtársaihoz . és mutat kozik meg nemcsak jóságos arca , kedves. szelid mo solya . hallatszlk egyre é s zrevehe tő bben gondoskodó szerétetet sugárzó hangja. hanem feltárul
egyén iségének legbensőségesebb tula jdons ága. - az atya odaadása övé i Iránt .
Ak ik apátta v álasztásának tö rté neté t ismerik , jó l tud ják , hogy éppen ezért, szem éIylségének ettől az uralkodó tén y e ző j é től mintegy lenyúgözve , választo tt ák öt rend társai a .feledhetetlenül atyai szlv ú" Wern er Adolf apátú r utód jául 1939 tavaszán .
Ettől kezdve 1981. decem ber 29·én bekö vetkezett hal áláig a Bold ogságos Szúz M árlá·
ról nevezett zirci, pilisi , pásztói és szent gotth árd i apátságok apátj a és az egyeteme s
cis zterci rend Zir ci Kongre gációjának föapát la. I:letének utolsó 24 eszt endejét a pannonhalml Szociális Otthonban kellett eitöl teni e.
Szen t Benedek az Úr szolgál atának Iskol áját látta a közösségi életben. A ciszterciek szives ebben nevezték a kolostor i él etet a szeretet Isko lájána k . Ebben az lskol ában d ön tő font osságú az apát személye . Vendel apátú r élet ében megv alósult a Regula
kivánsága: va lóban Krisztu s hel yettese volt minden szerzetes-testvé re számára.•Am i
jó és szent, azt tetteiv el mutatta meg· nekünk . Egyform án éreztü k szer éte t ét min dnyájan. Mindig tudta . mikor szóljon gyöng éden az elesettekhez, hogy fö leme lje öket ,
és mikor a szeretet erő s s ég éve l , hogy Krisztus útján megt artson bennünket . Szent Benedek aty ánk tanácsa szeri nt tudott mi ndenkihe z sajátos je lle me és ért elmi érzékeny.
sége szer int alkalmazkodni. Soha nem akart uralk odni . hanem arra törekedett . hogy
lelki csal ádjának és a re ábfzottakn ak Javára legye n. Ezért ls val6 sult meg életé ben
a Regula kfván sága: lel ki f ial inkább szerették, mint f élt ék. de minden körűlmények
között tis zte lt ék . M e g é rtő v olt és bölcs . Böl cs ességét ta n ús ltla , hogy mind ig . meg·
hallgatta a te stv érek tan ácsá t" és tu datá ban vo lt annak ls. hogy . gyakran a Hatelabbnak nyilvánft ja kl az Úr azt , ami jobb." Az apát nak felavatásakor keresztet helyeznek
a nyakába, és gyú rűt húznak az uJJára. Ezek a szimbólu mok Vendel apátúr életé ben
különösen mély értel múv é váltak. A z örökkévalóság Aty ja. a mi Atyánk, rn élt önak ta lálta öt arra, hogy részeltes se egyszúlött Fiának föl di kereszthordozásában, és Krisztu s
olyan gyúrűt húzott az úJJára, amelyet tövisek és ostor ok ékesire nek. Igy j elent meg
lsten előtt, amikor átl épte a halál kapuj át . Kere sztény és szerzetesi életének végén
mél tán mondh at ta Szent Páll al : . A j6 harcot megharcoltam , a pá lyá~ vég igfutottam .
a hitet megtartottam. Mo st készen vár az Igaz élet koron ája , amelyet azon a napon
megad nekem az Úr , az Igazságos blr ö .. ." (2T1 m 4.7-al Reméljük és hissz ük . hogy
Vendel apátúr számára az Igaz élet koroná ja a szeretetben való egyesülés lesz Jézus
Kr isztussal. Abban a szeretetben , am elyről Szent Bernát aty ánk ezt mondotta : . 0 ,
szent szeretet, 6. t iszta szar et et . 6, boldog érzés I O, a sziv salaktól menres . tiszta
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indulatai Nincs benne már semm i emberi. ezért olyan édes . kedves. mert egészen
istenI. Igy szeretni annyit jele nt, mi nt egészen az Isten é lenn i : - 1981 . január 7-én.
a Pannonhalmán történt beszent elés után. t ért v é g s ő nyugvóhelyéf'e Zlrc en, az apátsági templo mban. úgyszólván az egész magyar Püspöki Kar részvételével.
Confratre s

LASl LO IGNAC pápai pretatus fóespere s-plébános
(1898-1981 )
Az Udvarhe ly megyel Székelyszentk ir ály on születetr 1898. jan . 28-án. Földmíves
csal ádnak volt 13. gyerm el<e. Elemi Iskolái t s z űlö fal uj á ban , középi skolai tanul mányait
a székel yudvarhelyi Jézus·társasági Baróti Szabó Dávidról nevezett római katol lkus
státus l főg imn á z iumban végezt e. Alighogy leérettséglzet t , 1916. jún . 24·én behlvtá k
katonának. Végigjárta az el s ő vil ágháború oro sz és olas z harctereit , s mint f ő ha d na gy
szerel t le . 1919·ben a gyulafehérvári p apn ev elő Inté zetbe kért e f elv ételét. 1923. [ ún.
29-én szentel te pappá Majl áth Gusztáv erdélyi püspö k.
Lelk ipásztori müködés ét mint székelyudv arhelyi segédlelké sz kezdte. majd , miután
hittanári képes it ést szerzett, ugyanabban a főg lmnáz lumb an, ahol nyolc éven keresztül
tanult. lelkes hittan ár, egyben a fi ún eve lő intézetben mln t subreg ens sok száz ifjúnak
vall ásos és népéhez hü n evel őj e 1925-1 930-Ig. 1930·t61 1936-lg a csíksze redai római
kat oll kus főg lmnáz iumban fo lytatt a hittanári müköd ésé t , nevelt e szeretett székely
diákjait.
Lelkes ifjúsági hitszóno k volt . Melegsziv ü exhortá ci óival lelke sit ett hlth üségre és
vallá sos. erkölcsös éle t re. M int fiúneve l ő intézeti aliga zgató és tanulm ányi í el üqyel ó.
diákjaival együt t él t. nehézségeikben segítette ő k e t . ifjúkori küzdelm eikben mell ettü k
áll ott . A kicsinyeknek aty ja, a nagyo knak atyai jóbarátja vol t.
1936-ban főp á s z torának bizalma a gyergyószent miklósi plébániát bizta rá és a gyer·
gyól kerüle t főesp eresévé nevezte ki. O vo lt akkortáj t a legf iatal abb föe spere s. Itt rnúköd ő rt 1948-lg , a legnehezebb I d őkbe n volt híve inek buzgó lelk ipászt ora s a közélet nek
kimagasló személ yisé ge. fóesperesi kerül ete papságának baráti t anácsadója.
1948·tól 1955·ig h i ve i től t ávol , papi munkájában akadály ozva volt. de lélekben távolról ls aggódva tovább kís érte sorsu kat . 1955 -t ől kezdve új ból tevék eny lelkipásztor
Udvarhe ly megyének különbözö lelk ipásztori állomáshelyei n. Igy 1965·lg a hornor ödremetel kis egyházközségben, 1965 ·től 1968-ig Nylkómalomfalv án plébá nos. Ekkor f ő ·
pásztorának sikerült képessége inek és sokoldalú lelk ipásztori tapasztalatainak megfelelőbb munkakörbe, a székelyudv arhely i plébániára kineveznie . és egyben a kerül et
í öesoerese is lehetett. Ettől kezdve 10 éven át nehéz k örül mén v ék között szeretett
szülóvárosa lelk ivezetésének szentelte minden erejét. Fiatalos buzgósággal látta el a
megváltozott k örű lmények között le lkipásztor i f eladat át , és vezette mint f őes per es
az udvarhelyi esperesi kerüle tet 1978-lg . Hiv eit egyenként ismert e. gondjaik ban osztozott: különös szeretettel látogatt a kórházi betegeit és látt a el ő ket szents égekkel.
Más felekeze tek vezető ivel és hfveiv el ls szívesen tarto tt a baráti kapcsol atait, kereste
és örömmel hozta vi ssza az elkül önülteker. Nemcsak hívetn él. a helyi ve ze t ős égn é l
is tiszteletb en áll ott . 1978-ban kért nyugalomba vonul ása után ls ott maradt a szentmlklósl hegyi plébán ia otthonában, s nem sz ünr meg a lelkek gondozásában nyúj tott
további segitsége sem egészen 1981 t avaszán kapott súlyos betegségélg . Temetés e
1981. szeptember 9-én volt 160 pap részvéte lével . az egész városból , régi lelk lpásztorl állomásairói összegyül t hívei utolsó szeretet nyil vánlt ásalval. Most szeretett városának teme tójében pih en, még életébe n választ ott sírjában . nagynevü e l őde in e k .
egykori tanártársainak és sok volt di ákj ának emlékét ő rző sirk eresztek k ör ött .
(öreg diákl a]
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Dr. KISS ISTVAN
( 1906-1981)
Mélyen megdöbbentette a székesfe hérvári Orszaqos Papi Otthon mi nden lakóját
a hír, hogy igazgatój uk, . Klss A ty a" meghaJt 1981. jú n. 28-án a helybeli kórh ázban.
Jézus Szíve vasárnapján költözött át az örök életbe. szinte teljes öntudattal. Reggel
fri ssen ébr edve , még megmérte a h őm é rs ék l eté t, letette a hőmérőt, és perceke n
belül halott volt. Szive évek óta bete g volt, de 6 nem tartotta magát bete gnek, soha
nem hagyta el magát sem t est il eg, sem lelk ileg . Szlkla-ernber volt. Szigorú önmagá·
hoz és másokhoz ls .
Jászapát iban született fö ldmüves szülökt öl, Jó tanuló volt mindvégig . 1930·ban
szentelték pappá az egri föszékesegyházban. Erdöteiken káplánkodott két eszte ndeig ,
Egyeken egy évig, majd Dlósgyör.Vasgyárba került hitoktatónak. Ezután a mezők6vesd i
Szent lászló glmnáziumba rendelt ék hi tta nárnak. Két éven át nevelte és oktatta itt a
Ilúkat, 1936-ban b éke rült Egerbe , s huszonnégy hosszú esztendön á ~ tanitott a pap.
nevelő intézetben mínt teológiai tanár. Erkölcs tan és szociológ ia voltak fö tárgya i a
katedrán, de ö oktatta az egyházi szónoklattant és vezette magas szinvonalon a növendékek Magyar Egyházirod aim i Iskol áját is . Haladó s zel l em ű , mi nden újra, az épr e
nyitot t lelkú pap vo lt . Kézikönyvtá rat, korszer ü. a legújabb könyvekkel , folyóira tok kal
fel szerel t ol vasótermet rendezett be növendékei használatára . Késöbb pedig egyház.
megyei papi köl csönkönyvt árat lét esített a lelkipásztorkodó papság szellemi és lelk i
színvonalának emelésére, írt több ci kket a kato likus lapokba és egy füzetet az Új Ember
Kiskönyvtára sorozatban: . Nép ámítök vagy ön ámítö k-e a papok?" Világosan és rneqgyözöen fe lelt a címben fel t ett kérdésre .
Sokan és szívesen hall gatták szentb eszédeit mindenüt t, de főké nt az egri bazili ka
szószékén. Sok t isz tel őj e és lelki gyermeke volt ezek nyomán, főképpen az értelmiség k öréb ől . l akásán is megkeresték lelki Ir ányítá sé rt . mind Egerben, mind Sz ékes fehérvárott a legutolsó I dőkig. Pedig igényes és szigorúnak Ismert ember volt. Klspapjai fél te k t öle, hiszen többeket elta n ácso lt közülük. Magas mércét áilított fel számukra, de akik bírt ák. azokat kedvel te és megbecsült e, mint jó atya. Mélyen vallás os ,
órákat adoráló pap volt , s ebb61 következöen feddhetetle n életú. Ezért ríszteltük. és
aki k Igazán Isme ....ük lelkivilágát, szeret ni ls tudt uk. Hálás és húséges tanítvá nyait ő
is szerette .
Példás rendet és f egyelmet akart tartan i , ebböl nem engedett soha egy jott ányi t
sem. A papság és az Egyház jó szelleme, jó hírneve és krisztusi lelkiség vo lt legföbb
tör ekvése, mind en gondolata . Min t egri szemináriumi vicerektor az Int ézet anyagi
ügyelt ls gondosan intézte . A nehéz háborús években ls jó volt a növendékek ellátása ,
soha nem volt panasz az élelmezésre , ami nagy eredmény. A szeminár iumi Annunt lata
kedves n őv ére kn ek is ő volt a lelki vezetőjük. A Szúzanya alázatosságával. t lsztas áq ával és szeretetével gondoztak bennünket l
I:lethivatásának tekintette a papnevelést. Meg is fe lelt neki. Kispapjai között érezt e
jól magát, velük kívánt fogla lkozni még sokáig , de a Gondviselés másként határozott
felöle . Rövid szallal plébáno sság után nyugdíjba helyezték, és Brezanöczy Pál behozta
a székesfehérvári Ott honba spiri tuálIsnak, az öregedö papok közé. Punktalt. elrn élkedéselt, előadásait mindig szívesen hallg atták itt is, elIsmerve képzettség ét, olvasott .
ságát, magas szelleml·lelki kultúráját. 1960-tól töltötte be ezt a szolgálat át a sztntén egri egyházmegyés kiváló pap, Péczell Imre Igazgató melle tt. Halála után ő vette
át az Otthon Igazgatását. Húsz éven át rendezett, fegyelmezett légkört alakitott ki.
Mindennap Imádkozta társai val együt t esténként a komple tórium után a jó halál kegyeiméért szóló Imát.
Mit hagyott ránk örökségül? Példás életét, lelke örök derúj ét , szellem ességét, gazdag könyvt árát és ötvennél több magnószalagot , amelyek elmél kedéseit , beszédeit ,
szebbnél szebb, ritkaságszámba me nő zenefel vételeit tartalm azzák.
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Kovács Endre egri segédpüspök temette, kivánsága szerint a székesfehérvári .hosz ·
szú" temető papi sirkertjébe, ahová annyi öreg paptestvérét elk ís érte, elókészltve
lelküket az örök élet re, és sírjukat ls fölkeres te, hogy ért ük im ádkozzék. Köztük pihen
most már az O megfáradt teste ls a feltámadás hitében .
Volt tan ítv ánya - Lakótársa

SCHM IDT JANOS
(192~1981)

A Várad közel ében fekvő Köröstarjánon sz ületett 1920. szept, 20-án. Középiskolá it
a kolozsvári piar ista gimn áziumban f ejez~e be. Az oltár szolgálatába állott. 1946. márc.
17-én szentelték pappá Egerben. E l őször Kápoln án volt segédlelkész, 195~58-ig Hevesen hitoktató, majd admin isztrá tor, Innen Gemzsére került plébánosnak . 1964-~01 haláláig Szentistván plébánosa volt, 1968-tól helyettes esper es ls .
•Papi élete Ism éte lten nehéz fe ladatok megoldása elé állttort a. O szüntelenül derűs
lélekkel, önmagát nem kímé lve vállalta küldet és ét" - írja ról a b úcsúz-at öjában érseke. BelsOleg sokat szenvedett. de kedély ében ez nem rnutatkozott, csak aki baráti
módon, mélyebben beteklnthetett lelkébe, az tudott róla. Szomorította, hogy a nehéz
környezetben nem nagyon látta lelkipásztori működésének sikerét. Amellett cukorbeteg ls volt. Paptársai azonban nagyon sze-ett ék mint jószivű, mind enkinek segíteni
kész jó testvért: mindig kedves volt, mosolygós , és amilyen nagy darab ember volt ,
olyan gyermekded lélek lakott benne. I:rtékeit szerénys ége is rejtette . Ezermesterszerü sokoldalúsága valami sajátos patinát kölcsönzött rnüköd és ének és egyéniségé.
nek. Or át, pipát és egyéb érde ke s s éqeke t gyűjtö~t .
1981 tavaszán hazalátogatott szülőföldjére. I:ppen készült vlsszautaznl plébániájára .
Sajátságos , hogy ismerőse itőllsméte lten ls elb úcsúzott, mintha megérezte volna közeledő halálát. Felszállt a villamosra, ahol hirtelen rosszul lett, és mindjárt o~ a kocs iban meghalt. Tarjánba vitték, ott ravata lozták fel abban a templomban, amelyben keresztelt ék, Nagy részvéttel temett ék ápr. 28-án szülőfaluja temetőjében . Aszertar·
t ást Dr. Hosszú László püspök i helynök végezte nagy papi seq édlettel: az egri egyházmegyét Czakó István kanonok , irodaigazgató és tö bb szomszédos paptársa kép.
viselte. Kedves, jóle ső érzés vol: látn i, hogy paptestvérei távol ról is eljöttek teme tésére. Együtt mondták a koncel eor ácl és m ls ét. A sírnál volt osztálytársa, dr. Lelsterdorfer Tibor kolozsvári sebészfőorvos rnondotj s zlvb öt fakadó meleg, szép búcsúb eszédet . Bár munkanap volt , de a helybe li hivek is mind olt volt ak: tele volt a templom.
Confratres

VARGA IMRE
(1912- 1981)
Hogy mennyire kedves nekünk egy-egy ernber vagy paptestv ér. azt a koporsónál
tudjuk meg legigazabban . Az ember akkor lát legtöbbet embertársából, amikor a szem.
födön keresztül tekint rá. Ambár jól ismerte m Varga lrnr ét, mégis a koporsójánál tartam legvilágosabban, hogy egyházmcgy énk egyik legh ivőbb , leginkább Mária·tlsztelő.
az embert legjobban rneqbecs ül ö és tudós papját veszttett ük el.
A hit miszté riuma sokat foglalkoztatta, de O maga egy pillanatra sem rend ült meg.
Hitére félve, aggódva vigyázott. Egyik level ében ezt írta nekem : . J ö ideje viaskodom
a hit és hltetlenséq misztériumán, de szárnyaszegetten porba hull minden erölk öd ésem , aztán rájövök , hogy a h l~ Istennek Ingyenes ajándéka. Legalább a saját hitemet
102

sikerülne megőrizni addig a bizon yos órá ig ' " 27-én következett be .
Hiszem, hogy megadatott neki.

Tudjuk . hogy ez az óra 1981. már c .

Mé lys ég es lsten- hite mellett meg kell em l ítenem nagy -nagy M árta-nsztelet ét, Bizto san tudom róla, hogy (hacsak f iz ika i akad álya nem volt) mindennap elimádkozta
mind a három szentolvasót. Azt hiszem, ez még paptestvé re k közötr ls ritkasági Többször is meg látogattam . s ilyenkor mindig megk értem: menjünk át a templomba és or gonáljo n, énekeljen Mária-énekeket. Meg ls -otte örömmel. Odaült az orgonához. szemét behun yta, fejét egy kissé fel eme lte, és gyönyörű, gazdagon zengő tenorj án elkezdte az éneket. Oszintén rnondom, a meqhato ttsáqt ól mind ig k önnyeztem . Komo ly
hite. Márla·tlszt~ete hiveire is nagy hatással volt.
Onk ént következett ezekből humanizmusa, emberszeretete is . M er t lehet-e Istent
szere tni, az embereket pedig - akikkel Jézus azonosi totta magát - meqvetnl? Boldog volt . ha valakin seqtthetett .
De nem volna -teljes róla alkotott képünk , ha nem eml ékezn énk meg tudom ányszomjáró l , tud ás áról. szellemének gazdagságáró l. p éldaa d ás árél. Klncsesb ényál e téren
Szt. Agoston, Szt . Ambrus s talán Nazion zi Szt. Gerg ely lat in nyeív ű könyvel voltak .
No m eg o Szentírás és a breviárium . Kedv es munk ája vo lt a hlmnuszok ford itása .
Akárhányszor megl átoga ttam, mind ig a szentatyá k könyvel előtt ülv e ~a láltam. Ha
evil ági dolgokról próbáltam beszé lni. legyintet~ egyet: ez semmi - mondta - . a lénydg az. ami ezekbe n a könyvekben van. s márls idézte az egyházatyákat. Darabos
meder ával. röv id, sajátosan szaggatott beszédével csak úgy szóra a szent köny vek
súlyos igazságait. M int valami tü zes ny ila k. úgy röpköd tek szava i. Némelyik engem
is úgy szíven talált. hogy he-ek ig nem tudtam szabadulni a gondolattól . Kár , hogy az
a gazdag szell em kiakn ázatlanul távozo tt e földi életből! Talán a hivei merítettek belőle
Ieqt öbbe t a prédiká ci ókon ker eszt ül ?
Az i d ő és a bet egségek term észete sen az ő egészségét sem kím élt ék, de lelkipásztor i munk áját mindig h űs é g e s en elvé gezte még bet egen ls.
Egy alkalommal - nála lévén - betegsége fel ö] é rd e k lő d tem . Ing erü lten legyin·
tett, mintha azt mondaná : nem ez a fontos . hanem ami t a szentatyá k mo ndanak , s
rnárls benne vol tunk a le lk iekben .
M agánéletében csendes. szűkszavú, jó barát volt , a közéletben , társaságban vidám .
örü lni t udó paptestv ér.
Koporsój ából, sírj ából minth a arra ké r te volna hívett és bennünk et . amí t az Aposto l
mond ott ker esztény einek . és Irásban is megh agyo tt : .legyetek oz én követőim . rnln j
én Kr lsz tu s é."
Hiszem. hogy rajta is te lj esed ésbe ment ek a Szentí rás szav ai : akik másokat hitre ,
igozságra. Isten üzenetére tanttott ak. azoknak neve ragyogn i fog a menn yekben . min t
az égen a csil lag oki His zem . hogy ami ben hitt, már látja, amit re mélt. már bírtokol ja.
s szere -ere egy beolvadt azzal o Szeretettel. a m e lyből 69 évvel halá la e tött kip attan t .
Nagy József ny . esperespl ébános

MOlNAR ISTVAN püspök i tanácsos. ny . pléb áno s
(1911-19811
M egbo ldogult oltárte stv érünket kispap kor a ót a ismerem . Sárosdon született jó .
vallá sos családból. ~re~tség l ut án a feh érv ári szemi nári umb a kérte fe lv ét elét . Itt szentelték pappá 1935-ben . l egelső kápl áni áll omá sa Csákv árott volt. 36 évv el ezelőtt tan í.
tot-a Itt hitt anr a azt a ki slá nyt. aki késöbb sze rze t e s n ővé r latt, s mos t a nyugd fjas
papok fehérvári otthonában tel jes it szolq álatot. Mo lnár atya ls It t töl tötte étete utolsó
éveit . betegen. megrokkanva. Egykori tanítv ánya takaritotta szobálát, és gyámolltotta
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betegségében . Hányszor mondotta Márta nővér : milyen jó a Gondviselé s, most van
alkalmam, hogy visszaszo lgáljam Molnár A~ya áldott papi munkált .. .
További káplán l hely ein (Csepel , Nagytétény, Bicske , Pomáz) is lelkes, buzgó pap
vol t. Onáll ó lel készi müködés ét Baracskán kezdi 1941 -ben. It t mindjárt hozzáfog a
templorn éptt éshez. mert eddig I ~ nem vo lt t empl om . Csak az alapultot tudta rneqépi tt etni, rnert közbej ött a 2. vil ágháború . A beszerzet; épit óanyagot mind elsöpörte
a háború v ihara . Molnár István állta a v ihart. O ~ maradt híveivel szegényes lakásán.
Bár ekkor ki ssé megrendü lt, de remény ét nem veszt ett e el.
A háború után Martonvásáron és Tabajdon foly+.att a munkált . Az utóbbi hely apró
község vo lt , és népe sZdgény. Szinte aIIg lehetett megél ni a papnak. Moln ár aty a sorra
l átog a~ a a családokat, igyekezett mindenk in segíteni. Temploma ol yan lett , mi nt egy
imádkozó nagy csal ád.
Utols ó állom ása Káloz vol t. Itt nyugodt , rendezett helyzete: talált . Ezért volt alk alma erej ét a blt élet feleme lésé re, a gyermekek alapos híto ktat ás ára . az Istentlszt eletek péld ás rendezésér e for di tani. Igen jó munkatársai volta k. O is nagylelk ű volt káp.
lánj aihoz. Ha a szert artásokat ök véger.ék, a kapott stó ladija t mind ig nekik ajándé.
kozta. Kántorát ls nagyon t iszt elte . sok segft sé ge~ kapott tőle az ~yház l énektanftás .
irodavezet és, szervezés te rén.
Tizenegy évi lelkes plébános i munkája után meqrok kan: egészségil eg. Nagyothalló
lett , szive ls kimerült , és igy kénytelen volt a fehérvári papi otthonba vonuln i. Itt hal ;
meg 69 éves korában . "I~e végén fö ldi [avatt kiosztotta. Végrendeletében nagy le lkűen
juttatott szülőföldje tem plomának meg a kálozi templomnak , ahol legboldogabb papi
életét élte , de a fehérvári pap otthonnak ls, ahol beteg éveiben szeretettel gondoz.
ták. Temetését a főpásztor végezte Sárosdon márc . 17·én. Sok olt ártestv ér és a régi
hivek ls nagy számban vett ék körül sírját.
Galamb Imre
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Zsinati teológiai kur zus
jú l. 26-án estétől 30-án reggelig
Hely : München , Schloss Für stenried
Vezeti: Miklósházy Attila, Toront6
Tárgya : lit urgia i kérdések
Jelentkezés : Hegy i György, A-9800 Spittal /Drau,
Lit zelhofenstr. 9
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