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KI A TE ISTENED?
Valószfnüleg mindannyiunkkal megtörtént már, hogy eddig vallásosnak, hivőnek ismert barátunk vagy rokonunk súlyos megpróbáltatáson
ment keresztül, és utána avval a kijelentéssel lepett meg: .Nem hiszek
Istenben, mert ha van, akkor ezt nem engedhette volna meg!" Eszébe
sem jut, hogy inkább talán azt kellett volna mondania: ,,Nem ilyennek
gondoltam Istent!" ,,Az én Isten-képemmel ez az esemény összeférhetetlen." Igy tudatosulna, hogy az ő Isten-képe a sz űkre szabott, ferde vagy
gyerekes, s evvel már azt is be kellene vallania, hogy neki kell megváltozni, Isten-képén alakftani.
Ez a pár gondolat elvezet lelkiéletünk egyik legjelentősebb problémájához: Ki a mi Istenünk? Milyen az Isten-képünk? Jelen számunk erre
a témára irányftja tekintetünket. Legtöbbünk számára nem Isten léte
kérdéses. Alighanem minden ember el tudná őt fogadni, ha olyan lenne,
mint amilyennek látni szeretné. De hogy Isten egészen más, és mégis
énünk legmélyéről szol, hogy Fölsége alázatos imádást kfván meg , s
ugyanakkor ő a Szeretet, - mindezt nehéz összehangolni, s tekintetünk
gyakran szükül csak egyik vagy másik pontra. Ha fölfedeztük valamelyik
tulajdonságát, megállunk megpihenni; de mint minden ezeretetkapcsolatban, Vele szemben is a megállás az elhidegülés kezdete. Isten megtiltotta, hogy a zsidók faragott képet csináljanak róla, mert a legtökéletesebb kfsérlet is torz bálvány marad. Ugyanakkor az ember csak a Tevel képes igazi kapcsolatba lépni. Bensejében, "lelki szeme" előtt ki kell,
hogy rajzolódjék a Megfoghatatlan, be kell, hogy töltse a Kifejezhetetlen arca.
,,Az tsten-kei: adja meg vallásosságunk szinezet ét, határozza meg
érettségi fokát, alkotja szemétut formáló erejét" - frja tanulmányában
Szentmártoni Mihály. A kép nem pusztán elméleti ismeret. Nem is "Isten
önmagában", hanem az ő konkrét megélése lelkünkben, korunkban, val·
lásunkban. Ez a kép formálódik, alakul gyermekkorunktól fogva: kiieljesedhetik, azaz megközelftheti a Valóságot, elsatnyulhat, negatfvvá válhat. Isten maga nem változik, jóllehet minden mozgás belőle ered, számunkra azonban mindig megújuló és kimerfthetetlen Mélység, mert
mi, a mi képünk, a mi hozzá való viszonyunk számtalan külső és belső
tényező függvénye.
Jó tükör a különböző vallások Isten- és emberképe. Minden vallásban
oly szorosan összefügg a kettőről vallott tanftás, hogyemberképéből
következhetünk Isten-képére, és Istenről szóló állftásaiból levonhatjuk,
hogy mit és miért tart az ember legfőbb értékének. Albert Görres professzor, a müncheni egyetem orvoslélektani tanszékének uezetáje, az
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emberkép vizsgálatából indul ki. Kimutatja, hogy az ember misztériumát csak Isten titkának elfogadásával közelfthetjUk meg igazán.
Sok esetben a szill6ktől, környezettől belénk plántált Isten-kép próba
elé keriü a serdUl6 korban. Mindannyiunknak szem élyesen kell felelnűnk, hogy ki is a mi Isten ünk. Benkő Antal maguktól a [uüalo ktol, az
6 válaszaikból igyekszik megtudni, hogy mit jelent nekik az Isten, m ilyen
az Lsten-k épilk; Magatartásukat ellentmondónak, következetlennek találhatiuk, Mielőtt azonban pálcát törnénk [elettük; vizsgáljuk meg , mennyi
ellentmondás rejt6zik esetleg a mi Isten-képtlnkben. Mert a fiatalok a
maguk radikalizmusában sokszor éppen a mi megalkuvásainkat hányj ák szemuntere.
Hogy mennyi veszély fenyegetheti a keresztény Isten-képét, Parkas!alvy Dénes tanulmányából is láthatjuk. Elméletileg mindannyian elismerjük, hogy nincs újszövetség az ó nélkül. A gyakorlatban azonban
nem egy hiv6 nem tud mit kezdeni az ószövetséggel, az ott k inyilatkoztatott Isten-képpel. Ez lehet egyik oka annak, hogy igen sok pap is, amikor vasárnap csak egy olvasmányt választ, szinte rendszeresen kik er Uli
az ószövetségit. Azt a benyomást kelti ez az eljárás, hogy a feszültséget
az egyik pólus kikapcsolásával akarjuk levezetni. Észre sem vesszük,
hogy ezzel az Ojszövetség hitelét is aláaknázzuk.
Minden szirt és zátony ellenére a keresztény bizalommal ép íti Istenk épét, ha igazán belekapcsolódik Jézus Krisztusba, az Atya küldöttébe.
,,Aki engem látott, az Atyát is látta" (Jn 14,9). Jézus tárta fől a legmély ebben Isten bens6 életét, a Háromságos Egy Isten misztériumát, aki annyira szereti, annyira becsüli az embert, hogy az örök Ige maga is emberré
lett. Szabó Ferenc emlékeztet, hogy mindaddig, míg m egj elenh etünk az
Atya előtt és láthatjuk úgy, ahogy van , ,,Jézus hangja állandóan mint
meghitt, testvéri hang szól szívUnk mélyén; az Egyház emberi hangja
ezt fejezi ki. u
Hogy életünk milyen konkrét feleletet ad a kérdésre: ki is az én Isten em, milyen is az én Isten-képem, azt jól szemlélteti SfUk.Ó Ferencnek
Ern6 atyáról rajzolt portréja. Minél jobban megtalálta, annál i nk ább
vonzódott hozzá , annál i nkább felejtkezett belé, annál inkább akart csak
érte élni. Követte a nagy misztikusok útját, akikkel annyit foglalkozott.
Ezek az emberek ki merték tárni szívUket az örök "T e" iz zó szeretetének , aki kiür esedett énjükben rag1/ogtatta fel arcát.
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TANULMANYOK

Farkasfalvy Dénes
AZ OSZöVETS~G ISTENK~PE ~S A KERESZT~NY LELKISI!G

A) A probléma felvetése
Egy teológustalálkozón történt. A résztvevők többsége protestáns teológ iai
tanár volt különféle felekezetekből, de akadt köztük néhány kato likus is. A második század teológiai i rányzatairól folyt a vita. Az egyik résztvevő feltúnést
ke lt ő megjegyzésse l hozakodott elő: " Azt hiszem, nyugodtan elmondhatjuk ,
hogy manaps ág mindnyá jan gyakorlatilag marklonisták vagyunk .· Mark ion a
második század legs ikeresebb eretnekvezére volt. Fellépésével egy i d ő re a római egyházat is félrevezette : első prédikációja Rómában mély benyomás t tett .
De mihelyt a római papság vezetői átlátták, hogy Mark ion tétele i a kere sztény
hitet alapjaiban támad ják meg, nagy pénzadományát sürgősen visszaadták , őt
magát pedig klközösftették. Markion a kereszténységet a zsidó hagyományok az ószövetség i szenti rás - nyúgátől akarta megszabad ftanl. Awal érvelt, hogy
ő csak szent Pál szándékait akar ja következetesen és végérvényesen megvalóaltant. Fellépése a második zsidó háborút követő évekre (Kr. u. 130 köré ) tehető .
Ekkorra már minden értelmes római polgár to rkig volt azokka l a problémákkal,
amiket az elmú lt 50 év leforgása alatt a két zsidó háború okozott. Mark ion és
köve tő i azt hitték, hogya kereszténység igazi jövájét biztositják birodalomszerte, ami kor az Ószövetség terh ét le akarták venni válláró l. Az egyházi visszahatás erős volt és határozott. De a kr fzist nem volt könnyú megoldanI. Iréneusz ,
a második század legnagyobb teológu sa, az eretnekek ellen i átfogó múvében
(Advers us haereses) hosszan és részletesen küszköd ik Mark ion tanaival. Tertulliá n a harmadi k század elején - tehát jóval Markion halála után - legnagyobb
múvét " Markion ellen " (Adversus Marc ionem) frj a öt kötetben. Mark ion egyháza
még évszázadokig élt . Csak a negyed ik-ötöd ik századra halt ki végleg . Vagy
talán mégsem? Lehetséges , hogy Mark ion tévtan a újra és újra fel üti fejét bennünk : gondolatainkban, érzései nkben, egzegéz isünkben?
Mark ion szemb eál11totta az Ó- és Újszövetség Istenét. A Teremtő lsten nem
lehet azonos Jézus Krisztus Atyjával. Hiszen ellentétes tula jdonságokat mutatnak. Ezt Mark ion nemcsak a teremtett világ hibáiból , hanem az ószövetségi
istenkép tökéletlenségéből is blzonyítottnak látta. A mal keresztény is sokszor
abba a hibába esik , hogy az Ószövetség istenképét gyakorlatilag nem fogad ja
el: lebecsüli, nem veszi komolyan, nem tartja kötelezőnek. Vagy esetleg kl ls
mondja : az Ószövetség i5tenké pe egy Istenhez újra és újra hűtlen nép téves
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vagy primití v vagy eltorzult fel fog ását fejezi ki, amit az újszövetségi kinyilatkoztatás kijav ltott és végérvényesen felülmúlt.
A nehézségeket nem szabad lekicsinyeln ünk. Valóban az Ószövetség olvasása sok problémával jár, olyan kérdéseket és nehézségeket vet fel, amelyek ben nekünk is hajla munk van ellentmondásokat látni. (Mark ion fó művének az
.A ntítheses" = ellentmondások c Imet adta.) Ezeket a nehézségeket két fó
csoportra oszthatjuk.
(1) Az Öszövetség Istene kizárólagosan faJI-nemzeti: csak egy nép érdekére
összpontositJa fIgyeimét

Ezt a nehézség et már szent Pál is megérezte, és a pogánys ágból megtért
keresztényekhez Irva megfog almazta : "Talán csak a zsidóké az lsten? ... "
(Róm 3,29) Tagadhatatlan, hogy az ószövetség számtalan szövegéből azt a
benyom ást kapjuk : lsten egyetl en, vagy legalábbis legfontosabb gondja a választott nép java, amely magát s ért ő kizárólagossággal érzi v álasztottnak. A
többi ember legalábbis mellékes vagy másodlagos. Kétségtelen ugyan , hogy
egy bizonyo s egyetemesség egyre növekvó tudatossággal megjelenik a Bibliában : gondoljunk például Izajás könyvének második felére vagy Jónás könyvére ,
de Jáhvé még is - a mai társadalompszichológia nyelvén- "törzsi" istenség
marad. Az ószövetségi történelem tudományos kutatói nagyon sok érvet tudnak
felhozni amellett, hogy a zsidók történetük kezdeti szakaszában (tehát a kivonulás körüli ko rszakban) Jáhvét egyszeruen szembeállItották más népek istene ivel,
mint a .mlenk et" , aki velünk, értünk, a mi érdekünkben harcol mások , más Istenek, más érdekek ellen . Más szóval : ez a nemzeti szűkkeblűség az ószövetségi hagyomá nyok legeredetibb és legős ibb korszakából ered, és semmiféle
egzegézis nem lúgozhatja kl. Legjobb esetben képesek leszünk elfogadni a késöbbi , már felvilágosultabb álláspontot képviselő szövegeket, de el kell temetnünk , a fele jtés nagy zárójelébe kell tennünk mindazt, ami szerint lsten egy
apró nép fen nmaradása érdekében kormányozza a világot, intézi történelmünk
sorsát, és mint játékszerrel bánik a " pogányokkal", olyan módon , ahogya zsol tár mond ja :
" Egyiptomból egy sz ölőtővet hoztál ,
a népeket kihajtottad, ezt pedig elültetted,
előde il elűzted .
gyökeret vert és ellepte a íőldet ." (Zsolt aO,9-10)
Az Ószövetség mindegyik könyvében újra és újra megjelen ik a feltételezés :
lsten egész teremtett művének cél ja a választott nép java, amelyhez különös
makacssággal hű marad , Igéreteit annak hűtlenségei ellenére sem vonja vissza,
hanem inkább megismétl i. De ezek az Igéretek ugyan hová vezettek? Egy egész
sor szöveg eredeti - a tudom ányos egzegézis szerint megállapltható - értelmének elfogadá sa abszurd istenképhez vezetne . Jáhvé nem képes akaratának érvényt szerezni: minden tervét és Igé retét kudarcba fullasztja a lerombolt város,
a szétszéledt nép és az elpusz tított templom tragédiája.
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(2) Az Öszövelség Istene sem teUelben, sem parancsaiban nem felel meg a
keresztény lsteneszménynek
Ez a probléma egyidős a kereszténységgel. A legklrivóbb példákat már a
második század teológusai közismert nehézségekként kezelték. A mal ember
azonban feimelegIti és sajátos modern fúszerezéssel tálalja óket. Jáhvé Abra hámnak emberáldozat bemutatását parancsolja. Egy Ilyen, Istenhez méltatlan
parancs iránti engedelmességét utána megjutalmazza. Mai felfogásunk azt
mondja: Abrahámnak látnia kellett volna, hogy a parancs erkölcstelen; az
i g a z Istennek egy Ilyen parancs megtagadását kellett volna megjutalmaznia.
Hiszen a mi eszményeink szerint az ember saját eszéből megismeri az erkölcsi
törvényt, és lelkiismeretét akkor ls követnie kell , ha ezzel lázadóvá válik . Azután :
az Ószövetség lstene túri a többnejúséget, a nók kizsákmányolt társadalmi helyzetét. Más példa : a kivonuláskor lsten a fáraó hadseregét csodás beavatkozásával vIzbe fojtja. Nem tudott volna kevésbé kegyetlen módon segIteni? Ezt talán
modern érzékenységünk különösképpen is zokon veszi, hiszen szeretnénk hinni,
hogy lsten gondviselése törődik a szerencsétlen kiskatonával, akit a zsarnokuralom hadviselésre kényszerIt. De mi történik, amikor az izraeliták az Igéret
Földjére bevonulnak? Újra és újra parancsot kapnak a szent "átok", a . hereb"
végrehajtására: a legyőzött városokat kard élére kell hányniuk, az ott talált kánaáni kultúra egyetlen termékét sem vehetik birtokba, tehát minden fel kell égetniük . Hogyan lehet, hogya mi Istenünk totális háborút parancsol? Talán jogos
szembeállftani az Ószövetség bosszúálló Istenét avval a mérhetetlenül irgalmas
Atyával , akiról Jézus tanItása szól. Az utóbbi maga a nagylelkúség és megbocsátás, neki a kis veréb élete is szárnlt, és a mező lilIomairól is gyengéden
gondoskodik.
A példákat tovább sorolhatnánk. Csak a legkirfvóbbakat hoztuk fel, hogy az
olvasót a kérdés valódi voltára ráébresszOk.
Ezek a nehézségek kezdettől fogva izgatták a keresztény teológusokat. Az
keresztény ezredév sok részletválaszt és egy egész értelmezési rendszert
épített fel , hogy ezekre megfeleljen. A régi teológia megoldása azonban a mai
hivó, sót a mai teológus számára is elavultnak túnik. A patrisztikus kor és a
középkor ugyanis egy ún. " lelki értelmezés" rendszerét alkotta meg az Ószövetség számára, amelynek segItségével felül tudott emelkedni a nehézségeken.
Ennek a jelképek és előképek segItségével dolgozó, mindent .Ielki" slkra átvet ít ő értelmezésnek rengeteg nyomát őrizzük a liturgiában, a népi vallásosságban, sőt a teológiai gondolkodásban is, de a rendszer egésze az elmúlt két
évszázadban teljesen idegenné vált az átlagos hivő vagy teolőgus számára.
Ez az értelmezés a választott népet mindenütt szimbolikusan az Egyházzal
vagy a " keresztény lélekkel" azonos Itja. A kivonuláskor tehát a Fáraő hada a
kIsértések özönét, vagy az ördögök sokaságát jelenti. ElpuszHtásuk nem számit
kegyetlen vérengzésnek. Abrahám áldozatának története Krisztus önkéntes
halálának elővételezését jelzI. Azt velltl előre, hogy lsten a világ iránti határ-

első
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talan szeretetében saját Fiát sem klrnétte. Az ilyen és hasonló szentrrásértelmezést a modern kor növekvő gyanakvással kezelte. Két Irányból jöttek az ellenvetések . Egyrészt a szimbolizálás, az allegórikus értelem keresése homályba
vonja, vagy talán el ls veti a történetiség értékét. Nem egy teológus úgy vélte,
hogya patrisztikus kor egyes vezéralakjal, kiváltképpen Origenész és az
alexandriai Iskola, a szentr rás adatainak történetiségét lebecsülte, vagy esetleg
nem ls fogadta el. Másrészt a modern kor hitvitázó teológusai az allegorizáló
szentrrásmagyarázatban a szubjektivizmus túltengését látták, amely észérvek,
megalapozott bizonyItások vagy cáfolatok nélkül inkább a képzeletvIlág és az
áhítat, nem az ész követelményei szerint jött létre. Ahogy tehát a történetiség
és az észérvekkel való bizonyltás vált a szentrráskutatás központi tárgyává, az
ószövetség hagyományos értelmezése kiszorult a teológiai gyakorlatból. Legföljebb az ún. lelki irodalomban maradtak meg egyes darabjai, mint a régi
pietásból közénk származó hagyomány kissé groteszk, de gyakran lelkesltö
emlékei.
Az utolsó évtizedek teológusai sokat tettek annak érdekében, hogy az Ószövetség hagyományos, ősi használatát .rehabilitálják". Vaskos kötetek jelentek
meg, amelyek a régi egzegézis teológiai alapjait kutatják, értelmezik és sok
szempontból igazolják. A leqhíresebbek közé tartozik Jean Daniélou . Sacramentum futuri" (Paris, 1950), valamint Henri de Lubac .Hlstolre et esprit" (Paris, 1950) és " Exégese médiévale" (négy kötet, Paris, 1959-64) círnű művel.
Ezek a tanulmányok sok elismerést kaptak, mégis az ószövetségi szentr rás szakembereinek felfogását alig érintették. !os mivel a patrisztikus teológia kutatásának hulláma a Második Vatikáni Zsinat után sajnálatosan megcsappant, a legmodernebb egzegézis kevés segItséget nyújt az ószövetség keresztény olvasásához és a két szövetség közötti teológiai hId továbbépltéséhez. Legjobb esetben egy bizonyos (lekezelő) megértéssel fordul az ószövetségi istenhit ..archaikus" formái felé, mondván, hogya későbbi egyistenhit már Mózes korában ls
valamilyen implicit formában megvolt. A vallástörténet kategőriáit használja,
hogy bemutassa a ..monolatreiát" (az egy lsten Imádását), mint a monoteizmus
primitrv ösét, majd lépésenként nyomon kiséri azt a fejlődési folyamatot. amely
a kezdeti törzsi Jáhvé-vallástól a próféták fejlettebb egylstenhltén keresztül a
babilóniai száműzetést követő megtIsztult istenképlg és az egyetemesség gondolatálg vezetett. Egy ilyen ..fejlődési folyamat" történetileg mindenképpen értékes adatokat foglal össze , de végkövetkeztetésében mégsem kleléqítő. Hiszen
a fejlettebb szakaszban, vagy a fejlődés gyümölcsének birtokában legésszerűbb
elhagyni és elfelejteni a kezdeti szakasz tökéletlen fogalmait. Azaz megmaradunk a markionizmus egy szelfdebb válfaja mellett, amely szerint az Ószövetség
fontos és jelentős, de csak annyiban, amennyiben az újszövetség előtörténete.
A tökéletlenségek és tcrzftások egyrészt a bűnös ember terhére Irandók, másrészt megmagyarázhatók, mint a fejletlenség jelei. Gyakorlatilag azonban a
szövegek nagy része - egy-két különösen fontos vagy költőileg szép részlet
kivételével - süllyesztőbe kerül, ahonnét aztán nem is tanácsos kiemelni . . .
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B) Egy válasz vázlata

A felvetett kérdésekre adandó tel jes válasz köteteket igényeine, ahogy a
probléma részletes kidolgozása sem történhetett meg néhány oldalon. Mégis,
a hit forrásainak felhasználásával megpróbáljuk felvázol ni azt az alapmagatartást, amelyben a megoldás lényegét látjuk. Vezérfonal unk az ősi , patr iszt ikus
tanltás, azé az Iréneuszé és Tertulliáné, akik a Markion-féle kr ízisben a klasszikus álláspontot kialakltották. Az ő válaszukhoz azonban hozzá kell tenn ünk az
azóta eltelt 1800 év új távlatait, az újkori biblikus tudomány érvényes meglátásait és a zsinat utáni nyitottság szellemét. Egy ilyen megújult és megnövekedett
érdeklődés az Ószövetség iránt már csak azért is sürgetően fontos , mert a
zsinat utáni liturgia sokkal szorosabb és szélesebb kapcsolatot teremtett az
ószövetségi irodalommal. Manapság minden vasárnap i misében olvasunk (vagy
legalábbis kellene olvasnunk) az ószövetségből , és a zsoltárok imádkozását a
hívek számára elő írtuk . A zsolozsmában is az ószövetségi írások nagyobb százaléka kap rendszeresen helyet. Szerencsénkre a zsinatot el őkész ítő és munkájában vezető szerepet játszott teológusok - az 50-es évek nagyja i: Congar,
Karl és Hugo Rahner, De Lubac, Urs von Balthasar, Daniélou és mások - az
Ószövetség keresztény értelmezésének terén is sok értékes meglátással gazdagltották a teológiai irodalmat. Hogy az ő üdvtörténeti távlatú , bib likus és patrisztikus forrásokból táplálkozó teológiájuk a következő teológus nemzedék gondolkodásában nem kapott elég fontos , központi szerepet, nem az ő hibájuk volt ,
hanem azoké, akik mások fáradozásainak eredményeit learatva megfeledkeztek
a már elvetett, de még kl nem kelt mag ápolásáról. Magyarul : a bib likus tudományokon belül a teológiai módszer továbbfejlesztése nem tartott lépést a történeti, régészeti és nyelvészeti ismeretek haladásával. Ma többet tudunk az
Ószövetség ről mint valaha , de ewel a többl ettudással nem tudunk mit kezdeni.
Mégis látnunk kell , hogya felvetett kérdésekre milyen irányban kereshetünk
megoldást. Válaszunkat három cim alatt összegezzük.
a) Odvtörténetl szemlélet

A patrisztikus hagyomány úgy tudta, hogy az ószövetség üdvtörténeti magyarázása a keresztény hit lényegéhez tartoz ik. Origenész például a P e r i
A r c h o n (Alapelvek) c. múvében az ószövetség krisztológikus magyarázatát
kifejezetten az apostoli tanitások közé sorolja (IV. könyv, 2. fej .).
lsten minden emberi lényt üdvösségre teremtett : ü dvö zí tő akarata egyetemes és hathatós. Amit az ószövetség egyes prófétá i, szentj ei, sugalmazott szövegei Istenről értésünkre adnak , azt az egész üdvösségterv összefüggésében
szemléljük. Az ószövetségi iró egy történelmileg határolt távlaton belül gondolkodott és irt. Ezt nekünk két irányban kell kiszélesíten ünk. Először az egyetemes üdvtörténet irányában : amit lsten egy népnek tett , azt az egész világ érde kében cselekedte. Az isteni szándék azért vezette ki népét Egyiptomból, hogy
mindnyájunkat kimentsen a bún uralma alól. Az ószövetségi nép történelmi
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drámáját a korabeli izraeliták minden bizonnyal csak a sajá t népi-faj i, időlege s
látták, élték át és magyarázták. De az lsten , aki őket nevel te,
térItette és tan ította, és ak inek gondoskodása a Bibliát létr ehozta, az egész
emberiség jav át tartotta szeme előtt. Mi, ak ik Krisztusban egyetemes Megváltót
találtunk, tud juk az lsten eredeti gondolatait, vagyis képesek vagyunk meg találni az Ószövetség legeredetibb értelmét - az egyedi szerzők emberi gondolatain túl is. Másrészt csak akkor tel jes a távlatunk, ha az ószövetségi üdvtörténet
és a vele összekapcsolt kinyilatkoztatás minden egyes darabját képesek vagyunk
Krisztusra vonatkoztatva szemlél ni. Ez a krisztológia i szemlélet nem aka r semmit sem kihagyn i vag yelhanyagolni az Ószövetség bői. Elienkezőleg: minden
ószövetségi adatot kiegészíteni kíván . A nagy ószövetségi intézmények, események és gondolatok teljességét Krisztusban látja: ő a törvény tel jessé ge . ő
az lsten köztünk való jelenlétének tes ti valóságot öltött templ oma , ó az lsten
uralmának, királyságának megvalósltója. Azok az ószövetségi tények és szövegek, amik a törvényre, a templomra vagy a dávidi királyság ra vonatkoztak, az
egész világ üdvösségét készítették elő , mert a krisztusi beteljesülésne k építettek utat, azt hi rdették meg előre. Az Ószövetség krlszto lógikus látása Krisztus
jöttét mint folyamatot és fokozatos megvalósulást tekintI. I:s er re a látás ra nemcsa k azért van szükségünk, mert a múlt köte lez, vagy a teljesség és a történelmi hűség megkívánja, hanem mer t így leszünk csak képesek arra, hogy ma is,
az üdvtörténet végső szakaszában az lsten jelenvalóságát min t jöveteIt lássuk.
Ezért van az, hogy az Ószövetség birtokba vételére nincs jobb kere t, mint az
adventi liturgia, amelyben a saját életün kön belül is az .Jsten blrtokt ást" adventi
módon mint " jövetelt" , tehát mint istenvárást fogjuk fei.
szemszögükből

b) A köz össég és egyén párhuzama

Az üdvösségtörténet az egész embe risé gre vona tkozik, de nem úgy, mi nt
a történelem folyamában so d ródó em ber tömeg re. Ist en az üdvöt s z e rző tettek
sorát mindnyájunkért, azaz minden e g yes em berért, mint haso nlatosságát
hordozó személyért tette. Az ószövetségi történet és kinyilat koztatás Izrael történeti népén túl az Egyháznak és azon keresztül végső sor on az egyénnek szól :
lst en az ó üd vössé gadó szán dékát az egyén szemé lyes é letére vona tkozólag
közli. Minden a meg váltó keg yelmet szol gálja, a kegyelem pedig az egyén lelkét emeli az isteni élet közösségébe. Már szent Jeromos vissz hangozta ezt a
felfogást : .rnlndazt , amit Izrael testi módon ígéretbe n kap , mi Itt úgy mutatjuk
be, mint ami bennünk lelki mód on beteljesedett , és ma is tová bb beteljesedik"
- írja Izajás-kommentá rjá ban . Azaz az Ószövetség végső célja lelki, és ezért
a teljesség hez hozzátartozik a történel mi és krisz tológiai dim enz ión kívü l az
emberi lélek " mélység i" dim enzió ja is. Az ószövetségi történet lsten pedagógiáját, bánásmódját, vezérlő és büntető cselekvését, pr óbára tevő kih ívását, b ű n e i n k
káoszában eltű nő , majd irgalmában újra felragyogó jelenlétét adja elő nekün k.
N e k ü n k, ahogy már a római híveknek Szent Pál kifejtette : "Mindazt, amit
elóre megírtak, a mi tanításu nkra írták , hog y a türel em és az lrások vigasz -
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tal ása révén megőr i zz ük a reményt." (15,4) Nekün k: tehát az lsten népének
viszontagságos útját az egyén k üszk öd ö keresésére kell vonatkoztatnunk. Az
ószövetségi nép tökéletlensége és értetlensége, amely az üdv1örténeti dráma
szerves része, nem egyszeruen történeti múlt, mivel ma is b e l s ő életünkhöz
tartozik. Az Ószövetség drámája lelk ünk drámájával roko n: egyazon lste n cselekszik mindkét színen egyazon fajt a emberl élek érdekében. Szent Bernát nagyszerű mondása szerint " egyszer szólt az lsten (vö. Zsolt 62,12), de ez egy szakadatlan és örökké tartó szózat" (De diversis 5,1 ). Vagy ahogy nagy szent Gergely szerette látni a Bibliát : olyan, mint a tük ör , mert tört éneteiben, tanításában,
kifejezéseiben az Istenkereső ember a saját arcát ismeri fel. (Vö. Mora lia in
Job 11,2.)
Az a tény tehát , hogya kinyilatkoztatás kezdeti , tö kéletlen értést és ismeretet hordozó szakasza i sugalmazott írásokban számunkra lecsapódtak, a javun kra történt. Csakúgy, mint a modern biológ ia állítja : az egyedl embrió fejlő désa
megismétli a faj fejlődé störtén etét - az egyén i üdvösségtö rténet is az általános
üdvt örté net egészének vetülete. A " lelki ért elmez és" tehát jogosult , ha nem
szeszély és fantázia vezérli , hanem az üdvöss égtörténet álta lános törvényeit
alkalmazza egyéni lelk i életünkre. Ebből a s zem szögb ő l talán jo bba n megértjük,
miért fontos számunkra az, hogy a Bib lia az Istent úgy ábrázolja, mi nt aki a
pátriárkák, királyok és próféták tökéletlen hit éhez és értéséhez alkalmazkodik,
pedagóg iáját az ő gyengeségeikhe z, bűnö s botl ásaikhoz, törté nelmi és társadalmi korlátaikhoz igazftja. Ezen nem botr ánkoz nunk kell, hanem inkáb b hálával
kell lennünk érte : vel ünk is Ilyen jósággal és megértéssel akar bánni, hogy el
ne taszftson, hanem inkább magához vezessen. tS a mi korunkb an is képes a
romlottság és rosszakarat áradata ellen ére üdvözítő akaratának érvényt szerezni.
c) A mIsztérium keresése
Az Ószövetség embere megélte és kifejezte az isteni önközlés paradoxonát.
lsten nem hozható saját lét ünk szí nvonalára: nem rn érh et ő , nem kutat ható ki,
nem írható le emberi fogalmak és ítéletek szerint. Mégi s önmagát hozza le
közénk . Először kiválasztott egyénekhez szól, aztán egy egész nép sorsával
azonosul , végül ez a hosszú közénk jövetel a megtestesülésben egyéni emberéletünkkel és halálunkkal való azonosul ásként koron ázódik meg. A szentségi
és kegyelmi életben közelebb van hozzánk , mi nt önmagunk - és mégis tit ok
marad , kimerfthetetlen és elmondhatatlan.
Az Ószövetség tartalma nem sztatikus : nem fogalmak rendszere ; nem logik ai
láncba rendezett állltásokat tartalmaz. Dina mikus. Közeledés, hív ás. keresés,
próbatétel, bukás, feleme lkedés kategóriái alapján kell " értenünk" a választott
nép Istenét, mert mi is mind az egyházi közösségben , mind egyén enkén t választottak és " meghívott szentek " (Róm 1,7) vagyunk. Az ószövetségi írások ir odalmi műfaját nem a dogmatikai kézikönyvek szempontjai határozt ák meg. Fogalmak rendszerező tlsztázását nem sok sik errel keresnén k. Annál nagyobb bőség
ben találhatunk költészetet. A líra nemcsak a zsoltárokban, de a próféták köny-
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veiben is a legfőbb kifejezési eszköz. A történeti könyvek múfaja sem a riport,
hanem az epika minden válfaja. Még a tanftómese sem hiányzik: gondoljunk
csak Jónás vagy Eszter könyvére. Ideje, hogy rádöbbenjünk mi ls arra , amit a
középkor olyan jól tudott : a ml Istenismeretünk töredékes és tökéletlen, mert
az lsten misztérium . Ha közénk lép, ha velünk kapcsolatot teremt, ez a hozzánk
jövés szükségképpen csupa feszültség, dráma és élmény. Ezért nem csoda,
hogya Biblia múfa ját tekintve inkább szépirodalom , mint szakirodalom . A tárgyi
adatközléssel és fogalmi gondolatközléssel legalábbis egyenrangú , sőt legtöbbször annál fontosabb az élményt k őzlő költészet.
Az "ellentmondások" , amiket a régi vagy modern markionista felfedez a
Bibliában, nem oldhatók fel puszt án logikai módszerekkel. A helyes teológiai
módszer ezeket az " ellentmondásokat" sohasem fogja maradék nélkül világosan kitisztázott fogalmakkal helyetteslteni. Sok esetben ehelyett az üdvtörténeti
valóság mélyén szunnyadó misztériu mra kell visszavezetnünk a megoldatlan
problémákat. Ha a megtestesült Istenről azt olvassuk, hogy elfárad, kérdezős
ködik, szükséget szenved , aggódik, elcsügged, szomorú mindhalálig, ugye akkor
a válasz végső fokon az Istenember misztériuma? cl mindezeknek az emberi
tökéletlenségeknek valóságos alanya lett, de hogy végső fokon hogyan, arra
a kalkedoni dogma sem ad feleletet, mert a valóságos lsten és valóságos ember
két természetú, de egyszemélyes egysége titok marad . Ha ezt Igy az Újszövetségről elfogadjuk , az Ószövetséggel is hasonló módon kell , hogy bánjunk. Ha
a közénk lépő lsten Izrael sorsával közösséget vállal, annak sorsába és kultúrájába beleágyazza gondolatait és úgy közli velünk, akkor ugyancsak misztériummal, a megtestesülés misztériumához szerkezetileg hasonló titokkal állunk
szemben . Hiszen itt is az lsten oknak és alanynak nevezi magát egy olyan emberi eseménytorgatagban , ahol a közvetlenül megtapasztalható közeg mindig
az emberi és véges valóság , de a végérvényes mondanivaló és a létet és irányt
megszabó erő - a "lélek és élet" - az Istené.
Befejezésül idézzük szent Iréneuszt, aki a második század végén mint a
" régi presbiterek tanítását", tehát az őt megelőző és az apostolokat személye sen ismerő nemzedék hagyományaként rögzltette Irásban az alábbiakat :
" Amikor (az ószövetségi Irások) a pátriárkák és próféták eiren felrónak valamit, nem szükséges, hogy nekik szemrehányást tegyünk, nehogy ewel olyanokká legyünk, mint Kám, aki apja (Noé) mezltelenségét kigúnyolta, és kiesett
lsten kegyéből. Inkább adjunk hálát az Istennek, mert az Úr eljövetelekor búneikért bocsánatot nyertek. Hiszen , úgymond, ők is hálát adtak és dicséretet
mondtak a mi üdvösségünkért. Azokat a dolgokat viszont, amiket az Irás nem
ró fel elItélőleg, hanem csak egyszerúen közöl , nekünk sem szabad vádként
felhozni. Hiszen nem vagyunk Istennél buzgóbbak, és nem lehetünk különbek
mesterünknél. Inkább a mélyebb értelmet keressük, mivelhogy semmi sincs
j e l e n tő ség nélkül a Szentfrásban . " Igy tan ított bennünket az öreg presb iter,
az apostolok egykori tan ítványa a két szövetségről , bizonyitva, hogy mindkettő
egy és ugyanazon Istentől való .· (Adversus haereses IV, 31-32.)
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Szabó Ferenc SJ
JI:!ZUS KRISZTUS ISTENE

" Istent csak Jézus Krisztus által ismerjük meg, sőt önmagunkat is csak
Jézus Krisztus által ismerjük meg. Az életet és a halált csak Jézus Krisztus
által ismerjük meg. Jézus Krisztuson kivül nem tudjuk sem azt, hogy mi életünk
és mi halál unk, sem azt, hogy kicsoda lsten és ki vagyunk ml magunk. Igy a
Szent i r ás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, semmit sem Ismerünk , és csak sötétséget és zúrzavart látunk lsten természetében és a saját
természetünkben " (Pascal , Pensées, 729).
Pascal óta a -vall ásos gondolkodás gyakran szembehelyezte "Jé zus Krisztus
Istenét" a "filozófusok és a tudósok Istené "-vel. Sokan helytelen ül értelmezték
a tudós és misztlkus gondolkodót, és eltúlozták ezt a szembeállrtást. Amikor
Pascal egy bizonyos racionalizmussal (a .rnore geometrico" gondolkodó ésszel)
szemben az "érzékeny szivet " előtérbe helyezi és a metafizikai érvek elégtelenségéről beszél , egyrészt azt akarja hangsúlyozni , hogy az " ész" érve i a "sziv"
bel ső tanúságté tel e és egy bizonyos intuició hiányában elégtelenek, másrészt helyesen - arra akar rámutatni, hogy az lsten élő megismerése " más rendből"
való, a szeretet rend jéből, mert a Szentfrás Istene Szeretet. Ábrahám , Izsák,
Jákob és Jézus Krisztus Istene, akit nekünk a Biblia kinyilatkoztat, megszabadrt
minket minden bálványimá dástól, - megóv attól, hogy az élő Istent összekeverjük egy dologgal vagy a magunk alkotta fogalmakkal.

J. " 0 a láthatatlan lsten képmása " (Kol 1,15)
Az őskeresztény reflex ió Krisztusban, az élő lsten Fiában (Mt 16,16) ismerte
fel lsten misztériumát. Amikor a Messiás küldetését megértette és azonos itotta
személyével, felismerte, hogy K i n e k a Fia, tehát hogy egyedülálló viszony
fúzi az Atyaistenhez.
•Az öseq yh áz nemcsak Jézus személyét és sors át ért elmezi a .Fiú' és az .Ist en Fia'
címek révén. hanem magLtkat ezeket a elmeket ls új módon értelmezi Jézus élete. halála és feltámadása fény ében. Jézus konkrét tö rt énet e és sorsa Igy ls ten term észet ének és cselekvés ének magyarázatává vált. Jézus konkrét törté netét és sorsát úgy ér·
telmezték, mint magának Iste nnek a t örténetét és életét. ( . . . ) lsten eszméjé nek a
Kereszt és a Felt ámadás szerint i kereszt ény ért elm ezése krlzlshez . sót lorradalomhoz
vezet az lsten- értelmez ésben. Isten hatalmát az erőtlenségben nyil atkoztatja k l ; rnlndenhatósága egyben rnlnden-szenved és: örökk évalósága . amely az Idón uralkodik , nem
merev változhatatlanság , hanem mozq ás, élet. szaretet. amely közli magát azzal , ami
tőle kOlönböz6 ... Isten Ist ensége nem más . mint szabadsága a szeretetben. Istennel
nem úgy találkozunk, hogy elvonatkoztatunk m indattól. ami konkrét és meghatározott.
hanem teljesen konkréten a Názáret i Jézus történetében és sorsában . Maga a Szent·
Irás levonta ebb ő] a következtetést, és Jézus Krisztust nemcsak lsten Fiaként . hanem
Istenként jelölte meg· (W. Kasper : Jézus a Krisztus) .

A Korintusiakn ak irt 1. levél elején olvassuk a " botrányt", a scandalum Crucis-t, amel y ről Origen ész így ir (In Jo . 1,231 ): " Mernünk kell kimondani, hogy
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Krisztus jósága nagyobbnak és istenibbnek jeleni k meg, valóban az Atya
képmására, amikor megalázza magát a halálig, mégpedig a kereszthalálig
menö engedelmességben (vö. Fil 2,6-8); ez a jóság jobban megjelenik Igy,
mint ha eli degenlthetetle n javának tartotta volna az Istennel való egyenlös éget,
és visszautasí totta volna azt, hogy rabszolga legyen a világ üdvösségéért. " Ez a " jobb" , ez a " nagyobb és isteni bb" mindig túlhalad minden várako záson
és vágyon, ez mozgatja a hivöt a minden elképzelhetön túlmutató, hallatlan
isteni miszté rium felé. Mindez azt követeli az embertöl, hogy túlhaladjon necsak
értelme és akarata dinamizmusának minden "tárgyán" , hanem még a zsidók
lsten-képét is túlszárnyalja, és a m e g t é r é s révén a szabad Szeretet Ingyenességébe n fedje fel a Misztériumot.
De ha így túlhaladunk minden rac ionalizmuson - lsten mindig " nagyobb" ,
mint amit Róla tudunk, megism erünk, kifejezünk - , nem esünk a másik végletbe, az ir raci onallz musba vagy a fideizmusba. Isten a saját képmására teremtette az embert , tehát az képes Ot valam iképpen megismerni és szeretni ; a
Teremtö tisztel etben tar tj a a szellem képesség eit. Ha O szöl , feltételezi , hogy
értelmes ember válaszol neki. De nem beszélek addig ki-voltáról , "természetérő l " , amIg Ot magát meg nem hallgatom. Mert igaza van Pascalnak : Csak lsten
beszél helyesen Istenröl. Nem a hit e I ö t t keres értelmem , hanem a hiten
b e I ü I . A maga teljessé gében felfo gott K i n y i I a t k o z t a t á s o n b e I ü I
szólítom értelm emet, hogy hallgassa a Kimondhatatlan szavát. Ez a Kimondhatatlan teljes szabadság ban fejezi ki magát, mert szabad Szeretet : és ténylegesen Kifejezése, Képmása Jézus Krisztus.
A kinyilatkoztatás feltárja nekünk a Szeret et-Istent, aki hallatlan ingyene sségében addi g megy el, hogy Fiát adja ért ünk. " Úgy szerette lsten a világot . .. "
(Jn 3,16) Jézus tan ítása. rn űve , élete és halála lsten végsö kinyilatkoztatása.
Jézus Krisztus Istenének neve és arca van. Neve Jahve. Egyetlen , személyes
lsten, aki az atyáknak, Ábrahámn ak, Izsáknak, Jákobnak és Mózesnek kinyilatkoztatta magát. Az exegéták sokat Irtak, vitatkoztak az ég ő csipkebokor jelen etéröl (Kiv 3).Mit ls jelen t Jahve? "I: n vagyok , aki vagyok " , v.agy: " I:n vagyok
,I:N VAGYOK'." lsten inkább elrejti, semmint megmutatja magát. De az összefügg é sb ő i és az egész ószövetség i üdvösségtörtén etből arra következtethetünk,
hogy J a h v e tulaj donképpen E m m a n u e I : vagyis választott népével van,
jelen van viszontagságos történetében , óvja , vezeti, Irgalmas és hűséges a bű 
nös és h űtl en nép irá nt. Odvöz ltő , szabadlt ó lsten .
A nagy próféták (Ozeás, Izajás, Deutero-Izajás, Jeremiás . . .) tanltásából a
jóságos, Irgalmas lsten arca tárul elénk. Az igazságosság, jog , törvény
Istene is Jelen van természetesen, de egyre inkább a szerető-könyörülö-szaba
dltó lsten arcvonásai bontakoznak ki, azé az Atyáé, akiről majd Jézus beszél
az evangéli umokban, akit végleg esen Jézu s nyilatkoztat ki. Jeremiás prófétánál
lsten legsajátosabb tula jdo nsága a " heszed" , az irgalmas és hűséges szeretet,
sőt az anyaian gyeng éd szeretet (rahamim): ..Igy szóit az Úr: Kegyelmet talált
hűséges ,
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a pusztában a nép: örök szeretettel szerettelek, azért megőr iztem irántad irgalmasságomat " (31,2-3). Isten nagylelkű szeretete főleg a bocsánatban, az irgalmasságban nyilatkozik meg . Jeremiás jövendölése már az új szövetséget jelz i
előre : " Igen jönnek napok - mondja az Úr -, amikor új szövetséget kötők
Izrael házával és Juda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom
földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, s ezért meg kellett mutatnom , hogy ki az uruk - mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség. amelyet majd
Izrael házával kötők, ha elérkeznek azok a napok - mondja az Úr : Bensejükbe
adom törvényemet, és a szívükbe írom . IOn Istenük leszek, ők meg az én népem
lesznek. I:s többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér
a testvérét igy tanítsa : Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismern i fognak
a legk isebbtől a legnagyobbig - mondja az Úr -, mivel megbocsátom gonoszsága ikat , és vétkeikre többé nem emlékezem" (Jer 31,31-34).

II. Jézus Krisztus Istene: az Atya
Amikor Szent János első levelében azt ismétli, hogy " Isten Szeretet " (4,8
és 16), az egész keresztény hagyománnyal ezt úgy kell értenünk, hogya szeretet nem e g y attribútuma (meghatározója, jelzője) Istennek, még csak nem is
a legfontosabb a többi között, hanem alany: maga a Szeretet mindenható, bölcs,
szabad, jó , szép ... Mindezek a Szeretet dimenziói; és ez jelenti az új szövet ség újs ágát az óhoz viszonyitva. " Isten mindenhatósága szöges ellentéte annak
a p o t e n t i á - nak, amelyet az emberek képzeln ek el született gyengeségükben , és amelyet - most, hogy gazdagok és e rős e k lettek - visszautas itanak,
mint vetélytársat. Az isteni mindenhatóság a hatalom csúcsán egy gyermek
sebezhetősége, aki jászolban fekszik és azé a fiatalemberé, akit keresztre szegeztek. Amikor a liturgiában igy imádkozunk: ,Örök és mindenható lsten .. .',
miért olyan nehéz emlékeznünk Jézus szavaira : ,Aki engem lát, látt a az Atyát '?
Nincs más lsten , mint Jézus Atyja" (F. Varillon SJ).
" Á ldalak téged , Atyám .. . mert a kics iknek nyilatkoztattad ki ezt . . .• (Mt
11,25) - A Mátén ál olvasható " ujj o ngó himnuszban" Jézus feltárja az Istenmegismerés nyitját, feltárja nekünk Istenét. Jézus istensége teljes nagyság ában
tör elő szavaiból, ugyanakkor mélyen emberségünkben gyökerezik. A tan ítványok korábban elámultak hatalmán : "Még a démonok ls engedelmeskednek
neki . .. " Csodáit látva a nép is szent félelemmel magasztalja Istent, hogy " embernek ekkora hatalmat adott . . ." Jézus a Lélek erejében mutatja meg hatalmát, isteni szuverénitását. A Szentlélek lebeg felette nyilvános fellépése elején,
amikor a kereszteléskor a mennyei szózat (az Atya hangja) ezt mondja: " Ez az
én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.· Jézus a Lélekben áll az Atya el őtt,
benne mondja A b b a , I:desapám. Benne ad hálát ujjongva az Atyának (Lk
10,21).
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Jézus hálaadása kettős , ahogy J. Guillet SJ magyarázza :
.Egyazon lendül ettel ad hálát azért, hogy egyedül az Atyához tartozik , hogy csak
O látja, csak Vele osztja meg egyedüláll ó módon Inti mitását és birtokolja azt te ljese n;
ugyanakkor pedig hálát ad azért , hogy ált ala Isme ri k meg a kicsik (szegények) ennek
a megközelIthetetlen b e nsős é gne k kimeríthetetlen gazdagságát . ( . . . ) Mivel ő az
egyetlen Fiú , mivel mind ig abból a fo rrá sból él, ahonnan minden gazdagság fakad , az
Isten i nagylelküség minden megnyilvánulása az egyet len szeretet elé állitja, amelynek
gyümölcse. M ivel ő a Fiú, aki egész létét az Aty ától kapja , mivel töké letesen megél i
a teremt mény telj es függését és gyökeres kifosztottságát, öröme amiatt, hogy az Atya
szeretetét kapja, a szegényekkel való érintkezésekor fakad fe l be lőle, aki k - mivel
semm ijük sIncs - csak kaphatnak. Igy hálaadása egyszerre , elválaszthatatlanul, a te.
remtmén y és a Teremtő hálaadása, a szegényé és a Fiúé : azé, aki semm ivel sem rendelkez lk , és azé, aki valóban mi ndent visszaadhat az Aty ának, mindazt, amit Tóle kap:

A Fiú így nyil atkoztatj a ki az Atyát a szegényeknek, akik aztán benne , vele
együtt hálát adhatnak az Atyának mint fiak : " Mivel pedig fiak vagytok, lsten
elküldte Fiának Lelkét sziv ünkbe , aki ezt kiáltja : Abba , Atyai " (Gal 4,6; vö. Róm
8,16)
Jézus hálaadása az Eukarisztiában, főpap i Imájában és főleg szenvedésében és kereszthalálá ban teljesedi k be, amikor végleg kinyilatkoztatja az Atya
Iránt unk való szeretetét és istenfiúi mivoltát. Megd icsőülése a kereszt titkának
kifejezése lesz. Amikor eljön "órája", amikor szeretetének végső tanújelét adja
(Jn 15,13), amikor minden beteljesed ik a végletekig menő engedelmességben
(Jn 19,30), akkor a Fiú teljesen visszaadja önmagát az Atyának , akitől mindent
kapott , és ebben a sze rető önátadásban kiárad a Lélek : nyilvánvaló lesz, hogy
az Atya és a Fiú szeretetcsókja a Lélek . Eddig is a Lélek helyezte őt fiúi állapot ába, O adta " személyiségét" , Benne kapott és adott vissza mindent az Atyának. Benne élt Fiúként , kereste az Atya tetszését ; most Benne lesz engedelmes
egészen a kereszthalálig (Fil 2,6-8). Az örök Lélek által átadja magát szeplőte
len áldozatul Istennek (Zsid 9,14). tS a Szentlélek majd véglegesen kinyilatkoztatja az Egyháznak Jézus életének és küld etésének rOOly értelmét, vele
együtt pedig lsten teljes misztériumát, - azt, hogy lsten Szeretet (1Jn 4,8.16),
és hogy valamen nyien az Atya gyermekei lehetünk a Fiúban (Róm 8,14-17).
III. Fiak a FIúban
Jézus Krisztus úgy mutatkozik meg az embereknek, mint aki kinyilatkoztatja
Istent igazságban és egyszersm ind akit lsten kinyilatkoztat (Mt 11,27). Az a kapcsolat pedig, amely Jézust Istenhez fúzl, az az ontológiai kapcsolat, amely
kettő j üket egyesi ti, Istennek az emberekre vonatkozó üdvösségtervén belül
tárul fel : " Ál dott legyen az lsten , Urunk Jézus Krisztus Atyja , aki Krisztusban
minden mennyei, lelk i áldással megáldott minket! Benne választott ki a világ
teremtése el őtt . (.. .) Szeretetből arra rendelt, hogy (...) Jézus Krisztus által
fog adott fiaivá legyünk .. ." (Ef 1,3-5) " Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsitott
Irántunk az Atya : lsten gyermekeinek hivnak, és azok is vagyunk . . ." (1Jn 3,1).
Hinni Jézus Krisztus Istenében tehát ezt jelenti: csatlakozni lsten atyaságához
kettő s irány szerint : először szivvel és akarattal elfogadni lsten ránk vonatkozó
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atyai tervét , majd abban felismerni a .megértés" által Krisztus isteni szület ésének misztériumát, amelyben a hit részes it bennünket.
H o g y a n történik ez a

kettős

mozzanat?

A) lsten atyaságának kin yil atkoztatását röviden igy irhatjuk le. (Részletesebben lásd J. Guillet .Jsten" cikkét a Biblikus Teo lóg iai Szótárban.) Ha hittel és
engedelmességgel hallgatjuk, amit lsten a Bibliában önmagáról mond, akkor
feltárul előttünk Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének titka. " Isten nem egyformán beszél magáról az ó- és az újszövetségben , akkor, amikor prófétá i és akkor,
amikor Fia által szól hozzánk (Zsid 1,1k). Az ÓSz és ÚSz közötti különbség minden másnál jobban megmutatkozik itt , és ezt okvetlenül tekintetbe kell vennünk,
mert ,Istent soha senki sem látta ; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ó
jelentette csak ki (Jn 1,18). Amennyire vissza kell utasitanunk az ÓSz ,bosszúálló ' és az ÚSz ,jó' Istenének eretnek szembeállitását, éppen anny ira fenn kell
tartanunk, hogy egyedül Jézus Krisztus tárja fel előttünk a két Szövetség egyetlen Istené nek titkat" (BTSz 617).
lsten véglegesen Jézus Krisztus halálában nyilatkoztatja ki önmagát. " Ó
tulajdon Fiát sem kimélte, hanem odaadta mindnyájunkért; hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" (Róm 8,32; vö. 5,8.) Amikor az Atya saját
Fiát oda jándékozta, már semmit sem tart meg magának , csak adhat. Benne, a
Fiúban van a bűnök bocsánata (Csel 5,31), .benne van szabad utunk az Atyához" (Ef 2,18); .Krlsztus lsten misztériuma" (Kol 1,17; 2,2). " Ez az örök élet,
hogy . . . megismerjék az egyedül igaz Istent és akit küldött, Jézus Krisztust "
(Jn 17,3). Ezért mondja Szent Ágoston : "Non est aliud Dei mysterium, nisi
Christus Jesus" . "Aki engem látott, látta az Atyát " (Jn 14,9).
•Jézus Krisztus Istene az ő Atyja. Amikor Jézus hozzá beszél. a gyermek meghitt ségével és lendületével teszi ezt: Abbal De egyben Ist ene ls O, mert az Atya, aki
Istenségét nem kapta, hanem önmagában birtokolja, egészen átadja azt öröktől fogva
nemzett Fiának és a kettőjüket egyes itő Szentl éleknek. Jézus [gy kinyilatkoztatj a nekünk az Atya és az lsten azonosságát. Isten misztériumának és a Szentháromság rnlsztériumának azonosságát. Pál háromszor Ismétli azt a formulát, amely ennek a kinyilatkoztatásnak a kifejezője : ,Isten és a ml Urunk Jézus Krisztus Atyja' (Róm 15,6: 2Kor
11,31 ; Ef 1,3!. Krisztus azon a módon nyilatkoztatja kl nekünk az Isteni Szentháromságot. amely - ha szabad [gy mondani - egyedül hozzáf érhető számunkra; az az út
ez, amelyre lsten eleve rendelt bennünket akkor, amikor a maga képmására teremtett :
a fiúi fOggés útja.· (BTSz 628) .
Az lsten atyasága - lsten "atya-mivolta " - tehát a keresztény kiny ilatkoztatás sajátossága. Igaz, az emberiség vallási tudatában, pl. bizonyos pogány
mitoszokban is, megtalálható az lsten "atyaságának" bizonyos nyoma. De éppen
mivel az " Atyaság" lste n tel jes és egyetlen kinyilatkoztatása, ezekben az elképzelésekben (bármilyen durvák legyenek is: istenek Isteneket nemzenek vagy
istenek embereket nemzenek . . .) az isteni archetipus nyomait láthatjuk. hiszen
az ember valóban lsten képmására teremtett lény. A bűn miatt persze eltorzult
az Iste nről alkotott kép (Róm 1,23), ezért a kinyil atkoztatás morális szükségszerűs ég volt, hogy az ember felisme rje az igaz lsten arcát. . Hogy az ember
2

17

biztosabban rátaláljon az Igazságra, maga az Igazság, lsten , lsten Fia, emberi
természetet vett fel, megőrizve Isteni természetél. <:> lett a hit szerzője és egyszersm ind támasza : az Istenember, emberi természete által az Istenh ez ve z ető
ú t lett az ember számára .
ugyanis az lsten és az emberek közve títőj e : az
ember Jézus Kr isztus. u (Szent Agoston, De Clv, Dei, XI, 2)
ó

B) De ezek után lássuk a második mozzanatot : hogyan csatlakozik az ember
• ten atyaságához, hogyan vallja meg Jézus Krisztus Istenét?
A kiny ilatkoztatás értelme és célja : hirdetni " az élet Igéjét " , "az ör ök életet,
mely az Atyánál volt és megjelent nekünk" , hogy " ti is közösségb en legyet ek
velünk ; a ml közösségünk ugyan is közösség az Atyával és Fiúval , Jézus Krisztussalu (1J n 1,2-3). A hit aktusa form ális an abban áll, hogy csatlakozunk lsten
atyaság ához, amely Jézus Krisztusban jelent meg, vagyis hisszük, hogy Kri sztus az lsten Fia, és Igy örök életünk lesz (Jn 20,31). Igy leszünk fiak a Fiúban :
Kriszt ust elfogad juk testvérünknek az Atya kezéből , és ezzel belépünk a fog adott fiúság kegy elmébe . A hit tehát az Odvöz ítőnkbe vetett bizalommal kezd ő
dik ; de ez magával von ja a megtérést, a lelki halált, vagyis azt, hogy elfogadjuk
sorsunk megváltozását ; ekkor az Egyházban hallott Kr isztus szavához csatl akozva új életre születünk.
1) A z O d v ö z I t ő K r i s z t u s . - Mindazok, akik befogadják a megtestesült Igét, hatalmat kapnak, hogy lsten gyermeke ivé legyen ek (Jn 1,12). A
világba jövó világosságot és életet nem fogad ja be a sötétség , a hazugs ág és
a gonosz (bún) . Az ember első kötelessége, hogy higgyen az Atya ajánd ékában, kitárul jon nek i. Higgyen abban , hogy lsten szereti ter emtményét b űnös
áll apotában is: Fiát adja érte. " Ar ról ismertük meg (Isten ) szeretetét, hogy életét adta ért ünk" (1Jn 3,16). " Megismertük a szeretetet, amellyel lsten szeret
bennünket, és hittünk benne" (1Jn 4,16). Akkor Ismerjü k el ezt a szeretetet,
ami kor elIsmerjük Kr isztu st mint Odvözltót és Ural. ..rgy benn e hinni annyi,
mint megérteni, hogy egyedülálló és kivételes lény, közvetltó az lsten és az
emberek között, hogy lsten neki adott át minden hatalmat az égb en és a földö n:
Itélnl, megismertetni Istent, hirdetni az igazságot, megbocsátani a búnöke t,
kiárasztani a Szentlelkel. Ez annyi, mint megérteni, hogy ő az élet és a halál
Ura, hogy ó adja az örök életet, hogy ő maga a Feltámad ás és az I:lel. Hinni ,
hogy ő az lsten Fia mindenek előtt annyi , mint tudni , hogy ő lsten szeret ett je,
hogy lsten minden teremtményt az kezébe helyezett, hogy az Aty a mindazokat
gyermekeivé fogad ja, akik Krisztusa üdvösségére hagyatkoznak.u (J. Molngt SJ)
ö

2) L e I k I h a I á I . - Az elóbb vázolt aktushoz term észetesen a hit kegyelmére (világosságra és eröre) van szükségünk. Ezt Kri sztus Lelk e adj a meg .
De az Odvözltőre való hagyatkozás azt ls magában foglal ja, hogy bel épünk
"húsvéti mlsztérturnába": a szenvedésen és a halálon át ju tunk el a felt ámadásra. Az embert a bún állapotában a test kivánsága (az élvezetek) és a " vilá gí
hatalom (gőg , függetlenség és blrvágy) megakadályozzák abban , hogy az ismeretlenre hagyatkozzék, hogy megtegye a " hit ugrását" , amely egész életét
U
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megváltoztatja. A hit aktusa fájdalmas folyamat (rnlelőtt az öröm forrása lenne) .
lsten megadja kegyelmét, de ez a kegyelem, amely lsten oldaláról hatalmat ad
a megtéréshez, az ember részéről ellenállásra talál. A nehézségek és a kísértések legyőzése, az "éjszaka" után következik a biztonság, a fény, az öröm .
A nagy megtérők példája mutatja, hogya hit állandó küzdelmet jelent a hitetlen
ellenében, aki mindannyiunkban ott rugdalózik az "ösztöke" ellen .
3) A s z I v m e g t é r é s e. - Hogya hit nehézségeit legyőzze, az embernek meg kell értenie lsten szándékait, és meg kell tanulnia szeretni. A sziv
megtéréséről van szó. A hit aktusát sokszor azért utasítja vissza az ember ,
mivel fél, hogy egy másik ragadja meg és az ismeretlen felé viszi , mivel szégyelli, hogy egy nálánál nagyobb üdvözltse, Önmagát akarja megváltani. Nos,
az isteni kegyelem ettől a félelemtől és szégyentől is megszabadit. A Jézus
Krisztusban megjelent isteni "filantrópia" fegyverzi le; csak legyen kicsi , alázatos, gyermeki Hagyja magát szeretni az Atya által! Ragadja meg lsten feléje
nyújtott kezét. Ebben segiti az egyházi közösség, ahol Krisztus szavát, hívását
hallja. Az Egyházban a közös hit közösségi megtapasztalása alakítja a lelkiismeretet: Krisztus szétárasztja - Lelke által - a gyermekség, a "fogadott fiúság" kegyelmét. A hit egyik szellemtől a másikig a Lélek "kommunikációja"
révén terjed . Az Egyház nemzedékről nemzedékre tanúskodik arról, hogy lsten
szeretet, hogy elsőnek szeretett (vö. Jn 1,48; 1Kor 13,12; 1Pét 1,20;
1Jn 4,10.19). Ezt fejezi ki a megkeresztelt felvétele a krisztusi közösségbe. (I:s
ez adja meg a gyermekkeresztség értelmét is: az Egyház tanúsítja, hogy lsten,
az Atya szereti az újszülöttet, és gyermekévé akarja fogadni. Később az öntudatosodással a "gyermek" igennel válaszol az Atya " e l óző " szeretetére.)
lsten Atyaságának elfogadásával az ember új életre születik. De a hit életére
való újjászületés egész élete során tart, hogy egyre mélyebben beépüljön Krisztus Testébe, és egyre jobban áthassa öt az istengyermekség Lelke . A hit a mi
oldalunkról nem olyan aktus , amelyet egyszer s mindenkorra megtettünk, és
amelyben "berendezkedhetünk" , hanem élő kapcsolat Krisztussal, amelyet szüntelenül megtör a bún, tehát állandóan szükség van a kommúnió helyreállitására.
Végeredményben egy Másik épiti hitéletünket, azt a láthatatlan istengyermekséget, amely már valós, amelyet a világ nem ismer, amelynek hallatlan gazdagságát csak akkor fogjuk látni, amikor megjelenünk az Atya elótt , és " látni fogjuk
Ot, amint van" (1Jn 3,1-3).
Addig Jézus hangja - a Lélek által - állandóan mint meghitt, testvéri hang
szól hozzánk szivünk mélyén ; az Egyház emberi hangja ezt fejezi kl : ez az
igazság, a reménység és az öröm hangja.

19

Albert Görr es
EMB ERK~P -

I ST EN· K~ P

A vallások mondanak valamit az emberről. Úgy tünik, megtalál hatj uk bennük
a népek egybehangzó véleményét a történelem során arról : mit kell az emberről tartanunk. Valamennyi kiemeli, hogy nehezen kielégíthető lény, aki nemcsak kenyérből él. Nemcsak a föld hiányzik neki, hanem az ég is. Minden vallási
tan ít ás, kultusz , törvény antropológiai üzenetet tartalmaz, és mi most ezt kutatjuk . Talán van a történelemnek valami egybehangzó tanúsága, és ezt talán átmenetileg inkább készek vagyunk meghallani, mint a kereszténység annyi mindennel megterhelt, eltorzftott, rosszul beál1ftott üzenetét , amire sokan már alig
hallgatnak, s annál kevésbé értik meg.
De ml értelme van, hogy olyasvalaki hozzon gondolatokat erről a témáról ,
aki semmiképpen sem szakember, sem vallástudós, sem teoló gus? Része mrő l
két dolgot tekintek fontosnak. Egyfelől: az a toleráns magatartás, amelynek
értelmében minden vallás nem csupán pol itikailag egyenjogú (ez szükséges) ,
hanem bensőleg is egyenértékü, nézetem szerint elér ték teleníti és elpusztítja
valamennyit. Aki azt állítja, hogy valamennyit egyformán elfogadja, az már egyiket sem veheti komolyan . Másfelől szeretném megtalálni a lehetőségét, hogy
minden vallásban az üdvösségre vezető ideiglenes utat lássak, még azokban
ls, amelyeknek borzalmas oldalai vannak . Ez akko r és csakis akkor sikerül, ha
a vallásokat nagy nemesfém tartalmú érceknek tekintjük, amelyek lehetövé
teszik az egyes ember számára, hogy hozzáférhessen az üdvösséghez, amennyiben keresI. (K. Rahner, Grundkurs.)
Úgy tünik, nem nehéz olyan jelentést tulajdonftani a "vallás" szónak , amely
minden vallásban közös . Hiszen mindegyik ben mintha az embernek az Istenihez, az abszolúthoz, a végtelenhez való viszonyáról lenne szó. Aki ilyen vallásos elképzeléssel látogat meg egy Zen-kolostort, azzal megtörténhetik, hogya
következő szövegü cédulát nyomják a kezébe: " A Zen lsten nélküli és Buddha
nélküli vallás. A Zen olyan vallás , ahol semmiféle tárgyat ner:' kell tisztelni. A
Zen olyan vallás , amely ,önmagunkat' (selbst) tisztelI. Olyan vallás , amely .önmagunk ' mély tudatosodására tör." Az olvasó érzi , hogy Itt nem egyszerüen a
"vallás· szó önkényes használa táról van szó, hanem l e n yü g öz ő fogalomváltásról.
A szöveg szerzője ezt mondja: Valóban van egy valóság, amelyet teljes bevetéssel kell tisztelni és kultiválni, világosan tudatára ébredni. Csakhogy ez nem
valami Isteni partner, nem egy másik lény, akivel kapcsolatba szeretnék lépni ,
vagy ezt a kapcsolatot adva talá lern. A tiszteletben ré s z e s í t e n d ő , a tudatomban
elsajátítandó jó: önmagam . Ott megtalálhatok mindent, amit követőinek a vallás
Igér: üdvösség et, békét , örömet, vágytalan boldogságot, megvilágosítást, bölcsességet, a helyes utat. Aki birtokában van ,önmagának', annak megvan mindene, amit az ember egyáltalában birtokolhat. Semmije sem hiányzik többé.
Megtapasztalta a nagy fel szabadulást.
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Azért emelem ki a vallás fogalm ának ezt az érte lmezését, mert ezen a ponton keres ik ma a pszichoterápia és a vallás szintézisét. C. G. Jung és Arthur
Janov megegyezik abban , hogy - akárcsak a Zen-buddhizmus - ők is a lélek
mélyének meghóditásától (ezt ők selbst-nek, mély-énnek nevezik) remélik mindazt a nyereséget, amit az ember azelőtt önmagán kivül, az istenivel való szembesülésben keresett. Csak persze az istenségről mint velünk szemben álló
valakiről , mint "vizavi"-ról szóló beszéd túlságosan emberközpontú . A keresztény tanítás lsten mindenült való jelenlétéről beszél , és arról , hogy mélyebben
lak ik bennünk, mint legbenső valónk. Másrészt a buddhizmusban is előfordul ,
hogya " semmit" személyként szólilják meg : "Te Semmi." önmagunk, mélyénünk megtapasztalása lehetne misztikus , de névtelen lsten-élmény is: elhamarkodolt értelmezés összecserélheti a kettőt. Hiszen nincs élmény értelmezés
nélkül, és az utóbbi csak ritkán tévedhetetlen, többnyire tévedés fenyegeti. De
a keresztény is elmondhatja Angelus SIlesiussai : " Áll j meg, hová rohansz : tebenned van a rnenny: ha másult keresed , elveszted Istened .· Mert a keresztény
nemcsak az "egészen-más· transzcendenclájában hisz, hanem a mind ig jelenlevő lsten immanenciájában is.
Mindenesetre bárhogyan is határozzuk meg a vallást, egy dolog közös marad : Vallás az, ami az embert helyes vágányra tereli, az igazi létre , a lehető
legnagyobb szabadságra juttatja, legmagasabb javához, értékéhez, céljához és
értelméhez. Vallás az, ami végső soron értelmessé és érdemessé teszi az életet, a boldog emberség szükséges föltétele.
Számtalan ember azon a véleményen van, hogy sem lsten , sem a mély-én
nem éri meg a fáradságot. Azt hiszik, a világ és a természet olyan célszerűen
van berendezve önmagunk ellátására, hogy az élet leg jobb iránytü je : minden
érzelmünk és szükségletünk kiélése. Jó az, ami a legtöbbet hozza a konyhára .
Az evolúciós folyamat alapján - mondják ezek - az ember olyan méretre
szaboltan illik a világba, hogy az mindent magában foglal , ami a szive vágya,
ami boldogságához szükséges. Többet nem is kaphat. Vagy beéri az adottságokkal , a tényekkel, vagy pedig teljesithetetlen vágyálmok emészt ik föl. A
világnak mint az ember egyetlen és kielégitő ellátóegységének ez a felfogása
követke zésképpen csak egy gondot ismer: hogyan oszthatók el helyesen ennek
a boldogság-csürnek a javai ; az egyes ember oldaláról nézve: hogyan jutok a
lehető legnagyobb és lehető leg jobb részhez? Mindenki más ám maga lássa,
mire jut. Más szóval : hogyan különböztethetők meg e javak méltó részesei a
kevésbé méllóktól és a méltatlanoktól?
Az ember üdvösségére vonatkozó vallásos kérdés i gy a jó közérzet és az
életn ivó politikai-gazdasági feltételeinek kérdésévé mérséklődik. Ha ugyanis
az üdvösség csak ábránd, álom, gyerekes kivánság, akkor joggal lép a helyére
az az egyetemes jó, ami után igen különféle utakon valamennyien : jámborok
és nem jámborok, Zen-buddhisták, marxisták, playboyok, terroristák és szerzetesek egyaránt törekszünk: jó közérzet, hogy jól érezzük magunkat.
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Eredetileg a vallás mindennek a szakértője, egyetemes magyarázat és használati utasltás az Egészre, minden fontosra és sok részletre nézve. Megmondja
az embernek, hogyan boldogul a valósággal, hogyan találja meg jólétét és
üdvösségét.
A vallás nemcsak az embert és az isteneket ismeri , hanem a természetet is.
Egyetemes tudás, az ég és föld minden kérdésében illetékes. Kezdetben semmi
önálló birodalom nem létezik kIvüle. A kultúra, a technika, az erkölcs, a politika,
a közgazdaság , a művészet , a játék, sőt még az időjárás is, szóval egyáltalán
minden , vallásos gyökerű és vallásos vonatkozású. A szakrális úgyannyira átjár
mindent, hogya profán terület fölfedezése erőteljes lépés a tudat fejlődésében.
A vallás keletkezéséről három lehetséges alapfelfogás létezik:
A vallás lehet az Istenség önközlésének eredménye az emberek irányában .
lsten szól, az ember hallja, és hisz az önmagát közlő Istennek.
A második elmélet a vallást emberi képzelet, IntuIció, gondolkodás és sejtés
eredményének látja. Az adott valóság olyan mozzanatokat tartalmaz, amelyek
arra sürgetik a szellemet, hogy túllépjen rajtuk. A látható mögött megsejtsen
valami láthatatlant, a viszonylagos mögött valami abszolútot, a teremtés mögött
egy Teremtőt. Ez az elmélet tehát a vallást egy rendszertelen, természetes filozofálás eredményeként fogja föl , és számot vet azzal, hogy a vallások, éppúgy,
mint mindenféle filozofálás, igazság és tévedés nehezen megkülönböztethető
keverékét tartalmazzák.
A harmadik felfogás minden további megokolás nélkül föltételezi , hogy a
vallásnak nincs valóságos tárgya és igazságtartalma. Az emberi tapasztalat
számára megközelfthető valóság , a tények világa ugyanis a legcsekélyebb támaszpontot sem nyújtja arra vonatkozólag , hogy bármi más is létez nék éppen
ezeken a fogható tényeken kivül, amelyeknek ábrázolása és megmagyarázása
a tudomány dolga. Az Isteninek nincs támasztéka. A vallás nyilván az ember
pszichológiailag magyarázandó illúziója, nagyszeru selejtteljesltmény, de mégis
van értéke, mert csökkenti a szorongást, reményt és vigaszt nyújt, megnyugtatja
a szociális lelkiismeretet, sőt néha közösségi magatartásra Indit, megszilárdltja
a fennálló uralmi viszonyokat, és sok harcra, vadászatra és nehéz munkára
alkalmatlan embernek vallási hivatalnokként ellátást, tekintélyt -és bevételt biztosit.
Természetesen ez a sokféle változatban (pl. Marxtól és Freudtól is) képviselt
harmadik felfogás is elismeri , hogya felvllágosulatlan embernek ebben a végső
soron alaptalan babonás képzelődésében mégis sok helyes tudás található
az emberről , amint nagy tévedések gyakran igazságot is tartalmaznak. Egyszerűen föltehetjük tehát a kérdést: van-e valami közös meggyőződése az öszszes vallásoknak az emberre nézve, vagy pedig a vallás emberismerete az
ellentmondások és abszurditások közepett csődöt mond .
Amennyiben a vallások emberi képződmények a lét megkönnyltésére, annyiban olyanok, mint az emberek: ötletesek, furtangosak és néha vétkesek. Például
nagyarányú játékokat ismernek, hogy megszabadltsanak egy az egész emberi-
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ségben elterjedt állandó b űntudattő l. A gonosz, amit ez a búntudat föltételez,
sok vall ásban nem az ember felelősségén múlik, inkább magából az i s te n s é g ből
fak ad. A hindu izmus szerint a világ Brahma rejtélyes búnéből keletkezett, s így
a létezés már gyökerében hamis .
I:s mégis : a legbúnösebb lezüllésben is minden vallás megőr iz az embe rrő l
egy ala pve tő meggyőződést : Az embernek az Isten i birodalmához való viszonya
a f ügg ő s égé , nem az egyenlőségé . Az isteneket nem lehet pajtásIlag vállon
veregetnl.
Az isteni áhitatos tiszteletet parancsol. Ez a tisztelet természetesen gyakran
két értelmú, részben hatalmi viszonyokon nyugsz ik : az Isteni végtelenül erős ,
erejében mind ig fölöttünk áll. De sokszor nem szentnek, végtelenül jónak látják.
Az istenek is vétkeznek, megvan nak a gyengélk; például könnyen indu latba
jönnek, úgyhogy a rég i Egyiptomban gyakori imaforma egy megnyugtató mondók a, amellye l az imádkozó úgy közelít Istenéhez, mint megszelídIten i kívánt
ő rj ö n g ő h öz .

Minth ogy a vall ás gyakran úgy akar számot adni a rosszról és a gonoszról,
úgy akarja ezeket megmagyarázni, hogy közben kíméli az embert, az i ste ni rő l
való el képzelésé be sok rossz vonás kerül be. A másik oldalon a legtöbb vallás
szerin t mégis csak a szent , a tökéletes, a föltétlen tiszteletre méltó is benne
rejlik.
Mind en vall ásra nézve kötelező meggyőződés , hogy a látható és fogható
csak a felszín, ami egyszerre jelzi és elrejti a láthatatlant. A láthatatlan, a rejte tt
pedig mérhetetlenül fontos az ember sorsára nézve : tőle függ , hogy él vagy
hal , boldog ul vagy szerencsétlen lesz. A láthatatlan , a titok a voltaképpen i valóság. A z i s t e n i a f e I e I e t . Az a talány megoldása. Az ember minden ekel ő tt , gyö kerében arra van utalva .
Ez az Isteni az ember számára egyidejüleg veszedelem és remén ység . Megközel lt ése el pusztfthat, vagy üdvözltő boldogságot és tökéletességet adhat.
Ezért a Láthatatlan egyszerre olyasm i, am ir ől az ember megfeledkezhet és
szíves en meg is feledkezik, hogy ne kell jen szorongnia, - de minden valóság
rejtett közép pontja is, amely körül az élet kereke forog , és amelyre figyelmünknek is álla ndóan összpontosulnia kellene. (A " reli gi o" szó való színúleg a "reIe gere" i gé ből ered : újra meg új ra elolvasn i, meggondoln i, átelmélkedni.)
Az emberre alkalmazva ezeket a kijelentéseket: Az ember olyasvalaki, akivel
szemben vagy akinek a bens ejében valam i abszo lút található, de ez nem azonos
egyszerúe n véges önmag ával. Azáltal lesz önmagává, hogy részesed ik benne .
Enélk ül a részesedés nélkül olyan értéktelen és éppen olyan érthetetlen , mint
egy keret kép nélkü l. Az embervoltnak csak azért van értelme, mert van isteni,
ami minden sebet begyógyít, minden hiányt bővelkedéssé változtat, a lét minden e li de ge nltő élményét áttetszővé teszI.
Az isteniben való részesedés nem illeti meg egyszeruen az embert úgy, amilyen. Még megmenthetó, de csak föltételekkel , anélkül nem megy semmi. Vagy
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az Istenségnek kell tennie érte valamit, vagy neki kell valamit tennie Istenért,
legtöbbször mind a kettőre szükség van. A vallás egyben mindig egy üdvösségre vezető út lelrása, rámutatva az üdvösség hozójára vagy valami üdvösséghozó hatalomra. A vallás reménység. O hozza be az életbe a hlányzót, a legfontosabbat: az üdvösséget, vele éri el az ember a nélküle elérhetetlen középpontot.
A vallásnak a világban és a történelemben tapasztalt sokféle megjelenése
- sok más, nehezen magyarázható elemen kivül - állandóan tartalmazza ezt
az egyszeru magot is. Az ember olyan lény, akit az isteni veszélyeztet és ugyan·
akkor szüksége van rá, mindenképpen köze van hozzá. Minden vallás mintha
úgy szemlélné az embert, mint aki magától se nem tudja, se kl nem találhatja,
hogyan érje el a boldogságot és az üdvösséget. s hogyan érintkezzék az Istenséggel. Sót még ha tudná is, hiányoznék az ereje hozzá; vagy még ha meg
is volna az ereje, túlságosan fonák helyzetben van ahhoz, hogy éljen vele. A
vallás úgy tekinti az embert, mint aki semmiképpen sem "okay", mert egy fontos szempontból hiányzik belóle valami, mert tudatlan, gyenge, nem jó. A vallások emlékeztetnek az ember egy értékes belső lehetóségére: imádás, dicséret.
köszönet és dlcsöltés. Ez a legértékesebb és egyben a leginkább feledésbe
ment lehetőség.
Kisérel jük meg néhány tételben az összefoglalást:
1) Az ember nevú talánynak csak egyetlen megoldása van. A felelet, a talány
megoldása az Isteni ; az Isteniben való részesedés az élet értelme. Az Istennel
való barátság az egy szükséges.
2) Az ember üres edény, értelme az, hogy teletöltsék. Az isteni az üdvözltő,
boldogItó, betöltó. Az ember mindenestül rá van utalva . Ezzel a részesedéssel
áll vagy bukik.
3) Az ember olyan, hogy oka van félni az lstenltöl. Lobogó láng az, ami
elemészthetI. Létezik az lsten "haragja-, amit az ember búne és méltatlansága
vált ki, de lehet, hogy magában az istenségben meglevő rosszra is vIsszavezethető. Az ember nem tudja, milyen kalandba fogott vele. Semmiképpen sem
olyan teremtmény, hogy joga lehetne lsten elismerésére, tets~ésére, kegyére.
~s mégis, minden semmisége mellett ls olyan magas az ember méltósága,
hogy az Istenség érdeklődik Iránta és magatartása iránt. Ima, áldozat, a sziv
vágya talán nem mindig talál meghallgatásra, de mégis elérik Istent, meghallja
őket.

Az ember eszmélődése és igyekezete arra is irányulhat, hogy elforduljon
eltávolodjék tőle. A világ folyása a maga egészében kikapcsolódhat
középpont jából, Istenből. De azért az embert valamiképpen mégis csak meg
lehet menteni ; akár úgy, hogy ő maga visszafordul ebből a távolodó mozgásból,
akár úgy, hogy az isteni kegyelem utoléri és megragadja.
Úgy tetszik, egyetlen gyökerestül pesszimista vallás sincsen, amely a történelem egészét depressziósan szerencsétlenségek reménytelen láncolatának
látná. ~s ez a világ valóságos viszonyait tekintve igazán csodálatos.
Istentől,
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Az isteni nagyszeru , de rettenetes is. Az ember fogcs ikorgatva hord ja az
istenek terhét. Igen nagy előnyei vannak, ha az istenit kiküszöböli öntudatából
és így magára nézve megsemmisíti : továbbra is függ ugyan embertársaitól , de
független né válik a legnagyobb Úrtól. Eltűnik az i jesztő felelősség színe előtt ,
az erőfeszítés kötelessége, a metafizikai szorongás, a vallásos bűntudat, az
isteni törvényekhez való kötöttség . Az ember élhet anélkül, hogy a tökéletlenség kisebbségi érzete kinozná, a vallás nem követel tőle erején felülit , nem
nyugtalankodik, mint a szolga, aki sohasem tett eleget, nem nehezed ik rá egy
elhibázott múlt terhe, nem kell magát legyőznie , önmegtagadást végeznie, próbákat vérig állnia, megalázkodnia. Nem tartozik Istennek sem hálával , sem
számadással. Végső soron nincs semmi olyan kötelessége, amit saját maga
el nem ismer. Mindent meg szabad és semmit sem kell megtenn ie, ő minden
dolog mértéke. Úgy lehet és maradhat önmaga, ahogy tetszik, ahogy nek i magának tetszik.
.
Hát akkor hogyan keletkeznek a lét értelmezései? a vallások? Van sok valláselmélet, amely nem vallásos területről vezeti le a vallást. Lélektani és társadalmi mechanizmusokból, érdekekből , erőkből , politikai-gazdasági tényezőkből.
A legelfogadhatóbbnak még a projekciós elméletet tartom. Eszerint az embernek megvan a hajlama, hogy úgy képzelje el magának az egész mindenséget,
ahogyan önmagát megéli: mint anyagi képződmény! , amely az anyagát valamiképpen meghaladó szellemi elvet tartalmaz. A benne m ük öd ő szellem viszonya
a testhez és a világhoz hasonló az isteninek a kozmoszhoz való viszonyához.
Nincs itt módom még a vallás keletkezése legfontosabb elméleteinek megvitatására sem. Ehelyett azt szeretném indítványozni : számoljunk azzal a lehető
séggei, hogy a vallások ténylegesen úgy keletkeztek, amint saját maguk gyakran leírják: Egyes emberek valódi, közvetlen istenélményre tettek szert, megvilágosításra, Istennel való tal álkozásra, és ezt tov ábbadták. Ezenkfvül elfogadhatjuk, hogy a vallás az emberiség megérzései nek szűretlen lecsapódása, amelyekkel - még a gondolati fol yamatokon való eszmélődést megelőzően - a
világ felületét tapogatja, állandóan kutatva rajta a mélyebb, rejtett, szellemi
jelleg re való utalást. De nemcsak a világ dolgainak felületét tapint ja ki igy, hanem saját lényét, saját lelkét, saját szellemét is, és úgy értelmezi, mint önmagán
túlmutatót, a végtelen, az isteni szellemre utalót.
A vallás tehát az ember ősfilozófiája, amelyet misztikusainak és prófétáinak
élményei ihletnek. A filozófia és a tudomány kötelessége vele szemben az, hogy
kritikusan kimossa belőle a képzelet és az abszurditás burjánzó beszüremkedéseIt, anélkül, hogy kiöntené az intufciók és megvilágosftások aranyát. Ha ez
áll, akkor elmondhatjuk, hogy a vallásokban, egyes gyakran képtelen képződ
mények alatt, egészében mégis csak az ember ösztönösen sejtó önmegismerése tükröződik, amint fölfedezi, hogy rászorul az üdvösségre. Nem tudja saját
maga megszerezni azt, amire szüksége van, hanem reménykedve bizik az
üdvösség isteni Meghozójában és az ő eljövetelében .
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A vallásokban az ember megértette, hogy nem érheti be az élethez szükségessel és a kellemessel, hogy nem elégedhetik meg, nem szabad megelégednie a világ tényeivel. Bennük értette meg többnyire azt is, hogy ó maga
nem lsten, - bár senki sem akadályozhatja meg sem az egyes embert, sem
egész népeket, hogy ebból a babonából, minden tévedések legabszurdabb
tévedéséból vallást csináljanak.
A kereszténységnek sok idejébe került arra a belátásra eljutnia, hogy a
pogány vallások, mint minden emberi, tartalmaznak ugyan szerencsétlen, téves,
rossz és romlásba döntó elemeket is, de ez a vallásnak csak egyik oldala. A
hit és a teológia fáradságos ön magyarázó folyamata során századunk kereszténysége megértette: az összes vallásokban nem csupán az emberi gondolkodás és képzelódés, eszmélódés és igyekezet törékenysége csapódik le, hanem az ember mély magára eszmélése is, amint fölfedezi végességét, s éppen
ezért kilép belóle az isteni végtelenség felé . Az ember önmagára eszmél, megérzi gyengeségét, Istentói való távols ágát, és a mélységból vágyva nyúl az üdvösség isteni elhozója felé . A szellemi látásnak ezen a . ctatr-obsc ur'' módján
ismeri meg a vallás az embert ; nem képes tantételeket formulázni róla, sem
igazságot és tévedést világosan megkülönböztetni, de azért nem süllyed el
egészen lsten meg nem ismerésének mit sem sejtó sötétjébe sem. A nyugati
ember évezrede k során megtanulta, hogya megfontolás, megkülönböztetés,
elhatárolás, megmagyarázás létfontosságú dolgok, hozzátartoznak az emberi
szellemhez. Ezért sokszor kínosan érinti az ázsiaiak sajátos ellenállása a gondolkodásnak, a fogalmi racionalitásnak a lényeges kérdések terén. Emberméltóság alattinak találja, ha például a hinduk gyakran és szívesen állítják, hogy
minden vallás tartalma ugyanaz. A legmélyebb szellemi különbségek ugyanazon
szintre hozása nekünk nehezen elviselhetó. A keresztény számára az is lehetetlen, hogy azzal lépjen Jézus Krisztus élete és halála elé : nem olyan fontos ,
hogy ez az ember élt, tanított, meghalt, még hozzá énértem . De azt hiszem,
még semmiképpen sem esünk a mindenáron való nivellálás áldozatául, ha a
vallások közös elemét igen fontosnak és békéltetó erejúnek tartjuk. Ti. azt a
belátást, annak évmilliókat átfogó emlékezetét, hogy van az ember számára
valami , minden ténynél fontosabb, amit figyelembe kell vennie, tisztelnie, sót
imádnia. Aki például Bali szigetén átéli az emberek ragyogó vidámságát és barátságosságát, amint naphosszat tartó menetelésben áldozati adományukat a
szent hegyre , a fótemplomba viszik, az aligha fogja készpénznek venni vallásuk,
hitük és babonáik apró részleteit. Azt is alig ha vonja kétségbe, hogy ezek és
a föld legtöbb ilyen vallása talán még fiatalabb olvasóim életében ki fognak
halni. De nehezen kételkedhetik abban, hogy most , amikor még megvannak,
valódi .memorla Oei"-t, Istenre való emlékezést képviselnek, az isteni valóság,
az isteni titok észrevételét. A vallások közvetftette emberismeret abban áll .
hogya lehetó legfontosabb dologra emlékeztetik ót. Intik, hogy keresse az istenit, reméljen benne, és ne tágítson tóle . Az ember önmagában rés, szakadék,
csak a végtelen , az örök tudja betölteni.

26

Sigmund Freud egy igen bölcs és mély mon datban fog lalta össze a neurotikusrói és a neurózisról szóló tanításának velejét : ..A neuroti kus azért for dul
el a valóságtól, mert elviselhetetlennek tal álja, akár egészében, akár egyes
részeiben" (O. M. VII. 230). A lelki egész ség tehát - úgy látszik - abba n áll,
hogy az ember nem fordul el a valós ágtól és nem érzi elvise lhetetlennek. A
neurózis gyógyu lása az lenne , ha az emb ernek közvetítenénk a valós ágba való
beleegyezést. De hogyan gondolható ez el, hiszen Freud nak és so k tanítvány ának kifejezett véleménye szerint ez a valós ág ér telmetlen, fölösleges , véletlen
képződmény, a kielégülés ugyanc sak szúkös le he tősé geivel. A boldogság - így
Freud - nincs betervezve a teremtés tervébe . Kedve z ő körü lmények közö tt ismét Freud szavai - az emb er ugyan elérhet valam i langyos kény elem ig, s
hisztérikus nyomorúsága közön ség es boldog tala nsággá alakulhat. Ez a pszichoterápia célja - rnond]a (O. M. 1,312). Úgy látszik hát, hog y az embe r az evolú ció
torzszülötte, a természet tragikus sele jtje . Hogy an képzel hetjük el ilyen vigas ztalan hátté rrel az egészségessé válás folyamatát , amely a valóságtól való neurotikus elfordulástól az ..egészséges " beleegyezé sig vagy legalábbis eli smerésig
vezet?
A valóságba való bele egyez és előfelté te le lenne, hogy az ember meg tud ja
ismerni, kicsoda ő , milyen Ő , és hogyan esik neki a világ. A valóságba való
beleegyezés előfeltétele, hogya létet egészébe n elf ogad hassa, jóna k tartsa.
Sajátsá gos orvosi tapasztalat, hogy sok egyszerú emb er éppen a betegség és
a szük ség határhelyzeteiben igen egyszerú módon végbe tudja vinni ezt az
..acceptance"-t, elfogadást, ahogyan Charles Morgan nevezi ..Az életút" c. regényében . Azt mondják : ..majd csak jó lesz ez valamire ." Nem állítják, hogy
tudják vagy csak sejtik is, mire lehetne jó betegség ük vagy szenvedésü k, hanem
átfogó intuIcIóval átkarolják sorsuk egé szét, és ebben a so kszor megm agyará zhatatlan remé nységb en elfogadják. Ezt a reményt a világ szél es részeiben manapsá g még a vallá sok tartják ébren . Holnap talán már nem igy lesz. De ameddi g az ember nyelvében és emlékezetében még elő f o rd u l lsten neve, add ig
éppen ez a szó kérdést szege z neki. Ha elfelejti ezt a szót, akkor saját magát
is elfelejte tte.
A valóságba való beleegyezés legm élyebb és legm egalázóbb akadálya az,
hogy valami áthatolhatatl an, felfoghatatlan mozzanat van benne, minden fogható,
értelmes körvonala ellenére. A megértésre sok at adó emb er számára itt t ükröző
dik a rejtett lsten végtelenül felfoghatatlan volta. Isten felfoghatatlansága rninden botrányok botránya, a világban és a történelemben fellelhető nyoma i ennek : a rossz, a szenvedés, az ostobasá g, a bún , mag ának az embernek a felfoghatatlansága. Mindezek ellen csak egy orvo sság van. Egy fel ejthetetlen élménnyel szeretnék utalni erre , ami mint szülésnél seg édke z ő fi atal orvosnak
jutott osztály részemü l :
1945-ben, kevés sel a hábo rú vége után - a klin ik ák leírhatatl an személyzeti
és do logi hiány oságok kal küszködve dolgoztak - egy fiatal , kedves és élénk
tekintetú asszonyt szállítottak be, négy gyermek anyját, súlyos vérzéssel az
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ötödi k megszülése eló tt, életveszél yes álla potban. I:rezte ezt, és így szólt az
urához : .Ferlkérn, azt hiszem meg kell halnom, áldd meg a gyerekeket." A férj :
" Marika, érted még az Úristent?" Az asszony : " Nem, egyáltalán nem értem" és itt sugárzóan elmosolyodott : " de tel jesen egyetértek vele l" Néhány perccel
később halott volt. Ez az asszony megértette, hogy lsten felfoghatatlanságának
iszonyatos szakadéka egy végtelen , szent szeretet felfoghatatlan fényének a
mélysége. Haldokló arca mintha ezt tük rözte volna vissza. Vallása egyetértés
volt Istennel, aki ból való a kezdet, a közép és a vég , aki megértette őt, és akit
ó ls megértett.

Szentmárton i Mihály
AZ ISTE N ·K~ P KIALAKU LÁSA
Bevezet és

Az evangéliumokat lehet sokf élek éppen , különféle szemszögből olvasni.
Egy ilyen leh ető szemszög : hogyan igyekezett Jézus helyesblten i hallgatói Istenképét. Megf igyelhetjük például, hogya büntető lsten-képet szembeslti a tékozló fiú jóságos, megbocsátó atyjával , és megérteti hallgatóival : ilyen az lsten;
a távoli , személytelen Istent emberközelségbe hozza a gondviselő Atya képében, aki a madarakról és lIlIomokrói is gondoskodik ; a " kisajátított" lsten-képet
helyesbftl azáltal , hogy Isten t mindenki Iste névé nyilvá nftja ki, aki éppú gy aka rja a pogányok üdvösségét, mint a zsidókét, aki jók és rosszak Istene egyaránt.
Maga az a kör ülmény, hogy Jézus ilyen nagy súl yt fektetett az Isten-kép
minóségére, el egendő bizonyfték arra , hogy fontos problémával állunk szemben. Az Isten-kép központi szerepet játszik az ember vallásos életében . Az
Isten-kép adja meg vall ásosságunk szl nezeté t, határozza meg érettségi fokát,
alkotja személyt form áló ere jét. Minél ti sztább, miné l hitelesebb lsten -képe van
valak inek , annál tisztább a vall ásossága. I:s ford ftva : minden elferdült vallásosságnál megfigyelhetjük az Isten-kép eltorzulását is. Ezért lelkipásztori tevékenységünk egyik állandó feladata éppen az, hogy fi gyelemmel tanulmányozzuk a
hozzánk fordulók lsten-képét, állandóan neveljük, fejlesszük, szüks ég esetén
helyesbftsük. Ez különösen fontos a gyónásnál, ahol talán leginkább kifejezésre jut egy személy lsten-képének minősége. De megnyilvánul imánkban is,
lelki életünkben általában. Lelki életünk alapvető feladata, hogy állandóan növekedjünk ls ten ismeretében. Nos, ez tulajdonképpen az Isten-kép: lsten ismerete.
De nem objektfv ismeretről van szö, hanem szubjektfvről. Az " objektf v" Isten ismeret - amennyiben ilyenről lehet valójá ban beszélni, - az Isten-fogalomban
nyilvánul meg. Az ember " tud " valamit I s t e nrő l : létezik, mindenható, nincs teste
stb. - mindaz, amit a katekizmusból tudunk. De ezt lehet úgy is tudni, hogy
semmi köze ne legyen az. ember életéhez.
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Ezzel szemben az Isten-kép éppen azt a szubjektív, személyes vonatkozását
domboritja ki az lsten-ismeretnek, amelyet nem lehet talán kimondani, de hat
az ember életére. Ilyen alapokra építve határozza meg Schellenbaum (1981 ,
22. o.) az lsten-képet, mikor úgy véli : általában a " kép" egy elegendöen egységes és gyakorlatilag is hatékony állásfoglalás nak a gyökere. Ha a kép objektuma lsten , akkor lsten-képről beszélünk. Ezek szerint az Isten-kép vallásosságunk gyökere, mozgatója, dinamizmusa. Mint ilyen egyszerre kevesebb és
több, mint az lsten-fogalom. Kevesebb, mert még nem kimondott, nem tematizált ; több, mert egyenesen érinti a személy legmélyebb lelki rétegeit.
Az Isten-kép dinamizmusa
Kissé leegyszerúsítve talán úgy is mondhatnók, hogy az Isten-kép a személy Istenhez való viszonyulásának vetülete. A gyakorlatban persze nehéz megmondani , melyik az elsődleges : az Isten-kép hatása, vagy az ember Istenhez
való viszonyulása. Más szóval: vajon az Isten-kép határozza-e meg Istenhez való
viszonyunkat, vagy maga a viszonyulásunk mondható egyszerúen lsten-képnek?
Mert tény az, ha valaki fél Istentől, akkor büntető lsten-képe van. Ha nem érdekli lsten, akkor személytelen lsten-képe van. Ha valaki teljesen közömbös
marad lsten iránt, akkor annak valószinúleg nincs lsten-képe, legfeljebb Istenről alkotott fogalma. Az ateistának is lehet lsten-képe, csak valószínúleg negatív érzelmekkel telített. Ennek alapján mondják egyes gondolkodók, hogy a
modern ateizmus gyökerét az eltorzított lsten-képben kell keresni.
Egy azonban biztos : az Isten-kép dinamikus erő, amely mélyen ráüti bélyegét az ember viselkedésére, egész magatartására, alapbeállitottságára. Úgyhogy első kiinduló meghatározását most kibővíthetjük két új elemmel: Az Istenkép az "Isten" szónak olyan kiejtése, amely megragadja az embert, és útnak
Indítja egy megsejtett cél felé, ami azonos személyi beteljesülésével. Nincs
tehát "neutrális" Isten-kép. Teológusok mondják, hogy tulajdonképpen nem
lehet lsten r ő I beszélni, azaz úgy beszélni róla, mint tárgyról, fáról vagy virágról. Hitelesen csak lsten n e I lehet beszélni, őt csak Te-ként mondhatjuk ki,
ill. közeledhetünk feléje , párbeszédet folytatva vele.
Hogy mit jelent az Isten-kép dinamikus hatása, arról elmélkedhetünk történelmi távlatokban . Az Isten-kép ugyanis koronként is váltakozik. Istennek "sok
arca" van. Lényének gazdagságát nem vagyunk képesek egy tekintettel átfogni ,
ezért arcának egyszerre csak egy vonását látjuk. Ha jóságáról elmélkedünk,
akkor valahogy kicsúszik látókörünkből igazságossága ; ha mindenhatóságára
gondolunk, akkor nem látjuk emberközelségét. De úgy látszik nemcsak egyénekkel van ez így, hanem egész korszakokkal és nemzedékekkel is. Minden nemzedéknek megvan a maga lsten-képe. Isten minden nemzedéknek kinyilatkoztat
valami újat. Ez így van rendjén, hiszen lsten mindig a konkrét, itt és most élő
emberhez szól. Logikus tehát, hogya konkrét ember konkrét szükségelhez méri
kinyilatkoztatását.
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I:rdekes végigkfsérni a történelem folyamán, mennyi különféle Isten-kép
mozgatta a hitéletet. Volt korszak, amikor az emberek tudatában a mindenható
lsten képe ker ült előtérbe . Az embereket hirtelen megragadta az a tudat, hogy
lsten mindenek ura. Ennek az élménynek erejében indultak el a keresztény
hith irdetők kalandos útjaikra, hogy elvigyék lsten uralmát a föld legeldugottabb
vid éke ire is. Aztán vo lt időszak , amikor az emberek az igazságos lsten arcát
látt ák. Gondoljunk csak az el s ő ezred vég ére, mikor ez az Isten-kép mai szemmel nézve emberfeletti és embertelen vezeklésekre, önsanyargatásra Ihlette
az embereket. Vagy gondo ljunk a középkorra, amikor hatalmas lendülettel megIndult a keresztén y oktatás. Úgy tún ik, ennek a nemzedéknek tudatában az
isteni bö lc sesség került elő té r b e és ez Ihlette ő ke t.
Az lsten-ké pnek van egy kü ls ő, nevelés és fe jlőd é s útján kialakult eleme,
és van egy kinyil atko ztatott, kegyelm i úton " betö rt " eleme . Mi elmélkedésünkben az els őve l , vagyi s a fejlődés során kialakult Isten-kép dinamizmusával foglalkozunk. A ki nyila tkoztatott l sten -képről itt csa k anny it , hogy érdekes reakció kra készteti az embert . (A két elem a konkrét életben természetesen elválaszthat atla n.) Az új Isten -kép felfedezése ( = betö rése az életbe) el őször bizonyos fok ig véde kező magatartást idéz el ő . Az ember mintegy visszahőköl az
új. nem várt , meg lepő Ismeret előtt. Kla sszikus példaként megemlithetjük Mózest a csipk ebokor élm ényekor. Vagy Mária megrettenését, mikor az angyali
üdvözletkor lsten másképp lép be élet ébe , mint ahogyan ő elképzelni is tudta
volna . Ha a klas szikus " tremendum et fascinosum" formulával élünk, akkor ez
a . trernendum" momentuma.
Az Iste n-k ép azonba n ellenállhatatlanul vonz is - fascinosum . Az ember
k özeled ik. " hogy lássa, mié rt nem ég el a cs ipkebokor" , párbeszédet kezd vele ,
mint Mária az angyall al : Hogyan lehetség es az, amit ez az Isten-kép tőle megkövetel? A le lk i életben áll andóan tapasztal juk az Isten-kép dinamizmusának
ezt a kettős mozzanatát.

Elm élkedésünk további részében azonban a nevelés és fejlődés során kialakult l sten-képről szer etnénk elmondani néhány valláspszichológiai Ismeretet
abban a hitben , hogy képesek előbbre vinni személyes vallásosságunkat. Külön
szeretnénk kitérni az Isten-kép esetleges elferdüléseire, amelyek, sajnos, elég
gyakori jelenségek.

Az Isten-kép kialakulása
Az Isten -k ép fejlődés ében két
és egy kogni tlv (értelmi).

tényező

játszik fontos szerepet : egy érzelmi

Az Isten-kép Iejl őd é s ének é r z e I m i mozzanatára S. Freud hívta
fi gyel münket. Szerinte az Isten-kép lényegében kivetitett apa-kép. Ezért:
milyen apja vol t, olyan lesz Istene is. Tény , hogy nincs velünk született
kép, hanem tanulás útján sajátítjuk el. A korai tanulás fő mechanizmusa
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fel a
kinek
Istenpedig

a szülővel való azonosulás és imitáció. Azt hiszem, célszerűtlen lenne itt elismételni Freud idevonatkozó tanítását. (Az érdekelt olvasó érthető bevezetést,
betekintést nyerhet Benkő Antal: Bevezetés a vall áspszichológia c., a tkk-sorozatban megjelent könyvébőL) Elvitathatatlan, hogy az apa-kép erősen befolyásolja a későbbi Isten-kép minőségét. De nem egyedüli megalapozója. Az Istenkép fejlődésében fontos szerepet játszik a gyermek anyjához való viszonya is,
amint ezt E. Erikson meggyőzően kimutatta. Ez a viszony az alapja az életben
oly fontos alapbizalomnak.
Az Isten-kép érzelmi mozzanatát tehát meghatározza az apához ill. anyához
f űz őd ő

kora gyermekkori viszony. Ha a fejlődés helyes irányban történik, akkor
a sz ül ők szimbólummá válnak, azaz túlmutatnak önmagukon, és megalapozzák
a "másmilyen lsten" képét. ~s éppen ez a cél. A legtöbb esetben ez be is következik. Lehetsegesek azonban fejlődési megrekedések (fixációk) is, minek
következtében az Isten-kép valóban magán viseli az apa ill. anya jegyeit. B.
Gram jezsu ita professzor érdekes módon igyekszik szemléltetni az igy eltorzult
Isten-kép hatását bibliai, ill. általános vallási igazságok példáin.
~rzelmi alapokon az Isten-kép eltorzulhat két irányban : szorongás -szülte
lsten-képpé, vagy vágyálmok-szülte lsten-képpé alakulhat. Az első oka a feloldatlan , vagy rosszul megoldott apa-gyermek érzelm i viszony, a másik kiváltója
az alap-bizalom hiánya , vagyis az anya-gyermek viszony rosszul sikerült kimenetele .

1. A s z o r o n g á s s z ü I t e lsten-képnél lsten úgy jelentkezik az ember
tudatában, mint veszély, amelyet csak úgy lehet elkerülni , hogy az ember vallásos ritualizmussal és erkölcsi normák megtartásával igyekszik " megbékíteni",
neutralizáIni Istent. Pszichés élményi kisérői a veszélyeztetettség, a szorong ás
és a bűntudat állandó jelenléte. Ime néhány példa , hogyan torzítja el az Ilyen
Isten-kép az ember vallásosságát :
Bibliai-teológiai Igazságok
Hiszek Istenben , a mindenható
Atyában.
lsten büntetés által nevel.
lsten mindent lát, mindent tud ,
mindenütt jelen van.
A súlyos bűn halálos bűn .
lsten Fia a kereszten szenvedett
bűne inkért.

Szorong ás szülte értelmezés
lsten tirann ikus atya, csak még
veszélyesebb.
lsten brutális és veszélyes .
lsten állandóan ellenőriz bennünket.
lsten eltiporja a bűnöst.
lsten minden bűnért kegyetlen
elégtételt követel.

2. A v á g Y á I m o k s z ü I t e lsten-képnél lsten igazi szülő-pótlékként él
az ember tudatában. Az ember arra "használja" Istent , hogy megvédje az élet
csapásai elől. Ime ismét néhány példa :
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Bibliai-teológiai igazságok
Hiszek Istenben, a mindenható
Atyában.
lsten csodákkal mentette meg népét:
Gondviselése mindent javunkra fordit.
lsten jó és hűséges : Pásztorom ,
semmi hiányt nem szenvedek.

Vágyálmok szülte értelmezés
Ez az Atya elveszi minden gondunkat,
értünk csodákat tesz.
lsten minden igazságtalanságtól
és szerencsétlenségtől megóv.
Istennek minden kérésünket meg kell
hallgatnia, különben nem jóságos és
hűséges.

Az angyalok, különösen az
mind ig vigyáznak ránk.

őrangyal,

Mindig mögöttem áll valaki, aki vigyáz.
hogy semmi bajom ne történjék.

Mivel senkinek sincs " ideális" apja és anyja, ill. talán nem is létezik ideális
viszony , jogosan felmerül a kérdés : mennyi esélye van a fejI öd ő gyermekléleknek arra , hogy hiteles lsten-képet tudjon kialakitani? Szerencsére a lelk i fejlődésnek vannak immanens, belső törvényszerűségei is, amelyek
természetes korrektorként vigyáznak arra , hogy a fejlődés mégis helyes irányban történ jék . A pszichológiában ma új fordulatot élünk: ismét felfedeztük az
értelm i, kognitiv elemet a fejlődésben . A fejlődés ezek szerint nemcsak kivülről
" ránk ruh ázott" valami, hanem a szervezetnek (értsd : embernek) van egy bels6
log ikája is, amely adott pillanatban egyszerűen kifejezésre .akar jutni. Piaget
alkalmazta ezt az elvet a gondolkodás fejlődésének értelmezésénél. Nem célunk
itt kitérn i Piaget elméletére. Viszont érdekesnek találjuk D. Elkind valláspszichológus próbálkozását, hogy ugyanezt az elvet alkalmazza az Isten-kép fejlődésére
is. Más szóval : létezik a gyermeki lélekben egy bizonyos belső vallásos logika,
amely kedvező hatás esetében meghatározott időben egyszerűen előtör. A szü16k, III. általában a környezet csak a "felszabadító " (releaser) szerepét tölti be.
(A " releaser" fogalom a biológiából kölcsönzött, ahol bizonyos külső hatóer6k
b e lső folyamatokat ind itanak meg). Lássuk egész röviden Elkind fejlődési
fokozatait, III. az Isten-kép előbukkanásának és alakulásának egyes állomásait.
Isméte ljük , a hangsúly itt az értelm i, kognitiv elemen van.
szülő-gyermek

Piaget négy gondolkodási "szükséget" vél felfedezni a gyermek szellemi
amelyek belülről kényszerítik a gyermeket arra , hogy új, magasabb fokú megoldásokat találjon az élet és világ problémáira.
fej lődésében ,

1. A megőrzés (conservatio) szüksége , vagyis az állandóság igénye az els6
két év feladata. A gyermek egyik legfontosabb korai felfedezése, hogy a tárgyak akkor is léteznek, mikor nem látjuk őket, vagyis maradandók, és tőle független ül léteznek . Itt külön megrázkódtatást jelent az a felfedezés, hogy az
élet mulandó . A gyermek ezért eszközöket keres, amelyek segitségével tartós ithatná. A vallás itt kész választ kinál az lsten-fogalom ban. Isten a végső állandóság meg őrző je , mivel transzcendál tért , időt és testiség et. Természetesen az
Isten-kép ilyenfajta alakulása attól is függ, nyújt-e hozzá vallásos támpontokat
a környeze t. Ha igen, itt kezd kialakulni az első , kezdetleges Isten-kép.
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Minden fokon lehetséges azonban megrekedés, fixáció is. Az ezen a fokon
megrekedt Isten-kép felnőttkorban az utópia-vallásosság hordozója lesz : lsten
csak akkor jön "számításba", ha az ember elbizonytalanod ik az életben .
2. A reprezentáció szüksége valahol óvodás korban jelentkezik először, párhuzamosan a beszédk épesség rohamos fejlődésével , de (mint mindegyik itt
megnevezett szükség) végigkíséri az embert az egész életen át. Állandó szükségünk , hogy kifejezzük gondolataink tartalmát. fizikai ill. társadalmi világunkat.
A vallás az lsten-képen keresztül a másvilág reprezentációját kínálja. Megrekedés esetén lsten megmarad távoli Istennek, hiányzik emberközelségének dlmenziója.
3. A viszonyok (relációk) igénye a gyermekkor szüksége . A gyermeket már
nemcsak a tények és jelenségek érdeklik, hanem az összefüggések is. A vallás
új dimenziót nyit meg : a gyermek felfedezi Istenhez f űz őd ő viszonyát - személyes kapcsolatba lép vele. Ebben a korban gyakoriak a szinte misztlkus gyermekkori élmények. Ismert pl. Avilai szent Teréz gyermekkori misztikus élménye.
4. A megértés igénye a serdülőkor témá ja. Az összefüggéseken túl a seraz okokat keres i. A vallás a teológiában válaszol : lsten mindennek a végső
oka . Itt válik az Isten-kép teljesen átfogóvá.
dülő

A fönti vázlat annyira töredékes, hogy talán nem is hat egészen meggyőzően .
Ezúttal azonban nem is bizonyítás a célunk, csak arra szeretnénk rámutatni,
hogy az Isten-kép fejlődésének van belső logikája is, amely oly irányban halad,
hogy tökéletesen találkozik a bibliai lsten-képpel. Lélektan és kinyilatkoztatott
vallás csodálatos találkozása ez. Ezért még csak arra a kérdésre kell válaszolnunk, mi jellemzi tulajdonképpen a bibliai lsten-képet?

A bibliai Isten-kép
A Bibl ia lsten-képe kétségkívü l örökérvényü korrektor marad lsten-képünk
alakításához. Ha ezt a bibliai lsten-képet jellemezni akar juk , három tulajdonságot fedezünk fel (vö. Hubert, 1978, 137. stb.) .
1. A bibliai lsten-képet jellemzi, hogy s z e m é I yes jelentősége van. Isten
nem pusztán dogmatikai formula , nem önmagában és önmagáért létező lsten
(an sich), hanem é r t e m van. Már az Ószövetség ismer egész sor olyan közlést, amelyek lsten ilyen személyes viszonyát domborítják kl. Mózes megért i,
hogy lsten "vele lesz" (Kiv 3,12). Izaiásnál pedig ezt olvassuk: " Mint a fiút ,
akit az anyja vígasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket." (Iz 66,13). Az Ilyen
személyes Isten-kép a következő tartalmakra bontható fel : lsten képes arra,
hogy segítsen a szükségben (szabadító és üdvözítő lsten); erőm és bátors ágom Istene ; támpont ahhoz, hogy tökéletesebb legyek ; megnyugtatja nyugtalan szIvünket ; erőt ad a szenvedéshez (vigyázzunk : nem "elveszi"I); reményt
nyújt az elkerülhetetlen halállal szemben .
2. A hiteles Isten-kép másik jellemzője, hogy e g y e t e m e s , azaz felette
áll a világnak és minden jelenségnek. Nevezetesen : pártokon kIvülálló, nem
3
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egy cs oport Istene, hanem mindenkié ; nem részesít kiváltságban egy cso portot
sem, mindenki ura és mindenkit egyazon rn érce szerint ítél meg ; egyetlen, ak i
ninc s alávetve a term észeti törv ényeknek, a vil ág ura ; erősebb , mint a rossz ,
amely a vil ágban müködik; a gonoszt legyőzi az idők végén ; a világot jó cél
fel é vezet i.
3. A Bib lia Istene szent, e g é s z e n m á s lsten. A kör ezzel bezárul, visszajutott unk a kiny ilat kozta tás Istenéhez, aki mind ig megl epetésként lép be az
emb er életéb e. O a . rnysterturn tr em endum et fascinos um" , aki egyszerre félelmete s és ell enállhatatlanu l vonzó.
Persze itt is felf igyelhetü nk to rzuláso kra. A hitele s lsten-képben jelen van
mind a három tulaj do nság : a perszon ál is. az univerz ális és a transzcendencia
dimenz iója . Ha túlsulyba kerül a per szonáli s dimenzió, akkor az embernek individu áli s lsten-képe lesz, és lsten " kisajá tftott " Istenné válik. Az univerzalitás
dimenzió jának túl teng ése dei sta lsten-képhez vezethet : az ember elfogad ja
lsten létez ését , de kevés köze van egyéni életéhez. Végül lsten másmilyenség ének tú lméret ezése , túlhang súlyo zása a személye s kapcsolat és em be rközelség kárára könnyen a tirannlkus atya, uralkodó lsten képéhaz vezethet.
A ml lsten-képünk

Hog y baj van lsten-kép ünkkel. azt bizonyítja valláso s elb izonytalanodásunk.
Igy is kér dezhetné nk : Vajon mi ma Istennek milyen arcá t látjuk? A kér désre
próbáljunk úgy válasz olni, hogya mai ember jellemvonását vesszük kiindulópontnak. Mert ha lsten a konkrét emberhez szól , neki nyilatkoztatja ki magát,
akko r való színül eg e z e k bő l a j e ll e m ző k bő l kiindulva leszünk kép esek meglátni
a hozzánk szóló Istent. A mi nemzedékünknek két jellemzője van, amelyek
mintha nem lett ek volna jelen korábbi nemz edékeknél: hontalanok vagyun k és
elb izony tal anodottak.
A mai nemzedék h o n t a I a n. Szociológiai tény , hogy soha ennyi vándor ló : ki-vánd orló, be-vándorló, el-v ándorló, stb . nem volt mi nt ma . Ma már
egyre kevesebben mondhatják magukat ős l akónak bárhol. Faluról fe lkö ltö znek
az emberek váro sb a; a városokban egyre gyakrabban lakoltatnak ki régi városnegyedeket, és leg job b esetben is csak lakása van az emberne k, nem otthona.
A ho ntalanság új érzé se következtébe n meg szüntek a hagyományok is. Mert
hagyomány, szok ások csak ott vannak, ahol az ember otthonosan é rzi magát.
A mai nemzed ék tovább á e I b i z o n y t a I a n o d o t t . Mind ig kere sünk valam it, mind ig elégedetl enek vagyunk, mindig bizony talanok . Talán éppen azért,
mert nem hordoznak már bennünket a szokások, vagy mert a hag yományok
nem nyújtanak többé Ismerős, meghitt keretet hétköznapjainkhoz? KI tudná
megmond ani? Ez érvén yes az egyh ázra is : valami várakozó, kí sérletező, kere ső
magatartásban él. Erezzü k. valami véglegesen letünt, valami nincs többé, de a
hiányérzetet még nem tudtuk új ért ékkel csillapítani, új tartalommal betölten i.
lst en-képün k vál sága ez. De egyben nagy esélye is.
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Mert ebben az elbizonytalanodásban hirtelen felragyog lelki szeme ink e lőtt
az lsten arca egy egészen új formában : hirtelen rádöbbenünk, hogy ami Istenünk nem a szokások Istene; O ott is él, ahol már régen nem élnek, vagy
haldokl anak az ősi szokások. Arra is rádöbbenünk, hogy a ml Istenünk nem
a helyek Istene; ott ls jelen van, ahol ml már nem vagyunk otthon. O a velOnk
utazó és velünk kereső lsten. J:s Igy tal án közelebb jutunk ..atyáink istenéhez" ,
Ábrahám, Izsák, Jákob Istenéhez, aki nem akart sátorban lakn i, hanem tűz
oszlopban haladt népe előtt ; ott volt közöttük, osztotta velük a puszta i vándorlás negyvenéves nyomorát, velük vándorolt és velük kereste az otthont. Az ő
Istenük volt.
Mi valahogyan ugyanezt éljük meg napjainkban. Hontalanságunkban és keresésünk homályában felragyog előttünk lsten új arca, amelyről ezt olvassuk
le : O nem a szok ások és helyek Istene, hanem a mi Istenünk. Vagy még nem
nyilatkoztatta ki új arcát? Akkor várjunk : várjuk ki , milyen formában tapasztaltatja meg magát velünk ma lsten. Az ígéret ugyan is örök érvényű: Vagyok. Fontos a nyitottság : hagyjuk, hogy lsten meglepjen bennünket. De legyen ez imádságos nyitottság: Istenem, lépj be életembe.
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Benkő

Antal
FIATALOK ISTENROL -

EGY KöRKJ:RD~S FELELETEIBOL

Ha egy gondos kertész egy reggelen Ismeretlen hajtást fedez föl az ágyásban , meglazltja körülötte a földet, és azt gondolja: hagyjuk egy kics it nőni , kl
tudja, nem szökik-e szárba valami új és remek virág? Igy kell a fiatalokkal szemben viselkedni, - írja egy családapa, tapasztalt ifjúsági vezető. Hozzáfűzi: amikor a fiatalok esetleg újszerű nyelvezetét hall juk, amikor magatartásukat látjuk.
vizsgál juk meg saját magunkat ls, hogy milyen kategóriákkal (hogy ne mondjuk :
..skatulyákkal") közeledünk hozzájuk.
Mások lsten-képének vizsgálata összevetést jelent a magunkéval. Gyakran
csak akkor vetünk pillantást saját ruhánkra, amikor szembeötlik Ismerősünk
feltüremlett nadrágszára, félrecsúszott nyakkendője. Hogy kissé kárörvendő
önelégültséggel vagy figyelmes jóindulattal közöljük-e észrevételünket a másik35

kal, az jellemzi b els ő állásfo glalás unkat: vajon a
k ész ö kertész sz él-e belólünk.

cső s z kö dő

bIró vagy a t ür-

Nem szándékunk az egész vilá g fiatalsá gának lsten-élményét bemutat ni.
Mondanivalónk egy nagyobb osztrák város ifjúságánál tett megfi gyelés re szeritkozik . Ennek ellenére reméljük, hogy megállapltásain k hasznosak lehetnek
falun vagy milliós városban élók számára is. A korszellem minden felnöve kvó
nemzedékre ráüti bélyeg ét. Ma pedi g a tömegtájékoztatási eszközök lehetövé
teszik , hogy szinte az egész földkerekség fiatal jai egy nagy család tagja inak
érezzék magukat.
Vizsgálatunkat els ősorban fiatalok válaszaI ra alapozzuk. Egy háztartási leányközépiskola és egy ipari fiú-szakközépiskola tanulóit kértük fel közremúk ödésre.
Mindkét iskola érettségivel zárul, s öt éves. Az els ösök (14-16 évesek) és az
ötödikesek, az érettségizók (18-20 évesek) felele teit vesszük alapul. Mindk ét
iskolában a két évfolyam két-két osztályának diákjait kérdeztük meg. Az egyik
osztályban a kérdés személyes jellegú volt : mit je lent nekem lsten, mIg a másikban általános: mit jelent lsten a mai fiata loknak . A közösségi lélektan megállapltása szerint az általánosságban feltett kérdésre adott fele letein kbe is saját
elgondol ásunkat vetí tjük bele . Egyesek azonban könnyebben nyilat koznak meg,
ha nem közvetlenül saját magukról kell Irnl . - Vizsgálatun k megerósrtette ezt
a megállapltást. Igya két csoport válaszát együtt értéke ltük ki. Aho l az egyik
vagy másik fajta kérdésfeltevés saját os választ eredményezett, arra külön rámutatunk.
•Mlt jelent lsten a mal f iataloknak? - Nehéz által ánosíta ni. ezért első nek személyes véleményemet szeretn ém megv ilágítani, hogy azután általánosíthassam.
Hiszem, hogy minden embernek szüksége van lrányra, valam ire , amiben hisz, fő·
ként a nehéz órákban, ínséges I dőkb e n. ~n ezt a hite t Istenben ral álom. Tapasztalatból
tudom , hogy enélkül a hit nélkül , vagyis lsten nélkül nem megy . Enélkül nincs sarkpontom . Enélk ül az ember nem találj a meg a hely es utat , hogy az ún. halálos mély ségeken t úljusson . Ha életemben nem lett volna ez a személyes hitem, akkor való.
szinú leg már nem lennék itt.
Azt gondolom , hogy amikor feltesszük a kérdést : mit Jelent lsten a mai fiataloknak. m ind en e k elő tt azt kell megfigyelni , milyen csal ádi körülmények közül származik
az lllet ö. Azok a fiat alo k. akik nek nehéz IfJúságuk volt , inkább elves ztették hitüket,
mint a több iek. Ezen felül te kintetbe kell vennI az egyéniséget és a kort ls.
Úgy vél em, hogy sok f iatal .szégyelll' megvallani hitét. Altalában nem fogadják el,
és alacsonyabb rendünek ta rt ják.
~pp e n azért nem képes sok fiatal megbirkózni a mai problémákkal , mert nIncs hite
és Iránymutatója: (Fiú, I. o.)

Saját véleményét határozottan közli. De hogy mi az "ifjúság" felfogás a. mit
tart az általában Istenr ől , arról még nem tud egységes képet alkotni. A másik
már megkockáztat egy összképet. De hamarosan saját elgondolását festi:
. A velem egykorúakkal (18-20 évesekkel l folytatott beszélgetések alapján azt
látom , hogy a fiatalok nem a ,vallás' Ist enében hisznek (nem az öreg Atyában. nem ls
a bibl iai tört énetek elbeszélésében), hanem egy felsőbb Lényben, egy Hatalomba n,
amelyik fölöttü nk áll. Ebben hisznek, ehhez tartják magukat . Egyeseknek az a v éle ménye, hogy az életben minden meg van határozva, a sors uralkodik.
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I:n magam ls hiszek egy jó, Igazságos, fel s óbb ren d ű l ényben, akiben megbfzhatok,
és akivel az öröm és szükség óráiban beszélhetek. Egy Hatalomban, amelyik minden
ember számára ott áll, amelyik nem tagadja meg az embert, hanem t ör ödtk vele. A
bibliai történetekben bizonyára van valami Igazság is, de a mal i d ő k b e n hihetetlennek
tűnnek, és ezért találom értelmetlennek ezeknek az elbeszéléseknek a kifejt ését, rnert
nem alkalmazhatók a mindennapi életben: (lány, V. 0.1
Hogy a 153 feleletről (97 lány és 56 fiú ) jobb átte kintést nyerh essünk, a
P. Babin szerkesztésében megjelent és kla sszikusnak tekint h ető " Dieu et I'adolescent" (Isten és a serdülő , Paris 1963) c. könyvet vett ük útm utatónak. Babin
1800 fiatal válaszát értékelte ki. Megáll apította, hogy az lsten-képet három fő 
csoportba (kategóriába) lehet osztan i : 1. a Teremtő lsten , 2. az " ember" Istene,
3. a kinyilatkoztatás Istene . Lehetséges, hogy ugyanabban a feleletben mind
a három jellemző e l őfo rd u l. Igy a fenti els ő válasz utal Istenre mint "iránymutatóra" , akit követni kell (1. kategória) és mint támaszra ( "f ő k é nt a nehéz órákban"
- 2. kat egó ria). Még jo bban k i t űnik ez az é rettsé giző leány válaszából. O külön
említi a "vallás" , " a biblia Istenét" is, jóllehet ezt tudatosan nem ép íti be Istenképébe. Emiatt nem is soroltuk be a harmad ik csoportba.
A Teremtő megélésénél a függés áll a központban: függ és az eredetben ,
a fenntartásban , az erkölcsi irányításban, az í t é l ő Úrtól. Az " ember" Istene kifejezés azokat a feleleteket fogja össze , amelyeknél az ember igén ye a kiin dul ó
pont: hiszek, mert különben nem tudom, mit tegyek életemmel, mert vigasztalóra van szük ségem a nehéz percekben , mert az ör öm és az ínség órái ban
segít stb. Amikor valaki nyilvánvalóan Jézusra , a Szenth árom ságra, ill. az ezen
az úton kapott lsten-képre gondol , akkor a kinyil atko ztatással megi sme rt jegyeket, vonásokat építi be lsten-képébe.
84 fiatal (55 % ) feleletében talál unk utalást a Teremt ő Istenre. A fiúkn ál kissé
alacsonyabb az arány (26 válasz: 46 %) , mint a lányoknál (58 válasz : 60 % ). Az
"ember Istene " még kifejezettebb : 94 válaszban van erre utalás (24 fiú , 43 %
és 70 leány, 72 % ). Ha elfogadjuk, hog y a Teremtő képében lsten tr anszcendenciáját éljük meg, míg " az ember Istenénél" immanenciája jut kifejezésre,
a fiatalok válaszát kie gyensúlyozottna k találhatj uk. Legalábbis a zsidó - keresztény hagyom ány szerint igen fon tos, hogy mindkét isten i "arcél " kirajzolódjék
a lelkünkben . Babin 20 év e l ő tt i körkérd ésében azonba n más képe t látunk. Ott
58 % gondol Istenre mint Teremtőre , ami kb. megegyezik a mi eredményünkkel.
De csak mi ntegy 31 % -nál tűn ik fel az "ember Istene " . Mi lehet az oka ennek
a különbségnek?
Lehetséges , hogy belejátszik a két nép lelk i alkata : a franci a gyak ran racionálisabb , mint az osztrák, akinél az élmé nyvilág fontos szerepet tölt be. De valószínűleg közreműköd ik a nevelés, a hitoktatás és a teológia mai iránya is.
Tagadha tatlan, hogy 20-30 éwel eze l őtt pr édikációinkban, Isten-érvein k kifejtésében lsten mindenható fen sége, a tőle való függ és fontosab b helyet fog lalt el,
mint ma. Az utóbbi évti zedben lsten szeretetét hangsúlyozzuk. A természet
szemlé lete helyett egzisztenciális igénye ink , nyugtalanságun k alkotja az Istenhez vezető út kedvenc kiinduló pontját. Úgy gondoljuk, ez jobban megfel el a

37

háborúkat átélt, Illetve attól remegő embernek, aki egyszersmind érzékenyebb
a személyiséget elnyomó embertelen emberi közösségek hiányai iránt. Az Ige
megtestesülése is Istennek az ember iránti határtalan szeretetét hirdetI.
A megkérdezett fiatalok jó része azonban mintha megrekedt volna egy fejletlenebb síkon. Kevesen jutnak el - legalábbis közlésükben - arra, hogy Istent
"barátjuknak" tekintsék, akihez személyes kapcsolat fúzi őket. Vagy ahhoz, hogy
. szeretet ét Fiában mutatta meg , aki éppúgy szenvedett, mint néha nekünk kell."
(Lány, I. o.) Mindenekelőtt saját bizonylalanságuk korlátait érzik. Ha bajban
vannak, akkor menekülnek "valakihez" (néha "valamihez") . De hogy tulajdonképpen ki is O, azt már nem mélyítik el. Tekintetük inkább saját magukra Irányul,
mint Istenre. Ez a benyomás megerősödik, amikor Istennel való kapcsolatuk
indítékait vizsgál juk . Rövid lélegzetú írásokról lévén sz ö, nehéz elhatárolni a
különbözó - értelmi, érzelmi, intui!fv - síkon mozgó megokolásokat. De valószínúleg nem tévedünk, ha azt állitjuk. hogy a felénél sem találunk kiforrottabb
érvelést, ésszerűbb kifejtést. Hitük gyenge lábon áll.
Szélső

esetet képvisel egyik

elsős

lány írása :

.Tavalylg minden este Imádkoztam Istenhez , három kIvánságomat mondtam el neki,
a levegOn keresztal csókot küldtem , és vártam, hogy teljesüljenek, Azt tartottam , hogy
szerencsétlenség ér , ha nem Imádkozom. De egyetlen kfvánságom sem teljesült , s
azóta nem Imádkozom. Még egy röp imát se mondok a dolgozatok elött: egyszeru en
semmit . Azt hiszem , lsten számomra egy vágyálomteljes ltO volt, és én meg vagyok
sértOdve, mert szinte soha semmi vágyamat nem teljesltl. Nem értem , hogy egyesek
anélk ül. hogy valamit ls estnélnának. ezerencsések. mIg mások gOrcölnek, és semmi
Jutalmuk sincs"

Jól szemlélteti ez a válasz azt ls, mennyire fontos felülkerekedni a gyerekes
hiten , mennyire lényeges, főleg a serdülé korban, eljutni lsten transzcendenclájáig. Valószínúleg a régebben hangoztatott .Jstenérvek" nagyobb lehetőséget
nyújtottak ehhez. Az "én" oldaláról kiindulva mintha könnyebb lenne megrekedni a kifejletlen, "Immanens lsten-képnél " . Elég gyakori az alábbi válaszokhoz hasonló:
.Hlszek valami FeisObben, vagy is a ml ún. IsternJnkben. SzOkségem van valamire,
amibe belekapaszkodhatom. S Itt segIt ft hit Istenben. Bár nem vagyok túlságosan
vallásos" (lány, I. o.)
.
•Számomra lsten valami nagyon fontos . Amikor nem találok kiutat. Imádkozom
hozzá, vagy amikor nehézségben vagyok. Véd, amikor valamI nincs rendben. J:letem
ares lenne lsten nélkül." (lány, V. o.)
.Mlt Jelent lsten a mal fiataloknak? lsten a fiataloknak a k örűlm ények szer int rnlndent , Illetve semmit sem jelent.
Mindent, amikor szOkséget szenvednek , semmit, amikor nincs baluk . A jó ktmenetelü dolgokat , amik velDnk történnek, a fiatalok mint magától értetödöt veszik , és nem
mint az Isteni gondviselés vezetését. Nem Igy , amikor balul sül el valam I. Ilyenkor
mondják: ,Hol van az lsten?' vagy ,Elfeledkezett rólam?' vagy ,Miért nem nyal bele a
dolgokba?' SegftségOI hivják Istent. esetleg meg ls köszönik , ha a dolog sikerűlt. de
egyébként kételkednek a létében , vagy el ls vetik," (Fiú , V.o.J

I:rettebb magatartást fejez ki az a fiú , aki meg jegyzi, hogy tudatában van :
" Istent az öröm pillanataiban ls keresnem kell." Ugyancsak érettebb kép túnlk
'fel azoknál , akik kIfejezetten emlitik a " kinyil atkoztatás Istenét" . Vagyis akiknek

38

a válaszát a harmadik kategóriába is bele lehet sorolni. Személyes, egyéni hang
cseng kl csaknem mindegyik válaszból.
.M it jelent lsten a fiataloknak? - Hogy erre a kérdé sre megfe lelhessek, tisztáb an
kell lennem azzal, mit kell. hogy nekem jelentsen az lsten (a kereszténység szernszöqéből). Egészen személyesen számomra lsten vigasz és remény. Például ha val ami nem
sikerül az Iskolában, azt mondom magamnak: végezd olyan j61 az iskolát, ahogy tudod ,
bIztosan következik egyszer valami szebb (még a halál után ls) . De lsten t öbbet je lent
nekem, mint puszta vigaszt és reményt. Amikor megélem Istent (akár a szentm isén,
akár egyéb közösségben), mint örömöt tapasztalom meg . legerősebben a gyónásban
tudatosul. rnlt jelent nekem lsten; ezen nem a közöns éqes gyónást ért em, hanem a
beszélgetés formájában történő gyónást : olyan barát ő , akivel még a ros sz rneqt ört énte után ls újra kibékülhetek . Számos fiatal úgy felel a kérdésre : ,mit ls jelent nekem
az lsten', hogy lsten már úgy sem tud neki semm it sem adnI. Ezeknek én azt v álaszol nám: lsten nagyon sokat képes nekem adni , pl. örömöt a beszélgetésben, örömöt a
munkámban , valami jobbnak a reményét, mint az itteni bolond élet ét .. . röv iden : ő
olyan barát, aki egész életeden keresztül nem hagy el. Isten erőt ad ahhoz is, hogy
higgyek egy jobb életben . PI. amikor bevetem magam a békéért, a lefegyverkezésért,
atomerö nélküli államokért . .. De téves lenne azt hinni , hogy a hit csak öröm . Még
ls kell küzdeni evvel a hittel , el kell mélyülni, s nem lehet csak félvállról vennI. Az
utóbbira azok adják a legjobb példát, akik csak a szükség órájában keresik Istent, és
Ilyenkor csodát várnak; ha pedig elmarad, azt mondják, hogy lsten nem létezIk." (Szak.
Iskolás fiú érettségi elött.l
.Mlt Jelent lsten? Valami mindig emlékeztet: Orül]etek mindenkor az Úrban! Mert
a nekünk alándékozott képesség folytán szabad remélnünk . Az emberekkel magát esvénlövé tevő lsten egyenlővé teszi az embereket egymás között, Az istentörvényü összefüggésben (theonomen Kontext) álló ember tudja, hogy életének sikere nem a t ört énelembe vésett Igazolások kényszerében áll , hanem pozitiv IndifferencIára tárul föl.
A szenvedés ls pozitiv értéket nyer, és nem e gyenlő önmagunk elvesztésével. A keresztény nem tekinti úgy az életet, mint időre szabott, problémátlan helyzetet. hanem
mint feladatot, felelősséget, döntést, célok és meg győződések választását. Személyes
léte: önmagát alakltö szabadság és a folytonos önalakltás vissza nem térő története ,
és ennek következtében szakadatlan személlyé válás. A kereszténynek el kell magát
köteleznie a szegényekért. és ezáltalláthatóvá tenni lsten Irgalmas és megváltást
teremtő szeretetét." (I:rettséglző lány .)

Az Igazi, keresztény lsten-képpel felmerül tehát a másik kép, az ember képe
is életünkben. Isten már nem menek ülés, nem önkielégülés vagy rejtett önkeresés, hanem felnyit, elkötelez a másik , a szegény, az igazságtalanságot szenvedő szolgálatára. A megtestesülés titka vert ikális és horizontális síkon új fényt
vet életünkre, az egész emberiség életére. "Jézusban példaképet kaptam " irja egyik lány. Néhányan pedig kiemelik, hogy vezetőt találnak benne az erkölcsi életre , nála tanulták meg a szenvedés elviselését.
Diákjaink katolikusok, sőt hitoktatásra is járnak az iskola keretén belül.
Ausztriában 15 éves kortól a fiatal , minden megokolás nélk ül és sz ülöl beleegyezéstől függetlenül , a tanév első két hetében kijelentheti , ha nem akar hittanórára járni. Megkérdezetteink a hittan mellett döntöttek. Ezért meglepőnek
túnhet, hogy pusztán 27-nél (18 %l jut kifejezésre a kinyilatkoztatás lsten-képe.
I:rdekes azonban , hogy Babin hasonló eredményre jutott. Okát részben abban
látja, hogy a serdülők éppen fejlődésük miatt saját helyzetüket, személyiségük
kifejlődését keresik a világban; igy még Istenhez ls mindenekelőtt ezen az úton
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közelednek. Vagyis sok esetben a világot teremtö és a "számomra szükséges"
lsten képében benne lehet a kinyilatkoztatás Istene is, csak nem domborftják
ki frásukban. Az is valószfnú - fúzi hozzá -, hogy az ún. " természetes Istenképet " is a keresztény tanít áson keresztül kapták meg a fiatalok. A kinyilatkoztatás nem törli ezt el , csak kiteljesfti. A nevelés nem volt tehát eredménytelen,
bár nem érte el mindenkinél azt a fokot, amit elvárhatunk egy jónéhány éve
hitoktatásra járó fiataltól. Felnött hfvelnk jórésze sem éli mindennapjában a
Háromságos Egy lsten örömteljes misztériumát. Ha megkérdeznénk öket Istenkép ükr ől . ök is csak a " természetes lsten" arcát rajzol nák meg. Evvel küzd pl.
egy ik érettség ire készülő lány :
.Ha három évvel ezelOtt tették volna föl a kérdést, nem lennék zavarban a felelettel. Ma úgy állok, hogy aIIg tudom megfogalmazni válaszomat. Egyrészt úgy hiszem,
Istenhez való viszonyom gyökeresen megváltozott . Más részt az Iskolai fel adatok következtében mind kevesebb IdOm van arra, hogy az Imában felvegyem a kapcsolatot ls·
tennel. Emiatt lett bizonyos fokig Idegenebb. - Ennek ellenére m e g g y ö z Od é s 8 e I (aláhúzva az eredetiben) veszek részt minden vasárnap a szentmisén, és életemet az egyház tanitása szerint t örekszem Irányitan I. Valami megmaradt bennem: a
megváltás reménye. Isten Igen sokat jelent számomra, amikor az életról és a halálról
gondolkozom. Számomra O az egyetlen kiút az élet bizonyos értelmetlenségébOI. Gyakran hallja az ember a hitoktatásban vagy a szentmisén stb., hogy lsten szereti
az embereket. Jelenleg mégsem tudom átfognl ezt a szeretetet, és embertársaimnak
tov ábbadn l. Tudom. Ismét törekednem kell arra, hogy lsten újra valóban életem központját foglalja el."
Találunk azonban egy másik csoportot ls. Emlitik az egyházat, a keresztény
lsten-képet, de negatfv összefüggésben. Legalábbis annyiban, hogy szerintük
a "templomba járásnak, szorgalmas életnek és egyéb polgári eljárásmódnak
nem sok köze van az Istenbe vetett Igazi hithez." Ez utóbbit vallja, de az előbbit
nem tart ja fontosnak pl. az az érettségiző lány, akinek írásá t fentebb a második
helyen közöltük. "Az a felfogásom - frja egyik fiú - , hogy Istent és az egyházat
nem kell szükségképpen egynek tartani" , vagyis: hiszek Istenben, de az egyházi
élettől távol tartom magamat. Valószfnú, hogy az Ilyen jellegú feleletek (összesen 24 a 27 pozitfv válasz mellett) egyrésze összeegyeztethetö a kinyilatkoztatott lsten-képpel. Többen fr ják , hogy szabadulni akarnak attól, amit "szüleik" ,
a " társadalom " eddig megkfvánt tölük. Igy lehetséges, hogy csak átmeneti, a
serdülökort Jellemzö tünettel állunk szemben.
•Az általános Iskolában merev lsten-képpel Ismertettek meg. Isten : jóságos öregúr.
aki senkinek nem csinál semmi balt . aki a jót megfizeti . .. Az Idő múlt ával ez a kép
szétforgácsolódik; az ember kételkedni kezd, védekezik ez ellen a klis é ellen . Kétkedlk, hogy valóban létezlk-e ez a fogalom: .lsten' , és részben védekezik ls ell ene.
mivel az Istent a felnőttek közvetlt lk. A tizenéves nem gyerek, de a feinOttek közé
sem számIt . Mivel nem Ismerik el , védekezik minden ellen . amit közvetltenek, tehát
az Istenről kapott tenltás ellen ls. Nálam pontosan Igy történt. FOleg amikor rosszul
éreztem magamat (testileg. lelkileg). Próbáltam ImádkoznI. Gyakran menekültem a
templomba. hogy nyugalmat találjak . FOleg egyik barátom nyújtott lehetOséget . hogy
szembenézzek az lsten fogalmával. De minél Inkább blrkózom evvel a gondolattal,
annál nagyobb nehézségeket tapasztalek. Próbálom megérteni , s pontosan ez lehetet.
len. Isten fölf oghatatlan. Meg vagyok győződve , hogy létezik valami (ezt felezem én
kl lsten fogalmával, rnlvel nem tudom másként kifejezni ezt a .valamlt" l . Főként az
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utóbbi Időben van nehézségem ewel a fogalommal. Istent nem tudom megmagyaráznI,
mégis hiszek benne, és görcsösen próbálom ezt a hitet megőr iznI. Meggyőződ ésem,
hogy ha valami módon rosszabbul menne a sorsom, akkor e rősebb lenne a meggyőz ő·
d ésern , Jobban hinnék benne. Mindig Igy volt. Mikor rosszul ment a sorsom és szükség
volt valakire , akkor tudtam Istenbe kapaszkodnI. Egyszerúen erő t nyert em. Reméle m,
hogy egyszer akkor ls Istenhez találok. ha jól megy a sorsom:
Onállósulásuk, személyes állá sfogl alá suk soksz or keserves útján szemrehányással illetik a ..templomba járókat" . hogy csak szo kásból mennek, hogy ..a
szentség látszatát" akarj ák cs ak kelt eni. Igy lesz az egy ház "a ka dály az lsten
felé vezető úton " . mivel ..leg többen azért mennek cs ak templ omba, hogy rnutogassák magukat. hogy mások lássák, milyen jók." - Könnyú len ne ..megfelelni"
ezekre a vádakra. De célrave z e tőbb . ha ehelyett felvetjü k a kérdést mag unknak : a mi felnőtt életünk mennyire sugá rozza a kinyilatkoztatott lsten-képet.
Az önfeláldozó. kr tsztusi szeretet, a megtestesülé s ör ömh ír e, a Lélek sugallatá ra
való figyelmesség . . . felcs illan-e mag atart ásu nkb an? Ha nem. akkor hiába vádoljuk a fiatalokat. hogy nem akarnak semmit. mi mások vo ltu nk stb . Ok koruknál fogva rad ikál isabbak, m int m i. Csak a ker eszt ény ség radi káli s átélésével
nyithatjuk meg szívüket. Igy számíthatunk arra, hogy lsten -k épük kifeje zett ebben is a Fiát hozzánk küldő és Lelkét kiáras ztó Atya kép éh ez ér el.
.Mlt jelent lsten a fiat aloknak? - Úgy hiszem. a mal f iatalok keveset gondolnak
Istenre. I:lik a mindennapot anélkül. hogy gondolnának arra: létezik egy Te re m tő , aklvel i d ő n ké nt kapcsolatba kell lépnI. Csak akkor fordulnak Istenhez, amikor nehéz dön.
tésekkel és problémákkal találják magukat szembe. Gyakran ezt veszem észre magamnál ls. Jóllehet akkor ls beszélek Istennel, amikor nagy öröm ér. A fiatalok keresik
az utat, és gyakran azt utasítják el. amit a fel n ő tt ek gyakorolnak. Ha pl. ezek csak
hagyományból mennek vasárnap mls ére. akkor ezt a fiatal ok elvetik (hála Istennek] .
mivel nemcsak vasárnap 9-10·lg kell kereszténynek lenni, hanem az egész életben:
(I:rettségiző lány.]
A Babintől említett kategóriák me llett még két fe lelettípust találtu nk fiatalja ink írásaiban . 17 (11 % ) választ nem tudtu nk pon to san besoroln i. ezért a
" meghatározhatatl an " csopo rtba oszto ttuk. Ide tart ozi k 8 válasz, amel yi kben
semmi sincs (..Ezzel a kérdéssel még nem fo gl al kozta m" Fiú, I. o.), vagy leg följebb pár ecsetvonás van a fi atalok lsten-képére vonatkozóan : hogy ..va n aki
hisz , van aki nem hisz. és egyeseknél nem túnik ki az állásfog lalásu k." Ilyen
feleletből nem állap íthatjuk meg az ill ető sze mél yes fel fogását. - A másik kile nc
ugyan beszél erről, de a kép ködös marad. Nem tú nik ki , hogy tu lajdonké ppen
miben is hisz írója.
•Mit jelent nekem lsten? Soha nem gondoltam erre , így most semmi lényeges sem
jut eszembe. Templomba ls Igen rit kán megyek. Falum templomában lste n hosszú
szakállal van lefestv e, arcvonásai szigort , de Irgalmat ls tükröznek. Gyerekkoromban
bizonyos félelmet éreztem ez előtt a kép előtt . Most már tudom, hogy csak szlmbölum. A kérdésre: ,mit jelent' . tulaj donképpen csak akkor felelhetn ék. ha valami formá.
ban el tudnám képzelnI. Valamiben hiszek, de hogy ez lsten-e?" (I:retts ég /ző fiú.]
.Az elemiben a httoktat önö beszélt arról, hogy lsten jót tett az emberekkel. A va.
koknak visszaadta a látást. - ennek ellenére nem hiszek benne. Néhányan olyan esetben gondolnak Istenre. amit maguk nem képesek megoldanI. Van egy kitömött állatkám, én Ilyenkor ebbe kapaszkodom. - Nem mindig járok templomba, mert otthon
ls Imádkozhatom Istenhez: (Lány, I. o.)
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Jézusban valószfnúleg egyikük sem hisz, bár a gyerekkori képből még maradt valamI. Kihez és mihez imádkozik otthon a lány, és miért mennek mind ketten néhanapján templomba, nem lehet kibogozni ír ásukb él. Valóban Istenben hisznek, vagy csak ösztönös támaszt keresnek valamiben? Nem találtunk
elég támpontot, hogy milyen lsten-képük van - ha egyáltalán van valamilyen .
4 % (6 diák) alkotja az ötödik kategóriát : nem hisznek Istenben . Van ak i
kurtán-furcsán odavetette : "Mit jelent nekem lsten? - Egyáltalában semmit.
Istennek semm i szerepe sincs nálam ." (Fiú , I. o.) Van , aki hosszabban lrt,
megadva az indf tékot: " Mert hit nélkül is örömöm telik az életben" - mondja
az egyik. " Mert nem tudom kézzelfoghatóan beblzonyftanl." " Mert csak azt
fogadom el , ami tudományosan megmagyarázható." " Mert életem irány ftását
magam akarom kezembe venn I." Mindezt eléggé összefoglalja egyik érettségi
előtt álló fiú :
. Mlt jelent? A szö nem helyes. - Abban a meggyőződésben élek, hogy lsten vagy
hasonló nem létezik. Négy-öt évvel ezel őtt nem Igy gondolkoztam. Még pap ls akartam lenni. De véleményem megváltozott. Miért? Napról napra látom. mennyire belepabalyodnak az emberek ebbe a ,valamibe' . Mennyire törekszenek minden erővel az égbe
[utnl, Kétségtelen, van néhány kivétel. De az emberek nagyrésze mégis Ilyen. Tette iért
és cselekedeteiért Istent teszi felelőssé . Már nem mondhatja többé: .ezt egyedül én
csináltam, senki sem segitett.' Szememben az Ilyenek szegények. lJnblzaloml I:letemet
e nélkül a ,mitosz' nélkül próbálom kormányoznI. Ha ős z inte akarok lenni . akkor el.
mondhatom, hogy eddig alkérült. Ez az egyik oka, hogy miért nem hiszek Istenben.
A többiről : nyomor, éhség, Inség, háboru és mit tudom én még ml más, s hogy
mindezt lsten nézi, eze kről az okokról nem kivánok beszélni: undorit . (Ha az lsten
az embert az ő képére és hasonlatosságára teremtette, milyen lénynek kell akkor neki
lennie? Félelmetesnek, gondolom.) lsten semmit sem jelent nekem:
Isten-kép a visszájáról? Az abszolút szabadság vágya és illúziója? Ugyanakkor a nyomor, a háború felelősségének Istenre hárftása? - Mindenesetre
Ismét előkerül, hogy az Isten- és ember-kép szorosan összefügg. A pusztán
fellegekben trónoló lsten képe nem klelégftő, még kevésbé a szenvedés problémájával szembekerülő fiatal nak . Minden embernek személyesen kell kiép ften ie és fejlesztenie lsten-képét. De ebben életbe, húsba-vérbe vágó szerep
jut környezetünknek. A fiatalok esetében : a felnőttek és a magát hivőnek valló
közö sség hitének. A felnövekvő nemzedék számára a felnőttektől ténylegesen
megélt (nem pusztán szóban hirdetett) Isten-kép alkotja ann ak el ső próbakövét , hogy maguk is közelebb jussanak a végtelen , teremtő és minket határtalanul és halá lig szeretö Istenhez.
Hogy mekkora felelősség terhel minket felnőtteket, azt főként azoknak a
fiataloknak feleleteiből mérhetjük fel . akiktől a mai if júság véleményét kérdeztük Istenről.
.M lt Jelent lsten a mal fiataloknak? - Kb. t íz éve, gondolom, egyértelműen vllágosnak tűnt , hogy lsten nem létezik többé a f iatalok számára. De ha ma beszélget
valaki a f iatalokkai, biztosan észreveszi, hogy visszatérnek az Istenhez. Ennek az oka
valószinűleg abban rejlik , hogy tartós csalódás mutatkozik a f iataloknál Ideáljaikat II·
l ető e n . Régebben szinte minden fiatalnak volt példaképe vagy Ideálj a. akit a csillagok
fölé emelt . S rnlle van ma? Semmije . Csak néhány ü tő d ött alak vagy hasonló, Inkább
nevetséges karlkat úra-t lpus . nem pedig példakép. S ezért próbál a f iatalság hinni va-
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Iamiben. Talán nem a régI lsten ez. nem az Egyház Istene: azt hiszem. Inkább egy
barát vagy bajtárs. akIben az ember kétséges óráiban megbízhat. Mert tulajdonképpen
rnlndeqy, hogy mIben hisz az ember. a lényeg az. hogy hisz valamiben. mert így leszgondolom - kiegyensúlyozottabb. és talán éppen ez a kiegyensúlyozott ság. ez a boldogság bennünk az lsten. Gyakran elvetetté k vagy félreállI tották a fiatalok ezeket az
értékeket. de a mal szomorú és magányos világban kell . hogy legyen valami. amiben
az ember hihet. egyébként azonnal golyót röpíthet a fejébe: (Fiú. V. o.)
A kifejezésmód robbanékony. impulzív ; lsten -képe sem ki forrott. De jóné hány válasz egyetért vele abban. hogy a mai fiatal ság nagy százalékban megcsömörlött; többen viszont nem hiszik. hogy emiatt vall ásosabb lenne . mint
azelőtt.

.Túlságosan jól megy a fiatalok sorsa. majdnem minden anyagi jó birtokába jutnak.
s ezért látszólag boldogok. Evvel önmagukat csapják be. mert a materialIzmussai nem
lesz boldoggá az ember . . . A fiatalságot fe l s őbb körök manipulálják. hogYa rosszat
testesítse meg. '.. jogokat adnak neki. és nem támasztanak vele szemben Igényeket . ..
A fiatalságnak sürg őse n szüksége van Istenre. mert vagy sohasem hitt. vagy pedig
elvesztett e hitét. mivel ebből semmi anyagi eredményt nem látott: (Fiú. V. o.l
.A mal fiatalság fel sem tudja mérnl. mily en jól ls megy a sora. és hogy ezt kinek
köszönhetI. legtöbbször a sz ülök pénzellk neki ezt a jólétet. úgy. hogy a f iatalember
végül nem ls Ismeri el. hogy mégis csak kell lennie egy felsőbb lénynek. akinek hálával tartozik. Hogy az ember jó I d őkbe n csak magára gondol. Igenis ez az oka. hogy a
mal fiatalság nem hisz Istenben: (Fiú. V. 0.1
A szülök nyomásától szabadulni akarnak, de ugyanakkor elvárják tő l ük , hogy
példát adjanak nekik. Tudatában vannak azonban annak is, hogy magatartásukra roppant hatással van a saját ifjúsági csoportjai kban kia laku lt felfog ás.
Főleg ha ez konkrét megnyilvánulásokhoz is vezet.
Hogy mekkora szerepe van kollégáiknak, és hogy nem mindenkin lett úrr á
a csömör, hanem maguk ls képesek megújulni, arra érdekes példa városunk
1982-es ifjúsági keresztútja. Pár év óta a húsvét e lőtti héten össze szok ott jön ni
az esperesi kerület fiatalsága. hogy a város szélén fekvő m ű vészi keresztutat
végigjárja, átelmélkedje. Az idén elha táro zták. hogy ezt " haut nah" (bőrre menő)
formában szeretnék megvalósítani. Ne legyen pus ztán magasztos ima, hanem
mindennapjukba, életükbe vágó valóság . Isten-képük sokkal jo bba n megkívánja
ezt a közvetlen helyzetekkel való kapcsolatot, mint a már távolabbra nézni tudó
felnőtteké . - Többszöri megbeszélés után úgy dön tött ek. hog y a keresztút
hozza kapcsolatba Krisztus szenvedését a mal fiatalok kálváriájával. A szövegeket az egyes csoportok állították össze ifjúsági lelkészeik közrem üköd ésével.
Csak öt állomást terveztek. A meghatározott időben kb. 200-an g yűltek össze.
Vállukra vettek egy gyalulatlan fából összeácsolt n agyméretű keresztet, s a
város utcáin vonultak az első állomáshoz, a tartom ányi börtönhöz. A börtön
előtt a békére való elkötelezettségröl elmélkedtek: egy ik - sze rin tük jogtalanul
bezárt - kollégájuk esetéről és egy guatemalai fiatal katolikus lány elhu rcolásáról, meggyIlkolásáról. A második állomást játékszalon e lőtt tartott ák : fia talságunk hányszor silányul haszonélvezeti és kizsákmányo lás; tárggyá; hol találunk
embereket, akik a fiatalokat önmagukért fogad ják el? Imával és é nekkel könyö rögtek, hogy a fiatal keresztények ilyenekké váljanak. - Mozi közelében volt a
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harmadik állomás : a tö megtáj ékoztató eszközök gyakran súlyos próbára teszik
az ifjúságot ; " én magam szabad vagyok-e még? vagy más vélemények termé ke? . .. Hibásak vagyunk mi is, mert csak fogya sztani akarunk, mert mind ig
több i nycsiklandozást keresünk, mert mindinkább eltávolodunk embertársunktól. Krisztus keresztútja folytatód ik . . . ezért imádkozzunk: Uram , légy irgalmas
korunknak, Krisztus, kegyelmezz korunknak .. ." - A negyedik állomás oly sok
fiatal " keresztjé t ", az iskolát áll itotta az elmélkedés fókuszába: mi minden történhet egy diákkal , ha keresztény hitét az iskolában valóban élni akarja. Végül a székesegyház elé vonultak mint ötödik állomásra. Fiatalo kból álló
együttes zenekf séret mellett elmélkedtető tánccal próbálta érzékeltetni a szabadság és feltámadás szikráját : a keresztény mindig anna k reményében él,
hogy a szenvedés és a halál nem jelenti az utolsó szót : Krisztus feltámadt, és
vele együtt mi is új életre kelhetünk.

Sinkó Ferenc
A BELSO VÁRK AST~ LY MAGYAR KAPUSA
Szeghy Ernő O. C. D. - ahog yan rendi nevén jegy ezte ír ásalt : Páter Ernő a
Sancta Teresia sarutlan kármel ita egyéniségét, él etét több oknál fogva is i d ő 
szerú felidézn i. Kettős jub ileuma van : 1872-ben született és 1952-ben halt meg .
Fontosabb azonban, hogy amit alkotott és ránk hagyott, máig friss, érdekes,
nagy jelentőség ü . Meggyőződhet ünk ró la, ha elolvassuk nemrég újra kiad ott
ford ftásait - Avilai Szent Teréz két múvét : A tökéletesség útját és A belső várkast élyt (Szent István Társulat, Budapest. 1979) és ugyanott második kiad ásban
közzétett önéletrajzát.
Ernő atya nevét elsősorban forditásai tett ék ismertté. Méltán. Vannak a
vil ágirodalomnak alkotásai , amelyeket nem nélkülözhet a saját nyelvén egy
nemzet sem . Mondhatni, akkor válik felnőtté, akkor ér i el a világirodalom szlntjét , ha ezeket a maga értéktárába be iktatja, maga nyelvének rneqh édltja. Ilyenek
keresztény vonatkozásban a Biblián kivül a Vallomások, a Summa , a nagy rendalapitók szabályzatai, az Isteni Színjáték, a Krisztus követése - hogy csak néhány példát említsünk. Ezek sorába tartozik Avil ai Szent Teréz és Keresztes
Szent János életmúve is. Nem csupán azért , mert egy nagy irodalom , a spanyol
legnagyobb kla sszikusai között tartja őket számon a világ irodalom története,
hanem e lsősorban azért , mert írásaikban a szellem olyan kon tinenseit tár ják
fel , amelyek ismerete nélkül nem tel jes , nem tud ja betölten i legmagasabbrendú
hivatását valam ely nemzeti Irodalom. Szeghy Ernő , ha egyebet nem alkotott
vol na, " csak" azt, hogy hozzáférhetővé tette a magyar olv asó számára a két
nagy lélek múveit : A b e l s ő várkastélyt (1921), A tökéletesség útját (1922), Szent
Teréz Onéletrajzát (1927), leveleit (1943) és Ker esztes Szent Jánostól a Keresz -
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tény misztikát (1926), a Lobogó Istenszeretetet (1944) - akkor is belrta volna
nevét nemcsak a magyar katolikus, de az egész magyar irodalom történetébe
is.
Többet is tett azonban . Külön további érdeme, hogy fordftásai a két nagy
misztikus világviszonylatban legjobb tolmácsolásai közé sorolhatók. Egykori
noviciusa, Gábor atya mondja el, hogyan birkózott Ernő atya az európai Irodalom legnehezebb prózai alkotásaival. A spanyol eredeti mellett szüntelen ott
volt asztalán francia, angol, német és olasz fordltásuk is. Ezek figyelembe
vétel ével kereste meg a két nagy misztikus iró fogalmainak, kifejezéseinek leghűbb magyar megfelelőit. De még ezzel sem elégedett meg : minden mondatukat megvitatta magyar tanárból lett rendtársával, Marcell atyával, hogy minél
többet közvetítsen gazdag tartalmukból.
Ilyen módon nemcsak Nagy Szent Teréz közvetlenebb, szinesebb, de Keresztes Szent János elvontabb prózájából sem veszett el magyar fordltásukban
egyetlen árnyalat sem. A fordftónak sikerült e nagyokat a magyar olvasóhoz
közel hozni , túlzás nélkül mondhatjuk : a magyar irodalom klasszikusaivá lette
őket , ahogyan Pázmány Kempist, Babits Dantét.
Nem lehet kielemezni, ml mindent nyújt az olvasónak Avilai Szent Teréz és
Keresztes Szent János műveink olvasása , meghaladná egy rövid emlékezés
terjedelmét. A legfontosabb: aki magyar nyelven tanulmányozni akarja, mit
jelent a keresztény imádság, milyen mélységei és magasságai vannak imádságunknak, milyen viziókat, látomásokat tud megfogalmazni az Istenről és a
természetfelettiekről, kicsoda a katolikus szent, milyen a belső világa , a szellemi lét milyen tengereit és kontinenseit tudja bejárni : Szeghy Ernő hatalmas
vállalkozásának köszönhetően magyar nyelven ls tanulmányozhatja .
Ernő atya forditói munkássága nem merült kl a felsorolt művek tolmácsolásában. Franciából ültette át magyarra egyebek közt : névadójának és rendi patrónájának, Lisieux-i Szent Teréznek önéletrajzát, latinból egy lelkiéletről szóló
tankönyvet, angolból I:gben frott könyv cimmel Kis Teréz életrajzát, francIából
egy arab apáca, Miriam félelmetes epizódokkal tarkltott élettörténetét, a Jézusba vetett bizalom szentjének, Ferenc kármelita testvérnek ugyancsak ámulatra
késztető kalandokban bővelkedő históriáját.
Alkotott azonban jelentős saját , eredeti műveket ls.
A végén kell kezdenünk felsorolásukat. Legfontosabb műve időrendben az
utolsó: a már emlitett önéletrajza, amely szerény ..Emlékeim" cimmel 1944-ben
lele nt meg a Veritas kiadónál. Az akkori nehéz körülmények között nem figveltek fel rá megfelelően . Pedig sokkal jelentősebb irás, mint amire a szürke eimből következtethetnl lehet. Kitűnő és fontos történeti forrás és korrajz. Vallomás
egy századfordulói magyar papi pályáról. E vonatkozásában figyelmeztető tanltás a huszadik századi magyar papság és az egész magyar katolikus társadalom felé.
Szeghy Ernő Budapesten született, de felvidéki, Turóc megyel magyar nemesi családból. Gyermekkorát ott élte, a Vág partján. A családok egyikében,
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amelynek tagjai az öket körülvevő szlovák nép körében elzártan. külön világban
lebegtek, anélkül, hogy fogalmuk lett volna a tényekről, erőkröl. problémákról,
amelyek őket körülvették. Ami pedig vallásosságukat Illette - nagyapja e szavakkal intézte el a gyermek Ernő hitbéli felvilágosrtását: ..Ha majd később azt
mondják neked , hogy van lsten, jegyezd meg, hogy az hazugság, s ne felejtsd,
hogy minden pap gazember."
A Gondviselés azonban ilyen környezetből is ki tudja hivni és vezetni a
maga megjelöltjeit. Kerülő utakon is, ahogy Szeghy Ernővel tette . Az apa halála
nyomán leszegényedett nemesi család fia úr akart maradni. Elment hát - papnak. Nem is akármilyen nek, hanem a ciszterci rend tagjának, mert annak az
volt a híre: a legúri bb magyar szerzetes közösség.
Méltatlan és méltánytalan volna azt állítani, hogya magyar ciszter rend csak
ez lett volna: kényelmes életben élő paptanárok közössége, akiknek gondolatvilágát a jólét és az érvényesülés vágya irányftja. Nemcsak sok klt ün ő tanár,
nevelő és tudós munkálkodott soraikban, hanem bőven akadtak közöttük imádságos, a tökéletesség útján járó lelkek is. S már akkor, a múlt század második
felében egyre erősebben jelentkezett a rendben a reformvágy. önéletrajzában
kitűnő, eredeti tanáregyéniségek, a mélyebb lelki életre törekvő szerzetesek
portréinak egész galériáját rajzolja meg Szeghy Ernő a múltszázadvég és századunk első felének magyar ciszter közösségéből. Közülük főként kettőt emel
ki, külön fejezetet szentelve nekik: Vajda Ödönt és a szentbemátl aszkézis
századfordulói magyar példáját, Dombi Márkot. A gondviselés stratégiájának
szolgálatában, amellyel választottai lépéseit irányrtja, Vajda apát Szeghy Ernő
földi, rendi karrierjét, Dombi Márk lelki fejlődésének útját munkálta. O volt pl.
az elsó, aki figyeimét Avilai Szent Terézre és Keresztes Szent Jánosra felhívta.
Ernő atya ágostoni őszinteséggel mondja el, hogy kezdetben ez utóbbi terület, a lelki élet nem igen érdekelte. ..A fennkölt érzelmek, melyek egy liziól
Szent Teréznek eltöltötték a szfvét, amikor átlépte a kármel küszöbét, teljesen
hiányoztak nálam. .... frja belépéséről a ciszterci rendbe. Sokáig még esti
imádságát sem végezte el. A templomba sem tért be, ha nem kellett; könyvből
imádkozni nem tudott. Azt pedig, hogy szomszédja szóbeli Imát végezve száját
mozgatta - csodálkozva nézte.

Esze, szorgalma és felettesei jóindulata azonban gyorsan vitte előre a rendi
és társadalmi érvényesülés útján. I:letpályája fordulói látszólag sablonosak vagy
véletlenek, a Gondviselés azonban, amelynek múködését élete alkonyán
egyre tIsztábban látja az Istenbe merült lélek, olyan találkozásokon és élményeken át vezeti, amelyek mind küldetése felé viszik. Noviciusi Idejét Zircen tölti.
gimnáziumi éveit Egerben, főiskolai tanulmányait Pesten kezdi és Innsbruckban fejezi be. Valóban , látszólag igen távol járt ezekben az években Avilai Teréz
és Keresztes Szent János ösvényeitől. Mégis az ismeretek, amelyeket hatalmas
memóriája és mindig szomjas érdeklődése mohón vesz magába, valamiképpen
mind előkészrtik benne a lelki élet mélységei felé való fordulás Igényét. Zirc,
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Eger, Pest szerényebb fokon, de ugyanolyan erővel hat rá, mint Innsbruck, ahol
olyan világhlrú teklntélyek sora tanitja, mint Nilles, Hurter, Noldin, Michael.
A sok tanulás, bár az imádságnak és az elmélkedésnek nem kedvezett, meghozta nála gyümölcseit lelkiekben is. Feltámadt benne az igény a komoly és
elmélyedő lelkiélet iránt. Innsbruckban döbben rá először: milyen kolonc a
magyar papság és szerzetesség életében a kényelem és a jólét - az úri élet s mennyire fontos a lélek lendülete szempontjából a - szerzetesi szegénység
fogadalma. A teljes tisztázódás persze nem egy pillanat alatt következett be az
ö életében sem.
Szeghy Ernőt sokáig tartotta búvöletében, ha nem is a rendi karrier, - a
tudományos pályafutás álma. A megismerés vágya olyan erős volt benne, hogy
kitérők felé sodorta, amelyeken zátonyra futhatott volna rendi és tudományos
pályája. A Monarchia tokiói követe, Ambró Béla nevelőt kért a rendtől gyermekei
mellé . Ct ajánlotta neki Vajda apát. Szeghy Ernő nem tudott ellenállni a vágynak, hogy megismerje a Távolkelet romantikus hírú világát. Elvállalta a nevetős
ködést a tokiói követségen . Három esztendőt töltött Japánban. Bejárta nemcsak a szigetországot, hanem eljutott Sziámba is. I:lményeinek és tanulmányaInak irodalmi gyümölcse egy kis könyv: Buddhizmus és kereszténység, amely
1909-ben jelent meg a Szent Istvánnál. Nemcsak a clmben jelzett kérdésben ,
de magát a buddhizmus lényegét tekintve is máig használható ellgazftás a 80 oldalas tanulmány.
Egyéb eredményei is voltak japáni tartózkodásának. Például az a felismerése
is, hogy Japánba be kell vinni a jezsuitákat. Visszatérve , Rómában ez ügyben
fel is kereste a Propaganda Kongregációt, hogy közölje meglátását. Először
alsóbb hivatalnokok fölényesen leintették. Nem hátrált meg, a nagykövet segitségével a Kongregáció bíboros elnökétől kért kihallgatást. I:s megnyerte a biboros rokonszenvét: azzal az érzéssel távozott, hogy az meghallgatta. "Isten
ments attól - írja önéletrajzában -, hogy magamnak tudjam be érdemül, de
tény az, hogy a Jézus Társasága hamarosan bevonult Japánba, s ott egyetemet
nyitott. •
Magyarországra visszatérve tovább akart lépni az úton , amelyen elindult : a
szerzetestanári pályán. A rend bajai gimnáziumában kezdte múködését. Irodalmi munkásságát is itt kezdte meg a buddhizmusról szóló emlitett tanulmányával
és első forditásával. Olaszból átültette Páter Berthe Jézus élete clmú múvét. A
Gondviselés azonban ismét közbeszólt; mégpedig - hirtelen és lobbanékony
természetén keresztül. Összeveszett felettesével , a helyettes igazgatóval. Egy
év után áthelyezték. Vajda apát rokonszenve azonban a megérdemelt büntetést
előléptetéssé változtatta: Pestre került a Bernardinumba főiskolai tanárnak.
Legjobb úton volt, hogy jó rendi nevelővé váljék, s hogy szaktudományos munkája mellett kltűnő múvészettörténésszé képezze magát. Ám az a bizonyos
láthatatlan irányitó erő újra csak kilendftette az útról, amelyen járni kivánt. Elő
ször is lelki vonatkozásban.
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"Piszter igazgató úrnak (a Bernardinum vezetőjének) köszönhettem - írja
vallomása iban - , hogy megismertem azt, aki hamarosan életemnek csillaga
lett , liziói kis Terézkét. Elkezdte nekem ajánlgatni önéletrajzát . . ." "Természetesen franc ia és bizony ára tüdóvészben halt meg? - feleltem rá gU:lyolódva. Valami érzelg ős francia apáca lehet. Már ped ig nekem az ilyesmi nem kell ." Egyszer azonban elfogyott az olvasnivalója. Ráfanyalodott és elolvasta. "Olvastam, olvastarn . s nem tudtam abbahagyni .. . rabja lettem kis Terézkének és
az is marad tam."
Rendi karr ierje tovább emelkedett. A nagykáptalan váratlanul és meglepetésszerúen ót választotta meg a ciszterci rend római generális prokurátorává, általános ügyint ézójévé, aki nek feladata, hogy a vil ág különb öz ö részeiben múködó
apátságok hivatalos ügyeit az egyház központi intézményeinél és hivatalainál
intézze. Újból el kellett tehát hagyn ia Magyarországot. Fel kellett adnia nevelói
és tudom ányos amb íció it, energ iái nagy részét kénytelen volt hivatalos ügyek
Intézésére ford ítan i, ami idegen vol t tőle . Mindez azonban csak a küls ö keretét
jelentette a kegyelem munk ájának, amely a legkülönbözóbb hatások révén tovább érle lte lelkét.
A vil ágháborúig Rómában lakott. Megismerkedett az egyház központjának
belsó életével s magával annak irány ítójával , X. Szent Piusz pápával is. Hivatala
révén kapc sola tba került a legkülönbözóbb ciszterci férli és nói kolostorok
életével, olyanokkal is, ahol Szent Bernát életstí lusát a maga eredeti és zordon
tisztaságában élté k. Egyre tágult látóköre. Rendi közösségek belső problémáit
kellett mego ldania. Avilai Szent Teréz útját járta - " a k i rő l azonban én - mondja
vallo másában - szégyen , de való, akkor még majdnem semmit sem tudtam".
A hivatalo s ügyek intézése közben múvészettörténeti tanulmányai jelentették
számára a pihenést.
Ahogy futna k az évek, egym ást követ ik az újabb és újabb döntő hatások
életében. Kitört a háború , Olaszországban nem maradhatott, mert mint ellenséges ország polgárát internálták volna . Magyarországba, régi rend i keretei
közé nem térhetett vissza, mert Rómában, hogy tek int éllyel tud ja intézni a rend
ügyeit, apáttá nevezté k ki. " Nem kivánhattam , hogy adjanak- egyszerre olyan
vez ető állást, amelyhez az hozzáill ik." A Fribourg mell etti maigrauge-i nő i ciszterci kolost orb an talál otthonra. S itt ismerkedik meg a fribourg-i patricius családból származó Mária-Janka apátnóvel - " akinek - mint - mondja - megtérésemet s kármelita hivatásomat köszönhetem " .
" Rám elsósorban az ó szerzetesi erénye i voltak nagy hatással." Főként az
szegénysége és szeret ete, ahogyan szerzetesnőit - szolg álta. " Csodálatra késztete tt az ó mélysé gesen mély, de amell ett tö kéletesen józan és gyakorlati vallásossága. Olyan volt az, mint az az egyiptomi pir amis, mely feldönthetetle nül áll a legterjede lmesebb lapján és tom pa csúc sával mutat az ég felé.
Nem érvényesül t abban semmi égnek szaladó gótika és még kevésbé sasszárnyalás, de annál több koncentrált házi ész."

apát nő
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Ezzel az egyszerú és csodálatos lélekkel folytatott beszélgetései tisztázták
atyában véglegesen hivatását, s benne látta meg a szerzetesi egyéniség
követendő mintaképét, amelyet keresett. Hatása alatt "tért meg", határozta el,
hogy szaklt langyos, tisztázatlan életstflusával. Felkeresi a hires trappista ke).
zösséget, a Valsainte apátságot, életgyónást végez.
- Ezerkilencszáztizenhat január kilencedike - írja erről Emléke iben - , vasárnap volt életemnek legáldottabb napja. Kora hajnalban miséztem , s mikor
az oltártól bejöttem a sekrestyébe, megszólalt a rács mögött a csengetyú . Az
apátnő volt. A zsolozsmáról jött ki, fehér kukulla volt rajta , gyertyát tartott a
kezében , s annak a fényében úgy festett, mint valami misztlkus jelenés , mint
valam i természetfölötti látomás . Egy feszületet adott a kezembe : az ő Afrikában
meghalt mlssziós fivérének ereklyéjét, s kért , hogy vigyem magammal az útra.·
Valsainte-ról, ottani gyóntatójáról és gyónásáról ennyit árul el : "hogy mi
mindent gyóntam neki , arról sajnos, nem nyilatkozhatom , sem pedig arról , hogy
ő mit mondott nekem . Pedig szIvesen tenném, hadd lássa mindenki, milyen
érdemtelen voltam én arra a nagy kegyelemre, amelyben az Úristen ez alkalommal részesItett. Csak annyit mondhatok, hogy más ember volt az, aki odatérdeit
annak a fehérruhás páternek a lábához és más, aki onnan fölkelt. Egy pálfordulása ismétlődött meg. Az, aki kijött abból a cellából, belátta, hogy eddig vak
volt , nem érzett , nem látott, nem tapintott, mIg ellenben most úgy van, mint
volna a szivacs a tenger vizében , ha gondolkoznék és tudatosan érezné az őt
körülvevő és átitató tenger üde vizét. Igy éreztem én magam Istenben " ."
Ugyancsak ' Valsainte-ben , ugyanebben a " kegyelmi esztend ejében" történt
meg az a " találkozása" is, amely végleg eldöntötte, hogy belé p a kármelbe .
Nagyheti lelkigyakorlatra vonult vissza ugyanide. "Azzal kezdtem a hetet, hogy
elmentem a perjelhez valami lelki olvasmányt kérnI. Eszembe jutott, hogy
Dombl Márk ajánlotta egyszer, olvassam Szent Terézia múveit. Halvány sejtelmem sem volt arról , hogy ki volt az a Szent Teréz ia és hogy miket Irt., . Az
önéletrajzon kezdtem és az első naptól kezdve az ő lenyügöző búvös hatása
alá kerültem . .." Szent Teréztől kapta meg megtérése utáni állapotának, az
Istenben való elmerülésnek, az összeszedettség i és nyugalm i lma állapotának
magyarázatát. S ez az új felismerése ellenállhatatlan erővel húzta a szemlélődő
élet felé . Először a karthauziak közé akart lépni. " Miután a karthauziak nem
vettek fel, magátől értetődőleg a másik remete-rendre, a kármelitákra kezdtem
gondolni , annál is inkább, mert hiszen az én eszményképeim, Nagy és Kis Terézia mindketten azok voltak."
Igy "érett" kármelitává Szeghy Ernő ciszterci apátként. Nem volt könnyú
döntenie, otthagyni rendjét. A hlvó erő azonban nem hagyta nyugton, " 1917
szeptember 26-ára az osztrák főapátok Bécsbe tanácskozásra jöttek össze, arra
engem is meghIvtak ; ez alkalmat akartam arra felhasználni , hogy bejelentsem
nekik lemondásomat. • Magyar rendtársai először nem vették komolyan szándékát. Aztán többen közülük mélységesen felháborodtak. Ernő atya Igy magyarázza lépését : " t n nagyon szerettem az én cisztercita rendemet , legfőképpen
pedig Zircet. Engem csupán csak az Úristennek a körülményekben számomra
Ernő
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egészen világosan szembe szökő akarata és hivása kényszerItett az átlépésre,
s hogy e tekintetben nem tévedtem, azt bizonyitja az a munkatér, amely ideát
reám várt, tudniillik a kármel klasszikusainak magyarra való lefordltása .. .
1917. szept. 24-én indult el jelentkezni a Huba utcai kármel felé. "Átszenvedtem mindazt, ami Szent Terézia mond a szülői háztól való távoz ásről . Egy
érdekes epizódot is elmond "megtérése" magyarázataként: "Kármelbe való
belépési szándékom végleges megerősödéséhez jelentékenyen hozzájárult a
következő eset : Szombathelyen voltam éppen vendégségben, mikor egy este
felkeresett egyik volt növendékem, aki mint huszárönkéntes szolgált ott ... Már
mint tanára mind ig úgy kezeltem, mint jóbarátot .. . Most is teljes őszinteséggel
mondta el nekem legintimebb dolgait . .. Arra a kérdésemre, hogy mikor gyónt
utol jára, azt felelte, hogy az bizony nem történt a közelmúltban. Biztattam, tegye
meg minél előbb . Azt felelte, hogy az nem lehetséges. "De miért nem?" "Azért,
mert az ilyen dolgokat nem lehet papnak elmondani." "De édes fiam, ha nekem
el tudta mondani gyónáson kivül, miért ne mondhatná el más papnak?" A felelet meglepő volt, de rám nézve megrázó is. "Az egészen más. Maga nem pap,
hanem úr!"
Megrendülten vonja le a tanulságot az esetből Szeghy Ernő: Mi lesz, ha az
örök biró , aki sokkal többet tud rólam, még sokkal indokoltabban fogad majd
engem e szavakkal: "Nem pap voltál, hanem úr."
Harmincöt esztendőt töltött a kármelben. Grácban és Győrben töltött noviciusi ideje után 1919 április 9-én tette le fogadaimát Brokárd atya, tartományi
főnök kezébe. "Mikor átjöttem a kármelbe, - vallja -, saját lelkemnek megmentése volt a célom s csak lassanként, de azért elég korán eszméltem arra, hogy
az Úristen más életfeladatot is tartogat itt számomra . Ez az volt, hogy fordItsam
le magyarra a kármel klasszikusait, Szent Teréziát és Keresztes Szent Jánost.
A kármelben töltött három és fél évtizedét nem is a különleges lelki pályafutás, fejlődés jellemzi - maga vallja ezt is beszámolójában -, hanem a beilleszkedés évei után, amelyet derüvel és humorral oldott meg, a szolgálat,
amelyről áttekintésünk első részében már szóltunk. Nem volt könnyü szolgálat,
hiszen a rend belső életéből és lelkipásztori munkájából derekas részt kellett
vállalnia. Noviciusok mestere , gyóntat, cikkeket Ir, prédikál, .Ielkigyakorlatok
sorát tart ja, nemcsak itthon, de külföldön, Németországban, sőt Lisieux-ben
is kármelitáknak, más szerzeteseknek és még népmissziókat világiaknak. S
mindezt gyenge egészséggel. Nem is csoda, hogy belerokkan a munkába, a
tempóba, amelyet emésztő szolgálatvágya diktál. " Nekem ... nagyobb részt
éjjel kellett dolgoznom. I:jfél után kettőkor felkeltem és dolgoztam félötig, amikor az elmélkedésre kellett menni." Először szive kezdte felmondani a szolgálatot , majd a szélhüdések sora gyötörte meg. A munkát azonban mindaddig
folytatta , mig csak egy cseppnyi ereje maradt. A kármelita aszkézisben és életrendben rejlő különös erő tartotta fenn még hosszú éveken át, hogy dolgozni
tudott.
Nemcsak tolmácsa volt Ernő atya az újkor nagy lelki vezetőinek, hanem
odaadó tanltványuk is. Stllusukat, látásmódjukat gyakorlatban ls megvalósIN
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totta, elsósorban a maga egyéniségének átalakításában. de a ráb ízott noviciusok
irányUásában, a lelkigyakorlatait hallgató nővérek és világiak, gyónóinak vezetésében is, akik között nem egy püspök volt. Visszatükröződött mestereinek hatása az általa irt lelki könyvekben s a Papi Lelkiség hasábjain megjelent cikkeiben is. A nagyobbik Teréz legmagasabb szférák felé töró lendülete - ugyanakkor minden túlzástól és hamis hangtól irtózó valóságtisztelete, józansága,
öniróniája és kritikája -, a kisebbik Teréz gyengéd és bizalmas kapcsolódása
Jézus és Mária egyéniségéhez -ezek jellemzik saját Irásait is. Már kármelita
pályája elején kitűnő és máig nélkülözhetetlen monográfiát Irt nagy eszményképérói: Szent Terézia és a kármeliták clmmel. (Bp. 1921 Stephaneum.) Három
lelki könyvet Irt - mindegyik nevelői és lelkigyakorlatvezetői munkájában sz ületett és érlelődött meg: - ElrOOlkedések Jézus szenvedéséről (Keszthely, 1935),
Elmélkedések a Boldogságos Szűz Máriáról (Keszthely, 1936), A belső várkastély kapuja (Pécs, 1944). A két első szulplciánus módszerrel készült elmélkedéssorozat. Arra tan ítja bennük olvasóit, hogyan lehet az evangéliumok egy-egy
mondatának mély tartalmából merlteni, hogyan lehet a SzentIrást gazdagItó
módon olvasnI. Máriás elmélkedéseinek elószavában nyiltan be ls vallja, hogy
az evangéliumok mélyebb megértésére, átélésére akarja vezetni az elmélkedés
után vágyakozó lelkeket. S nem utolsó sorban azért , hogy megóvja őket a szirupos hitbuzgalom tévelygéseitől. " Lisieux-I Kis Szent Teréz ismételten helyteleníti azt - Irja elmélkedései bevezetőjében - , hogy a lelki Irók és a hitszónokok minduntalan olyan vonásokat költenek rá a Szűzanyára , melyeknek a
szentiratokban egyáltalán semmi nyomuk nincsen, sót amelyek a kinyilatkoztatás forrásainak felfogásával nem egyeztethetók össze . . . A jelen elmélkedésben az volt a törekvés, megmaradni a szentirási és patrisztikus felfogásnál, s
nem tenni a képhez semmi olyan vonást, melyet szigorú dogmatikai követekezetesség vagy archeologiai adat nem Igazol." Ebben a szellemben bontja ki a
Mária-ünnepeknek és a lorettói litánia Invokációinak mélységeit és távlatait
nyolcvanegy elmélkedésben . Harmadik írása. A belső várkastély kapuja, remekbe készült kis tankönyv a keresztény imádságról, annak mibenlétéről, válfajairól, olyan kérdésekben iga zitva el használóját, mint : mi az elmélkedés, az
együttlét Imája, a kitartás imája, a szenvedés imája, a lobogó szeretet Imája,
az erénygyakorlat Imája, a szenvedés Imája, igen józan és megnyugtató válaszokat adva olyan problémákat illetően is, mint a szórakozottság, a testtartás,
az aszkéta góg, a ham is Imádság és az lma meghallgatása.
Akár művelt és munkásságát, akár életét vesszük szemügyre, egyformán
arra a tanulságra jutunk, hogy Szeghy Ernő azok közé a pap i és emberi egyén iségek közé tartozik, akiknek jelentősége az Idő múltával nem csökken, hanem
nö, Modernnek, sőt egyre Időszerűbbnek látjuk nemcsak fordltásait, de saját
művei nagy részét is. Élete, "megtérése" pedig most is érvényes figyelmeztetés.
A lépést a kényelmes-rangos "úri " kereszténységtől a jézusibb, a természetfeletti valóságot rOOlyebben átélő kereszténység felé megtenni olyan feladat,
amely elöl a mal hlv6 sem térhet kl.
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AZ EGYHAZ SZAVA

OZENET AFRIKÁNAK

II. János Pál pápa Gabonból, 1982. febr. 19-én
Engedjétek meg most , hogy egész Afrikához üzenetet intézzek, minthogy
innen hagyom el ezt a földrészt második utam végén . Ez a tartózkodás megerő
sitette 1980. máj. 12-én, Abldjanból való elutazásom kor összefoglalt benyomásaimat. Gondolhatjátok , hogy Rómában közelről figyelemmel kisérjük az afrikai
országok életét a kapott látogatásokból, a püspökök vagyapápát képviselő
kiküldöttek beszámolóiból. De a helyben tett látogatás új érzéket ad a dolgok
Iránt. Ezért hálát adok Istennek.
Földrészetek, kedves afrikai barátaim, sokféle tekintetben csodálatra méltó
tesz a fejlődés érdekében. Egészen szembetúnő volt ez Nigériában, nyilvánva ló Itt is és sok más országban . A sokáig parlagon heverő természeti kincseket most tevékenyen kihasználják, - igaz, néha idegen társaságok.
Az egészségügyi gondoskodás halad , s ez új reményt ébreszt ezekben az oly
kimerítő éghajlatú egyenlítői országokban . A politikai érettség' - bármily gyakoriak is akilengések - szilárdul. A városok fejlődnek, sajnos gyakran a falusi
övezetek kárára, amelyeknek terményei pedig igen hasznosak lennének. Sokan
látogatják az iskolákat ; a tanítás egyetemesebb mintára folyik, amit gyakran
máshonnét hoztak be, de ugyanakkor növekvőben van az afrikai kultúra öntudatra ébredése . Az országok közötti viszony szorosabbá válik az egyes tájegységekben , az egész földrészen és a világ többi részével. Mindenütt a haladás
vágyát, bizonyos lelkesedést találunk.
De ennek a haladásnak határain túl találkozunk félelemmel, néha fáradtsággal, csalódással, a lelkesedés visszaesésével is. Az emberség szakértőjének,
az Egyháznak a nevében , amerre csak járok, fölvetem az alapvető kérdéseket:
Milyen haladást kerestek? Az ember miféle szük ségleteit akarjátok kielégiteni?
Milyen embert akartok formálni? Szavamat a keresztényekhez intézem, de rnlnden jóakaratú emberhez is. Mert mindenki parancsoló szükségét érzi, hogy
urává legyen ennek a fejlődésnek.
Az afrikai embernek, mint különben a többinek is, de jellegzetes tulajdonságainak megfelelően és igen nagy mértékben szüksége van a szabadság, az
alkotóerő tágas terére. Ugyanakkor igen mély a közösségi érzéke a családban,
a törzsben , a népben. A barátság melege nélkül elpusztul. Egyes városok névtelenségét , az övéitől való távollétet különlegesen leverőnek és lealacsonyitónak érzi.
Az éhség problémája még ígen messze áll a megoldástól Afrika szárnos vidékén, főleg miután a szárazság csapása vagy a háborúk félelmetes következerőfeszítéseket
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ményei még csak súlyosbftják ezt a drámát. De azért az afrikai ember igényt tart
arra, hogy mivoltában jobban tekintetbe vegyék, jobban tiszt eljé k, értékeit többre becsüljék.
Szüksége van tanításra, hogy kifejlessze szellemét, és olyan fog lalkozásra
készül jön elő , ami országának ér dekes és hasznos. Mégis úgy kell k i ér l e l ődni e ,
hogy összhangban maradjon hagyományos kultúrájával.
I:les érzéke van az igazságosság iránt , és békében akar élni. Az ember i élet
az ő szemében lsten nagy ajándéka. Mind azok, akik felszft ják benne a faj i vagy
ideológiai ellen téteket, vagyis a gyúlöletet, a háborút és a pusztft ás vágyát, a
gonosz pásztorokat juttatják az ember eszébe , ak ikről Kris ztus beszélt : gyi lkolni
és pusztítani jönnek ahelyett, hogy épften ének és az életet ápolnák.
Az afrikai emberne k minden ekfölött mély érzéke van a szent, az abszolút
iránt. Még ha néha tisztogatni is kell, föl is kell emelni ezt az ösztönt , akkor is
ir igylésre méltó gazdag ságról van szó. Ennélfogva törekszik összhangban élni
a természe t Mesterével, megszabadulva az elidegenitő félelmektől , és kész
mély közösség be lépni a béke Istenével.
Fúzzünk az eddigiekhez még egy utolsó megj egyzést: Amit viszonylag könynyú volt megoldani a város, a törzs, a nép szint jén, annak számára most sokkal
szélesebb viszonylatokban kell emberi megoldást találni: nemzeti, sőt nemzetközi szinten . Nehéz program ez, és más hangnembe áttett etikát kiván . Itt az
embere k és civilizációjuk minőségéről van szó.
Ime nagy vonalakban azok a tétek, amelyek szer intem legfontosabbak afrikai
barátaink életében. Vagyis természetes, hogy a többi ország társadal mi berendezkedését látva elfogad ják a testvéri humanitárius, gazdas ági és kult urális
segítséget, amire minden bizonn yal szükség ük van, de úgy, hogy tartsák tiszteletben személyi méltóságukat és eszmény eiket. Ugyanakkor szeretnék, hogy
róluk is elismerjék : képesek továbbadni másoknak önmaguk legjavát.
Remélem, sok jóakaratú ember osztja meg ezeket a gondokat az egész földrészen. Ak ik őszinte szivvel imád ják Istent , azoknak különö sen érzék enynek
kell lenniök az C akaratába kapcsolódó törekvések iránt. Akik pedig a keresztény hit részesei, azok ebben a legerősebb ösztönz öt találják, hogy szolg áljanak
az embernek, akivel Krisztus azonositotta magát, és szolg áljanak Kris ztusnak
az emberben. Ami a katolikus Egyház gyermekeit illeti, biztos vagyok benne,
hogy teljes erejükkel munkálkodni fognak ennek az átfogó fejlőd ésnek az e l ő
mozdításá n.
Mindnyájatoknak melegen kívánok boldogságot és békét ! lst en veletek, vagy
inkább : a viszontlátásra! lsten áldja meg Afrikát és minden lakóját!

A SZENTATYA HAMVAZÓSZERDAI HOMILIÁJA

Hamvaszószerda litu rgiája . Talán soha nem szól ilyen közvetlenül hozzánk
az Úr szava. Sohasem fordul ennyire kivétel nélk ül mindenkihez. " Emlékezzél
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meg, hogy por vagy és porba térsz vissza." t:s mindegyikünk el is fogadja ezeket a szavakat. Hiszen magától értetédékl Igazságukat az emberiség történelme pontosan megerésfti. t:s minden egyes ember tapasztalata ls.
Ezek a szavak a halálról szólnak, amivel minden ember élete végződik a
földön.
Ugyanakkor mindegyikünket az ..eredethez" szóIItanak vissza. Az első Adám
hallotta éket a bűn gyümölcseként. ..A jó és a rossz tudás fájáról ne egyél intette lsten -, mert amely napon eszel róla, meghalsz" (Ter 2,17).
A halál mint a jó és rossz tudás fájának gyümölcse. Mint a bűn gyümölcse.
Ezeket a szavakat Jahvé-Isten mondja. A Teremté lsten. Az, aki a semmiből
létre hfvta és állandóan létre hlvja a világot és az embert. O az embert ..a föld
porából" teremtette (Ter 2,7): ugyanabból az anyagból alkotta, amibél az egész
látható világ áll.
Amikor lsten azt mondja (és hamvazószerda liturgiája megismétli): ..por
vagy és a porba térsz vissza" (Ter 3,19), ezek a szavak szigorú Itéletként hangzanak. Isten, amikor kiejti éket, úgy nyilatkoztatja ki magát, mint Teremtő és
Biró.
Mégis - ezek a szavak ugyanakkor tele vannak szenvedéssel. A Nagypéntek jóslata jut kifejezésre bennük. Isten fiának szenvedése, aki Igy fohászkodik:
.Abba, Atyáml .. . vedd el tőlem ezt a kelyhetl" (Mk 14,36)
Igen! Ezek a szigorú szavak lsten fájdalmát rejtik magukban. Hiszen ahhoz
az emberhez intézi éket, akit saját képére és hasonlatosságára teremtett. Isten
képének és hasonmásának ... a porba kell visszatérnie?
Nem értjük a mal liturgia szavalt , ha nem érezzük meg bennük lsten nagy
fájdalmát, ha nem érezzük ki belőlük a szeretet fájdalmátl
.Az Úr gyulladjon féltékeny szeretetre országa iránt , és induljon részvétre
népe iránt" - könyörög Joel prőféta (2,18).
• A féltékeny szeretet." Az emberi szeretet azért féltékeny, mert az emberi
sziv szűk és az ember kicsiny. De lehet a szeretet azért ls ..féltékeny", mert a
Teremtő és Atya mérhetetlenül nagy. Féltékeny, mert annyira szerette a világot
... és ebben a világban annyira szerette az embert, hogy saját képére és hasonlóságára alkotta meg. Az lsten képem ása, hasonmása Iránti féltékeny szeretet
ez, amikor a bűn hatására elveszett, kltörlődött benne ez a hasonlóság.
A féltékeny szeretet ebben az esetben mindenre való készséget jelent lsten
részéről , hogy visszaszerezze, újraalkossa a romba döntött jót, lsten képének
és hasonlóságának elhomályosult szépségét. Ennyire szeretett az Isteni
Hamvazószerda - a negyven napos böjt kezdete. Az ember meghivást kap,
hogy részt vegyen lsten fájdalmában, egészen az Örök Fiú nagypénteki haláláig. Az ember feleletet hivatott adni lsten szeretetére : az elveszett jó, torzképbe
fúlt isteni műve Iránti szeretetére.
Hangzik a hivás : engesztelédjék ki Istennel Krisztus halálában.
Hangzik a hivás: tartson bűnbánatot.
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t:s íme az ember jön, meghajtja fejét, hagyja, hogy hamuval hintsék meg
homlokát, és hallgatja a szavakat, amelyekben lsten fájdalma és .féltékeny
szeretete" rejtőzik: "Emlékezzél meg, hogy por vagy, és a porba térsz vissza", de ugyanakkor ezeket a szavakat is: "Tarts búnbánatot, és higgy az EvangéIiumnakl"
A búnbánatra való felszólítás egyben felhivás a hitre, amely megszabadIt
a gonosz fojtó öleléséb ől. Higgy az Evangéliumnak! Higgy a j6hlrnekl
A Teremtő lsten fájdalma, a Megvált6 nagypénteke : olyan szenvedés, amelytől a szeretet által újjászületik a jó, újjászületik az élet.
Féltékeny szeretet - egészen az üdvösség örök Tervének végső beteljesedéséig.
Fogadd el ezt a Szeretetet!
Igen. Hajtsd meg a fejed, bűnbán ó : fogadd a hamut homlokodral
De mindenekfölött higgy az Evangéliumnaki Fogadd el ezt a Szeretetet,
amely hatalmasabb a búnnél - és a halálnál!
Kezdd el a nagyböjtötl

AZ EGYHÁZ KOLDET~S~NEK KEGYELEMHORDOZO KOVÁSZAl

Az olasz püspöki kar akisközösségekről (1981 május)
BEVEZETIOS
1. Az Atya, Fiú és Szentlélek közösségének misztériuma, Krisztus múködése
és Imája által, egységbe forrasztja az egész egyházi közösséget, s ugyanakkor
élettel járja át a részegyházakban végbemenő megvalósulását.
Az Úr egyetlen testének sokféle tagozódása az égből kapott adományok
gyümölcse, de emberi közremúködésé is. Azonban mindenkor beilleszkedve
annak a közösségnek azonosságába és küldetésébe, ami lényege szerint az
Egyház.
2. Ha ilyen megvilágltásban szemléljük egyházi közösségeinket, különösen
a Zsinat éveitől mostanáig, lehetetlen nem örülnünk - akárcsak Barnabás Antióchiában -, mennyi kegyelemmel árasztotta el őket Lelke által az Úr. Dús virágzás mutatkozik a különféle társulások - csoportok, mozgalmak, társulatok terén, pezsgő tevékenységgel, gazdag programmal, szándékokkal, vágyakkal.
3. Mindezt a kegyelmet és ajándékokat hordozó kovászt összhangba kell
hozni, az Egyház életének és küldetésének javára forditani : " A Lelket kl ne
oltsátok, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a
jót tartsátok meg" (Hesz 5,19-21). t:s ez mindenkinek feladata. A hiveknek és
a lelkipásztoroknak egyaránt. A hiveké, hogy értékelésükben és magatartásukban megfelelően, biztosan tájékozódjanak; a lelkipásztoroké, hogy jogosan elvégezhessék a megkülönböztetés munkáját, felelős és atyai jelenlétüket és
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szavukat nyúj thassák, és részegyh ázuk halad ása kapcsolatban maradjon az ősz
szes közösségek Igényeivel.
4. Ez a " lelkipásztori jegyzet" három megfontolásra oszlik: El őzetes megjegyzések: a társulás szabadsága az Egyházban ; az Egyházunkban létező k üIönféle társulások elnevezése. - Első rész : Irányelvek a társulatok, mozgalmak
stb . egyháziasságának megltéléséhez. - Második rész : Irányelvek és feltételek
a társulatok, mozgalmak stb. elismeréséhez.
ELOZETES MEGJEGYZ~SEK
A világiak szabad társu:ása az Egyházban. - A püspökök Itt a II. Vatikán i Zsinatot ldézik : . Az egyházi hatóságtól való köte les füg gés ti szteletben ta rtá sa mell ett megmarad
a vil ági h ivők joga . hogy t ársulatokat alapítsanak és vezessenek " (Apostolicam Act uosltatem 19). Az 1917·es kánonjog i kódexh ez képest ez a szemlélet újszerú . Aszer int
csak az egyházi hat óaáqokt ö] alapitott III. elismert társulásoknak volt .egyházl létük:
Most viszont a v ilág iaknak a keresztségb ől folyó kegyelem és küldet és ( .keresztségl
alkotm ányuk", mondja az olas z szöveg) erejében joguk és szabadságuk van társulásra
az Egyházban. - természetesen a tárgyi feltételek és az egyházr tek intély t iszteletben
tart ásával (5).
A társulások el nevezése. - leegyszerúsltve kb . ezt mondhatjuk: A .társulat· Int ézményes jell egú, szilá rdabb közöss éq, al apszabályokkal , szervezettel : a .mozq alom"
összetartó ereje Inkább valami Irányit ó eszme, közös szellem, többnyire egy vez éregyénis ég kör ül keletkezik, és az eszme életerején áll vagy bukik : a .csoport" kisebb
önkéntes társulás . De az elnevezéseket nem mind ig használják azonos értelemben .
viszont elöforduln ak más nevek ls (társaság, közöss éq stb .). Adott esetben nem
annyira a nevet. mint a lényeget kell nézni (6-7) .

ELSO R~SZ : A HELYES MEGKÜLöNBöZTEnS IRÁNYELVE I
8. A zsinati tanítás elemelnek és a Codex Juris Canonici küszöbön áll6
megújltását megelőzö tájékoz6dásnak felhasználásával kijelölhető néhány irányvonal , mint hiteles és biztos irányelv a lelkipásztoroknak - és közvetve maguknak a társulásoknak - Itéletalkotásához és magatartásához. Egyrész t annak
megkülönböztetésére, mennyi ben egyháziasak ezek az adott társulások, másrészt a lelkipásztorokkai val6 együttműködés elismerésének kérdésében .
A Zsinat útmutatásai nak egésze alapján az egyháziasság Irányelvei könnyen
a következökre : 1) hűség az Igazh itűséghez ; 2) egybehangzás
az Egyház célk itűzéseivel; 3) közösség a püs pökkel; 4) a társulások pluralitásának elismerése és együttműködési készsé g.

visszavezethetők

I.

Igazhitű ség

a tan ításban ; a módszerek és magatartás egybehangzása

9. Ez az egyháziasság első kri tériuma ; figyelmes meggondolást érdemel.
al Kétségtelen : a katolikus hit tanttásához és az ezt hirdető és értelmező
egyházi tanft6hlvatalhoz való ragaszkodás elengedhetetlen föltétele annak ,
hogy egy bizonyos közösség jogosan létezhessék "az Egyházban" .
Jelenti ez a készséges ragaszkodást az Egyház tanítás ához nemcsak akk or,
amikor "az erkölcsi és vallási rend elveit terjeszti elő" . hanem akkor is, amikor,
kötelessége és joga értelmében, " tekintéllyel sz61 bele fial életé be evilági téren
ls, hogy megitélje ezeknek az elveknek alkalmazását a konkrét esetekre" .
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b) Szükséges az is, hogya társulatok, mozgalmak és csoportok előmozdít
sák, s következésképpen garantálják a tagok képzésének és a közösség i viselkedésnek kristályosan keresztény jellegét.
c) Különösképpen nem hiányozhat a képzés munkájában a kellő egyensúly :
a világinak "az Egyházban " való és a közösség kerete in belü li elkötelezettsége
között; az Egyház egészéhez és a csoporthoz való tartozás között ; az imába
merülés, az élet tanúságtétele és a másokért végzett munka között ; az " Egyházban" és a "vilá gban" való odaadó múködés között; a világiak sajátos hivatásának értékelése és a hierarchia egyházi szerepének elismerése között ; a
csoport életének és tevékenységének autonómiája meg az alapvető lelkipásztori
szerkezetekkel (egyházmegyével és plébániával) fennálló viszony között ; fiúkból és lányokból álló ifjúsági mozgalmaknál a képzés és az élet külön álló meg
közös mozzanatai között.
d) A b e l s ő következetesség azonkívül magában foglal ja az elkötelezést,
hogy "bensőséges egységet" igyekezzenek megvalósítani a hit és a mindennapi élet között. Abban a meggyőződésb en , hogy a társul ások hatékonys ága
" az egyes tagoknak és az egész közösségnek keresztény tanúságtételétől és
evangéliumi szellemétől" függ , s ezért " igen kevés hasznuk lesz a legvirágzóbb
társulásoknak is, ha nem szentelik magukat a keresztény érettségre való nevelésnek" .
e) Végül papok és szerzetesek esetében, amennyiben részt vesznek ilyen
közösségekben, az a követelmény, hogy tartsák tiszteletben az egyházmegyei ,
illetőle g szerzetesi élet kötelességeinek elsőbbségét.
II. Egybehangzás az Egyház célk ltúzése lvel

10. Magától értetődő nek tűnő kellék. De helyes értelmezéséhez nem fölösleges néhány szabatosabb megállapítás.
a) Biztosan az egyház célkitúzéseivel , azaz az evangel izálással egybehangzó
tevékenységet fejt ki minden lelki, vallásos , léleknevelő , lelkipásztori célt kitűző társaság. Azok is, amelyek a könyörület, az irgalmasság, a szeretet múveit
viszi k végbe. Ezekben az esetekben igen tisztán megmutatkozik e társulatok,
mozgalmak , csoportok stb. ráhangoltsága az Egyház cél jaira . A Zsinat elismeri
és ajánlja az ilye n célkitúzésekből eredő kezdeményezések változatosságát.
b) Ugyanfgy egybehangzók az Egyház evangélizáló célkitúzéseivel azok a
közösségek, amelyek az evilági rendet törekszenek keresztény szellemmel
átjárni.
Figyelembe kell azonban vennünk, hogy ez a cél különféleképpen valósitható meg. Ezért vessünk számot a Zsinat közelebbi meghatározásával ; eszerint
" nagy jelentőségú, különösen pluralista társadalomban .. . világosan megkülönböztetni azokat a cselekedeteket, amelyeket a hivők - egyénenként vagy társulva - a saját nevükben, mi nt állampolgárok visznek végbe, keresztény lelkiismeretü ktő l vezérelve, - és azokat, amelyeket az Egyház nevében, lelkipásztora ikkal közösségben végeznek."
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11. Ilyenformán különbséget kell tennünk a világban működó keresztény
társulások és a világnak keresztény szellemmel való athatására alaku lt
társulások közöt t.
Ihletű

a) A világban működő keresztény szellemű társulások tagjai ugyan a keresztény elvek vIlágánál értelmezik a különböző kulturális, hivatásbeli, társadalmi,
polit ikai helyzeteket, a azért lépnek közbe , hogy a fejlődés a hiteles és teljes
human izmus fefé történjék , - de működésükben kizárólag saját magukat kötelez ik el, mindig csak is saját - személyes vagy közösségi - felelősségükre
cselekszenek.
Az Ilyen társulásoknak, mint a keresztények hatékony evilági működése
konkrét eszköze inek igen nagy a jelentőségük, de nem sajátosan egyházi jellegűek. Például csatlakozhatnak hozzájuk, vagy bármi módon támogathatják
őket olyan személyek is, akik magukévá teszik eszményeiket és programjukat.
anélk ül azonban , hogy határozottan és személyesen osztoznának hitbeli és
egyházi elkötelezettségükben.
Következé sképpen az Egyház lelk ipásztori vezetősége ebben az esetben
nem vállal közvetlen felelősséget.
b) Ezzel szemben a világnak keresztény szellemmel való athatáséra alakult
társulások sajáto san a világ iak lelki képzésére, szervezésére és támogatására
törekszenek azáltal, hogy keresztény jelenlétüket hatékonyan éreztetik a kulturálls, hivatásbeli, társadalmi elkötelezettség k ülönb özö területein. Ez a jelenlét
kife jezetten a keresztény tanúságtételt teszi célkItűzésévé az emberi fejlődés
és a társada lom életében való részvétel elómozdltására. Ennéltoqva föltételezi
tagjaiban a személyes ragaszkodást az evangéliumi értékekhez, aminek IndItéka
a hit, fenntartója a szeretet. s különösen a sajátos életkörülményekben és a
munkahelyen apostoll buzgóság gá válik .
Ebben az esetben olyan társulásokról van sz ö, amelyek természetüknek megt öbbé-kev ésb é intenzrven összekapcsolódnak a keresztény közösséggel
és pásztora ival ; sőt bizonyos tek intetben kife jezés re juttatják és láthatóvá teszik azt a társadalm i, evilági valóságok bonyolult front ján. Mint közösségek
azonban tartózkodnak a kife jezetten politikai és társadalmi jellegű állásfoglalásoktói ; ezek ugyanis az egyes keresztényeknek .mlnt állampolgároknak" a felelősségé re vannak b ízva . egyenként vagy csoportosan. Az Ilyen társulásokat
a maguk mód ján valódi egyházi csoportosulásoknak kell tartanunk. Különböznek ugyan azoktól , amelye knek célja lelk i, vallásos , léleknevelő , lelkipásztori,
de beletartoznak azoknak a közösségeknek a körébe . amelyekre ez a jegyzet
vonatkozik.
felelően

III. KözlSsség a pOspökkel
12. A püspök " a részegyházak egységének látható elve és alapja" (LG 22).
A vele való tel jes közösség akarása akkor hiteles, ha konkrétan azt jelenti, hogy
lojálisan és bizalommal fogad ják a) tanításának elveit és lelkipásztori Irányítását, a lelk i és nevelői segItséget, amelyet esetleg nyújt ; b) lelkipásztori szer-
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vezését , amellyel összhangba akarja hozni és az Egyház közös javára tord ltan l
a hívek egész tevékenységét, elkerülve az erőpocséko lást vagy kevésbé alkalmas formák és módszerek bevezetését ; c) ellenőrző feladatának gyakor lását,
szükség esetén a figyelmeztetést és ki igazrtást , hogy helyreálljon a teljes egyházi közösség ; d) a pap szolgálatát, akit a püspök esetleg hozzájuk küld vagy
jóváhagy.
IV. Az Egyházban létező társulási formák Jogos pl uralItásának elismerése és
együttműködési készség a többi közösséggel
13. Minden társulás forduljon tisztelettel , becsüléssel és nyiltsággal a tőle
társulási formák felé. Ez a magatartás akkor bizonyul igaznak, ha
való di készségben nyilvánul meg, hogy közéjük illeszkedj ék és egy üttműköd jék
velük. Közben tiszteletben kell tartania mindegyiknek sajátos természetét, és
felülemelkednie minden " kiváltságosság" szellemén . Utóbbi sokszor azzal a
veszéllyel Jár. hogy azonosftják önmagukat az Egyházzal.
14. Ezen a ponton , fejezetünk végén , utalnunk kell a társulások egyháziasságának egy végső igazoló kritériumára, amely bizonyos értelemben egységesen
magába foglalja az edd igi négyet : a lelk i gyümölcsökre.
" Lelki gyümölcsök" -ön értj ük azokat a félreérthetetlenül természetfölötti
j e ll e g ű elemeket, amelyek egy bizonyos időn túl a társulat, mozgalom, csoport
stb . munkáját kisérik. Ezek bizonyos értelemben ellenpróbái annak , hogy bennük és általuk való ban " lelki " , tehát a Szentlélektől inditott dinamizmus felező
dlk kl. Ilyennek: az imádságnak juttatott széles tér , a szegénység életstllusa,
a szeretets zolgálatok készsége, a papi hivatások és Istennek szentelt élet felvirágzása, új evangelizáló módszere k, bátor beilleszkedés nehéz környezetekbe,
a vallásgyakorlattól eltávolo dottak szenvedé lyes visszahivogatása, valód i megtér ések beérése , erős vonzóerő a fiatalokra, a megélt testvériség és a vagyonközösség újrafölfedezése, a karizmák és szolgálatok erősebb értékelése stb.
De mindig emlékezetünkben kell tartanunk, hogy ezeknek a " gyümölcsöknek" a keresztény értékek összességének harmonikus egészében kell Igaznak
bizo nyulniok. A szegénység például nem dühös és ellenséges nyomor, a vallástól távol állók megközelltése nem vezethet nyers prozelitizmusra , a testvér i
szeretetet elsősorban a keres ztény közösség tagja i és rendes szervei irányában
kell gyak orolni , öntelt távolságtartás nélkül ; a hivatások fogad ják el az Egyház
ellenőrzését , s illeszkedjenek be lo jálisan és szívesen a tőle megszabott rendes
n evelő folyamatba . A jelenlét bátorsága nem öltheti a türelmetlenség jellegét,
a testvér iség ne essék tolakodó túlzásokba, a karizmák értékelését nem szabad
összezavarni a . rendklvüli " keresésével - és Igy tovább .
különböző

MÁSODIK R~ S Z : AZ (EGYHÁZI) ELlS MER~S IRÁNYELVEI
EbbOl 8 szempontból háro m tlpust kOlönböztethetOnk meg a térsulásokban . 1) . Sza.
bad társulások", amelyek az Egyházban élnek és dolgoznak, tanúsrtJák az egyház iasság
remertet öjelett. de nem Igényelnek kifejezett elismerést az egyházi tekinté lytől. 2) . EI.
Isme rt tá rs ulások" . ame lyek Ilye n elisme rést kémek és kapnak . 3) .A hierarchiától
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kiválasztott és előmozdított társulások": ezek az egyházi tekintély megitélése szerint
különleges értéket képviselnek az Egyház javára nézve (15) .

I. Szabad , nem klleJezetten elismert társulások
16. Ezek a társulási jo g gyak orlásának elemi, mi nden h i v ő esetében elismert formáját képviselik. Bár a hierarchia nem "ismerte el" sajátosan és formálisan őket, jogos " apostoli kezdeményezések az Egyházban" . Tagjai szabadon
és szolidárisan tevékenykednek olyan sajátos célok érdekében, amelyeket az
Egyház rendje általában érvényeseknek tart. A lelkipásztori hatóság pedig a szükséges megkülönböztetéssel, vagyis hogy mindig megállaprthatók legyenek bennük az egyháziasság irányelvei - biztosrtja jogos önállóságuk terét,
kezeskedik a valamennyi hivőnek felajánlott lelki segítségről és lelkipásztori
támogatásról, úgy tekinti őket, mint az ajándékait túláradón osztogató Szentlélek
éltető erejének megnyilvánulásait, és várja sajátos közreműködésüket az olasz
egyház és az egyes részegyházak lelkipásztori programjában.
Ehhez az elemi típusú társuláshoz nincs szükség különleges jóváhagyásra
és felhatalmazásra. Amint az egyes híveknek, miközben keresztségük szellemében igazi keresztény életet törekszenek élni, nincs szükségOk kereszténységük külön elismerésére, mert életük hirdeti őket annak, és míg az ellen kező
jéről nem tesznek tanúságot, annak is tartják őket, úgy van ezekkel a közösségekkel ls. Amig megvalósrtják magukban az egyházi asság kritériumait, szabadon tevékenykedhetnek az Egyházban: sőt ha jól végzik do lgukat, kIérdemelhetik a püspök " dicséretét " vagy "ajánlását" is.
Ha viszont elhomályosul az egyházi értékek iránti hűség, a püspök jelentő
ségteljes távolságba helyezkedhetik tőlük. Fájdalmas esetekben, amikor az
egyházi közösség valamelyik elengedhetetlen eleme egyenesen megszűnik, a
figyelmeztetés vagy megrovás világos szavát kell kimondania, ami óvatosságra
inti a többi híveket, és ösztönzi az érdekelteket gondolkodásuk őszinte és tényleges megváltoztatására. I:s mindaddig, amíg nincsenek újból biztositva az
egyháziasság irányelvei, legyen rá gondja, hogy az ilyen társulást nem lehet
többé igazi egyházi társulásnak tartani, következésképpen elveszrti jo gát és
szabadságát a keresztény közösségben .
17. Szólni kell itt "az egyházi hatósággal való kellő viszonyról" a társulatok,
mozgalmak és csoportok részéről. Azokról van itt szó , amelyeknek nem szükséges kűlönös engedély vagyellsmerés.
Ez a "viszony" szükséges, hogy e közösségek tevékenysége "kellő renddel
beilleszkedjék az egész Egyház apostoli munkájába. Sőt az egység azokkal,
akiket a Szentlélek lsten Egyházának kormányzóivá tett, maga is lényeges eleme
a keresztény apostolságnak."
Ebből először is az következik, hogya püspöknek tudnia kell ezeknek a társulatoknak, mozgalmaknak és csoportoknak a fennállásáról, kiértékelnie természetüket és célkitűzéseiket. A közösségek felelőseinek részéről ez azt a kötelességet Jelenti, hogy be kell mutatkozniok a püspöknek, és el kell látniok
mindazzal a tájékoztatással, ami a célnak megfelel.
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Az egyházi hatóság feladata továbbá, azon kivül, hogy "előmozdítja" a közösségek életét, "lelki tanítást és segítséget nyújt", az is, hogya) összhangba
hozza a világi társulatok, mozgalmak és csoportok tevékenységét az Egyház
lelkipásztori működésének összetett célkitűzéseivel, b) őrködjék azon, hogy
megmaradjon " a hit tanítása és a rend.·
Ez a kifejezés magában foglalja az őrködés hagyományos feladatát: a Szentlélek ajándékai "a közösség épülésére" szolgálnak, s mindennek " i ll ő módon
és rendben" kell végbemennie benne . A helyes itéletalkotás szolgálatával az
is együtt jár, hogya püspök vigyázzon, hogy elégséges indíték nélkül ne alakul janak új társulatok vagy művek; ne maradjanak fö!öslegesen életben túlhaladott
társulások vagy módszerek ; ne vegyenek át megkülönböztetés nélkül más országokban egy-egy nemzetben meghonosodott társulási formákat.
A következőkben a két másik típus ról van szó. A püspökök kifejtik, mik náluk a
formai és tartalmi feltételei és mik a következményei egy közösség külön egyházi
elismerésének (18-24). A harmadik t ípusú, vagyis az egyházi tekintélytől különlegesen kiválasztott társulás Olaszországban az Olasz Katolikus AkcJó (A . C. 1.). (25.)

Befejezés

26. Talán jó, ha ennek a "lelkipásztori jegyzetnek" a végén még egyszer
kiemeljük lelkületét és célját.
A lelkület az Egyház iránti szereteté. Ezt az Egyházat Krisztus hívta életre
az Atya akaratából, a Szentlélek éltető jelenlétével ; ezt az Egyházat mi alkot juk ,
valamennyien, hivők és pásztorok. Mindegyikünk sajátos adományok, karizmák
és szolgálatok hordozója, hogy így valamennyien együtt " egy testté váljunk,
jól összefogva és összetartva a különféle Izületek segitségével, hogy a tagok
betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Igy növekszik a test, és épiti fel
saját magát a szeretetben" (vö. Ef 4,16).
Lelkületünk tehát a szeretet: tisztelettel, becsüléssel, nyfltsággal, megértéssel tele, mind a személyek, mind az őket vezérelő Szentlélek iránt.
A szeretet azonban közösség, a Szentlélek által, "az Atyával és Fiával, Jézus
Krisztussal", valamint a testvérekkel. J:s meg kíván testesülni közösségben , az
egyházi közösségben, amely a hivők minden társulásában tükröződik és visszaverődik.

Ennek a "jegyzetnek" a célja világos : ajánlja, hogy mindenki működjék
közre a keresztény közösség , a legigazabb és legteljesebb közösség megalkotásában.

HOGYAN TUDHATUNK ISTENROL
Egyvalami eleve világos: pusztán töprengő gondolkodással nem. Csak értelmi munka nem juttat el lsten eleven megismeréséig. Ha őszintén történik, be61

csületes, jó szolgálatot teljeslthet; de az 1:16 Istenre való Igazi ráeszmélés sohasem lesz puszta gondolkodás gyümölcse.
De van eleven gondolkodás ls. Olyan, amelyik az életből származik , és Ismét oda tér vissza; értelmezi, összefüggésbe hozza, elmélylti az élet tapasztalata it, és új tapasztalásra képesít. Olyan, amelyiket az emberi lét összes er61
hordoznak, hatnak át és Irányítanak: a szemlélődés, a lelkiismeret, a vágy, a
sejtés, avalóságélmény hat óer öl, vagy akárhogyan ls nevezzük őket. Ha legmélyebb valónk , a szfvünk készséges, akkor szellemünk szeme nyíltan pillant
be a történésekbe, a dolgokba, és fölismeri bennük az Egészen-Mást. Minden
6rá utal. Csak benne futnak össze a létnek, az okoknak, a bölcsességnek, a
kIfejezéseknek, a képi mivoltnak, a vágyakozásnak, az értelemnek a vonala I.
Ez a gondolkodás persze elvezethet Istenhez.
Ha lsten kegyelme áthat ja életünket, akkor belőle magából megragadhatjuk
az élő Istent. Az értelem ped ig feldolgozza ezeket a tapasztalatokat, rendezi,
átvil ágltja, megvizsgálja őket, számot ad róluk, és kiáll mellettük.
Sokféle ennek a megtapasztalásnak és feldolgozásnak a módja, amint sokféle ter ülete van magának az életnek. Ha h ivő nagyokat megkérdezünk, milyenek a tapasztalataik, ha kutatj uk a magunk kicsiny tapasztalatait ls, akkor különösen kiemelkedik néhány mód, ahogyan a h ivő észreveszi az élő Istent.
Itt van m indeneke lőtt a lelkiismeret élménye .
A nap folyamán különféle követelményekkel kerülünk szembe. Kötelességeket kell teljesItenünk, a szenvedély támadásait legyőznünk, lemondást gyakorolnunk . . . Eleget teszünk a követelményeknek, és tudjuk, hogy megtettük kötelességünket. Vagy kudarcot vallunk, és tudjuk, hogy vétettünk.
Történhetik ez úgy is, hogy nem gondolunk különösebben az erkölcsi tettek
mögött állÓ végső valóságokra.
De egy napon az is megtörténhetik, hogy egy ilyen erkölcsi "kell" különös
lép elénk . I:rezzük: ha Itt helyt állok vagy hibázom, az következményeiben messzire visz. Túl a puszta "erkölcsön" . A követelményben még
valami rejlik. A döntés következményei szent területre nyúlnak át. Ha kudarcot
vallok , valam i meginog, veszélybe kerül, kettéhasad. Ha pedig győzelmet aratok , valam i nagyon mély, valami szent és élő sarjad ki. Az Ilyen követelésben
már több jelen ik meg, mint puszta "erkölcsi törvény ." lsten jön benne közel.
I:s ugyanabban a mértékben , ahogyan a lelkiismeret nemcsak éberré, hanem
áhltatoss á ls válik , minden erkölcsi kötelezettség a szent lsten sürgetéseként
hatol tudatomba. Az I:lő lsten szél a lelkiismeret hangjában. A lelkIIsmereti
döntés mozgása Istenbe visz mind ig beljebb. A lelkiismeret megkövetelte cselekvés szent ; az életünkbe belépni vágyakozó Istennek adunk benne helyet.

j ele n tő s ég g e l

Van még egy másik fajta megtapasztalása ls Istennek: hogy az élet IrányItott
egész. Állandóan sokféle esemény megy végbe körülöttünk. Emberek jönnekmennek. A legkü lönbözőbb dolgokkal akad dolgunk. Valahol történt valami, és
az behatol életünkbe, működik benne ; a hatások tovább terjednek, másutt ls
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érvényesülnek, és Igy tovább . Állandó kereszteződés, összeütközés, kölcsönös
befolyásolás.
Legtöbbször nem sok jut az eszünkbe erről ; meg vagyunk elégedve, ha baj
nélkül megússzuk, érvényesiteni tudjuk magunkat, és elvégezhe tjük a munkánkat. De az is megtörténhetIk, hogy olykor-olykor valami különöset érzünk meg
egy történés mögött. Mindez nemcsak úgy " megesik" , nemcsak utolér engem
vagy rajtam át másokat, hanem viszonyban van velem. Felém tart. Nekem szél,
Egy-egyeseménynél talán észreveszem, hogy megoldást hoz, egy jelszót súg,
valami döntést vált kl. Egy alkalommal visszanézek, és életem hosszabb szakaszaiból világosan kibontakozik az összefüggés; emberek , események, körülmények egymásba illeszkednek, kiépül életem formája.
Mindez egyáltalán nem magától értetődő . Azt mondhatnák nekem : "ezek
csak visszatekintő értelmezések I A dolgok úgy történtek, ahogyan történn iök
kellett. Az élniakarás azonban önigazolást keres, ezért magára vonatkoztatja
őket, és olyan összefüggést olvas beléjük, ami egyáltalán nem létezik I" Nem
könnyü felelni erre, mert sok az igazság benne, ha becsületes, öncsalás nélküli
tekintettel nézünk . De csak utolsóelőtti igazság, nem az utolsó . IOs az Igy szemlélő tekintet, bármilyen világos is, csak a felét látja a valóságnak. Mihelyt a
belső készség feloldja a sziv mélyebb rétegét, mihelyt szellemi szemünk megnylllk, világossá válik egy lényegesebb igazság. Akkor meglátjuk, hogy ezek
az összefüggések csakugyan léteznek. I:s hogy mögöttük nem csupán természettörvény, nemcsak néma szükségszerüség van munkában, hanem egy máshonnét származó vezetés ; jóság, bölcsesség , gyengéden hatalmas kegyelem.
Jézus adott kifejezést ennek a tapasztalatnak, amikor a "mennye i Atyáról " és
gondviseléséről beszélt . Nevezhetjük az élő Istenről való tudásnak ezt a " szervét" az élet összefüggései iránti érzéknek. I:rzék az iránt , hogy az életben rend
van, hogy ez honnét származik , és hogy végső soron szent.
Még egy módja van az istenélménynek: a vágyé. Óhajtozunk a tel jes élet,
az alkotóerő után. Vágyakozunk arra, hogy mély biztonságban érezzük magunkat a szeretet ölén; hogy tiszta boldogság töltsön szlnültlg , - sokféleképpen
fejezhet jük ki gondolatban, szóval, hogy mire vágyunk, de mindIg többre , mint
amennyit gondolatunk áttoghat, szavunk kifejezhet. A vágy - mondhatnánk
szeretetnek is, amely méltó tárgyát keresi , aszerint, hogy ml kelti föl először,
hogy aztán egészen betöltse - egyre keres az életben . Elér a dolgokhoz. és
vizsgálja őket : "Te vagy az?" Meg kell vallan iok: "Nem." Epedő kereséssel
ütközik neki dolgoknak, müveknek, embereknek, és azok végső soron elégtelennek bizonyul nak. Mérlegre tesz, és végül minden könnyünek bizonyul.
Dolgok, müvek, emberek - végső soron semmi sem eIégitheti kl.
Lehet ebből fáradt lemondás, élvezetbe kábuló reménytelenség, minden
ellen forduló keserűséq. De adódhat úgy is, hogy a tapasztalás során felvillan :
mégis csak lennie annak, amit keresekl ~s az nemcsak több, mint amit a világ
adhat, nemcsak nagyobb. jobb vagy szebb. hanem más; ismeretlen és mégIs
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meghitt , titok és mégis sejtés; túl a dolgokon, a műveken, az embereken ; odaát,
odafönn .. .
Mihelyt a vágy így tú llend ül a dolgokon és kutató , tiszta kivánkozással kinyújtózik, máris Istenné l van. Az ilyen keresés azt jelenti, hogy már megtalálta,
amit keres. Mert már az I:ló lsten váltja kl ezt a keresést , ezt a meg-nem-elégedést, és benne magához vonja az embert.
Ebben az ágaskod ó vágyakozásban észrevesszük Istent. Ha nem másban,
magában a kielég íth etetlenül kapaszk odó vágyba n. De akivel találkozunk , aki kielégít: lsten.
Még egy uto lsó módjáról szere tnénk beszéln i az Istenre való ráeszmélés nek.
Talán ez a legértékesebb. Egy sz erűen tudj uk, hogy : lsten itt van.
Nem k ö rt ny ű erról beszélni, mert valój ában nincs mit mondan i róla. Hiszen
nem arról van szó, hogy lsten il yen vagy olyan ; ez vagy az a tulajdonsága van ;
ezt teszi vagy amazt .. . Mindez nem lényeges itt. Csak annyi : C itt van. I:s
éppen ezáltal : C-C.
Hogyan vesszük Ct itt észre? Ha szabad hasonlattal élnem: Együtt vagyok
egy másik embe rrel, akivel bensó kapcsolat fűz össze, ugyanabban a szob ában. Valamit csinálok ; ó is. Nem együtt dolgozunk, nem beszélünk egymással ,
nem is nézünk egymásra, és mégi s tudom : itt van. Minden tevékenységemet,
szavamat, gondo latomat áthat ja egy egyszerű , állandó tudat: ó itt van .. . és ó:
ó ... és a kettó egy. Valahogy így van itt is.
Ennek a tudatnak kettós arculata lehet: az ürességé és a teljességé. Lehet ,
hogy semmi sincs itt - ne bánj uk a látszólagos ellen tmondást, itt nem lehet
egyszerü logikáva l szólni. A szlv hiányt érez ; kifelé vágyik , és köröskörül üres
minden . Az érzé kek hallgatóznak, és mind en néma marad . De ennek a "Semmi sincs itt "-nek, ennek az ürességnek, ennek a némaságnak valahol egy középpontja van. Valami foghatatla n formát ölt. I:s benne valaki , aki vár. Isten
tartóz kodóhel ye ez a csend . C van itt, azáltal , hogy " nincs itt ". Szívünk észreveszi abból , hogy hiányzik nek i. Igy tanul ja meg lsten "nem"-ét, azt, ami nem
C : nem ember , nem földi sors, nem világ érzés. Fájdalmas, és mégis igazi boldogság megtapasztalni, mi nem ó, érezni a nagy hiányt! .. . De aztán az is megtörténhetik, hogy hosszú várako zás után, észrevétlen-halkan megváltozik valam i.
Már nem semmi. Valami. Nem szabad itt nagy élményekre gondolnunk : fényre,
Izzásra, sod ró eró re. Nem akarjuk elveszíten i azt, amit a " nem" iskolájában
tanultun k. Semmi különös nem tört ént, - csup án annyi , hogy annak az állandóan sajgó nélkü lözésnek a helyére a betö ltöttség gyengéd érzése lépett. Meg
sem tudjuk fogalmazni , mi az. De mégis C van Itt. I:s C az.
Roppant nehéz enne k a "szervét" megnevezni. A lelki irók " a lélek finom
csúcsáról" , "a lélek mélyéról" , " lelki szik rárói" beszélnek. Mélyértelmű képek,
de persze csak akko r mondanak val amit , ha fölébredt bennünk az, amit Jelképeznek.
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Bizonyára még igen sok módja van lsten megtapasztalásának. Csak néhányat vettünk fontolóra Itt. Ezek nyissák meg tekintetünket e szent és finom valóságok iránt.
Valaki talán azt mondja: minderről semmit sem tudok. Van ugyan lelkiismeretem, érzem a súlyát, de csak az erkölcsi kötelességet érzékelem benne, nem
lsten hangját . . . Tudom, van valami rend a létben, de az a természet rendje
lesz, ahol semmi sem történik ok nélkül. Azonfelül az életnek és a magát érvényesitő személyiségnek az ereje , amely úgy rendezi el maga körül az események z űrzavar át, hogy biztonságban érezze magát benne . Megvan a vágy,
de az csak vágy, a beteljesült élet utáni kívánkozás megny ilvánulása . .. Ami
pedig annak az egyszerü ittlétnek az élményét illeti, arról mit sem tudok. I:rzem
a saját létemet és a dolgokét; talán valami összefüggést is minden mögött , de
ez még nem Isteni
Az ilyen ellenvetéseket komolyan kellene venni , igen komolyan . Becsületes
elutasitásuk értékesebb, mint valaminek az utánérzése, ami nincs meg bennem. De az illetők tévednének, ha véglegesnek tekintenék állapotukat. Az Istenről szerzett tudás eleven valami. Már pedig minden , ami eleven , növekszik .
Hitünk tanítja, hogy lsten van, és hogy képesek vagyunk tudni róla . Biznunk
kell hát, és őrizni magunkban a belső , szent érzéket. Imádkoznunk kell megismerésért. A Szenti rás sokat beszél erről, és tele van igéretekkel. I:s ébernek
kell lennünk. Ebernek lsten felé. Vegyük komolyan a lelkiismeretet, de ügyeljünk
mélydimenziójára. I:ljük mindennapi életünket, de tartsuk készen magunkat,
hátha világossá válik benne lsten vezetése és gondviselése. Irányitsuk életünket,
legyünk együtt az emberekkel, a dolgokkal, de keresztülhallgatózva rajtuk: nem
nyilatkozik-e meg halkan, végtelenül finoman lsten közelsége.

Különben pedig: várjunk.
Romano Guardini
(Vom lebendigen Gott. Topos-Taschenbücher 104, 54-62
Matthlas-Grünewald-Verlag, Mainz 1981) (Kissé röviditve)

Akarunk jók lenni
hogy mindenki megtudja : lsten itt van.
Akarunk igazlelküek lenni
hogy mindenki elhiggye : lsten itt van.
Akarunk megbocsátani
hogy mindenki érezze : lsten itt van.
Akarjuk megosztani mindenünket
hogy mindenki lássa: lsten Itt van.
Remény világítja be utunkat: Velünk az Isteni
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ESZMÉK I::S ESEMI::NYEK

A SZENTATYA PORTUGÁLIAI ÚTJA

Valaki kiszámította, hogy II. János Pál eddigi tíz külföldi utazásával négyszer járhatta volna körül az egyenlítőt. A tizenegyedik Portugáliába vitte máj.
12-15. között. Az időjárás ezúttal sem volt valami kegyes : uto lsó nap az esőzé 
sek miatt olyan időeltolódások álltak be a programban, hogy éjfél után ért
haza. Útjának célját maga foglalta össze mind a megelőző Angelusban és általános kihallgatáson, mind odaérkezésekor. Először is személyes hálaadó zarándoklat volt életének megóvásáért és egészségének helyreállásáért, az első fatimai jelenés 65. és a tavalyi Szent Péter téri merénylet évfordulóján . De a pápa
élete nem önmagáé: az egyéni MagnifIcaton túl - XII. Pius felajánlását megújltva - az Egyházat és az egész világot ünnepélyesen Mária szeplőtelen Szívének
akarta ajánlanI. - Másik célja volt, mint mindenütt : hogy .rneqerősltse testvéreit", a portugál egyházat.
Kezdjük a négy nap zsúfolt programjának " d lóhéjba s űrltés ét " az utóbbin.
Természetesen talál kozott a Szentatya a portugál püspökökkel , felhíva figyelmüket az ország komoly problémáira. Első találkozása a világi hivőknek szólt
a lisszaboni székesegyházban. ("Kereszténynek lenni annyit jelent, mint Krisztus mellé szegődni az Egyházban. Ne engedjétek, hogy az Egyház hiányozzék
szeretett nemzetetek egyetien t e rü l e t é rő l Isi") Fontos volt a ma is túlnyomóan
földművelő országban Viia Vicosa-i igeliturgiája a mezőgazdasági munkásokkal,
akiknek a sz őlőrnunkások példabeszédéből kiindulva a munka megbecsülését
és a szociális Igazsá gosság ot hangsúlyozta. Két ízben is találkozott - a lisszaboni és az 129O-ben alapított nagyhlrú coim brai egyetemen - értelmiségiekkel.
("Nyissátok meg a kultúra kapuit Krlsztusnakl Ne féljetekl Enged jétek Krisztust
szólni az emberhez I") Lisszaboni szabadtéri miséjén 600 OOO fiatalhoz beszélt,
mint akik tulajdonságaiknál fogva Krisztus " természetes szövetségesei" : " Isten
megadta nekem a kegyelmet, hogy nagyon szeretem a fiatalokat, ezért úgy akarok hozzátok beszélni, mint barát a baráthoz. és odakiáltani : lsten országa közel vanl" Utolsó miséje a családoknak szölt, utolsó találkozása Portóban az
Ipari munkásoknak. Szeminaristák, szerzetesek, köztársasági elnök, diplomaták,
protestánsok, mohamedánok, zsidók, a fatimai szentély gondozói, - mindenki
sorra került. MegálHttatta kocsiját egy híd közepén, hogy megáldja ahajósokat
és halászokat, akik szirénával üdvözölték. Megáldotta Fatimában a VI. Pál lelkipásztori központot. majd a szellemi fogyatékosoknak szánt " irgalmasság háza"
alapkövét, amely az ő nevét fogja viselni. Programon kívül fölkereste a Szent
Antal templomot, szentté avatásának 750. évfo rdulója alkalmából. - A lelkesedés magas hullámokat vert . Sokszázezres, milliós tömegek a miséken, az utak
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mentén ("úgy látszik - jegyezte meg a kommentátor - , senki sem maradt otthon Lisszab onban ") ; Coimbrában a diákok tógáikat ter ítették eléje (egyet gyorsan vállára is vett) , Portóban úgy kellett túlharsognia a tapsot , szavalókó rusokat:
" l:ljen a Pápai Totus Tuusi " A virágeső mellett sajátos szín volt százezernyi
zse bken dő lobog tatása. Mikor a nunciatúrán éji nyugalomra akart térni , nagy
tömeg követelte megjelenését. Ezzel ment ki: " A pápa túl sokat beszélt ma.
Most csak egyet mondok nektek: Jó éjszakát!"
Mégis: ha ennek az útnak "sa ját arcát " keress ük, arra kell utalnunk, hogy
itt e lső s or b an zarándok volt. Ha kiemelkedő helyen is, de egy a milliók közül,
akik évente Fatimába áram lanak . Már érkezése kor, az elnök e lőtt mondott első
üdvözletében, Mária országának nevezte Portugáliát. " Nagy álma" volt, hogy
személyesen is megismerhesse Fatimát, s útj a különben is " máriás útvonalat"
követ. (Valóban : Viia Vlcosa-ba a Szeplőtelen fogantatás egy régi kegyképét
vitt ék el a találkozóra, amely előtt a kir ály Máriát tette meg országa fópártfogójának, - a pápa megjegyezte: tíz éwel korábban, mint Kázmér lengyel király
Czestochowában. A családoknak szóló miséjét ped ig az ország második nagy
kegyhelyén, a Braga közelében levő Sameiróban mondta.) " A testvériség és
a béke zarándoka leszek azon a földön, amelyet a Szüzanya kiválasztott , hogy
onn ét intézze az egész világhoz üzenetét , amely ma I dő s z e rű b b és sürget őbb ,
mint valaha."
Százezrek keltek útra Portugália minden részéb ől Fatimába - gyalogosan.
Az utak mentén rögtönzött sátrakban ápolták jó lelkek esténk ént a hosszú
gyalo glástól kisebesedett lábakat. Az utol só 400 métert a kegyszobor ig sokan
té rden állva tették meg. A már első este odaérkező Szentatyát fények és árnyak
hullámzó játéka fogadja. Legelőször a kegyszobor e l őtt tiszteleg . Mély imába
merülve, csukott szemmel úgy térdel ott , mintha egyedül lenne . Ajka nem mozdul: szivé ben beszél a Szüzanyával. Mik or feláll és arany olvasót akaszt a szobor karjára, kitö r az ujjongás. (Sameiróban Rómából hozott nagy gyertyát hagy
mint a zarándok ajándékát.) Megkezdődik a szokásos éjsza kai virrasztás, amit
most ő vezet. Beszédében megvallja, hogy egy éwel ezelőtt egyik első gondolata ide szállt. Megújítja háláját, és figye lmezt et Fatima üzenetére : " Elárulom
nektek a ,tit kot', ami nem is titok : Imádkozzatoki Imádkozzátok el minden nap
a szento lvas étl" A végén ő is megújitja teljes odaad ását: "Totus Tuus !" Utána
az örö klámpáról meggyújtja gyertyáját. Jeladás ez: ezernyi ezer kis csillag gyúl
ki a téren, s kezdetét veszi a fáklyás körmenet. Persze csak a papság menetel,
hiszen az emberek, fej fej mellett, mozdulni sem tudnak. Közben az olvasót
mondják közösen, a pápa mint egy a sok k özül, térden állva a szobor el őtt.
Portug áiul kezdik, majd lengye iül folytatják, s az ötödik tizednél boldogan halljuk a magyar előimádkozót. (Tudjuk, hogy a fatimai pásztorgyer ekek szentt é
avatási ügyének postulatora magyar : P. Kondor Lajos SVD.) A végén a pápa
eli ndul, hogy a domb tetej én áldását adja előbb szentségmutatóval a betegekre
- közben a tömeg , Lourdes-hoz hasonlóan, eget ostromló fohászokkal könyörög értük -, azután a jelenlevőkre . (Ekkor történt, hogy egy papi ruhás fiatalern-
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ber bajonettet rejt egetve feléj e törte tett, spanyol ul szidalmazva őt és a II. Vatikáni Zsinatot. Lefülelése után kiderült, hogy négy éve a felfüggesztett trad IcIonalista Lefebvre érsek szentelte pappá . Ecőne azonban jelezte, hogy az utolsó
évben már velük sem állt kapcs olatban.) J:jfél van : a Szentatya visszavonul. De
sokan reggelig ott maradnak, amikor is Ribeiro blboros pátriárka szentmisév el
fejezi be a virrasztást.
Lucia Santos , a fatimai jelenések 75 éves fő tanúj a, a coimbrai kármelből
erre az alkalomra külön engedéllyel odajött. 13-án reggel 8 órakor őt fogadta
elsőnek 20 percre a pápa. Ot áldoztatta meg elsőnek a délelőtti nagy koncelebrált misén. Mellette egy-egy 7, 9 és 10 éves, tehát a fatimai pásztorkák korában
levő gyermeket, és néhány "klváltságosat" : betegeket. Beszédében az evangéliumból Indult kl: "János házába fogadta Máriát. Ez a Mária-kegyhelyek teológiája.· A beszéd gondolatai természetesen olvadnak át a nagy felajánlásba a
mise végén, a kitett Szentség előtt Mária szeplőtelen Szívének, a püspökök
testülete és az egész Egyház nevében. A harmadik óra vége felé járunk, de a
pápa hangja nem hogy friss, hanem egyenesen szenvedélyes : " Fogadd el, ó
Krisztus Anyja , ezt a minden ember és egész társadalmak szenvedésével terhes
segélykiáltást ; nyilatkoztasd kl nekünk újra a világ történetében az irgalmas
szeretet hatalmátl" Utána még külön ima az Argentina és Anglia közti békéért.
- Majd visszavonul a templomba, hogy imádkozzék Ferenc és Jácinta sírjánál.
Lúcia is idejött, s újra áldásban részesül.
A délután 4 és 5 közti időt, a tavalyi történés óráját, a pápa a jelenések kápolnájában óhajtotta töltenI. A tömeg mély tisztelettel figyeli, amint az olvasó
szemeit pergetl, mint akármelyikük, breviáriumát mondja, majd ismét olvasóját
veszi elő. Csend van. J:s talán a néma imádságnak ebből az órájából hangzik
felénk legigazabban a portu gáli ai út súrltett üzenete. Mindnyájunknak.

R.

NEMZETKöZI PNEUMATOLÓGIAI KONGRESS ZU S RÓM ÁBAN

Tavaly ünnepeltük az I. Konstantinápolyi zsinat 1600. és az Efezusi zsinat
1550. évfordulóját (I. Szolgálat 51. sz.), A Szentatya nagy ünnepélyességgel kivánt megemlékezni az évfordulóról, ezért már tavaly pünkösdre összehlvta
Rómába a világegyház püspökeit. A máj. 13.-i merénylet miatt azonban éppen
csak megjelent a Szent Péter-bazilikában, illetve hangszalagra vett üzenettel
köszöntötte a Maria Maggioreban összegyúlteket.
Az Idén március 22 és 26 között tartották meg, a Pápa óhajára, a világ különb öz ö részeiről érkezett szakemberek a régi szinódusi aulában a nemzetközi
pneumatológiai (szentIélektani) kongresszust, mintegy 350 résztvevővel.
A cél az volt, hogya különböző keresztény egyházak képviselői elmélyltsék
a Szent~lekről szóló tanítás örökségét, amelyet az I. konstantinápolyi zsinat
fogalmazott meg, és ökumenikus kincse maradt mind Kelet , mind Nyugat egy-
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házainak. - Témája : " A Szentlélek az egyház életében." Ezt több témakörben
dolgozták föl : Az I. konstantinápolyi zsinat pneumatológiája, a Szentlélekről
szóló tan ít ás Kelet és Nyugat hagyományában, a biblikus pneumatológia szempontjai, a Szentlélek az egyház mal tapasztalatában. - Neves szakemberek tartottak előadásokat: pl. Dr. J. D. Zlzioulas (ortodox) (I. Szolg . 26. sz.), G. Khodr
libanoni érsek. C. M. Martin! SJ biblikus, Milánó érseke. M. Thurian (Talzé),
Ch. Petri (Párizs), R. Schnackenburg (Würzburg) . Délutánonként munkacsoportokban vitatták meg a témákat, és e csoportokon belül is elhangzottak kisebb
beszámolók.
A megnyitó előadást Y. Congar domonkos teológus tartotta. Emlékeztetett
arra , hogya II. vatikáni zsinat során az Egységtltkárság minden kedden összejövetelt tartott ortodox, anglikán és protestáns zsinati megfigyelőkkel, akik gyakran kifogásolták; hogy a zsinati szövegtervezetekből hiányzik a Szentlélekre
vonatkozó tanítás. A zsinati atyák megszívlelték ezt a kritikát. VI. Pál pápa később örömmel jele zte, hogy a végleges zsinati szövegekben 238 alkalommal
történik említés a Szentlélekről. De vajon elég-e ez? - kérdi Congar. Elégséges-e, hogy többször megemlítik a Szentlelket? Szerinte nem . Ez még nem
pneumatológia. Ahogy egy protestáns szerző megjegyezte: ez csak annyi, mint
ha egy süteményt behintünk porcukorral.
Congar ezután röviden áttekintette a katolikus pneumatológiát a zsinatig.
Kissé részletesebben vázolta a II. Vatikáni zsinatnak a Szentlélekre vonatkozó
tanítását. Majd a karizmatikus megújulás jelentőségére mutatott rá, amely az
utolsó két évtizedben a katolikusok között futótűzként terjedt el. Congar szerint
ez nem valami múló divat. Hasonlít azokhoz a mozgalmakhoz, amelyek a protestáns körökben a 19. században és a 20. sz. elején kibontakoztak. Mi most
karizmatikus megújulásról beszélünk, amely - néhány túlzástól eltekintve - az
egyházban, az egyházon belül helyezkedik el; nem vonja kétségbe régi intézményeit. inkább új lélekkel akarja megtöttenl öket.
P. Congar ezután a 381-ben megtartott I. konstantinápolyi zsinatról szölt,
amelyen csak Kelet püspökei vettek részt. Azáltal lett ökumenikus, általános a
szó teológiai értelmében, hogy Nyugat is elfogadta. Valójában a Szentlélekre
vonatkozó tanítását már Nyugat is vallotta. Ezt a tanltást, ahogy VI. Pál pápa
1973-ban kijelentette, ki kell fejteni , ki kell egészíteni. (Katolikus részről többek
között éppen P. Congar jelentkezett újabb kutatások eredményeivel. Figyeimét
különösen is az I. konstantinápolyi hitvallás értelmezésére irányitotta : a Szentháromság harmadik Személyének eredését világította meg , felsorakoztatva a
keleti és nyugati hagyomány ide vonatkozó tanftását.)
Tudjuk. hogy az ún. konstantinápolyi hitvallásba később, valószínüleg az
589-es toledói zsinaton került bele a .Fllloque" hittétel, tehát hogya Szentlélek
az Atyától é s a Fiútól származik. A Római MIsszáléba 1014-be vezette be VIII.
Benedek. A "Filioque" volt az ortodox és a katolikus egyház közötti vita egyik
fő pontja évszázadokon át. Az ortodoxok mindig az egyesülés feltételeként kívánták a " Filioqu e" eltö rlését. A fe rrarai-firenzei zsinato n ez volt az egyetlen
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fellételü k. Conga r alapos elemzés után kimutatja, hogy a keleti és a nyugati
Szentháromság-teológia ugyan egymástól ellé róen közeHti meg a litkot, de
mindegyik összefüggó megfogalmazásban. Egyik sem tökéletes . A keleti jobban,
helyesebben kifejezi az Atya "monarchiáját" (t. i. azt, hogy az Atya az abszolút
Forrás a személyek eredésénél), és ezt elh omályosítja a " Fili oque" formu la. A
keletiek viszont nem érzékeltetik a Szentlélek és az Ige (Fiú) örö k és üdv-ökonómiai viszonyát. Mindenesetre Congar szerint a két megközeHtés - bár egyi k
sem tökéletes - egymással összeegyezte thetó. Keletnek és Nyugatnak el kellene tehát ismernie ezt a konvergenciát, és elfogadni a mély egység mell ett a
komplementaritást, vagyis azt, hogy a külön bözó megközelítések klegészlt ik
egymást. Congar a fizikus Bohr elvét szeretné alkalmazni a teológ ia egyes kérdéseire : "Egy igaz állitás ellentéte hamis állít ás . De egy mély Igazság ellentéte
lehet maga is mély igazság."
Congar ezek után ezt a kényes kérdést vetette fel : vajon az ort odoxok és
katolikusok közötti mély szakadás orvoslására - még ha ez a lati nok között
egy kis szakadás t is okozna - nem kellene -e elh agyni a " Fili oque" form ulát
a Credoból? Persze továbbra is megtartva annak helyes tan ít ás át, Egyébk ént
810-ben III. Leó is mellózte a " Filioque" belktat ás át. megórizve a ta nítást.
A kongresszus záróülésén maga a Szentatya is részt vett. Beszéd ében mindenekelótt hangsúlyozta a kongresszus ökumenikus jellegét. Reményét fejezte
ki, hogy Szentlélek, " az egyház egységének kiindu lóelve" továbbra is fejleszti
az egységet közöttünk. " A keresztények egysége nem olyan esemény, amit az
emberi értelem elóre láthat; csak mint Krisztus Lelkének adományát remélh etjük." " Rá kell tehát magunkat blznl a Szentl élek titokza tos vezetésére."
Kiemelte még a Szentl élek szerepét az egyház életé ben, a teológiai kutat ás
szükségességét: " A hitnek nincs mit félnie a teológiai kuta tó munkától; ell enkezóleg, megkivánja - fölléve , hogyakutatáshoz megkivánt szabatosság gal
történik, és a hit szellemében, ami nélkül nem lehetséges nevéhez méltó teológia." Továbbá a Szentlélek rnűkődését: " Mindenütt megtalál tátok, ámulattal,
az öröm dinamizmusát, aminek forrása a Szentlélek, s missziós lelkesedése
átjárja az Idót és a teret , hogy lsten új népét építse, és eszkatológlkus teljességére vezesse."
Sz. B.

"s z ep SZOZ MÁRIA , KöNYöRöGJ eRTONK I"

" I:kes virágszál, hozzád esdeklünk .. ." Egyike ez annak a számtala n éneknek és imának , amellyel keresztény népünk évszázadok óta kéri bizalommal
Mária anyai közbenjárását. "A hivók összessége a Szentl élek kenetét kapta,
és Igy nem tévedhet meg hité ben" (LG 12). Ez a Szentl élektól vezetett csalhatatlan " hitérzék" (sensus fidei) nyilván ul meg az egész világ kato liku s és
görögkeleti hiveiben , amiko r nem apad el ajkukon Mária dicsérete és a Márlá-

70

hoz szálló fohászkodás . A pápák és püspökök egyházi tanltóhivatala is számtalanszor hagyta jóvá, irányitotta és ösztökélte a hiveknek ezt a máriás lelk ű
letét. A katolikus hittudósnak tehát az a feladata, hogy igyekezzék megérten i
és a keresztény kinyilatkoztatás egészébe illeszteni ezt a Mária-tiszteletet.
Tudvalevő, hogy a 16. századtól kezdve protestáns testvéreinknek nehézsége ik vannak ezzel a mi Mária-tiszteletünkkel. Igaz, Luther maga mélyen tlsztelte Máriát, és igen szép magyarázatot irt a " Magniflcat"-hoz. De mind ő , mind
a többi vallásújító ellenezte a Máriához és a szentekhez intézett Imádságot.
Attól tartottak, hogy az ilyen imádság elhomályosrtja Krisztusnak, egyetlen
közvetitőnknek szerepét.

" Egy az lsten , s egy a közvetftó lsten és ember között: az ember Krisztus
Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért" (1Tim 2,5-6). A szentfrásnak ez
az állítása kétségtelenül megmáslthatatlan igazság. Ha tehát "egy a közvetltő ",
milyen szerepe lehet még üdvösségünk rendjében Máriának és a többi szentnek?
Hogy erre a kérdésre megfelelhessünk, a teremtő és üdvőzitő lsten tevékenységének egy alapvető sajátosságára kell figyelmünket fordltanunk. A Szentháromság egy lsten egyedül teremtette meg a világot. Senki e múvében nem
segédkezhetett, hiszen rajta kivül semmi sem létezett. De mióta áll a világ, az
lsten s o h a s e m m ú k ö d I k e g ye d ü I . Mindig egybekapcsolja múkődé
sével már létező teremtményeit, hogy közremúködésükkel vezesse el a világ
hatalmas organizmusát a kifejlődéshez és beteljesüléshez. Az anyagi világ fejlőd ik , az élőlények szaporodnak és növekszenek, az emberek gyermekeket szülnek és nevelnek, munkájukkal fejlesztik és emberiesitik a természetet, egymást
tanít ják, segftik, vigas ztalják, támogatják, ápolják, szeretik. A világnak és az
ember iségnek ezt az állandó tevékenységét az lsten ereje tartja létben, ösztön zi és vonzza. Amikor pedig az lsten természetfölötti módon önmagát adja
ennek a teremtett világnak, akkor ls követi ezt a múködésl elvét. Mózest küldl,
hogy általa formál ja meg népét , prófétákat hív meg, hogy általuk hallassa szavát, kikéri Márla " igen"-jét, amikor Fiát méhében emberré testesltl, Jézus emberségét teszi meg minden kegyelem forrásává, Jézus apostolai és az őket köve tő hithirdetők által juttatja el üdvözltő evangéliumát a föld határáig , szentségeket kiszolgáltató papok által építi Egyházát, minden keresztény hite , reménye, szeretete, imádsága , szolgálata által növeli Krisztus titokzatos testét ,
mígnem végül is " Isten lesz minden mindenben" (1Kor 15,28).
Nagyszerú meglátással magyarázza meg Aquinói Szent Tamás, hogy miért
cselek szik igy az lsten : " Az lsten nemcsak jónak alkotta teremtményeit, hanem
megadta nekik a képességet arra is, hogy más teremtményekben jóságot okozzanak. Ez ugyanis nagyobb tökéletesség, mint ha csak önmagukban volnának
jók . Eképpen részesülnek a teremtmények az okság méltóságában (dignitas
causalltatls). Isten nem erejének hiányossága miatt, hanem túláradó jósága
miatt cselekszik igy" (Summa theol. I. q. 22, art. 3; q. 103, art. 6).
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lsten megadja teremt ményeinek " az okság méltóságát" . Igy lehet min den
teremtmény lsten túlcsorduló jóságából ennek a jóságnak közvetftőjévé más
teremtmények számára. Valóban az lsten nagy jóságának ajándéka ez. Milyen
tartalmatlan lenne az élet, ha az emberek nem tudnának egymással jót tenni!
Gondolom, nincs közöttünk senki sem, aki ne tapasztalta volna meg legalább
néhányszor azt az örömet, hogy mások számára az lsten jóságának eszköze
lehetett. Nincs ennél szebb öröm! Sohasem fogom elfelejteni azt az örömöt,
amit röviddel pappá szentelésem után első diáklelkigyakorlatom végeztével
éreztem, amikor a résztvevők tisztára mosott lélekkel , vidám szlwel, lelkes
örömmel éljeneztek meg búcsúzáskor a lelkigyakorlatos ház kapujáb an, és indultak lefelé táskáikat lóbálva a dombról. Mikor visszasiettem a kápol nába,
hogy gyorsan a breviárium elmaradt Tertiájának imádságába fogjak , elak adtam a zsoltár első szavánál : "Az Úr kegyelméről éneklek örökkön-örökké" (89,1).
Jó sokáig nem tudtam folytatni az Imát, úgy meghatódtam. Igen, " az Úr kegyelméről éneklek örökkön-örökké", aki megadta nekem azt a csodálatos méltóságot , hogy jóságának és kegyelmének eszköze lehetek.
lsten irgalmas jósága minden jóság és egyben minden jóságközvetltés egyetlen forrása . Az Istenember, Jézus Krisztus pedig ennek az Irgalmas jóság nak
tökéletes megtestesülése. Ezért ő is, mint az Atya teljes, végtelen jóságának
képmása (Origenész), egyetemes forrása minden Jóságnak és jóságközvetftésnek. A Szentlélek lsten pedig a belénk oltott energia, amely által az Atya irgalmának és Jézus megváltó szeretetének eszközei lehetünk. E bb ől a hármas
forrásból táplálkozik minden teremtmény jóságközvetltő, kegyelemk özvetltó
szerepe. Azt akarja az Atya, Fiú és Szentlélek, hogy Imánkkal , áldozatainkka l,
szenvedésünkkel, tevékenységünkkel, munkánkkal, egész életün kkel és halálunkkal egymást segftsük, vezessük, támogassuk azon az úton, amely az életre
vezet. Megadja nekünk az "okság méltóságát" , mert szeret és értelmet akar
adni életünknek.
Istennek ebből az eljárásmódjából persze az is következik, hogy amikor a
teremtett lények gyarlóságuk, tunyaságuk, gonoszságuk stb. miatt felmondják
a szolgálatot, akkor akadályozzák az Isteni jóság áradását. Amikor szenvedünk
emiatt , néha azt gondoljuk, hogy jobban menne a világ, ha mlndent maga az
lsten végezne, és nem kapcsolná bele gyarló teremtményeit a világ kormányzásának művébe . Biztos , hogy így min den "jobban menne" ; de milyen üres,
értelmetlen lenne életünk! Nagy felelősség az lsten munkatársának lenni , de
egyben óriási öröm , és nagy hivatás : hivatás arra, hogy lsten jóságának legyünk
eszközévé.
A teremtmények akkor lesznek lsten jóságának hathatós munkatársai, ha
maguk mindig teljesebben és mélyebben részesülnek lsten jóságában . Mennél
inkább belesimul az eszköz a mester kezébe, annál használhatóbbá lesz, annál
Inkább lesz az eszköz által faragott szobor a mester remekműve . Ezért az Atya,
Fiú és Szentlélek legjobb munkatársai a szentek, s köztük is az, aki legközelebb
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áll a Szentháromsághoz: Mária, az Atya szeplőtelen leánya , a megtestesült Fiú
kegyelemmel teljes anyja, a Szentlélek hűséges mátkája.
A fent i magyarázat után jó l megérthetjük a II. Vatikáni Zsinat szavait , amelyekkel Mária anyai feladatát magyarázza:
" ,Egy az lsten, s egy a közvetítő lsten és ember között: az ember Krlsztus Jézus,
aki váltságul adta magát mindenkiért' (mm 2,5-6). Márla anyai feladata az emberekre
vonatkozólag semrntképp sem homályositja el, nem ls csökkenti Krisztusnak ezt az
egyetlen közvetítö szerepét, hanem éppen az erejét mutatja meg. A Boldogságos Szüz
minden hatása az emberekre az üdvösség rendjében nem valami belső szűkséqszerű 
ségből származik, hanem az Isteni tetszésből ered és Krisztus túlcsorduló érdemei ből
fakad: Krisztus közvetitől szerepén alapul, teljesen töle függ, és minden hatékonyságát belőle meríti" (lG 60). "Amint Krisztus papságában másképpen részesülnek a
felszentelt szolgák, mint a hivő nép, és amint az lsten egyetlen jósága a valóságban
különféleképpen árad szét a teremtményekben , úgy a Megváltó egyedülálló közvetItől
tevékenysége sem rekeszti kl, hanem éppen létrehozza a teremtményekben az ebből
az egyetlen forrásból eredő változatos együttmunkálkodást. Máriának ezt a (Krisztusnak) alárendelt szerepét az Egyház habozás nélkül állítja és állandóan tapasztalja"
(lG 62).
Mint min den más ember, úgy Mária is az Istenember, Krisztus jóvoltából
részesül az isteni kegyelem életében. Minden imája, működése ebből a kegyel emb ől forrásozik. Máriának ez az imáj a, műkö dése pedig igen hathatós.
János evangé liuma mond el egy esetet , amely Mária közbenjárásának hatásosságát bizonyItja. O kérte a kánai menyegzőn Jézust arra , hogy segítsen a
bajba jutott új házasoko n (Jn 2,1-11). Jézus először elutasftja Mária kérését :
" Még nem jött el az én órám!" De Mária ezt nem tekinti Jézus végső szavának .
Anyai szíve annyira együttérez a nagy szégyen veszélyében forgó vőlegénnyel
és menyassz onnyal , annyira isme ri Jézus jóságát, hogy változatlanul blzva kérésének teljesítésében, odaszól a szolgáknak: " Tegyétek meg mindazt, amit
csak (Fiam) mond I" Minthogy elgondolhatatlan, hogy Jézus Atyjának akarata
elie nére siettette volna " óráját " , csak azt mondhatjuk, hogy Mária bízó , szerető
kérése volt az embe r Jézus számára az Atya által adott jel arra , hogy immár
elj ött " d i c s ő s é g e megnyilatkoztatásának" órája. Az lsten akarata nem merev,
min dent részletesen elő re meghatározó törvénykönyv, hanem forrásozó , teremtő, túláradó jóság , amelynek gyakorlati megvalósulása a teremtmények tevékenységéhez alkalmazkodik.
Valóba n me gdöb bentő történet ez. De találunk még egy másik , hasonlóan
történetet, amelyben szintén egy anya kérésére változtatja meg
eljárásá t Jézus. .Küldet ésern csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól" mondja (Mt 15,24). De az alázatosan té rdre boruló, sírva könyörgö szír-fenlciai
anya láttára felkiál t: " Asszony, nagy a hited. Legyen ezért akaratod szerlnt" és meggyógy it ja leányát (Mt 15,28). Minthog y ez esetben is elgondolhatatlan,
hogy Jézus megszegte volna Atyja utasítását, itt is azt keli mondanunk, hogy
enne k az asszonynak hivő kéré se volt az emb er Jézus számára a jel: az isteni
szere tet parancsa most az, hogy tú li épje az üdvtö rténet akkori fokozatának
korlátait, és elővételezze minden nép üdvösségét.
m eg d ö b bentő
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Ezek az esetek mutatják, mennyire hathatós az emberi kérés és ima az üdvösség rendjében . Ezért szoktuk kérni mások, főképp szentéletú emberek imáit,
és ezért igaz az, hogy a világ üdvösségének előmozdítására minden lázas tevékenységnél fontosabb a b ízó, kitartó, mélységes hitből fakadó ima .
Semmi okunk sincs arra , hogy a szenteknek ezt az imáját csak földi életükre
korl átozzuk . Máriával az élükön él nek ők most is Krisztusban és Krisztussal, és
szeretetük , amellyel e földön lsten jós ágának és Krisztus kegyelmének eszközeivé váltak, nem alsz ik ki, hanem tovább él és múködik. Most is megad ja nekik
lsten túláradó jósága és Krisztus kegyelme a képességet, hogy " jóság-okozók"
legyenek. Ha Kis Szent Teréz joggal mondhatta : " Azzal töltöm majd időmet a
mennyországban, hogy jót tegyek a földön" , mennyivel inkább áll ez Máriára,
a Jézu s által mind nyájunkn ak adott édesanyár a!
Arra természetesen ügyelnünk kell . hogy Máriának ezt a szerepét gondolatban el ne válasszuk forrásától , az Atya isten jóságos szerétet étől és Krisztus
kegyelmétől. Sajnos néha a . k özvet ítö nek" téves fogalmával élnek az emberek.
Igy például Jézusnak az Atya isten és az embere k köz öttí közvetítő szerepét
egyesek úgy fogták fel , mintha az Atyaisten kegyetlen , bosszúálló úr lenne,
akinek kemény szívét az irg almas Jézusnak kellett kereszthalálával megl ágyítanla, hogy végre megbocsásson az embereknek. Az ilyen felfogás merőben
ellenkezik a szentírás tanításával , amely szerint Jézus halála az Atyaisten végtelen szeretetének a kifejezője (vö. Jn 3,16; Róm 5,8 stb .). A tökéletes szeretet
tüzével szívében a kereszten meghaló Jézu s az Atya szeretetének " szentség i"
megnyilvánulása. A szetet ő Atya ösztönzi a Szentlélek által Jézust arra, hogy
értünk éljen és haljon meg , és hogy értünk imádkozva álljon most is az Atyaisten színe előtt (Zsid 7,25). Hasonlóképpen te ljesen téves volna Mária irg almas közbenjáró sze repének kiemelése végett Jézust szigorú bíróként feltüntetn i, akihez nem merünk folyamodni, és jóindulatát mintegy Mária " protekc iója" által kellene megszereznünk. Igaz, Jézus az utolsó ítélet bírája, de olyan
b író , aki mindig " szelí d és alázatos szívú " , és kit árt karral hívja magához mind azokat, ak ik elfáradtak és terheket hordoznak, hogy könnyítsen rajtuk (Mt 11.
28-29). Csak az nem jö n hozzá , akinek végképpen nem kell a szeretet. Mint a
kánai menyegzőn , sőt még inkább, mint akkor, Jézus örömmel hallja és gyümölcsözteti Mária imáját, amelyet az ő kegyelme fakaszt Mária szfvében, mint
ahogy örömmel hallgatja és gyümölcsözteti a mi gyarló imánkat is. Igy lesz
Mária, Igy lesz ünk mindnyájan egymás számára a Szentháromság jóvoltából az
isteni jóság közvetitő l.
Ebben leli örömét Mária, ebben leljük örömünket mi is. Mert jónak lenn i,
jót tenn i : jó . Ilyen világot ter emtett és üdvöz lt Istenünk, minden jós ág forrá sa.
Nemeshegyi Péter
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A TABOR HEGYI:!N

Ismeretlen baráti kör 1973 húsvét jára megajándékozott egy szentf öld i zarándoklattal. Ma sem tudom , kicsodák. Ok viszont tudtak titkos vágyamról, hogy
egyszer szívesen végiglátogatnám az Úr Jézus szülő földjét. Tíz napig jártunk
a Mester nyomában. Láttuk a helyeket, ahol megfordult, hallottuk hangját,
amellyel lsten országának örömhírét hirdette, megimádko ztuk az emlékeket,
amelyek szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról beszéltek. Ot kerestük mindenütt, aki mindenkivel jót tett .
A sok élmény közül egyet választok ki : táborhegyi kir ándu lásunka t. Ez a
hegy úgy emelkedik ki magányosan az Ezdrelon síkság ából , mint a Somló
Veszprém megyében. Ott a Balaton , itt a Genezáret. A színváltoz ás valahogy
összfoglalata az 'egész evangéliumnak. Vízválasztó Jézus nyilvános működésé
ben : otthagyja a tömeget, tanítványai közvetlen nevelésére adja magát. De most
a lényegre megy. Bevezeti őket a Messiás igazi hivatásába: a kereszt által kell
bemenni az Atya dicsőségébe . Emberi megnyilatkozásai mögé világ ít, amikor
fellebbenti a fátylat , és néhány percre bepillantást enged az égi d ic s őségb e .
Szafedről érkeztünk az autóbussz al. A hagyom ány úgy tudja, hogy ez az a
" hegyre épült város " , amelyre a Mester a nyolc boldogság megh ird etésekor
mutatott.

Az öregek és gyengék tax in mentek föl a hegyr e. A tö bbség agyalogutat
választotta. Csoportunkban négyen voltunk : két bécs i hölgy és ketten férfiak.
Beszélgettünk. Az elmúlt napok eseményeiröl, a most reánk váró é l m é n y ről.
Mögöttünk mindjobban kibontakozott a Genezáret tava. t:szaknyuga ti partját
tegnap végigjártuk : Jézus városát és az ő tengerét, ahol tanított, csodáit mű
velte . Ki-kibukkantak a városok, a falvak , és mind jobban kibontakozott az egész
vidék . Názáret csak a hegycsúcsról volt látható : már nyugatra fekszik . Olyan
ez a Galilea, mint közvetlen hazám, a dunántúli dombvidék.
Hamarosan rájöttünk, hogy az emelkedés gátol a beszédben . Aztán a Táborra csak kontemplálva lehet fölmenn i. Különváltunk. Imádkozva . meditálva.
egyedül foly1attuk utunkat.
Egy kis csoport járt előttem . Jézus, három kiválasztott tan ítványával : Péterrel, aki a Mesterrel megosztotta házát, Jánossal , aki osztatlan szívét adta neki,
és Jakabbal, aki az apostolok közül az első vértan ú. Beszélgetne k. Arról , ami
már hat napja foglalkoztatja öket: hogy az Emberf iának sokat kell szenvednie,
de harmadnapon föltámad . . . Péter hallgat. Pár napja Cezárea Fil ippin él kemény leckét kapott. A Mester sátánnak nevezte, mert vissza akarta tartani a
Golgotától. János is hallgat: szívébe vési Jézus minden szavát, hogy legyen
meditációs tanúja hosszú 60 esztendőre . Jakab is hallg at : vajon sejti-e, hogy
ő lesz az első , aki vérével pecsételi meg a Mester iránt i hűséget?
Tegnap ilyenkor még a keresztutat jártuk Jeruzsálem utcáin. Az elítéléstól
a Golgotáig . Most a Tábor hegyére tartunk. Szent Pál jut eszembe . Kedvelt
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egyházközségének, a filippiek nek írja : ..Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban , amely Krisztus Jézusban volt. Szolgai alakot öltött, és engedelmesked ett mindhalál ig, mégped ig a kereszthalálig ." Jézus élete teológiá jának ez
a kvintesszenciá ja ; a Jézus-m isztérium, a mysterium paschale összefoglalása.
Kiüresedés, kenózis, megalázódás, a rabszolgasorsig és a gonosztevők haláláig .
Ezért lst en is fölmagasztalta őt, minden mást fölülmúló nevet adott neki. A
kenózis és glória Jézus életé nek álla ndó k ísé rő i. Tegnap a Golgotán jártunk,
holnap a názáreti Annunciata templomban fog juk bemutatni az allelujás húsvét i
misét. Ismeretlen falucs kában leszáll egy egyszerú szúz méhébe, - de arkangyal hozza az isteni üzenetet. Betl ehemi barlang istállóban születik, de angyali
kar éne kel bö lcs őd a lt fe lette. A Jord ánnál a búnösökkel egy sorb a áll : megkereszte lked ik a búnbánat keres ztségével , de a folyóból kiszállva föltárul az
ég, és az Atya szózata hallatszik : ez az én kedvelt fiam , őt hallgassátok. A szenvedés napjaiban a végsők ig kiüresíti magát , bitófán fejezi be életét, de harmadnap d icsőség esen föltámad . Péter, János, Jakab némán lépked mellette. Majd
csak a Lélek erejében fog ják megérteni ezt az isteni teológiát. Most sem tudják,
miért éppen őket hívta meg az Úr a Táborra, hogy vele együtt imádkozzanak.
A Getszem áni kertben megint ők lesznek a társai , amikor az agóniáját vív ja az
lsten akaratával . " Kétezer év után is nehezen érti szívünk ezt a teológiát.

+
Már föl is értünk a csú csra . Akkor bizonyára csak bokrokkal , olajfákkal
bor ított hegytető volt . Most modern bazil ika fogad . Az elmélyült kontemplációban lelassult a léptem. Későn érkeztem. Bécsi vezetőnk már befejezte magyarázatát. Helyette olasz tolm ácsunk, Maestro Peppino mutatta meg nekem a
templomot és a mellette lévő középkori ferences kolostor rom jait. A templom
mögött jól látható már Názáret. Itt meg a két barlang, amelyben a hagyomány
szeri nt Ábrahám és később Illés próféta beszélgetett az Istennel. Peppino talián
hévvel magyar ázza nekem a főolt ár mozaikjait : ..Nézze atya, hogy ragyog Jézus
arcai Meg a ruhájal Nézze, ott a lángoló Mózes meg a tüzes Illés! Jézussal beszélgetnek : a Törvény meg a Prófétá k." Letérdelek. Jézus is azért jött a Tábor
hegyére , hogy imádkozzék. Újra bent vagyok a kontemplációban. A sarokban
fekszenek az apostolok, elnyomta őket az álom . Aligha a testi fáradtság , hiszen
azt az egy órás hegyi utat a vándorapostolok meg sem érezté k. A lelkük volt
nehéz: Jézus egy hete mondog att a nek ik, hogy Jeruzsálemben sokat kell szenvednie, sőt meg is fog haln i. Aki őt akarja követni , annak is föl kell vennie keresztjét mindennap. Szíve-l elke anny ira telítve ezekkel a gondolatokkal, hogy
most még a megjelenő Mózessel és Illéssel is erről beszélgetnek. Az apostolok
egy darab ig hall gatják, de a kereszt árnyéka nagyon ránehezedik a lelk ükr e.
Elalusznak. Csodás látom ás riasztj a föl őket az álomból : a szín ében elváltozott ,
megd ic ső ült Jézus áll előttük . Arca sugárzott, mint a nap, ruhája pedig olyan
t ündöklően fehér lett (írja Péter tolmácsa, Márk) , hogy a világon semmiféle
kelmefestő sem tudná feh érebbé tenn i. Péter felugrik : ..Mester, jó nekünk itt!

76

Készftsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet. Illésnek egyet. " Maguk ról egészen megfeledkezett. Márk mondja: magánkfvül volt, nem tudta, mit beszél. Egyszerre felhő támad, amely elborítja őket. Nagyon féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhő lsten jelenlétének jele, de egyúttal az lsten leple is. A
felhőből szózat hallatszik : "Ez az én szeretett Fiam, ő t hallqassátokl" Péter
ámulva hallgatja az Atya szózatát. Elet ének ez a legnagyobb élménye. Amikor
később megírja első körlevelét a Galáciában, Bitíniában, Azsiában szétszóródott testvéreknek, nem Jézus csodálatos szavaira hivatkozik, még csak nem
is csodáira, még a föltámadásra sem, hanem arra, hogy "fönt a hegyen, amikor
vele voltunk, hallottuk az Atya szavát." Az Atya szava Jézus életének a pecsétje.
Igazolása annak, hogy O küldte, és mindent, amit tett, az Atya akaratának megbízásából tett. Jézus az Atya Szívverésének visszhangja. A megtestesült Ige.

+
Akk ori kontemplációm bizonyára nem volt ilyen hosszú, mert Peppino újra
megszólalt : Senta , Padrel Hallgasson ide, atyai A kupola alá állt, piros márványlap jelezte azt a helyet, ahonnan a legjobban árad szét az ének, és rázend ített
egy zsoltárra. Olaszul énekelte. Nem kérdeztem, hogy melyiket. Harsogó hangja
nemcsak a templomot töltötte be, hanem kihallatszott a térre is. Ott bizonyára
a zarándokok is kérdezték, de az éneklő madarak is elcsodálkoztak : mi lelte ezt
az embert? Péter táborhegyi öröme töltötte el szívét : Uram , jó nekünk Itt lennil
Útközben letéptem egy kis olajfaágacskát, zsebrevágtam. Leveleit már rég
szétküldöztem ismerőseimnek. Ezt a kis meditáclót pedig magyar testvéreimnek
hoztam - emlékül a Tábor hegyé rő l.
Ory Miklós

ISTEN ELOTT
Mindenható, szent lsten : Hozzád akarok jönni , és Hozzád imádkozni.
Téged akarlak megvallani, Atya, Fiú, Lélek,
dicsőfteni, magasztalni és imádni.
Hálát akarok adni Neked nagy dicsőségedért.
t:letem Istene, hivatásom értelme, utaim célja,
tetteim megszentelője , keserú óráim keserve,
magányosságom otthona, legtitkosabb boldogságom.
Igy szóljak-e Hozzád : Teremtő, Fenntartó, Könyörülő,
Közeli és Távoli, Megfoghatatl an,
virágok és csillagok Istene, a szelíd s z ellőé és a szörnyú csatáké,
Bölcsesség , Hatalom, Te Húség és megb fzható Igazság,
öröklét és Végtelenség,
Te mérhetetlen Irgalom, Te Igazság os, Te, a Szerete t!
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Tekints nyomorúságomra,
nézd szolgádat: milyen rest, milyen makacs , milyen felületes.
Nézd fösvény szívemet : csak a legszükségesebbet adja meg neked ,
nem akarja eltékozolni magát szeretetedben.
Nézd imáimat: milyen kelletlenül és morcosan rovom le őket ,
és legtöbb ször örül a szívem,
ha a veled való b eszélg etésről megint áttérhet valam i másra.
Nézd a munká mat: jól-rosszul kics ikar ja tőlem a mindennap kényszere ,
csak ritk án sugall ja az irántad való hüséges szeretet.
Halld a szavamat : bizony rit kán a magafe l ed ő jóság és szere tet szava.
Könyör ülj szegény szIvemen,
Te, a nagylelküség, a szeretet, a boldog pazarlás Istene i
Add ennek a szegény száraz szívnek Szentlelkedet,
az változtassa át.
Tegye alázatossá és töredelmessé ,
látog assa meg szent bünbánattal ,
ami a mennyei élet kezdete.
Látog assa meg támogatásod győzh etetlen erejébe vetett bizalommal,
amely erős s é és serénnyé, vidámmá és merésszé teszi
a szíve ket szolgálatodban.
Te megkönyörültél rajtam, szent lsten .
Azért nem kell kétségbees nem életem búnös sötétjében.
Azért bizakodhatom,
ha úgy látszik is, hogya test , a bún gyenge sége felmorzsol.
A Megfeszített érdeméből megváltozott minden :
a s öté tsé g bő l fény lett , a halálból élet ,
az üres magánybó l teli közelség, a gyengeségből erő .
A Szentség által , amelyben a megfeszített és feltámadott Úr számomra jelen van,
kérlek Téged, örök Atya,
én, szegény b űnö s , Téged , a könyörület Atyját és minden vigasztalás Istenét :
könyör ülj rajtam, Istenem , a te nagy irgalmad szerint,
és szegény szívem mindörökké dicséri majd jóságodat. Amen.
Karl Rahner

JAPÁN NÖK
Ogawa Kelko asszony beszámolója a pápa látogatásáról

II. János Pál pápa eljött a távoli Vatikánból ide Japánba ; sajnos csak négy
napra. Az id őj á rás nem kedvezett látogatásának, mert az első napon esett az
eső , a második nap nagyon borús és felhős volt, a két utolsó napon pedig
nagyon elro mlott az i d ő , esett a hó, és fagyos hideg volt. Mindenki nagyon
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fázott. I:s éppen ezt a két napot szentelte a Pápa Hirosima és Nagaszaki meglátogatásának.
A hó mégis jobb, mint az eső , és így a szabadban megtartott szentmiséken
nagy tömegek vettek részt, de mindnyájan aggódtunk, nehogy megfázzék a
Pápa és a többi papok abban a kellemetlen hidegben . Az vigasztalt és bátor ított mindnyájunkat, hogy nem fog mégsem megfázni, mert lsten küldötte, és
lsten vigyáz reá. Úgy éreztük, hogy szinte ö maga is isteni, amint megjelent és
áhítattal végezte a szentmise szertartásait, és mondta el hosszú, tartalmas ,
szép beszédeit.
Családom keresztény, nagyobb részt luteránusok, de egyik nővérem , Yasuko
katolikus. I:n még buddh ista vagyok, mert nem tudtam soha eligazodni a sok
keresztény vallás között , és zavart ez a sokféleség , amit érthetetlennek tartottam . Buddhizmus csak egy van, és ez egyszerű számomra .
Most azonban komolyan gondol kodom azon, hogy kövessem Yasuko példáját, és én is katolikus legyek , mert János Pál pápa mély benyomást gyakorló
egyénisége és áhítatot keltő megjelenése szinte beszél Krisztusról, akit ó képvisel minden tettében, lépésében, szavában. Oszinte szeretet ébredt szívemben
iránta, mintha egy pillanatra találkozott volna a tekintetünk, és kedves mosolyával hivott volna . Ezt az érzést nem tudom leírni, de úgy éreztem , én is hozzá
és hívei közé tartozom.
Természetesen magnóra vettem minden beszédét , és ha nem is voltam
mindenhol személyesen , a tévében meghallgattam, és most annyiszor hallhatom, ahányszor csak időm van rá.
A japán nyelvű beszédét nagyon szépen olvasta fel , hirosimai békefelhívását pedig kilenc nyelven. Úgy hallottam, hogy három hónapig szorgalmasan és
keményen tanult japánul, naponta három órát. Az agya és a szelleme nagyon
fia tal és erős , mert csodálatra méltó nagy eredményt ért el.
Megtudtam, hogy 750 millió katolikus él ma a világban , és ebből csak 400 OOO
van Japánban. Nagyon megható, hogy ezért az alig 0.5 %-é rt ellátogatott ide
Japánba a Pápa, mert úgy érezte, hogy sokat jelent számukra ez a látogatás .
Engem mélyen érintett ez a jósága és figyelme .
Megérkezése elótt volt itt Japánban, Tokióban egy vatikáni kiállítás jan . 4-tól
febr. 15-lg. Először csak jan. 4-28. között akarták nyitva tartani , de mert ezalatt
máris 180 OOO ember látogatta meg - természetesen én is köztük voltam - ,
meghosszabbították, ami ismét több látogatót vonzott. En is megtekintettem
másodszor is. A kiállftás anyagát azután elvitték Tokióból Hirosimába, ahol szintén nagy érdeklődést váltott ki, és végül északra került, Szapporóba, ahol sorban álltak a belépésre várakozók. Nagyon hasznosnak tartottam ezt a kiállftást,
mert nemcsak külsőleg volt szép és díszes, hanem megéreztette a katolicizmusban levő mélységet és odaadást. Szükség volt erre a gyakorlati elózményre ,
amit azután a nagyszerű látogatás betetózött.
I:s a Pápa búcsúzásakor már tele voltak az utcák virágokkai: kaméliával és
jácinttal, úgyhogy színek és édes illatok szálltak japán földról feléje . Rügyeztek
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a barackvirágok is; sajnáltuk, hogy az .urne" , ahogy mi ezt a virágot hívjuk,
nem örvendeztethette meg a szivét, és a többi tavaszi virág is csak most kezd
nyiladozni. De a szivekben nyilott virág ok annál melegebben, kedvesebben és
szeretetreméltóbban vettek búcsút tőle . - Omiya, 1981. márc . 3. (Egy olvasónk
fordltása.)
Bonltász

nővér

több mint 30 OOO gyermek anyja

Nagoja i kórh ázukban mindenki csak " Bonitász nővérnek " vagyegyszerűen
" Bonitász"-nak hivja. Nélküle el sem lehetne képzelni a Szentlélek kórházat.
Egyébk ént szül észnö, Eddig több mint 30 OOO kisbabát segített világra jönn i,
és egyetlen egyszer sem fordult e lő, hogy az édesanya belehalt volna a szülésbe. ~ Ped i g sohasem folyamodott a Japánban divatos, erkölcsileg nagyon is kifog ásolható kényszermegoldásokhoz. Még császármetszést sem alkalmazott
soha nehezebb szüléseknél ; puszta kézzel segítette világra a veszélybe n for gó
cs e cs e m ő ke t.

Nekem is említette egyszer Tokióban - éppen lelkigyakorlat-fé lét adtam
- , hány gyereknek " adott már életet" több mint húsz éves rn űkö
dése folyamán. I:n egy kicsit sokalltam ezt a nagy számot: magamban próbáltam utánaszámltan i, mennyit is jelenthet ez napi átlagban? Majd egészen elfel ejtettem Bonitász nővért , gyerekeivel együtt. Am mikor fülembe jutott, hogy
a vatik áni rádió is megemlékezett szokatlan "rekordjáról", megin t eszembe jutott. Levélben gratul áltam neki áldásos munkájához, s egyben megkértem, írná
le röviden , hogy s miként j utott el ehhez a szép kegyelemhez?
Hiszamacu Josinó (ez a nővér japán neve) 18 éves korában szánta el magát,
hogy sz ülésznő legyen. Szü lőfalujukban ui. meghalt az egyetlen katolikus sz ül é sz n ő (nagaszaki egyházmegye). Az ottani pap Josinóhoz fordult: nem vállalná-e el ezt a munkát? Legalább lesz megint valaki, akiben meg lehet bi zni, és
aki meg tudná keresztelni az életveszélyben forgó csecsemőket. Josinó beleegyezett. Elvégezte a két éves szülésznői tanfolyamot, és húsz éves korában
munkába állt. Hat évig dolgozott szülőfalujában. Majd belépett a Szentlélek
Nővéreinek kongregációjába. A Rend nagojai kórházában immár ez a mindennapi munk ája 25 év óta.
Kérdésemre, milyen lélekkel végzi ezt a munkát , így válaszolt : " I:n mindig
arra gondolok, hogy mint szülésznő a mennyei Atya teremtő művében segédkezem. A jó lsten végtelen szeretetében csodálatos módon új életet teremt az
édesanya méhében . Nem szabad gondatlan könnyelműséggel veszélyeztetni
ezt a parányi életcs irá t."
n ő vé re k n e k

" Biztosan voltak már fájdalmas tapasztalatai is e téren?" - "Igen: az állandóan ott ólálkodó bűn veszélyes lehetősége . Főleg kezdetben, amikor még a
falunkban dolgoztam - bizony túl fiata l és tapasztalatlan vol tam még -, sokszor remegtem félelmemben : jaj , csak ne legyen valami veszélyes komplikáció
a szülésnél , hogy orvost kelljen hívni. A (nem keresztény) orvos nagyon ls
könnyen elpusztítja az anyaméhben a gyermeket, hogy az anya életét meg-
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mentse. S ilyenkor nekem kellene segédkeznem az ilyen bű nö s m ű té tn él. Rengeteget imádkoztam, sok áldozatot ajánlottam fel Istennek, hogy megmeneküljek az ilyen esetektől. Ez alatt a hat év alatt egyedül ő volt az egyetlen menedékem."
"Am éppen ezeknek a kínos aggodalmaknak köszönhetem a hivatás kegyelmét. Vágyam teljesült: szerzetbe léptem , nővér lettem . Az első id őben , kb. 20
éven keresztül mindenféle munkát bíztak rám az elöljárók, de utána megint a
szülésznői pálya lett hivatásommá. Azonban a rend kórházában is sok kínt kellett kiá1lnom. Hányszor voltunk olyan kényes helyzetben, mikor előre tud ja az
ember, hogy a gyerek biztosan meghal , vagy annyira formátlan, torz, hogy sem
az orvos, sem a szülők nem kívánják életben maradását. Máskor meg az anya
életét veszélyezteti a gyermek. a
"Gyermekkoromban, mikor még otthon voltam , nem szerettem imádkozn i.
Főleg a hosszadalmas olvasóimádságot untam nagyon. De munk ám közben,
főleg a nehéz, veszélyes szüléseknél megtanultam imádkozni. Most már tudom :
imádság nélkül nem lettem volna képes ezt a félelmetesen szép hivatást bűn
nélkül betölteni."
A fiatal ápolónővéreknek is egyre az imádság szükségességét hangoztatta
a nővér, amikor azok ennek a 25 évi csodálatos sikernek a titka felől faggatt ák:
" Imádkozzatok. Enélkül képtelenség ennek a hivatásnak a maradéktalan betöltése."
" A m örömben is volt bőségesen részem - folytatja Bonitász nővér a levelét.
- A súlyos, veszélyes esetekben jóleső érzés, hogy az ember meg tud ja keresztelni a magzatot, hiszen a második hónap után már világosan észlelh etjük a
szív működését (tehát már emberrel van dolgunk). S különben is nagyon gyakran szinte kézzelfoghatóan tapasztaltam a jó lsten igazán csodálatos segítségét,
éppen a már említett nehéz szüléseknél. Meg aztán az az öröm , hogy a fiatal
ápolónők egymás után kérik, hogy keresztel jék meg őket is. Ez megint egy-egy
új "születést" jelent, csak más, mint a csecsemőké ."
"Mi a vágya vagy terve a jövőre vonatkozóan? " - " Vágyam csak egy van,
ti. hogy a velem, mellettem dolgozó fiatal szülésznők révén egyre növekedjé k
a boldog édesanyák és egészséges gyermekek száma, s hogy így ők is méltó
munkatársai lehessenek a mennyei Atya új életet teremtő művének. "
Végül mentegetőzik a nem éppen szép ír ás ért. A levél ui. nem a legszebb
japán stílusban volt megírva. Bonitász nővér nem igen végzett külön tanulm ányokat a szakmájához szükségeseken kívül. Jobb kezének ujja i pedig meg
vannak görbülve a több mint 30 OOO magzat életre segítéséért kifejtett erőfes zí 
tés következtében . Megható , milyen szerényen és örömmel válaszolt azonnal
kérő levelem re. Már elmúlt hetven éves. Adja lsten , hogy még tovább folytathassa áldásos munkáját, és a mennyországban viszontláthassa valamennyí
" gyermekét" a sok-sok boldog édesanyával együtt, akik mind neki köszönhetik
gyermekeiket.
Béky Gellért, Kóbe
6
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A TABERNÁKULUM ELOTT
Fehér kenyérben rejtőző Istenem, imádlak l Fényért jövök hozzád és erőért.
A búzaszemről szóló tanitásod foglalkoztat már hetek óta : " Ha a búzaszem
nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal , sok term ést hoz"
(Jn 12,24). Ezek a búzaszem lehetőségei. Melyiket válassza? - Ara van mindkettőnek . Válassza a szük, terméketlen egyedül marad ást. vagy a sokat Igé rő
önfeláldozást? Nem ugyanaz a halál, de halál várja itt is, ott ls. Ha öncél úan
akar élni , az önzés páncélja egyre jobban összeszükít l, kiszáritja, kiö li életét,
a csíra reménye nélkül. A sokszoros termésnek viszont félelmetes nagy ára
van. A földbe esnI. Sötétbe, csendbe, magányba . Várni az elh alást. - Szenved
a búzaszem? Szenvedi Fájó az egyedüllét, riasztó a sötétség, nyugtalanrtó a
csend . Fél a gabonaszem? Lehetnek kétségel? Biztos benne , hogy elhaló létéből új élet sarjad? Honnan veszi az erőt az önfeláldozásra? Honnan a türelmet
a hosszú várakozásra?
Ezek már nem a búzaszem gondjaI. Ha átadta magát a föld életet fakasztó
erejének, biztos lehet. Sötétsége fénnyé , csendje reményteljes igéretté, egyedülléte bőséges életté válik . . .
Igénytelen kicsi búzaszemi Micsoda erők szabadulnak föl benned , ha eihalsz. . . Lehull minden bénit ó kötelék, föloldódik minden görcs. Szabadd á
válik mindaz , amit lsten beléd helyezett. Halált legyőzve , diadalmasan tör fel
belőled az élet , készen a b ő sége s termés valósit ására.
Az én lehetőségeim ... Uraml hányszor akartál búzaszemként a földbe
vetnII? Hányszor tIItakoztam és menekültem? Rémitett a búzaszem sorsa . A
sötét , az egyedüllét, a csend. Szi nesebb, változatosabb szerepről álmodoztam .
Kerestem ezeket, törtettem utánuk . A káprázat jobban hatalmába kerttett. mint
a bő termés igérete. Az eredmény .. . terméketlenség, beszűkülés , görcsök.
Ezek szorongatják életemet , és terelik nem az élet et hozó, hanem a megsemm is üö halál felé.
Uram! van még Időm a földbe kerülni? Van még i d ő m elhalni és bőséges
termést hozni? Kérhetem még, hogy vess a földbe? Annyi hútlen visszautasitás
után? Kérhetem , hogy vedd el tőlem a megsemmisülés félelmét ? Hogy tölts el
a sok termés reményével? - Vetitsd lelkembe a búzaszem titkát. Tudom , hogy
kereszted rá a magyarázat , de a megértést, a megértését kérem Tőled . Kegyelmed nélkül tehetetlen vagyok. Pedig de szép volna új életek csirájává lenni!
Neked szentelt, ~rted élő és elhaló életeké . . . Uram, Te mindent tudsz! Tudod ,
hogy ez még mindig nyitott kérdés az életemben . Segits hozzá a megoldásához.
Alexia

LEVELEK A MISSZI080L
28 éves missz ionárius életemben még sohasem fordultam sürgető S. O. S. kiál tással hazám felé , de most meg kell tennem . Karácsony másnapj án ór iási tájfun puszt í-
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tott nálunk . A pusztulás leírhatatlan. Pléb ánl ám területén több mint 4200 lakóház omlott össze. Csak itt Victorlában ezrével maradtak a családok hajléktalanul. Csapatostul
jönnek az emberek és segitségért könyörögnek. Könny szökik 8 szemembe az éhes
gyermekarcok láttán. De hogy tudjak valamennyin segiteni?
A v ihar több mint 4 óra hosszat tombolt. Háztetöket sodort magával. a régebbi
IskolaépGlet eknek még a gerendáit ls . Négy halottat kellett temetnem az összedő l t
házakból. A szomszédos missziós állomásokon sokkal többen haltak meg a tenger
hullám aitól , mivel ezek a tengerparton fekszenek . A szél gyorsasága 200-250 km közt
lehetett óránként . Ez volt századunkban eddig a legerősebb tájfun . Plébániám vasbeton ból épült , de a szél ór iási szívóereje fellazitotta a tetöt, a bádoglemeze4< szanaszét
repü lte k, s viz ömlött a szobákba. A földszinten találtunk menedéket azzal a 150 rnangyánnal (hegyi pogánnyal) együtt, akik az Onnepekre lejöttek. Plébániatemplomunk
sért etl en maradt, az új, három emeletes iskolaépOlet nek csak az ablakai törtek be
és a tető sérült meg . A kár az egész területen bizonyára több millió dollárra rúg. sok
faluban egyetlen ház sem maradt épen. De a kápolnák egy kivételével mind megmarad·
ta k, és Ideiglenes menedéket nyújtanak az embereknek. Az Úristen bocsássa meg, ha
szolgál atunk gyengeségeink miatt nem volt tetszésére, és O küldte ránk ezt a szenved ést és megprób áltatást. Bármilyen nehéz ls , megpróbálunk hittel "igen"-t mondani
rá. Nehéz ilyen körülmények k öz őrt misszionáriusnak lennI. Imádkozzanak értOnk,
Ezt a tájfunt már Július elején megelőzte egy másik, szintén Igen erős és pusztítö.
A tájfun marad a Fülöp-szigetek legnagyobb ellensége.
KOIönben sok szép is történt a múlt esztendőben. Missziós Iskol ánk nak 1228 tanulója volt. Több mint 6000 elemista tanul az állami Irskol ékban, ezeket 16 katekétám
és két bencés nővér tanitja hittanra. Legalább 100 OOO schilling kell ennek költsége lre .
IOpül az új plébániaközpont a lelkipásztorkodás , szemináriumok stb . céljaira . Ebben az
évben Onnepeltük a plébánia ezüst jubileumát: 25 éve jött Ide az első verni ta plébános. Okt . 14-én volt k ibővitett templomunk fölszentelése. 27·én 11 dlakónust szentel tek
pappá az SVD papnevelőben, egy Innen való. A két előző évben egy-egy megyéspapot
ezente ltek Innen, - és két év múlva, ha lsten ls úgy akarja, megint egyet . Karácsony
elött, a kilenced idején úgy tele volt a templom , mint még soha. Káplánom - sajnos
most csak egy van - a távolabbi falvakat látogatta meg.
(Egy k ésőbbi leveléből :) A fe iépitési munka folyik. Bizonnyal évekig érezni fogju k
a katas ztr ófát , mert nemcs ak a lakóházakat pusztftotta a vihar, hanem a megélhetés i
le hető ség ls sokat szenvedett. A lakos ságnak majdnem 80 % -a gyümölcs. , kávé- és
kókuszdiót erm eléssel foglalkozik, Sok helyen újra kell kezdeni II fék ültetését. De
mi lyen kelle mes volt tapasztaln i, hogy ml mtsszlon értusok nem vagyun!< egyedül. a
szoli daritá s az otthonnal Igeni s erős . Az első segftséget rendi központunkt ól. Höm ából kapta m, és sok missz iós jótevő segit. Elöljáróim megengedté!<, hogy még ebben
az évben 4-5 hónapos vakác lóra mehessek Európába (öt év után) . Ha minden jól
megy. talán júliusban indulhatok.
P. Halász Lajos SVD
Victoria, Or. Mindoro 4415
Phlllpplnes

+

A film apostolkodás most már csak mellékfoglalkozásom lett, mivel a püspök i lrodába kerültem t itkárnak. Itt csak ketten vagyunk a püspökkel, és Igy én mindenes
vagyok . A páterek, nővérek ügyes-hajos dolgaiban igyekszem segIten I. Kéréseiket
elintézni , miseintenciókat kiosztani, leveleket megválaszolni és ehhez hasonlókat. Hét
végére meg a püspök reám bizott egy falut, hogy ott a lelklpésztorkod ésr lássam el.
Ninc sen el ege n dő pap, Igy segItenem kell kereszteléseket. házasságokat előkésziteni
és a vasárnapi ist ent iszteletet megtartanI. Szóval keményen be vagyok fogva minden
nap. Jelenleg már 63. évemben vagyok, amiből 30-.at Itt töltöttem. Habár a jó lsten
jó egészséggel áldott meg, Igy még bIrom az Iramot. Az első tlz év bizony nehéz volt.
Mindenhová gyalog kellett mennI. Most már a legtöbb áMomásnak van útja száraz-
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földön vagy a folyók mentén. Csupán néhány van még. amit csak repülövel vagy hellkoptérrel lehet meqközelltenl. Ellenben minden állomásnak van adó-vevő rádiója.
így van ös s ze kött eté sü nk. és ha baj van. a repülőink hamarosan ott vannak a hely.
színen és segitenek. - Azt mondják. hogy minden kezdet nehéz. Ez elsősorban vonatkozlk Új·Guineára. Ez a sziget ui. elzárva élt a világtól egészen az utolsó száz esztendeig . A misszió az Idén ünnepli száz éves Jubileumát. Az SVD csak 1896-ban jött ide .
Négy egyházmegyénk van Itt. ahol mindig csak verbita püspökök voltak ezidáig. Lehet.
séges azonban, hogy ez rövidesen meg fog változni, rnlve] a bennszülött papok lassan.
kint szaporodnak. Itt nálunk az egyik a ml vármegyénk f ölsp ánja (Provinciai Premier).
A miniszterelnök személyesen jött ide a püspökünkhöz és kérte, hogy engedjük el
egy időre, mivel a kormánynak nincs még elegendő képzett embere. Igy hát a püspök.
bár nem szlvesen, de kénytelen volt beleegyeznI. Hogy ez mennyire igaz. bizonyitja
az is , hogy az első kormány megalakltásakor négyen nem tudtak írnl-olv asnl a mínlszterek közül. A nevük aláirásánál csak egy görbe vonalat cSlilllálnak. Hogy aztán
mit Irnak alá, azt persze a titkároknak kell tudnI. Ezek pedig még rnost is az ausztrálok .
Itt küldöm még a püspökünk levelét ls. O személyesen írta.
Bro. Salvlus Appenzeller SVD
P. O. Box 107, Wewak, E. S. P.
Papua New Guinea
(A püspök egy hosszú angol levélben Igen kedvesen beszámolt az összes ottani
magyar mlsszlónárlusokról. Salvtus testvéren kivül három verbjta dolgozik ott: Vég·
vári atya . aki 1952-ben jött vele együtt. egy kis szigeten lelkipásztorkodik. s emellett
egy vasbeton hajó építé s év e l van elfoglalva; Szabó atya egy másik egyházmegyében
a hegyek közt müködlk. de gyakran jön látogatóba; Tóth atya a Sepik folyó felső folyásánál. az egyik legtávolabbi és legnehezebb állomáson. tele mocsárral és a velejáró
moszklt ökkal, utak nélkül. .De Tötn atya békésen folytatja munkáját. tudva. hogya
Jó Pásztor nyomdokaiban jár. amikor keresi nyáját, táplálja és védelmezi őket. Erősen
érzi ezt az ember, ha ilyen nehézségeken kell keresztülmennle, hogy utolérje a rnocsarak és őserdők mélyének lakóit: Csak az a baj. hogy fiatal erők kellenének a rnlszszióba. - Két fényképet ls küldött magáról. az egyikenkönnyú trópusi öltözetben
látjuk bérmakörútján népe között.)

1926-ban egy Hermina nevú zárdába. az ún . ferencrendi Márla mlsszlon árlus rendbe
léptem Pesten. M indjárt a noviciátus és az első fogadalom után Rómába küldtek 1929ben. Kllelöltek a misszióba, Braziliába a leprásokhoz. Amazonia fővárosába. Manauszba. Rómából Párizsba. onnan An gliába mentem . Nov . 11-én Liverpoolban hajóra szálltunk. 8 nővér. Irány: Manausz, ahova meg is érkeztünk december 6-án. Még akkor nem
épült telep a leprásoknak. A városon kívül voltak. elég rossz helyzetben. Az új telep
csak később épült. MI egy kis egyemeletes házban laktunk, ahol négyen szúkösködtünk
nővérek. Ide hoztuk a leprások gyermekeit a születésük után. ezeket én gondoztam.
Amikor már beszéltek, úgy hlvtak: .rnarna". Igy dolgoztam boldogan a kis leprás
gyerekekkel. Persze nem ls ismerték szülelket, akik időnként meglátogathatták őket.
de csak a kapun kívül álltak meg. IOn szépen felöltöztettem a kis gyereket, akaromra
vettem. és így mutattam nekik messzlröl . - 8 hónap után a kereszt bemutatkozott.
Nagyon megbetegedtem. Elkaptam a maláriát, a sárga betegséget. Vissza kellett hajóznl Rio de Janelro-lq, Egy hét múlva egy magas fekv ésü üdülőhelyre küldtek, ahol
egy szanatórium (Campos do Jordáo) van, nem régen avatták föl. Jó gondozás után
és a Jó lsten segítségével meggyógyultam . Itt 22 év alatt nagyon sz ép misszióm volt
a betegek között. Ezután mindig mint betegápoló rnüködtem Belo-Horizonte-ban. Sao
Paulóban és környékén. Most ls S. Paulo közelében múködöm . Most már mlnr nyug·
díjas . De mindig csinálok valamit. Hála Istennek jól érzem magam. Körül vagyunk
véve szegényekkel , sz űk ölk ödökkel és hátramaradottakkal. Tanitjuk a sz ülöket, hogy
hogyan keli nevelni agyerekeket. takarítani, mosnl, varrni, főzni. IOs a keresztény
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vallásban neveln i. Mos t ls etly nagy csapat gyere ket készitün k e lő az els ő áldozásra.
Itt közelünkben lakik etly I d ős pap, hála Istenn ek mindennap mi sézik amikis kápolnánkban.
Ócsai Borbála f . m. m. (újabb cime :)
C. P. 512, 17500 Mar illa S. P.
Brazflla

+

Szól a telefon (a kórház belső te lefonja) : Császár testvért keressük . Megyek rnlndjárt - jel entkezik a testvér. Hányadszor hívt ék ma?
Rengetetlet dolgoz ik. A Szenj Család kórház patikaüg yei t intézi, és gyakorlatilag
a kórház Irány/tását. M indenről tud . Min denkire gondol. Terv eiben szerepel a k órház
előhalad ása . Nehéz feladat egy kis vidéki községben kórházat fenntartani . De Igy né.
hány szeqényebb betegnek is seg/tünk, akin tal án sehol sem segíte nének.•Kórházunk
anyagi ügyei t Szent József oltalmába helyeztük - mondja a te stv ér -, és naponta kér·
jük támogatását. Hála lsten eddig még nem vo lt pénzügYi nehézségünk, - ill etv e
minden hónap végén van , amlkor a 17 alk alm azottat kell fize tn i, az egyre e melkedő
munkabérek rnlatt, de azért mindig összejö n val ahogyan: A testvér estig fe nt van,
és korán regge.l kel. Egész nap dolgoz ik . A kórházon k ivül a konyh át ls Irányitja. I:s
ha van egy kis Ideje , valami t hozzáad a kórh ázi kos zthoz. Ezek az adal ékok a legjobbak. Néha eltünik egy·két napra. Hová ment? Sz6rakoznl ? A rra nincs Ideje. Talpeibe
vagy máshova megy orvosságot szerezni vagy átv ennI. Kedves modorával, ezer énységével minden ajt6t kiny it . Az orvosságsze rzés font os f eladat , merr a kórház fenn.
tartási költsége Igen magas.
Mit jelent a kórház keresztény szempontból ? Az á poló nők kő z űl csak egy a keresztény , de a több i ls igyekszik k omolyan végezni munkáját . Hat rájuk , hogya kórház
keresztény kórház. Császár testvér és a nővérek Igen jó hatással vannak a nem keresztény személyzetre. Róluk látják , mi az: kere szténynek le nnI. I:s talá n hatásukra
kissé jobban bánnak a betegekkel. (Rendtársának, P. Vajda Tibornak beszámolója . A
testvér elme: Bro. Császár György SJ, Lutsao , Chlayi Hslen, Taiwan 611. R. O. C.)

+

Interjú Bencze István testvérre l Taiwanban :
- lsten hozta, kedves Testv ér ! Rit ka vendég nálunk, a végén még elfelejt bennünket magyarokat.
- Azt ugyan nemi Dehát az elöl járók lsten képvi s elői ; csinálju k azt. amire küldenek. Am ikor régen Tur6czy néni bútorgyárában kit anultam, nem gondoltam volna , hogy
annyi f éle nagy munka lesz abból.
- De kezdetben a tam lngl magyar egyházmegyében (Nagy·Kfnában) mlssz lóskodott ,
akkor mind ig magyarok között élt és dolgozott, . orm on" érezte magát . inkább , mint
ezekben az években. Nemde?
- Igen is meg nem ls. 46 éves missz iós é l etemb ő l t s-ar Tami ngban töltöttem. De
már akkor kezdöd ötr a .mcstanl" . 3-4 szomszédos egyházmetlyébe n hamar rájöttek ,
hogy Tur6czyn é keze alatt sok mindent megt anultam, ami Itt Igen kapós. De akkoriban
Inkább csak a mühelyben dolgoztam másoknak ls - . orth on" . De annak vége szakadt.
Vándorbotot fogtam , mert az egyház és a rendünk sorsa az lett.
- Hova került akkor?
- 1949-ben a rend i f iatalsággal ment em a Fül öp-szlqetekre mint betegápol6juk.
Vagy 120-an voltak. Persze új Int ézményeket is kell ett épit eni és ber endezni , az az
én szakmám. A magasabb elöljárók fölfedezt ék, hogy ez a magyar testvé r sok rnlndenre jó . Attól fogva csak részben tud tam a magyar miss z1ónak dolgozn i, és mind kevesebbet lehettem magyarok közitt. De hát ugyanúgy van a missziókba n apáterekkel
is. Ot év alatt ott 'is múhelyeket kellett létesíteni. Azután . a mór elvég ezte rnunkáját, a mór mehet . • :
- Mi következett azután?
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- IOletem legnagyobb munkája . Az történt, hogy az Egyház Formóza felé inditotta
el a Nagy Kfnából kiúzött missziósokat, köztük a magyarokat ls . De Itt új hel yzet előtt
álltunk. Egyházunk ugyan Itt már létezett, de csak mint jel entIékte len valós ág. Most
Jóttek a missziósok, csoportosan ; de se missz iók , sem Int ézmények. Elk épe sztő Iramban indult meg az építkezés és ber endezkedés. Engem egész múhelyemme l együtt
1954-ben áttelepftettek ide. Eplt ésl váll alko zó ugyan nem lett em, de a terve zések .
rajzok és az épít kezések ell e n ő rzé se az én szakmám lett . Hihetetlen nagy munk a volt .
Missziók berendezése , a t emplomok és mi nden egyházi fe lszerelé s túlnyomó részben
hozzám került. Múhe lyem és munkása im száma ór iásian megnövekedett. Az egész
szigetnek dolgo ztam. Egyházmegyék . szerzetesek, mi ndenf éle int ézmények Jöttek sürgös rendel ése ikkel. Persze a magyarok potzu l missz iója az első helyen vo lt. Osszes
központi házai és a legt öbb vidé ki állomás az én múvem volt. Szegény Tur6czyn é bele szédült volna, ha látja, mivé nőtt az ő régi nevelése. Persze mások is dolgoztak Ilyen
munkában. Magam nem birtam volna .
- Igy a testvér munk ája j el entő s szoclál ls Jót éteménynek számit .
- Valam i ilyesmI.
- IOs most mit csinál?
- Az ember nem él örökk é itt a föld ön. Az történt , hogy közben már 76 éves let tem. Hat éve a provínc l áll s a FUJEN katolikus egye tem Jezsuit a részlegébe helyezett
el.
- Nyugállományba került?
- Hála Istennek arról még nincs szó. Egyik munkaköröm most ls az építkez ések
(tervezés , rajzok és ellenőrz és) . F őképp templomok és k ápolnák . Sok szalad gálással
já r. Bevásár lásokat Inté zek (évt izedek tapasztalatai és összeköttetései jól jönnek) .
Nagyon sokan veszik Igénybe hosszú tapas zt alatatrnat . Medd ig birom még, nem tudom.
A kor . kór· ·t ls jelent, ami Intelem : az öregko r ut án egy új kor mutatkozik a látóhatá ron. Arra készúln i , abban reménykedn i, ebben a remén yben t enni-venni. IOletünk cél ja
nemde ez? Szfvesen tervezek rnost ls kápolnákat, oltárokat, tabernákulumokat, múvész l
örökmécseseket . és közben arra gondolok , hogy nekem is oltárnak , tabern ákul umnak,
örökmécses nek kell lennem . Nem?
- Van-e valami kérése mlssziónk barátaitól?
- Ha nem zaklatnám öket, hálás voln ék, hogy ha Igen szép oltárokra és tabern ákulumra bukkannak, azokról fényk épet küldenén ek nekem .
- IOs még mit kérne?
- Sok buzgó szent imát missz iós hivatásokért (papok . t estvérek. nővérek). IOs
még val arojt . Ezt a jó lstent öl: Kedves missziós baráta ink számára testi és lelki békét .
áldást az égbő l és sok kegyelmet . az örö k üdvöss éggel.
Bro. Steven Bencze SJ
Fujen University
Hslnchuang. Talwal) 242, R. O. C.

+

(Jugosz/áv iából Irják:) A szép magyar bélyegeket missz iób an múköd ö nővérün k
eladja, és kötszert meg ruhát vásárol a betegeknek . Ezek a bélyegek arrafelé nagy
becsben vannak. Zamblában pl. egy új t emplomban egy teljes pad készü lt belőlük :
Indiában meg két magyar bélye gért egy kiló rlzst kapnak. Ugye milyen sz ép Ilye n konk
rétumokat tudni? I

A GONDVISELlOS ÚJABB . CSOOAJA·
1981 októberében kiránduini mentünk a gyerekekkel (a fejlőd ésben elm aradt gyerekek nevelól ntézetével , amelyet a páter Hsinchuban vezet - Szerk.) a hegyekbe két
napra, a saját kis Iskolabuszunkkal és a plébániánk óvodabusz ával. Minden szépen
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sikerült. Boldogan jöttek haza a gyerekek. A lig voltunk f élórára a városunk előtt, mikor
észrevettük, hogya másik koCSI nem jön . A vezető páter azt mondja: . Gyerekek.
imádkozzunk egymásért; előbb a hátramaradt kocs iban levőkért : Név szerint imádkoztak t ársaik ért . Mégsem jöttek. Tehát v isszafordultunk. Am it láttunk, sohasem
felejtjük el : az óvoda kocsij a felfordulva, négy kereke az égnek. és minden oldalró l
tűz lobogot t az éjszakában, mintegy tűztenqerben volt rnlnden, - de a gyerekek meqmenekültekl Ott álltak sirva. jajgatva az út mellett.
A sofő r elmondta . hogy történt. Egy az út mentén álló kOCSi hirtelen eléjü k kanyarodott . A sofőr nem tehetett mást. gyorsan lefékezett, és oldalt fordult. A másik kocsi
tovább ment . Csakhogy az övék megállt ugyan. de fel is fordult. A benzin lassan folyn i
kezdett hátul a tartályb61. A jobboldali ajtó beszorult , nem lehetett kiny itni. A gyere·
kek blztonsáqa rnlatt az ablakok ráccsal vannak ellátva, és a balo ldali ajtó ls mindid
zárva . De csodálatosképpen éppen aznap a kocsitisztitás után a soför elf elej tette lezárni, és a nagy veszélybe n magától klnyflt. Egyik vezető azonnal átlátta a helyzetet.
Harsányan vsz ényelte agyerekeket : .Gyorsan ki mászni a kocs ibólI" A tizenhét gyerek
élvezte a dolgot, nevetgélve mászkáltak négykézláb a kOCSi mennyezetén . Nagy részük
már kint volt. mikor a még mozgó motorból edY szikra kipattanhatott, és lángba bori to tt a az egész kocs it . B el ül ről ls lassan égni kezdett minden . De a nyitva felej tett
ajtón mindenki kijutott.
A t üzelt ök hamarosan ott voltak. Mentő nem kellett . A mi autónk két fordulattal
behozta a gyerekeket. Ketten szenvedtek kisebb égési sebet. ezeknek els ő segélyt
adtam. rögtön talpra álltak. Másnap biztonság kedvéért még röntgenfelvételt is csin áltam , de nem volt semmi baj . A rendörtiszt. aki kijött, és látott egy keresztet, csak
azt kérdez t e: .Maduk milyen valláshoz tartoznak?" . MI mind katolikusok vaqyunk" harsogták a gyerekek (ami nem ls teljesen Igaz) .•Gondoltam. Az I:g Ura (ez Kínában
az lsten neve) véd i önöket:
Másnap est e mindnyájan hálaadó szentm isét mutattunk be nagy-nagy örömmel az elégett autó kára ellenére ls . Kérlek. segitsetek továbbra is. elsősorban imával .
akkor az anyagi akban sem szenvedünk kárt . vagy az ls hamar bepótlódlk.
P. Jaschkó Istv án SJ

POSPöKKINEVEZ~SEK MAGVARORSZÁGON

A Szentat ya intézkedése folytán a magyar püspöki karban a következő változások történtek :
A pápa elf ogadta a 75. évét betölt ött Kisberk Imre székesfehérvári megyéspüspö k lemondását (aki azóta ápr. 24-én elhunyt), s utódául segédpüspökét.
Szakos Gyulát nevezte ki. (Életrajzá t lásd Szolgálat 42. sz.)
Paskai László veszp rémi megyéspüspök Ijjas József kalocsai érsek utódlási
jo ggal felr uházott koadju tor érseke lett. (Életrajzát lásd Szolgálat 38. sz.)
Szendi József székesfehérvári egyházmegyés pap pudenzianai c. püspök
és a veszprémi egyházmegye ..ad nutu m Sancta e Sedis" apostoll kormányzója;
Belon Gellért kinevezett el isi c. püspök Cserháti József pécsi megyéspüspök
segédpüspöke ;
Póka György , a győri papnevelő intézet rektora cubda i c. püspök és Fábián
Árpá d szombathelyi megyéspüspök segédpüspöke lett .
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Dr. Belon Gellért 1911. szept. 24-én született Füzesabonyban. Teológiai tanu lmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte , s itt
1935-ben teológiai doktorátust szerzett. 1934. jún. 17-én szentelték pappá Kaloesán. 1936-tól helyettes, 1939-tá l rendes tanár az ottani Hittud. Fő iskolán . 1947ben plébános Sükösdön, 1957-ben Baja-Belvárosban. 1959. szept. 23-án XXII I.
János pápa ellsi c. püspök ké és pécsi apostoli korm ányzóvá nevezte ki. 1962ben Miskén helyette s pl ébános, 1970-től mostanáig jánoshalmi plébános. Ismert
és közkedvelt lelki i ró. Püspök i jelmond ata: " S e b t ő l gyógyult."
Dr. Póka György 1916. márc. 28-án született Tornyiszentm iklóson. A bécs i
Pázmáneum növendé ke volt . ott szentelték pappá 1939. júl. 9-én, a következő
évben teoló giai do kto rátust szerzett. A győr i kisszemináriumban prefektus, majd
a nagyszemináriumb an spIrituál is let t. 1946-57-lg püspöki titkár. 1957/58-ban
irodai gazgató. majd vidéken pléb ánoskodik. Az utóbbi években a győri szeminárium rektora. Jelmondata : " Tartsatok ki Krisztus szolg álatában! "
Dr. Szendi József 1921. okt. 31-én született Székesfehérvárott. Budapesten
szentelték pappá 1944. dec . 24-én . Teo lógiai doktor. Káplánl és hitoktatói évek
után 1948- 52-ig Fehérvárott teológiai tanár , közben prefektus is. 1952-57-lg
kórház ieikész ugyanott. majd Csepe len és Pákozdon működ ik. 1969-től mostanáig az esztergomi t:rseki Szem ináriumban spir ituális és dogmatikatanár. Jel mondata : "Jézus, Mária, József !"
A háro m segédpüspök felszentelése ápr . 21-én ment végbe az esztergom i
bazilikában.

Az ima gyümölcse : hit.
A hit gyümö lcs e: szeret et.
A szeretet gyümölcse : szolgálat.
(Kalkuttai Teréz anya)
A vil ág hitetlenségére egye tlen hathatós válasz lehetséges : lsten titkának csendes. de ragyogó megjel enése egy emberi élet egyszerúségében. amely megvál tozott a Szentlélek által.

(Le Gulllou)
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KUNYVSZEMLE

Chabanl s, Chr ist ian : D i e u e x i s t e? O u I. (Van lsten? Igen .) Stock, Paris 1979,
533 o.
A könyv elméből [tél ve elvont eszmefuttatást várhatna valakI. A megszokott .lstenérvek" azonban Inkább csak a sarok között tú nnek elő. A lényeg : személyes tanúság.
tétel. De nem statisztika i k iértékelésben, hanem dialógusok mélyszántásában. 25 személlyel ismerkedünk meg: munkájuk , kutatásuk területéről kIIndulva követjük életkörülményeiket, néha még baráti körüket ls, de min denekelőtt Istenbe gyökerezett
életüket. I:rdekfeszltő s mégis közvetlen párbeszédek sorozata. A szerző partnerel
kiválasztásában éreztetni akarta, hogy az élet mi nden terén ott van lsten, beletcn ödhatlk mindennapi életünkbe, kiteljesedésünkhöz vezet, - rajtunk áll : radikális igent
mondunk-e neki.
A z első rész a francia tudományos élet kilenc vll ághrrü egyénlségét szólaltatja meg.
A t udományok mal alapját a matematika alkotja. [gy a kezdet André Llchnerowlez-cal ,
a College de France professzorával hoz kapcsolatba .•Valóban közös vonás a keres ztény és a tudós magatartásában a nélkülözhetetlen alázatosság , keverve egy adag
humorral: .Személyesen csak Krisztus szavával felelhetek kérdésére. Számomra az
egyetlen válasz az ő üzenete: - Char les Fehrenbach CSillagász milliónyi fényévekkel,
mlllárdokra rúgó cs illagrendszerekkel . dolqoz tk" : . A csillagok beszélnek hozzánk,
mindenekelőtt a végtelenről: . Szólnak közvétle nül ls az Istenrölj" .Megvallom,
nem azért találom meg Istent, mert csillagász vagyok . De hivő maradok mint csillagász.
Hitem nem csökken evvel. s ötl" A beszélg etés során felmerülö kérdések : Hogyan
magyarázhatjuk meg az ember létezését a vil ágmindens ég közepében? M it jelent a
. vélet len· ? .Mlért Ilye n a világ, mint amilyen, és miért vagyunk ml Ilyenek, mint
amilyenek vagyunk? A véletlen nem ad erre feleletet: A mal tudomány álHtja . hogy a
világnak volt kezdete, mert kiterjedőben van. A természetes felelet: . Egy végtelen
értelem fogja össze az időt és a teret ... Igen. De hogy lsten hogyan teremtette a
világot, azt szintén nem tudjuk: Fenyegethet ezen az úton a pante izmus veszé lye?
. M ivel keresztény vagyok , úgy látom, hogy egy meghatározott pillanatban létrejön
lsten belépése az emberi történelembe . Emberi formában, amelyik lehetövé teszi, hogy
Szavát befogadhassuk. Az Újszövetség ténye, a törés az Úszövetséggel szemben tan úskodlk arról , hogy egy adott helyen és idöben , Palesztinában, kétezer éve, lsten rnű
ködött, lsten közbelépett. Ehhez a ponthoz a kétség árnyéka sem fér: - Loul. Le·
pr ince .Rlngue t flztkus neve sok magyarnak ls Ismert (I. Mérleg 1979/207).
Pierre·Paul·Grassé természettudós nál a párbeszéd az ember és állat közötti különbség vizsgálatából indul kl. A kérdésföltevés érthető: Grassé az eddig már 33 kötetre
rú gó Tralté de Zoologle (Allattanl kézikönyv) sorozat sze rkesztője és egy részének
írója . Válaszában, a kettő különbségének hangsúlyozása után, kiemeli, hogya termeszetben föllsmerhető rend mindig lenyúgözte, és csodálatra késztette . •A t ermészet
rendje nem az emberi ész találmánya , vagy egyes megfigyelt résztulajdonságok összeIllesztése . Nem, valóság ez, amit a fizikusok , matematikusok, mi nt Planck, Einstein
tökéletesen megértettek. Aki ren dről beszél , az beszél a rendező é rtelem ről ls. Ez az
értelem nem lehet más, rnlnt lsten: Bev all ja, hogy egy Időben eltávolodott a vallás,
tól. .Ha visszatértem a hithez, ezt a t udománynak, a tudományos eljárásnak köszönhetem. Planck önéle trajzát olvasva látjuk, hogy ő ls a tu domán yos viz sgál at által erö s ödött meg hitében. Azok közé t arto zom, akik úgy véli k , hogy a világ érthe tetlen ls te n
nélkül: " ppen ezért meg lepöd éssel nézi, hogy ma egyesek ezt a fáradságos utat az
egyházban nem értékeli k , azt hangsú lyozzák, hogya hitet értelmünktöl függetlenül
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kapjuk meg. Grassé szerint több út vezethet Istenhez. O ls kiemeli, hogy a véletlen
nem magyarázza meg az állatvilág kifejlődését, sem a teljes determinizmus. Tudja:
.a hhoz. hogy egy tudós higgyen , át kell lépn ie a Rublkont." .Sok tudós más előtt nem
meri kiejteni lsten nevét, de kimondja, amikor egyedül van. Sokak felfogása még
mindig az, hogy ha egy tudós vall ásosnak mondja magát, elveszti tekintélyének egy
részét, és hogy a t ársadalom a tudo mánytól elv árja, hogy t agadj a Istent . K éptelens éq!"
A párbes zéd végén kité rnek a kiny ilatkoztat ás Istenére: .Krisz tus azért jött, hogy
ember ibb képet adjon nekünk istenről ' - mondj a Grassé. - A biológusokat Albert
Delaunay , a Pasteur Intézet Igazgatój a képv is eli, az etno lógusokat Jacques SousteIle
egykori miniszter . Jacques Ellul szocio lógus, Fram;ois Perroux közgazdász, Fram;oise
Dol.oorvosn ő, pszichoanalitikus (vö. Mérleg. 1980/150) .
A másodi k rész a politika és a hit összefüg gésében keres i az Istenben h ivők v álaszát. Joseph Fontanel volt munkaügyi miniszter, Jacques De.ors, a francia szocialista
párt egyik vezéregyénisége és George Montaron, a Témoignage Chrétien (Keresztény
tanúságtéte l) sz e rk e szt őj e szólal meg.
A . Szociológi a és hít" c. fej ezetb en a szerzö összefogl alja a k ülönbözö életkorok
és munkaterületek k é p v is e l ő in e k válaszait . A gyárvez e tőke t Fram;ols Ceyrac, a rnunkaso kat Jean Fabre (bányász és egy pap nélküli egyházközség felelőse) , a rnez öqazdaságban dolgozók at Claude Miche.et (apjának boldoggá avatási perét már bevezet.
ték ) , az egyete mi hall gatókat Anne Mégevand bölcs ész, a házaspárokat Laurence és
Jacques Bourbon-Busset, az öregeket Mar ie·Jeanne Pontal, a gyermekeket a 9 éves
Jerome, a családanyákat pedig Marie·Madele;ne Martinie képvisel i. Megragadóan bá[os a kisf iú készsége, amellyel lsten és Jézus szerete te mell ett emel sz öt, Igen meg.
gondol koztat ó az öt gyermekes édesanya nyilatkozata, aki egyúttal tanárnő is .•Ha
valaki szereti gyer mekeit, a legért ékesebbet akarj a nekik adni. Hogyan tarthatna meg
akkor csak magának a hitet, ha valóban ezt értékeli legnagyobbra? Csak annyit tehetü nk, hogy ki fejt jük, kivánat osnak rnutatjuk be. De ezt meg kell tenni, fáradhatatlanul.
Hányszor kérdezték a gyerekek, a s erdü l ő k , akikkel Istenről beszéltem : ,De ml ért nem
beszélnek erről szüleink ? Miért olyan félénkek , hogy errő l beszéljenek?' Valóban igaz,
a sz ülök gyakran félénkek. Sokszor az nehezíti meg a dolgot, hogy a gyermekek legalábbis a mi vidékünkön és környezetünkben - a szülőknél magasabb Iskolai szintet
érnek el. A szül ök megfélemednek a gyerekek szókincsét öl. Ez igen nagy nehézség,
egyik oka annak, hogy nem mernek kiáll ni hitü kkel gyermeke ik előtt : attól félnek,
hogy buta kife j ezéseket használnak. Segitenikell őket, hogy megtalálják a helyes ki.
íejez éseket."

A negyedik részben a párbeszéd a . hlvö humanizmus' -sal folyik: PlelTe Chaunu
t ört énész, Robert Josseln rnüvész, fil mrendező, André Frossard író (híres könyve: Van
lsten : én tal álkeztam vele), Pierre Emmanuel, az ismert neves költő szerepel itt és
Maurice ClaveI f ilo zófus , aki már nem érte meg a könyv megjelenését.
Külön dic séretet érdemel Chabanis megjegyzé seivel, a párbeszédek vezetésével.
Kiindulópontjai t alálóak, kérdései, fe leletei a lényegre Irányítanak. Pierre Emmanuellel
pl. a szó keletkez ésé rő l , kapcsolo e r ej érő l kezdi a beszélgetést . Majd együtt haladnak
énünk legmélyebb fo rrá sái g, ahol elj ut nak a Bib liában önmagát közlö l sten s zav álq.
De ti sztele tteljes tartózkodással megáll Emmanuel személy es problémája e l ő tt , amikor
érezteti , hogy aii g tud Istenr ől mlnt atyáról beszéln i, mert .soha nem volt otthonom ,
emléke zetembe n nem tudom megszemélyesíteni apámat .. :
Csak reméln i tud juk, hogy ez a remek és újszerű rn ű más nyelveken is hozzáfér.
hetö lesz.
Fényesi Márk
Kecskés Pál: A b ö I c s e l e t t II r t é n e t e . Szent István Társulat, Budapest 1981 3 ,
549 o.
A magyar közönség örömmel vehet i kézbe most az 1976·ban elhunyt Kecskés Pál
filozófia törté netének harmadik kiadását . A kiváló magyar b ölcsel ő kevéssel halála előtt
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fejezte be ismert és nagyra becsült munkájának átdolgozását. Részben röv ldltett rajta ,
részben pedig korszerüsttette. kiegészitette (főleg az újkori bölcselet t ört énet ér),
figyelembe véve az újabb kutat ásokat, múveket. A könyvhöz Kaczlba József püspök
(rt előszót, Fila Béla pedig egy értő, elmélyült bevezetésben (In memor iam Kecskés
Pál) bemutatja a szerz ö é l e t mű vé t. Kecskés Pál a lélektanban, az által ános és spec láIls et i-ka témá iban, társadalomtudományi kérdésekben egyaránt otthonosan mozgott,
több könyvet tett közz é az emlitett szakkérdésekrOl , ezenkivül sokat ford l'ott a lel klélet mestereiből, főleg Szent Agostonból. De leJkieme lkedőbb alkotása .A bölcselet
története: A 2. kiadás 1943-ban jelent meg. Fila Béla [ellernz ése szerint: .A könyv
célkitüzése elsősorban történetI. Az emberi szellemtörténet legérdekesebb fejezetét
mutatja be, a gondolkodó ember küzdelmét a végső Igazság megismeréséért. A szerzö
kiváló történeti érzékkel rendelkez ik. Képes érzékeltetnl a konkrét élet eleven ára.
mát. Felszinre tudja hozni azt, ami az egyéni és a korszellem egyszeri és megismé tel.
hetetlen alkotása . De ismeri a történeti jelens égek összefüggését, a történelem egy·
séges folyamatát is . A rn űb öl megismerhetjük azokat a tényezőket, eszméket, személyeket, összefüggéseket, amelyek a bölcselő gondolkodás kialakulására hatással voltak. Az egyes korszakokat nyitó fejezetek, a legfontosabb életrajzi adatok, a korszellem ábrázolása, a szellemtörténeti hatások mind kiváló történeti érzékről tan úskodnak"
(22). (gy tehát az egyes bölcse lóket elhelyezhetj ük a szellemtörténet áramában. De
ugyanakkor életmüvüket ls szinte lex lkonszerú pontossággal meil lsmerjük , il letve t árgyilagos kritikát kapunk róluk . Kecskés Pál újskolasztikus bölcselő, értékelését és
kritikáját nyilván megszabja .hovatartozésa". De igyekszik mind ig nyitott és tárgyi·
lagos maradn I. Mások másképp láthatnak és íté lhetnek. De a nézőpont k ül önb öz ős épe
a legtermészetesebb rnanaos áa, amikor annyit beszélünk plurallzrnusr ól. Kecskés Pál
posztumusz müve mindenképpen nagy gazdagodást [elent a magyar bölcseleti Irodalomnak. és értékes szolq álatot tesz szeminaristáknak, kutatóknak, magukat tov ábbképző világiaknak és papoknak.
Szabó F.
N é p e k n a g y n e vel ő j e . . . Szent Benedeknek, Európa védőszentjének emlékezete. Rendtársai közrem üköd és ével közzéteszi Szennay András pannonhalm i főapát .
Szent István Társulat. Budapest 1982,524 o.
A magyar bencés kongregáció ilazdag tartalmú kötettel emlékezett meg Nursiai
Szent Benedek születésének 1500. évfordulójáról. Szennay főapát ajánlása szerint
.Szent Benedek üzenet ét " kivánja minden olda lról megv ilág itan l, e lsősorban azzal,
hogy közzétesz i új magyar forditásban Reguláját. A kötet elején annak az aposto ll levélnek magyar fordftását olvashatjuk - Bánhegyi M iksa tolmácsolásában -, amelyet
II. János Pál pápa Szent Benedek születésének negyedik centenáriumára irt. A Regula
teljes szövegét Söveges Dávid forditotta és kommentálta , ill. látta el jegyzetekkel. A
szöveget latin és magyar nyelvü tárgymutató követi. A .Boldog életnek tükörét mesIrtad" c. fejezetben olvashatjuk Nagy Szent Gergely pápa Szent Benedek-életrajzát
(Rados Tamás forditását Szabó Flór is és Sólymos Szilveszter dolgozta át), Vá.-szegl
Asztriknak a bencés életstilusról irt tanulmányát; ugyancsak Szabó Flóris vezette be
és fordItotta II. Guigónak a szernl élödö életről szóló levelét (.A kolostor lépcsői");
a bencés szerzetesek Imaéletéről és apostoll szolgálatáról szól Sulyok Elemér , Hlrka
Antal, Czfrák] László, valam int Mártonffy Marcell egy-egy tanulmánya. A kötet harmadik részének irásal Pannonhalmára kalauzolják el az olvasót, ahol naplója szerint 1831·
ben Kazinczy ls megfordult. A nemrég elhunyt Csóka Lajos utolsó munkájában az
1839·ben meghalt Guzmlcs Izidor apátot. a keresztény egység apostolát mutatja be
(vö . Szolgálat 45. sz.); a képet Guzmlcs apát egy levele egésziti kl. Somorjai Adám
a magyar bencések múltjáról és jelenérOl tájékoztat, Takács Imre pedig - Czudar
László siremlékéről szólva - a XI. századi pannonhalmi müvészet jellemzőlt elemzI.
- A kötet zárótanulmányát Szennay András főapát Irta •Vándorúton a teljesség íelé"
eImmel. .A bencés kolostorok - mondja - nem .a vallási tudatnak előretolt bástyái ',
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hanem tan úságtevő, általába n kisebb. zártabb módon élő keresztény közösségek. Létjogosultságukat nem ez vagy az a tevékenység, hanem a tra nszcendens kötódés biztositja:
Puskely M.
A. Auer , G. Telchtweie r, H. és B.5triitllng és mások: A t e s t b e n val ó e m b e r .
Test és nemiség mai keresztény szemmel. Opus Mystici Corporis Verlag . Bécs 1981 .
208 o.
Dr. Török Jenő szerkesztö és kiadó ezzel a gyűjtőkötetteJ Igen hasznos segédes zközt ad a házaspárok és sz ülök meg a lelkipásztorkodó papság kezébe. A családban
és azon kívül folyó szexuális neveléshez új szellemű, előitéletektől mentes, a szaktudományok és a biblikus teológia alapján korszeru szemlélet klalakltásához értékes
elvi és gyakorlati megfontolásokat sorakoztat fel a testről és a nemiségről. A gyűjte
mény első részében morálteológusok (Auer és Telchtweier) megalapozása után Helga
és Bartho ld Strlitl ing adnak pszichológiai szaktudás és a sz ülöképzés terén szerzett
tapasztalataik alapj án értékes eligazítást a sz ülök nevelő munkájához. A második részben Bovet az erosz helyes értékelését. Von Gagern pedig a régi nemi nevelés hamis
(manlcheista színezet ül tIIaimait világ ítja meg. Ezeket követi két újabb írás: Durand
kanadai erkölcsteológus . Szexuall t ás és keresztény hit" c. összef oglaló rn űv én ek egy
fejezete. valamint a francia püspöki kar családbizottságának munkája: .Szexuall tás
és keresztény élet: Magyar lelkipásztori tapasztalatait foglalja össze Bodó Károly
zár ótanulmánya. A gyűjtemény végén két hivatalos egyházi megnyilatkozást ls találunk
a témával kapcsolatban a német és a francia püspöki kar részéről. - Hagyományos
szexuálpedagóg lához szokott sz ülök, nevelők talán olyan megállapftásokat ls ta lál nak
e gyűjteményben, amelyek meghökkentik öket. De fontos, hogy megismerkedjenek az
új szemlélettel . hiszen nevelői fel adatuk at csak így láthatják el. Természetesen a keresztény nevelő , a pap lényeges elvi kérdésekben mindig Igazodik az egyház hivatalos
tan ít ás ához. Vannak viszont olyan probl émák, ahol a szakemberek vitatkozhatnak. A
sz6ban forg6 gyűjtőkötet Igen nagy űrt tölt be, - valóban hlánycllkk volt a magyar
nyeívű vallásos Irodalomban. A kérdéskörben világszerte alakulóban vannak a vélemények. a talaj még forr6; a nevelők . papok bölcs mérséklettel - a helyze tnek megfeleláen - alkalmazzák ezt a gazdag gyűjteményt, amely a szerzök és a kiadó szándéka szer int az arany középutat kivánja követnI.
Szabó F.
Alszeghy Zoltán: A h á z a s s á g (tkk III /9). Róma 1982, 124 o. - Nemesszeghy Ervin :
Az anyagi világ (tkk IV/1l . Róma 1982, 140 o.
A házasság teológiája ötödik könyvecskéje a tkk-so rozat fára dhatatla n szervez öjének és Irányitójának. Az előző könyveknél emlitett értékekkel és újra gyönyörű
magyarsággal. A házasság, a keresztény házasság is életforma, életprogram és nagy
probléma. a mindennap ezer buktat6j ával, - és erről nagyon sokat tudunk és hall unk
is. Amikor a h ivő dogmatikus annak isteni tervét és szentségi keretét kifejti. ellgazltani, segiteni ak ar, azzal a meggondolással. hogy .ntncs gyakorlatibb dolog . mint egy
jó elmélet" (5). Módszerét a bevezetésben ő maga okolja meg; ennek szemmel tar tása segít bennünket a könyv felépftésének megértésében és akkor ls. amiko r valami
fontos kérdésben gyorsan meg akarjuk talál ni a szerzö véleményét. A dogmafejlő dés
szakértője az általános néprajz, az ó- és újszövetség, valamint a szentatyák ta nltásának világos, szabatos Ismertetése után jut el a fejlődés későbbi állomásain át legfontosabb mondanivalójához: a keresztény házasságnak sokszor csak a Ioqalmazásban,
de másutt alapvető. lényeges pontokon is újszerű és nagyszeru értelmezéséhez és
értékeléséhez. Ezt a II. Vatikáni Zsinat és azóta VI. Pál meg II. János Pál adta a világ nak. A történelmi, a dogmafejlődést előadó részek a szaktu dós szabatossáqával, mindig fegyelmezett mértéktartással állnak előttünk . Ilyen . s urnmáz ás ért" különös köszönettel tartoznak azok. akik tisztán akarják látni a helyzetet, a tanítás vonalán ls. De
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különösen a VI. fe jezetért lesz hálás a hívekhez szóló Igehi rdető, a fiat alokat akár
házasság előtt , akár kisközösségekben, akár mi nt hitokt at ó, hittanár, egyetem i lelkész
tanftó lelk ipásztor, aki jó, használható , biztos és s z é p anyaqor keres , A II. Vatikáni
Zsinat buzdlt ása" cím alatt a házasság szen ts éq éröl, érté kéről, a szeretetközösségról
szól Itt a szerző , a dokumentumokban való teljes ottho nossággal , a realitás talaján
mind ig a kegyelemre épltö, bfzó reménykedéssel.
P. Nemesszeghy a budapest i Eötv ös L. egyetemen szerezte oklevelét rnatemat lkából és f izikából , majd az angol j ezsuit ák Heythrop kollég iumában végzett kutatóm unkát
és tanitott természetbö lcseletet . Jelenleg novic iusmester és elöl já ró a kanadai To·
rontóban . Teilh ard de Chard innak egy Idézetével kezdi könyve cskéjét a vil ág nagyságá·
,ról és testvéri egys égéről , és Teilh ard szlnt ézís ével feje zi be. Ezzel nyiltan feltárja
alapfelfogását . Következetesen nem ls csak I s te n rő l , de . a jó Istenröl" beszél az
anyagi vil ággal kapcsol atban. Munkája beosztását megadja a bevezetés ben: ,Az első
részben rövid áttek intés t nyújtunk a t erm észettu dományokban beáll ott válto zásokról ,
a klassz tkus és modern fizika kia lakulásá ról, a t ermészettudományos tevéke nységról
alkotott bölcseleti vélemények alakulásáról . . . A második részben megvizsgáljuk a
t ermészettudományok és a keresztény hit viszonyának kér désé t az új term észetbölcse.
leti Irányzat ok f ény énél . .. A harmadik részben kissé részletesebben megfonto lju k
azokat a teológiai probl émákat . amelyeket a Darw in-f éle evo lúciós elmélet vetett
fel." A különbözö vé lem ények Ismert et ése mind ig szabatos, és a könyv terjedelme
rnlatt rövid. A szerző majd két évttzedet t öltött Angli ában, é rthető . hogy hivatkozásai t
föleg onnan vesz i. A szokottn ál kissé számosabb saj tóh iba nem a szerzó . büne".
Ezzel a két füzettel a nyolc évvel ezelőtt megkezdett sorozat 33 darabbal teljessé
vált (bár k l egész ltő füzetek megjelentetés e még tervbe van véve ) . A hézagpótló vállalkozás szerenes és bef ejezéséhez csak gratulá lhatunk a szerk esztóknek. D r örnme]
olvassuk, hogy a Szent István Társul at Budapesten tervébe Iktatta az anyag otthon i
kiadását.
Békési I.
I s t e n ü z e n e t e n é p é h e z . Ószövets égi ki nyilatkoztatás . Kiadja az Egyház·
megye Hitoktató Tanácsa. Szabadka 1981 .97 o.
A szabadkai egyházmegye jól sikerült hittankönyv-sorozatának szerkesztői (Fiala
Ivánka nővér . Ms gr . Léner Istv án. Andr ija Koptlo vl ö és dr. Teleki Béla) adták kl ezt
az újabb kötetet ls (vö. Szolgálat 42. és 47. sz.).
A harminc lecke négy részre oszli k. Az első lst en hfvásátó l a zsidóknak az ígéret
földjére való bevonul ásáig tart , és 11 leckét fo g át. A második a király ok tört énet ét
tartal mazza 5 leck ében. A próféták (6 lecke) alkotják a harmadik részt, a babiloni fQlg.
ságot követó eseményeket pedig a negyedik rész négy leckéje tá rgyalj a. Mi ndegyik
részt ismét ló óra zár be.
A leckék elején ldöszerü. a mai fiatalokat is érdekló témákat találu nk. Ehhez fú·
zödlk a tul ajdonképpeni anyag 2-3 pontba n. M inden lecke magukból az ószövetségi
szöve g ek bő l ls hoz hosszabb-rövfd ebb részt . de nagyobbik felét a tárgy összefoglalása tesz i kl. Jól mutat rá az anyag újs zövetségi jelen tőségére ls . - A hitoktató munkáját megkönnyiti a lec kékhez f ű zö tt .lexlk on", a fontosa bb kifejezések magyarázata.
A könyv végén található "Tanuljunk " egy·két mondatban összefoglalja a leckék központi t émáját , ami az anyag rögzítését seglti eló . A .Munkafüzet" feleletválasz tásai
pedig a helyes megértés ell enórzését szolgálj ák.
Az ízléses. többsz fnnyomású kiadás minden elismerést megérd emel.
Benkő A.

Megjegyzés. Ismételten kérj ük k. Olv asóink at , hogyakönyvro vatunk ban Ismertetett
müveket ne től ünk , hanem a kiadótói III. a megj elölt c ímr ől kérj ék. Idegen nyelvú
könyvek beszerzésére nem vállalkozunkl

93

HALOTTAINK

Klsberk Imre ny. székes fehérv ári megyéspüspök, az Országos Liturgikus Tanács
és az Országos Magyar Cec ilia Társulat elnöke, ápr. 24-én (76,52,31)
Relchart Imre ny. galgamácsa i esperespl. jan. t -én. Budakesz in temet ték (72,46)
Nagy József püspöki tanácsos, ny. medgyesbodzási plébános febr. 1-én Jászberényben . Szülőfalujában, Jászteleken temették (83)
Vajda János pécsi egyházmegyés pap, c. kanonok, ny. esperespléb. febr. 6-án
Doln ji Miholjácon (Jugoszl ávia). Töretlen húségg el kitartott eredeti egyházmegyéje mellett (92,76)
Fennesz Imre rusti (Burgenland) plébános febr. 10-én (71,46)
Blllcs István c. esperes , püspöki tanácsos febr . 19-én Székesfehérvárott. Ercs iben temették (68,41)
Vincze Dezső ny. esperes febr . 21-én. Kakucson temették (74,53)
Mórász Pál érd . püspöki helynök, protonotarius kanonok, nagyprépost febr .
24-én Székesfehérvárott. A Hosszú temetőbe temették (76,51)
Dlan Dénes talló si (Tomas ikovó , Csehszlovákia) pléb. febr . 25-én (62,39)
Plrkő Jenő ny. nagyúti plébános , aranymisés a fehérvári papi otthonban (80,55)
Haltmayer Mihály érs . tanácsos, ny. pléb . márc . 3-án Lauterbachban (NSZK) (77)
Lovas Antal Ambró O.Clst., aranym lsés paptanár Pannonhalmán márc . 5-én
(81,64.57)
P. Lackó Mihály, bizánc i szláv szertartású jezsu ita márc. 21-én váratlanul hunyt
el egy római klin ikán . 28 évig múködött ott a Pápai Keleti Intézetben és
a Gergely-egyetemen mint a keleti egyháztörténet és a liturgia tanára
(62,44,34)
P. Gallus Tibor SJ autószerencsétlenség következtében márc . 27-én lakóhelye,
Kostenz (BRD) közelében . München-Pullach Jezsuita temetójében temették (76.58,48)
Horváth Cirill egyházmegyei zenei fóigazgató, székesegyházi karnagy márc .
27-én a veszprémi kórházban . Az alsóváros i temető Ranolder kriptájába
temették (68,45)
Fr. Láng tmre SJ márc . 30-án Rómában (70.46)
Horváth István ny. szalapai pléb ., aranymlsés Nagyvázsonyban ápr. 3-án (76,53)
Tanay Ferenc esperes , alsóság i pléb. , aranymisés ápr . 9-én (82,57)
Uhl Antal baranyaszentgyörgyi prépostplébános, egykori IIl1e-i és párizsi magyar lelkész, egyházi Iró ápr. 10-én, nagyszombaton (81)
Papp Arthur tb. kanonok, rákoshegyi esperespl. ápr. H -én . Pestlórlncen temették (77)
Varga Ferenc püspöki tanácsos, domaszéki pléb . Szeged-Belvároson temették
(60,34)
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Regös András c. apát. érd. esperes. Kond oros on temelték (80.57)
I!csy László János ferences fóatya. a csíksomlyói kegytemplom igazgató ja.
ápr. 19-én autószerencsétlenség következtében (63.39)
György Lajos apátkanonok. tapolc ai pléb . ápr. 19-én (70,46)
Sótonyi István piarista. ny. gimn. tanár. érd. házfőnök ápr. 20-án. A Kerepesi
temető piarista kápolnájába temették (86.68,61)
Vajdles János g. kat. parochus 1981. ápr. 12-én, virág vasárnap . Debrecenben
temették (65,41)

Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

+
KELLER LAJOS lazarista
(1886-1981)
1981 . április 29-én halt meg Pannonhalmán életének 95.• pappászentelésének 70. és
szerzetesi hivatásának 55. évében. Olyan szellemi épség és lelki éberség állapo tában
volt . hogy legutolsó - bár reszkető kézzel Irt- levelei ls tudtak előremutatót adnI. Neve nem volt Ismert a közéletben. de szerte az országban sokak számára jelentett e
az egyet len biztos ellgazftást. A bensőséges lelkiélet klauzúrájában élt. mégis mint
a legérzékenyebb műszer, úgy fogta fel korunk minden változását. s tudta lelki Irányi·
tásába n érvé nyesitenI. Olyan t iszta és Igaz ember volt, amilyen papok k öz ő rt ls egyre
ritkább. LelkIIsmeretét mindig az Istenfélelem Irányitotta. emberi tek intetektől teljesen
független volt.
A legtiszt ább fo rrásból . hivő. vallásos sz ülöktöl örökölte jellemét. Sosem mert arra
gondol ni. hogy pap lehessen. Nem a lelkület hiánya volt ez. hanem az a rnéltattans áqtuda t, amely haláláig elkís érte. O maga Igy említette t öbbször. .Nem gondolt am én
arra, hogy pap legyek, csak nagyon szerettem a templomot." - M ikor tehets éges
báty ja meghalt a felszentelés előtt , a jámbor szülők Lajos f iukat adták a veszprém i
szemlnárlumba lsten szolgálat ára.
1911-ben szentelték pappá. Ifjú éveit nagyon gyenge egészséggel a Balaton körnvékének plébánláln töltötte, mint káplán. majd plébános. - Bans öséqre vágyó lel ke t öbbet kív ánt. A szerzetesi hivatás bontakozott benne. Szent Vince f iainak. a lazartst áknak rendje felé vonzódott. 1926-ban jelentkezett a lazaristák budai rendházában. 40 éves
fejj el végezte a ezerzetes t élet el ölskol áját. de már akkor látszott rajt a a lelki ember
éretts ége. A rend vezetösége, látva értékelt. a jelöl tek : az ún.•Apostoll Iskola" gon·
dozását bizt a rá.
A budapesti lazarista rendház látta el a t árs-rend: az Irgalmas nővérek lelk i vezeté sét ls. A két rendház majdnem egymással szemben állt a Ménesl úton . Kell er Lajosra
újabb fela dat várt. A tartományi Igazgató - nagyon jó érzékkel - r ábízta az Irgalmas
nővérek szemináriumának (noviciátus) gyóntatói t isztét.
Keller Atya gyóntatószéke szent hely vol t . Szentt é tette ő maga hitév el . f egyelmével. s a lelkek vezetésére kapott kegyelmI adományaival. Nála érezhető volt a lelk i
tisztulás, megkönnyebbü lés , - a lélek öröme, továbblendülése.
Szinte tö rvényszerünek éreztük, mikor Aronf ty Ferenc tartom ányi igazgató halála
után 1936-ban Keller Atya lett az Irgalmas nővérek magyarorsz ági tartományának lelki
Igazgatója. Most láttuk meg igazán. hogy ez a kése l hivatás csak az évek száma szerlnt késel. Min t szálfa-tartása , olyan egyenes volt minden megnyilat kozása. Ezért az
egyenessé9 ért. eqysrer üséqért vonzotta őt Szent Vince , mint a mágnes a vasat .
Szent volt számára mindaz, ami Ist ennel volt kapcsolatban: a papi hivatás. a rend
szelle me. s m i nden eke l őtt az Anyaszentegyház. Mindig Krisztust látta benne. akár
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megcsúfolva, akár fényben mutatta a történelem . Mind ig teljes bizalommal fordultunk
hozzá. Válasza sosem volt általános , mindig a lélek alkata, szükséglete szer int szölt
és Irt.
Igazgatói múködésével új levegő áramlott be a rend eddig ls szent világába. Túlnézett a formaságokon . Nem törölte el azt, ami megtartó erejú volt, de a lényeget, a
Jézus i ránti élő szeretetet sürgette . Tanlt ása mind ig az evangélium egyszerúség ét,
t isztaságát sugározta. Lelk igyakorlatos beszédeiben szaval mind ig felizzottak, ha az Úr
Krisztusról szölt . Ez az izzás akkor sem veszített erejéből, hlteless éqéböl, mikor az
évek már megvIselték test ét.
Ha hibáról kellett szólnia, szaval kemények , szigorúak voltak, de ez a keménység
inkább saját lelkének megrettenése volt attó l , amit ostoroznia kellett. Hangjában rnlndig ott volt az önmagát is v izsgáló , féken tartó ember fegyelmezettsége. Ez adott
tek inté lyt szavaina k, s ez keltett bennünk ls üdvös Istenfélelmet.
Különösen összeszedett volt az oltár közel ében. I:lő hite sugárzott egész lényéből.
Aki látta, milyen mély áhítattal vette körül misézés közben a kenyér és bor szlne
alatt rejtőző Urat, maga ls áhItatra gerjedt. - Alázata ősz Inteség volt és Igazság.
Onmagáról mindig az egyszerú emberek nyIltságáva i beszélt. Tudásbell fe lkészültségét
mindig csekélynek rrunösltette. Még is mikor hitbeli kérdésekkel fordultunk hozzá,
gyakran er ős ítette meg szavalt teológ lal érvekkel. Tanácsadásában mind ig érezhető
volt. hogy tájékozott a mindennapok problémáiban is. Teljességgel hiányzott belőle
a maga értékelnek tudata, hangoztatása. Ezekre sohasem hivatkozott.
194D-ben kinyomatta Szent Vince és Szent Lujza levelezését. Már folyt a II. világ.
háború , s ez a könyv még is megszületett. Talán éppen ezérti A két szent Alapltó ernberfeletti küzdelme it láthatjuk itt , amint a 300 éwel régebb i harminc éves háborúban
a ma ls érvényes szociális gondozás módszereivei segItettek sebesülteken, nélkülözökön, betegeken .
A II. világháború és az utána következő nehéz idők mindenk i számára a helytállás
Ideje vo lt , s a mikéntet mindig a plllanat diktálta. Az 1950. év Keller Atya életében
ls új körülményeket hozott. Mintha az otthontalanság állapotát ls lsten kezéből vette
volna, olyan szent egykedvúséggel viselt mindent. 1954-ben a székesfehérvári papi
otthon vezetésével bizták meg. Innen került 1961 -ben Pannonhalmára , most már ő ls
a gondozottak közé. Ekkor volt 75 éves . Még az sem jelentett teljes nyugalmat. Az
ország minden tájáról levelek sokasága ment Keller Atya clmére. S ő minden levélre
pontosan válaszolt. Ezek a levelek sok értéket rejtenek. Érdemes volna összegyújteni ,
és a bennük levő intelmekböl az utolsó 20 év lelki tartaimát közkinccsé tennI.
Levele iben lett Igazán azzá, amit aláírása Igy fejezett kl: .áldással Atyánk" . Fiatal·
kori keménysége, tartózkodása bölcsességben oldódott fel atyai gondoskodássá , szeretetté , közvetlenséggé . A 90. éven túl ls lelkétől hajtva vonatra ült, hogy Pannonhalmáról Pestre JöJJön, láthassa leányait , és szólhasson hozzájuk . Nekünk ünnepek
voltak ezek az alkalmak. Mind ig volt szavaiban új, eddig nem hallott gyöngy , amit
lelk i magányában érlelt meg.
A szentmise most ls legdrágább volt számára. Mindennap reggel 4·kor mutatta
be. Ez a hajnali szolgálat Jézussal együtt volt az a kegyelemforrás, amelyből lélekben
friss maradt, s tudtuk, Innen küldi naponta áldását mindenhova, ahol leányai éltek,
dolgoztak . Igy tudtunk megállni mindannyian húségben akkor is, mikor valósággá let tek Szent Vince szaval : Kolostoruk a város utcát és a kórházak termel.
Ezért lett mindnyájunk lelki igénye, hogy Keller Atya földi maradványait Budapestre
hozzuk, ahol a legtöbb irgalmas nővér pihen : a rákoskeresztúri temetőbe . A t emet és
napja: május 8-a hatalmas ta lálkozó volt. - Hosszú , csendes Imádságban vonu ló sor
kisérte Atyánk koporsóját: rokona i, rendtestvérei, az Irgalmas nővérek , és egykori
balatonberényi hIvei , IsmerőseI.
Néma t isztelgés volt ez az el6tt a pap előtt, aki sohasem kereste az emberek
t iszte let ét .
Egy Irgalmas nővér

96

CZIRÁKI GI:ZA LÁSZLO OSB
(1915-1 9811
A Balaton part ján ért utol a fájó hfr , hogy László te stvérem, jó szomszédom és
lourdes-l utamon hú út itársam , nincs már az élők sorában. El ső megdöbbenésem után
két szent frásl mond at jutott az eszembe , amelyektól azóta sem tu dok szabaduln i vele
kapcsolatban.
1. Az els őt a t üre lmes Jób mondotta. miu tán elvesztette minden vagyonát, majd
meghalt váratlanul hét f ia és három leánya. Igy fohászkodott : . A z Úr adta , az Úr
elvette, legy en áldott az Úr neve' (Jób 1.211.
•Az Úr adta." Nem a vaks ors vagy a véletle n lökte őt ebbe a világba . Isten ernbereketajándékoz a vil ágnak, és embereke n kereszt ül küldi ajándékait. Úgy érzem,
László testvérem ls Ilyen aj ándék volt.
Az Úr adta vér szer int i rokon ainak. Jó gyermek, jó te stvér és jó rokon volt. Sokszor láttam , menny ir e szerette övéit . milyen sokat aggódott értük, és lsten nagy
kincseit elsősorban nek ik osztoga tta .
Az Úr adta a Szent Benedek rendn ek . Igaz, rendünk , szívgye ngeségé re való tek lntettel , orvosi tan ácsra , e l ősz ör nem fo gadta el az ls ten ajá ndékát . O vis zont érezte.
hogy Pannonhalmán a helye . M ásfé l évtized alatt volt egyetemista, az Eötvös Koll égium
tagja, f izika i munkás , pamutgyár i t isztv is el ő , katon a és hadifogoly. Hivatását rneqörtzve , a franci a fogságból hazaté rve , új ra k érte f elvételét. M ost csod álatos módon ugyanaz
az orvos ajánlotta. Fel is vették, és végül 37 éve s korá ra bencés paptaná r lett. Jó
szerzetes volt. Ism erv e életét, úgy tűn ik , hogy Szent Benedek reg ulájá ból különösen
két bíztar ést akart megvalós ft ani : . Krtsztus szerete t ének semm it el ébe ne tégy' (4.
fej .) és .Senkl se kövesse azt, ami t magára nézve hasznosnak ftél, hanem azt, amf
másnak az' (72. fej .) . Merem állftani , hogy 50 év es szerz etességem alatt nála szolq álatkészebb rendtárssal nem talál koztam .
Az Úr adta tan ítványainak . Jó tanár és n evelő vo lt . Ennek legékesebb bizonyíté ka,
hogya NyírségtölBaranyáig , sőt még külföl d rő l ls Idej öttek ta nítvá nyai, hogy búcsút
vegyenek tőle . Atadta nek ik ki me rf thete t le n szakmai tu dását . A könyvek és a könyv tárak nagy rajongója vo lt. Vagy a szobájában, vagy a könyvtárak egyikében volt szabad
Idejé ben ta lálható. Ott érezte Igazán jó l magát . De át adt a tanítv ányainak mélységes
hitét és a lelkiek iránti fog ékon ys ágát is. Hitt az ima erejében . és különös gondja vol t
az Igazságosságra.
Az Úr adta a hívek sokaságának. Jó pap vol t . Az én ébresztö ör árn még nem csengett, amikor ő hajna lban f elke lt , és sietet t a templ omba, hogy misézzen a rnunkahelyre slet öknek . rend elkezésre álljon a gyónóknak . Szívesen mondott szentbeszédeket, de örömm el hallg atta ls őket, mert m i n d en ből tanuln i akart és gazdagodn i vágyott.
•Az Úr elvette ." EI kell fogad nunk , hogy László testvérün ket nem a vérrák vitte
el , nem a sötét blzonytalans ágba zuhant , hanem az Úr vette el , pontosabban O vítte
haza. Am iko r a lélek meg érik az örökkévalóságra, amikor befejezte küldetését , akkor
az Úr hazahfvj a. Még szebben úgy is mondhatnám, ami nt egy öreg kapolyi parasz tember mondotta, m ikor a f ia v áratl anul meghalt: .Az ls te n magához szerette ."
.Legyen áldott az Úr neve ." A mond at nak ez a legneh ezebb része, mert fáj, hogy
elveszftettük őt. Fogadjunk szót Szent Ambrus püspöknek: . Ne azon sirá nkozzunk ,
hogy lsten elvette tő l ünk , hanem ínkább örü ljünk annak , hogya míenk volt ." Legyen
áldott az Úr neve, amiért él et re hívta és sokaknak odaajánd ékozta; amiért a szerzetesi
és papi hivat ást a sz lv ébe ol to tta; amiért olyan sok talentummal ruházta fel. és lehetőséget adott b ős éges kamatoztatásu kra; amiért alkalma vol t fe lkészülní a nagy út ra,
megkapta a betegek szentségének sok kegyelm ét , erejét, és naponta magához vette
az I:let Kenyerét.
2. A más ik mond at Szent Páltól származik, de jól íllik a megbo!'dogul t ajkára, és
egyben üzenet mindnyájunknak : . A jó harco t meg harcolt am , a pályát v égigfutott am ,
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a hitet megtartottam. Most készen vár rám az Igaz élet koronája. melyet megad nekem azon a napon az Úr· (2Tlm 4,7) .
l ászló testvérünk sok harcot vivott élete folyamán . Gyakran harcolt a puszta lét ért .
a testi egészségért. Az első világháború alatt született, amikor a családnak sokat kel lett nélkülöznie. Többször támadta meg súlyos betegség . Hadifogságában nehezen vé·
szelte át a nélkül özéseket. - Jó harcot vivott a nagyobb tudásért. Nehéz körülmények
·k őző tt végezte köz éplskolált, sokat dolgozott egyetemi évei alatt , de egész életét
jellemezte a több tudásért való küzdelem. - Nehéz harcot vivott hívatáséért. amelye ~
másfél évtizeden át óvott. védett. aztán vállalta a második elutasltés kockázatát. Sokat harcolt diákjainak lelkéért. tudásáért és jobb jővőjük érdekében . Temetésén
Imádkozó diákjai tanús ították. hogy nem volt hiábavaló a küzdelme .
•A pályát végigfutottam: Nagy versenyfutás volt egész élete . Mindig futott. mindig
sietett. és nagyon gyorsan dolgozott. Úgy tett , mint a nagy futók. akik minden feleslegeset eldobnak maguktól. hogy akadálytalan legyen a futásuk . Pedig ez a 66 éven
át tartó nagy futás hegyen-völgyön és mély szakadékokon át vezetett. Most Irt egy
könyvet Glessweln Sándorról. a szociális érz ék ű papról. 120 oldal készen van, viszont
halálos ágyán Js nyugtalanitotta az a 16 oldal . amely hiányzott. Felajánlottam neki .
hogy diktálja maqnetofonba. Ehhez már nem volt sem Ideje. sem ereje .
•A hitet megtartottam: Olyan Időkben élt, amikor a hitet megőrizni V89Y gyara·
pitan i nagyon nehéz volt . Egyetemi ével alatt sok hi1etlen ember vette körül, de nem
volt könnyú a gyár i munkatársak és a katonák között sem. Szerzetesi élete alatt ls
folyton gyarapltotta hitét lelki könyvek olvasásával és sok mással. A hivő ember
uto lsó nagy próbája a betegágy . A kórházi ágyon ls jól vizsgázott, amikor szeretteiért
ajánlotta fel szenvedéseit.
•Most készen vár az Igaz élet koronája . melyet megad nekem azon a napon az Úr :
Hisszük, hogy ez Igy ls történt.
Confrater

NEJEDlY (NElY) JANOS marista testvér
(1907-1981)
A zaklatott sorsú, messze Ubanonból kértük és kaptuk az alábbi megemlékezést .
•János testvér 1964-ben Jött hozzánk Ubanonba . 1907-ben született Budapesten ;
1921 ·ben lépett be kongregác iónkba. A [uven átust , posztulátust. novlclátusr az északItállal San Maurizio-ban végezte 1921-1924 között. Tanitott ls Görögországban és
Törökországban 1924-től 1929-lg, majd a központi tartományban, lyonban 1935·lg . Akkor
kérte, hogya misszióba mehessen. Ezt meg ls engedték neki. 1935 és 1947 k özött más
testvérekkel együtt a yemenl Adenben élt, a kapucinus atyák Iskolájának Igazgatását
vette át.
.
A szélsőséges éghajlat megv lselte egészségét; ez és az események arra kényszerItették. hogy visszatérjen Franciaországba. 17 évig maradt ott. 1947-től 1964-lg.
Számos orvosi beavatkozáson kellett átesn le . úgyhogy végül gyomrának szinte csak
az árnyéka maradt meg. Vágyakozott a napfény és Kelet után , és elérte. hogy ell öhessen hozzánk Ubanonba . Itt ls tizenhét évet töltött. 1964·töl 1981-l g, Saldában. Angolt
tanított , és korrepetált ebből a nyelvből. létrehozott egy angol nyelvü könyvt érat ls .
Tanltványal nagyon szerették, hallgattak rá, és ő nagy örömmel volt köztük . A közösségben elb üvölö testvér, mindig szolgálatkész, mindig szivesen seqltett bármelyik
rendtársának . Képzett vIllanyszerelő volt. nagyon ügyes kez ü, ezek a szol q álataí ls
Igen érté kesek voltak . Sekrestyésl t isztet ls betöltött; nagy gondja volt a kápolna
dfszitésére. hogy vonzó és lelkiséget sugárzó legyen .
Szenvedései mind túrhetetlenebbekké váltak . és mind hosszabb kórházi tartózkodásokat követeltek meg. De ő megnyugodott sorsában , fela jánlva bajait a tlsztlt ö-
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helyen szenvedö lelk ekért, hazája üdvössén é ért. csalá dtag jaiért, papi és szerzetes i
hiv atások ért . Vallásossága mind ig eleven és mély volt. Kért e és megkapta az engedélyt, hogy letehesse a negyedik fo gadalmat , a st ablllt ás ét (helyben maradásét) : úgy
t eki nt ette ezt , hogy vel e jobban Ist ennek szent elt e magát , s ebból az alkalomból meqkettőzte buzgóságát és n a gyle l kűs ég é t, Akik kö ze lről Ismerték, tu dják, milyen rnélységekig ért el. Az utol só i dők be n min dannyia n szántuk : halál a megváltás vol t . Isten
bizonyára ör ömmel fog adta jó és hű szolqáját."
A fatimai M Iasszonyunk ró i nevezett mar ista koll égium

P. NI:METH JÓZSEF SJ
(1912-1981 )
Paténára tette életét: .Fogadd , Uram l " Ez a . Busclpe " jellemezte egész életét.
Szerénysége vetekedett tud ás éval. . Hobbyja" volt a belemerOlés a sz entlr ástudományba, az eredetf szövegek megismerésébe. Vis zont ezt Igyekezett átadni rnlndazoknak, akik kapcsolatba kerOltek vele .
I:letfonnája sem volt ember ileg kIvá natos . Egészségil eg évti zedeken át vise lte
szlvéoek nehézs égeit , hetenként egy·k ét napot Iekü dnle kellett. v fzhaj tással 4-5 liter
vizet leadnl: lábal olyanok voltak . mint a csúnya tuskók, fe hér ek, sárgák, kékek ,
pirosak.
lOveken át a pannonhalmi gimn áziumban t anította az oro sz nyelv et . A perjel is tanítványa volt. O búcsúz t atta és temette el szép megemlékezéssel , sok bencés klsé retében. P. Németh ugyan arra gondol t, hogy Székesfehé rvárott fog nyugodni paptestvére
és édesanyja mellett a csal ádi krip tában, de a közösség, az elöljáróság dönt ése Pannonhalmát jelölte kl számára, ahol közel hatvan rendtársa nyugszik a teme t ő ben. A
bencés rend saját halottjának tek intette.
Temetés után következett egy megható koncelebráclós szentm ts e, min t egy tlz atya
közreműköd ésével. Volt tan ftv ányal közül ls többe n Jóttek el mind a temetésre , mind
a szentmisére. Budapesten a Kun utcai Szent Rit a kápolnában és a Jézus Szive ternplomban ls mutattak be ért e szentmi sét . 1981. nov. 21-én halt meg. papságának 41..
szerzetességének 51. évében.
Conf rat er

P. PALÁNKAV (GAUSZ) TIBOR SJ
(1907-1982)
Sokgyermekes, der ék katolikus családból született 1907. ápr. 11-én a Duna menti
Palánk án (Jelenleg Jugoszláv ia) . Ap ja elemi Iskolai igazgató volt . Egyik lá nytestvé réből
kalocsai Iskolanövér lett, a többiek a világban éltek példás életet. A Jézust ársas áqétól vezetett kaloc sai gimn áziumban kapott kedvet a Jezsuita élethez, és jel entkezett
a rendbe. A novic iátus ut án bef ejezte gimnázi umi tanulmányait, és leérettséglzett.
További tanulmánya it Budapesten és Szegeden vé gezte , teológ ián egy évig lnnsbruckban is volt. Csendes , értelmes , jó növe ndék vo lt . Kalocsán a St ephaneum konv tktusban egy Ideig a zeneprefektus szerepét töltötte be. Rá volt blzva a diák ok .klsbo ltja"
ls. ahol kisebb dolgokat vás árolhattak . M ár akkor szIvese n foglalkozott a gyerel<ekkel,
beszélgetett vel ük, azért társa i el nev ezték .zuq spl rt tuállsnak" . Igy ragadt rajta a
.Splrlo becenév.
1937. jún . 24-én szentelték pappá, nem sokkal a második világháború kitör ése
elött, Ennek során 1943-ban a frontot ls megjárta.
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1939/4o-ben a rendi noviciusmester segrtOje volt. Az újoncok szerették közvetlen.
mosolygós modoráért, bár sosem volt pajtáskodó.
Már szegedi teológuséveiben kibontakozott éle t hívat és a . a lánypasztoráció. 1940·
ben (ugyanabban az évben . amikor GyertyaszentelO ünnepén ünnepélyes fogadaimát
letette) jelent meg elsö könyve, jól választott elmével : .Ragyogó szemek: Igy Ir
benne: .Kedves húgom I Azért készültem annyi éven át, hogy te minél értékesebb és
minél boldogabb lehessl Ha ezt egy kics it is elérhettem , akkor nem salnálern sem
időmet, sem fáradságot, sem sernrnltt" Egymás után adta kl könyvelt. amelyekben
mintegy nyomon követte a leányi élek fejlödését korban és hivatásban. Egészen ú]szerú
volt , hogya fiatal lányoktól kapott leveleket ls feldolgozta könyveiben , s ezzel mintegy
előfutárja lett a mal elvnek : .flatalok legyenek a fiatalok apostolai'. Ez volt rnüköd ésének els ö szakasza. A [ezsu lt ék akkoriban Inkább férfipasztorációra specialIzálták
magukat , Igy a fiatal pátemak már akkor többfelOl volt része nehézségekben és értetlenségben, rendjén belül ls . Orá azonban egész életén át [ellernzö volt. hogy kerné nyen kitartott amellett, amit lelkIIsmeretében lsten akaratának Ismert fel.
A 40-es évek tevékenység ének virágkora: nyolc éven belül t íz könyvet frt~
másik öt kiadást ls megért. Több mint 13 OOO lánynak adott lelkigyakorlatot. Müködésének log ikája önként vezette tovább a családpasztoráció felé. 1946/47·ben püspöki
meebfzatással megalakltja a Családok Szeretetszövetségét, és ellnd ítja a .családi
szentóra" mozgalmát....J\z önkéntesen vállalkozó családok több mint 900 plébánia ke.
retében otthon együtt Imádkozva mélyltették el saját egységüket, és segftették környezetüket a keresztényibb életre . Igy lettek családok a családok apostolaI. Fontos
vonása volt müködésének, hogy kezdettől Intenzlven bekapcsolta a tevékenységbe
világi munkatársait ls. Már 1942·ben kiadott könyvében frt a világban élö, az evangé·
lium tanftását k özelről követő apostol l lelkek összefogásáról , mintegy eiOvételezve a
.Provlda Mater" enciklikát.
1950 után vlllanyszerelOvé képezte kl magát . 1955·tOI egy évig fogságban volt Vá·
cott. Utána ruhagyárban és más helyeken dolgozott a nyugdfjas korhatár eléréséig .
Ezután kertészként müködött, közben a lelkek .kertlét" ls múvelve . KIsegitett a krepesti volt Jezsuita templomban , évekig ott ls lakott.
1973-ban Münchenben telepedett meg . s élete utolsó éveiben kórházi lelkészként
müködött. Maga is sokat betegeskedett, szfvütemezöt ls kapott. De 1974-ben még Brazíllába ls átrepült eszmél terjesztésének érdek ében. Több könyve ls megjelent, ameIyekben régebben kiérlelt rendszerét a II . Vat ikáni Zsinat megállapftásalval bőv ítette
(lOleterónk a szeretet, Egyéniségünk kibontása, Verjetek benne gyökeret). Kevéssel
75. évének betöltése elött, 1982. febr. 23·án, hamvaszószerdán hívta haza az Úr .
Elmélyedó, Imádságos lélek és f áradhatatlan apostol volt. Sfrjánál hangzott el :
, Gondolkodásának és keresésének köz éppontjában az állt. hogy mindennél elöbb lsten
akarat át és a felebarát üdvöss égét t artotta szem el ött. Számára Jézus Krisztus követése azt jelentette. hogy megossza vele sorsát, megtegye lsten akaratát, és mindig
készen ál ljon a rneqtérésre ."
Confratres
HOLLOSY (LINZINGER) GYULA JULIAN Irg. testvér
(1907-1982)
MezOszakadáton (Bihar m.) szOletett 1907. dec . 29-én. 1928-OOn Egerben lépett be
a rendbe. ott töltötte a noviciátust. 1930·ban Váradra került, Itt az Irgalmas rend sz ékházában t ette le a fogadalmat, szép kéttornyú, ovális kupolájú (ami Euröpa -szerte
ritk aságszámba megy) , szép freskóval dfszített kis templomukban, Gonda Béla, a rend
prior ja e lött . 1938-ban Temesvárra került perjelnek. Majd 1940·ben Váradra jött vissza,
ahol kórházi gondnok, 1942·ben pedig per jel lett. 1943-ban Egerben lett kórházi gond·
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nok. 1946-ban Váradon fogász, 1947-ben Szatmáron perje l. 1948-ban visszakerü lt fogász.
ként Várad ra. Itt rnüködött tovább. Az utóbbi években nyugd ljasként élt. Nagyon jól
esett neki, hogy 1980-ban rend i elöljárói figyelmességéből diszoklevélen kapott áldást .
Utolsó napja iban, fájdalmas betegségében is ez vigasztalta . Nagyváradon halt meg
1982. márc. 1D-én. Onnepélyesen kisérték utolsó útjára a Rend utolsó Itt eni tagját.
IOlete imában és munkában telt.
Confrater

VELIONYI JANOS CIPRIAN O. Clst.
(1926-1981 )
Pécsett született 1926. m árcius 17-én, és ott is halt meg 1981. október ID-én. A
Központ i temetőben pihen a ciszterci rend kr iptájában . - A rend ruháját 1944. május
2D-án önötte magára a zirci apátsági templomban . Aldozópappá szente lték 1949. május
t -én, Ettől kezdve 1965·ig különféle munkakörökben dolgozott, mignem lehetőséget
kapott a lelkipásztori munkára . Papi szolgálatának utolsó állomása Somogyhárságy
volt. ahol 1968·tól halálá iog a reábizottaknak Jézus példája szerint testvére, a mennye i
Atya nevében lelkiatyjuk volt.
Koporsója mellett állva, meghökkentő módon vonzotta tek intetünket Imára kul csolt két klhűlt keze. Ezekre a kezekre tek intett lsten, amikor Borsodpusztán az ős i
Regula kivánsága szerint napl hét órán át kulcsolódtak zsolozsmára; amikor Csatk án
tíz éven át az orgona b lllenty űln muzs ikáiták bele a szivekbe: .Máriát dicsérni, hivek,
jöJjeteki· Ott ls, minden nap hajnali négykor magára öltötte ciszterci ruháját, és a
templom kórusán magányos zsolozsmára kulcsoIta két kezét. Odakint a bányászok
gyülekeztek a hajnali m üszakra. Induló munkájuk fölé Ciprián testvérünk szlve permetezte lsten áldását.
Lelkipásztori ével alatt ls sokszor látta az Úr ezt a két 'k ezet , am int megáldotta
a gyermekeket, olajjal h ústtette a betegeket, hogy a másvilág küszöbén meghallják a
hangot : .Ajtód előtt állok és kopoqtatok" (Jel 3,20) . Testvérünk kere oldozta a b ünt,
és kötött össze fiatal sziveket, hogy két örömből egyetlen boldogság sz öv ödj ék.
Derusen mosolygó, barátságos és mind ig seg itségre kész egyéniségén ez évek
múltával egyre inkább átderengett Szent József példá ja. Am it Jézusról mondtak az emberek egykor - .Hl íus fabr l" - Ciprián testv érünkre szó szerint ls ráillett. Korán elhunyt édesapja folytatódott benne: az asztalos é rtő kezével , biztos mozdu lata iv al nyúlt
kalapács és véső után . Oltárokat ácsolt, faragott Jézus áldozata alá. Szerte az országban állnak azok az oltárok, amelyek kezéből kerültek kl. Vajon gondol-e valaki a
kezekre , az oltárfaragókra? Jézus bizonyosan , valahányszor megjelenik ezeken az olt árokon. A gyalupad mögül sugárzott Cipr ián testvérünk rend kivü l i munkab ir ása, aranyos
jósága, derulátó szemének fénye . Ama kevesek közé tartozott, akiknek értékét nem
küls ö dolgokkal mérjük. IOlete nem a .ml", hanem a .hogyan· nagyságát hirdette.
A jóságos mennyei Atya megadta neki a kegyelmet, hogy éjJel-nappal szeretteinek
jósága vette körül betegágyát. Orvosai és ápoló i segítő készs égében ls tap inthatta,
hogy .szeretet az lsten" . - Két kezét nézve megértettük, hogy ember és v l'lág összetartozik, mert lsten a kezünkre bízta a dolgokat. Ciprián testvérünk letette kedves
szerszáma it ls. Ezzel h ivő lélekkel, tudatosan és véglegesen elszakadt a világtól, hogy
meglássa életünk nagy partnerét - az Istent, akinek atyai arca van. Két keze fe léje
táru lt, és el suttogta: .Atyám, a Te kezedbe ajánlom lelkemet."
-sz -sz
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POMÁZI ZOLTÁN CELESZTIN O. Clst.
(1897-198 0
Elköltözött testvérünk 1897. február 2-án született Jászladányban. A ciszte rci rendbe
lépet t 1914. augusztus 14·én. Áldozópappá szentelték 1921. Július 31-én. Matematikafiz ika szakos okI. középis kol ai tanár volt, munkásságának azonban csak másfél évtl zedét töltötte tanár i katedr án. Nem ls annyira tanár volt a sz ö köznapi értelmében.
mint Inkább nevelö l és lel kipásztori alkat , akinek összetett egyéniség ét a gyakorlatias
gazdasági érzék ls jell emezte. t:le tpályája mutatja, menny ire egybeolvadt szern élyl.
ségének ez a három alapvonása. Talán a táj , ahol született, a mlltö, amelyben felsard ű l t, és az erede t gyökérszálal ötvözték oly sajátossá egyén iségét. Arcvonásainak
[ ász-kún jellege. m eg é rtő bölcsessége, reális életlátá sa . vallásos életének befelé for.
duló melegsége és higgadt sorsv álla lása árulkedta k annak a darab magyar földnek a
n ev e l ő erejé ről, ahonnan elszármazot t, és amelynek jellegzetes sugárzása a ezerzetestanárt. a lelk ipásztort és gazdasági szakembert át hatotta és egybes ző tte.
Rendi központ i sz ámv evők ént a rend i Intézmények vezetői higgadt bfrálóna k és hat ározott Irányítónak ismerté k. a lelkipászto ri gondoskodására bizottak figyelmes. rneqértő és szeltd gyóntatót találtak benne. a katedr ája körül felnövekvő diáksereg pedig
nem ls annyira az elm élyült szaktanárt, mint Inkább a neve lőt szerette meg Celesztin
testvérünkben. t:s hogya belőle sugárzó pedagógiai vonzás mily erö vel hatott a t latalokra, arra legyen szabad egy volt tan ítv ánya leveléből Idéznünk. Celes ztin tanár úr
már nem élt, ami kor az .amertk ás" volt diákhoz halálh Ire eljutott. S a diák akkor levelet Irt halott tanár ának. Ebből Idézzük: . Most , hogy megelöztél minket j övő otth onunkban, jó t udni , hogy Te ls ott lesze l majd , ami'kor egymás után jelentkezünk ml ls
a nagy kapuban. De jó lesz ez a ta lálkozás i Csak matematikából ne kérde zz kIJ Ab ból
kevés maradt az agyamban. sok más azonban megmaradt. Majd akkor elmondom.
hogy egy élet en kereszt ül milyen értékes volt mindaz, amit Te tanitottál a sze retetröl ,
a h itről, a becs üle tr öl. az igazságról és a megbocs átásról .. . Ciszterci diákok voltunk,
vagyunk, és mind ig azok leszünk. Olyan emberek, mint Te, aki fetáldoztál mindent
azért , hogy ml jobb ember ek legyünk. Neked már nem fogjuk ezt megköszö nni tudni.
De amit Te nekünk hagyt ál, abból talán rnl ls valam it még tovább tudunk adni a minket
követő generác iónak:
Legyen ez a hálás eml ékezés a maradandó koszorú, Celesztin t estv érünk sirjára
Pannonh alm án, ahol a Szociális Otthonban 1981. november 7·én elhunyt.
-s -n

LOVAS FERENC
(1932-1981)
Igazábő l nem vo lt késel hivatás. S zülőfalujában, Alsónémed iben a temp lom mellett
nOtt fel, az oltár közelében, és már kisd iák korában. mint a Váci Egyházmegye •Tarzlciusa', Boldog Vácz remete lábainál magára ölthette a piros reverendát .
Am ikor 1960 Krisztus Király vasárnapj án fekete reverendát ölthetett - az ötvenes
években volt pedellus . fi zikai munkás, raktáros. portás, stb. - , könnye s mosollyal
Idézte fel nekünk, a tl z évvel fiatalabbaknak , az elsö beöltözését követő napot , amikor
boldog Izgalommal prób álgatt a a lépéseket a reverend ában. és egyszercsak ott állt
el őtte Pétery püspök úr . A nagy Izgalomtól-boldogságtól belegabalyodott a hosszú ruhába, és a Püspök úr lábal elé esett. t:letreszóló , maradandó élményévé lett. ahogyan
a Püspök Úr lehajo lt érte, és magához ölelte a kicsi lev itát.
Akit az lsten papnak szánt . azt papként akarja boldog Itani Itt a földön és üdvözltenI a mennyben. Isten a görbe vonalakon ls tud egyenesen Irnl. Igy történt, hogy .a
kis Lovas Feri" - Váradi atya hívta Igy - az egr i szemináriumban. szintén mint a
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Váci Egyházmegye papnövendéke, másodszor ls magára ölthette a papi ruhát . Úgy
maradt meg emléke zetün kben, hogy mind ig nagy buzgalommal, s vörösrefestett -arcú
izgalommal készült a vizsgákra, s a vizsgákat szokás szerlnr követő hatalmas gyalogtúrákra is, amelyekn ek szervezéséból sohasem maradt kl. S megmaradt élményként
az az igyekezete is , ahogyan .szent irigységünket· próbálta eloszlatni, amit kiváltott
a Fekete Madonn áról szóló előad ás ával, a Pázmány Péter nevét viselő önképzőkörl elő
adásával, és mint közülünk soká ig az első czenstochowal zarándok .
Am ikor 1965. jún ius 20-án Dr . Kovács Vince püspök úr, váci apostoll 'k ormányzó,
kézfeltétellel elinditotta a papi úton, 33 éves volt. Szolgált, Ocs án. Pécelen, Urlban,
Sashalmon, Soroks áron, Bugylban . Munkájára jellemző volt a pontos, jó felkészülés .
Egy napért is érdemes pappá lenni - mondogatta betegségének hónapja iban a régiek·
kel, és boldognak tudta magát , hogy nek i 16 éve t ajándékozott az Orök Főpap. Mert . • .
egyszercsak eljutott hozzánk ls a hir, hogy az örökmozgó .kts Lovas Ferlnek " fáj a
lába. Aztán az ls, hogy aktiv, cselekvésre mindig kész lelke kezd a test börtönébe
záródni.
A titkos kór előbb tolókocsiba k ényszerítette. Nyugdljaztatta és nagylelkü édesanyj a gondos ápolás ára bizta . Egyre jobban besz űk ítette értelmi képesség ét: néha a
M iatyánkba is belesült, utóbb már azt is elfelejtette.
Marosi Izidor kecskeméti plébános, váci segédpüspök temette el a paptestvérek
és az imádkozó, jámbor hivek segédletével az Igazak hitében. Odafent majd magyarázatot nyer ez az élet ls, hogyha most még csak annyit tudunk is : nem ls lehet ett olyan
rossz, hiábavaló élet az, amelyet először a Kereszthordozó élt át, meg a Hétfájdalmú.
TPD

SOLTlÖSZ MIHALY
(1909-1982)
A Szabolcs -Szatm ár megyal Pátyodon született szegény földmüvelő szülök hét fel .
növekedett gyermeke közül másodiknak. Korán ébredt benne a vágy papi hivatásra.
Szülei - bár szegény és nagy családú szül öknek nem volt kis feladat a tanittatás
abban az i d őb e n - ezért elhatározták, hogy tan íttatni fogják. Gimnáz ium i tanulmányait
Nyírbátorban és Miskolcon végezte . IÖrettségi után kérte felvételét a hajdúdorogi egyházmegye papnövendékei közé, de a sok jelentkező miatt nem jutott be. Ez nem szegte
kedvét, erősebb volt hivatása, mint az eléje tornyosuló akadály . Budapestre utazott,
ott beiratkozott a Hittudományi Akadém iára . Néhány hónap múlva azonban meghalt
édesapja. Az édesapa halála nagy veszteséget jelentett a népes családban, számára
pedig azt ls, hogy otthonról nem tudták anyagilag támogatni. Ahhoz, hogy tanulmányait
folytathassa, meg kellett állnia a maga lábán. Tanftványokat vállalt, majd később hit.
oktatást, és Igy tartotta el magát. M ind az öt évet küls ö növend ékk ént végezte el.
Szerény keresetét úgy beosztotta. hogy még otthon maradt testvérein ls segitett, s
lelkileg is Irány ította öket.
1942-ben szentelte áld ozóp app á dr . Dudás M iklós püspök. Elsó állomáshe lye Nagykálló volt, Itt volt segédlelkész három évig . A háború Itt érte családjával együtt. A
káplánl lakás találatot kapott, úgyhogy szinte minden nélkül kellett új állomáshelyén,
Szakoly községben (szintén Szabolcs-Szatm ár megye) kezdeni az önáll ó papi munkát.
A helység addig fil ia volt. Itt Szakolyban 30 évig munká lkodott. A faluban nagy tek intélynek örvendett, nemcsak hívei, hanem a testvéregyházak tagjai előtt ls. Tréfásan
néplelkésznek nevezte magát. Aki egyszer vég ighaladt vele Szakoly utc áján, egyetértett e je lzőv e l. M indenk it Ismert , szerette az embereket, senki me llett nem haladt
el szó nélkül, akkor is tréfált, ha gondjai voltak. Igyekezett magáévá tenn i Szent Pál
fil ipp iekhez Irott levelének figyelmeztetését: .Orüljetek az Úrban mindenkor, újra
mondom , örüljet ek!"
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Hét gyermeket nevelt fe l. Mindegy ik egyházi gimnáziumot végzett. ez neki és fel eségének rendkivüli anyagi megt erhelést Jelentett. de vállalták, mert mindketten a legfontosabbnak a gyerekek vall ásos nevelését t artották . M ély volt Istenbe vetett hite .
soha a legnehezebb helyzetben sem hagyta el opt imizmusa. Or ömmel adta mind az
öt lányát görög katolikus papnövendékhez , egyi k fia már felsz entelt pap, másik pedig
papnövendék.
Temetését a putnoki római szertartású ,kat oli kus t emplomban dr . Ker esztes Szllárd segédpüspök végezte több pappal együtt. Itt élte az elh unyt nyugd ijas évei t . Püspök Atya beszédében kieme lte. hogy .az ist eni kegyelem, amel y az e rőtlen e ket erő
sekké tesz t" - ahogy papszentelési szertartásunkban Imádkozza a szentelö püspök MIhály testvért is erőssé tette. s igy akadályt nem Isme rve , tele ener giával megv lvta
az élet harcát. küzdött családjáért, fáradhatatlan volt hivei ért . De az ist eni kegyelem
élete alkony án gyengévé is t ett e, ezt az energiával tell embert éveki g ágyhoz kötötte.
és aki sokakról gondoskodott. maga ls gondviselésre szorult, Húséges hitvestársa
türe lmes szeretettel gondozta. Bízvást reméljük, hogy papt ársunk. aki engedt e. hogy
az Isteni kegyelem átjárja és közremüködött a kegyelem mel , részese már ls ten örök
szeretetének.
Confrater

DR. LUKACS ISTVAN SDB
(1916-1982)
Szeretett testvérünk és munkatársu nk 1916. jan . 31-én született. M ég gimnazista
korában belépett a szalézi rendbe. 1941 -ben Péliföl d-Szentkereszt en szente lték pappá.
Közben a rend nevelőintézeteiben teljesitett szolgálatot : Gyulán, Esztergomtáborban,
Újpesten és Nyergesújfalun. A Pázmány Péter tudományegyetemen magyar. történelem
és müvészettörténet tanári szakot végzett, az utóbb iból doktori fokozatot ls szerzett ,
1946-ban meghívást kapott a bölcsészkar irodalomtörténeti ta nszékére mint tanárseg éd.
Majd a nyergesújfalui gimnázi umban rnüköd ötr rendes t anárként 1948-lg. 1950-lg a
rendi gimn ázium tanu lm ányi vezetője . 1950-tól 56-ig a szente ndre l , 1956-tól pedig az
eszt ergomi ferences gimnázium tanára volt. Több mi nt két évt izeden át a kato likus
középiskolák magyar szakfelügyelőjeké nt is te vékenykedett.
Nagymüveltségü, rendkívüli szakmai t udással re n d el k ező tanár. vérbeli pedagógus
volt . LelkIIsmeretes rnunkája, Igényessége. humánurna ta nltvá nyai nagyrabecsü lését ,
t iszteletét és háláját érdemelte ki.
Széleskörü tudását a tanári munkán túl mi nt Irö is kamatoztatta. J:rtéke s könyveket
írt, az Új Ember c. katol ikus het il apban rendszeres en jelentek meg cik kei, hosszú I d őn
át dolgozott a lap munkatársaként.
Hirtelen távozásával az esztergomi ferences iskola okta tó-n ev e lő munkáját roppant
veszteség érte. Gyertyaszentelő Boldogasszo ny napján mutattu k be ért e az engesztelő
koncelebr áclós szentmisét az esztergomi ferences tem plomban, s ugyanaznap délut án
temettük az esztergomi szentgyö rgymezői temetőben .
Confra tres
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