non ministrari , sed ministr are

szolgálat
55. szám

1982 Kisboldogasszony

TARTALOM
"Az örök Atya Fiának Szíve"

3
TANULMÁNYOK

Joseph Ratzinger : A húsvéti titok. a Jézus Szíve-tisztelet legmélyebb
tartalma és alapja
Lelóczky Gyula : Hasonlít a mennyek országa . . .

7
16

Liptay György: Szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre

26

Molnár Nándor : A keleti egyház Krisztus-képe

31

Dobos Etelka : A szeretet civilizációja felé

40

Szabó Ferenc : Egy mai lelki mester: Franccis Varillon SJ

45

AZ EGYHÁZ SZAVA
A világ újabb felajánlása Mária szeplőtelen Szívének (il. János Pál)

53

Ökumenikus összejövetel Canterburyben

55

Nyissuk meg szívünket a párbeszédre Jézus Szívével (II. János Pál)

62

Egyházatyák Jézus Krisztusról

63

ESZM~K ~S ESEM~NYEK

A pápa újabb külföldi útjai

67

Mária utánzása (Alszeghy Zoltán)

70

Reggeltől

73
76
78

estig (Beregi Emma)

Teréz anya nővérei Jugoszláviában (Luca Depolo)
Levelek a misszióból
Levelesládánkból

81

A magyar misekönyv " kezdetei" (Liptay György)

86
87

Papi ju bileum ok

KÖNYVSZEMLE
Mario v. Galil : A megélt jövó (Rákos B. Raymund)

88

Rózsa Huba-Gál Ferenc : Jézus kereszthalála és feltámad ása (Szabó L.)

89

A. Bujak-M. Malinski : II. János Pál (S. M.)

90

C. Bernos de Gasztold : Imák a Bárkából (Sóli J.)

91

A Bib lia képregényben . - Antal testvér (Benkó A.)

91

R. Laurentin : Bernadette élete (Elek G.)

92

Bolberitz Pál : lsten , ember, vallás (Kozma Gy.)

93

J. Ladame : Ce Coeur si passionné . .. (Bereg i E.)

93

M. Gaidon : Un Dieu au coeur transpercé (Bereg i E.)

95

HALOTTAINK

96

Kisbe rk Imre székesfehérvári megyéspüspök (Szakos Gyula)

97

Dr. Takács József (Oltártestvérei)

98

Dr. Félegyházy József (Ory M.)

100

P. i:csy János OFM (Hívei)

101

Rózsahegyi István SJ (Confrater)

103

Szolgálat [Dlenst] , spir ituelle Ouartalschrtft, Klerusblatt. - Mit Druckerlaubnis
des Blschöfllchen Ordlnarlats , Eisenstadt. - Elgentümer: Trilgervereln U. C. H..
A-9020 Klagenfurt. Kaufrnannqasse 2. - Für den Inhalt verantwortllch: Dr. Ernmerich Rácz. A-7000 Eisenstadt. Relchlgasse sa. - Herausgeber und Verieger:
György Hegyi. A-9800 Splttal/Drau , LitzelhofenstraBe 9. - Kiadó és levelezési
cím: Hegyi György/Szolgálat. A-9800 Splttal /Drau . L1tzelhofenstraBe 9.
Druck: Elsenstildter Graphlsche GesmbH. A-7000 Eisenstadt. J . Haydnqasse 10.

,,AZ öRöK ATYA FIANAK SZíVE"
Jézus Krisztus azokhoz az egyénisége khez tartozik, akinél a párbeszédnek, ha egyszer belekezdtünk, nem tudunk véget vetni. W. Kaspernek, korunk egyi k rangos teológusának ez az állftása végig k iséri a [ elnőtt keresztény életét. Sőt döntő mituiazokruil, akik valaha is nyílt szivvel találkoztak a Názáretivel.
Kutatva kérdezzük, ki is az, aki Galilea poros útjait járta, és m égis
egynek tartja magát az Atyával? Hogy lehetséges , hogy aki szánva a
sereg et, ezreket táplált lelkileg-testileg, végül mégis szánalomra m éltó
halállal fejezi be életét? Azaz mégsem, mert hiába keressük az élőt a
holtak között: nincs itt, feltámadt! Meghökkent a gazdagokra mondott
jajkiáltása és biztonsága a bitófán, amellyel Atyja jobbján ígér örök
gazdagságot a mellette haldokló latornak.
Ki vagy Te, Jézus, akiben az isteni és az emberi ilyen
és szétválaszthatatlanul nyilvánul meg?

megdöbbentően

Tapasztalatból tudjuk, hogya "másik" felfedezése csak lassan történhetik meg. Csak fokozatosan vagyunk képesek megközelíteni a hozzánk
legközelebb állók, a legszeretettebb személyek benső világát. Megéljük
emberi megismerőképességünkkorlátait.
Jézus lenyűgözte kortársait. Fellebbent előttük mélységének titka,
de szinte érezni, hogyan keresik a szavakat, amelyekkel érz ékeltethetik
a valóságot. Több szólamban hirdetik: Jézus az örök Ige, a Világosság,
a Jópásztor, az Emberfia, a Messiás, az úr!
A következő nemzedék törekszik mindezt értelmi síkon, pontos és
szabatos kifejezésekben megfogalmazni. Fogalmilag tisztázódik: Jézus
valóságos ember és valóságos lsten - két természet, egy isteni Személyben. Kikristályosodik az örömhír magja: nemcsak Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, hanem Isten elküldte Fiát, aki egy lett közülünk, min·
denben hasonló volt hozzánk - a bűnt kivéve.
A fogalmi meghatározások azonban nem szüntették meg a vágyat,
hogy mindezt belülről, személyes kapcsolatban is megélhessük. Kimerit·
hetetlen gazdagságának hol ez, hol az az oldala került előtérbe. Volt idő,
amikor Neve ragadott meg milliókat; ez lett "méz" szájukban, szívükben. Máskor határtalan szerétetének ára, szeni Vére és ennek imádó
tisztelet e került a központba.
Korunk emberét a metaiizikni, ontológiai fejtegetések helyett a konkrétumok érdeklik. A "személy" ontológiai vizsgálata helyett a .szem étui3

ség" lélektani leí r ása l ép előté rb e. Egyúttal a ma i em ber kedveli a szimbólumokat, amelyek foghat ók, mé gis a kimeri thetetlenre u tal nak.
A legegyszerübb pszichológiai megg ondolá s i s meglep6en gazdag jellemvonásokat fedez fel Jézusnál. Szembetünik radikális elkötelezettsége.
Céltudatosan keres és vállal minden lehet6séget, hogy kimutassa Atyja
iránti engedelmes szolgálatát és az emberekért ég6 odaadását.
K i emel kedi k függetlenségét iga zoló iga zságszeretete: nem keresi sem
a hatalmasok kegyét, esetleges jöv6t biztosító igenlését, sem a tömeg
elismerését. Isten Igéje Igazság, bármilyen árat kíván is ez.
Mások fel é forduló életet él és hirdet; felülmúlja egyéni ig ényeink
korlá tait : távlatai Isten országát fogják át.
De nincs, aki fel ne [edezn é arcvonásaiban az irgalmas szeretetet.
Els6sorban az útszélre kerültek: a szegények, a vámosok, az utcan6k
tapasztalják meg, mi füti életét. Éli, amit tanított: irgalmas szamaritánus, megtestesíti Atyját, aki visszavárja a tékozló fiút. Nem olt j a ki a
pislákoló mécsest, nem tö ri le a meghajlott nádat. Meg bocsátó szeretete
kiárad azokra is , akik gúnnyal illetik utolsó verg6désében. Ugyanakkor
nincs benne semmi gyengeség, félszegség vagy félénks ég. Keményen ostorozza az öntelteket, hogy legalább így próbálja áttörni önelégültségük
páncélját. A kéjelg6 kormányzónak pedig megüzeni, hogy vén rókának
tartja. Mindezt azért, mert tud j a, mi lakik az emberben. Minden hatalom neki adatott, éppen ezért hihetetlen mériékben, i stenien becsüli,
tiszteli az ember szabadságát. Nem k íván senkit manipulálni, soha nem
k ényszerit; csak hív, sürget, szeret6n vi sszavár . lsten határtalan szeret etének megtestesülése.

szeretete hódít és vonz. Személyiségének varázsa nem merülhet azonban ki felületes fellángolásban. A " személyiség" vizsgálata nem állhat
fenn a "személy " ontológiai, szerkezeti elemeinek felismerése nélkül. Az
indít ékok, a motívumok utáni kutatás a lényeget is felfedi. Éppen azért
olyan szimbólumot kell választani, amelyik emberi vonása inak szeml élet éb61 elvezet l ényének legb ens6bb valóságához.
Az utolsó k ét évszázadban úgy t űni, hogy Jézus Szíve lesz a kapu,
amely feltárja istenemberi mélységének titkait. A szív az emberi valóság egyik 6sszava . Erkölcsi, lélektani síkon pedig egész bens6 élményvilágunk és egyéniségünk szimbóluma. A napi életben egyik legfoghatóbb jellemzés, ha valakit jó, illetve ros sz szívünek titulálunk.
A második világháborút kö vet6 években azonban mintha ellenszenv
támadt volna Jézus Szívének teológiájával szemben. Egyesek csak a kif ej ezést, a szimbólumot akarják kerülni . Az egyik n émet egyházmegye
férfipasztorációjának egyébként buzgó és imádságos vezet6je ilyen érte-
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lemben felelte, amikor megkérdezték, hogy beszél-e Jézus Szívéről : " Tar talmát, Istennek Jézusban megtestesült és kinyilvánult határtalan szeretetét hirdetem, ez müködésem központi témája. De magát az elnevezést
kerülöm." Talált-e más, megfelelőbb megjelölést, szimbólumot? - .Nem,
válaszolta. S mégis úgy érzem, hogy a régivel nem tudok mit kezdeni. "
Paradox magatartás. Éppen akkor hagynánk fel Jézus Szíve mélységeinek hirdetésével, amikor a lélektan eddig szinte nem is sejtett lehető
ségeket nyújt, hogy éppen ezen az úton hatolhussunk be Krisztus valóságába , benső világába, és ott felfedezzük a Háromságos Egy Isten felénk áradó szeretetét? Paradox azért is, mert éppen az utolsó évtizedekben hangsúlyozzák egyes teológusok, hogy alulról felfelé, nem pedig
felülről lefelé vezető teológiai módszert kell követnünk. Vagyis nem elvont Isten-fogalomból, nem Jézus Krisztus istenségéből kiindulva kell
a modern embernek a hit főbb pontjait megvilágftani, hanem az emberből, Krisztus emberségéb6l kell fölfelé haladni. Különös, hogy mégis
idegenkednek a mindenki számára érthet6 pontból, a szfvből kiindulni.

szerencsere a magatartás nem általános. Karl Rahner éppen Jézus
Seiuének tanulmányozásában látja a

jövő teológiájának egyik szegletkövét. (Vö. előadását 24. számunkban.) Hogy pedig Jézusnak szívén keresztül történő megközelítése ellen semmi komoly dogmatikai vagy a
zsinati megújulás szelleméből eredő ellenvetést nem lehet felhozni, azt
jól szemlélteti Joseph Ratzinger bíboros előadása a Jézus Szive-kongreszszuson. Sőt inkább egybefonódik hitünk alapvető, újabban erősen középpontba kerülő titkával, a húsvéti titokkal. - A modern lelkiség másik
forrása a biblikus megújulás. Liptay György tanulmánya ebben az irányban mutat rá a Jézus Szíve-kultusz ó- és újszövetségi gyökereire. - Jézus Szívében hármas szeretet forrását találjuk: az érző . barátia sírjánál
sírva fakadó szfvet, az Atyja akaratát teljesítő. természetfelettien betelt
szívet és az örök Ige, "az örök Atya Fiának Szívét" (Jézus Szíve-litánia).
Foglalata tehát teljes istenemberi valóságának.

Éppen ezért helytelen lenne puszta ..tiszteletté" vagy " áj tat ossággá"
szükíteni mindezt. Jézus egész valóját imádás illeti. A ..tisztelet" szó
egyoldalú használata könnyen azt a benyomást ébresztheti, hO(l7I eou
szintre helyezzük a szentek tiszteletével. Az "ájtatosság" pedio mintha
[eletiietné azt az üdvtörténeti távlatot. amit Jézus Szíve tár föl előttünk.
Szent János evangéliuma Jézus halálának és feltámadásának. húsvéti
misztériumának középpontjába állítja meonuüt oldalát, amel:uikb6l vér
és víz fakadt : megváltó és megszentelő müködésének qyümölcseit nuúitja egyházában szentségein keresztül a világ végéig. Sajnos a maauarban
is, mint a legtöbb nyelvben. keressiik még azt a szót, ami iobban kirejezné Jézus Szíve gazdagságát. Mindenesetre nem szabad felednünk,
hogy egyrészt Jézus Szívén keresztül hatolhatunk be legbiztosabban Is5

ten mélységeinek szemléletébe, másrészt azonban csakis az egyhá zna k
Krisztusról adott teljes tanftásában értékelhet jük az ő kimeríthetetlen
gazdagságát. Ezt az egyensúlyt kívánja biztosftani számunkban Lelóczky
Gyula és Molnár Nándor cikke. Az első a végtelen horizont ját veszi háttérnek, Isten teremtő tevékenységének modern értelmezésén keresztül
jut el Jézus Szívéhez. A második pedig a keleti egyház Krisztus-k épével
gazdagítja hitélményünket. Ebben az összefüggésben kap helyet FranC;ois
Varillon, neves francia lelki író tanítása is, akinek portréját Szabó Ferenc állítja elénk.
Jézus élet számunkra. Állandó kapcsolatban kell tehát vele maradnunk. A Sziuénelc kincseivel való töltekezés megkívánja, hogy ne csak
bizonyos napokon emlékezzünk rá. Hozzá kell alakulnunk. és emberi
világunkat az 6 lelkületével kell megtölteni. Ez volt egyik alapgondolata
a tavaly megtartott nemzetközi Jézus Szíve konqresszusnak. Dobos Etelka beszámolója rámutat a lényegre: a szeretet civilizációja fel é kell tö rekednünk. A teljesftmények elérésére hajszolt, a névtelen tömegben
elfelejtett mctlern ember vágyódik erre. - Gyakorlatban hasznos, ha
konkrét példákon is be tudjuk mutatni, hogyan termékenyftheti meg a
felnőtt keresztény lelkiséqéi a Jézus Szívével való napi kapcsolat. Érdekes ízelítő t találunk erre nézve Beregi Emma tollából Eszmék-események rovatunkban. Átgondolhatjuk azt is, hogy mennyire erősítheti az
egymás iránti felelősség tudata a helyes értelemben vett engesztelés
gondolatát. Vagy hogy milyen eszközökkel állfthatjuk fel újra a családokban a ezeretet szimbólumát: Jézus Szívét. - De mindennek csak
akkor lesz igazán maradandó gyümölcse, ha mind a saját lelkünkben,
mind másokéban mindinkább kiépftjük a Jézus Szívében izzó alapmagatartást: Atyja és az emberek iránti határtalan szetetetet.
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TANULMÁNYOK

Joseph Ratzinger b iboros
A H llSV ~TI TITOK, A JÚUS SZ/VE-TISZTELET LEGMI:LYEBB TARTALMA
I:S ALAPJA-

I. A Jézus Szive-tisztelet válsága a liturgikus reform korában
A ..Haurietis aquas " enciklika olyan pillanatban keletkezett, amikor a Jézus
Szive-tisztelet 19. századi formáiban még ele ven volt , de válsága már világosan
érezhetővé vált. A liturgikus mozgalom lelkisége mind erősebben hatalmába
keritette a közép-európai egyház lelki légkörét. Ez a római liturgia klassz ikus
tipusából táplálkozó lelkiség pedig határozott elfordulást jelentett a 19. sz. inkább érzelmi jellegű vall ásosságától és szimbolizmusától. Irányadó mértékét a
római oratiók szigorú formá jában látta, féken tartott érzelmeivel, a minden egyéni
jellegtől megsza badult kifejezés roppant fe gyelmével. Az ennek megfelelő teológiai ti pus teljesen a Szenti rást és az egyhá zatyákat akarta vezérfonalául venni ,
ezért éppen olya n szigorúan a kereszté nység obje ktiv szerkezeti tö rvényeit tartotta mértékének. Az újkor hozta emo ci onálisabb súlyp ontokat megint vissza
kell terelni ebbe az objektiv fo rmába . Ez m indenekelőtt azt jelentette, hogy a
máriás jámborság, de még a kris ztológikus ihleté sű imádság egyes újkori fo rmái
is, mint pl. a keres ztút és a Jézus Szíve-tisztelet, visszaszorultak, vagy új formákat kell ett keresniök.
A bibli kus és liturgikus mozgalom előretörése óta egyesek azon fáradoztak,
hogy a Jézus Szíve- és Mária-tiszteletet is biblikusan és patrisztikusan alapozzák meg és mélyitsék el, így megő rizzé k az Egyház újkorának örökségét, és
beillesszék a keresztény kezdetek új keresésébe. Német nyelvterületen mind en eke lőtt Hugo Rahnert kell itt emlitenünk. O föl fedezte a szentatyák teológiájában a Mária és az Egyház közti összefüggést, és ezzel a lege lsők között készltette el ő a másod ik vati káni zsinat mariológiáját (pl. Maria und die Kirche ,
Innsbruck 1951; Mater Ecclesia, Einsiedein 1944). A Jézus Szíve-tiszteletnek
úgy próbált új megalapozást adn i, hogy összefüggésbe hozta az egyházatyáknak Jn 7,37-39 és Jn 19,34-ről szóló értelmezéseivel (vö. Symbole der Kirche,
Salzburg 1964, 177-235). Mind a két hely Jézus megnyitott oldaláról beszél, s
a belő le kifolyó vérről és v í z rő l. M i n dk e ttő a húsvéti misz té rium kifejezése : Az
Úr átszúrt szivéből faka d a szen tsége k éltető for rása ; a halálba hulló búzamag
•

Előad ás a toulouse-I Jézus Szive-kongresszuson a . Haurletls aquas" encik lika 25 éves
évfordulójának alkalmából. Kissé rövldltve.
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kalásszá válik, - minden koron keresztül hordozza az élő Egyház termését.
Mind a két szöveg kifejezi krisztológia és pne umatológia összefüggését is: Az
élet vize, amely az Úr olda lából fakad, a Szentlélek ; ő , az élet forrása, teszi
virágzó vidékké a sivatagot. A liturgikus mozgalom a keresztény vallásosság
középpontját a húsvéti titokban találta meg. H. Rahner vizsgálódása ival megpróbálta megmutatni, hogy a Jézus SzIve-tisztelet sem más, mint a húsvéti titok
felé fordulás, tehát teljesen a keresztény hit magvára vonatkozik.
A " Haurietis aquas" enciklika lzaiás 12,3 prófétai szavával kezdőd ik , amelynek betel jesedéseképpen az Úr Jn 7,37-39-ben önmagára mutat rá húsvéti titkában. Igy mindjárt bevezető szavaival csatlakozik a H. Rahner-féle férfiak fáradozásához. Ennek a megnyilatkozásnak is az volt a szándéka , hogy legyőzze
a veszélyess é vált kettősséget a liturgikus vall ásosság és a 19. sz. áhItatformái
között , elé rj e, hogy a kettő kölcsönösen megtermékenyrtse egymást , és gyümölcsöző kapcsolatba kerüljön anélkül, hogy egyszerúen feloldódnék egymásban. De tudatában volt , hogy a Jézus Szíve-ti sztelet új megalapozásához és
továbbéléséhez H. Rahner megfontolásai önmagu kban nem elegendők. Mert
ő ugyan m eggyőző világossággal rámutatott, hogy ez a tiszte let egy központi
bibliai valóságra vonatkozik : húsvéti jellegú. Mint egy új szentképet, mint a
Jézus Szíve-tisztelet bibliai ikon ját, állította úgyszólván a keresztények lelki
szeme elé Jézus megnyitott old alának nagy képét, a belőle ömlő vérrel és vízzel. Ezzel arra szólltott, hogy a képen elmélkedve valóra váltsuk Zak 12,10 prófétai szavát, amit maga János idéz ebben az összefüggésben (vö. Jn 19,37; Jel
1,7; J n 3,14): " Föltekintenek arra , akit keres ztülszú rtak ." De megmarad két
ellenvetés, amelyekkel Rahner már nem nézett szembe:
1. János 7. és 19. fejezetének szövegeiben, amelyek et Rahner a Jézus SzIvetisztelet bibliai alapj ának látott , nem fordul elő a "s zív" szó. Aki ezt a tiszteletet
az Egyházban már meglevő valóságként tekinti, annak a jelzett szövegek vallásossága legben ső alap jává és legmélyebb tartalm ává válhatnak, mert valóban
a szlv titkát fejt ik ki. De önmagukból nem alapozhatják meg, miért az Úr s z I v e
a húsvéti kép középpontja.
2. Kérdezhetünk azonban még gyökeresebben is: Ha a Jézus SzIve-tisztelet
egyfajta húsvéti je llegú vallásosság , akkor mi a különleges benne? Nem fölös leges-e akkor a húsvéti titkot egy ájtatosság i képben érzelmi indrt ással szemlélni, ahelyett, hogy való sággal részt vennénk megújításában ott , ahol a rnlsztériumban valóságosan jelen van, ti. a szentségekben, vagyis az Egyház liturgiájában?
II. A Jézus Szive·tlsztelet új alapvet ésének elemel a nHaurl etl s aquas" enciklika
nyomán
Hasonló kérdések a Zsina t után arra a véleményre vezette k, hogyelavulttá
vált mindaz, ami a liturgikus reformot megelőzte. Ennek eredménye valóban a
Jézus Szive-t isztelet messzemenő eltúnése lett. Ami kétségtelenül félreértése
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a II. Vaticanumnak: A .Haurletls aquas" enciklika éppen ilyen kérdésekre adott
feleletet , mégpedig olyat, amit a Zsinat liturgikus reform ja feltétel ként tartalmazott, nem hogy megszüntetett volna. Igy nemcsak a megj elenés 25 éves évfordulójának kűlső alkalma ajánlja, hogy mondan ivalóján újból elgondolkodjunk, hanem maga a vallásosság nak az Egyházon belüli helyzete követeli meg. Beszámolómban egyszerüen meg szeretném próbálni felvázolni az enc iklika lényeges
feleleteit e kérdésekre, és még egy kicsit világosabbá tenni , kidomborítani irányvonalait az azóta végzett teológiai munka világánál.
1) Alapvetés a megtestesDlés teológIáJában

Az enciklika kife jti a testi mivolt antropológ iáját és teológiáját, ebben látva
a Jézus Szíve-kultusz l ilozófiai és pszichológiai alapját is : A test nem k űls ő
ségesen áll a szellem mellett, hanem a szellem " képe" , vel e mond ja ki saját
magát. Ami a biológiai életet alkotja, az az ember személyén ek is alkotóeleme.
A személy a testben valósul meg, ennélfogva a test a kilejezése ; benne látható
a láthatatlan szellem . Mivel a test a láthatóvá vált személy , a személy pedig
lsten képmása , azért a test teljes viszonyulási területén egyszersmind az a térség, amelyben az isteni tükröződik , kimondhatóvá, szemlélhetővé válik. A Bib lia
ezért kezdettől fogva a test és a hozzá rendelt világ képeiben állította elénk
lsten titkát. Ezzel nem külső képeket teremt lsten számára, hanem azért használhatja a testi dolgokat képül, azért fejezheti ki hasonlataiban az Istent , mert
mindez csakugyan képi Tehát a Szentírás az ilyen kép es beszédde l nem idegenfti el a testi világot, hanem éppen legmélyebb saját osságát, létén ek magvát
nevezi meg vele. Amikor belőle veszi képi tartalékát Istennek az emberrel folyó
történetéhez, megmutatja igazi lényeg ét, és láthatóv á teszi Istent abban , amiben csakugyan kifejezi magát.
Ebben az összefüggésben érti a Biblia a megtestes ülést is : Az ember i világnak, a testben ki fejeződő emberi személynek fölvétele a bibliai szóba , lsten
hasonlóságába és képébe történő átváltozása a bibliai igehirdetés által, mindez már mintegy a megtestesülés előjátéka. Az Ige megtestesülésében beteljesül az, ami a bibliai történelemben már kezdettől fog va elindult. Az Ige már
mintegy állandóan testet vesz benne magára , saját életterévé teszi: Egyfelől a
megtestesülés csak azért történhet meg, mert a test mindig is a szell em kifejezési formája, és így az Ige lehetséges lakóhelye ; másfelől csak a Fiú megtestesülése adja meg végleg az embernek és a látható vil ágnak iga zi jelentóségét.
(Vö. Haurietis aquas - a továbbiakban HA - AAS 38(1956) 316k; 327; 336; 334;
350.)
A testi mivoltnak ezzel a filozófiájával és teológiájával az enciklika kiegészíti
a H. Rahnernél uralkodó húsvéti jelleget. A megtestesülés bizonyára nem öncél;
lényege szerint önmagának meghaladása és ezzel a húsvéti titok dinamikája
felé tart. Hiszen azon alapul , hogy lsten paradox szerete tében " átl ép" a testbe,
és ezzel bekerül az embervolt szenvedésébe. De Istennek ebben az "önmagán
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való túllépésében" csak megfordítva je leni k meg az a b első transzcendálás,
amit a Teremtő az egész teremtés be beleoltott: A test önmagán t ú l l é p ő mozgás
a szellem felé , a szellem pedig lst en felé. A láthatatlan szemlélete aláthatóban
húsvéti folyamat. Az enciklika ennek összefoglaló ábrázolását Jn 20,26-29-ben
látja: A hitetlen Tamás - akinek arra van szüksége, hogy lásson és tapintson,
mert csak így tud hinni - kezét az Úr nyitott oldalába teszi. I:s most , az érintésben fölismeri a megérinthetetlent, és mégis csak azt érinti ; átlátja, hogy amit
keres, az láthatatlan, és mégis meglátja: "I:n Uram és én Istenem!" (20,28) Az
enciklika ezt Bonaventúra szép szavaival illusztrálja, Misztikus sz öt ötö c. múvéből , amely minden Jézus Szíve-tisztelet maradandó forrásai közé számit : " A
testi seb tehát a lelki sebet mutatja . .. Tekintsünk a látható sebe n át a szerete t
láthatatlan sebére I" (Vitis mystica c. 3; vö. HA 337.)
Igy tehát végső soron minden húsvét irányába tart itt. De láthatóvá válik,
milyen alapon áll a húsvéti titok, milyen ontológikus és lélektani összefüggést
tételez fel: Lélek és test, Logosz, szellem és test összefüggését, ami a megtestesült Logoszt " létrává" teszi, rajta tarthatunk fölfelé, látva, érezve, élményeket
gyújtve . Mindannyian hitetlen Tamások vagyunk; de mindannyian megérinthetjü k
Jézus csupasz , kitárt Szívét, mint ő , és benne magát a Logoszt érinthetjük ,
szemlélhetjük. Igy jutunk el, kezünket és szemünket erre a Szívre tapasz tva,
a vallomáshoz : " I:n Uram és én Istenem I"
2) Az érzéke k és az érzelem J e l e ntősé g e a vallásosságban

A legutóbb mondottakkal már fölcsendült a lényeges végkö vetkeztetés,
amelyet az enciklika levon a test és megtestesülés teoló giájából : Az embernek
szüksége van a szemlélés re, a szemlélődő megállapodásra, amely érintéssé
válik, hogy észrevegyük lsten titka it. Rá kell lépnie a test "lépcsőjére", hogy
rajta találja meg az utat, ahová a hit szólí tj a. A jelen problémáinak oldaláról
világosabban igy mondhatnánk: Az ún. objektív vallásosság nem elég a liturgia
együttünneplésére. A biblia és az egyházatyák újrafölfedezésének nevében nem
lehet mint elavultat vagy éppen mint eltévelyedést félretolni azt a rendkívüli
lelki elmélyedést, amit a középkor misztikája és az újkor nagy egyházi jámborsága hozott. Magát a liturg iát csak akkor ünnepelhetjü k sajátos igénye szerin t,
ha nyugodt elmélkedés előzi meg és kíséri, amelyben a szív nézni és érteni
kezd, és így az érzékek is részt kapnak a sziv szemlélődésében . Mert " az ember csak a szívével lát jól", mint Saint-Exupéry mondatja kis herceg ével. Jelképnek is felfoghatjuk ezt az alakot: gyermekké kell lennünk, hogy visszataláljunk a felnőttek világának eszes ostobaságából az ember igazi mivoltáh oz, amely
a puszta értel emnek hozzáférhetetlen.
A testi mivolt teológiája, amelyet az enciklika előad, így egyúttal a szív, az
érzékek és az érzelem apológiája, a vallásosság terén is, sőt éppen ott. Az encikl ika itt többek között Ef 3,18k-re támaszkodik: "Akkor majd fel tudjátok fogni
az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a
mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szerete tét ..."
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Ez a hely már az egyházatyáknál és különösen a Pseudo-Dionysiusból kiinduló
hagyományban odavezetett, hogy hangsúlyozzák a ráció határait. Sok mindent
idézhetnénk itt: a . docte ignorantia" (tudós tudatlanság) jelszavát , a sötétség
misztikáját, amelyben már csak a szeretet lát, Nagy Szt. Gergely mondását:
"A szeretet maga ismeret", vagy Szentviktori Richárd szép formuláját: " A szeretet szem, és szeretni annyit tesz, mint látni." (Vö. Ivánka Endre magyar szerz ö
múvét: Plato christianus. Einsiedein 1964.) Az enciklika azonban itt a 18. versnél
időz el, és a "szélesség, hosszúság magasság és mélység" szavait így értelmezi: "I:szre kell vennünk, hogy lsten szeretete nem csupán lelki." Az Ószövetség, főleg a zsoltárok és az I:nekek éneke kijelentései egy tel jesen lelk i szeretet
kifejezése, "viszont az a szeretet, ami az evangéliumból, az Apos tolok cselekedeteiből és a Titkos jelenésekből szól ... nem pusztán az isteni szeret etet fejezi ki, hanem az érzékeket átható emberi szeretetet is ... mert lsten Igéje nem
fiktív és jelentöség nélküli testet vett fel ..." (HA II, i. h. 322k.) Ez tehát kifejezett felszólítás az érzékeket átható vallásosságra, amely megfelel Jézus Krisztus
istenemberi, testbe öltözött szeretetének. Az érzékeket átható valláso sság azonban az enciklika felfog ásában lényegileg szívbeli vallásoss ág, mert a szív az
érzékek összefoglaló alapja, az érzékek és a szellem találkozásán ak, kölcsönös
egymásra hatásának a helye ; a kettő a szívben egyesül. Az érzékeket átható
vallásosság Newman bíboros jelmondatában fe jeződik ki : "Cor ad cor loquítur"
(szív szól a szívhez). Talán ez a legszebb összefoglalása, mi is a szív vallásossága, mint Jézus szívére irányuló vallásosság.
A Jézus Szíve-tisztelet hagyom ányából vett előző meggondolásokhoz az
enciklika még egy további fontos motívumkört fúz : A szív az ember " pathé"jának , .passlöinak" a kifejezése" , és így általában az emberlét szenvedéséé .
Az apátia (szenvtelenség) sztoikus ideálj ával szemben, a gondolkodás csúcsának arisztotelészi Istenével szemben a szív mint a szenvedély és szenvedés
foglalata áll Itt. Enélkül a Fiú nem szenvedhetett volna. Az enciklika Justinust,
Vazult, Aranyszájú Jánost, Ambrust, Jeromost, Ágostont, Damaszkuszi Jánost
idézi, hogy különféle változatokban visszatükröződjék a patrisztikus kris ztológia
általánosan vallott mondata : " passionum nostrarum part iceps factu s est" (részese lett szenvedéseinknek HA 325k). Az egyházatyák számára ez volt egyik
legnehezebben összehangolható pontja a görög örökségnek és a bibl iai hitnek.
Ök ugyanis a Sztoa erkölcsi ideálja, a bölcs ember szenvedélytelen magatartásának eszménye felől jöttek, ahol a belátás és akarat uralkodik az irracionális
érzelmen, és legyőzi. Az Ószövetség Istene , aki haragszik, részvéttel van, szeret, néha közelebbinek látszott a legyözött vallások isteneihez, mint az antik
filozófia fönséges istenfogalmához, amely által pedig lehetövé vált a monoteizmus áttörése a Földközi tenger világába . Ágoston nem tudta megtalál ni az utat
Cicero Hortensiusától a Bibliához. Eleven maradt a gnózis kísértése, amely el" A latin . passto" egyszerre jelent szenvedélyt (vö . magyarban: .passzl ö") és szenvedéstl Ford.
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választotta az Ószövetség és az Újszövetség Istenét. Másfelól viszont nem Iehetett figyelmen kIvül hagyni, hogy az aggodalomtól gyötört, haragvó , ör ül ö, reméló és elc süggedó Jézus alakja az ószövetségi lsten-gondolat vonalán fekszik, sót benne, az emberré lett Logoszban mutatkoznak meg legradikálisabban,
végsó mélységükben az Ószövetség antropomorfizmusai. A Sztoa felól cs ábit ó
volt adokétista kísérlet, hogy Jézus szenvedéseit puszta látszatnak nyllvánftsák.
De a Biblia minden elfogulatlan olvasója elótt világos volt , hogy ezzel a Krisztusról szóló bibl iai tanúság lényegét, a húsvéti misztériumot vont ák kétségbe.
Krisztus szenvedése it nem lehetett megbolygatnI. Csakhogy passió nincs szenvedélyek nélkül, - a szenvedés föltételezi a szenvedésre való képességet, az
érzelmek erejét. Az egyházatyák korában. Origenész fogta föl legmélyebben és
mondta ki legk erekebben a szenvedó lsten tematikáját. Hogya Fiút szenvedni
hagyja. az az Atya szenvedése is, és együtt szenved velük a Lélek . De Origenész
fogalmazta meg a téma mértékadó hermeneutikáját ls: " Ha lsten szenvedéseiról
hallasz, vonatkoztasd mindig a szeretetre." lsten azért szenved, mert szeret; a
szenvedó lsten tematikája a szeretó lstenból következik. és folyvást erre mutat.
A keresztény istenfogalom igazi fölülemelkedése az ant ikon abban a fölismerésben rejlik, hogy lsten : szeretet.
A szenvedó lsten témája ma szinte divatba jött. Nem ok nélkül fordulnak
el Igy az egyo ldalú észteológiától és Jézus alakjának, lsten elképzelésének jelentékt elenné tételétöl, amivel lsten szeretetét olcsó "Jóistenkévé" alacsonyítják. Ezen az alapon a kereszténység filantróplkus világjavftássá, az Eukarisztia
"testvéri lakomává" zsugorodik. De a szenvedó lsten tematikája csak akkor
maradhat egészség es, ha az lsten szeretetében és a szeretetéhez való Imádkozó odafordulásban gyökerezik. A .H aurletls aquas" enciklika szemléletében
a Jézus SzIvében összefoglalt és ebben a foglalatban képviselt indulatok igazolás és megokolás arra , hogy az ember Istenhez való viszonyába is be kell vonni
a szIvet, vagyis az érzóképességet, a szeretet indulatait. A megtestesülésen
alapuló vallásosságnak szenvedélyes , szIvtói szlvig ívelő vallásosságnak kell
lennie. tS éppen Igy húsvéti vallásosság . Mert a húsvéti titok, mint a szenvedés
titka , lényege szerint a szlv titka.
A Zsinat utáni fejlódés az encikllkának éppen ezt a szemléletét erósltette
meg. A teológia ma bizonyosan nem kerül szembe az apátia sztoikus erkölcsfelfogásával. Viszont egy techn ika i rac ionalizmus elótt talál ja magát, amely az
ember emócló it az irracionál isba szorftja le, a testet pedig puszta eszközzé
teszi. Ennek megfel el az emóciók bizonyos megvetése a vallásosságban. Ezt
közben követte egy emocionális hullám , ami viszont sok tekintetben nélkülözi
a rendet és a lényeggel való kapcsolódást. Azt mondhatnánk, hogya pátosz
megvetése a patológiába vezet. Pedig hát integráini kellene az emberi lét egészébe és lsten elé állásunkba. Hasonló ellenhatást váltott ki a szemlélódó, megpihenó vallásos formákról való lemondás a kizárólag közösségi tevékenység
javára. Medltációs hullám mutatkozik, amely messzemenóen kapcsolatok nélkül
áll a keresztény tartalmak mellett, sót még zavarónak ls érzi óket. tppen az
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ilyen fejlődések mutatják, mennyi eleven élet hulIolI ki az Egyházból abban a
pillanatban, amikor azt hillék : mint jelentéktelent félretolhatják a másod ik keresztény évezred egész vall ásosságát, és megelégedhetnek azzal , amit a Bib lia
és az első századok tiszta vall ásosságának tartollak.
3) A sziv antropológláJa és teológiája a Bibliában és az egyházatyáknál
Mindezzel megmutalluk, hogya keresztény vallásosságba beleértetődnek
az érzékek is, amelyek a szivtől kapják rendjüket és egységüket ; beleértetőd
nek az érzelmek, amelyeknek középpontja a sziv. Megmutalluk, hogy ez a
szivbe központosuló vallásosság megfelel a keresztény lsten képének, akinek
szíve van. Megmutalluk, hogy mindez végső soron a .mvster tum paschale" kifejezése és kifejtése, amely összefoglalja lsten szeretetének történetét az emberrel. Hátra van még a kérdés : A " sziv" szónak ez a hangsúlyozása megfelel-e
nemcsak magának a dolognak, hanem a hagyomány nyelvének is? Mert ha a
"szív" fogalom ennyire elemi jellegű, akkor a szónak is legalábbis alapvetően
támaszt kell kapnia a Bibliában és a hagyományban. Befejezésül erről szeretnék
kellőt mondanI.
a) A középkori misztikában a Jézus Szive-áhitat kifejlődésére - amennyire
én látom - mindenekelőtt az Enekek énekének nyelve volt befolyással, pl.:
"Megsebezted szivemet" (4,9), vagy az enciklikában is idézell vers: " Tégy engem mint pecsétet a szivedre. " mert erős a szeretet, mint a halál" (8,6). Az
egyházatyák meg a középkor nagy teológusai és imádkozói ennek a szerelmi
éneknek szenvedélyesen izgatolI nyelvében Istennek az Egyház és az ember
iránti szeretetét és az ember feleletét látt ák kifejezve. Igy az Ilyen szavak alkalmasak vollak, hogy az emberi szeretet egész szenvedélyét belevigyék az embernek Istenhez való viszonyába. Abban a mértékben , ahogyan az újkorban - a
beszűkült történeti gondolkodás uralma alatt - eltűnt a képes ség , hogy újra
áté ljük a szavaknak a misztériumba való transzcend álását , elapadt ennek a
forrásnak az ereje is. Ennyiben az Egyház és a vallásosság megú julásának lehetősége minden bizonnyal att ól is függ , hogy megint képesek legyünk a Biblia
átfogó megértésére, történeti mozgásában. Helytelen volt néhány kinövés miat!
"allegória" jelszóvaltabuvá tenni ezt a megértést.
De nem akarom ill tovább követni ezt a - történetileg döntő - nyomot, hanem rámutatok egy ószövetségi szövegre, ahol a szív témája egészen nyiltan
fölmerül. Ugyanakkor olyan világos, hogyan múlja felül önmagát az ószövetség
az újban, hogy nehezen vonhatjuk ki magunkat hatása alól. Ózeás könyvének
11. fejezetére gondolok, amelyet Heinrich GroB nemrég az 1Kor 13 mellé állitoll, és "Isten szeretete himnuszának" nevezett. (Rossmann-Ratzinger: Mysterium der Gnade, Regensburg 1975, 83-91.) A fejezet első versei azt festik, rnekkora szeretelIel fordult lsten Izrael felé történetének hajnalától : " Gyermek volt
még Izrael , amikor megszerellern, Egyiptomból hivtam meg a fiamat." De lsten
e fáradhatatlan szeretetének, amely egyenesen üldözi Izraelt, a nép részéről
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semmi sem felel meg: "De minél jobban hívtam őket, annál inkább eltávolodtak
.. ." (2. vers) A Másodtörvénykönyv igazságosságelve szerint az ember
ilyen eljárására megfelelő válasznak kell következnie: Izrael mintegy mindig
újból eltér hivatásától, úgyszólván állandóan hátrál a megmentő Pászka elől.
Eszerint "visszatér Egyiptom földjére", ami az adott körülmények között ezt
jelenti : . Asszl rta lesz a királya" (5. v.). Ismét sz ám űz ött néppé lesz, idegen uralom alatt, szolgaságban. "Kard járja be városait, megöli gyermekeit és elpusztítja erődeit" (6. v.). De az lsten beszéde hirtelen megváltozik: Izrael meghátrálhat szabadul ását ól. megtagadhatja kiválasztását, de megteheti-e ezt lsten?
"Hogyan vethetnélek el, Efraim , hogyan hagyhatnálak el, Izrael? ' " Szívem
ellenem fordul, részvétem lángra gyúlt .. . Nem öntöm ki izzó haragom ... mert
lsten vagyok, nem ember, a körödben élő Szent , - nem pusztftóként jövök"
(8k).
tőlem

H. GroB rámutatott, hogy az Ószövetségben 26 alkalommal van szó lsten
Akaratának szerveként szerepel, amelyen leméri az embert. Isten Szíve
az ember búneiért érzett fájdalma miatt határozza el a vízözönt. De megfordítva:
lsten Szíve belátással fordul az ember gyöngesége felé, ezért a jövőben sohasem visz végbe ismét ilyen ítéletet. Ezt a vonalat folytatja Ozeás 11. fejezete,
és egészen új mélységig viszi. Istennek vissza kellett vennie Izraeltől hivatását,
ki kellett szolgáltatnia ellenségeinek, de "szívem ellenem fordul, részvétem
lángra gyúlt". A szív " megfo rdul" , - ugyanaz az ige áll itt, amit a Biblia szedoma és Gomorra bűnös városainál használ lsten ítéletének lefestésére (Ter
19,25). A teljes felfordulás kifejezése: kö kövön nem marad . A szó most a szeretet felforgató erejét jelzi az isteni Szívben népe javára. " Az isteni szeretet
felforgató ereje lsten Szívében megsemmisíti Izrael ellen elhatározott ítéletét;
lsten könyörülő szeretete győzelmet arat érinthetetlen és mindenek ellenére
érintetlenül maradt igazságosságán" (GroB, i. m. 89).
szívéről.

Dehát hogyan marad a szeretetnek ebben a felforgatásában az igazságosság mégis érintetlen? Ez csak az Újszövetségben válik nyilvánvalóvá, ahol a
szeretetnek lsten Szívét felforgató forradalma mint lsten valóságos szenvedése
lép elénk. A szív fordulata abban áll , hogy lsten most saját maga szenvedi meg
Fiában Izrael elvettetését. Oze ásnál lsten Izraelt "fiának" nevezi , és a fogalmazást Máté Krisztusra viszi át: " Egyiptomból hívtam a fiamat" (11,1; Mt 2,15).
Maga lsten veszi magára a tönkretett szeretet sorsát, elfoglalja a bűnös helyét,
és ezzel ismét szabaddá teszi a fiú helyét az ember számára, nemcsak Izraelnek , hanem minden népnek. Ozeás 11. fejezete alapján Jézus szenvedése az
isteni Szív drámája : " Szívem ellenem fordul, részvétem lángra gyúlt." A Megfeszített átdöfött szíve az lsten szívéről szóló jövendölés szószerinti teljesedése ; igazságosságát részvéttel megfordrtja, és éppen így marad igazságos.
Csak az Ó- és Újszövetségnek ebben az összehangzásában látjuk meg teljes
nagyság ában az lsten Szívéről , az isteni Megváltó Szívéről szóló bibliai üzenetet. A Jézus Szíve-tisztelet annak idején, Clairvaux-i Bernát környezetében azért
kezdődött meg , mert a két testamentumot egységben olvast ák. az ószövetségi
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I:nekek énekéból kihallották Krisztus Egyháza iránti szeretetének himnuszát.
Ma is csak akkor vethetjük meg új alapjait, ha megint a biblikus tanúságtétel
egészéból vesszük tudomásul. Csak igy fogjuk fel a " hosszúságot és szélességet, a magasságot és a mélységet", aminek megértését Pál feladatunkul
adta (Ef 3,10).
De hogy áll a kérdés az atyáknál? Igaz, hogya "sziv" szó náluk látszólag
nem fordul eló. Mégis - azon kivül, amit H. Rahner megállapit - fontos alapot
szolgáltatnak a Jézus Szive-tiszteletnek azzal, amit "a szív teológ iájának és
filozófiájának" lehetne náluk nevezni, és egész gondolkodásukra nagyon jellegzetes. úgyannyira, hogy pl. E. Maxsein egész tanulmányt írhatott a " philosophia
cordis"-ról Agoston nyomán (Salzburg 1966). Aki olvasta a Vallomásokat, tudja,
mekkora szerepet játszik bennük a "sziv" szó mint egy dialógikus antropológia
középpontja. Nyilvánvaló, hogy itt a biblikus kifejezésmód és ezzel a bibliai teológia és antropológia árama hatolt gondolkodásába, kapcsolatba lépve az egészen másfajta platonikus emberfelfogással, amelyben nem létezik a " sziv" fogalomnak ilyen jelentése.
Ha a sztoikus szemléletmódot önmagában tekintjük, azt kell mondanunk,
hogy sajátos keveréke banális naturalizmusnak és mélyreható filozófiai intúlciónak. Az egyházatyák számára, a platóni örökség és a bibliai hit mellé sorakoztatva, nagyszerű lehetóséget képviselt egy új szintézisre. Megint csak Origenész
lát hozzá legenergikusabban. Alkalmat adott rá a Keresztelónek Jn 1,26-ban
ránk hagyományozott szava: " Közöttetek áll, akit nem ismertek." Azt mondja
erról: A Logosz, anélkül, hogy tudnánk, mindannyiunk között van, mert az ember "közepe" a szive, a szívben pedig ott a "hégemonikon", az egésznek a
vezérló ereje, ami nem más, mint a Logosz (In Jo GCS IV 94,18 ; Ivánka 325).
A Logosz által leszünk mi magunk logoszhasonlóságúak; ó lsten képmása,
amely szerint teremtett minket (GCS IV 494, 22kk). A "szív" szó igy az értelmen
túlesóen megnevezése lett " a lelki lét egy mélyebb rétegének, amelyben közvetlen érintkezésbe kerülünk az istenivel" (Ivánka 326). Itt, a szivben megy végbe az isteni Logosz megszületése az emberben, az ember egyesülése lsten
személyes, emberré lett Igéjével (Ivánka 325k).
Ivánka izgató érdekességgel kimutatta, hogyan fejlód ik ki Origenész e gondolatmeneteiból a vallásosság nak és a gondolkodásnak az az áramlata, amely
St. Thierry Vilmosnál és a középkor német szerzetesnóinél elvezet a Jézus
Szive-tisztelet kezdeteihez, s általában ahhoz a misztikához, amely tudja, hogy
a szívelóbbre való az értelem nél, a szeretet a megismerésnél. Innét az ív átfeszül Pascal elvéig: "Istent a szlv érzi meg, nem az értelem." "A szivnek megvannak az érvei, amelyeket az elme nem ismer" (Ivánka 350). Es természetesen
Newman már emlitett jelmondata is a hagyománynak ebbe a vonalába simul.
Ennyiben tehát a sziv, mint a Logosszal való megmentó találkozás helye
felé fordulás mégis igen mélyen a patrisztikus gondolkodás új szintézisén alapul. Agoston például így fogalmazza meg ezt a zsoltárokkal kapcsolatban : " Redeamus ad cor, ut inveniamus Eum" (térjünk vissza szívünkhöz, hogy megtalál15

juk Ct) . Szép feladat lenne kimut atni, hogyan tágulnak ki és mélyülnek el innét
kiindulva a Jézus Szive-tisztelet antr opoló giai alapjai. De ez sokkal felülmúlná
ennek a beszámolónak a lehetőségeit.
Befejezésül csak még egy utalás. A Sztoa a szivben a mikrokozmosz napját
látja, az emberi szervezet és egyáltalán az ember életerejét, fenntartó energiáját. Ennek a hégemonikon-nak, vezérlő erőnek a szerepét úgy határozza meg,
mint "szünterézisz"-t, az összetartás feladatát. A sziv feladata sajátos valónk
fenntartása, összetartása. Jézus átszúrt Szive ezt a meghatározást is valósággal
"felford ította" (vö. Oz 11,8). Ez a Sziv nem önfenntartás, hanem önátadás. Megmenti a világot azzal, hogy kitárul. A megnyílt szív " megfordulása" a húsvéti
titok tartalma. A szív megment, igen ; de úgy ment meg, hogy odaajándékozza
magát. Igy Jézus Szivében a kereszténység lényege áll előttünk . Benne ki van
mondva minden, az a valóban felfordító újdonság, ami az újszövetségben történ ik. Ez a Szív hlvja a mi szívünket. Arra hív, hogy lépjünk ki az önfenntartás
hiábavaló kls érlet éb ől, és vele együtt szeretve, önmagunkat odaajándékozva,
benne és vele megtaláljuk a szeretet teljességét. A szeretetét, amely egyedül
örök, és egyedül tartja fenn a világot.

Lelóczky Gyula
HASONLlT A MENNYEK ORSZÁGA ...

Példabeszéd-klsérlet lsten

szeretetéről

" Isten dicsőségét ez egek hirdetik, zengi az égbolt keze műveit" (Zsolt 19
(18),2). Olvassuk a Bibliában, hogy Józsuénak megállt a nap az égen , mig be
nem feje ződött a csata . A napkeleti bölcseket csillag vezette a betlehemi jászolhoz . Jézus halála óráján kialudt a nap, és sötétség boritotta a földet. A
Jelenések könyvének asszonya napba öltözött, és csillagokból volt a koronája.
Az égitestek részt vettek lsten népe történetében . A csillagos ég csakugyan
hirdette lsten dicsőségét. Nem beszélnek-e a csillagok ma is Istenről? Nem
hirdeti-e az ég ma is, a mai csillagászat nyelvén lsten dicsőségét? Vizsgálgassuk a csillagok millióit: mit mondanak azok a mai természettudomány nyelvén
a ma emberének Istenről, Jézusról? Próbáljuk meg két modern csillagászati
foga lom segítségével megközellteni a titkot : mennyire szeret minket az lsten.
A két fogalom :
a " Big Bang" , avagy a " Nagy Robbanás" elmélete és
a " black hole", vagy " fekete lyuk" sajátos tüneménye.
I.
Csillag ászok között általánosan elfogadott az az elmélet, hogy a világegyetem mintegy 20 mi lli árd évvel ezelőtt óriási robbanással kezd ödött, - ezt a rob-
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banást nevezik " Big Bang"-nek, "Nagy Robbanás"-nak. Ez az elképzelhetetlenül
nagy tűzgolyó tüzes gázfeihök millióit dobta ki az űrbe, ezekb ől alakultak később a tejútrendszerek. Ezek egyike az a tejútrendszer is, amelynek a mi napunk és naprendszerünk is része. A " Nagy Robbanás"-tól kezdve a tejútrendszerek roppant sebességgel távolodnak a robbanás helyétől és így egymástól
is, ami azt jelenti, hogy a világegyetem egyre tágul. Becslések szerint mintegy
100 millió tejútrendszer van a világmindenségben, és minden tejútrendszerben
kb.100 milliárd a mi napunkhoz hasonló csillagok száma. A mi tejútrendszerünk
kb. 100 ezer fényév átmérőjű , és a legközelebbi tejútrendszer 2 millió fényévre
van a miénktöl. A "Nagy Robbanás" elméletével a természettudósok olyan közel jutottak a teremtés titkához. amennyire csak lehetséges. Preston Cloud, a
University of Minnesota geológiai tanszékének vezetöje , a Harvard egyetem
és a University of California elöadója írja: " Az, hogy honnan származott a
neutrontömeg [amely felrobbant ... 1, olyan kérdés, amely túlszárnyalja a természettudományok határait. Ez már az elsö okok kérdése, amely a metafizika
és teológia területére tartozik .. . A ,Nagy Robbanás', ahogyan azt néha nevezik, [. .. 1 talán isteni tett. Nincs mód arra, hogy ezt megtudjuk. "
Ha a világ keletkezésének, ennek az "isteni tettnek" az arányai szédítőek,
még inkább elkápráztatja az elmét az az isteni valóság , amelyre ez utal. Mert
a hit szeme ezen a robbanáson túl is lát, és felismeri, hogy az i d ő b e n történő
robbanás egy időn kívüli , örök "Nagy Robbanás" függvénye, hogy az első, az
Osrobbanás Istenben történt, s hogy ez az első tűz a szeretet robbanása az
önmagát egyetlen Szóban kimondó Atya s maga e Szó: a Fiú között , a kettőjük
közötti szeretet kozmikus vihara - "Te a Fiam vagy, a mai napon nemzettelek"
(Zsolt 2,7) -, amelyben a szeretetkapcsolat maga is isteni Személy, a Szentlélek. Talán ezért is szeretett lsten tűz formájában megjelenni szolgáinak, amikor szeretetét akarta megmutatni nekik: Abrahámnak a szövetség megkötésekor
(Ter 15,17), Mózesnek a csipkebokorban (Kiv 3,2), vagy a választott nép élén
vándorlásuk során a pusztában (Kiv 13,21-22). A Sinai hegy csúcsán is tűzként
jelent meg az Úr: " Az izraeliták szemében lsten dicsősége olyannak mutatkozott, mint az emésztő tűz a hegy csúcsán" (Kiv 24,17).
lsten sohasem volt egyedül. Isten nem jeges magány, hanem a szeretet
tüzében izzó közösség , a három isteni Személy családja. Sőt , ez a közösség
sohasem korlátozódott csupán az isteni Személyekre: lsten gondolatában ott
volt mindöröktől fogva minden ember , lsten barát jainak nagy családja : lsten
Krisztusban "kiválasztott bennünket a világ teremtése elött, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk előtte, telve szeretettel" (Ef 1,4). Mi, értelmes és szeretni
tudó lények voltunk lsten teremtő művének legfőbb célja. Isten szereti minden
rn űv ét , és minden teremtmény valamiképp tükrözi lsten tökéletességét, erejét,
nagyságát, és igy puszta létével hirdeti lsten dicséretét. Teremtő művének
végsö célja mégis a hívására szabadon , szeretettel válaszolni képes lény, az
ember volt. Isten legkisebb szolgáját is jobban szereti, mint a csillagok millióit.
Mert bármilyen szépek legyenek is egy színmű díszletei, amíg az előadás meg
2

17

nem kezdódik, a szfn pad halott : a szereplók teszik élóvé, és lsten drámájában
mi emberek vagyunk a szereplő k . Az ember megje lenéséig az egész teremtés,
minden nagyszeruségében valamiképp befejezetlen volt , mert nem volt benne
az lsten képé re alkotott, Istennek szeretettel .Igen "-t mondani képes teremtmény.
Ugyanakkor lsten gondolataiban nem valami elvont emberkép, az "eszményi
ember" vol t jelen, hanem ml, valóságos emberek, élő személyek milliói, te meg
én és valamennyi embertársunk. tS nem ls mint kartotékok voltunk jelen valami
nagy mennyei hivatal irattárában : égó szeret et tárgya i volt unk . akiknek megszületésére, szeretetben való válaszára lsten az egé sz örökkévalóságon át
vágyódott.
1965-ben két amerikai asztronómus, Amo Penzias és Robert Wilson különleges rádióte leszkóppal méréseket végzett. Mér éseik során az ű rbő l rádlózörejt
fogtak fel , amely, úgy túnt , független az antenna Irányától : a zörej Inten zltása
nem volt nagyobb a nap felé vagy a mi tejútrendszerünk központja Irányában,
tehát onnan nem eredhetett. A hang az úr minden irányából egyforma erővel
érkez ett. A tudósok következtetése az volt , hogy ez az egész úrt k itöltő hang a
20 mill iárd év előtti eredeti Nagy Robbanás visszhangja , amely mindm áig viss zaverődik a világmindenségben.
Amikor az Istenben történó szeretet-robbanás visszhangja elérkezik hozzánk
az örökkévalóságból az Idó .most't-lába , az az lsten szava, lsten hozzánk intézett üzenete. Az Ószövetség számtalanszor Ismétlődő kifejezése, az "Igy szól
az Úr" tal án a legörömtel ibb kinyilatkoztatás az egész Szentfrásban. Azt jelenti,
hogy mig a pog ányok köböl . fáb61, aranyból és ezüstból készült bálványai mindig némák maradtak, a Biblia Istene szól az emberhez, párbeszédet kezdeményez. Isten minden j6hl rének gyökere az a jóhfr, hogya ml Istenünk beszélő
lsten . Anny ira sajátja Istennek a beszéd . hogy magát szónak , közlésnek, Igének
nevezi : " Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt , és lsten volt az Ige"
(Jn 1,1). S az embert az Isteni szeretet " Nagy Robbanásá"-nak nemcsak a hangja - visszhang ja - , hanem tüze is eléri. Isten szava túz : " Nézd, túzzé változtatom szádban a szavaimat" (Jer 5,14); ",Nem olyan-e a szavam, mint a túz? '
mond ja az Úr" (Jer 23,29). Isten szava túz, mert éló, égó szeretet járja át.
Csak azzal akarjuk közö lni magunkat, annak akar juk megm utatni teljes, Igazi
énünket, akit szeretünk. A közlésvágy szer ét etből fakad: lsten is azért szól hozzánk, mert szeret bennünket. A kapcsolat, amelye t lsten ki akar alakftani népével, több , mint az iparos és keze múve, vagy a múvész és alkotása, vagy a tanftó
és tanltványa közötti viszony : ez a viszony legjobban az anya és gyermeke, a
férj és feleség leg intimebb kötelékéhez hason 1ft: " Mi nt a fiút , akit az anyja vigasztal , úgy vigasztallak meg én is titeket" (Iz 66,13); " Elj egyezlek magamnak
örökre, eljegyezlek húséggel , hogy megismerd az Urat" (Iz 2,21-22).
lsten szava nem monoton zöre j : közlésm6d ját mind ig annak az embernek
szükségéhez , igényéhez, szeretettelfog6 képességéhez alkalmazza, akihez szól.
Szavában hol Inkább az ere je nyilvánul meg, hol ink ább gyengédsége. Sinai
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hegyénél lsten mennydörgésben, villámlásban, harsonaszóban, földrengésben
beszélt (vö. Kiv 19,16-19). "Az Úr szava cédrusokat tördel ... , az Úr szava tüzes
villámokat ször, az Úr szava megremegteti a pusztát, ... az Úr szava tölgyeket
csavar ki, a dicsőség Istene mennydörög" (Zsolt 29(28),5-9). Illéshez viszont nem
szélviharban, földrengésben szólt az Úr, hanem enyhe szellőben (1Kir 19,11-13).
lsten szava mindig személyhez szól, nevén szólít minden embert (vö. Ter 22,1;
Kiv 3,4; 1Sám 3,4). Amint nincs két egyforma falevél vagy hópehely, úgy nincs
Istennek két egyforma szava sem, annyira az egyetlen személyhez szóló, egyedüli alkalomhoz szabott az üzenete.
lsten szavának ezernyi színe, árnyalata van: szava hol korhol, hol vigasztol,
hol parancsol, hol simogat, hol munkára buzdít, hol gyengéden felemel. Csakugyan : "többféleképpen és különböző módon szólt hajdan az lsten . . ." (Zsid
1,1). Most azonban, az idők teljességében, "e végső időkben Fia által szólt hozzánk" (Zsid 1,2). Az idők teljessége a szeretet teljessége; az idők teljességében
szeretetének teljességét adta lsten a világnak. "Úgy szerette lsten a világot,
hogy egyetlen Fiát adta" (Jn 3,16). Isten csorbítatlan szeretettel szereti egyetlen
Fiát, és amint ebben a Fiúban és ezért a Fiúért alkotott mindent (vö. Kol 1,15-16).
úgy ebben a Fiúban szeret is minden egyebet. De mintha az idők teljességében
megfordult volna ez a rend, és a Fiú szeretetét az Atya alárendelte volna a világ
szeretetének, - mintha jobban szeretné a világot, mint egyetlen Fiát. Feldereng
Abrahámnak, az lsten iránti engedelmességből egyetlen fiát feláldozni kész
Abrahámnak az alakja : lsten az ember iránti szeretö elkötelezettségében, ígéretéhez való hűségében saját Fiától fosztja meg önmagát, odaadja a csúnyáért
a Legszebbet, az utálatosért a Legkedvesebbet, a bűnösért az Igazat. Oktalanságnak, őrültségnek tűnhet mindez, de, Pascal szerint, "a szívnek megvannak
a maga indítékai, amelyeket az ész nem ismer". Ezek a szeretet rendjében
értelmes és logikus okok arra indították Istent, hogy szeretetének egészét,
amellyel minden egyes embert külön-külön szeret, egyetlen személybe, egyetlen
emberszívbe sűrltse, hogy így egyetlen ember által szóljon hozzánk, egyetlen
emberszíwel szeressen bennünket : önmaga teljességét, szeretetének egészét
kinyilvánító Szava testet öltött közöttünk. "Az Ige testté lett, és közöttünk lakott" (Jn 1,14). Jézusban lsten Szava - szeretete - látható lett , tapintható, ember, személy, akit szeretni lehet: "Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit
saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünk tapintott: az élet Igéjét
hirdetjük nektek" (1Jn 1,1). Ki is valójában, s mit jelent számunkra ez az emberré lett Szó? Talán egy a csillagászat területéről vett másik fogalom, a "fe.kete lyuk" képe megvilágítja kissé ezt a .mvstertum tremendum"-ot.

II.
Az utolsó évtizedek csillagászai annyi új Ismerettel gazdagították az asztronómia "kelléktárát", hogy azt lehetne mondani, újrafogalmazták a világegyetemet. Az égitestek tucatnyi újonnan felfedezett fajtái közül talán a legérdekesebb,
az emberi fantáz iát legjobban Izgatja az, amelyet a furcsa "black hole", "fekete
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lyuk" néwel jelölnek. A "fekete lyuk" nem egyéb, mint összezsugorodott, összeroskadt nap. Akár az élőlények, éppúgy a csillagok is születnek, alakulnak, korszakokon mennek át, nekik is van élettörténetük. Egy csillag " élettörténetének"
végső szakasza ez a teljes összezsugorodás. A csillag e végső korához hasonlítható valamiképp az üdvösségtörténet " vé g s ő időiben " elküldött Jézus. A " fekete Iyuk"-nak négy olyan jellegzetessége van, melyek mind egyike mond nekünk valamit Jézusról. A " fekete lyuk" ugyanis
1. roppant kicsi ,
2. egészen fekete,
3. ellenállhatatlan vonzóerejú,
4. átmenet egy egészen más korba , időbe .
1. A "fekete lyuk" nagyon kicsi. A ml napunk kb. egymilliószor nagyobb,
mint a föld . A "fekete Iyuk"-ká összezsugorodott nap eredetileg ötszöröse, tízszerese is lehetett a mi napunknak. De zsugorodott, összeroskadt állapotában
alig 2-3 km á t m é r ő jű labda az egész.
Mérhetetlen szeretetében Istenünk összezsugorodott egészen kicsire. Kicsi,
újszülött csecsemő lett , maga a gyengeség , kiszolgáltatottság. Hozzánk hasonló
ember , emberi gondokkal , emberi korlátokkal, emberi szükségekkel. A halhatatlan lsten halandó lett, a mindenható lsten erőtlen , a sérthetetlen lsten sebezhető .

John H. Griffin amerikai fehérbórú újságíró mintegy húsz évvel ezelőtt meg
akarta Im i a íehérb őrű Amerikának, mit jelent az Egyesült Államokban négernek lenn i. De a feketékkel való beszélgetései során mindig a bizalmatlanság
falába ütközött. Elhatározta, hogy négerré válik. Egy orvos barátja segítségével
olyan eljárásnak vetette alá magát, amely néhány hét alatt sötét barnára változtatta bőre színét. Egyetlen öreg néger tudta a titkát, az megtanította őt néger
módon beszélni , néger módra élni. Ekkor már könnyen mentek az interjúk.
Minden fekete bizalommal elmondta búját, tudta , hogya másik megérti, mi fáj
neki , mert ő is fekete , mint saját maga. Az interjú k szövegét Griffin könyvben
tette k özzé , amely annak idején szenzáció lett. Címe : " Black Like Me" , "Fekete,
mint én".
Ugyanígy Jézushoz is nagyobb bizalommal fordulok, sokk al könnyebben
tudok neki beszélni emberlétem öröméről és kínjáról, mint egy végtelen, láthatatlan Istennek, hisz Jézus " ember, mint én". A szeretet egyik törvénye , hogy
aki szeret , hasonlóvá próbál válni ahhoz , akit szeret.
A szeretet egy másik törvénye a testi-lelki egyesülésre való törekvés. Ez a
törvény ind ította Jézust arra , hogy még kisebbé váljék, még kisebbre zsugorodjék, teljes önmagát egy falat kenyérbe, egy csepp borba súrltse, hogy Igy
ételként és italként egy lehessen azokkal, akiket szeret , és akik szeretik . Az,
akinek kenyere volt az engedelmesség, engedelme s ségből kenyérré lett. A
sz ől ö cseppnyi nedve létrehozza azt a kapcsolatot, amely a szöi ötö és a sző
lőves s zők köz ött van : a kölcsönös egymásban lakás viszonyát. Amint Jézus
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teste-vére, emberi mivolta "tartalmazta", magában rejtette a Fiú teljes istenségét , úgy a falat kenyér , cseppnyi bor magában rejti Jézus teljes emberségét
és istenség ét. Az ostya és bor teljesen átlátszó , teljesen egyszerú, minden
komplIkációtói mentes anyagi lét. Jézus a maga egyszerúségét mutatja meg,
amikor a kenyér és bor színe alá rejtózik : lénye teljesen egynemú, egyszerú,
egy vágytól ihletett, maga a teljes másoknak adottság . Amikor a kenyér és bor
színének rabjává tette önmagát , azt mutatta meg, hogy ó egészen a szeretet
rabja. Oltárainkon, oltárasztalainkon naponta valósul a kenyérszaporitás csodája : önmagából ezrek et, milliókat táplál. Nem hivás-e ez mindannyiunk számára, hívás arra, hogy mint ó, mi is egyre kisebbé váljunk, gyermekké legyünk,
egészen egyszerúek, egészen szegények, - hogy ml is kenyérré legyünk, és
étel ként kiosszuk magunkat másoknak?
2. A " fekete lyuk" láthatatlan. Magára a létére is csak más jelekból lehet
következtetni. A szó szoros értelmében lyuk a térben. Fény nem tud áthatolni
rajta . Tökéletesen fekete .
Istent nem lehet meghatározn i. Végtelen létét semmi szó, semmi gondolat
nem képes magába foglalni. Legközelebb jutott lsten " meghatározásához" Szent
János, amikor Istent a szeretettel azonos ította : " Az lsten szeretet" (1Jn 4,16).
Csak azért lehet Istent a szeretettel meghatározni, mert természeténél fogva
maga a szeretet is határtalan. " A szeretet mértéke az, hogy nincsen mértéke"
(Szent Bernát). De éppen mivel mérhetetlen, lsten szeretete nem áll meg egy
meghatározatlan íllantröplán át, Isten nem távolról , jóakaratúlag , csak úgy általában szereti az emberiséget, hanem azonosul az ember legmélyebb nyomorával.
A baj velünk emberekkel nem az, hogy kicsinyek vagyunk , hanem hogy feketék, búntól feketék, csúnyák , sötétek vagyunk . sötétség, amely a világosságot
nem fogadja be (vö. Jn 1,5). A bún sötétjében élünk. Isten annyira szeretett
bennünket, hogy eljött értünk ebbe a sötétségbe, és maga is sötétség lett értünk. Nemcsak magára vette búneinket: búneinkké lett , hogy a saját halálával
búneink pusztuljanak el : lst en " azt, aki búnt nem ismert, búnné tette értünk,
hogy általa mi lsten jósága legyünk" (2Kor 5,21). Jézusban magára vette a bún
feketeségét az, aki maga csupa szeretet, csupa engedelmesség, maradéktalan
Atyának adottság . Ha a megtestesülésben embersége eltakarta istenségét,
szenvedésében és halálában szinte még emberségét is elrejtette, emberi mivoltáról is lemondott: " Féreg vagyok , nem ember, mindenki csúfja, népem söpredéke" (Zsolt 22(21),7). Jézus nemcsak kicsinnyé lett: "a kapun kívül" (Zsid
13.12) fához szegezve társadalomból kivet ett féreggé vált, mindenkitól elhagyva ,
ruhátlanul, emberi méltóságától megfosztva. Kereszten vergódó, csúffá lett testében egyszerr e mutatja meg a bún borzalmas csúfságát és borzalmas nagyságát :
ennyit kell szenvednie, ezen kell átmennie Istennek azért, hogy az embert megmentse a haláltól. Ez a bún "ára". " Nagy volt a ti váltságdíjatok!" - kiált fel
Szent Pál, hogy felrázza a korintusi egyház búnös tagjait (1Kor 6,20). Jézus a
mi adóslevelünk, amelyet saját halálával megsemmisItett: lsten Jézusban "az
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ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolrtotta és a keresztre szegezte" (Kol 2,14).
"Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért" (Jn 15,13).
Jézus ezt tette . De Jézus önfeláldozása nem pillanatnyi nagylelkúségből, futó
I h l et bő l fakadt , hanem egy állandó belső magatartás és készség megnyilvánulása volt. I:ppen ezért Jézus feltámadt testén ls magán viselte a szegek és
lándzsa ütö tt e sebeket. Húsvét nem a hollywoodi fil mek happy end-je, ahol minden megpróbáltatás feledve van. A kezén, lábán, oldalán viselt sebek Jézus
"személyazonossági Igazolványa" , tan ltványal ezekről ismeri k fel. A sebek Jézus személye , énje lényeges részévé váltak : nélkülük nem lenne saját maga.
A feltámadás a szenvedésnek és halálnak nem elmúl ása, hanem megdicsőülése .
Jézus feltámadá sában maga a kereszthalál, mint a maradéktalan odaadás tette
került be a d icsőségbe , az örökkévalóságba . János evangéliuma a " felemeltetés " (Jn 8,28; 12,32) kettős értelmű szavával fejezi kl ezt a valóságot. A szó
egyszerre Jelenti Jézus felemeltetését a földről a keresztre és a dicsőségbe.
A feltámadt Jézus a d icsőségbe felvett, mind ig meghaln i kész, mindig meghaló,
önmagát mind ig egészen az Istennek adó ember - "Ime az ember!" (Jn 19,5) -,
és az önmagát mind ig egészen az embernek - minden egyes embernek - adó
lsten . A húsvéti esemény (Jézus szenvedése, halála és feltámadása) egyetlen
esemény : ezért lehet az Eukarisztia egyszerre a halál é s feltámadás megjelenrtése, ünneplése.
Jézusnak ez az állandó tökéletes Atyának-adottsága és ' nekünk-adottsága
fejeződik kl a Szent Sziv misztériumában. Jézus Szive ernberszlv, amellyel Isten szenvedélyesen szer et minden embert, amely lsten egész - végteieni szeretetét magában foglal ja. I:rtünk lándzsával átszúrt Sziv , amely mégis él,
és most ls értünk dobog. Búnöktől átszúrva, megbocsát minden búnt. Átszúrva
szüntelenül életét adja; vér és viz folyik kl belőle : életet ad. Sziv, amely elszen ved minden kint, hogy megértsen minden kint. Szlv : magára véve minden
kínt, meggyógyrt minden kint. A feltámadt Jézus Szive : állandóan a tökéletes
odaadás , tökéletes elfogadás állapotában izzó sztv. Jézus Szive: békénk szilárd alapja. Jézus Szive : pulzár, " lü kt e t ő csillag" , csillagfajta , amely olyan szabályos ritmusban bocsát kl mag ából rádióhullámokat, hogy csillagászok sokáig
azt hitték, értelmes lények lakta bolygóról érk ezik az üzenet. Jézus Szive , Isteni
Pulzar, hallgass meg bennünket és üzenj : vezesd, írányit sd a többi tétován
bolyongő ernbersz lvet.
3. A " black hole" vagy " fekete lyuk" égitest vonzóköre azért tel jesen fekete ,
mert vonzási ereje ellenállhatatlanul magához vonz , elnyel mindent, a fény1
beleértve. Ami fényt kibocsátana magából , az visszaesik rá, ahogyafeldobott
kö visszaesik a földre. Azért van ilyen óriási vonzóereje enn ek a csillagnak,
mert bár kicsi golyó csupán , de ugyanazt az anyagmennyiséget tartalmazza,
mint a hatalmas nap, végtelen mértékben összesúritve, összenyomva .
Sok külső cél , vállalkozás képes összehozn i embereket. De közös ügy még
nem jelent Igazi közösséget, közelséget. Ha egy másik emberhez nem külső
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indíték, hanem a másik személye miatt vonzódunk, ezt hívjuk szeretetnek. Viszont még ha szeretettel vágyunk is egy másik ember után, vajon sikerül-e közelednünk hozzá? Testi közellét nem biztos, hogy meghozza a lelki találkozást.
Mennyire vagyunk képesek kilépni magányunkból, mennyire vagyunk képesek
áthidaini a magunk és a másik ember közötti szakadékot? Belénk mar néha
Tóth Arpád sorainak igaza:
Ó, csillag, mit sírszl Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szivekl
A Sziriusz van tőlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj , ki mondja meg?
Ó, jaj , barátság, és jaj, szerelem I
Ó, jaj, az út lélektől lélekig I
Küldőzzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant, jeges úr lakikl

(Lélektől

lélekig.)

Szeretnénk szeretni , de tudunk-e? A szeretet Istentől jön. Ahhoz , hogy szeretni tudjuk akár Istent, akár embertársunkat, Istennek kell előbb szeretnie
bennünket : "Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket" (1Jn 4,19);
"Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való" (1Jn 4,7).
Egyszeru, általános iskolás laboratóriumi kisérlet: Ha egy pohár vizben
annyi sót oldunk fel, amennyit a viz tartalmaznl képes, és a vizet állni hagyjuk,
semmi sem történik. De mihelyt valami bármilyen apró szilárd tárgyat, mondjuk
cérnaszálat lógatunk a vízbe. a szálort sókristály kezd formálódni , és lassanként
a víz teljes sótartalma egyetlen nagy kristállyá válik.
Ha az emberszIv túl gyenge ahhoz, hogy elegendő vonzóerőt gyakoroljon a
másik emberre, lsten szeretetének megvan az ereje , hogy minden embert magához vonzzon . Jézusban lsten szeretetének teljessége lakik: ő az a világba eljött "szál" , amelyen a kristály formálódni kezd . Nélküle magunkba zárva, izoláltan, magányosan, céltalanul sodródunk a világban, de mihelyt ő belép életünkbe, ellenállhatatlanul magához vonz bennünket: "Ha majd felemelnek a földről,
mindenkit magamhoz vonzok" (Jn 12,32).
Jézus tudta , hogy egyedül az ő szeretete képes feloldani az ember magányát, tud enyhülést adni sebeire , tud értelmet adni életének, ezért nem szü nt
magához hlvni az embereket : " Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok
s akik terhet hordoztok, én megkönnyitlek titeket" (Mt 11,28); " Aki szomjazik,
jöjjön hozzám és Igyék" (Jn 7,37); " IO n vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön ,
többé nem éhezik , s aki bennem hisz, nem szomjazik soha" (Jn 6,35). Elsőnek
Izrael fiait akarta maga köré vonni, sikertelenül: "Jeruzsálem, Jeruzsálem,
l
hányszor akartam egybegyújteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyújtl csibélt,
de nem akartátok" (Mt 23,37). De ha ők el is utasitják a Megváltót, más nemzetek nem fognak ellenállni vonzásának: " Sokan jönnek majd napkeletről és

r...
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napnyugatról, és letelepednek Abrahám , Izsák és Jákob mellé a mennyek országában" (Mt 8,11).
János evangéliumának v isszatérő kifejezése "Jézus órája " . Többször utal
János vagy arra, hogy ez az óra még nem jött el (2,4; 7,30; 8,20),vagy hogy
ez az óra elérkezett (12,23; 13,1; 17,1). Ez az óra Jézus megváltó művének az
órája, az óra. amiért a világba jött (Jn 12.27), s amely után, Lukács megjegyzése szerint (22,15), vágyva vágyott. Ez az az óra, amelyben Jézus magát egészen nekünk adta , előbb az Oltáriszentségben , majd a kereszt en, - amelyben
Jézus magát értünk, nevünkben egészen az Atyának adta. Jézu s életének utolsó
napjai leírását János ünnepélyes bevezetéssel kezdi : "Jézus tud ta, hogy elérkezett az órája. [. . .1 O mindig szerette övéit, akik a világban voltak, de most
megmutatta szeretetének teljes nagyságát" (Jn 13,1). Jézus mindig magában
hordta lsten végtelen szeretetét , de valamiképp ezt a szeret etet teljes mértékben szenvedése és halála eseményében "aktiválta", ekkor, ebben az "órában"
nyilvánult meg szeretetének teljes " szélessége és hosszúsága, magassága és
mélysége " , most vált láthatóvá .Krlsztus minden értelmet meghaladó szeretete "
(Ef 3.18-19): " A szeretetet arról ismerjük fel , hogy életét adta értünk" (1Jn 3,16).
Igy érthető , hogy Jézus vonzóereje is kereszthalálakor nyilvánult meg l egerő
sebben : " Ha majd f e I e m e I n e k a f ö I d r ő I , mindenkit magamhoz vonzok" (Jn 12,32); "Jézus m e g h a I . . . , hogy lsten szétszóródott gyermekeit
egybegyűjtse" (Jn 11,51-52).
Mégis : Jézus vonzóerejét nem tulajdonltja saját érdemének, tudja, hogy az
Atya ereje , szeretete működik rajta kereszt ül : "Senki sem jöhet hozzám, ha az
Atya, aki küldött, nem vonzza" (Jn 6,44), s ugyanez fordítva is áll : " Mindenki,
akit nekem ad az Atya, hozzám jön" (Jn 6,37).
Jézus az egyetlen igazi vonzóerő a világban, ő hozza közel egymáshoz az
embereket is: " Ahol ugyanis ketten vagy hárman öss zegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük" (Mt 18,20). De ő azt akarja, hogy vonzóerej e rajtunk keresztül is működjék , ezért nekünk is tevékenyen együtt kell dolgoznunk Jézussal: " Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyű jt velem, az szétszór" (Mt
12,30). Igy: minket is belevonva mások üdvössége munkálásába, saját munkatársaivá téve bennünket, építi, formálja, növeli Jézus lsten népét , az Egyházat.
4. Természettudósok azt állitják, hogya "fekete lyuk" , lyuk nemcsak a térben, hanem az időn is: ha lehetséges volna oda eljutni, rajta keresztűl egy
teljesen más időbe , teljesen más korba kerülnénk.
Jézus jóhíre azért jóhír, mert életében nem a sötétségé, nem a Golgotáé,
nem a halálé volt az utolsó szó.
Mert megölhették hitvány zsoldosok
és megszűnhetett dobogni szíve Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die .
(Pilinszky János)
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Jézus eljött a sötétsé günkbe, halálában maga is egészen sötétséggé vált azért,
hogy ki ragadjon bennünket a sötétségből , és átvigyen lsten vil ágosságára. A
sötétség ből kiragadás aktusa Jézus felt ámadása volt. Ha ő fel nem támad, halottak maradunk mi emberek valamennyien . Jézus felt ámadásában derült ki,
hogy ez a názáreti vándortanrtó több , mint a nyom orultakkal mélyen együttérző,
értük még életét is odaa dni kész ember . A feltámadásban derült ki, hogyaz,
aki értünk való szeretetből kic sivé, gyengévé , sötétséggé vált, az a hatalmas
és erős lsten, az élet teljessége, maga a világosság . A feltámadásban derült
ki, hogy lsten szeretete erős szeretet, hogy Jézus valóban lsten Szava, aki az
égből jött, és nem térhet oda vissza munkájavégezetlen ül : " Amint az eső és a
hó lehull az égből és nem tér oda vissza , hanem megöntözi a föld et, és termő
vé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőn e k és kenyer et az éhezőne k, éppen úgy lesz a Szavammal is, amely ajkam ról fakad. Nem tér vissza
hozzám eredménytelenül, hanem végbev iszi akaratomat, és elér i, amiért küldtem" (Iz 55,1 0-11).
A különbség Nagypéntek teljes sötétsége és húsvét hajnala ragyogása között évezredek nek, eónoknak felel meg. Jézus feltámadásával új kors zak pirkadt
a világra, betört világunkba lste n világosságának ragyogása: " Már oszladozik
a sötétség , és világít az igazi vil ágosság" (1Jn 2,8). Mi ndenki , aki hittel befogadja Jézust életébe, és ezt a hitét tettekkel megéli , új korban, lst en világosságában él : " Annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétsé gből megh ívott benneteket csodálatos világosságára" (1 Pét 2,9); "Valaha sötétség voltatok, most
azonban világosság az Úrban . Éljetek úgy, mint a világosság fiai " (Ef 5,8; vö.
Hesz 5,5); " Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit" (Róm 13,12).
Szent Pál kife jezése : ..a világosság fegyverei " , küzdelemre utal. Az üdvösségtörténet jel en szakaszában a két világ, a világosság és sötétség még harc ban áll, birkózik egymással. Jézus feltámadásával a küzdelem kimenetele már
el dőlt Jézus javára , de még nem ért véget. Amint Jézusnak végig kelle tt harcolnia a maga harc át, úgy végig kell harcolnunk a magunkét nekünk is. Eletmódunk révén nekünk magunknak is fényforrássá kell lennün k a sötéts égben,
világosságot kell sugá roznunk egy sötét világba: " . . . a gonosz és romlott nemzedékben [... l úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben "
(Fil 2,15). S amint Jézus tiszta szeretetből adta oda magát egészen , úgy nek ünk
is szere tet bő l ezt kell tennünk. Jézus győzelme a szeret et g yő z elme , a világosság országa a szeretet birodalma: " Aki szereti testvér ét, már eljutott a világosságra. [. .. l Aki azonb an gyűlöli testvérét, az sötétségben van, a söt étségben
jár" (1Jn 2,10.11).
Krisztus világosságát itt a földön csak hitü nkkel láthatjuk. De talán nem
helyén való , ha a hitet a ..csak" szócskával lekicsinyelj ük. A hit az az ajánd ék,
az a képesség , amelynek révén Krisztusban lakhatunk, Krisztussal egyek lehetünk, és Krisztussal egyszerre két világb an, két korban élhetünk . Helyesebb
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tehát a mondatot megfordrtani : Krisztus vilá gosságát hitünk révén már itt a
földö n is láthatjuk . Hitünk egyesit bennünket Krisztussal. Ó az igazi Jákob -létrája, amelyen akadálytalanul fel-Ie járhatunk az ég és a főld között. " I:n vagyok
a kapu", mond ja nekünk Jézus (Jn 10,9). Krisztusban élve egyszerre vagyunk
jelen földi világunkban, a küzdelem honáb an, veszünk részt Jézus szenvedésében, és vagyunk jelen az égi világosságban, lsten békéjében.
Ezt a Krisztusban élést, Krisztusban gyökerező egzisztenciát Szent János
. örök élet"-nek nevezI. János .őrök élet" kifejezése nem puszt án olyan életet
jelent, aminek nem lesz vége soha, amit nem törhet derékba a halál , hanem
egy másfajta, idön túli, idön kívüli életet, Istennek bennünk jelenlevö életét .
amelyet már itt a földön , idöben és térben való életünk során birtoklunk : "Az
isten örök életet adott nek ünk , s ez az élet az ö Fiában van. Aki magáénak
mond hatja a Fiút, annak van élete . [. . .l Nektek, akik hisztek az lsten Fia nevében, örök életetek van" (1Jn 5,11-13) ; " Atyám, [. . .l hatalmat adtál Fiadnak
minden ember föl ött, hogy akiket nek i adtál, azoknak örök életet adjon . Az az
örök élet, hogy ismerj enek téged , az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus
Krisztust" (Jn 17,2-3). Az örök élet nem egyéb , mint lsten és Jézus Ismerete.
De az "i smeret" Szent János szótárában nem egyszerű értelmi folyamat gyümölcse, hanem szeretetben való megismerés. egy másik személynek olyan ismerete, amely a másik szeretése által alakul ki bennünk, amelyben az ismere t
és szeretet kölcsönhatásban áll egymással, és az egyik növekedése a másik
növekedését eredményezi. Nem valami állapot, hanem folytonos növekedés
folyamata. S ami e szerető megismerés révén bennünk növekszik, az nem csupán Ismeret, nem is csupán szeretet, hanem maga a másik személy, Jézus
Krisztus. Jézus maga az " örök élet" : "Tudj uk, hogy az lsten Fia eljött és megadta nekünk az ért elmet ahhoz, hogy megism erjük az Igazat. MI az Igazban
vagyunk , az ö Fiában, Jézus Kris ztusban. Ó az igaz lsten és az örök élet" (1Jn
5,20).

Uptay György
SZIV~NE K GONDOLATAI N E MZE D ~KROL NEMZEDI!KRE

(Jézus Szive-tisztelet és Ószövetség)
" Hogy beteljesed jék az Irás" , .J rva van" - olvassuk sz árnos helyen, sőt
imádkozzuk a hitvallásban : "az Irások szerint". Az ószövetség i Irás természe tesen nem tudhatott a megtestesült Istenf iáról , hiszen a próféták által öseinkhez
szóló lsten csak a végsö korszakban beszélt hozzánk Fia által (Zsid 1,1-2). MI
viszont már jól tudjuk , hogy Jézusban betel jesült az Ószövetség . Jogosan keresünk azért ószövetségi gondolat okat , hogy feltáruljon e lő tt ü n k Szívével kap-
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csolatban is mindaz , amit okulásunkra írtak meg nekünk, akik a végső időkben
élünk (1Kor 10,11).
Jelkép és feltárás szükségszerüen megelőzi és nyomon követi egymást az
lsten írott igéjében . Jézus Szivének fiz ikai megny itása alkalmáva l üdvtörténeti
kibontakozásra utal az evangélista, amikor Zakariást Idézi : " Fölt ekintenek arra ,
akit keresztülszúrtak" (Jn 19,37). Az átszúrt Szív fényt derít elfelejtett mondatokra. Az emmauszi tanítványoknak így magyaráz meg Jézus mindent, ami róla
szól Mózestől kezdve az összes prófétáknál (Lk 24,27). A Szentlélek ugyancsak
ezen az Úton vezette tovább a Mester tanítványait.
Osegyházl felismerés

Elmélkedés és igehirdetés komolyan vette és korán belátta , hogy .rntnden"
Jézusról beszél az Irásokban. Elég volt rágondolniuk, hogyan " akadt meg a
szeme" Mesterüknek (Lk 4,16kk) Izajás tekercsében a helyen : "Az Úr Lelke
nyugszik rajtam , mert fölkent engem , és elküldött, hogy örömhírt vigyek" (uo.
18; lz 61,1). Az ősegyház megértette, hogy Jézus istenemberi és messiási öntudatát ószövetségi helyek t ápl álták . Szentlélekkel és hatalommal való felkenetése (ApCsel 10,34) abban is megmutatkozott, hogy felismerte és következetesen hirdette övéinek a Messiás lelkivilágát ezekben az ósi szövegekben.
Igy jelenik meg Máténál az Úr szolgája (Iz 42,1-4), akiben mint Fiában kedvét
találja az lsten, és kiárasztja rá Lelkét. Megmutatkoznak a Szív világának kedvenc messiási képei: a megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsest nem
oltja ki, és gyózelemre viszi az Igazságot (Mt 12,17kk). A Kereszte lő nek a börtönbe küldött üzenet (Mt 11,2kk), miszerint vakok látnak , sánták járnak , leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak felt ámadna k - nem pusztán a
Messiás tetteit hirdeti, hanem az Eljövendó lelk i beállítottságáról, szívének
erényeiről beszél. Izajás és Jeremiás számos prófétai igé je visszhangzik Jézus
szavaiból , amikor a mennyei Atyát mint az ég és föld urát dicsőít i , az embereket pedig szelíd és alázatos szlvű Mesterként hívogatja magáho z, hogy tanuljanak tőle. János evangélista ószövetségi nagy képekk el örökíti meg az lsten
Bárányát, a Jézus testében megnyitott új szentélyt, a magasba emelt életmentő
jelet, a manna helyett adott élő kenyeret, az életét feláldozó jóp ásztort . Valamennyi így alkalmazott kép mögött Jézus élő tanítása áll, ő fogadta szívébe
az Oszövetségnek ezeket a kedves gondolatait, mikö zben Imádságban újra meg
újra átelmélkedte ezeket a képeket, és a szlv bőségéböl szólva tanítványai elött
felvillantotta óket.
Az apostoll Egyház tanítói számára ezért ezek az ószövetség i helyek mindenkor az Atya szándékáról és a Fiú lelkületéről beszélnek. Dávid jövendölése:
Nem engeded , hogy rothadás érje Szentedet - mélységes dogmatikai tartalmat,
ugyanakkor meglepően személyes elemeket tár fel : a Messiás szíve örül , nyelve
énekel, teste reményben nyugszik el, az Úr az élet útját mutatja meg neki , és
örömmel tölti el színe előtt (ApCsel 2,22kk). A vecsernyéből hozzánk oly közel
álló zsoltárvers (Igy szólt az Úr az én Uramhoz 110,1) diadalmasan szólal meg
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a Péter-kérügmából (ApCsel 3,34). Mintha csak magát a Mestert hallanánk, aki
ug yanebből a ve rs b ő l kiindulva némrtja el játékos könnyedséggel a szadduceusokat. Isten dicsőségének kisugárzásáról és lényegének képmásáról beszél
a Zsidóknak írt levél szerz ője, de dogmatikájához messiási zsoltárverseket perget, Jézus b első világát festi : Fiam vagy te, örök Szülöttem - I:n Atyja leszek ,
ő pedig Fiam - Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot - Jobbom felől foglalj helyet - Lába alá vetettél mindeneket, s úrrá tetted kezed művei fölött (Zsid 1-2. fej .). Tud a szentíró Jeremi ás szavairól (Jer 31,31-34 gör.) , miszerint Jézu s, az örök főpap tökéletes szövetséget közvetit, de megint csak mint
lsten szíve szerinti főpap, aki kézen fogva vezet , elménkbe és szívünkbe írja
törvényeit, általa az Úr népe leszünk, aki irgalmas hozzánk, és nem emlékszik
többé vétkeinkre (Zsid 8).
Elfelejtett Jézus-kép

Kinek tartják az emberek az Emberfiát? - Nem figyelünk fel arra, hogy Jézus nem tesz ellenvetést, amikor beszámolnak a közvéleményről. Tudja, hogy
ez a vélekedés nem a teljes igazság , de tudja azt is, amit Mózes szava (MTörv
18,15) nyomán a nép reménységgel vár: lsten elküldi a megbékélés idején a
Megváltót, ahogyan megmondotta réges-rég szent prófétái ajkai által. Itt azután
Péter kifejezetten idézi Mózest: "Az Úr, a mi Istenünk hozzám hasonlóan prófétát támaszt nektek testvéreitek sorából. Hallgassatok rá rnlndenbenl" (ApCsel
3,20-22) De miért éppen Keresztelő Jánoshoz, Illéshez illetve Jeremiáshoz hasonlították a kortársai Jézust? Erőteljes egyénisége miatt , ahogyan az utolsó
ószövetségi próféta látomásszerűen beszél róla: férfiemberként meglisztítja
szérűjét, a fejszét a fák gyökerén tartja, nagyhatalmú király és szigorú bíró, aki
egykor az ég felhőiben jön , amint ezt Jézus bírái előtt majd maga is állítja.
Tűnőfélben van fogalomvilágunkből az erőteljes vonásokkal megrajzolt Jézus képe, hiszen modern ember módjára mindent megértünk és mindent megbocsátunk. Kötetlennek, szabadnak érezhetjük magunkat az olvasmányoknak
és a hívek könyörgésének megválasztásában, alakításában. A zsinat óta bőveb
ben terítjük az igeistentisztelet asztalát, de talán nem mindig gondolunk rá,
hogy erőteljes ószövetségi szövegek felhasználásával elvehetjük azt a bizonyos
édeskés ízt, amit éppen a Jézus Szíve-tisztelettel kapcsolatban nem mindenki
tart kivánatosnak és élvezhetőnek a Bárány lakomáján.
Példának vehetjük Jeremiástól a prófétai meghivást és az első feddő beszédet (2,1-2.11-13) , amit Jézus nyilván hallott, alkalmilag talán fel is olvasott
a zsinagógai istenti sztel eten . Jól ism erte a gono sz és megátalkodott emb eri
szIvet , egyetértett a megtérést sürgető szóval. Vállalta az igaz sorsát, vagyis
kiszolgáltatottságát evilágon. Isten választott emberében saját hivatását ismerte
fel, és nem kivánt perbe szállni az Úrral, hanem megnyugvással fogadta akaratát. Újszövetségi ember fülének alig érthető nyelvezet ez a prófétai beszéd:
Juttasd fia ikat éhlnségre - hányd őket kardélre - asszonyaik váljanak gyermektelenné és özveggyé - férjük haljon meg dögvészben - ne kegyelmezz gonosz28

ságuknak - ne töröld el vétküket - bánj el velük! Az isteni bosszúállást sürgetó próféta prédikációja lehet-e elójátéka a szelíd és alázatos sz ív ú Jézus
evangéliumának? Kérdéssel válaszoljunk : Jézus szelíd és türelmes Szívének
szeml életében feledhetjük-e teljességgel azokat a tüzes kitöréseket , amelyeket
megóriztek számunkra Jézussal kapcsolatb an az evangé liumok? Hitetlen, gonosz, par ázna, romlott nemzedéknek mond ja kortársait, és tür elmetlenül kérd i,
meddig kell még körükben maradnia (Mt 17,16), meddig kell még t űrn ie óket
(Mk 9,19). A z öldell ő fügefán , amikor még nincs ott az érés ideje, hiába keres
gyümölcsöt, és megátkozza a fát: "Soh a senki ne egyen rólad gyümölcsötl"
I:rdekes módon tanítványai - keleti embere k ! - nem a rob usztus mondaton
csodálkoznak el, hanem csak a fügefa hirtelen elszáradásán (Mt 21,18kk). A
jajkiáltásokat kemény utószó rekeszti be : " Kígyók, viper ák fajza ta! Hogyan kerülhetnétek el a kárhozat büntetését? " (Mt 23,33) Könny ezik a város és a templom fölött, de biztosnak hirdeti pusztul ását. A vég ítéletkor a gono szoknak hallaniuk kell : "Távozzatok tólem, ti átkozottak!" (Mt 25,41)
Idetartozik még Jézus elószeretete el őtutára iránt. Úgy dícséri, mint aki nél
nagyobb nem született az asszonyok szülöttei között : Ó az az Il lés, akinek el
kell jönnie ((Mt 11,7kk). Sorsában saját sorsát látja , de félelem nélkül üzeni
Heródesnek, aki a Keresztelót lefejeztette, és öt is meg akarta öletn i: " Mondjátok meg annak a rókának: Lám, ma és holnap ördögöt üz ök és gyógy!tok,
csak harmadnapra leszek készen " (Lk 13,32). Öntudat és kelló önbecs ülés jellemzí az Emberfiát : tanítványai joggal mondják Úrnak és Mesternek, mert az
(Jn 13,13 a lábmosás után!), Simon fófarizeustól számonkéri udvari atlan ságát
(Lk 4,44kk). Az Atyától, akit megdicsó!t itt a földön, azt kéri: " Dicsóíts meg magadnál abban a dicsóségben, amelyben részem volt nálad , mielótt a világ lett "
(Jn 17,5).
Nehéz fejezet ez: megérteni az öntudatos, lsten ügyéért mind ig készenlétben álló Istenfia szívét , aki nem riad vissza t őle , hogy kötélból font korb ácsot
ragadjon a kufárok ellen , mert buzgalom emészti az Úr házáért (Jn 2,17; Zsolt
69,10). Tüzet akar gyújtani a földön , és azt várja, hogy lángra lobban jon ; megoszlást és kardot hoz, nem feltétel nélküli békés megalkuvást hird et; bűnb ána
tot követel; a kereszthordozást feltétel nek szabja ; beszédünket .,igen, igen-n em,
nem" határok közé szorítja; belépésre a sz űk kaput ajánlja ; az é letre vivó utat
szűknek és meredeknek hirdeti ; a gazdag üdvözülését bizonytalannak tartja.
Az Úr szolgája

Az Úr szolgáj áról szóló izajási ének Messiása jól beleillik Jézus Szíve-tiszteletünk megszokott világába . Vonzódik a modern ember az Úr választottjához,
akiben kedve telik. Isten lelke szerintinek ismeri a Megváltót, aki nem ismer
er őszakot, hanem majd egykor a békességszerzóket hirdeti boldognak (vö. Iz
42,1 kk). Hasonlóképpen közel áll hozzánk Izajásnál az Úr szolgá járól szóló
második ének (49,1-9), bár ebból a szakaszból sem híányoznak az eróteljes
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férfiegyéniségre jellemző képek. A liturgia ezért is alkalmazza ezt az éneket
a Keresztelő alakjára, aki éles kard és hegyes nyil az Úr ügyének védelmében. Ali viszont a legtöbb kitétele az Emberfiával kapcsolatban is,
aki azért szenvedi el a halált, hogy "Isten szétszóródoll gyermekeit egybegyújtse" (Jn 11,52), vagyis az ének szavai szerint: visszavezet, fölemel, célhoz
segit, megszabadit, helyreáll rt, örökséget oszt ,
előszeretelIel

A két nagy kép Izajásnál (50,4-9; 52,13-53,12) méltán viseli az elnevezést:
A mi Urunk Jézus Krisztus kinszenvedése Izajás próféta szerint. Nagyhéten
mindenkor bőségesen merltünk ebből a prófétai forrásból. Látjuk a megveteIlet,
az utolsót az emberek közöll, akit nem becsültek sokra, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi búneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; az
Úr az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát; megkinozták, és ő alázallal elviselte; mint a leölésre, nyírásra viII juh ki sem nyitotta a száját (Iz 53,3kk).
Mennyire jól értelle az apostoli egyház ezeket a helyeket, mutatja az etióp udvari ember megtérése, ak inek Fülöp éppen ezt a helyet magyarázza meg a
rövid keresztelési oktatásban, és hirdeti a szöveg alapján Jézust, az lsten Bárányát.
A bensőség és elmélyültség képeit találjuk Ezekielnél. Mondatai az új szlvről és az új szellemről szólnak (Ez 36,26kk; 11,19; 18,31). Az engesztelésnek ill
megjövendölt lelkülete mindenkor ollhonos volt és marad a Jézus Szive-tiszteletben. Dávid Igaz fiában pedig a jópásztor képe válik valósággá: Egyháza új
lelki ország az idők végezetéig (Ez 34,23kk). Közös gondolatkincse Izajással
és Jeremiással a jópásztor gondolat : az Úr mint pásztor legelteti nyáját, bárányait karjára veszi és ölében hordozza (Iz 40,11), pásztorként összegyújtl és
őrzi a nyáját (Jer 31,10), az elszéledtekről maga gondoskodik, őrzésükre Igaz
sarjat támaszt Dávidnak (Jer 23,5). Jézus, a jópásztor ismeri juhait, névről szóHtja őket, vállán hozza vissza az eltévedtet, sőt étetét adja juhaiért (Jn 10,1-18).
Szívből sajnálja a pásztor nélküli juhokat (Mt 9,36), megjövendöli, hogy elszéled
a nyáj, ha megverik a pásztort (Mt 26,31; Zak 13,7), bizalommal várja, hogy egy
akol legyen és egy pásztor (uo .). Egészen bensőséges imát ad mindehhez
a 23. zsoltár: benn e előtúnik a jópásztor Szivének minden szép vonása .
Örök szeretelIel szerellelek - szól népéhez az Úr -, azért megőriztem irántad irgalmasságomat" (Jer 31,3). Jeremiás próféta a Vigasztalások könyvével
(a 30. fejezellől kezdve) Jézus Szive érzéseinek Ihletell hirnöke: I:n veled vagyok, hogy megszabadrtsalak (30,11) - Gyógyulást hozok neked, és kigyógyítlak sebeidből (30,17a) - Aki szétszórta Izraelt, össze is gyújti, és úgy őrzi , mint
pásztor a nyáját (31,10) - Gyászukat akkor örömre forditom , megvigasztalom
őket, s örömet szerzek nekik fájdalmuk után (31 ,13) - Szívemnek meg kell
indulnia, meg kell könyörülnöm rajtuk (31,20) - Új szövetséget kötök Izrael
házával és Júda házával : Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe from.
I:n az ő Istenük leszek, ők meg az én népem (31,31.33) - Orvosságot és gyógyulást készítek nekik ; meggyógyítom ő ke t . Megtisztrlom őket minden vétküktől, és gonoszságaikat megbocsátom (33,6.8) - Igaz sarjat támasztok Dávidnak,
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aki jogot és Igazságot teremt az országban. ~s ez lesz a név, ahogy a várost
hivják : "Az Úr a mi igazságunk" (33,15-16).
Az Istennek szive van hozzánk, és szivügye vagyunk Urunknak. Jézus Szivének ehhez a nagy kinyilatkoztatásához nyitnak utat az Istenember mindennapos
imái, a zsoltárimádságok. Nagycsütörtökön zsoltárt énekelve megy ki az Olajfák
hegyére. Gyötró szenvedésében a kelyhet emlegeti: "Uram , örökrészem és
kelyhem, te tartod kezedben sorsomat" (Zsolt 16,5). - Istenem , Istenem miért
hagytál el, miért maradsz távol megmentésemtól, panaszos énekemtól? - kezdi
Imádkozni keresztfáján (Zsolt 22). Ne maradj távol szükségemben, légy közel,
mert sehol sincs segftségl (22,12) - Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem
Inyemhez tapadt (22,16). - Olyan vagyok , mint a kiöntött viz . Csontjaimat szétszedték, szivem mint a viasz (22,15). - Ne maradj hát távol, Uram, te vagy
segftségem, siess mentésemrel (22,20) Lehet-e emberibb és ugyanakkor mélységesen Istenben blzó Imádság, mint ez az egyetlen nagy felkiáltás a szenvedés poklából?
Allandó gondja a krisztológiának, hogyan egyeztesse a Jézus személyében
elválaszthatatlanul egyesült isteni és emberi természetet. Megoldást klnál Jézus istenemberi Szive , amelyben minden emberi nemes érzelem és az istenség
egész teljessége lakozik. Istenemberi lelkét, gondolat- és eszmevilágát naponta
átjárták és éltették az Ószövetség felsorolt gondolatai. Még nem testesült meg
az Ige, amikor az lsten gondolatai már emberileg felfogható alakot öltöttek az
Irás igéiben. Megszentelt szavaikban ott rejtőzik, amit az evangéliumok meg
nem öröklthettek, mert a zsoltárok szavait, az éjszakai magányos órák sok
csendes imáját csak a rejtekben Fiát hallgató Atya ismerhette. Szivének gondolatait nemzedékról nemzedékre valamennyire mégis megtalálhattuk, mert a
most szemügyre vett szövegeket Jézus eredetiben ismerte, olvasta , Imádkozta,
ezekkel a szavakkal hirdette az Ország evangéliumát.
Egyházunk naponta szól ít minket az örök életre s z öke ll ő vizforráshoz, az
lsten igéjéhez. Jézus él tovább közöttünk, az Eukar isztia és az Ige terftett asztalához 6 hív meg minket hivó közösségben: "Aki szomjazik, jöjjön hozzám,
és Igyék, aki hisz bennem; belsejéből az Irás szava szerint éló vizek folyói fakadnak" (Jn 7,37-38).

Molnár Nándor

A KELETI EGYHÁZ KRISZTUS-K~PE

I.
Altalában szólva a bizánci kereszténység eszmei Jézus-képéról , aligha szolgálhatunk méltóbb kezdettel az Itt következő mondanivalókhoz, mint a Hagia
Szophia "Pantokratór"-jának felidézésévei. Személyes konstantinápolyi élmé31

nyelm alapján is úgy érzem : ez az ábrázolás mutatja legmaradandóbban mindazt, amit egy keleti keresztén y megélhet, amikor megpillantotta az Istenembert
a kupolák mozaikjain vagy freskóin, vagy az ikon osztázon az apostolo k közepette. "O a láthatatlan lsten képmása , mind en terem tménye k elsőszülött je" hirdeti Krisztu sról az Apostol (Kol 1,15). I:ppen ezt fejez i ki a Pantok ratór fenséges arca , egész alakja és tartása , amikor felidézi bennünk az íté lő, vagy akár
a tan itó Kris ztus képét , és felind ítja az Istenember iránt a csodálat és rettegés,
a tisztelet, félelem és szeretet érzelmeit. '
Ez az I s t e n e m b e r - K r i s z t u s : a tökéletes lsten és ugyanak kor tökéletes ember egyesül ése, kever edés nélk ül (aszünkhütosz) , amint azt a Kalke dóni zsinat 451-ben meghatározta!
A két term észet nem rontotta le egymás tulajdonságait, de elszakíthatatlanul
egyetlen személyt (hen proszópon), egy szubsztanciát (mian hüposztaszin) alkotnak.'
" A felt ámadásban (már jóval e zsinat előtt , Szent Athanáz tanítása szerint
is) az isten emberi valóság manifesztáció ját látják, melyet a megtestesülés hozott létre . . . , mely a további események kiindulópontja, de mégis a feltámadás tel jességére rendel őd ik . " •
Ez a felfog ás annyira természetes a bizánci kereszténység Krisztus-eszméjében, hogya nyugati keresztény, vagy akár a nem keresztény ember is azonnal
megláthatja: a keleti egyház hivői számára a Húsvét az "Ünnepe k ünnepe" , sokkal ben ső ségesebben , mint egy átlagos nyuga ti keresztény gondolhatná,
akinek áhítata ( főleg a " Devotio moderna" uralomra jut ása óta) inkább a Karácsony Jászol ára és a Nagypéntek Keresztjére irányul. '
Az Istenemb er nemcsak a tökéletes átlstenülés (theopoiészisz, theophaneia),
hanem a tökéletes emberség megnyilatkozása is. (Ez utóbbiban hasonló a k özépkori héber rabb ik " Ádám Kadmón"-jához, de sokkal több az emberi tökélynél.) O a Megtestesült Második Isteni Személy, aki istenségénél fogva egylényegű (homousz ion) az Atyával, és emberségében egy lényegű mivelün k." Ennek a
Krisztusnak a szenvedése és halála sem pusztán emberi , hanem istenemberi
(theanthrópikus ), ezért nem is a szenvedés és pusztulás romlandóságát, hanem
a fájdalom mélysége it látják meg benne az ikonfestők . A Feltámadás korai ábrázolásában viszont az emberséggel sorsközösséget vállaló Krisztus a holtak birodalm ából segí ti ki az e l s ő emberpárt, mint az egész emberi nem jelképeit.'
Mint igen jellegzetes keleti képábrázolási sajátoss ágot említhetjük még e
bevezetésb en azt is, hogy a bizánci Mária-t isztel et mind ig kris ztocentrikus ;
Krisztus anyjának ált alános keleti elnevezése: " I s te n s z ü l ő " (Theotokosz) , és
legtöbbször mint kisgyermekét karj án tartó anyát ábrázolják. Arcáról és egész
alakjáról az ő " kegyelemmel tel jesség ének " ö röktől fogv a kijelölt értelme és
célja sugárzik: az Istenember szü lőjének anyai bo ldogs ága és sz ű zl méltósága.
Eszmeileg hasonló Kri sztus-képet mutat számunkra a bizánci li turgia is,
mind a szó általános értel mében, mind pedig a spec iális keleti jelentésben
(" szentmise") . Már J. Casper megállapítja a különbség et 1939-ben: "A nyugati
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liturgiában erőteljes rendszeresség uralkodik - legalábbis a fiatalabb liturgIákban -, a keletiben ezzel szemben lebilincselő dr ámals áq.?"
De a különbség nem csupán ..múfaji" , hanem mélységesen "tartalmi" jellegú is : ..A római liturgia római szigorról és higgadtságról tanúskodik, ezzel
szemben a keleti liturg iák a vergődő lélek felkiáltása lsten után, véget nem érő
ujjongás lsten magasztos fölségén ." . Ezzel szoros kapcsolatban áll az is, hogy
- éppen egész liturgiájának tanúsága szerint - a keleti kereszténység nemcsak
a legnagyobb mértékben krisztocentrikus, hanem az "Amor Sanctus" érzelmi
forróságával, valósággal rajongó szeretettel veszi körül az Istenszülőt.
Ugyanakkor ez a krisztocentrikus egyház a legteljesebb módon "pneumatIkus" egyház is: "A keleti egyház a Szentlélek egyháza is. O, a Szentséges és
I:letadó, aki leszállt az Úrra , aki Jézust Krisztussá tette, ő kell, hogy megszentelje a keleti egyházat is, minden tagját és az egész világot, isteni élettel eltöltse és Kris ztus mintá jára alakítsa." ,.
De Kelet egyházainak a nyugatiaktól eltérő Krisztus-képéről nem csupán
az ikonográfia és a liturgia tanúskodik szoros összefüggésben, hanem a keleti
szellemiség, a keleti hagyomány és a teológiai módszer különbsége is. "Míg a
nyugati ember e m p i r i k u s beállítottságú, érdeklődését elsősorban a dolgok
..létezésének ( = exístentia) konkrét elemzése köti le, fogékonyabb az egyedi
dolgok vizsgálatára, amelyeket analitikusan akar megismerni, addig a keleti
ember(t) .. . az e I von t érdekli, a lényegi ( = essentia, ouszia). Az anyagi
lét kategóriáin túl szellemét a valós lét forrása , az " abszolút lét" felé tárja ki.
Azt figyeli , hogy az örök törvénys zerúségek hogyan érvényesülnek az egyedi
dolgok összefüggésében, hogyan múködik ugyanaz a rendező elv a sokféleségben.""
A keleti ember tehát d e d u k t í v is ugyan, de nem analit ikus és racionalista beállítottságú, hanem inkább i n t u i t í v : az elemző definíc iók helyett
jobban igényli a szintetizáló, egybefog ó s z i m b ó I u m o k a t, jelképeket (a
görög szó maga is . összevetést, egybefogást" jelentett elsődlegesenl). Ezért a
keleti teológia nem arisztotelikus, hanem platónikus, illetve újplatónikus filozófiai alapvetésú , anélkül, hogy Platónnak vagy Plotinosznak kizárólagosan elkötelezte volna magát."

II.
Röviden összegezve : a keleti teológia kevésbé szisztematikus, mint a nyugati, de ..élményszerúbb", és sokkal szervesebb kapcsolatban áll a liturg iával
a maga összességében, mint a nyugati. Keleten közvetlenül megtapasztalható
a "Lex credendi, lex orandi" elve és gyakorlata. Megragadó látni és hallani,
amint az egészen egyszerú, sőt - általános múveltség szempontjából - nem
mindig a legelsők közt álló emberek is milyen hibátlanul éneklik és imádkozzák
a liturgikus közösségben istentiszteleti énekeinket, a Szentháromság, az üdvösségtörténet, a megváltás, a krisztológia, mariológia bonyolult hittartalmait III.
hittitkait költői formá ba öntő tropá rokat, kontákokat és theotókionokatl Csak
3

33

néhány példát hadd emlrtsünk Itt a bizánci liturgikus költészetb61 a Kelet krlsz tológiai felfogásá ra:
,I:s az Ige testté 16n, és miköztünk lakozék':
..A Szűz a mai napon a Lényeg fölöttit hozza a világra , a föld pedig bar langgal fogadja a megközel íthetetlenl. Az angyalok a pásztorokkal együtt dicséretet
zengenek , a bölcsek ped ig a csillag útját követik ; mert megszületett érettük a
kisded Gyermek , az öröktő l fogva való lsten ." (Románosz, VII. sz.; " Karácsonyi
Kondák ion", Berki Feriz ford ítása".)
A keresztáldozat misztériumáról :
" Isten Igéje, ki megfeszítve, testedet és véredet adtad mindnyájunkért : testedet ugyanis , hogy engem megúj íts, véredet, hogy engem megmoss, lelkedet
ped ig átadtad , Krisztusom, hogy engem Atyádho z vezess." (Krétai Szent András:
" B ű n b á n ati Kánon ", 3. ének, 88. vers .")
Krisztus a mi testvérünk és példaképünk:
"Krisztus emberré lett , test szerint közösségünkbe lépett, és a búnt kivéve
mindent, mit a termés zet magával hoz, betöltött, - a maga leereszkedésében
néked , ó lelkem, követésre méltó példát mutatván ." (Ua. 8/203.)
Krisztus a Jó Pásztor :
"Könyörü lj teremtményeden, üdvözítőm ! Mint a jó pásztor, keresd az elveszettet. Előzd meg a tékozló fiút, szabadíts ki a ragadozók körmeiből, és helyezz
engem, mint saját juhodat a te nyájad legelőjére ." (Ua. 7/192.)
De a J6 Pásztor és az Örök Bíró az Istenember Krisztusban szétválaszthatatlan egységet alkot:
..M időn te, irgalmas Üdv6zrt6 , bírói székedben fogsz ülni és kijelented rettenetes dicsőségedet , ó mily remegés lesz akkor, mikor égni fog már a pokol
tüze, és mindnyá jan félni fognak kikerülhetetlen ítéletedtől." (Ua. 7/193.)
,Feltámadt Krisztus, vígadjunk, - Bűnünkből ml is támadjunk !' :
" A kenethozó asszonyok kora hajn alban fölkelvén , drága kenettel siett ek a
te sírodhoz Üdvözítőm, és szent angyala iddal beszélhettek. I:bredj te is, ó
lelkem , bűnös tunyaságodból, s kenet hely ett a töredelmesség könnyeit hozd
Üdvöz ítőd nek, hogy a mennybeli angyalokkal együtt örvend ezhess." (Ua. 8/221 .)
Krisztus , az Istenember, a Szentháromság misztériumában szemlélve is
Imádatunk tárgya:
" Egyvalóságú Szentháromság, háromszemélyű egység, d icsőítvé n az Atyát,
magasztalván a Fiút és Imádván a Szentlelket, téged ének lünk , mint egységes
természetű igaz Istent, mint életet és végnélkül fennmaradó országol." (Ua. 8/
227.)
Krisztus imádásához szorosan és elválaszthatatlanul kapcsolód ik az Istenszülő tisztelete is, ezért a következő versszak már .Jsten sz ül öl ének" (Theotókion) :
" E szent hajlék lakóit őrizd meg, tisztaságos Istensz ü lő , kik benned bíznak ,
benned erősödnek meg, s általad legyőzn ek minden kísértést és ellenséges
támadást, hogy néked készséggel engedelmesked jenek." (Ua. 8/228.)
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Krétai Szent András nagy b űnbánati kánonja a magábaszállás és megtérésre való felhívás, a metanoia mélységeit világítja meg a Krisztussal újra egyesülni vágyó lélek számára. Damaszkuszi Szent János (VII-VIII. sz.) csodálatos
húsvéti kánonja viszont szinte egyetlen diadalmas és hálatelten ujjongó himnusz a feltámadt Krisztushoz. [me néhány jellemző részlet :
"Járuljunk égő lámpákkal / a sírból kiszálló Krisztushoz, / mint menyegzői
vőlegényhez, / és az lsten üdvhozó P ászkaját / amennybéli dlcs ölt ő karokkal
ünnepeljük." IS
"Föltámadás napja van, / világosodjunk fel ezen ünnepéllyel, / és egymást
mint testvérek öleljük. / A föltámadás által / gyülölőinknek is bocsássunk meg, /
és (gy énekeljünk:
Föltámadt Krisztus halottaiból, / legyőzte halállal a halált / és a sIrban lévőknek életet ajándékozott."
Gondoljunk csak arra, hogy e sorokat milyen gyönyörú dallammal éneklik
a fényárban úszó templomban; csak akkor érthetjük meg igazán Tolsztoj
"Feltámadás" címú regénye húsvéti jelenetének egyénileg is bensőséges és
mégis annyira közösségi jelentését: az isteni Szeretet kiáradásának erejét,
amely emberek százait és ezreit tudja egy-egy helyen összekapcsolni!
I:s ez a csupa-fény, tündöklően ragyogó Krisztus-kép még egy további
fényességgel egészül ki, az Istenszülő Szúz örömével:
"Tündökölj, tündökölj, / mennyei Jeruzsálem, / mert az Úr dicsfénye / fölötted fölvirradt, / örvendj mostan és vigadozz, új Sionhegy, / és te gyönyörködjél,
tiszta Istenszülő, / Fiad föltámadásán. "
Bár a Húsvét az "ünnepek Ünnepe", mégis a keleti keresztény lélek a Karácsony misztériuma iránt is fogékony, a saját mentalitásának megfelelően.
Damaszkuszi Szent János barátja, Szentéletú Koszmász Melodosz ("Dalszerző")
alkotása a Karácsonyi Kánon, amelyben az emberi mértéket messze meghaladó
ellentétek egységének ünneplése találkozik a csodálatból és örömből fakadó,
szúnni nem akaró , ujjongó dicsőítéssel:
"Ma a Szúz az örök Igét kifejezhetetlen módon a pusztába megy szülni, /
vigadozz, ó természet, hallván az örömhírt, / dicsőítsd az angyalokkal és pásztorokkal együtt / a születendő zsenge kisdedet, / az örökkévaló Istent."
"Nagy és dicső csoda történik ma: / a Sz űz kisdedet szül és méhe szeplő
telen marad ; / az Ige megtestesült és az Atyától el nem válik ; / az angyalok a
pásztorokkal dicsőséget zengenek / és mi velük kiáltjuk : / dicsőség a magasságban Istennek / és a földön legyen b ékesséql"
.Kül önös és dicsőséges titkot látok: mennyet és istállót, / királyi széket és
Szúzet, / jászolt, melyben a befogadhatatlan Krisztus lsten nyugodott, / kit
énekekben magasztalunk."
Az Istenember kettős természetét fejezi ki a karácsonyi nagy alkonyati zsolozsma egyik előverses sztihirája, amely az időbeli változásokat az örök változatlanság tükrében szemléli, mint az ellentétek titokzatos egységét:
"Miképpen fejezzük ki a nagy titkot? / A testnélküli megtestesül, / az Ige
erőt fejt ki, / a láthatatlan láthatóvá lesz; / a megfoghatatlan tapinthatóvá; /
a kezdetnélküli kezdettel biróvá: / az lsten Fia ember fiává lesz. / Jézus Krisztus tegnap és ma, / ugyanaz mindörökké."
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III.
Miután a keleti liturgikus szövegek (és ezen keresztül a bizánci egyházi költészet) Krisztus-képét néhány szemelvénnyel bemutattuk, most hadd idézzünk
prózai múvekból egy-két részletet. Az egyik legk iválóbb apostoli atyával, SZENT
POLIKÁRPPAL kezdjük (t 156), aki a filipp iekhez írt levelében , ecseteive a
vértanúk szenvedését és ..versenyfutását" (agón) , kijelenti, hogy ök
..... az óket megilletó helyre jutottak az Úrban , kinek kín halálában is követói voltak. Mert nem ezt a világot szerették, hanem Azt, aki ért ünk meghalt
és akit az lsten feltámasztott. Ez legyen a ti állásfoglalástok, és kövessétek az
Úr példá ját, legyetek szilárdak és változhatatlanok a hitben, szeressétek a testvéreket, szeressétek egymást , az Igazságban legyetek társak , az Úr szelídségével járj atok egymás el őtt , senkit meg ne vessetek. Ha jót tehettek, el ne mulasz szátok , mert az alamizsna megszabad ít a haláltó l. Egymásnak kölcsönösen fogadjatok szót, legyen életmódotok feddhetetl en a pogányok elótt , hogy jócselekedetek alapján dicséretet érdemeljetek, és miattatok az Urat ne érje káromlás." ,.
Igy tehát Polikárp, miközben megrajzolja az igaz keresztény életmódját,
egyúttal a követendó minta , Krisztus jellegzetes vonásait is igyekszik kidomborítani (szenvedés , szilárdság, szelídség, szeretet, alázat, mások megbecsülése, a szegények seg ítése , jócselekedetek, tisztességes életmód, ellenségszeretet , türelem, békesség). Ezek tisztán emberi szempontból is igen nagy
értékek, de Polikárp nem hagy kétséget az iránt , hogy Jézust nem pusztán
utánzandó emberi nagyságnak, hanem Istennek tartja. Ugyanis éppen ebben
a levélben írja a következókat is:
..Az lsten , a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja , és maga az örök fópap , Jézus
Krisztus , az lsten fia, erós ítsen meg benneteket a hitben , igazságban , minden
szelídségben, harag nélkül, béketúrésben , kitartásban, bajb írásban , tiszt aságban ; adjon nektek helyet és részt az ó szentjei között, és nekünk köztetek és
mindazok közt, akik az ég alatt vannak , és hinni fognak a mi Urunkban , Jézus
Krisztusban és az ó Atyjában, aki ót feltámasztotta halottaiból." 17
Szent Polikárp vértanúsággal pecsételte meg hitét ; ugyanezt tette számos
tan ítványa és tan ítványainak tanítványai is. Szinte azt mondhatjuk: az ..apostoli
szukcesszió"-nak állandó kisérője volt a ..vértanúk szukce ssziója ", majdnem
megszakítás nélkü l a milánói ediktum ig. De a vértanúk nemzedékeinek Krisztus-képét késóbb is érték gáncsoló értellenségek, sót nyílt üldözések ls, különösen a IV. század folyamán politikai hatalomhoz jutott krisztológiai eretnekségek r ész é r ől , Ezek - mint Ratzinger bíboros megállapítja egyik el őad á s ában
- nem tudt ák összeegyeztetni a görög filozófiából vagy a zsidó Jáhvé-h itból
merített monothelzmusukat Jézus Krisztus istenfiúságának újszövetségi tényével. Csak a ..kisázsiai atyák", a ragyogó tehetségü " újni kaiai csoport" (Nagy
Szent Bazil, Nüsszai Szent Gergely és Naziánzi Szent Gergely) eszmei vezetésével oldotta meg az I. Konstantinápolyi Egyetemes Zsinat ezt a látszólagos ellentétet , éppen a Szentlélek megvallásával, mert ez .. . . . a krisztológiai probléma
megold ását jelentette, egyszersmind pedig kaput nyitott a keresztény mono-
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theizmusnak, mert szabaddá tette az utat a Szentháromságtan felé , és lehetővé
tette az ókor legmélyebb gondolatainak új szellemű elsajátítását. " "
Jellemzőek Ratzinger bíboros megállapításai abból a szempontból is, amelyet a keleti teológia és liturgia szoros egységéről mondottunk. ..NAGY SZENT
VAZUL egészen az egyház liturgiájából merftette a Szentlélekről , a keresztény
monotheizmusról szóló tanítását ; a Szentlélekről írott könyve pedig legmélyebb
tartalma szerint nem más, mint a liturgia teológiája." 19
A keleti egyház Krisztus-képe azonban nemcsak az Istenember királyi arculata, de nem is csupán követendő példakép (mint a ..Devotio moderna" egyik
késői hajtása, a Jézus Szive-litánia szemléletesen fejezi ki : ..Jézus Szive, minden erények mélysége"), hanem a Megváltó, a kereszthalált érettünk elszenvedő Krisztus arca is. Igy például a IV. század egyik szellemi nagyságának,
ALEXANDRIAI SZENT CIRILLnek XIII. ..Katekézise" teljesen Krisztus kereszthalálárói szól. O, mintegy az ókori görög egyházatyák közül az egész korszak
nagy összefog lalója"', egyaránt hirdeti a ..megistenülés" (deif icatio, theopoieszisz)
és a ..megváltás" (redemptio, szótéria) cél jait : ..A mi Pászkánk, Krisztus , érettünk áldoztatott fel; az ő vére által . .. mindnyájan klengesztelődtünk az Atyával ,
ó általa, aki testében szenvedett érettünk, hogy tisztává tegyen bennünket.""
Ugyanő mondja máshelyütt : ... .. hogy aki mindenek váltságát klegyenlltette,
mindenkiért elszenvedve a halált , mindeneket kiváltson az engedetlenség búnéből, és az egész világot saját vérével megváltsa." %2

Krisztus megváltó vérét egyébként már SZENT IRt:NEUSZ lyoni püspök említi a II. században, azt a vért, amelyet nemcsak az ember-Krisztus ontott ki
érettünk, mint ezt a valentiánus eretnekek tanították, hanem .. . . . ugyanaz a
Krisztus , aki szenvedett, az lsten Fia, aki érettünk meghalt, és a meghatározott
időben megváltott minket saját vérével." %1
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS éppen ebből igen ékesszóló , de ugyanakkor
nagyon is - úgy mondhatnók - ..naturalisztikus" következtetést von le : ..Nézzétek a kisdedeket, milyen mohón ragadják meg anyjuk keblét I Milyen lendülettel
helyezik ajkaikat az emlőrel Ugyanezzel a héwel közeledjünk ehhez az asztalhoz és a lelki kehelyemlékéhez. Még nagyobb mohósággal szivjuk a Lélek
kegyelmét, mint a kisdedek az emlőt!" ..
De nemcsak a görög (és latin) egyházatyák trad íciója hangsúlyozza ki a
Szentségi Krisztus, tehát az Eukarisztia és a Szentlélek kapcsolatát, hanem az
antióch iai szír hagyomány is."
ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC, e korai nagy misztikus, például igy hívogatja
Krisztus követóit a szent asztalhoz : ..Jöjjetek inni, egyétek a lángot, amely belőletek a tűz angyalait fogja létrehozni, és izleljétek a Szentlélek izét, hogy neveitek fel legyenek majd írva a szellemi hatalmasságok közé." 26
Hasonló gondolatokat hirdet a II. században Szárdész püspöke, MELlTÓN
is, akinek ..Peri pászkha" cimú homiliája Krisztust " .. . a mi üdvösségünk
Pászkájának" nevezi."
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Jogosan állapítja meg Melitón egyik méltatója: " A Pászka maga Krisztus,
akinek szenvedésében valósul meg a Bárány feláldozásának szimbolizmusa. Ez
a Húsvét lényege és szíve." 211
Krisztus sokoldalú személyiségének, az ó felséges istenemberi lényének
egyik igen részletes kifejtése ALEXANDRIAI SZENT KELEMEN "Logosz Protreptikosz prosz Hellénasz" (Buzdftó beszéd a hellénekhez) címú hatalmas szónoki értekezése." (A címzés természetesen sokkal tágabb értelmü, mint amit
a szó nekünk jelent, hiszen a latin párhuzamos szöveg " Ad Gentes" fordftást
alkalmaz, amit nálunk ..A népekhez" vagy méginkább "A pogányokhoz" fordítássai lehetne visszaadn!.) Mint e mú egyik legújabb méltatója, az olasz ferencrendi szerzetes -professzor, Fern ando StoreIIi meg álla pítja : Clemens Alexandrinus e nagy terjedelmú szónoki értekezése valósággal elózetes útmutató a keresztelésre, kalauz az Istenhez vezetó úton, tehát a közismert latin terminussal:
"ltinerarium" .:JO Ezért tartalmilag StoreIIi két fó részre bontja a Protreptikoszt:
..Isten megy az ember felé" és "Az ember mozdul lsten felé" . Ennek a kettós
folymatnak az eredményeképpen az ember a szó legmélyebb kere sztény értelmében ..phIlologosz" lesz, vagyis a "Logosz kedvelöje", - StoreIIi olasz fordításában: ..amante del Verbo" , hiszen a Logosz az lsten Megtestesült Igéje,
maga Jézus Krisztus. O az, aki egyre jobban birtokába veszi a feléje tartó embert, ... .. az olyan gyakorlati erények révén , mint az okosság , ártatlanság, egyszerúség , amelyek arra szolgálnak, hogy megnyissák szlvét Isten elótt a Bölcsesség birtoklása által , amely viszont az ember birtokává teszi az igazságot,
a szeretetet és a szeIfdséget." >1
A ..Protreptikoszban" a szent szerzö úgy mutatja be Krisztust, mint aki egyszerre hatalmas és jóságos, mint aki a hitet és az üdvösséget hozza mindenki
számára, és ugyanakkor mindenható, örök lsten ." Ószövetségi idézetekkel is
szemlélteti ezt az isteni mindenhatóságot: ..Lássátok végre, hogy én vagyok,
csak én, s nincs más isten rajtam kívül! Ölök és életre keltek, lesújtok és gyógyítok, és nincs, aki kimenthetne kezemből!" (MTörv 32,39)
Ez a hatalmas lsten nem más, mint az ..Atya Igéje" (Logosz paterikosz) , a
..jó világosság" (agathosz lükhnosz) , aki a mi Megváltónk is : "Mert minket, akik
a bálványok elé borultunk egykor, a bölcsesség , amely az O Igéje, felemelt az
igazsághoz, és ez az elsó feltámadás, a búnból való feltámadás."
A Logosz a közvetítő lsten és ember között, mert ó az Atya egyetlen képmása, vagyis ó az ..Igazság Fénye" (Phósz tész alétheiász) számunkra. " O világosít meg minden embert, aki e világra jön (Jn 1,9), és ugyanakkor egy személyben ó a Tanító (Didaszkalosz), de egyszersmind a világmindenség Alkotója
is (Démiurgosz)."
Alexandriai Szent Kelemen stílusa Itt a húsvéti liturgikus szövegek izzásába
csap át: ..Az ártatlan egyszerúsége miatt köteléktól szabad ember a búnöktől
megkötözve találtatott. Bilincseitől ismét meg akarta oldani öt az Úr, s ezért
a testhez kötöztetvén - ó isteni misztérium! - a kígyót legyózte, és leigázta
a zsarnokot, a halált ; és ami látszólag a legképtelenebb : ugyanezt az embert,
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akit a gyönyör elcsá bltott, s már a pusztuláshoz volt hozz áláncolva. a kereszten

az éttárt karjaiva l szabadk ént mutatta be. Ó csodá latos misztérium l Sírjában
feküdt az Úr, de feltá madt az ember ; és aki egykor kibukott a Paradicsomból,
most az engede lmesség nagyobb jutalmát nyeri el, a mennyországot." >5
A Logo sz tehát helyr eállltja lsten képét az emberben, újra harmón iába hozza
az embert és a világmindenséget Istennel, rnlután feltárta Igazi arculatát az
ember eknek, amennyire megérteni képesek ."
Ez a megmutatkozás sokszor vált ki ámulatot és hlmnuszos lendületű magasztalást az egyébként pree lz okoskodással és a megfeleló szentirási Idézetekkel érveló egyházatyákból. De mintha a " nagy szellemek felelg etnének egymásnak a századok mélyéról " gondolat Illusztrációjával ls találkoznánk sokszor
a " Protreptikosz" feje zeteiben I A görög egyházatya lelkesült stllusáról , az imént
idézett Krisztus-magasztalásáról méltán juthatnak eszünkbe , egyebek között ,
Aquinói Szent Tamás egyik euchariszt ikus himnuszának e sorai :
. 0 res mirabilis i Manducat Dominum
Pauper, servus et humilisi" :fl
E két nagy szellem mennyire rokon az igazságért folytatott harcban , de
ugyanakkor a mélységes alázatban és csodálatban is, amelyet az isteni mlsztériumo k iránt érezneki Kelet és Nyugat kereszténységének - Istennek legyen
hála érte - nemcsak egyetlen ilyen , vagy hasonló motlvumát ismerjük, mert
nemcsak egyetlen " biosz parallélosz "-uk van.
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Dobos Etelka
A SZERETET CIVILIZÁCiÓJA FEL~
Nemzetközi Jézus Szive Kongresszus (Toulouse, 1981. július 24-28.)
lsten népének minden nemzetből jövö képviselöi még alig keltek fel a lakoma asztalától, amelyre meghlvta öket az Isteni Bárány, amikor a közelben
újabb , ugyancsak sokszlnű összejövetel kezdödött. A Lourdes-ban tartott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus befejezése másnapján Toulouse-ban megnyílt a Nemzetközi Jézus Szive Kongresszus. Ez a hely- és idóbeli közelség a
gyakorlati szempontokon túl szépen szimbolizálta, hogy az új világért vivott
küzdelmeinkhez a Megtört Kenyér és a lándzsával átvert Szív ugyanazt az eróforrást nyújtja: Urunk Jézus Krisztus " minden ismere tet meghaladó szere tetét".
A toulouse-i kongresszus alclme volt: "A Haurietis aquas enc iklikától a
Dlves in misericordia enciklikáig. A Jézus Szive-tisztelet megerösitése és fejlödése."
Rendezőség ,

munkamenet, légkör

A rendezó szerv, a Nemzetközi Jézus Szive Intézet 1969 óta áll fenn Milwaukee-ban (Egyesült Allamok) . Végrehajtó titkársága Rómában m ű k ö d ik . Alapltója és elnöke Mr. Harry G. John, többgyermekes családapa, aki megértette
az anyagi Javak használatának jelentöségét. Tetemes összegű örökségét egyéb egyházi célok mellett - a Jézus Szive és a Szeplótelen Szent Szűz Szive
tisztelet Ismerte tésé re és elömozditására óhajtja felhasználni. E cél érdekében
az Intézet támogat ja a témába vágó könyvek , folyóiratok, tömegtájékoztató eszközök kiadását; tanfolyamok, konfe renciá k rendezését; lelkiségi központok
fenntartását.
A kongresszus július 24-én délutántól 28-án délig tartott. A programban délelóttönként két elöadás szerepelt, délben koncelebrált szentmise, délután csoportmunka, este teljes ülés.
Mintegy kétszáz, személy szerint meghívott Jézus Szive tisztel ö vett részt :
bíborosok, püspökök, teológusok, egyházmegyés papok , szerzetesek és laikusok a világ minden tájá ról. - A hivatali , életkorbell és nyelvi különbségek ellenére baráti, családias légkörben voltunk együtt öt napon át. Ennek titkára a
szentségimádási órák csendjében bukkantunk rá. Elöadók és hallgatók, elméleti
és gyakorlati beállltottságú résztvevők, Idősek és fiatalok egyek voltak Jézus
Szive szeretetében. A K o n g r e s s z u s e I s ó s o r b a n J é z u s S z I v é t
s z e r e t ó I e I k e k t a I á I k o z ó j a vol t . Konferenciákban, csoportos és
egyéni beszélgetésekben azt kerestük, hogyan lehetne jobban megérteni Urunk
"Szive gondolatait nemzedékröl nemzedékre" . Megérteni, megélni és továbbadni választott lelkeknek és nagy tömegeknek. Mit szán kor unk nemzedékeinek?
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Konferenciák, felsz61alások

P ápai megnyilatkozásokról
Az elmult huszonöt év során, mikor a pápák Jézus, a jó Pásztor tek intetével
nézték a nyájat fenyeg ető veszélyeket, aggódva látták, hogyan akarják k i űzni
Istent az emberek gondolatvilágából, szlv éb öl és cselekvésmódjából. Aggódva
látták, hogy a mai világ gyökeres változásai közepette a csak önmagára támaszkodó ember hogyan vesziti el egyensúlyát személyis égében, a csal ádi, társadalmi és nemzetközi életben. Aggódva látták , hogy az a civilizáció, amely a dolgokat a személy fölé helyezi , magában hordja az ember i méltóság lerombolásának sz örnyű lehetőség ét.
A pápák nem álltak meg a diagnózis nál, hanem megje lölték az orvosl ás
módját is. I:s a különböző hangvételű útmutatásokból csod álatos egységben
bontakozik ki a szív jóságának döntő szerepe a világ megment ésében és az
új világ építésében. Szent Péter utódai , XII. Piustól II. János Pálig mind a szeretet hírnökei.
A Tanítóhivatal szeretet-programját a Kongresszus két enc iklika alapján
tárgyalta. Ezek : XII. Pius 1956-ban írt ..Haurietis aquas . . ." (Örö mmel meríttek
majd vizet az Odvözttő forrásaiból) enciklikája és II. János Pál 1980-ban megjelent ..Oives ln misericordia" kezdetű körlevele az irgalmasságában gazdag
Istenről.

XII. Pius pápa enciklikájában felh ívást intézett a kato likus hívekhez, hogy
lsten és az Egyház ellenségeinek mesterkedéseivel szegezzék szembe az lst en
és a felebarát szeret etének erejét. Ennek az erényn ek hatékony iskolá ja a
Jézus Szíve-tisztelet, amely tökél etesen megf elel a kato li kus hit tanításának.
..Itt a vallásos életnek nem valamiféle megnyilatkozási fo rmájáról van szó, amelyet ki-ki , ahogyan neki tetszik, kevésre tarthat . .. A Szent Szív tisztelete az
Egyházban már régen megerősödött , a Szentíráson épü l fel szilárdan, a nagyjainktól ránk hagyományozott tanítás és a szent liturgia mellette szól."
II. János Pál pápa a Oives in misericordia enciklikában az emberi méltóság
védelmében az irgalmas szeretet erejét hirdeti. Irgalmas szeretette l kell áthatnunk nemcsak a hozzánk legközelebb állókhoz fűződő kapcsolatainkat, hanem
ezzel az erővel kell küzdenünk ..a vil ág ember ibbé tételéért" is (Gaudium et
Spes 40.). - VI. Pál pápa pedig ..számos alkalommal kifejezte, hogy a szeretet
civilizációja az a cél , amely felé minden erőfeszítésnek Irányulnia kell a szoc iális és kulturális téren ugyanúgy, mint a gazdaság és pol itika ter ületén ." A szeretet civilizációját csak úgy épithetjük, ha az igazságosságot összekapc sol juk
az irgalmas szeretettel. Honnan vegyük az ehhez szükséges erőt? A Szentatya
célzása félreérthetetlen, amikor XII. Pius enciklikájának címéve l válaszol a
kérdésre. Nincs más mód, mint ..meríteni az Odvözítő forrásaiból" . A pápai körlevél 13. fejezetében ezt olvassuk : ..Az Egyház különleges módon megvallja és
tiszteli lsten irgalmát, amiko r Krisztus Szívéhez fordul. Valóban, az Atya irgalmas szeretetének kinyilatkoztatása - ami az Emberfia messiási küldetésének
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központját képezi - Krisztus Szívében a legmegközellthetőbb számunkra. "
Az utolsó évtizedek pápái tudják, hogy Jézus együttérző és átváltoztató tekintetére van szükség, hogy a világot megértsük igazságban és megmentsük
szeretetben, - vonta le a következtetést a fent Idézett pápai megnyilatkozásokból Msgr. M. Gaidon segédpüspök , a Paray-Ie-Mon ial -i zarándokhely igazgatója .
Ezért irányItanak minket az átvert szívú Jézu s felé, "aki nek teljességéből mindannyian merítettünk" .
Elmélet i síkon
A teológiai reflexiók a megtestesülés titka és a húsvéti misztérium elmélyítését célozták, mint a Jézus Szive-tisztelet teológ iai alapjait. E beszámoló keretei nem al kalmasak részletes ismertetésükre. Csak egy-két gondolatot emelünk ki.
Felmerült a krisztológiai kutatás megújltásának igénye . Az egyoldalú beáll ításokkal szemben a t e I j e s K r i s z t u s bemutatását várják a krisztológiát
múvelő teológusoktól : a történelmi és a feltámadt Krisztust, aki egészen lsten
és egészen ember, s akinek titká hoz a teológus is csak úgy közelIthet, ha a
spekula tív kutatást összeköti a szeretö szemlélődéssel. - A Szentatya által
hango ztatott .térden éllö teológia" (Urs v. Balthasar kifejezése) szép megnyilatkozását hallottuk J. Ratzinger bíboros előadásban. (Lásd számunk élén. Szerk .)
Az Újszövetségből legtöbbször Szent János evangéliumát és leveleit hallottuk idézni, továbbá Szent Pál apostolnak az efezusiakhoi Irt levelét. A két
apostol víziója Krisztus minden ismeretet megh aladó szeretetéről a Jézus Szíve
tiszte let fonto s bázisa.
A Biblia szóhaszná latára hivatkoztak az elő a d ó k, amikor a " sziv" rehabilltálását szorgalmazták. A " Haurletls aquas" az emberi érzelmek apológiája, mondta Ratzing er biboros. - II. János Pál pápa megnyilatkozásaiban ls megfigyelhetjü k, milyen gyakran alkalmazza a " sziv" szót az ember lényegi dimenziója kifejezésére. A lelkipásztorok számára is jelentős ez a megállapltás.
Lelk ipás ztor i s z e m p o n t o k
Az idők jele i közé sorolhatjuk a technokrácia kor ában újraéledt igényeket
az imára , a csendre, az új érzéket az ingyenesség , a gyöngédség iránt, - jelentette ki M. Gaidon püspök. Az evangelizálásban az ember teljességét kell
szem előtt tartanunk : értelmi, akarati képességeit és érzelmi hatóerejét. Meg
kell tal álnunk az evangelizálás lsten Szive tüzében átizz ított nyelvét és módszereit, hogy elérjük a mai ember szivét.
Táruljunk ki a Szentlélek átalakltó szeretete elótt. " Új szemet , új szivet és
új hatóerót kell kérnünk" , - mondotta L. J. Suenens bíboros. Kérjünk kőszív
helyett új szívet, mert nem szeretünk igazán. A Szentl élektől végzett "s zivátültetés re" szoru lunk. Nem elég, hogy lsten é r t szeretjük embertársainkat. Isten
szereteté v e I kell szeretnünk egymást. " Amint én szerettelek titeket . . ." Ingyenes, kezdeményező, személyes szeretettel. I:s higgyük, hogy a Szentlélek
múkódni akar általunk.
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Az Egyház küldetése, hogy .ü dvözüsen és megújítson minden teremtményt ,
hogy Krisztusban egyesüljön újra minden" (Ad Gentes 1.). - A Krisztusban
egyesült világot P. Teilhard de Chardin a Világ Szíve, Krisztus Szíve izzó ragyogásában szemlélte : " Mell ed közepé n én nem látok mást, csak hatalmas kohót.
S minél jobban nézem ezt az izzó t űzt észket. annál inkább úgy tű n ik , hogy körülötte szétolvadnak Tested körvon alai, mérhetetlenü l nagyra tágul nak, és végül
nem látok Rajtad más vonásokat, csak a lángr a gyúlt Világ alak ját" (Mise a világ
felett).
Látomása költő i leírásához csatl akozik a magyar Bíró Ferenc jezsuita atya
egyszerű , hétköznapi szavakka l kifejezett meglátása. Századunk e nagy apostolának (* 1869. X. 10., t 1938. VIII. 26.) sajátos Jézus S z íve-t iszte letérő l 10 oldalnyi,
három nyelven sokszorosított ismertetést helyezett el a rend e ző ség a résztvevők dosszié jában. Ennek rövid összefog lalását 5-6 perces felszólalásban mondtuk el. - Jézus Szíve a megtestesült Ige személyiségéne k, az Atya és az em_berek iránti szeretetének központ ja és szimbóluma. S amint P. Bíró Jézus
Szíve-tiszteletének vázlatos ismertetésében hallo ttuk , ő ebben a Szívben szemlélte az ember és az egész teremtett világ célját. Az Örök Atya " .. . mindent
általa és érte teremtett . .. hogy benne lakjék az egész teljesség" . Az ember
az lsten és felebarát iránti szeretetre van ter emtve. E cél megvaló sítás ára kapta
eszközül a teremtett vil ág javait. Köteles ezeket annyira felhasználni , amennyire
csak lehet , minden ember földi és örök boldogsága érdekében . Az ember ezáltal a szociális szeretet szellemében felhasznált teremtményeket ls, " a sóvárgással eltel t természe tet" végső cél ja eléréséhez segíti. - Ebből az al a pvető meglátásból kiindulva, P. Bíró sajátos Irányban fejlesztette tovább a Jézus Szívetiszteletet , s így lett a szeretet civi lizác iójának prófétá ja.
M. Galdon püspök hangsúlyozta, hogy az evangéli umot Jézus Szíve, a Világ
Szíve dimenzióiban kell hird etn ünk. Idézte Dom Held er Cámara közelmúltb an
tett nyila tkozatát , miszerint tekintetét állandó an Paray-Ie-Mon ial-on tart ja. Értékes tanús ágtétel , hiszen ő sokak szemében a főpara ncs ke ttős követelményére
adott válasz egységének megszemélyesítője .
Említésre méltó , hogy ép pen Msgr . Gaidon , a Paray-Ie-Monial-i zarándokhely iga zgató ja figyelmeztetett , hogy a Jézus Szíve-tisztelet hirdetése ne merüljön ki megmerevedett hagyomán yok ismételg etésében. A lándzsával átvert
Szív szemléletéből kiindulva támadj anak az irg alom e gyü tt é rz ő apostolai, ez ma szükségesebb, mint valah a! - P. Bíró Jézus megsebzett Szívével együtt
szemlélte a tömegek test i-lelki nyomorát, akiket az O dvöz ítő annyira szeretett.
Ez a kettős vízió gyújtotta láng ra benne az eng esztelé s vágyát. A legtöbb b űn
a szeret et ellen a tere mtmények rossz használatából származik. Ezen a téren
sokat kell jóvátenni. P. Bíró elgondolásában az enges ztelés fől eg olyan gyakorlati tettekben áll, amelyek a T e remtő álta l akart rend helyreáll ítását cé lozzák:
a Világ egyetem szeretet-egységét Jézus Szívében . - Ez az út mindenki előtt
nyitva áll. Názáreti éveiben , a teremtm ényekkel kapcso latos feladatok közepette ,
Megváltónk példát adott a hétköznapI élet megszentelésére . Az Úr rejtett élete
a nagy tö megek számára is követhető példa .
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Szellemileg vagy testileg fogyaté kos embertá rsainkat emberi méltóságuk
tiszteletben tartásával segiteni csak a . sziv vonalában" lehetséges, - bizony ította beszéd es példával Jean Vanier, a fogyatékosokat segité .Arche" nev ű k ő
zösség alapitója és vezetöle. Es amire a mi szegény szivünk képtelen , azt el
tud juk érni Jézus Szivével.
VI. Pál pápa " Evangelii nuntiandi" kezdetű apostoli buzdit ása 48. pontja
alap ján volt szó a népi jámborság ápolásáról. Szentel jünk több figyelmet a " jó
lsten gyalogságának" , - hallottuk.
Javaslatok
A nyelvi csoportok (két -két angol , francia , spanyol, egy-egy német és olasz
megbe szélése inek összegezését minden este a nagy plénum elé vitték.
- Az alábbiakban kiemelünk néhány javaslatot. Féleg olyanokat, amelyeket több
csoportban is felvetettek.
A szemináriumokban tanítsák a Jézus Szive -tisztelet teológiai alapjait és
lelkipásztori módszereit. A jövó papjai ismerjék meg a benne rejlő lélekformáló erót.
A mai fia talok nagy szeretetvágya alkalmas talaj a Jéz us Szive-tisztelet befogadá sára. Ismertessük velük az Úr Jézus bensőséges követését, a felajánlást és az enges ztelést, pl. imaórák anyag ába épitve.
Az öregeket, betegeket segitsük, hogy az engesz telés révén értelmet tudjanak adni szenvedéseiknek.
Emel jük ki a Jézus Szi ve-tisztel et szoclálls szemp ontját. Az igazságosság
és az irgalmas szeretet hi rdetésével és megélésével mindannyian épithetjük
a " szeretet civilizációját" .
Családfelajánl ással, a fela jánlott cs aládok közti kapcsolatok ápolásával erő
slts ük a ker esztény családokat.
Egyszerű, közérthetó nyelven megfogalmazott kiadványok, imalapok és a
mass media útján hirdessük Jézust, Szivének irgalmas szere tetét. - A nyelv
és az ábr ázolásm ód legyen korszerű ,
nyelvű)

Márla Szive - ~ des a nyá n k Szive
Odv özlt őnk lándzsával átvert Szivének áldozatához az Istenanya tőrrel átjárt
Szivének áldozata járult. - A S z ű z a n ya a kereszt lábánál állva új anyai küldetést kapott Szent Fiátó l. Kr isztus misztikus testének anyja lett , mindnyájunk
I:desany ja. " Máriának ez az anyasága szüntelenül tart a kegyelem vil ágában . ..
Anyai szeretetével gondoskodik Fiának testvéreIről , akik még zarándokúton
vannak ." (Lumen Gen tium 62.) - Jézus Szive iránti szeretetünk első példaképe
és leghatalmasabb segitéje a Boldogságos Szűz. "Szeressük Jézust Máría
Szivével " , - kérte a Kongresszus résztvevóitól Suenens b íboros.

Apostoll túz
A Jézus Szive-tiszteletet buzgó apostoll lelkek terjesztették el szerte az
Egyházban. Sugárzásuk és termékenységük titka : Krisztus szeretete sürgette
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őket.

"Az ő fajtáj ukból valók vagyunk-e?" - tette fel a kérdést záró beszédében
Msgr. Gaidon. IOs ugyanakkor mindannyiunk számára kérte Krisztus Szíve legfőbb ajándékát, a Lélek tüzét.
"Végtelen jóságú lsten, erősítsd meg szívünket Krisztus erejével. Add szívünkbe az 6 SzIvét égető tüzet; akkor majd jobban hasonlItunk őhozzá, és beléphetünk abba a boldogságba, amelyet ő mindörökre kiérdemelt számunkra .
Amen ."

Szabó Ferenc
EGY MAI LELKI MESTER: FRANCOIS VARILLON SJ
(1905-1978)
Franccis Varillon francia jezsuita igazi " lelki mestere" volt a 30-as évektől
napjainkig a francia katolikus Ifjúsági mozgalmaknak, a papságnak és világi
értelmiségieknek. Azok közé tartozott, akik a megélt evangéliumi üzenetet a szó és az írás múvészetével megáldva - legsikeresebben kifejezték korunk
embereinek. Már jóval a Zsinat előtt konferenciabeszédeivel, lelkigyakorlataival,
irodalmi tanulmányaival és a hit lényegébe bevezető könyveivel azt az evangéliumi megújulást serkentette, amelynek a Zsinat után évtizedekben tanúi lehetünk . A mai kultúra kiváló Ismerője meg volt győződve arról , hogy " a keresztény számára elengedhetetlen, hogy értelmes legyen". "Minden körülmény kőzőtt
csodálatosan hatékony pedagógiát fejtett ki, mivel mindig kész volt mások meghallgatására. Új múfajt teremtett, amely szerencsésen táraltotta a reflexlót, a
Szentírásra való hivatkozást, a lényeges valóságok kifejezését és a jelenkori
gondolkodással való párbeszédet. M (René Rémond)
1905-ben született Lyonban . 1978. július 17-én halt meg. IOletútját és tanítását
klválóan bemutatja az a beszélgetés, amelyet Charles Ehllngerrel folytatott Lyon
külvárosában kilenc napon keresztül, de már csak halála után, 1980-ban jelent
meg a párizsi Centurion kiadónál .Beaut é du monde et souffrances des hommes = A világ szépsége és az emberek szenvedése" címrnel (400 oldal). A
következőkben főleg e könyv alapján mutatjuk be P. Varillon életmúvét (hivatkozás : VE).
Fiatalság és érlel6 évek

Gyermekkori emlékei a ködbe vesznek . Lyoni középosztály sarja . Szülei
mélyen vallásosak voltak. Szorgalmas tanuló volt az elemiben és kőzéplskolá
ban. A maristákhoz járt. Mivel meglehetósen féktelen diák volt , nem tartották
méltónak, hogy tagja legyen a Mária-Kongregációnak. A középiskolában főleg
az Irodalom érdekelte. Baudelaire, Verlaine és a parnasszisták költeményeiért
rajongott. ("A romlás virágai"-t titokban olvasták. természetesen a teljes kiadástl)
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A középiskola végén lelkigyakorlatot végzett (alig H éves volt). Ekkor kezdte
érezni , hogy talán szerzetesi hivatása van. A maristákra gondolt. De
még bizonytalan volt. Szülei nem nagyon lelkesedtek e gondolatért. A Lyoni
Katolikus Egyetemre iratkozott be, hogy irodalmat és jogot tanuljon. A Katoli kus Egyetemisták Házában gyakran megfordult; itt megismerkedett az egyetemisták lelkészével, a jezsuita P. Roullet-val, aki döntő szerepet játszott jezsuita hivat ásában. Ami legink ább jellemezte magatartását ezekben az években,
az a szabads ágérzet volt : a zárt kollégiumi nevelés után most a szabadság
részegsége szállta meg. A zene, amely egész életére alapvet ő szenvedélye
lesz, már most hatalmába kerítette. (Jól zongorázott.) Aztán Louis Aguettant
(Claudel barátja) Baudelaire-ról és Verlaine-ról szóló el őad ásal lelkesítették.
A P. Roullet-val, majd pedig az ugyancsak jezsuita Prosper Monier-val való
beszélgetések nyitják meg neki a kereszténység mélyebb távlatait, és az ö hatásukra kezd érdeklódni a jezsuita rend iránt. Lyon ekkor a katolicizmus fellegvára. Monier, majd Victor Fontoynont SJ, illetve rajtuk keresztül Teilhard de
Chardin és H. de Lubac eszméi alakitják világnézetét.
Franc;:ois Varillon az egyetem végén katonai szolgálatot teljesft, majd két
héttel leszerelése után belép a jezsuita rendbe . Katonaélete alatt gyakran találkozott P. Fontoynont-nal. Egyik fó nehézsége az volt, hogy le kell mondan ia
a zenéról, irodalomról, művészetról, ha a szerzetesi életre kötelezi el magát.
Miért választotta Jézus Társaságát? " P. Roullet képviselte számomra a szerzetesi élet példaképét. Az apostoli és szellemi élet terüleién a jezsuiták Lyonban valóban kiemelkedók voltak. A domonkosok csak késö b b jöttek ide. A maristák, alapftójuk, P. Colin révén, Szent Ignác tanftványai voltak. Azért akartam
jezsuita lenni , mert a végsókig el akartam menni. A jezsuiták, bár azonosaknak
tűntek a maristákkal , nagyobb követelményeket támasztottak. Náluk az apostolság határozottan elónyben volt , lelkiségük keményebbnek tűnt. (. . .) Amarlsták
nem sajnálkoztak: ,Olyan nagy rendet választott, amelyet mi nagyon szeretünk',
mondották . .." (VE 37)
el ősz ör

F. Varillon 1927. nov. H-én lépett be az Yzeure-i noviciátusba. P. VulliezSermet volt a novic iusmestere. " E hideg és diszkrét szavoyairól fóleg a robusztus ,józanság' és a széles látókörű ember emlékét órzöm . Akárhányszor elmondtam neki, hogy ez és ez nem megy, hogy valami elszomorít, ezt válaszolta :
,Menjen csak elóre, ne nyugtalankodjék!' Rendelkezett a megkülönböztetés
érzékével , és érezte , hogy lényegében minden jól ment." (VE 39)
A noviciátus alatt alaposan megismerkedett a Szent Ignác-I lelkiséggel, elvégezte a 30 napos lelkigyakorlatot, megismerte a jezsuita rend történetét is.
Altalában lelki frókat olvastak. Varillon számára nagy áldozatot jelentett az ir odalomról , művészetról való - ideiglenes - lemondás . De ez nem jelentett törést, szakadást. Eddigi mesterei , fóleg P. Monier és P. Fontoynont meggyózték
arról , hogy az evangéliumi igazgyöngyért le kell mondani bizonyos evilági értékekról. De ugyanakkor azt is megtanulta - késóbbi életműve lesz tanúság rá -,
hogy miként lehet összhangba hozni az emberi kultúrát és a keresztény lemon46

dást. P. Mon ier-tól helyesen hallotta : "A m űvé sz et és a költ észet. a barátság,
a szeretet és az ismeret isten i do lgok. A rombolás lelk iség e inkább megsérti
Istent, semmint dlcsöltl, " De sikerült megtalálnia az érték ek helyes hierarchiáját: lsten országát mindennél elóbbre helyezte, Jézus került élete központjába,
- ezek az abszol út ért ékek mind ent relativizáltak .
Az Egyház és az állam szétválasztása után a franci a jezsuitá k az angliai
Jersey sziget ére helyezték át házukat, ahol a filo zófiát tanítottá k a rendta goknak. Varillon ide került a novic iátus után. Itt már Szent Tamást a nagy újs kola sztikusok (Roussel ot, Maréchal, Sertillanges ...) értelm ezésében kezdték tanulmányozni. Tanáraik bevezették óket Bergson és Blond el gondolatvilágába is.
Varillonnak szerencséje volt , mert tanára, André Marc, Maréchal tanitvá nya
vol t. Az egyik havi disputa alkalmával megvédte Bergson tételét a szabadságról.
Megismerk edett Kanttal is. t:s ekko r már olvasták Teilhard de Chardin elsó
Irásait is. De Jersey fóleg a nagy baráts ágok korszaka volt Varill on számára.
P. Ganne szobájában gyűlt össze a barát i társaság , ahol filozófiáról , irod alomról, zenéről diskuráltak .. .

Je rsey-ró l Varillon a jezsuiták mongr éi koll égiumába került (Lyon közelébe),
ahol retorikát tanitott. Itt régebb i ismeróseivel, . rneeterelver' talál kozott : Fontoynont, Auguste Valensin (kiváló szelle m: Teilhard, Blondel és Fontoynont
bar átja), A. Marc . P. Fontoynont barát ja lett, aki amolyan "Szókrátész volt " ;
számos francia jezsu itára döntó befo lyást gyakorolt (Teilhard , H. de Lubac, J.
Guillet , X. Léon-Dufour . ..). " Ilyen művelt embert sohasem látta m. Végre ó
hozta el a fényt és a békét küzdelmemb en, amely et a kult úra és a keresztény
lemond ás összeegy eztetéséért vivt am szüntelen ." (VE 56)
Varillon később még ezt vall ja P. Fontoynont-ról :
" P. Fontoynont képvi selte a kultúra rendk ivüli egyensúlyát, a kul tú ra szó
nagy jelentésében : a kultúra mint a széleskörű ismeretek együttese, beleértv e
az irodalmat, fóleg a görög irodalmat, minthogy ó valós itotta meg a mindenkitól
elismert remekművet, a Görög szótárt. (...) A jellem embere volt , a szö legerósebb értelmében, rendelkezett a méltós ág, a nagyság, a büszke ség, az alázatosság kiváló érzékével, - mindez egyetlen egészet alko tott nála. szó szerint egyet.
Nem tudom másképp meghatározni , mint Igy: a létezés ragálya (une contagion
d'ex istence). Mind ig reá hivatkozom , amikor meg akarom érten i és értetni a
teremt és miszt ériumát : lsten végeredményben nem tesz semmit , csak ragályosan létezik, és megalapoz más Iétezóket. Ez abban a tényben nyilvánul meg,
hogy mellette lehetetlen belenyugodnunk a közép szerű s égbe. Ez a lelk i nemesség ragálya . Ugyanakkor a végtelenségig egysze rű volt, kölyö k-vonásokkal és
sok humorral. Semmi az égvilágon nem volt benne a pedánsból . . ." (VE 67-68)
F. Varillon a teológ iát 1935-tól a Lyon-Fouv tere-l jezsu it a skolasztikátusban
végezte. (1918 után a jezsu iták már Franciaorsz ágban is nyith atta k tanulmányi
intézetet, ún. .rnt ssztös szemináriumot".) Itt ismét csak P. Fontoynont volt mestere és barátja, aki a skolasztlkátus tanulmányi igazgatója lett. Számos baráti
kapcsolat emlékét őrzi Varillon ezekból az évekból : Holstein, Urs von Balthasar,
Ganne, Mogenet, Clément , Rondet, de Lubac , Huby stb. Itt születik meg majd
a "Sources chrétiennes · nevű vállalkozás (az egyházatyák kritikai kiadása
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francia fordltás ban), illetve az "új teológiát" képv i selő munkákat közreadó
"Théologie" sorozat. A fiatal teológusok H. de Lubac " Katolicizmus" c. munkájának távlatában tájékozódnak, megismerkednek a domonkos Congar és Chenu
írásaival , Maritain "Tel jes humanizmus "-ával , Monchanin abbé egzisztencializmusával, általában a modern gondolkodással, irodalommal , múvészettel .. .
Varillont1937. jun . 24-én szentelik pappá. Ezután még egy évig teo lógiát tan ul.
1938-ban hagyja el Fouviere -t. Filo zófiát kell tanítania a mongréi kollég iumban.
De hamarosan behív ják katonának. Leszerelése után, a német megszállás idején
részt vesz az ellenállásban. Kapcsolatba kerü l az " Esprit" folyóirat körével (E.
Moun ier, J. Lacroix); továbbá P. Fessard-ral és P. Chaillet-vel, akik itt délen
Indltják el a "Témolgnage chrétlen"-t és folytatják a szellemi harcot a nácizmus ellen . 1944 szept emberé ben előadásokat tart a rádióban.
De közben már 1940/41-ben Mongréban elvégezte az ún. harmadik próbaévet, a "szeretet iskolá" -ját, amely amolyan második novic iátus a jezsuitá knál
a tanulmányi évek lezárása után. Onnepélye s utol só fogadalmait 1945. febr. z-án
tette le a lyon i Kato likus Egyetemisták Házában. Közben ugyanis az egyetemisták lelkésze lett. Aztán kinevezték a Francia Katolikus Ifjúság Szövetsége
(ACJF) helyett es országos főlelké szének . Később pedig maga alapította meg
a Keresztény Vállalatvez e tők és Káderek Mozgaimát. Lyon és Párizs között
oszlott meg tevékenysége ; de végeredményben az egész francia katolikus értelmiségre kihatott munkássága : konferenciák, lelkigyakorlatok, írói tevékenység. Számtalan lelkigyakorlatot tartott papoknak is. De most már nem időben
követjük pályáját , hanem lelk i tanítását mutatjuk be.
Varillon egyénisége és lelki tanítása

írásai alap ján a követk ező fő b b jellemvonásait, illetve vezéreszméit emelhetjük ki :
1) E I j á r á s m ó d j á n a k k ö vet k e z e t e s s é g e . - Tevékenysé gén ek
tengelyében a következ ő lényeges (az ő kife jezésével : .J'essent lel de I'essentlel") hittétel áll : lsten emberré lett , hogy az ember Istenné legyen . Vagy másképp kife jezve, az ember i tapasztalatból kiindulva : az ember képes úgy szeretni,
ahogy lsten szeret , vagyis tiszta szeretetből. (E ponton főle g Fénelon volt a
mestere .) Ezt a meggyőződé sét (Dantéra emléke ztető) paradoxonnak tünö állításával feje zte ki a legplasztikusabban egyik pokolról szóló konferenciájában :
" Ha megtörténne , hogya keresztény tanítás valamelyik pontjának semmi kapcsolata sincs a szeretettel, vagy ellentm ond a szeretetnek, vagy nem a szeretet
feltétele vagy következménye, akkor azt jogosan elvethetnénk."
2) K r i s z t u s - k ö z P o n t ú s á g. - P. Varillon elfogadja a költő SaintJohn Perse e meghatározását: " a költő feladata az ember misztériumának elmély ítése " ; de ugyanakkor hozzáteszi, hogy ez csak lsten misztériumá b ő l kiIndulva valósulhat meg. Az ember és lsten misztériumát pedig csak Jézus Krisztus fényében mélyíth etjük el, aki tökéletes lsten és tökéletes ember. Krisztus Isten, aki azért lett emberré, hogy az ember lsten legyen - lsten szentsége
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és az ember szentsége (hathatós jele). Az lsten és az ember egysége Krisztusban az a központ, amely értelmet ad az emberi létnek. Természetesen helyesen
kell felfognunk a megtestesülést. Jézus Krisztusban Varillon felfedezi az alázatos és sebezhető Istent. (Ezt fejti ki két híres könyvében: "Isten alázatossága"
és "Isten szenvedése" .) A keresztény lsten se nem az a bosszúálló lsten, aki
Fia áldozatát követelné, se a paternalista panteizmus Istene, aki megelégedne
az emberek középszerúségével.
3) L e I k i r e a I i z m u s. - Varillon sohasem keveri össze az absztrakciókat a keresztény élettel. Szerinte a lelki élet állandó harc az absztrakt állandó
kisértésével. Mindig a tapasztalatból indul ki, és kifejezésmódja egyszerú, egyszerre világos és mély . Lelki realizmusa teszi lehetövé, hogy mindig gyümölcsözön alkalmazza pedagógiáját. Hallgatóit vagy olvasóit arra szólítja fel, hogy vele
együtt járják végig a reflexió útját a tapasztalatból kiindulva, válaszolva a nehézségekre és ellenvetésekre, hogy így mélyalapokra építhessen. Gyakran hangsúlyozta pl.: "az apostolok hitének genezisét szemlélve, közelről figyelve az
evangéliumokat kell felfedeznünk Jézus Krisztus istenségének állitását, hogy
ez ne legyen puszta absztrakció."
4) D e r Ú . - A hit elmélyitésében a nyugodt derú jellemzi, amely nem
siet, hogy mindent megértsen és megoldjon . Isten országának egyik törvénye
a türelem, amely kellő időt hagyacsírázásnak és az érlelődésnek. P. Varillon
mindig a hit lényegét akarja megvilágitani; tisztában van az igazságok hierarchiájával: de nem zárja el az utat a másodlagos, vagy akár a lényegtelen kérdések megoldása előtt sem. (1967-ben az Etudes-ben közzétette " A katolikus
hit rövid összefoglalása" c. kiváló "summáját" .) 1947-55 között katolikus fiataloknak kifejtette a katolikus tanítás elemeit, amelyek előbb füzetekben láttak
napvilágot, majd könyvalakban is megjelentek (Elérnents de doctrine chrétienne
I-II, .Llvre de Vie", N° 64-65, 66-67, 1961). Ezt a munkát , jóllehet még a Zsinat
előtt született, később hat nyelvre lefordították. Ma sem veszitette el időszerű
ségét. Lényegre törő, a tanitást és a lelkiséget egyesitő bevezetés a katolikus
hitbe. Tartalmilag két nagy rendtársa, korunk kiváló teológusai ihlették: Y. de
Montcheuil és H. de Lubac; módszerét pedig "Szókrátész·, P. Fontoynont sugallta. Főgondja mindig az, hogy meghatározza az embert - a Hagyománnyal
- mint Istenre képes, "átisteníthető" (divinisable) lényt, és hogy megadja neki
a jövő reményét. A civilizáció építői nek lelkiségét dolgozza ki. Nem valami naív
optimizmusról van szó: a világ szép, de ugyanakkor tragikus is, hiszen az emberek szenvedése véres valóság. Varillon interjújában igy fogalmazta meg mottóját : " Egyik kezem a világ szépségén, másik kezem az emberek szenvedésén,
és két lábam mal a jelen pillanat feladatában" (VE 389). De bármennyire tragikus is az emberi lét, az optimizmust és a reményt az a hitből fakadó meggyő
ződés adja, hogy a megistenülés minden egyes ember és az egész emberiség
hivatása: a Szeretet-Isten felkinálta ezt Jézus Krisztusban.

5) A h I t é s a k u I t ú r a h a r m ó n I á j a. - Varillon rendkívüli kultúrával megáldott személyiség. Szenvedélyesen szerette a muzsikát. A zenében
4
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megvoltak a kedvencei, túlságosan rajongott Wagnerért, amiért egy kicsit szemrehányást ls tett magának; szerette Bachot és Schönberget. .. Két mestere
Fénelon és Claudel. A kultúra világában főleg mint Claudel kommentátorát és
kiadó ját ismerik. Claudeit húsz éves kora óta tanulmányozta (jezsuita hivatásában is döntő szerepet játszott), majd személyesen ls megismerte. A költő halála
után hosszú évekig dolgozott Claudel Naplójának kritikai kiadásán . Claudel
ébresztette rá a teremtés szépségére és egyben a megváltás drámájára, tóle
tanult igazán katollkus, vagyis egyetemes világnézetet. (A Selyemcip6 szerzőjé
r61 Varillon írta az egyik legjobb esszét : Claudel, " Les écrivains devant Dieu",
Desclée , 1967 .) A fél évszázados "familiaritás· Claudel életmúvével annyira áthatotta lelkiségét és irodalmi tevékenység ét, hogy - amint az interjúban Ismételte - most már nem tudja, gondolataiból mi származik Claudeltől és ml " eredeti". Fénolonnak is igen nagy helye volt lelkiségében, de ez Claudeltől különbözö, Fénelonban a tiszta szeretet misztikusa nyúgözte le. "A féneloni csoda
ebben rejlik: csodálatos kontraszt a kifejezett dolog lelki tömörsége és a kifejezés harmonikus könnyedsége között." Varillon számára Fénelon egyszerre volt :
"filoz6fus, teológus, humanista, k ölt ő ... teljes ember az Igazságban". Ch. Ehlinger Varillon halála másnapján e szavakat idézve hozzáfúzte : "Mindez, és még
adjátok hozzá a rnuzslkát, és nemde Francols Varillon portréját kapjátok?" De mindezek után idézzük René Rémond-t, aki Varillon egyik tanitványa volt
(jelenleg kiváló szociológus és politológus, a francia katolikus értelmiségiek
egyik főképviselője , a francia TV Ismert szerepI6je) : .Francois Varillon mindenekelőtt és lényegileg pap, szerzetes, lsten embere volt. Az irodalmat sohasem
úgy fogta fel, mint valami szórakozást. Az irodalom nem téritette el szolgálatától,
de ugyanakkor - ezt ls meg kell jegyeznünk - az Irodalmat se téritette el sajátos céljától, nem fokozta le az apologetika eszközévé. Világnézetének vagy
a földi valóságokról vallott teológiájának megfelelt az, hogy tisztelte a valóságok
rendje közötti különbséget és számolt a különböző tevékenységek sajátosság ával. Mindenek előtt lsten embere volt : minden az egyetlen szükséges körül
rendeződött és gravitált."
F. Varillon a jelenkori értelmiségiek hitbeli problémáit mélyen átélte; igyekezett mindig eleget tenni az értelem követelményeinek ; mindenféle fideizmus
távol állt tőle. A reflexió, a filozófiai-teológiai tevékenység szükséges átmenet ,
közvetítés volt nála, a vallási kultúra egy állomása . Tudta , hogya reflexiót nem
lehet kiiktatni, amikor a gyakorlati tapasztalattól átmegyünk a lelki mélységhez.
Illetve amikor a világot meg akarjuk változtatni. Jóllehet mélyen meg volt gy6ződve arról , hogy lsten misztériumáról sohasem beszélhetünk kielégítő módon ,
mégis fontosnak tartotta, hogy beszéljünk Istenről: ez nemcsak a pap kötelessége volt, hanem annak az Igénye, akinek apostoli tevékenysége a mély Istenélményből forrásozott. " Nehéz Istenről komolyan beszélni. I:s mégis kell. Milyen
keserúség az, hogy az ember nem tud másoknak beszélni Istenr61, amikor maga
szüntelenül Róla beszél önmagának." (L'humilité de Dieu.) Varillon nem állItotta
szembe az lsten hirdetését a világban való cselekvéssel. Kiengesztelte a vertl-
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kállst és a hor izont ális t. Az el őbb idézett munkájában írja : " Mert meg kell változtatni az életet. De azért nem kell lemondani arról, hogy Istenről beszéljünk.
A lehető legjobban megváltoztatni az életet. A lehető legkevésbé rosszul beszélni IstenrőL"
Istenről szóló írásaiban vezérmotívum ként térnek vissza ezek a gondolatok:
lsten személyes lény, lsten szeretet. A szeretet nem lsten egyik attributuma.
Mert azt mondhatjuk, hogy lsten nagy, lsten mindenható, lsten végtelen: de a
szeretet nem ezek között a jelzők között helyezkedik el; nem lsten jelzője , hanem magának Istennek a léte. Istent tehát helyettesíteni kell a Szeretet szóval.
Maga a Szeretet végtelen, mindenható, transzcendens. Ez a Szeretet teremtett
bennünket szabadnak, és tiszteletben tartja szabadságunkat. A Szeretet-Isten
a saját életében való részesedésre hívott meg bennünket Jézus Krisztusban.
Ezt a Szeretet et árasztj uk szét a világba szeretettel szolgálva embertestvéreinket. Ez a hitünk kvintesszenciája.
Az élet és a meghalás művészete

P. Varillon a forrásunkként használt interjúban többször hangoztatja, hogy
a kereszténység az élet és egyszerre a meghalás művészete. Az ő " é l et m ű v é 
szetében" első helyet foglalt el a bar átság, az igazi, mélyen átélt barátság,
amelyet nem pusztán "apostolkodási" eszköznek tekintett. Mestereiről, III. barátairól (főleg rendtársak, de papok , világi férf iak és nők is) már említést tettünk . Megélte pl. azt, hogya nők milyen kiváló munkatársak lehetnek, néhánnyal
valóban barátian "együttmúködött, de ugyanakkor tudatában volt annak, hogy
a pap (szerzetes) és a nő (szerzetesnő) közötti mély barátság feltételei ritkán
valósulnak meg. Tudatában volt a veszélyeknek is. - Láttuk azt is, hogy "életművészete" egyik fő problémája volt a kultúra (irodalom, zene) helyes értékelése és a keresztény, szerzetesi lemondással való összeegyeztetése. Azt mondhatnánk, ez a harmónia egyedülállóan sikerült neki.
Mi ennek a titka? Lelki életének forrása - a Fénelon által sugallt misztika
égisze alatt - lsten szeretetének, e szeretet ingyenességének megélése . Varillon nemcsak szép előadásokat tartott és könyveket írt Istenről, hanem egész
lelki életét az lsten kimondhatatlan irgalmas szeretetének titka hatotta át. Ez
volt számára az öröm és a szenvedés forrása. Az örömé , amely a mások felé
való megnyílás révén kit árul ás a Szeretetnek. Claudel nyomán megértette, hogy
ki kell tárni az ajtót az isteni Vendégnek, ez pedig a nárcizmustól , mindenfajta
önzéstől és becsukódástól való megszabadulást jelenti. Isten maga az AntlNárcisszus, a másik felé való nyitottság (a Személyek szeretet-kapcsolata) , az
ingyenes önajándékozás. Ugyanez tárul fel Jézus Krisztus életében ls, aki az
út az Atyához. A nekünk adott Lélek (kegyelem) révén leszünk képesek arra,
hogy úgy szeressünk, ahogy lsten szeret. " Márpedig nem szerethetek anélkül ,
hogy meg ne haljak önmagamnak. Ez evidensnek tűn ik nekem , a mindennapi
tapas ztalat megerős íti : nem lehetek másoké , ha önmagamnak élek ," A " húsvéti út" be van írva minden keresztény létébe. Végeredményben az ember egész
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életében elszenvedi, "átéli" a rákényszerített halált, a keresztet. Az ember sohasem választja halálát, legfeljebb áldozatait. Az élet tele van "passzivitásokkal " .
Elviselni a halált úgy, ahogy Krisztus tette annyi, mint elviselni a teljes passzivitást : " Atyám, kezedbe ajánlom lelkemetl" P. Var illon a "húsvéti miszt ériumot"
élte meg az Eukarisztiában, amely számára mindennek központja, összefoglalása volt.
Az interjú végén így összegez :

"Ott van a halál végig az egész életen : erre gondolok, amikor az élet és
meghal ás múvészetéról beszélek. Meg kell haln i a döntésben: a hagyományos
aszkézis lemondás ról, elszakadásról, a megpróbáltatások keresz tként való vallalásáról beszélt. Nem tudom, mennyiben kell megóriznünk ezt a szóhasználatot,
de a jelölt valóságot igenis meg kell tartanunk ; nincs szeretet áldozat nélkül,
és az áldozat részleges halál. Következésképp amikor a meghal ás múvészetéról beszélek, azt akarom mondani, hogy minden jelentósebb döntés (. ..) halál.
Más szóval : nem dolgozhatom azért , hogy diadalra vigyek egy értéket, pl. az
igazságosságot, anélkül, hogy valami módon meg ne halnék. Az kell tehát, hogy
mindez az életbe legyen átültetve, ahol az életmúvészet nagy szabadságban
nyilatkozik meg, pontosan annak a szabadságában, aki tudja, hogy döntései
,mort ifikác lóval ' járnak. Ez a szabadság teszi lehetóvé, hogy tel jesen átadjam
magam a zenének, a költészetnek, sót esetleg az asztal örömeinek, a barátságnak, a bajtársiasságnak, annak, amit emberi ünnepnek nevezek , annak, ami
az emberi életben ünnepl jelleggel bír. Ami ped ig a meghalás múvészetét illeti:
azt hiszem, ide kell sorolni a testvériséget mindazokkal, aki k szenve dnek : Krisztus haláltusát vív a világ végezetéig (Pascal) , agonizál minden szenvedó emberben, és körül vagyunk véve szenvedó emberekkel. Úgy hiszem, az emberi szenvedés valójában felmérhetetlen . Lehetetlen, hogy valamiképpen ne részesed jem
benne . Végül is ez leh etetlen : a szenvedőkkel való testvériségról beszéln i úgy,
hogy én magam megmenekülök a szenvedéstól, maszlag . Ha számomra az
éle t boldog , természetesen nem duzzogok e bol dogság miatt. De ,mort ifikáló'
választásaimnak a testvériség vágyát adom jelentésül. Igy tehát az életmúvészet
és a meghalás múvésze te odatapadás és elszakadás. Nincs halál, ha nincs az
élet szeretete, nincs elszakadás, ha nincs odatapadás (attachement). Egy sz öban fog lalok össze mindent : p a s s i o n , amelynek kettós jelentése van : szenvedély-szenvedés; az élet szenvedélyes szeretete és szenvedés. (. . .)
Egyik kezem a világ szépségén, a másik az emberek szenvedésén. tS két
lábbal a jelen pillanat feladatának teljesítésében ." (VE 387-389, epilógus)
Fran,<ois Varillon föbb munkál:
Le sens chrétien, elmélkedések, 1942.
La sainte messe, 1943.
Libératlon des ames, Union des ames, két rádiós előadássorozat. 1944.
L'lntransigence de I'amour, konferenciasorozat az egységért végzett imahéten, 1945.
Fénelon, oeuvres spirituelles, szövegek és tanulmány, 1954.
Fénelon et le pur amour, 1957.
I:léments de doctrlne chrétienne. 2 köt ., 1960-61 ; több nyelvre leford lrott ák.
Une spiritualité des laics: les groupes communautaires, 1967.
Claudel, 1967.
Paul Claudel. Journal I [Blb lloth éque de la Piéiade), 1968.
L'humil ité de Oleu, 1974. Több nyelvre leford ltott ák.
La souHrance de Oleu, 1975.
Joie de croire, Joie de vivre (konferenciabeszédek a keresztény h itről) , 1981.
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AZ EGYHÁZ SZAVA

A VILÁG OJABB FELAJÁNLÁSA MÁRIA SZEPLÖTELEN SZIVI:NEK
II. János Pál Fatimában, 1982. máj . 13.

1. "Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyjai" Ennek az antifónának a
szavait, Krisztus Egyházának százados Imáját, ma itt ejtem ki, a helyen, amelyet
Te, Anyánk, kiválasztottál és különösen szeretsz.
Itt vagyok, egyesülve az Egyház minden pásztorával. Egyesit bennünket az
a különleges kötelék, amely által egy testet és egy kollégiumot alkotunk, amint
Krisztus akarta, hogy az apostolok egységben legyenek Péterrel.
Ennek az egységnek a kötelékében mondom el a felajánlás szavait, újból
belezárva az Egyház reményeit és aggodalmait a mal világban.
Negyen éwel ezelőtt, és tíz esztendő elteltével újra, szolgád , XII. Pius pápa ,
az embercsalád fájdalmas tapasztalatai láttán a te Szeplőtelen SzIvedre blzta,
neki szentelte az egész világot, egész különösen ls azokat a népeket, amelyek
felé különös szeretettel és gonddal fordultál .
Ez a világ, ennek emberel és nemzetel lebegnek ma az én szemem előtt ls,
abban a pillanatban, amikor meg kívánem újItani a felajánlást, amellyel Péter
székében elődöm reád bízta. A második évezred már-már végére járó világa,
a kortárs világ , a mi mal vllágunkl
Az Egyház, megemlékezve az Úr szavairól : "MenJetek . . . tegyétek tanítv ányommá mind a népeket . . . S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig"
(Mt 28,19-20) - a II. vatikáni zsinaton felújftotta evilági küldetésének tudatát.
Ezért, ó emberek és népek Anyja, hallgasd meg kiált ásunkat. amelyet a
Szentlélek inditására közvetlenül SzIvedhez intézünkl Te, aki "ismered minden
szenvedésüket és reményüket", Te, aki anyallag átérzel minden küzdelmet a
jó és a rossz , a világosság és a sötétség között, ami megrázkódtatja a mai világot - öleld át anyai és szolgálói szereteteddel ezt a mi emberi világunkat! Rád
bfzzuk, Neked szenteljük, tele nyugtalansággal az emberek és a népek földi
és örök sorsa miatt.
Különösen azokat az embereket és nemzeteket ajánljuk fel és szenteljük
Neked , akiknek és amelyeknek különös szükségük van erre.
"Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja!" Ne vesd meg könyörgésünket,
mert a megpróbáltatás Idejét éljükl
Ne vesd megl
Fogadd el alázatos bizalmunkat és felajánlásunkat!
2. " Mert úgy sze rette lsten a világ ot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
aki hisz benn e, az el ne vesszen, hanem ör ökké éljen" (Jn 3,16).
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I:ppen ez a szeretet okozta , hogy lsten Fia értünk szentelte magát : " I:rtük
szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban" (Jn 17,19).
Ennek az önátadásnak erejében minden idők tanltványai arra hivatottak,
hogyelkötelezzék magukat a világ üdvösségéért, és hozzátegyenek valamit
Krisztus szenvedéseihez, testének, az Egyháznak javára (vö. 2Kor 12,15: Kol
1,24).
Előtted , Krisztus Anyja, a te Szeplőtelen Szived előtt egyesülni kivánok ma
- az egész Egyházzal együtt - Megváltónknak ezzel az önátadásával a világért
és az emberekért. Csakis az ő Isteni Szivében van ennek hatalma megnyerni
a bocsánatot és engesztelést nyújtani.
Ennek az önátadásnak ereje megmarad minden időben és átkarol minden
embert, népet és nemzetet; felülmúl minden rosszat, amit a sötétség szelleme
képes ébreszteni az ember szivében és történelmében, és napjainkban valóban föl is ébredt.
Megváltónknak ezzel az önátadásával egyesül az Egyház, Krisztus mlsztikus
Teste, Péter utódának szolgálata által.
Ó, milyen mélyen átérezzük annak szükségét, hogy az emberiségért és a
világért szenteljük magunkat, a mi mai világunkért, egységben magával Krisztussal! Hiszen Krisztus megváltó múvében a világnak valóságosan részt kell
vennie, az Egyház közvetitésével.

Milyen fájdalmat okoz ezért nekünk mindaz, ami az Egyházban és mindegyikünkben ellene szegül az életszentségnek és az önátadásnak! Milyen fájdalmat okoz , hogyabúnbánatra, a megtérésre, az imádságra szóló felh Ivás
nem kapta meg a kellő fogadtatást!
Milyen fájdalmat okoz, hogy sokan olyan hidegen vesznek részt Krisztus
megváltói múvében! Hogy olyan elégtelenül teljesedik testünkben , "ami Krisztus szenvedéséből hlányzlk"! (Kol 1,24)
Legyenek hát áldottak mindazok a lelkek, akik engedelmeskednek az örök
Szeretet hIvásánaki Legyenek áldottak, akik nap mint nap lankadatlan nagylelkúséggel fogadják meghlvásodat, Anyánk, hogy tegyük meg, amit Jézusod
mond (vö. Jn 2,5), és az Egyháznak s a világnak az evangéliumi ihletésú élet
tiszta tanúságtételét adják .
Légy áldott mindenek fölött Te, az Úrnak Szolgálóleánya, aki a legtökéletesebben engedelmeskedsz ennek az isteni hlvásnakl
üdvözlégy, Te, aki teljesen egyesülsz Fiad megváltó odaadásával!
Egyházunk I:desanyjal Világosftsd meg lsten népét a hit, a remény és a
szeretet útjain! Segits bennünket, hogy igazán éljünk Krisztus önátadásából,
a mai világ egész embercsaládjáért.
3. Amikor rád bízzuk, Anyánk, a világot, minden embert és minden népet,
akkor a világért szóló felajánlásunkat magát is rád bízzuk, és anyai Szivedbe
helyezzük.
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Ó Szeplőtelen Szívl Segíts bennünket, hogy legyőzzük a rossz fenyegetését,
ami olyan könnyen ver gyökeret a mai ember lelkében, és kiszámíthatatlan hatásaI márls ránehezednek korunkra, szinte elzárva a jövő útjait I
Az éhségtől és a háborútól - ments meg minketl
Az atomháborútól, önmagunk fölmérhetetlen elpusztításától, mindenfajta
háborútól - ments meg mlnketl
Az ember élete elleni búnöktől, élete hajnalától kezdve - ments meg minketl
A gyúlölettől és lsten fial méltóságának lealacsonyftásától - ments meg
minketl
Mindenfajta igazságtalanságtól a társadalmi, nemzeti és nemzetközi életben
- ments meg minket!
Annak lehetőségétől, hogy lábbal tapodjuk lsten parancsolatait - ments
meg minket!
Annak kfsérletétől, hogy eltemessük az emberek szívében lsten igazságát
- ments meg minketl
A Szentlélek elleni búnöktől - ments meg minket! ments meg minketl
Fogadd el, Krisztus Anyja, ezt a minden ember szenvedésével terhes kiáltástl Egész társadalmak szenvedését hordjal
Nyilvánuljon meg újra a világ történetében az Irgalmas Szeretet végtelen
hatalmai Allítsa meg a gonoszt I Alakítsa át a lelkiismereteketl Szeplőtelen
Szfvedben derüljön fel mindenkinek a remény fényei
Még egy különleges kérést akarok hozzád Intézni, Anyánk, aki ismered
gyermekeid gyötrelmeit és gondjait.
Bánatos könyörgéssel esedezem : járj közben a világ békéjéért, azok között
a népek között , amely eket különböző vidékeken a nemzeti érdekek eiientétei
vagy Igazságtalan hatalmi cselekedetek véres ellentétbe állItanak.
(A Szentatya itt külön Imádkozott a békéért Anglia és Argentína között.)

öKUMENIKUS öSSZEJUVETEL CANTERBURYBEN

Május 29-én délelőtt a pápa és az anglikán prfmás, dr . Robert Runele, közös Ige·
istentiszteleten vett részt az anglikán székesegyházban. Itt hozzuk az elhangzott beszédeket és a két egyházfő utána kiadott közös nyilatkozatát.
Dr. Robert Runele beszéde
..Isten hozottr-at mondunk Szentségednek, kedves Testvérünk Krisztusban,
Urunk Jézus Krisztus nevében . (E szavak lengyeIül hangzottak el,)
Baráti szavakkal üdvözöljük Szentségedet ezen az ünnepi istentiszteleten.
De igen sok ember számára a világon ez a pillanat szenvedéssel van tele . Milliók éhe znek, és az élet titokzatos ajándéka keveset számit, miközben a világ
nemzetei legjobb gazdasági forrásaik egy részét és emberi ötletgazdagságuk
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javát arra használják, hogy finomítsák halálos fegyvereiket. Mikor annyi mindennek kellene örülnünk az életben , és annyi mindent kellene tennünk, hogy legyózzük az élet ellenségeit, a bajokat és a tudatlanságot, akkor összeütközésekre
pazarolják az erót. Gondolatunk kikerülhetetlenül az Atlanti óceán déli részén
kitört konfliktus és tragikus életpusztulás felé fordul , és eszünkbe jut Szentséged saját honfitársainak szenvedése is Lengyelországban.
A keresztények azonban nem fogadják el kikerülhetetlennek az éhséget,
bajt és háborút. A jelen pillanat nincs remény híján. De át kell alak ítanunk
azzal az erővel, amely egyfelól a kezdetei nkre való emlékezésból , másfelól [ő
vónk élénk magunk elé állításából származik. Emlékezzünk kezdeteinkre, ünnepi
reménnyel nézzünk a jöv őbe, szabaduljunk meg a cinizmustól és kétségbees ést ől. hogy tud junk cselekedni a jelenben. Ez a keresztény életstílus érvényesül formáló erővel ebben az istentiszteletben. Minden keresztény istentisztelet
magában foglalja ezt az elemet: az emlékezést közösségünk kezdetére , amikor
Urunk e földön járt.
Az évnek ebben a szakaszában különösképpen megemlékezünk a Szentlélek
ajándékáról az elsó pünkösdkor és az apostolok elküldéséról, hogy vigyék meg
Jézus Krisztus hitét a világ legvégsó határaiig. Emlékünkbe idéz zük a római
egyház elsó misszionáriusi törekvéseinek egyikét, erófeszítéseit, hogya barbároktói elárasztott Európát visszaszerezze Krisztu snak. Tiszteletreméltó Béda
angol történész szavai szerint 597-ben Szentséged nagy elódje, Gergely, isteni
sugallattól ösztönözve elküldte Istennek egy Agoston nevú szolgáját és vele
több istenféló szerzetest, hogy hirdessék lsten igéjét az angol népnek. Agoston
lett Canterbury elsó érseke . ~s örülök, hogy Gergely meg Agoston utódai ma
együtt állnak itt abban a templomban, amely az Ó evangéliumi testvériség ük
alapján épült.
Istentiszteletünk során két mozzanatban térünk vissza kezdetei nkhez, hogy
megüljük óket. Megújítjuk keresztségi fogadalmunkat, amit a keresztény élet
kezdetén a keresztkútnál tettünk, és együtt elmondjuk a hitvallást, közös keresztény hitünk magvának kifejezó jét, amely a szerencsétlen megoszlásunkat megel őző korban keletkezett. A hangsúly azután azon a gazdag ságon lesz, ami
mindkettónkkel közös, és a keresztény egyház máris fennálló egységén, ami
az embercsaládra rákényszerített minden politikai megoszlást és határt meghalad.
A keresztények egyik adománya a világbéke megvalósítására az, hogy éljék
azt az egységet , ami Krisztus iránti k özös szerc:etükben már adva van. De
egységünk nem csupán a múltban rejlik, hanem a jövóben is. Közös látomás
ez, amely szakít a jelen henye elóítéleteivel és könnyelmú föltételezéseivel.
A 20. század mártírjainak szentelt kápolnánk lesz e közös látomás ünneplésének
gyújtópontja. Ebben a mi világunkban, amely magasztal ja, megtapsolja az önérdeket és kineveti az önfeláldozást, mi hisszük , hogy a vértanú k vére fogja
megteremten i a szent helyeket a földön .

56

Századunk látta a kiméletien zsarnokság létrejöttét az erőszak alkalmazásával és az igazság cinik us semmi be vétel ét. Hisszük, hogy az ilyen, er őszakon
és hazugságon alapuló e rők önmagukat roncsolják szét. Az a birodalom, amelyrő l Uru nk Jéz us Krisztus beszélt, önreláldoző szereteten épül; és ez a szeretet
a bánat és szenvedés helyeit is a remény jeleivé tudja tenni.
Szentséged honfitársára, Maximilian Kolbe papra gondolunk, aki egy másik
helyett halt meg Auschwitz poklában. Hálásan emlékezünk saját érsektársunkra,
az ugandai Yananillewolra, aki a legrosszabb körülmények között is Krisztus
szerete tének és igazságosságának birodalmáért dolgozott , akinek halála ma is
ösztönző erő számunkra, és mélyebben fogja befolyásolni a jövőt , mint elnyomóinak élete . Megemlékezünk századunknak, a mártirok századának minden
vértanújáról. Ok megerősftették Krisztus egyházát abban a meggyőződésben,
hogy legyünk bár a borzalmak helyén, a világ koncentrációs t áboralban . bőr
töneib en, nyomornegyedeiben: az egész teremtésben semmi sem szakithat el
bennünket lsten tevékeny és alkotó szeretetétől, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Ha megemlékezünk er ről a kezdetr61 Urunk Jézus Krisztusban, ha váilalni
tudjuk az ö útján való járás szenvedését, ha túl tudunk tekinteni azokon a történelmi vitákon, amelyek oly tragikusan eltorzitották Krisztus egyházát és annyi
keresztény energiát pusztftottak el, - akkor jutunk igazán olyan hitre, amely
méltó a megünneplésre, mert képes újjáalkotni a világot. Istennek legyen hála.
Amen.
II. János Pál beszéde

1. A szentirási szakaszok, amelyeket Runcie érsek és én az imént felolvastunk, János evangéliumából valók, s Urunk Jézus Krisztusnak szenvedése e16estéjén mondott szavait tartalmazzák. A tanftványaival elköltött vacsorán Igy
imádkozott: "Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én
benn ed, úgy legyenek ök is bennünk, hogy fgy elhiggye a világ, hogy te küldtél
enge m" (Jn 17,21).
Ezekre a szavakra különlegesen rányomja jegyét Üdvözftönk húsvéti rnlsztériuma, szenvedése, halála és feltámadása. Bár csak egyszer ejtette ki őket,
fennmaradnak minden nemzedéken át. Krisztus szüntelenül imádkozik Egyházának egységéért, mert ugyanazzal a szeretettel szereti , ameilyel az utolsó
vacsorán vele levö apostolokat és tanitványokat szerette. "Nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem" (Jn 17,20).
Krisztus isteni látóhatárt tár ki elöttünk, amelyben ott az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Jelen van az Egyház legmélyebb misztériuma is: az Atya , a Fiú és a Szentlélek köztl szeretetegység beárad azok szivébe, akiket lste n magáénak választott, és ez a forrása az ö egységükn ek.
Krisztus szavai különleges erövel visszhangoznak ma ebbe n a megszentelt
székesegyházban, amely a nagy misszion árius, Szent A gosto n alakját idézi,
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Nagy Gergely pápa küldöttét, hogy szavára Anglia fiai és leányai higgyenek
Krisztusban.
Kedves testvéreim, valamennyien kül önöse n érzék ennyé váltunk Krisztus
főpapi imájának e szavai iránt. Korunk egyháza különösképpen részt vesz Krisztusnak az egységért mondott imájában, és keresi az egység útjait, engedelmeskedve az Úr szavaiban szóló Léleknek. Kivánunk engedelmeskedni, főleg ma,
ezen a törté nelmi jelentőségú napon , amelyre századok és nemzedékek vártak .
KIvánunk engedelmeskedni annak, akit Krisztus az Igazság Lelkének nevez.
2. Tavaly pünkösd ünnepén katolikusok és anglikánok ortodoxokkal és
protestánsokkal együtt emléke ztek meg - Rómában éppúgy, mint Konstantinápolyban - az első konstantinápolyi zsinatról, megvallották a Szentlélekbe,
Urunkba és !:Itetönkbe vetett hitüket. Pünkösd nagy ünnepének vigiliáján most
ismét összegyúltünk imádkozva , hogy könyörög jünk mennyei Atyánkhoz: árassza
ki újra egyházára a Szentieiket, Krisztus Lelkét. Mert ez az Egyház, amelyrő l
a Zsinat hitvallásával valljuk, hogy elsődlegesen a Szentlé lek múve: " Hiszünk
egy szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban."
A mal evangéliumi szakaszok különösen a Szentlélek, a Jézus által tanítványaira lehivott Lélek ajándékának két oldalára hivták fel a figyelmet : ő az
Igazság Lelke és az egység Lelke . Az első pünkösdön a Szentlélek alászállt a
tanitványok kis csapat ára. hogy megerősitse öket az igazságban : lsten üdvöz iti
a világo t, Fiának halála és felt ámadása által , - és hogy egyesitse ő ket Krisztus
egyetlen Testében , az Egyházban. Ezért tudjuk, hogy amikor imádkozunk, "hogy
legyenek mindnyá jan egy", amint Jézus és Atyja egyek, akkor ez pontosan
arra való , hogy " a világ higgyen" , és e hit által üdvözüljön (vö. Jn 17,21). Mert
a ml hitünk semmi más nem lehet , min t Pünkösd hite , az a hit, amelyben az
igazság Lelke az apostolokat megerősitette . Hisszük , hogy a feltámadott Úrnak
hatalma van megmenteni bennünket a búntől és a sötétség hatalmaitól. Hisszük
azt is, hogy hivatásunk: " egy test, egy lélek lehessünk Krisztusban" (III. kánon) .
3. Néhány pillanat múlva együtt fogjuk megújitani keresz tségi fogadalmunkat. Anglikánoknak és katolikusoknak ezt a közös szertartását úgy kívánjuk
végbev inni , mint világos bizonyságtételt a keresztség egyetlen szentségéröl,
amely Krisztuss al egyesített bennünket. Ugyanakkor alázattal vesszük figyelembe, hogy az Egyház hite , amire hivatkozunk, magán viseli szakad ásunk jegyeit.
Együtt mondunk újra ellene a búnnek, hogy világossá tegyük: hisszük, hogy
Jézus Krisztus legyőzte a Sátán hatalmát "a világ" fölött (Jn 14,17). Újra tanú skodunk szándékunkról, hogy elfordulunk minden gonosztól és lsten felé fordulunk , aki minden jónak szerzője és minden szentnek forrása . !:s amikor újra
megvalljuk hitünket a háromegy Istenben, Atyában, Fiúban és Szentlélekben,
nagy reménységünkre van Jézus ígérete : " A Vigasztaló, a Szentlélek, akit
majd a nevemben küld az Atya, megtanIt benneteket mindenre és eszetekbe
juttat mindent, amit mondtam nektek" (Jn 14,26). Krisztus igérete bizalmat önt
belénk , hogy ugyanennek a Szentléleknek hatalma meggy6gyitja a megoszlásokat, amelyek az első pünkösd napja 6ta a századok során bekerültek az Egy58

házba. Igy keresztségi fogadalmunk megújitása záloga lesz annak , hogy minden
tőlünk telhetőt megteszünk a közremüködésre a Szentlé lek kegyelmével. Ll és

csakis ő vezethet el minket addig a napig , amikor együtt valljuk meg majd
teljes hitünket.
4. Bizalommal intézhetjük egységért kérő imánkat ma a Szentlélekhez, mert
Krisztus fgérete értelmében a Tanácsadó Lélek mindörökre velünk marad (vö.
Jn 14,16). Bizalommal engedte meg magának Fisher érsek , hogy látogatást
tegyen XXIII. János pápánál a II. Vatikáni Zsinat idején, és jött el Ramsey és
Coggan érsek VI. Pál pápához. Nem kisebb bizalommal feleltem én a Szentlélek ösztönzésére, hogy együtt legyek ma veletek Canterburyben .
5. Kedves anglikán közösségbe tartozó fivére im és nővéreim , "akiket szeretek és akik után vágyakozom" (vö. Fil 4,1), milyen boldog is vagyok, hogy ma
közvetlenül szólhatok hozzátok ebben a nagyszerü székes egyházban! Maga
az épület ékesszóló tanúja mind közös örökségünk hosszú éveinek, mind pedig
a rákövetkező megoszlás szomorú éveinek. Ez alatt a tető alatt szenvedett vértanúságot Becket Szent Tamás. Emlék ezünk itt Ágostonra, Dunstanre, Anzelmre és mindazokra a szerzet esekre is, akik olyan szorgo san szolgáltak ebben a
templomban. A régi festett üvegablakok itt fölöttünk újra elbeszélik az üdvösségtörténet nagy eseményeit. I:s megadtuk itt tiszteletünket annak az evangéliumkéziratnak, amelyet 1300 éw el ezelőtt küldtek Rómából Canterburybe. Felbátorftva annyi hivő tanúságától, akik a századokon át megvallották Jézus Krisztusba vetett hitüket, gyakran életük árán is - és ezt az áldozatot ma is megkfván ják nem kevés embertől , amint a meglátogatandó új kápolna emlékeztet - ,
hozzátok fordulok ezen a szent helyen , mindnyájatokhoz, keresztény hitsorsosaim, különösen pedig az angol egyház tag jaihoz és az anglikán közösségnek
az egész világon élő tagjaihoz : fogad játok el az elkötelezést, amelyet Runcie
érsek és én előttetek ma megújftunk. Kötelezzük magunkat, hogy imádkozunk
és dolgozunk a kiengesztelődésért és az egyházi egységért, Üdvözítőnk , Jézus
Krisztus szfve szándéka serint.
6. Először látogatja meg most egy pápa Canterburyt. Szeretettel jövök hozzátok, - Péter szeretetével, akinek azt mondotta az Úr: " Imádkoztam érted , nehogy meginogj a hitedben. Amikor megtérsz, te er ős íted majd meg testvéreidet" (Lk 22,32). Gergely szeretetével is jövök hozzátok, aki elkü ldte ide Szent
Ágostont, hogy pásztorként gondoskodjék az Úr nyájáról (vö. 1Pét 5,2). Mint
az evangélium minden szolgá jának tennie kell , én is ismétlem ma a Mester szavait : "I:n úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál " (Lk 22,27). Magammal hozom
nektek, szeretett anglikán fivéreim és nővéreim , mindazok reményeit és vágyait,
Imáit és jóakaratát, akik Róma egyházával egységben élnek ; erről az egyházról
mondották a legrégibb időktől, hogy "elöljár a szerete tben" (Antióchiai Ignác
levele a rómaiakhoz).
7. Néhány pillanat múlva Runcie érsek velem együtt felolvas egy közös nyilatkozatot. Ebben elismerjük a lépéseket, amelyeket már megtettünk az egység
ösvényén, tudtul adjuk a terveket, amelyeket indftványozunk és a reményeket,
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amelyeket táplálunk közös zarándoklásunk következő szakaszára. Ezek a remények és tervek azonban mind meghiúsulnak, ha egységtörekvésünk nem
Istennel való egységünkben gyökerezik. Hiszen Jézus azt mondta: "Azon a
napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.
Aki Ismeri és teljesiti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt
Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom , és kinyilatkoztatom magam
neki" (Jn 14,20-21). Istennek ez a szeretete a Szentléleknek, az igazság és
egység Lelkének a személyében áradt ki ránk. Nyiljunk meg ennek a hatalmas
szeretetnek, amikor imádkozunk, hogy igazságot szólva szeretetben, mindnyájan minden módon felnövekedjünk őbeléje, a Főbe, a ml Urunk Jézus Krisztusba (vö. Ef 4,15). Bárcsak a megkezdett párbeszéd elvezetne bennünket a hitben és szeretetben való egység teljes helyreállásának napjáig I
8. Szenvedésének előestéjén Jézus ezt mondotta tanitványainak : "Ha szerettek , megtartjátok parancsaimat" (Jn 14,15). Úgy éreztük, össze kell ma jönnünk Itt, engedelmeskedve a nagy parancsnak: a szeretet parancsának. Kivánjuk ezt teljességében magunkévá tenni, mindenestül szerinte élni, és megtapasztalni e parancs erejét, a Mester szavai szerint: "Majd kérem az Atyát, és
más vigasztalót ad nektek : az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ
nem kaphatja meg, mert nem látja és nem Ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad" (Jn 14,16-17).
A szeretet az Igazság által növekedik, az igazság pedig a szeretet által kerül
közel az emberhez. Megemlékezve erről , imával fordulok az Úrhoz: O Krisztus,
bárcsak mindaz, ami a mai találkozón történik, az igazság Lelkéből születne,
és a szeretet tenné termékennyél
Ime itt áll előttünk a múlt és a jövő!
Ime, előttünk annyi szivnek vágyal
Te, aki a történelem Ura és az emberi szívek Ura vagy, légy velünk! Krisztus Jézus, Istennek örök Fia, légy velünkl Amen.
A közös nyilatkozat
1. Canterbury Krisztusnak szentelt székesegyházában a pápa és Canterbury
érseke találkozott pünkösd vigiliáján, hogy hálát adjanak Istennek a közösségeink kiengesztelődésének munkájában tapasztalható haladásért. Más keresztény egyházak és közösségek vezetőivel együtt meghallgattuk az Úr igéjét;
együttesen emlékeztünk ugyanegy keresztségünkre és megújitottuk az akkor
tett igéreteket; együttesen elismertük azok tanúságtételét, akik hItüktől indittalva még életük értékes ajándékát is odaad ták mások szolgálatában, régen
és a mai időkben.
2. Krisztu sba való közös belekeresztelkedésünk köteléke arra inditotta
elődeinket, hogy komoly párbeszédet kezdeményezzenek egyházaink között, az
Evangéliumon és a régi közös hagyományon alapuló párbeszédet, amelynek
célja az az egység, amiért Krisztus imádkozott Atyjához: "hogy megtudja a
világ , hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél" (Jn 17,
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23). 1966-ban elődeink, VI. Pál pápa és Michael Ramsey érsek k öz ős nyilatkozatot tettek, bejelentve szándékukat, hogy komoly dialógust kezdeményeznek
a római katolikus egyház és az anglikán közösség között. Ez ..nemcsak teológiai tárgyakat foglal magába, amilyenek a Szentlrás, a hagyomány és a liturgia, hanem a mindkét oldalon érzett gyakorlati nehézségeket is" (6. cikkely) .
Miután ez a dialógus már három nyilatkozatot eredményezett az Eukarisztiáról,
a papi szolgálatról ill. papszentelésről és a tekintélyről az Egyházban, VI. Pál
pápa és Donald Coggan érsek 1977-ben újabb közös nyilatkozatot adott ki.
Ebben megragadták az alkalmat, hogy bátorítsanak a három jelentős kérdésről
folyó párbeszéd befejezésére, úgy, hogy a bizottság következtetéseit az iiletékes egyházi tekintély kiértékelhesse, mindegyik közösség saját eljárása szerint.
Az anglikán-római katolikus Nemzetközi Bizottság most már befejezte a rábízott feladatot zárójelentésének közzétételével. Két közösségünk a szükséges
kiértékelés útján van, mi pedig közösen köszönetet mondunk a Bizottság tagjainak odaadó, szakszerú és becsületes munkájukért ebben a hosszadalmas
és igényes feladatban, amit Krisztus szeretetéért és Egyházának egységéért
vállaltak.
3. A Bizottság munkájának befejezése arra kötelez bennünket, hogy megvizsgáljuk: mi legyen a következő állomása hitben és reményben haladó közös
zarándokútunknak az óhajtott egység felé . Egyetértettünk abban, hogy Ideje
felállftani egy új nemzetközi bizottságot. Ennek feladata lesz a már megkezdett
munka folytatása: Miután mindkét fél megalkotta a zárójelentésre vonatkozó
ítéletét. vizsgálja meg a még hátra levő tanbeli különbségeket, amelyek elválasztanak bennünket, keresve lehető megoldásukat. Tanulmányozza mindazt,
ami akadályozza közösségeink papi szolgálatának kölcsönös elismerését, és
tegyen ajánlatot, milyen gyakorlati lépések válnak szükségessé akkor, amikor
hitbeli egységünk alapján képesek leszünk elindítani közösségünk tel jes helyreállítását. Nagyon jól tudjuk, hogy ennek az új bizottságnak a feladata nem lesz
kön nyú. De bátorít bennünket ráhagyatkozásunk lsten kegyelmére, és mindaz,
amit korunk ökumenikus mozgalmában e kegyelem hatalmáról láttunk.

4. Miközben a teológiai tisztázásnak ez a szükséges munkája tovább folyik,
kfsérnie kell a világon élő római katolikusok és anglikánok buzgó igyekezetének és forró imájának, hogy növekedjenek a kölcsönös megértésben, a testvéri
szeretetben és az evangéliumról tett közös tanúságban. Tehát ismét felhívást
intézünk mindkét közösségünk püspökeihez, papságához és hivő népéhez minden országban, egyházmegyében és plébánián, ahol hfveink egymás mellett
élnek. Sürgetjük mindnyájukat : Imádkozzanak ezért a munkáért, és használjanak fel minden lehető eszközt, hogy előmozdítsák , közösen elmélyítve Krisztussal való kapcsolatukat és tanúság ot téve róla a világ előtt . Csak ilyen együttmúködés és imádság gyógyfthat ja be a múlt ellenségeskedések emlékét, és
győzheti le múltbeli ellentéteinket.

5. Célunk nem szorítkozik csupán két közösségünk egyesftésére, más keresztények kizárásával, hanem inkább kiterjed lsten akaratának teljesítésére :
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egész népének láth ató egységé re. Akár jel enle gi párbeszéd ünkben , akár más
keresztények egymás között és velü nk folytatott dialóg usában, ha valamiben
megegyezést tudunk elérni éppen úgy, mint ha nehézségekkel találkozunk,
mindezt új meg új felszólitásnak tekintjük, hogy teljesen az Evangélium igazságára hagyatkozzunk. Ezért boldogok vagyunk, hogy ma megtehetjük ezt a
nyilat kozato t, sok-sok keresztény hitsorsosunk örvendetes jelenlétében, akiknek egyházai és közösségei már társaink az imában és a munkában mindnyáj unk egységéért.
6. Velük együtt kIván juk szolgálni a béke , az emberi szabadság és emberméltóság ügyét , hogy lsten valóban megdicsőüljön minden teremtményében.
Velük üdvözlünk lsten nevében minden jóakaratú embert, azokat , akik hisznek
őbenne és azokat, akik még csak keresik.
7. Ez a szent hely Gergely pápa nagy elképzelésére emlékeztet bennünket,
amikor elküldte Szent Agostont Anglia apostolául, tele buzgósággal, hogy hirdesse az evangé liumot és pásztorkodjék a nyáj fölött. Ezen a pünkösdi vig Ili án
újból imádságban for dulunk Jézushoz , a Jó Pászto rhoz , aki meg ígérte : kérni
fogja az Atyát, hogy egy másik Szószó lót adjon nekünk, az igazság Lelkét,
hogy velünk marad jon mindörökre (vö. Jn 14,16), és vezessen el arra a teljes
egységre, amelyre hIv. Bízva ugyanennek a Szentléleknek a hatalmában, újra
elkötelezzük magunkat az egységért végzett munka feladatára, erős hittel, megújult reménnyel és még mélyeb b szeretettel.

NYISSUK MEG SZlVONKET A PÁRBESZ~DRE J~ZUS SzIV~VEL
A Szentatya az "Angelus"

előtt

1982. jún . 27-én

"Jézus SzIve, a Szűzanya méhé ben a S z e ri t l é l e kt ő l alkotott szl v, irgalmazz
nekünkl"
Igy imádkozunk Jézu s szentséges SzIvének l't ánlál ában.
Ez a megszólltás közvetlenül arra a titokra vonatkozik, amely ről az Úrangyala Imádkozásakor elmélkedünk : a Szentlélek műveként a Názáret i Sz űz méhében kialakult Krisztusnak, az Örök Atya Fiának embersé ge.
A Szentlélek műveként formálód ott ebben az embe rség ben a SzIvi A szlv,
Krisztus emberi szervezetének központi szerve, s ugyanakkor belső életének :
gondolkodásának, akaratának, érzelmeinek valódi szimbóluma. E szlv által Jézus szent embersége külö nleges módon " Isten tempioma " és ugyanakkor e
szlv által marad szüntelenül nyitott az ember és minden " emberi " Iránt: "Jézus
SzIve, amelynek teljességéből mindannyian merit ett ünk."
Június hava különösen az isten i SzIv tiszteletének van szentelve . Nemcsak
egy napja, a Szent SzIv liturgikus ünnepe, amely rendszerint júniusra esik, hanem minden egyes napja . Ehhez fűződik a vallásos szokás, hogy naponta elmond ják, vagyeléneklik Jézus Szentséges SzIvének litániáját.
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Csodálatos imádság ez, teljesen Krisztus benső misztériumára összpontosul: hogy ő az Istenember. Bőven rnerlt a bibliai forrásokból, s egyben visszatükrözi az emberszívek legmélyebb tapasztalatait. Ugyanakkor a mély tisztelet
és a hiteles párbeszéd imádsága . Sz ívünkből szólunk ben ne, és szívünk egyben szóba is ereszkedhet ezzel az egyedülálló Szíwel, naz élet és szentség
forrásáva l " , "az örök halmok kívánságával" . A " b é ke tű rő és nagy irgalmasságú
Szíwel" , amely . dúsgazdag mindazok iránt , akik hozzá folyamod nak" .
Ha mondogatjuk, ha átelmélkedjük ezt az imádságot, akkor a be lső ember
igazi iskolájává válik: a keresztény ember iskolá jává.
Jézus szentséges Szívének ünnepe mindenekfölött azok ra a percek re emlékeztet, amikor ezt a Szívet .I ándzsával átdöfték" , és ezálta l " láthatóan" megnyílt az ember és a világ számára.
Amikor a litániát mond juk , vagy által ában az isteni Szívet tiszteljük, megtanul juk belőle a megváltás titkát, teljes isten i és egyben emberi mélységében.
Ugyanak kor érzékennyé válunk az engesztelés szüksége iránt. Krisztus kitárja felénk Szívét , hogy egyesüljünk vele a világ üdvösségéért bemutatott engesztelésében. Az átvert Szív szava kimondja evangéliumának és a húsvétnak
teljes igazságát.
Igyekezzünk mindig jobban megérteni ezt a beszédet. Tanul juk meg.

EGYHÁZATYÁK J~ZUS KRISZTUSRÓL

JI:ZUS ÁTV ERT OLDALA: AZ "I:LO VIZEK" , A KERESZTSI:G, AZ EGYHÁZ
FORRÁSA
(Szemelvények Ratzinger bíboros cikkéhez Hugo Rahner tanulm ányaiból)
Elvirai Gergely : Amikor a nép a pusztában szomjúságot szenvedett , Mózes veszszővel , tehát fával megütötte a sziklát, és vízforrás fakadt. Ez az esemény a
keresztség szentségét jelezte. Hogy a szikla Krisztus előképe volt, azt bizonyítja
az Apostol mondása : ittak az őket követő szellemi szik lából, a szik la pedig
Kriszt us volt. Semmi kétség , hogy az a szikla az Úr testének jel képe. Hiszen
ez a test, amikor a kereszt fáján átve rték. élő vizet adott a szomjazóknak, amint
írva van : vízár fakad belsejébő l. Ezt pedig a Szentlélekről mond otta, akit a
h ivők majd megkapnak. Az a szik lából fakasztott víz tehát már akkor elő k é p
gyanánt mutatta a Krisztus belsejéből fakadó , a keresztség szentségében kiáradó víz áradatot. amely oldalából kifolyva a szomjazók üdvösséges Itala.
(Tractatus Origenis de libris S. Scripturarum, Tr . 15.)
Ismeretlen Tertullianus korában : A keresztények törvénye Krisztusnak , az élő
lsten Fiának szent keresztje. Jól mondja a próféta: a te törvényed szívem (bensőm : .ventrls") közepén van. Amikor (Kris ztus) belsejét az oldalán átverték,
bőven folyt ki vér és víz vegyesen oldal ából. Ebb ő l alkotta magának a Szent-
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egyházat, amely ben szentül m eg ő rz i szenved éséne k törvényét. Maga mon dja:
aki szomjazik, jöjjön, és igyék, aki bennem hisz. Amint irva van: élő vizek forrásai fakadnak majd bensejéből. (De monti bus Sin a et Sio n 9.)
HIerapolIszi Ap olllnárlsz püspök: Krisztus az, aki hagyta, hogy átverjék oldalát,
ő az, aki oldalsebéből kettős, mindent újra megtlsztitó folyamot fakasztott: vizet
és vért, azaz Logoszt és Pneumát, Igét és Lelket. (A Húsvétról, 4. töredék.)
Szent Ambrus: Idd Krisztust, mert szikla ő, amely vizet árasztott ; idd Krisztust,
mert ő az élet forrása ; Idd Krisztust, mert folyam ő , amelynek árja megv idám itja
lsten város át ; idd Kr isztu st, mert ő a béke; idd Krisztust, mert bensejéből élő
vizek forrásai fakadnak. (Explanatio Ps. 1,33.)
A lyoni egyház egy tagja Sanctus diakónus vértanúságáról: O azonban rendíthet etlen és szil árd maradt, hajthatatlanul ragaszkodott hitvallásához. Mert mint
erőt adó enyhe harmat folyt le rá égi forrásból az élő viz, amely Krisztus szivéb ől ( be n s ej é b ő l, ek tész nedüosz) fakad . (Id. Euszébiosz, Egyháztörténet V,
1,22.)
Szent Justl nus: Mi vagyunk az igazi Izrael , amely Krisz tustól származik ; mert
szfv éböl (ko ilia) mint szik lából faragtak ki bennünket .. . Öröm nekünk halálba
menni a nagyszerű Szikla nevéért, aki é l ő vizet ont azok szivébe, akik általa
szeretik a mindenség Atyját, és megitatja azokat, akik az élet vizét akar ják inni.
(Dialógus Tryphonnal 135 ,5 ; 114,4 .)
Karthá gói Quod vultdeu s: Száll jon most fel Völegényünk a keresztre, és szenderüljön ott halálba , nyissák meg oldalát, s lépjen elő a szű z i jegy es ; mint egykor lOva Ad ám old alábó l form álódott, úgy alakuljon kl az Egyház a keres zten
függő, haldokló Krisztu sból. O csod álatos ti to k : a menyasszonyavő legényből
születikl (De symbolo ad Catechumenos 11 ,6,15.)
Aranyszájú Szent János : Adám alszik, hogy lOva életre keljen, Krisztus meghal,
hogy az Egyház megszülessék. Éva az alvó oldalából lép ki, Krisztust halála
után lánd zsával szegezik át, hogy előbuzogjanak a szents égek , amelyekből az
Egyház felép ül. (Tractatus in Joannem IX, 10.) Az első asszonyt életnek hivták
és az élők anyjának . Leha jtott fővel szenderült el a kereszten a második Adám ,
hogy abból, ami a szunnyadó oldalából kifolyt, hitvese támadjon. O halál , amely
feléiesztI a holtakat! MI tisztább, mint ez a vér? balzsamosabb, mint ez a sebl
(CXXX, 2.)
JI:ZUS ORSZAGA
Eudes Szent János (1601-1680) Jézus országáról szóló

értekezéséből

Folytatnunk kell és be kell teljesitenünk magunkban Krisztus életállapotait
és titkait , s gyakran kell hozzá könyörögnünk, hogy egészitse ki és teljes itse
be öket bennünk és az egész Egyházban.
Jézus misztériumai ugyanis még nem mindenestül valósultak meg és teljesedt ek be. Az ö személyében ugyan igen , bennünk, tag jaiban azonban nem,
sem az Egyházban, az ö titokzatos testében . Isten Fiának ugyanis az a szándé-
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ka, hogy valam iképpen közöl je velünk , kite rjessze ránk és folytassa bennünk
és egész Egyházában titka it : mind kegyelmeivel, amelyeket elhatározása szerint kioszt nek ünk, mind pedig a hatásokkal, amelyeket akarata szerint ezek
a titkok tesznek ránk. Igy akarja őket beteljesíteni bennünk.
Ezért mondta Szent Pál, hogy Krisztus az ó egyházában lesz teljessé, és mi
mindnyá jan hozzájárulunk felépítéséhez és "teljeskorúságához", ti. ahhoz a
titokzatos életkorhoz, amelyet titokzatos testében tölt be, s amely csak az
it életkor éri el teljességét. Másutt pedig ugyanez az Apostol azt mondja: "testében klegészrti, amí Krisztus szenvedéséból hiányzik".
Ilyen módo n rend ezte el lste n Fia, hogy minden életállapota és titka beteljesedjék és kiegész üljön benn ünk. Véghez akarja vinni bennünk megtestesülésének, szül etésének, rejtett életének titkát, amikor kialakul bennünk és újra
megszületik lel künkb en a szent keresztsé g és az isteni eukarisztia szentsége
által , és eléri , hogy mi is lelki és benső életet éljünk, olyat, amely vele " el van
rejtve az Istenb en " .
Szenvedésének, halálának, feltámadásának misztériumát pedig úgy kivánja
véghezvinni bennünk, hogy úgy intézi: vele és ben ne szenvedjünk, haljunk
meg és támadjunk fel. Végül dicsőséges és halhatatlan életállapotát is be
akar ja tel jes íteni benn ünk, amiko r megvalósítja, hogy vele és benne dicsóséges örök életet éljünk a mennyb en. Igy akarj a több i életállapotát, többi titkát
is betel jesíteni és kiegészíteni bennünk és Egyházában, akarja, hogy közölje
őket és részt engedjen b e l ől ük, hogy bennünk folytatódj anak és általunk terjedjenek.
Ilyenformán Krisztus miszteriumai csak a végén válnak telje ssé annak az
időnek , amelyet ó maga szabott meg beteljesedésükre bennünk és az Egyházban, azaz a vil ág végén.
VI. Pál pápa manilaI

beszédéből

(1970. nov. 29.)

"Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot." Mert erre küldött ő, Krisztus
maga. Apo sto l vagyok , tanú is vagyok . Minél távolibb a cél , minél nehezebb a
megb izat ás, annál hevesebben "sürget a szeretet". Hirdetnem kell az ó nevét:
Jézus a .Krlsztus. az él ő lsten Fia" ; ó nyilvánította ki nekünk a láthatatlan Istent,
ó " mi nden teremtmény elsőszülötte", ó az, " akiben minden fennáll" . cl az emberek Mestere és Megváltój a; ó az, aki érettünk megszületett, meghalt és feltámadt.
cl a törté nelem nek és mi nden dolognak közpo ntja; ismer bennünket és
szeret , élet ünk társa és barátja, a fájdalom és a remény férfi a; ő az, aki majd
újra eljön , végső bír ánk lesz, és - bí zunk benne - életünk örök teljesség e,
boldogságunk.
Sohasem szúnök meg róla szólni: ó a világosság, ó az Igazság, ső t "út, igazság és élet " ; kenyér ő és az élő víz forrása, éhünket-szomjunkat csillapitó;
pásztor, vezér, példakép, vigaszunk, testvérünk. Hozzánk hasonlóan - nálunknál jobban - kicsiny volt , szegény, megal ázott , dolgozó, elnyomott, sze n ve dő.
5
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~ret1ünk beszélt, csod ákat tett, új országot alapltott, ahol a szegények boldogok , ahol a béke a köz ös élet elve, ahol a tiszta szfvúek és a gyászolók felmagasztaltatnak és vigasztalást kapna k, az igazságot éhezők jóllaknak, ahol a
b űn ös ök bocsánatot nyerhetnek, s mindenki testvérré válik .

Ime, ez az a Krisztus Jézus, akinek hire már eljutott hozzátok, akir61 a legtöbben már megbizonyosodtatok, hiszen keresztények vagytok . Tehát tinektek,
ó keresztények, elismétlem az ő nevét, mindeneknek púd ig hirdetem : Krisztus
Jézus kezdet és vég, alfa és ómega, az új világ kirá lya, az emberi történelemnek és a ml sorsunknak titkos , legmagasabb értelme ; valami képpen közvetítő
és hid föld és ég között ; ó mindenkinél inkább és tökéletesebben Emberf ia,
mivel lsten Fia, örök, végtelen, és Mária Fia, az áldotté minden asszonyok között , aki test szerint az ó édesanyja, lélek szerint pedIg a mi anyánk a titokzatos
Test Lelkével való közössé ge folytá n.
Jézus Krisztus i Ne feledjétek : ót hirdetjük nektek mindörökre ; akarjuk , hogy
nevét visszhangozzák a föl d határa i és az idók örökkévalósá ga.

Irga lmas Szeretet, kérünk Téged : ne hagyj alább!
Irgalmas Szeretet, légy fáradhatatlan! Légy álland óan nagyobb min den rossznál, ami az emberben és a világban van ! Légy nagyobb a rossznál, amely úgy
megnöveked ett századunkban és nemzedékü nkb en! Légy hatalmasabb - a Keresztrefesz ített Király hatalm ával! Áldott az ő k öz el edő Országai Amen.
II. János Pál 1981 Krisztu s Király ünnepén

o minden : ha ítél, O a törvén y ; ha tan ít, O az Ige; ha megment, O a kegyelem; ha teremt , O az Atya; ha születi k, O a Fiú ; ha szenved, O a bárány; ha
slrba száll, O az embe r; s ha föltámad , O az lsten . Ez Jézus, a Krisztus, akin ek
örökkön örökké legyen tisztesség . Amen .
Szárdes zi Meliton püspö k (t 190)
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ESZMt:: I( I:S ESEMI:NYEK

A PÁPA ÚJABB KÜLFÖLDI OTJAI

" Húsz éwel ezelőtt ez a látog atás elgondolhatatla n lett volna" - álla pította
meg Anglia egyik vez et ő katol ikusa. Most sem ment könnyen. Ez is katolikus
rés zről hang zott el az előkészületek sor án: " t:n szeretem a p áp át és szeretem
Ang liát, de a pápát Angliában nem szeretem. " Paisley lelkész szé l sős ég es protestánsa i polit ikai szempontból tilt akoztak, az anglikánok egyházilag tal álták
kényesnek a helyzetet. Közvetlenül a már két éve tervb e vett látogatás e l ő tt
pedig kitört a Falkland sziget ek miatti viszály. Az egész út veszélyben forgott.
Hogyan utazzék a pápa egy hadviselő államba anélkül , hogy ez polit ikai állásfoglalásnak lássék? A megoldás épp olyan váratlan , mint amilyen zseniális volt:
a Szentatya felajá nlotta, majd az út előtti szerdai általános kihallgat áson nyilvánosan be ls je lentette, hogy közvetlenül az ang liai tartózkod ás után Argentinába is eluta zik. Ezzel egy csapásra meghódította nemcsak a két állam, hanem a világ közvéleményét is. Mindenki belátta és érté kefle bátors ágát és
őszinte békeszeretetét. Az egymást követő két utazás így valóságos békemisszió
lett , amire azután a genfi nemzetközi szervezeteknél tett látogatás tett pecsétet.
Az Egyesült Királys ágban hat nap alatt (máj. 28.- jún. 2.) a pápa voltaké ppen
három országot keresett föl: Angl iát, Skóci át és Wales-et. (fro rszágban már régebben járt.) Lelki pásztori szempo ntból tekintve ezt az útját valóságos "sze ntségkatekézis "-nek mondh atjuk . Első miséjén, a westminsteri székesegyházban
megkeresztelt és megbérmált négy fe lnő tt e t. Délután Southwark székesegyházában a betegek szentségét szolgáltatt a ki kilenc emberne k a betegekk el és fogyatéko sokkal való összejöv etele során. Ugyanc sak a keresztségre és a keresztségi ígéret megújltására összpontosult pünkösd vig Iliá ján Londonban, a
Wembley stadionba n bemutatott szent miséje. Pünkö sd napján pedi g Coventryben 26 személyt bérmált meg. A búnbá nat szentségét nem szolg áltatta ki közvetlen ül, de erre összpontosult liverpooli katekéz ise pünk ösd délutánján. 31-én
Manchesterb en 12 diakónust - hat egyházmegyést és hat szerzetest - pappá
szentelt, délu tán pedig York városában több tíze zer házaspár házassági ígéretének megúj ítását vette át. (Ez a nap vil ágegyh ázban Mária Erzsébetnél tett
látogatásának ünnepe .) Végül walesi zár6misé jén 30 gyerm eket részesített elsőáldoz á sb a n , egyszerú, kedves szavakk al világítva meg nekik ennek jelentő
ségét. Term észetesen a homília minden alka lommal az il l e tő szentségről adott
oktatást.
A lelk ipásztori utat a szokásos találkozá sok egészítették ki : a püspökökkel,
szerzetesekkel, a lengyelekk el, a fiatalokkal. A " hideg angolok" emlegetésére
főleg az utóbbi csoport cáfolt rá, - tapsoltak, énekeltek, szavalókórust rögtö -
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nöztek, hosszú percekig szóhoz sem engedték jutni a Szentatyát: a szokásos
.dlalógus", ami neki annyi örömet szerez . Egy alkalommal egyszerüen beállt
a körbe fogózó fiatalok közé.
Az út másik nagy jelentősége ökumenikus. Személyében először tette Róma
püspöke angol földre a lábát. Ebből a szempontból legfontosabb a Canterbury
székesegyh ázában tartott ökumenikus istentisztelet Runcie anglikán prímással.
Erről lapunk más helyén részletesen olvashatunk. Ökumenikus istentis zteleten
vett részt Liverpoolban is, de Skóciában és Walesben is találkozott más keresztény vallások képviselőivel. Mint az anglikán egyház fejét meglátogatta Erzsébet
k i rá lyn őt. A hadiállapotra való tek intettel más állami hatóságokkal nem volt
találkozó ja. A Runcie prímással aláírt közös nyilatkozat azért is jelentős , mert
még éppen az imént " hütötte le" egy kicsit a kedélyeket a Hittan i Kongregáci6
elég szigorú hangú nyilatkozata az anglikán-katolikus vegyesbizottság zárój e l e n t é sé rő l. Ezt a legmagasabb megnyilvánulást viszont bizalom és remény
hatja át.
Végül , de nem utols6 sorban , a Szentatya a "barátság és béke" köszöntésévei érkezett Angliába. Egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy ne figyelmeztessen : a háború mint a konfliktusok elintézése értelmetlen és barbár dolog,
nem old meg semmit, csak ártatlan embereknek okoz szenvedést. Felhívására
az angolok készséggel imádkoztak argentin "ellenségeikért" is.
Külön ki kell emeln i a látogatás angol pontossággal , gonddal és kultúrával
való megszervezését. Az istentiszteletek ünnepélyessége, gyönyörü zenei aláfestés e igazán lélekemelő volt.
Már máj. 22-én, kettős útja előjátékaként szentmisét mutatott be a Szentatya
a Szent Péter bazil ikában " a békéért és az igazságosságért". koncelebrálva
az e célból Rómába é rkezett angliai, spanyol és argentinai püspökökkel.
Most alighogy Ang liából visszatért és az úrnapi szentmisét és körmenetet megtartotta, még jún . to-én, Úrnap ján este repülőre ült. 11-én, helyi idő szerint hajnali öt órakor rövid megállót tartott a gép Rio de Janeiróban, ahol ünneplő ,
lelkes tömeg fogadta a pápát, és az egyház és állam képviselői köszöntötték.
Ezután folytatta útját Argentina felé. Ez a látogatása csak két napig tartott . P.
Tunkel , ott müködő misszio náriusunk írja : nA pápa látogatása, amely 32 óra
hosszat varázsában tartott bennünket, ebben a pillanatban nagyon szükséges
volt , örömöt és reményt hozott . Azért jött, hogy velünk együtt a békéért Imádkozzék, és megvigasztal jon benn ünket e nehéz órákban. Egyedülálló, felejthetetlen volt. Mill i6k ujjongtak feléje . Első misé jén , alujani Szüzanya-kegyhelyen
több mint egy millió ember vett részt, szombaton pedig Buenos Aires-ben majd
két millió, pedig nem volt jó idö, egy darabig esett is. Jövő évben Ismét eljön
hosszabb lelk ipásztori látogatásra. ha a Chilével való határviszály rendeződött."
Ezzel naqyi áb ól előttünk áll a látogatás programja. Rövid időtartamában
annál nagyobb nyomatékkal fe jeződött ki a két vezérmotívum : Mária-tisztelet
és béke . Már a repülőtéren érkezésekor mondott beszédében - mint később,
útja i tanulságairól szólva is - kiemelte a pápa, hogy mind a két nép a békét
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akarja. • Nem állunk olyan elrettentő látványok előtt, mint Hirosima vagy Nagaszaki ; mégis minden alkalommal, amikor emberek életét tesszük kockára,
olyan gépezeteket hozunk müködésbe, amelyek ezek felé a katasztrófák felé
visznek, veszedelmes, ártó és embertelen utakra Indulunk. Ezért ebben a pillanatban az emberiségnek ismételten kérdést kell intézn ie magához a hábor ú
abszurd és mindig Igazságtalan jelensége felől. A halál és a fájdalom e sztnjátéka láttán csakis a tárgyalóasztal marad hat meg, amellyel ki lehet és ki kell
kerülni." - Buenos Aires székesegyházában mindenekelőtt a papsággal, szerzetesekkel és szeminaristákkai tal álkozott a Szentatya. Ezután az elnökl palotába ment , és beszélgetést folytatott Gaitieri elnökkel - aki már nem sokáig maradt lakója ennek a palotának -, a junta tagjaival és családjukkal. Délután elutazott a közeli nagy kegyhelyre, Lujanba, s ott mondott ünnep i misét. Homfllájában a "nehéz pillanatok zarándoka" , ahogyan magát nevezte , a keresztet,
" a szenvedés és a szeretet legnagyobb tanszékét" és az alatta álló Szüzanyát
állftotta hallgatói elé az evangélium (Jn 19,26) nyomán . Még aznap este vonaton
visszatért a fővárosba . Másnap találkozott Argentlna püspökeivel és a latinamerikai püspöki karok elnökeivel. Felhasználta az alkalmat, hogy a chilei püspökökkel üzenetet küldjön Chiiének. Telefonon beszélt a chile i elnökkel is.
(Tudvalevőleg a Szentszék a két ország közti birtokkonfliktus megoldásán fáradozik.) Délután szabadtéri misét mondott, s utána nyomban útra kelt Róma
felé , ahová másnap délelőtt érkezett meg. Délben már ott mondta az Angelus!'
újból a békéről szólva, ezúttal már Libanonban is, amelynek érdekében azóta
is drámai telhíváseket intézett a világhoz, s jún. 29-i ünnepl miséjét is értük
mutatta be, ha már felajánlott látogatása egyelőre lehetetlen.
A béke és a nemzetközi kapcsolatok jegyében állt a jún . 15-i genfi látogatás
is. A pápa tavalyi svájci útját a májusi események megakadályozták. Most legalább a Genfben székelő nagy nemzetközi szervezeteket akarta fölkeresn i. Még
felsorolásuk is hosszú lenne . Ezen az egy napon a Szentatya trz beszédet mondott el. Legfontosabb volt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 68. közgyülésén tartott nagy beszéd, amelyben a .Laborern exercens" körlevélben is
kifejezett eszméket fejtegette. Szólt a munkások és a munkaadók, a kormányküldöttségek, a nemzetközi katolikus szervezetek, a Vöröskereszt stb. képviselőihez, fölkereste az atomkutatás európai központját, ahol azt kötötte a
dolgozók szlvére, hogy hozzák összhangba a technológia értékeit a lelkiismeret
értékeivel. Látogatásának koronája a délutáni szentmise volt. A kiállftások palotájának nagytermét erre az alkalomra hangulatos templommá varázsolták. A
pápa figyelmesen alkalmazkodott vendéglátóihoz : a négy szép modern svájci
kánon egyikét mondotta (használatukat magyar fordltásban hazánknak is engedélyezték bizonyos alkalmakra), és kézbe is áldoztatott. A liturgiát nagy gonddal állították össze. Homiliájában a pápa az igazságosságról és a szeretetről
beszélt. " Nincs igazi vallásosság az igazságosság keresése nélkül; nincs igazságosság szeretet, tevékeny szeretet nélkül." Áldás után azonnal a repülőtérre
ment, és az éjszakai órákban visszaért Rómába.
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A pápai oltár mell ett egy virágok ból kir akott vil ágtérkép állt. Fehér szegfúk
jelezték az ország határokat, piros szegfúk azokat a helyeket , ahol háború van,
kinzások folynak, megsértik az emberi jogokat. Reméljük. a Szentatya látogatásai hozzájárul nak, hogy halványodjék a vér szine a világba n.
S.M.

MÁRI A UTÁNZÁSA

Elóször is jusson eszünkbe , hogy mi keresztények mennyei Atyánk utánzására vagyunk hivatottak : hasonlóvá kell válnunk Hozzá, vagyis tökél etessé
válnu nk, amint O tökélet es (Mt 5,48).
Ami

érthető

Ez teljesen lehetetlen lenne. ha lsten rejtve maradna káprázatos, megközeHthetetle n ragyog ásában (vö. Him 6,16). De ha Krisztust látjuk , akkor látjuk
az Atyát (Jn 14,9), ó " a láthat atlan lst en képmása" (Kol 1,15). Ezért számunk ra
az Atya utánzása Jézus követé sében áll, és Jézus követése az utánzást is magában foglal ja. Maga Krisztus kifejezetten követen dó példaként állitja elé nk
életét : " Példát adtam nekt ek, hogy amin t én tettem velete k, ti is úgy csel eked jetek" (Jn 13,15). Ezek a lábmosással összefüggésben mondott szavak kulcs ként tárják fel elóttünk Krisztus , Mesterünk életének mély érte lmét. Nemcsak
szavával, hanem egész létével tanit bennünket.
J:rthetó azonban , hogy akik a mennybemenetel után tért ek meg az Evangéliumhoz, azoknak Jézu s példá ja - akit szerette k és aki ben hitt ek anélkül,
hogy látták volna (1Pét 1,8) - már nem lehet ett konkré t vezetó a mindennapi
életre. Ezeknek a kere sztényeknek az apostolok élete volt mintegy gyakorlati
illu sztrációj a Jézus életének. Pál, ami nt újkeresztényeivel együtt élte min dennapi életüket , megmutatta, miben áll a kere sztény élet. Meglepó gyakran buzdi tja ókel: " Legyetek az én utánzóim, amint én Krisztusé" (1Kor 11,1; vö. 1Kor
4,16); " hiszen tud játok , hogy kell minket utánozn i" (2Tessz 3,7); "kövessétek
a p éld ámát mi ndnyájan és nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példá mon
látjátok" (Fil 3,17). Dicséri a megtért keresztén yeket : " az Úr és a mi utánzóink
lettetek" (t Tessz 1,6) . . .
Ami kevésbé

é rthető

Mindez érthető , Kevésbé érthető , amikor a katolikus hagyomány a Szúzanya utánzására buzdit, és azt állí tja: Jézus azért választott ilyen alázatos és
ilyen tiszta édesanyát, hogy az erén y üdvös és szükséges mintaképét adja
elénk. Gondo ljunk csak Szent Bernátnak a megtestesülésról szóló hire s homIliájára (Hom. 2 super " Missus est" ). Hiszen való jában rondkívül keveset tud unk
Mária életéról és viselkedéséról, mindenképpen sokkal keveseb bet annál , amit
Jézus magatartásáról tudunk. Azonkivül azok az evangéliumi Jelenetek , ahol a
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Szúzanya megjelenik, olyan egyedülálló szerepben mutatják őt, hogy k özvetlenül nem utánozható, mert a mi konkrét helyzetünk egészen más. Mi nem kapunk angyali látogatást és nem állunk ott Jézus keresztje alatt ...
A középkor áhítata azzal próbált ezen segíteni, hogy - a keresztény aszkézis követelményeiból kIIndulva - Mária é l e té rő l szóló apokrif evangéliumokban elképzelte, hogyan kellett viselkednie, és ezt a magatartást állitotta elénk
követendó példaképpen. Voltak olyan szerzetszabályok, amelyek nem foglalták
egyszerúen össze, hogyan kell viselkednie a szerzetesnőnek, hanem ..elbeszélték" , hogyan öltözködött, hogyan utazott, hogyan kézimunkázott Mária, és a
nóvéreket arra kötelezzék, hogy utánozzák példáját. Ez a módszer természetesen nem csupán az ember hitelességigényével ütközik, hanem azért is veszélyes, mert Mária életének üzenetébe könnyen emberi elmélkedések gyümölcsei
kerülnek, és ezek az elmélkedő sajátos helyzetéból fakadnak, - az ó helyzet e
pedig nem azonos sem a Szúzanyáéval , sem a mienkkel.
A Mária-tisztelet emlftett oldalának Igazi értelmét az tárja fel előttünk, ahogyan a liturgia buzdit Márla utánzására .
" Magunkhoz vettük, Urunk, az égi kenyeret : kérjOk kegyelmedet, hogy mi,
akik S zű z Máriát örvendezve ünnepeljük, Máriát követve méltók legyünk üdvösségünk isteni művének szolgálatára" - imádkoztat az Egyház (Szűz Mária elsó
k özös miséjében) . " Ragyogd be szívünket a Szentlélek sugárzó fényével , hogy
Szűz Mária példáját követve mindig a te akaratodat keressük és állítsuk életünk középpontjába" (Szűz Mária miséi 5., karácsonyi Időben) .
Abban az időben, amikor ezek és hasonló szövegek létrejöttek, már nem
az volt a kérdés, hogyan viselkedjék gyakorlatilag a keresztény : az egyházi
hagyomány , ha szabad így mondani, már kidolgozta az Evangélium " használati
utasltását". De éppen a konkrét szabályok kodifikálásában leskelődött egy
másik veszedelem: hogya keresztény elvész a gyakorlati előirások labirintusában, és úgy tekinti az Evangéliumot, mint valami új, bonyolult, aprólékos és elnyomó törvényt. A Szűz Mária utánzására szölö felszólításnak az a formá ja,
amit az Imént Idézett Illurgikus szövegekben találunk, nem minden részletében
megállapított eljárásokra vonatkozik, hanem a lényeget jelzi : Krisztus követésének szellemét, vagyis készséget, hogy szolgálatába szegődjünk a megváltás
titkának, amelyet az Atya akart , Krisztus valósított meg és a Lélek éltetett szolgálatába szegődjünk úgy, mint Mária tette. Az Evangélium valóban arra
szólít fel bennünket, hogy fogadjuk el ezt a szolgálatot a keresztény élet formájaként (" Ime az Úr szolgálóleányai") , amelyet hitben kell megvalósítanunk
("boldog vagy, mert hlttél l"). Magában foglalja a sötétséget ("nem értették
meg ezeket a szavakat") , de ugyanakkor az örvendező elfogadást ls ("magasztalja az én lelkem az Urali") és a kinyilatkoztatott misztérium szeretö szemláletét (..Mária mind emlékezetébe véste szavaikat, és szivében gyakran elgondolkozott rajtuk") . A Szűzanya utánzása éppen kevéssé "gyakorlati" jellegénél
fogva segit meglátni azt, ami lényeges és mindenkor időszerű Krisztus követésében . Azt lehetne mondani, hogya Márla életének követésére szóló felhívás
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- bár ez az élet külsőleg nagyon különböző a mienktől - a keresztény élet
szívét jelzi , az alapvető állásfoglalást lsten mellett. Természetesen ez a választás mindig konkrét viselkedésben testesül meg (mint ahogy megsemmisül a
vele összeférhetetlen konkrét viselkedéstől), de a konkrét magatartás csak
külső megnyilvánulása : lényege, lelke , döntő eleme az éló hit, alélekalakító
önátadás , a szakadatlan párbeszéd. Könnyen lehetséges, hogy egyes hivők
számára éppen az Evangéliumnak ez a magva Mária alakjában érthetőbbé válik , mint Fiáéban. Hiszen Mária mindenestül emberi személy, aki csupán hitből
élt, míg Jézus lsten volt, és azt tanította nekünk, amit látott (vö. Jn 3,11).
"örömest adni"
Még egy másik hatása is van, ha Mária alakját szemléljük, hogy keresztény
életünket az ó példáj ához próbál juk igazítani. Ezt nem mindig emelik kl eléggé.
Krisztus követése csak akkor lehetséges, ha a tanítvány örvendező szíwel
fut cél ja felé . A ..vidám adakoz ás" követelménye (2Kor 9,7) szükségszerú feltétel , hogy állandóan és szabadon kitartsunk a keresztúton. Már most ha utánozni kívánunk egy vonzó példaképet, az nemcsak a teendők értelmi tudását
foglalja magában , hanem még inkább annak fölfedezését, hogy az utánzás
egyes töredékes, részleges szakaszainak is megvan az értelme, az értéke.
Mint ahogya természet szépségei vagy a zene örömmel tölti el szivünket és
hálával a mindenek Teremtője Iránt , éppúgy a szeplőtelen Szúz szemlélete is
örömet ad. Nemcsak feledteti velünk - legalább néhány pillanatra - a magunk
és mások nyomorúságát, hanem megtanít, hogy úton vagyunk ezeknek a nyomorúságoknak a legyúrése felé , és mindig jobban be fogunk hatolni a világosságnak, összhangnak, szépségnek abba a birodalmába, amelyet a keresztény
szernl élőd és Mária életében fölfedezett. Amikor szemléljük benne annak ragyogó alak ját, aki tel jesen megfelelt a kegyelem minden szólításának, könnyebben
felbátorodunk, hogy ellene mond junk a búnökkel teli , magunk és mások vétkeitól eltorzított ..világ"-nak. ts az a tény, hogy a tórrel átvert szlvú tdesanya
(Lk 2,35) ugyanaz a Szúz, akit ..boldognak hirdet minden nemzedék" (Lk 1,48),
megért eti velünk , milyen szép és derús dolog követni az Urat: a földi szenvedés útja , amelyen Jézus Édesanyját vezetni akarta, nem tör össze, nem tesz
tönkre, mert kivirágzik rajta az eszkatológikus ..boldogság" , amelyet Jézus
Krisztusban már elóre élvezünk .
trtelmileg a hivó tudja mindezt az Egyház evanqéllurnhlrdetéséből. De a
fogalmi tud ásban soha sincs meg a látott valóság á t ü t ő ereje.
Még egy utolsó észrevétel. Amikor azt állítjuk , hogy a katolikus ..utánozza
Máriát", igazat mondunk, de a kife jezés tökéletlen és azért nem elég hitelre
méltó . ..Utánozni" egy képzeletbeli személyt vagy egy elmúlt magatartást is
lehet . A Szüzanya igazi utánzása az, ha részt veszünk az üdvösség története
során tanúsított magatartásában, vagyis annyit jelent, hogy osztozunk egy valóságos személy igazi , ma is l étező érzelmeiben . Ez az utánzás vagy inkább osztozás tehát ne észbeli megfontolásból és kifejezett elhatározásból származzék
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(bár természetesen az elmélkedés és elhatározás támogathatja). A Mária belső
életében való részvétel önként fakadó, néha nem is tudatos gyümölcse annak,
ha szemlélem magatartását, amely hitem szerint állandó, ma is ugyanaz.
Ennek az észrevételnek van egy jelentős következménye. Mária kultusza
dicséret, kérés és utánzás együttvéve. Amikor a hivő - nemcsak ajkával , de
szívével is - elmondja az üdvözlégyet, nem egymástól elsz igetelt, különálló
részekről van szó, ahol az üdvözlést és csodálatot követi a kérés és alkalomadtán majd az utánzás is. Ha csodálattal köszöntöm azt, aki hitünk szerint példaképként és segítőként fordul felénk , maga ez a köszöntés kitárulás utánzásának és közbenjárásának. Ezért az üdvözlégy, bár nyelvileg sz üz Máriához fordul ,
magában foglalja, hogy Mária magatartásában oszto zva fordulunk lsten felé
és őhozzá imádkozunk. Amikor a hívő elmondja a Magnificatot, jobban dicséri
Istent, mintha csak egyedül dicsérné: magáévá téve Mária szavait nem csupán
utánozza az ó teológiai erényeit, hanem képessége szerint osztozik abban a
hitben, reményben és szeretetben , amely lsten Anyjának szívét eltöltötte és
ma is eltölti.
Alszeghy Zoltán

REGGElTOl ESTIG
lelkiismeretvizsgálat az Imaapostolság napí felajánló imája alapján
A naponkénti lelkiismeretvi zsgálat lelkiéletünk fontos tényező je . Gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, mulasztásainkat - és a mögöttük meghúzódó szándékot, érzületet - szembesítjük az isteni elvárásokkal. Magatartásunk normáit a kinyilatkoztat ás és az egyházi tanítás tárja elénk . - De szembenézünk azokkal az elvárásokkal is, amelyeket éppen a lelkiismeretvizsgálat
során ismerünk meg jobban. Merre irányított lsten Szentlelke a belső megmozdulásokon át? S hogyan reagáltunk erre a nem kodifikált előírásra, a szeretet
belső törvényére?
A lelkiismeretvizsgálat mód ját megtanultam, s gyakorlom hosszú évek óta :
hálaadás , kegyelem kéré s. vizsgálat, bánat, erösfogadás. I::vek során ez az examenben történő találkozás Istennel egyre mélyült és kötetlenebbé vált. Ugyanakkor növekedett a vágyam egyéni forma kialakítására. Főleg a vizsgálati részre
vonatkozóan kerestem egyszerű és szilárd fogódzó pontokat. Egy napon, mint
várt és mégis váratlanul betoppanó vendég . előttem állt a megoldás: nézz utána
este, honnan Indultál el reggel.
Reggelente a Szentháromság megtestesült szeretetéhez, Jézus Szívéhez
járulok. C nyitja meg szívemet lsten és embertársaim felé. Neki adom át előre
az új napot és benne magamat : "tégy minket örök áldozattá". - Az Imaapostolság napi felajánl6 imáját szívgárdista korom óta minden reggel elmondom.
Ebben az imában megtaláltam életem naponkénti felülvizsgálásának vezérfona-
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lát. Esténként megnézem, hogya nap folyamán hogyan valósitottam meg felajánlásomat.
A saját útját mindenki önmaga fedezi fel. De egy tapasztalat megosztása
esetleg hasznos lehet.
Úr Jézus, szentséges Szivedn ek ajánlom fe l, N<l9yasszonyunk szeplötelen Szfv ével egyesülve, mal napom minden imádságát, munk áját. öröm ét, és s zenved és ét. Egyesít em mindezt a legszent ebb Aldozattal, amelyet oltárainkon sz ünte lenül bemutatsz. Fogadd engeszte lésül vét kei nkért, szándékaid meqvalósltására, különösen a havi szándékra .

..Úr Jézus, Szentséges Szívednek ajánlom fel,
Nagyasszonyunk szeplőtelen Szívével egyesülve . .. "
A mai napom valóban odaadott élet volt? Nyitott voltam Istenem és embertársaim felé , mint a Szent Szúz? Különösen abban , amit a legutóbbi szeritgyónásomban ígértem? - A hit szempontjai szer int ítéltem kis dolgokban
is? Természetfeletti remény? lsten akarata mindenek felett? Vagy ösztöneim,
ötleteim, mások véleménye irányítottak? - Embertársaim iránti tisztelet,
felelősségtudat? Oszinteség, türelem, megbocsátás? Mások meghallgatása?
Szívjóság? Tettekben megnyilvánuló szeret et? - Vagy csak önm agamnak
éltem? Saját kényelmem, saját érdekeim voltak a legfontosabbak? Másokat
csak eszközként használtam? Ellenszenvnek mib en engedtem? Nézeteltérések megoldása? Nyelvh ibák? - Közösségi érzés? Közösségért vállalt áldozatok , vagy azok alóli kibú jás? (Családb an, munkahelyen , egyházközségben, stb .) - Istennel találkoztam-e az emberekben ?
..... minden imáját"
Szorgosan kerestem-e a kapcsolatot Isten emmel? Vállalt és előí rt imáimhoz
való húség? Külső-belsö nehézségek idején is? Imádságaim légköre: imádás? hála? alázatos könyörgés? gyermeki bizalom ? - Közben járó ima
másokért, sokakért?
..minden ... munkáját"
Minden kötelességjellegú tevékenység idetartozik. Allapotbeli és fogl alkozás beli feladataim teljesitésében példaképem a Szentcsalád. Ma hogyan rnlntáztam őket? Húség ? megbíz hatóság? szorgalom? önzetlenség? körültekintés?
hozzáértés? kitartás? - Gazdálkodás a rámbízott anyagi jav ak kal? Pénzzel?
Idóm mel? Testi-szelle mi képességeim mel? Másokéval ? - Munkáv al összefOggő emberi kapcsolatokban : ígazságosság? kölcsönös segítés? gyengéb bek támogatása? együttmúködés keresése? Vagy ezek ellenk e zői? - Törekvéseim rugói: alázatos kötelességteljesités? szolgálat? - vagy : egyéni ambíció kiélése? anyagiasság? érvényesülési vágy?
..mind en . .. örömét"
Minek örültem ma? anyagi elóny? emberek tetszése? felüdülés? alkotás
öröme? emberi kapcsolatokban adás-elfogadás? lelki értékek? Igyekeztem-e
lsten ajándékait felismerni, megköszönni? Hálás lelkület? - Testem vagy
lelkem tisztaságát veszélyeztetó örömökkel szembeni éberség? - Igyekez-
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tem-e öröme t szerezni mások nak ? fő leg szomorúaknak, elhagyottaknak,
- Keresztény örömet sugároztam-e magam körül ?
. mtncen .. . szenvedését "
Mi oko zott ma testi vagy lelki fájdalmat? Hogyan fogadtam? zúgolódás?
csügged és? mások hibáztat ása? panaszkodás ? Mártí rszercp, hogy sajnáljanak vagy csodáljan ak? - Tudtam-e alázatosan fejet hajtani : megérdemeltem bún eimért ? Tudtam-e szeretettel átkarolni a szenvedést : szivesen, Jézusom, még sokkal többet is érted, enge sztelésül vétkeinké rt? - Miben tagadtam meg magamat, miben hoztam áldozatot? - I:rdekelt-e mások szenvedése? Igyekeztem-e enyh íten i? együttérzés ? segítés? a szenvedésben
rej l ő érté k közös felfedezése ?
" örömét és szenve dését"
Amikor mélyebb re szállok a vizsgálatban, az orom és szenved és párhuzamában a b e l ső , lelki megm ozdulásokra próbálok reflektáin i. Figy elmem most
nem arra irányul, amit t e t t e m, hanem ami bennem t ö r t é n t a nap
folyamán , fő l eg imádságok idején. Volt -e bennem lelki béke, vil ágosság, a
szeretet növek edése ? (vigas ztal ás). Volt-e b el ső zavar , nyugtal anság, kese ruség? (vigasztalanság). Mivel függ ek ezek össze ? - A belső vonzódás és
taszltás mozgásából még job ban megismerem maga mat, mi nt az előírások
kal szembeni magat artásom vizsgálatából. I:s fő kén t kezdem megism erni a
bennem munkálkod ó Lélek irányltásá t: mit kell elfogadnom, mit kell odaadnom . Akár tisztul ásra hív a Lélek , akár növekedé sre, az C ereje viszi végbe ezt bennem. Az é n feladatom, hogy szabads ágom megnyíljék a kegyelem előtt. Reflexióm eredményét. a felismert hívást Istenem irgalmas SzIvébe zárom : tel jesed jék ben nem, amit tő l em kívá nsz.
" Egyeslt em mindezt a legszentebb Áldozattal . . ."
Az Eukarisztia elátti magatartásom: hit ? imádás? viszontszeretet? Milyen
volt ma részvételem a szentm isén? csatlakozásom Jézus áldozatához a
dicséret, hála, könyörgés, eng esztelés lelkületével? - Szentáldozásom?
Megnyílás Uram , Jézu s e lő t a befogad ás és odaadás vágyával? Vágy " közvetlteni" Ct a világnak? - Az Eukarisztia ünneplése milyen helyet foglal el
életemben ?
" Fogadd engesztelésül vétkeinkért. szándékaid megvalósItására, különösen a havi szándé kra "
Újra felv etem az első kérdést: a mai napom valóban odaadott élet volt?
Kicsinységében, gyarlóságában is nagy szándékok szolgálatában? - Menynyire lendItett a tud at, hogy mustá rmagnyi éle tem eszköz lehet a megváltás
kegyel mein ek szétáradásában ? Mennyire sarkall t a vágy, hogy az Egyház
engesztelő és aposto li, misszi ós éle tébe bele kapcsolódjam? - Vagyis menynyire dobb ant együtt szivem a megváltásunkért és üdvössé gü nkért átvert
Szfwel?
s z e nve dő knek?

Nézz utána este, honna n ind ult ál el reggel. - Nem minden este kerül so rra
minden pont ilyen részletezéssel. Egyszer az egyi kné l, máskor a másikn ál i dő-
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zöm hosszabb an, s a többire cs ak egy-két pillantást vetek. - Az examenezésnek ez a módja lelkiéletem egységének jó támasz a.
Beregi Emma

TERI:Z ANYA NOVI:REI JUGOSZLÁV IÁBAN
Teréz anya kapcsolata Zágrábbal még 1928-ban elkezdődött, amikor lrországon keresztül Indiába készült. Útközben egy ideig Zágráb egyik külvárosában, Dubravában tartózkodott, innen utazott okt. 13-án lrországba. - Egy sokkal
komolyabb kapcsolat kezdete közte és a horvát egyház között még korábbra
nyúlik vissza: hitélete kezdetére és missziós hivatásának ébredésére. Abban
az Időben zágrábi jezsuiták dolgoztak a szkopjei Jézus Szlve plébánián, amelynek területén született. Az 1924-ben odaérkezett Franjo Jambrekovié atya nagy
mértékben tellendltette az ifjúsággal való foglalkozást, és Teréz anya hivatásának fölkeltésére is nagy hatással volt. Amikor 1978-ban Zágrábba látogatott,
hosszú ideig imádkozott az atya slrjánál , s utána azt mondta: .K ösz önőrn, hogy
elküldte nekem Jézust."
Kalkuttába érkezése óta állandó lelki kapcsolatot tart fenn az ott m üköd ö
horvát jezsuitával, P. Ante Gabrlé-csal. Vele beszéli meg minden új szándékát
a leprások közli apostoli munkája terén.
Amikor a horvátok megkeresztelkedésük 13 százados évfordulóját ünnepelték, a " Maii Koncil" (Kis Zsinat) c. gyermeklap szerkesztősége azzal a kéréssel
fordult Teréz anyához és P. Gabrléhoz, legyenek a gyermekek karitativ rovatának ("A jóság kis moza ikja") állandó pártfogói. Mindketten szlvesen teljesítették
ezt a kérést. Igy alakult meg 1976-ban Teréz anya munkatársainak köre. Számuk
hat év óta 13 OOO-re nőtt. Munkájukban a munkatársak nemzetközi cso portjá hoz
csa tlakoznak.
1978 januárjában a Glas Koncila (A Zs inat hang ja) és a Maii Konci! szerkét pap munkatársa , Mijo Gabrié és Luka Depolo megl átogatta
Teréz anyát és P. Gabriéot. Egy hónapig maradtak Indiában , és az ott folyó
missziós munkáról dokumentumfiImet készítettek.
kesztőségének

A zágrábi érsek, Franjo Kuharié hívására 1978 márciusában Teréz anya és
P. Gabrié részt vett az ott tartott nagy néprn lsszlőban . Ez alkalommal Teréz
anya más jugoszláv városokba is ellátogatott, többek között sz ül ővárosába.
Szkopjéba is. A látogatás a nagyhétre esett.
A következő évben , 1979. jún . 8-án négy nővér érkezett Ter éz anyával Zágrábba a Szeretet Misszionáriusai társas ágából. Jún . 1O-én, a szék esegyhá zban tartott ünnepélyes szentmisén az érsek átadta nekik egy új ház kulcsát. Azóta
állandóan négy-öt nővér tartózkodik Zágrábban . Hozz ájuk csatlakoznak mint
jelöltek azok a fiatal lányok, akik a rendbe szeretnének lépni : két év alatt tlz
leány Horvátországból és egy Szlovénlából. A nővérek azokról a szegényekről
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gondoskodnak, akiknek nincs gondviselőjük, és nincs rnlből kifizetniök az ápolást. Rend szeresen gondoznak kb. 60 ilye n szegény, idős személyt. Soknak közülü k naponta visznek meleg ételt. Minden nap 20 személyre főznek vacsorát,
- a .vacsc ra-védencek" között sok az iszákos. Két nővér rendszeresen tart
hitoktatást két külvárosi plébánián, ahol most épül új templom. Naponta egy
órát adorálnak, együtt imádkozva kápolnájukban a hi vekkel. Házuk az érsekség
kertje végében áll (UI. Jurja Branjuga 1). Minden hó első péntekén munkatársaikkai közösen szerveznek egy órás szentségimádást és szentmisét a székesegyházban . A lakosság szeretettel fogadta a nővéreket, és mindenben igyekszik
segftségü kre lenni, különösen adományokkal a szegények eltartására.
Egy éwel a zágrá bi ház megnyitása után, 1980. jún. 28-án Teréz anya szülöváro sában , Szkopjéban is házat nyitott. Itt is négy nővér tartózkodik. Mikor odahozta őket, ezt mondta: " Ti egy személyt adtatok, én négyet hozok vissza." Elfoglaltságuk ugyanaz, mint a zágrábi nővére ké. Házuk a püspöki palota közvetlen közelében áll, Dimitrije Tucovic u. 31. sz. alatt. Mindkét helyen különösen
szembetűnő, mennyire segítenek a nővérek minden rászo rulón, tekintet nélkül
vallási me ggyőződésükre, világszemléletükre és nemzetiség ükre . Ezért a jugoszlávok nagyon tisztelik őket, és nagyra értékelik munkájukat.
Egy nővér írja Szkopjéból: " Napjaink igen gyorsan telnek ezen a helyen ,
ahol Anyánk született. Szülőh áza már nem áll úgy, amilyen volt: az 1968-as földrengés lerombolta. Látogatjuk a szegényeket az egész városban, és segítünk
gondozni őket. Vannak köztük igen öregek, vakok, bénák, sánták és nyomorgók.
Nagyon kevés a katolikus. Mi minden csoportot fölkeresünk, a cigányokat ls.
Körüljárunk és tesszük, amit tehetünk, mint lsten szeretetének jelei. Olyan sokat lehet ne mon dani az embereinkről. Nagyon szeretetreméltók. öregjeink nagyszerű emberek. Sokan a lányuknak tekintenek bennünket, és ha késünk , megkérdezik : ,Hol voltatok, kislányai nk? Elfelejtettétek a mamátokat?' Van egy öreg,
vak asszonyunk, aki az unokáját gondozza. Azt mondja : ,Ha a nővérek nem
volnának, sose látnék paradicsomot, pap rikát és a többi friss főzeléket meg
gyümölcsöt: - Négyen vagyunk nővérek, két indiai, egy máltai és egy albán .
Kolosto runk kicsi , csak három szoba . Mindenhová kerékpáron járunk. Sok
anyagelvűen gondolkodó ember szemében bolondos és fu ra fiatal nők vagyunk .
De ez nem zavar bennünket, hiszen trte vagyunk bolondok, aki elég bolond
volt . hogy sokkal nagyobb dolgokat tegyen meg értünk. Csak adja meg. hogy
a mi bolondságunk az Ö d i c s ő sé g é t terjessze."
Jugoszláviában több könyvet adtak ki Teréz anyáról, köztük közösségének
szabályzatát is. Különösen értékes a " Maj ka Odb acenih" (Az eldobottak édesanyja) c. könyv. 1976-ban adta ki Juraj Gusié jez suita. Ez a 405 oldalas mű részletesen feldolgozza életét és munkásságát. Két éwel később e sorok írója,
Luka Depolo egyházme gyés pap, a n ővé rek lelkiatyja egy kis zsebkönyvet adott
ki : Idézete ket b e s z éd e ibő l , gon dolataibó l és mondásaiból. 1981-ben Gjergji
Lush albán pap ado tt ki albán nyelven egy könyvet : "Teréz anya - személye
és munkássága" , amely egy éwel később horv átu I ls megjelen t.
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Teréz anya nővérein ek munkássága Zágrábban az ottani érsek párt fogása
alatt áll. A rend férf i ága, " a szeretet mlsszlon árlus testvérei" , több horvátországi fiatalembert nevel. Most van alakulóban Teréz anya pap munkatársainak
csoportja, a beteg munkatársak cso port ja pedig már létre jött. Sok plébánia
területén nagy szerep e van enne k az aposto li munk ának a hit növekedésében ,
különösen a fi atalok körében.
Luka Depolo

LEVELEK A MISSZIOBOL
Hála Istennek, kolostorunkat egészen átv áltoztattuk. A rossz és roskadt tető
helyett beton tetővel van ellátva. Nem kell félni , hogya rablók betörnek. Az
egész verand ánk is körül van véve vasráccsal. Este 6 órakor az intézetünk lakói ,
a pedagógusok, gyermekeink mind bent vannak a kolostorunkban, a rács rn ögött. - Megástuk az ápolóházunk alapját. Jelenleg csak 6 szobát ép ít ünk. fürdőkkel , WC-vel stb . De még erre sem jött meg a szükséges összeg. Az anyagot
is szállítjuk a hidak építésére, hogy legyen közlekedés a monszun idején ls.
De nagyon rosszul állu nk az iskolával. Az a pajtaféle épület, amiben 5-6 osztályt tanítottunk, egészen összeroskadt az esőz és ide jén . Hát odavagyunk. Ha
legalábbis 6 tantermet építhetnénk most, nagy segítség lenne. A jó Szt. Józsefre
bízom az egészet. Imádkozzanak velünk.
Kedves élményünk volt nov. 17-én. Nálunk volt a fatimai Szent Szűz szobra,
amit Fatim ában VI. Pál pápa megáldott, amikor oda zarándokolt. Már régóta
Indiában van, és egyik helyről a másikra viszik. Hogy milyen öröm volt az egész
missziónkban, az leírhatatlan. Ez az elszigetelt hely igazi búcsújáró hellyé változott. Ezrek jöttek más vidékről, hogy hódoljanak a Szűzanyának . Megható volt
a hinduk és a nemkeresztények tisztelete a Szűzanya irán t. Mindenki azt mondta, hogy valami szépség és anyai szeretet sugárzik rájuk. Volt éjjeli szentség imádás, és a rózsafüzé rt majdnem szüntelenül imádkozták a hívek. Nyolc napig
volt nálunk, utána nagy pompával vitte el egy másik misszió , ahol ismét ezrek
hódoltak a Szűzanyának . Sokat imádkoztunk jótevőinkért, a missziók ügyéért,
békéért, hazánkért . . . Igazi megújulás volt híve ink és mindnyá junk lelki élet e
részére .
Szívből megköszönjük érdeklődésüket és támogatásukat a missz iónk ügyében. Isten segítségével majd itt is odaérünk, mint Jampaniban, hogya sz ükséges dolgok felépülnek. Hála lsten vannak jó számban jel entkezők a szerzetesi
életre. Az Úr sz ő l ő j é b e n még rengeteg munkásra van szük ség itt Indi ában is.
Pushpa nővér (M. Theres ia)
Ursuline Convent, Bardih
P. O. Amgaon, via Gumla 835207
Ot. Ranchi-Bihar , India

+

Itt Ranchiban ugyan nincs az a dzsungel, ami előző helyemen, Asszámban
volt , de érdekes, hogy az emberek vezetékneve mind a dzsungeit képviseli :
leopárd, teknősbéka, róka , datolyapálma stb . Mivel sokat kell dolgozniok, ezek ból kerülnek ki az áldozathozó szerzetesek. Teréz anya nővérei ls. Itt Indiában
nagy h átrányatörzsgyűlölet. Dél és I:szak két külön világ , s ezt még a katolikus
hit sem tudja elt örölni. Ezek itt őslakók , és ezek a kaszton kfvüliek. A kasztrendszer, mint egy öreg rnlsszlon árlus meghatározta, az ördög találmánya. A
hindu papok ezt tartják. A brahmin még szóba sem áll az őslakókkal . csak bizonyos távolságról.
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Szalézi jelöltje ink azt hiszem szivesen jönnek vis sza a sz ü n id ő végén otthonról, mert igen sok helyen nincs mit enniök. A rizs már elfogyott , az újat csak
most vetik és szántják. Itt még ez is forditva van : elvet ik a rizst és azután szántanak , jobban mondva csak turkálják a földet. Az eke csak egy vasdarab egy
fára e r ő sí tve, azt húzzák az ökrök vagy bivalyok. Amikor befejezik a szántást,
nem az ökrök viszik az ekét, hanem az ember a vállára veszi, és e l őtte hajtja
az ökrö ket. Ezt igy csin álták még Krisztus előtt , amikor az Indu s folyó körül
lakt ak, és most is igy csinálják itt is. Ezek volnának az " adhibashi" , ős l a kó k .
Isznak, az ő fogalmuk az, hogy inni kell, mert aki nem iszik , az nem adhibash i.
Nagyon nehéz velük bánni, mert a gyerekek is öröklik az ap át él. és nagyon
hátramaradottak. Az iskola által , remélem, sokat tudunk tenn i. Amit tudok, én
tör ekszem. Megyek, és imádkozzuk a rózsafüzért a családokban és kis oktat ást
adok. ez mind ig megteszi a hatását, valami marad belől e .
IOn nem tudom , hogy mi lesz velem, de a három éw el ez el ő tt i szivgyengeségem ismét visszajött. Ha egy kicsit is gyalogolok vagy a kerékp áron megye k,
a szivem nem dolgozik, csak fulladozok. Nem birom. 77. évemben járok , minden
nap azzal kelek föl , hogy ez a nap lesz tal án az utolsó . A jó lsten akarata legyen
meg. A jó Marosi Atyánkért imádkozom . Egy szent magyar pappal több van az
égben, aki érettü nk imádko zik . A jó lsten küldeni fog helyette , vagy inkább
majd II küld egy másik Marosi atyát. Kérjük őt, hogy küldjö n hazánkn ak is hivatások at. Maros i atyánk, imádkozzál értünk, kik még itt vagyunk a k üzd ő Egyházban. Te már megérkeztél.
P. Varga Bertal an SDB
Don Bosco Youth Cent re
Halla , Ranchi-B ihar 834003, India

+

1981-ről

elmondhatom , hogy lsten-áldotta esztendő volt. Minden okunk megvan, hogy köszöne tet mond j unk az Úristennek. Nem túlz ás azt mondani , hogy
az egész év az advent jegyében állt. Megtapasztaltuk az Úr jövetelét egyházközségein kben.
A Fülöp -szig eteken mindenütt advent első vasárnap ja utáni héten tartják a
Biblia heté t. Kisebb szenti rási csoportjaink vannak a plébánia k ü l ö nb öző helyein. Az emberek betü szerint éheznek az lsten igéjé re. Nagy örö m ez. De nyomasztó is, hogy nem tudunk eléggé seg itségére lenn i ebben a népne k. Az Egyház kézzelfoghatóan más, mint azelőtt . Nemcsak inté zmény, hanem eleven k ő
zösség , lsten népe. Öröm hozzá tartozni. Ez pers ze még csak a kezdet. Az
óriási plébánián még csak kevés egyházközséget rag adott meg a J öhlr, De a
kezdet megvan. Azért lrorn ezeket a sorokat, hogy akik megosztják evang elizáló
gondjainkat, részt vehessenek karácsonyi örömünkben is.
P. Bellér Lajos SVD
Our Lady of the Purlf ication Parish
Blnmaley, Pangasinan 071 5, Philippines

+

1981 húsvétja óta az itteni kínai plébán lán vagyok (Szent Szív plébánia), ami
szintén a mi apostolkodási körünk, nem messze az Iskol ánkt ól. ahol négy évig
voltam . Nem terület i jellegü, hanem a városban lakó összes kina i elvben hozzánk tartozik , azon kívül sok filipino is idejön. Nagy az iram, különö sen szombaton és vasárnap. Egyik májusi hétvégén 20 nászmisém vol t. Ehhez azt kell
tudni , hogya kína iak igen babonásak; fontos eseményeket az életb en csak
kedve ző napokon lehet véghez vinn i. Hogy kedvező-e a nap, az a holdtól és a
csillagokt61 függ. Amikor nem olyan egyszerü a dön tés, a tao lsta pagodába
mennek, és a taoista pap segitségével sütik kl, katolikusok ls. Ilyen és hasonl 6
fonákságból itt van cs6stül. Az én problémám az, hogy az itteni plébá niai mun79

kán kívül az iskola szoclálls tevékenysége és a két barrló-kápolna ellátása is
rajtam marad . Ez nem közönséges kombináció, mert akik idejön nek templomba, azok a jómódú és gazdag réteghez tartoznak, magassarkú cipőben és autón,
a barr ióban meg a szegények élnek. Nem jelenti ez azt, hogy akik ide jönnek,
nem buzgók ; vasárnaponként több misén tele van a templom, pedig jó nagy.
De a barrióban más az atmoszféra, ott zsúfolt a helyiség , sokan az utcára szorulnak ki, és mindenki torkaszakadtából énekel, az egész aprók is, itt a templomban meg valahogy nem kapcsolódnak be, csak egy kántor óbégat.
Igen hálásan köszönöm a karácsonyi [ék fváns áqokat és a csekket. Karácsony körül igen jól jön, sokfelé örömet kell szerezni , különösen gyerekeknek,
és ahhoz a jó szó nem elég. Itt a flliplnóknál a karácsony megtartotta vallásos
jellegét. Kilenc napon át ünnep előtt minden reggel fél ötkor mise van minden
templomban (Agu inaldo Mass, Misa de Gallo, " kakasmise" ), egyes helyeken
négykor, és minden templom zsúfolt, az idén talán még többen volt ak, mint
más években . Ezekre a misékre olyanok is jönnek, főképp férf iak , akiket év
közben alig lát az ember. Sok az esküvő és a ker esztelés a temp lomban, múlt
vasárnap 41-et kereszteltünk, még hozzá egyenként, Igy várják el, és legtöbb
esetben olyan sokan jönnek el a keresztelőre , hogy nehéz csoportosan intézni.
De amíg bírjuk szusszal , szívesen csin áljuk. Karácsony előtt az iskolában is,
a plébánián is nagy szeretetakció szokásos, am iből több ezer szegény család
részesül. Ez persze nem oldja meg a szegények megélhetési problémáját, de
legal ább alkalmat ad a jómódúaknak szeretetgyakorlásra. Nemsoká ra itt lesz a
nagy cebui ünnep, a Santo Nino búcsú , január 16-án, amikor ismét nagy a felhajtás . De úgy szép az élet , ha zajlik.
P. Kráhl József SJ
P. O. Box 98, Cebu City, Philippines

+
A múlt nyár forró volt, 410-ra is fölment a hőmérő árnyékban. Az aratást
lsten egy jó esővel megmentette, úgyhogy mindenki ki tudta fizetni az adósságait. A fiatalok szórakozásul a futballpályámon hetenként háromszor 9-től éjfélig
futballozhattak. Nagy lelkesedéssel és minden incidens nélkül teltek el ezek
a napok. A futball itt mindenek fölött van III Pléb ániatemplomomban és egy
filiámon fával vontuk be a falakat, mert a nedvesség fölszivárgott, a fapadlót
fölszedtük, és csempét raktunk le. A munkát a pléb ániai bizottság ingyen végezte, a végén ízletes asado-t (sültet) kaptak, de az is ajándék volt. Olc só,
ugye? A kereskedelmi iskolát ki kellett festeni , a régi padokat felújítani. A plébánia belső udvarán szöl öt, ősz ibarackot, paradicsomot, tököt termesztek. Erik
minden . Ez egy kis időtöltés számomra. Szemlnaristáim márc . 15-én visszamen tek . Igen jól viselték magukat. Egy új jelentkező is velük tartott. Egy lány is belép a nővéreknél. Ez a hivatásokért mondott sok ima gyümölcse. Legjobb és
leghálásabb baráta im a szegények. Sok ember egyedüli gazdagsága itt a gyerekek. Egy munkáscsaládban az édesanya örömmel fogadta a 20. gyermeket. Egy
másik , 38 éves asszonynak 24 gyermeke van. - A másik oldalon szükségtelen
kiadások. A szomszéd tartományban az első város 100 éves fennállását ünn epelték. Eljött az államelnök. 13 OOO ember számára volt asado: 7000 kiló hús,
2500 sült kolbász , 3000 kiló kenyér, 5000 liter bor , 3000 kiló paradicsom. Es
közben százezrek éheznek az országban.
Pillanatnyilag igen kényes helyzetben vagyunk a déli szigetek miatt, amit
seregünk elfoglalt, Anglia pedig vissza akar szerezni. Az egész ország mozgásba jött, és háborúra készül. Ez megint sok kiadást hoz, és csak szegényebbé
teszi az országot, de az emberek ebben a percben nem gondolnak erre . Utána
majd jön az ébredés, új adókkal és korlátozásokkal. Adja lsten , hogy minden
békésen Intéződjék el.
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Nagyhét és húsvét megint nagy siker volt. Bár múlt évben közel 100 személy
elvándorolt a plébániáról , mert nem találtak Itt munkát , többen járultak szentáldozáshoz , mint tavaly .
Múlt szeptemberben Buenos Aires-ból egy millió ember zarándokolt gyalog
Lujanba (60 km). Azután a fiatalok : aDO OOO fiú és leány. 63 fiatal három pappal
a lujáni Szűzanya egy szobrát gyalog vitte 1248 km-re délre. Mindennap 40 km-t
tettek meg. Mindennap 1/2 10-kor olvasóima van az egyik rádióállomáson. Mindig férfiak az elóimádkozók. Tízezrek mond ják velük otthon, én is, és ilyenkor
mindig gondolok mindnyájatokra, hogy lsten Anyja oltalmazzon és segítsen
benneteket.
Talán az is érdekel, hogyan ültem meg itt 40 éves papi jub ileumomat (1981 .
ápr. 14.). IOn semmit sem akartam, de az emberek ebbe nem egyeztek bele.
Elóbb a plébániai bizottságok és a nővérek ünnepeltek velem. A " népünnepély"
okt. 4-én volt, amikor a püspök bérmálni jött. 300-an jöttek el. Ha lett vol na
hely, még százzal többen lett ek volna . Beszédek , versek , kórus, sok ajándék
stb. Elóször ünnepeltek igy életemben. Jó propaganda új hivatásoknak. Idáig
4 püspök, 34 pap és 33 nóvér került ki erről a kis plébániáról. Igazi lsten-áldás.
Segitsetek imádkozni, hogy ez a hagyomány folytatódjék, és célhoz juttassam
szeminaristáimat.
P. Tunkel Jenő SVO
San Miguel Arcángel, Argentina

+

Az érdekes és sokszor izgalmas 5 hónapos európai csavargás után örömm el
jelentkezem Indonéziából az új esztendőben . " Otthon" Rangguban már nagyban
folyt a második aratás . Mert jó paraszt jainknak kötelező volt a műtrágyahaszná
lat, igy 2-3-szoros termést tudtak elérni, úgyhogy bajok támadtak a táro lóeszközök hiányában. Ezt meg lehet majd oldani, csak ne legyen nagyobb bajuk.
A kukoricatermés az idén egyenlő a null ával. mert egész éven át esett az eső .
Mikor megérkeztem a plébániámra, jöttek a jó népek , szorongatták a kezemet,
és mindjárt mesélgették, hogya Tanta Mia , a 33 évig hűségesen dolgozó házvezetön ö meghalt. A Karácsonyt szépen ünnepeltük nagyobb eső nélkül. Karácsony másnapján útnak indultam, expressz tempóban körüljártam a plébán iát,
és megkereszteltem 200 gyereket. (1981-ben csak 442 látta meg a napvilágot
a plébániámon.) A lábaim persze nem akartak cipelni. 6 kilós többletemet szivesen lead nám valak inek.
Most új tervekkel és terhekkel folytatjuk az életet, és egyben belépek az
50. életévembe.
Ha ma visszagondolok európai kirándulásomra, szivem eltelik hálával mindazok Iránt, akik lehetöv é tették számomra ezt a csavargó stilusú nyaralást. Tudatosan választottam ezt, és jól éreztem magamat. Remélem , a sok szép és jó
és közös öröm továbbra ls összetart bennünket. Bizom az " óhazalak" hű
ségében .
P. Mészáros Ferenc SVO
Tromolpos 2
Ruteng/Flores, Indonézia

LEVELESLAoANKBÖL
MAGYAR PANORAMA
Gyulafehérvár: A tegnapelőtt, Szent Mihály napján közismerten nagy ünnepünk
volt.Fölszentelték segédpüspökünket. Az elhunyt Kfeineidam titulusát kapta
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meg, Nova c. püspöke, tehát tuniszi püspöki Ö maga jelmondatként a legyIIkolt
fejedelem-bfboros jelmondatát vette át, Báthory Endréét: "Frustra viv it, qui nemini prodest - Hiába élt, ki senkinek sem használt." Vele akkor ismerkedett
meg, amikor csfkszentdomonkosi plébános volt. Maga a szentelés de. 1O-től
déli 1-ig tartott, majd a palota nagytermében tisztelgés, du . 2-től díszebéd szemináriumunk új ebédlőjében. Természetesen nemcsak lélekben, de szóban is
- a legtöbb beszédben is - mindig jelen volt elhunyt püspök urunk, aki éppen
egy éve halt meg. Mfg él az új püspök, egybees ik tehát az ő hal álána k emlékezete az új püspökszentelés emléknapjával. A szentelés után lucernáriumot végeztek lelke üdvéért, és levonultak a kriptába sírjához.
Nagyvárad: Mintegy 40 év óta most volt újra papszentelés a váradi székesegyházban . 1982. jan. 24-én szentelte itt föl Bálint Lajos gyulafehérvári segédpüspök
úr három diakónusunkat, egy moldvai és két szlovák származású teológust.
Székesegyházunk zsúfolva volt. Moldovából közel 60-an jöttek. A szlo vákok is
egész csapattal érkeztek. A Püspök úr közvetlen szavai után vette kezdetét a
szentelés sok pap segédletével. Szlovák Mária-énekeket énekeltek lelkesen,
szépen. A megható ünnepség a pápai himnusz eléneklésével ért véget. Az egyházmegyei iroda kiüresftett négy termében mintegy 100 személyes agapé volt.
A nyáron még hat kispapunkat fogják pappá szentelni. Adjon a jó lsten még sok
hivatást. (NB Erdélyben az Idén 27 papot szenteltekl Szerk .)
Csíksomlyó, hétköznap: A búcsúk, hangversenyek, bérmálás lejártak. Egyik
reggel fekete fellegek tőgyeitek a Hargita felett, pipált a Kis-Somlyó is. A faleveleket fonákjukra fordította a szél. Szerencsém, hogy a Táltos (kis autóm) még
nem reagál a frontbetörésre. Igy a szokott időben útnak indulhattam a misére
barátnőimmel. A templomhoz közeledve, öreg nótabélést, egy kehes kántort
kerültünk el. Szemközt egy vak anyóka pálcájával tapogatta a harangszó irányát.
Mögötte igyekezett 90 éves őrangyala, de a csúz nem engedte kisebbíteni kettő
jük távolságát. Egy öreg bácsika, szalmakalapjába kapaszkodva, tal án az Úrangyalát mondta, hogy az irányt el ne tévessze . A bórv íz felől menyecskés lépésekkel iramodott volna Katica néni, ha asztmás tüdeje nemcsak beveszi a szelet , hanem legalább a fölösleget le is adja . A kórház éjjeliőre ásítozva bandukolt át a szomszéd ból, hogy napját, illetve szolgálatát a megszokott módon fejezze be. Két hervatag kedélyű kislány többszöri sikertelen fel vételi jének súly ával érkezett a helyre, ahol Romuáld sekrestyés fráter, az egyetlen "fiatal" , mindent egymaga készített elő a megszokott pontossággal. Mint helyett es házfőnök
és mindenes bekapcsolta a hangszórókat, és rányitotta a könyvet a neki tets ző
kezdő énekre. Harangszóra elévezette kriptája széléről az öreg nyugd fjas papot.
Még térdhajtani is segített neki, s végig koncelebrálta anyanyelvű " újmiséjét " .
Néhány akkord után felharsant az egész templomot betöltő hangerővel, hogy
" Futva jöttem elibéd szentélyedbe, lsten." Na, mondom, ez a Romi megtréfálja
még a jó Istent ls. Igaz, hogy nagy volt az igyekezetünk, de a futáshoz legalább
tat ár betörés kellett volna .
Tarnovban, Bem apó szülőföldjén, bementünk a székesegyház múzeumába,
ahol csodálatos középkori fafaragású szobrokat láttunk. Különösen egy Pieta
ragadott meg: Jézus élettelenül fekszik Mária ölében, feje, jobb karja lecsüng.
A Szűzanya viszont áthajol a testen, és valami egészen különös tek int ettel,
szinte szigorúan néz Jézusra. Mint amikor egy anya rászól gyermekére : " no.
most már elég legyen ebbőll Légy szfves és támadj fell " Mosolyognom kell ett,
és nem tudtam elszakadni ettől a szobortól. Közben azt gondoltam, a Szűzanyá
tól ki is tellett, hogy így fogta fel az egészet. Az első csodát is Ó provokálta ki
Jézusból. Még hozzá bort csináltatott . .. I Szóval nekem azóta szent meggyőző
désem , hogy a Szűzanya hite kellett a feltámadáshoz is, mert más akkor még
nem igen hitt benne. Kár, hogy képet nem tudtam szerezni , de soha el nem
felejtem azt az arcot, és mindig Igen nagy jókedvvel gondolok rá.
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Tegnap kirándultunk az Orségbe. Rosszul termő vidék ez. Mind ig nehéz munkával termett kenyeret az itt élőknek, mégis azt a mosolyt sugáro zza, amit mindannyian keresü nk. Lankás dombo k, szelíd völgyek; térképen nem szerepl ő.
soha-nem-fontos falvak Árpád-kori templomokat ő r l z n e k . vagy ink ább a templomok őrzik a falvakat. Fehérre meszelt tornyukhoz komor fenyők szegődt ek társnak a távolba nézéshez . - Szent István íjászai jártak erre, vadat hajtottak, határt őrlztek . A jó lsten tekintete ebben a zugban biztosan mindig megpihen.
ha a világot vizsgálja, ettól olyan mély itt a csend .
Dubrovn ik (Raguza) : A do monk os kolostor ezüst ereklyetartóban őrzi Szent István királyunk kop onyájának felső részét. (;:s évszázadokig itt volt a Szent Jobb
is. Az ereklyéket a hagyomány szerint még a tatárok elől menekül ő IV. Béla
vitte magával Dalmáciába. Egy másik változat szerint a török uralom alatt Boszniába kerültek, és onnan jutottak Raguzába. A Szent Jobbot 1777-ben Mária
Teréziának ajándék ozták , ó pedig a magyar rendeknek adta , fgy került vissza
előbb Pozsonyb a, majd Budára . A koponyadarab azonban most is ott van. Egyik
jugoszláviai kirándulásom alkalmával magam is láttam az üvegvitrinben gondosan őrzött erek lyét. A fe rences kolostorban pedig Szent László klr álv csontereklyéjére bukkantam, amelyről egyelőre vitatják, hogy karcsont vagy lábc sontdarab-e? Különben a veszprémi püspöki palota házikápolnájában, d íszes barokk keretben egy selyemkendőt őriznek üveg alatt. A kendőre kézi festéssel a
Szent Jobb színes képmását festették, az eredetinél alig kisebb alakb an. Mellette 1777-ból származó írás , Mária Terézia eredeti aláírásával hit eles ítv e, amely
szerint : ebbe a selyemkendőbe volt csomagolva a Szent Jobb, ami kor Raguzából visszahozták. A kendó t a veszprémi püspök kapta meg ajándékul, mint a
királynő kancellárja.
Be lrút (P. Szabó László a Szent József egyetemról) : A biztonság okáért két
példányban küldöm könyvismertetésemet. Remélem , rendben od aérkezik , habár
itt a repülóté r hol nyitva , hol zárva van. Körzetünk békés , a vizsgáztat ást is befejezt ük. E viszonylagos biztonságért az előző években bőségesen fizettünk . Kissé
idegesek vagyunk, mert a légelhárító lövedékek szilánkjai gyakran visszaesnek
a városba. A váro s másik része a táborokkal teljesen körül van véve. Megrázó
emberi tragédia alakul ki a látóhatárunkon , bár ml cs ak néhány eltévedt lövedéket kapunk. A közvélemény alakulása ls bizonytalan. Isten tud ja. mit hoz a
jövó ? lmádkozzunk az elhunytakért és a békéért.
Az elsó magyar Jap ánban : Uremann János Dalmáciában született, tal án 1579ben. Mint jezsuita misszionárius Kínában, Vietnamban és Ja oánb an tevé kenykedett. Nagyon érdekelte a lakosság élete és kultúrá ja, ezekról úti jegyzetei ben
részletese n beszámolt. Halála után több mint száz éwel, 1722·b en Nagyszombatban adták ki ezt a lalin könyvecskét, " Itinerarium peregrin i phil osop hi " (Egy
vándo r filozófus útinaplója) címmel. A gazdag és művelt Ann ius és a szegé ny,
de tapasztalt Nikanor beszélgetésében mutatja be a Távol-Keletet. Csodálattal
emlékezik meg nagy kultúrájukról, udvar iasságukról, egys zer ű életmódiukról.
Könyve elsórendű forrás a 16. századi Japán tanulmányozásához. Uremann
1620. ápr. 22-én Nanklngban hunyt el.
Montr eal: Egyházközsé günk vil ági vezetóségének eskütétele szentm ise közben,
a hitvallás után :
Az egyházközség vil ági elnöke: Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária
és lsten szentjeinek jelenlétében, lsten és az Egyház színe elótt,
Egyházközsé gi ve zetők: Igérem és fogad om, hogy az egyházközségtÓI és egyesületemtól rám bízott tisztsé get h űe n betöltöm.
Igérem és fogadom , hogy mindig az evangélium szellemében, az Egyház tan ít ása szeri nt, püspökömmel és lelkipásztoraimm al egyetérté sben dolgozom az
egyházközség érdekében .
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Igérem és fogadom, hogy mind szavammal, mind tetteimmel Egyházam és egyházközségem érdekelt igyekszem elömozdltanl.
lsten engem úgy segéljen I - Nagy lelkesedéssel megindult a magyar köz épIskola . Helyszűke miatt (mivel a plébán ia minden helyiségét elfoglalják az iskolás csoportok) a szomszéd orosz templomban kellett tantermet bérelnünk.
Hamilt on (Kanada): Nagy gyárváros az Ontario tó partj án, a hires Niagara vlzesés és Torontó közt majd félúton . A doh ányvidék nagy magyar központja, Courtland is közelebb esik innen , sőt a Londonban (Ont.) l evő plébániánk is. De
nemcsak fekvése miatt központi j e ll eg ű a magyar pléb ániák között. Itt van a
Szociális Testvérek lelk igyakorlatos háza (alapltója és sokáig ve z ető je , lelke,
a jó Márla testvér most halt meg magas korban) , ahol a magyar lelk igyako rlato k
vannak , és ahonnan a Testvére k a legtöbb magyar plébánia, magyar Iskola,
hitoktatás munkálból is kivetté k a részüket. Itt van a 240 ágyas Szent Erzsébet
öregotthon, és most épül "Erzsébetfalva" idősebb hive ink javára. De ezt látni
kell , mint ahogy már volt is látogatóm, aki felkereste az akkor még csak induló
telepet, és vitte magával a terveket és a " nagy gondolatot" . Sok szép élm ényünk
volt a karácsonyi szent napok alatt. Reform átus és görög szert artású katoliku s
testvéreinkkel együtt tartottuk a "Jézuska-várást" , a gyerekek közös karácsonyát,
egy tál étel ebéddel, szép rnűsorral , ahol a gyerekek csoportjai és a cserkészek
szerepeltek, szavaltak, betlehemes játékot adtak elő. J:s persze mindenkit megajándékozott a Mikul ás bács i, szép püspöki ornátu sban.
MantevIdeo (Proszt János SDB, 1981 elején) : Tavaly egy kicsit megpr óbált a
jó lsten . Márciusban gyomorvérzést kaptam . Három vérátömlesztés és jó orvosságok lábra állItottak. Szivem miatt operá lásról szó sem lehet ett, Amikor már
kezdtem egy kicsit helyre jönni, májusban meg a rossz vérkeringés miatt különösen a bal szemem részben megvakuiti Mint az öreg tükör, egyharmad a nem
vette fel a rávetrtődött képet. Hála a jó Istennek, egy orvosság val amit javlt ott
rajta . A régi baj, a szivkoszorúér gyengesége nem akar javulni. Télen mert hideg volt , most meg mert meleg van, nem akar működnI. Állandóan szedem a
nitroduált. Egyszer csak nItrogénbomba lesz b előlem I . . . Hát Igy vagyok én.
A tavalyi évben keveset dolgoztam. A vasárn api miséket , kivéve egy hónapot,
valahogyelmondtam, de lecsökkent a beteglátogatások száma, a 17 halottból
jó néhányat nem tudtam klk lsérni a temetőbe . Keresztel és csak kettő volt ! Mindig mondom , talán még marad egy-két magyar az én temetésemre ls. Minde::t
nem panaszként mondom . Hála a jó Istennek, van sok lelk i örömöm is i ö regségemre érzem a " lelkiatyaság" nagyságát. Minduntal an találkozom lelkigyermeke immel , akik buzgón folytat ják keresztény köteles ségüket. Nem ritkán évek
múlva visszatérnek gyóntatószékemhez. Sőt még a távoli Patagónl ából ls, ahol
működtem , felkeresnek nemcsak levélben , hanem személye sen isi Ezek az
örömök lelrhatatlanokl Tényleg Igaz, ha a világon ismernék a lel ki SZOLGÁ LAT
végtelen nagyságát, tülekednének érte , és senki sem len ne hűtl en !! !
ADVENT-KARÁCSONY
- A ml adventünk nagyon szép, bensőséges , csendes . ünnepélyes . A kűls ő
körülmények hozzásegitenek, de azért mindnyá junknak magunknak kell megteremteni az adventot lelk ünkben . Nekünk szemlélőd ő n ővérekn ek segIte ni kell
imáinkkal, hogy megszülethessék Krisztus mások lelkében. J:s gondj aiban is.
Szeretnék szlvböl és hálásan Imádkozni mindenkiérti
- Ilyenkor az adventi szent Időben nálunk Mezőkövesden meg ke zd őd ik a " Szállást keres a Szent Család" népi ájtatosság végzése . Egyik hajnali szentm ise
végén áldják meg a két elö lmádkozó által elho zott Szentc salád-képeket. Két
templomunkban 25-öt áldottak meg. Városunk minden része képvi selve van.
Kilenc estén keresztül más-más háznál végzik az ájtatosságot. Megvann ek a
hagyományos éneke l, ImáI. A messzi századok mélységeiböl apáról fiúra szállva
84

jutottak el hozzánk . Mit jelent ma nekünk ezeket a hag yom ányokat ápolni, amiko r a házastársak egymáshoz való húsége az egész világon meg lazu it! Amikor
a Szen tcsalád képét é gő gyertyák közé odahelyezik a család aszta lára, a házigazda üdvözli. Fogad almat tesz a házastársi húségre, arra, hog ya Szentcsalád
pél dáját köv eti. Megcsóko lja a képet, és tov ábbadja csók ra gyermekeiknek,
azután a j e len l evő kn e k , és úgy kerül vissza a család asztalá ra. Megható látni
a könnyeiket re j t e g e tő édesapát és édesanyát, amikor szem ük sar káb ól egy- egy
könnycseppet kitörölnek. Ezek a könnyek a gyémántnál is nag yobb kin cse i a
csalá dn ak. A 25 házba n végzett népi ájtatosság, házank ént 50-60 személy, mint
é g ő gyertya lángja világ ít az adventi esté k éjé be . Mint Szent Özséb látomását
a pilisi erdők fölött ragyogó fénycsóváról , úg y lehetne föntről látni azokat a
sok-sok piciny ház ab lakából kiszűrő dő fényeket, lánggá magasodva, fényt lövellve a sötétben boto rkáló magyar családo k életébe . Szent Család, óvd meg
csa ládjainkat a széthullástóI!
- Nem tudom, más hogy van vele , de számun kra a legkedvesebb ünne p a karácso ny. Nekem is, a feleségemnek is a legszebb gyermekkori élm énye ink volta k és ma radtak a karácsonyok. A várakozás a Jézu skára, és aztán a bete ljesülés pillanata és őrái , Ezt akartuk és akarjuk tov ábbadni a gyerekei nk nek és
az unokáin knak is. Az az é rzésem és meggyőződésem , hogy az adventi felhívás: " egyengessétek az Úr útjait", talán a leg szebben és szívd erít őbb en gyerekk or ban a J ézuska-vár ással. felnőtt kor ban , különösen gyerm ekes sz ülóknek
ped ig a szentestére való előkész ülettel valós íth ató meg . És ez az elő készület
már nemcs ak az adventtel kezdődik, hanem mondhatn ám már hóna pok kal e lő b b .
A nem is olyan régen volt nehéz időkben már hó napokkal előbb kezdt ünk a
felesé ge mme l fúrni-faragni, hog y olyan ajándékok vár ják gyermekeink et, amelyeket tal án sok ezer fo rintért sem lehetett volna megkapni. J:s még most is:
kigondolni és beszerezni mindazt, ami a kicsinyek és nagyok szlve vágya és
örö me. Adja a Jó ist en, hogy minél több emb ern ek legyen lélekbe mar kolóan
szép és bo ld og ító karácsonya és karácsonyi öröme, amire még sokáig visszaemlékezik, és ami lndítást ad a további és a legvégső tal álkozásra aKisjézussal.
- Nagyon kevés ke resztény él már a világon , s a számuk egyre csökken. Sok
ember pedig, akit megkereszt eltek, úgy él , mint a pog ányok . Lesz majd elég
sok csa lád , ahol gaz dagon megterített aszt aln ál különl eges ételeke t eszne k a
teljes jóllakási g, lesz ott drága és jól megrakott kar ácsonyfa is és alatt a az
aján dékok halmaza. Csak az az Egy nem érd ekes, aki nek a születés napj a van :
Jézus. - Itt van közelünkben egy nagy áruház. Már november kö z e pé t ő l villognak az igazi és mú-karácsonyfák villanyégői, pazar kirakatok , hihetetl en tömeg
hullám zik re g geltől estig, és az emberek vásárolnak, mint a megszállottak. Szere tet b ő l. Egym ásnak. Még vasárnap is nyitva van minden üzle t, regg eltől estig!
Mert Igy nagyobb hasznot hajt a Ka rácsony. Amint egyik ifjú atya mo ndt a a
szentbeszédében : .Lealacsonyltottuk a Karácsonyt az adok-veszek üzl etel és
szin tjére."
- Vala hogyan úgy vagyu nk mi papok, hogy mikor más ünn epel , nek ünk akk o r
kell kü lö nösk éppen talpon lenni órák hosszat. De hála Istennek , hogy így van !
Csak adj o n lste n sok kegyelmet és egészséget! Akko r minden jól megy! Hóban, vih arb an, es ő b en , sárban. Csendes szob árn karácsonyesti cs endjé ben , a
zöld fenyő alatt , amiko r szeretteimmel leg alább lelkileg kissé együv é tart ozóna k
vélem magam, mementóimb a foglalom valamennyiüket.
- Valam ikor nem láttam tiszta célját a nagy ünnepekre való ír ásnak . A " S 7.0 kás" , " i ll e n d ő s é g ", " szeretet " pusz ta szavai nem elégítettek ki. Egy alkalom mal
a hit fénye bevilág ított a le lk emb e. Magam előtt láttam a jászolban fekvő kis
Jézust , Aki át akarja öl elni sze retetéve l az egész világot, a mi i dőnkben is.
Általunk, minden egyes üdvö zl ő lap az O öl elésének kö rét tág ítja. A még kő 
zönyös lélek is önkéntelenül rágondo l Jézus születésére, ha csak egy pillanatra
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is. Belekerül az ölelés hatáskörébe. Ez az ölelés kegyelem kiáradást jelent.
- Nekünk a Szilveszter Igen jelentös nap, ui. ekkor dőlt el, hogy össze házasodunk . Szeretünk ilyenkor egyedül lenni , és a szép benne az, hogy nincsen
szükség nosztalgiára, mert semmi sem változott eredeti szépség ébő l. Nagy
szavak akkor sem voltak, és most sincsen rá szükség . Volt sokat í gérő szerelem és szeretet, amí megmaradt, csak húszegynéhány év elteltével már nem
ígéretként, hanem beváltva, csal ód ást soha nem okozva . Lehet ezt megérdemelni, vagy eléggé megköszönni?
- Hiszem és vallom, hogy sokkal több jó van és történik a világban , mint rossz csak csendesebben, mert ez a törvénye. Mikor egy kislány a szilveszterest! imánál a szokásos kérdésre : Mit köszönsz meg a jó Istennek? ezt válaszol ja: Hogy
megteremtett i Ezek tart ják egyensúlyban a vil ágot, hogy le ne billen jen lsten
tenye rérő l. (Igaz, valósz lnú , hogy akkor a másikat tartaná al á.)
A MAGYAR MISEKöNYV "KEZDETEI "

1948-ban dr. Endrey Mihály került a Magyar Kato likus Akc ió élére, és ott
1950 körül hozta létre a Liturgikus Bízottságot. A bizotts ág k e zd ett ől fogva a
misekönyv ford ításának szentelte magát. Az volt az elgo ndolása, hogy az egykori Szunyogh-féle latin -magyar misekönyv pótl ására csak magyar nyelvú kiadást hoz létre , és kezdetben egyáltalán nem törekszik tel jess égr e sem. Alapelvnek túzte ki, hogy mai emb er számára érth e tő nyelven, emelt szintú magya rsággal szól alta tja meg az ősrég i , veret es lat in szövegeket. Az első kiadások
előszavában bőven szó esik arról , milyen magy ar és külföldi ir odalmat használtak és vettek példaképül.
.
Indulá skor részt vett a munkában dr . Radó Polik árp professzor, és érdeklő
dést mutatott átmeneti i d ő re Körmendy Béla, aki a Marg itszig ete n, a Szent Mihály temp lomban annak idején korán ter emtett példásan jó szell emú liturg ikus
közös séget. All andó tag jai voltak a bizottságnak, a püspök-ig azgató elnökletével : Domby Ilo na, IIlésy Mária, Liptay György dr ., Miha lik Imre dr ., Ritt er Márton
dr ., Vida Tivadar dr .
Az elsö kiad ás az 1957 húsvét jára meg jelent etett ..Nagyhét " c. füzet volt, ezt
követte 7 kiad ás (idők folyamán Új Magyar Misekön yv c ímmel), becslésünk
szerínt több mint 100.000 példányban. A korai kiad ások liturgiához kapcsoló dó
vallásos népra jzí adalékokat és bő válogatásban hozott népénektárat is tartalmaztak.
A zsinati megú jhod ás magyar fö ldön is új utakat szabott a misekönyv hivatal os magyar nyelvú szövege inek megteremtésére : az am atőr szin ten végzett
fel adatot átvette a Magyar Püspökí Kar szakbizottsága, a szentírásí hivatalos
szöveget megszabja a Szent István Társulat kiadásában m eg j e l en ő Bi blia . A
Magyar Misekönyv kis fekete kötetei még közkézen forog nak számos hivőnél ,
és néha még mindig jó szolgálatot tesznek a lelkipásztor kezében.
Dr. Endrey Mih ály mindvégig lankadatlan figyelm et szentelt a kön yvnek :
hord ozta gondját az AC élén , a "delegatus speclalls" mozgalmas két évében.
szrvügyének tekintette Vámosmikola ide jében , ami kor hét végén hall gatta meg
róla a beszámolót Budapesten ; Bakács-téri plébán iai lakásán nála volta k a kon-
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ferenclák, majd pécsi segédpüspöki idején is. A női munkatársak egyike meghalt, másika Budapesten él, a papok közül hárman külföldön működnek, egyikük
Budapesten áll a főegyházmegye szolgálatában . A püspök öt éve nyugszik váci
székesegyháza kriptájában.
Ezek a megemlékező sorok a Magyar Misekönyv első füzetének 25 éves
fordulójára születtek, miután elindítójának, Endrey püspöknek nekrológjában
ez nem szerepel életművének adatai köz ött.
Liptay György , Obersdorf
PAPI JUBILEUMOK
Vasmise. Erdél yi Guidó júl. 18-án a budapesti belvárosi főplébániatemplom
ban ülte meg pappá szentelésének 65. évfordulóját.
Gyémánt misék. Bíró Lucián bencés tanár Komárom szlovákiai részében
(Komarno) a Szent András templomban. A két háború közt kiem elkedő szerepe
volt az ottani magyar kisebbség kulturális és vallásos életében. Korát meghazudtoló lendü lettel dolgozott a liturg ikus reform végrehajtásán.
Seres Béla SVD, érd. tartományfőnök jún . 27-én Jánoshidán.
P. Klrchhofer Antal Pongrác OFM, ny. plébános, 1981. júl. 1O-én Vácrátóton.
Aranymisék. P. Gábriel Aszt rik László jászóvári premontrei kanonok, a
Notre Dame-i (Indiana, USA) egyetem professzora, a középkor neves kutatója,
1981. dec . 27-én.
P. Relsz Elemér SJ Hamiltonban (USA), a Szt. Erzsébet öregotthon kápolnáj ában , jún . 19-én. Kézvezetője a kanadai superior, P. Nemesszeghy Ervin volt ,
a beszédet az ünn epelt maga mondta.
Balla Sándor ny. pléb ., Budapest, Fül öp Péter érs. tan., pusztamonostori
pléb ., Koppá ny Jáno s érs. tan ., jászalsószentgyörgyi esperespléb., Pálos Antal
érs. tan ., kenderesi esperespléb., Pávay Sándor c. esp., jászladányi pléb . és
Sedon László érs. tan ., jászboldogházai pléb., az egri főegyházmegye aranymisései jún. 21-én az egri bazilikában Kádár László érsekfőpásztorukkal koncelebrálva.
Dr. Vesztergombl József apátpléb. Dombóvárott jún . 24-én. Szónoka Gulner
János volt.
Németh Jenő esperes jún . 27-én a betlehemes játékairól hires Vörs községben , amelynek 48 éve plébánosa. A beszédet Kozányi Tivadar győri teol. tanár
mondotta.
Czimbalmos Lajos c. kanonok, ny. plé b. és Baka János ny. lelkész a nagyváradi székesegyházban jún. 27-én a lek ösz ö nő Hosszú László ordináriussal
és hat újmiséssel kon celebr álva.
Gyurkó Gábor esperesplébános Nézsán. Vele misézett Marosi Izidor segédpüspök és kb. 25 pap, jórészt volt káplánjai.
Kővá rl Bálint apátplébános Faddon júl. 29-én. Szónoka Kolbert Mátyás paksi
espe resplébános volt.
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Mario von Galil : A m e g é I t j ö v ő: A s s i s i S z e n t F e r e n c . - Szent
Ferenc menyegzője a Szegénység úr növet. Ecclesia, Budapest. 230 oldal, két
szines képpel. (A német eredeti "Gelebte Zukunft : Franz von Assisi".)
A kecses kiadású kötet magyar fordítása Kamarás Mihály esztergomi ferences házfőnök atya gondos munkája. A 2. részt a piarista Balanyi György fordította.
Hogy .rnl ért írta meg ezt a könyvet?" A szerző ezt a választ adja : nem
hogy gyarapítsa az eddigi életrajzokat, hanem hogy megértesse Assisi Ferenc
történelemalakftó hatását ; az ő időfölöttisége "segít az idők jeleit megérteni" ,
ő "a megélt j övő" (9-11) .
"Gyermek-módon" c. fejezetében (13-32) Galli behatol Ferenc b e l s ő világába, amely "az egyházi hatóságokhoz való példátlan ragaszkodást", az egyházjogi szabályozottságot teljes istengyermeki szabadsá ggal egyesitette. Ferenc
" az evangéliumi gyermekséget, az lsten -Atyában , sajátos módon birtokolt a." A
külső látszatok mellőzésével a lelkiismeretnek áldozatot kivánó szavára, a
" beatles Francesco" azt hirdette, hogy " lovagnak lenni b e l s ő magatartás"; " lovagias " szegénységéből nőtt fel a Szegénység Úrnője, akit végleg jegyesül választott.
,, ~ I j ü k az Evangéliumot" (33-55), a Szentirásról, "hitünk legfőbb mértékéről"
szóló fejtegetés után, Ferenc példáját aján lja, aki "semmi mást nem akart, mint
az Evangéliumot élni" . Gall i bevallja, hogy egyetle n szent lelki fejlődésébe sem
került annyi fáradságába beleélnie magát, mint Szent Ferencébe . Fontosságát
az Evangélium megvalósitásával méltatja. Egyszerű őszinteségével és elhatározásával elérte a meggyőződést , hogy az Evangéliumot meg lehet élni a maga
teljes mivoltában.
" Az Egyház jövője : a szegénység" (57-115) a pénz előn yös vagy visszás
hatalmát vizsgálja. Ferenc prófétai előrelátással "fenyegető hatalomnak" bélyegezte meg az újkor számára. Gyönyörű Galli megállapítása: "Ferenc számára
a szegénység a legmagasabb fokú személyes és egzisztenciális kapcsolat volt
Istennel és az emberekkel." Visszaemlékezései a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat
tárgyalásaira, "a szegénységet kereső püspökök gondolatkör ére" , Ferenc szegénységét mind közelebb hozza az Evangélium kívánta szolgálathoz. Mintegy
ontológiai összefüggés áll fenn Krisztus jelenléte között az Eukarisztiában,
a hierarchiában és a szegényekben. - Galil óvatosan magyarázza és kivánja
az Egyház szinte kisajátított tudományos rendszereinek a mérséklését, hogy
kultúrája ne tűnjék "evilági tudományosságból eredő hitrendszernek" . Ferenc
"Istennek b e l s ő megtapasztalását fölébe helyezte a szisztematikus teológiának,
amely az értelemmel törekedett lsten kinyilatkoztatását megmagyarázni". Az
egyéni istenélmény paran csoló módon sürget.
"Feren c, a forradalmár" alcímen hosszú fejezet (117-148) Galil felfo gását
mutatja be, hogy "a világban lévő és a világgal együtt élő" Egyháznak nyelvében és formájában szintén változnia kell , a világ társadalmi, gazdasági és tudományos változásaival egyi dejűen, anél kül hogy ezáltal azonosságát vagy a rábízott igazságot feladná. A "forradalom" fajtái nak elemzése után elér a saját
tételéhez : Jézus küldetése nem a struktúrát változtatja meg s ezáltal az embert,
hanem fordítva: először az ember magatartását s általa a társadalmi és politikai
szervezetet. " Metahisztorikus", történelmentúli szempontból a kereszténység
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számára egyedül az erőszakmentes forradalom lehetséges. A "zsaroló farkas "
megszelidítése a ferences békeszerzés reális módszere. A világi ferencesek, ma így hívják a ferences "harmadrendieket" : Franc iscani saeculares -O.F.S. - ,
mindig az igazságérzet és bátorság erejével hódítottak ; kemény , de alázatos
hivatkozásuk a hatalmasok nagylelkűségére sokkal többet használ a szoci ális
keretek megváltoztatásában, mint minden viharos és erőszakos forradalom .
A " Noblesse" fejezet (149-160) Galil meg szokott szó- és jelentésboncolgatásával a Szent Ferencet j e ll e m ző . cortesta" egyéni és társadalmi árnyalatait
ismerteti. A " ferences erények" éltető lelke az a nemes érzület, nagylelkűség ,
amellyel Istent és az ember világát elfogadja. Isten magatartása az ember iránt
.noblesse" , amire ennek részéről a válasz csak ugyanaz lehet , főként a szegények szeretetében.
A párhuzamos időrendi táblázat a könyv végén elgondolkoztatja az olvasót :
milyen mély nyomot hagyott az emberiség történelmében a mindenkor "jövőt"
je lentő, igazító assisi szent.
"Szent Ferenc menyegzője a Szegénység Úrnővel" (173-215), " Függelék"
(217-220) , és Sík Sándor ford ításában a " Naphimnusz" (221-222) tesz i tel jessé
ezt a nagyszerű művet, amely megtanítja a ma emberét Assisi Ferenc szellemében érezni és cselekedni.
Rákos B. Raymund
Rózsa Huba-Gál Ferenc: J é z u s k e r e s z t h a I á I a é s f e I t á m a d á s a .
Szent István Társulat, Budapest 1982, 497 o.
A korszerű szentírásmagyarázat szem előtt tartja, hogy az evangélisták cé lja
nem a puszta tényközlés; tanúságuknak nem annyira apologetikus, hanem inkább egzisztenciális jelentősége van. Az ismertetendő kommentár is meggy ő
z öen hangsúlyozza- ezt a szempontot. " Az ember szellemi világossága csak ott
nyilatkozik meg egészen, ahol keresi létének, életének végső érte lmét . . . érde mes-e embernek lenni? érdemes-e reménykedni? . . . Jézus feltámadásában
mindezekre a kérdésekre választ kapunk." (490-491.) Már a könyv bevezetésé ben kifejezésre jut , hogy az apostolok a feltámadás örömében sem feledkeztek
meg a kereszt botrányáról, amely nem jelentett törést Jézus sorsában. " A szenvedés tehát nem vereség , hanem dicsőséges küzdelem." (16.)
Amikor 1978-ban megjelent a "gyermekségevangéliumok" magyar ázata, az
akkori recenzor (vö. Szolg . 41/86) azt javasolta, hogy inkább külön kiadványokban érvényesüljön két egymást kiegész ítő műfaj : egyrészt a legú jabb egzegetika
feldolgozása, másrészt az igehirdetésre való útmutatás. Úgy tal áljuk , hogya
kereszthalálról és a feltámadásról szóló mű most többé-kevésbé mégis megvalósította a " fából vaskarikát ". Az igehirdetés szempontjai ugyan kevesebb
helyet kaptak, a hiányt pótló könyv gazdag tartalma viszont annál kiegyensúlyozottabban hat.
A könyv mindkét főrésze: Jézus szenvedése (382 oldalon) és felt ámadása (95 oldalon) rövid, de kitűnő bevezetéssel kezdőd ik . Az első bevezetésbő l
(15-18.) máris jól megértjük a szenvedéstörténet sajátos műfaját és a négy
evangélista különböző látásmódjának jelentőségét. A szinoptikus kérdés apró lékos kifejtésétől Rózsa professzor megkímél bennünket, de a komm entárokból
elég világosan kitűnik a két társszerző irodalomkriti kai álláspontja. Mind a szenvedés, mind a feltámadás értelmezésében indokoltan követik e sorrendet : Márk.
Máté, Lukács, János. Ezek után következik mindkét részben Pál tanítása. Az
Apostolok Cselekedetei kérügmájáról azonban nincs külön szó, csak utalásokban (pl. 439-456) . Amint Rózsa Huba már az első bevezetésben hangsúlyozza,
az Ösegyház kérügmája Jézus szenvedését a feltámadással egységben hirdette.
Ezért talán előnyösebb lett volna a tárgyalt anyagot úgy felosztani, hogy ezt az
7
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egységes látásmódot mindegy ik evangéllst ánál - s még in kább Pálnál - közvetlenül és törés nélkül kapjuk meg. Az összehasonlltások céljára viszont szlvesen vettünk volna a könyv végén egy részletesebb tárgymutatót.
A szerzók nagy hozzáértéssel dolgozták fel a legmegbizhatóbb egzeget ikus
eredményeket, bár itt-ott kissé óvatosan, nem mindig következetesen. Csak két
példát eml ít ünk. Jézus halálának elbeszélésében (Mt 27,45-56) a temp lom függönyének kettéhasadásán kivül a többi jelet csak Máté emllti. összességü k (kozmikus jelenségek, halottak életre kelése) olyan , mint amilyennek a pr óféták
Jahve napját és a végidó kezdetét szemléltetik. Ezek után talán felesleges azt
részletezni , hogy ha sok elhunyt szentnek feltámadt a teste, csak Jézu s feltámadása után jelenhettek meg a szent városban (166-169). Ha már apoka lip tiku s
szemlé lteté sról van sz ö, akkor inkább arra utalnánk, hogy ez a " szent város"
nem a föld i, hanem a mennyei Jeruzsálem (igy pl. Benoit P. és a Bible de Jérusalem 1973.-1 kiadása). Másik példánkat ugyanebból a fejezetból vesszük. " Az
evangélista Jézus halálának telr ásánál felh asználja az Ószövetséget . . . A haldokló Jézus a 22. zsoltárt imádkozza . . . (162-166.) Ami nem is annyira ezt az
arám nyelven idézett zsoltárt, hanem inkább Jézus ún. "hét szavának " összességét Illeti, az evangéllsták talán csakugyan Jézus szószerinti mondatait közlik
a szájhagyomány alapján. Ha viszont a kereszten végbement dráma mélyebb
összefüggéseit akarták Idézete ikkel kifejezn i, akkor ennek Indokolására világos
magyarázatot vár korunk embere. Akár "történetiek" ezek a szavak, akár közvetve származnak az ósegyház Igehirdetéséból, mindenképp a sugalma zott üzenethez tartoznak, és a Ószövetség tükrében világitják meg "a Jézus halálában
létre jött új üdvrend i valós áqot " (162). Az ilyen formatörténeti szempontokat határozottabban lehetett volna kife jteni.
Elsődleges célját mindenképpen elérte ez a könyv , amelynek gazd agságát
oldalakon keresztül lehetne ismertetnI. Külön ki kell emelnünk Gál pro fesszor
szép komment árját a .b ú cs úbesa édr ől " amelyben az apostoll egyház a Szentlélek erejével foglalja össze Jézus Krisztus lényeges mondanivalóját (269- 304).
A többi fejezetben ls sikeresen és meggyózően vllágilja meg a két szerzó a
történeti aktualizálás műfaját , amelyben megélt vagy közel ról ismert események
hittel való felelevenitéséről van szó. Ismételten kimutatj ák, hogy ebben az aktuallzálásban " gondos Irodalmi szerkesztésmód is érvényesül". János evangéliumában például a Pilátus-jelenetnél áttek lnthetó táblázaton követhetj ük a cselekmény szinhelyének változásait - kint és bent - , aminek itt nemcsak konk rét ,
de szimbolikus jelentése is van (325 o.). Rózsa Huba egyik mond atával vég ezhetjük : " Az evangélista a történetek lényeg ét foglal ja össze, de úgy, ahogy a
hit szemével, a feltámadás fényében látja mindazt, amit a külsó felületes szemléló nem vehet észre" (326 o.). Sok olvasónak döntó élményt nyújthat ez a megvilágilás, hálásak is lehetünk érte.
Szabó László
N

Adam BuJak-Mleczyslaw Mallnskl: I I . J á n o s P á I . Ford . Kárász Anna.
Zagreb-Novi Sad 1982,203 0.,36 o. szines képmell. és sok fekete-fehér képpel.
Csak gratulálhatunk a kiadóknak, hogy a jelenlegi pápáról szóló hatalmas
irodalomból éppen ezt a könyvet választották ki forditásra. Malinski pap és lr ö,
Wojtyla szeminárium i társ a és azóta is jó barátja . A Herder kiadó még a pápa
megválasztásának estéjén fölkérte, hogy ir ja meg életrajzát. Ez két válto zatban
jött létre : egy testes, részletes , hallatlan ul érdekes kötet , amely párhuzamosan
tárgyalja a jelent és a múltat, s ennek mintegy " kivonata" , a Bujak fényképészszel közösen szerkesztett képes album. A kéziratot a pápa maga is átlapoz ta,
személyi titkára pedig részletesen ellenórizte, tehát megb izható tájéko ztatás.
A jugoszláv kiadók választása az e gyszerűbb és kiállitás ában vonzóbb válto90

zatra esett. Kötetünk három részből áll: nA pap", nA püspök", "A pápa" . Ez
sem csak Karol Wojtyla pályafutását mondja el, születésétől a lengyelországi
látogatás végéig, hanem gazdag szlnekkel rakja fel háttérnek közös hazájuk
történelmét, helyzetét, lelkiségét. A legjobb értelemben vett "tudósítást" tartunk
a kezünkben: naplószerűen, elevenen felsorolt tények, jellemző apró részletek
követik egymást, különösen ott, ahol az életi ró közvetlen részvétele kezeskedik
hitelükről. (A mexikói útról alig több mint három, a lengyelről csaknem 30 oldal
szóll) Kiemelkedően értékes annak bemutatása, hogyan forrott össze Wojtyla
püspök a II. vatikáni zsinat eszméivel. (A szerző maga is részt vett a 3. ülésszakon .)
A könyv egyszerre jelent meg horvátul és magyarul. Nem világos, lengyelből
vagy németből készült-e a fordítás. Mindenesetre Kárász Anna magyar szövege
valósággal "lélegzik". Egy következő ilyen rangos vállalkozásban örömmel látnánk kevesebb sajtóhibát. A mü (és az összes többi Agape-kiadvány) igényelhető P. Harmath Károly OFM címén: Cara Dusana 4, YU-21000 Novi Sad.
S.M.
Carmen Bernos de Gasztold: I m á k a B á r k á b ó I . Franciából ford . Lukáts
Márta. Rajzok: Sóti György. Ferences rendház - Agape, Novi Sad, 1982, 129 o.
Az irónő 1919-ben született Franciaországban. Az életben nem találja fel
magát. Túl visszavonult és szégyenlős . A lelkileg megviselt Carment a Szt. Benedek rendi nővérek magukhoz veszik . Náluk lakik, de nem tartozik rend jükhöz .
A kolostor csendjében figyeli a vidáman röpködő madarakat és a futkározó
állatokat.
A könyv voltaképpen két verseskötet: "Imák a bárkából" és "Az állatok kórusa". Az állatmesék erkölcsi tanítást tartalmaznak. Belőlük az ember öröme,
bánata, talpraesettsége csendül ki. Carmen azonban nem tanítómeséket ír , mint
Aesopus vagy a magyar Fáy András, hanem - női lelkületének megfelelően Iiral verseket.
A mindent látni vágyó, rohanó ember sóhaja sir fel például a csikó imájában : " Vágtatok, szinte botladozom örömömben, és mégis rab vagyok , tágra nyilt
szemem rabja vagyok ." A kis pacsirta imájában az örök boldogság után vágyakozók sóhaja hallatszik: bárcsak már Istennéllehetnénekl A házőrző kutya panaszkodik, hogy félreértik, és néha bele is rúgnak . Egyetlen vigasza: "Csak Te
és én tudjuk, Fölség , mi az Igazi hűségi" Az irónia hangnemét is jól tudja kezelni a szerző (pl. a kakas , a zsiráf, a páva imája) . A kedves iniciálék és egész
oldalas rajzok igen szépen érzékeltetik a mondanivalót.
E könyvből érezhetjük, hogy lsten milyen jósággal és szeretettel halmozza
el a világot. Az embernek végső soron Tőle kell várnia a segítséget.
Sóti János

A Biblia képregényben. IJjszövetség: 1. Jézus, Mária fia. 1981, 47 o. - Az Ószövetség nagyjai: 1-2. Ábrahám, 3. Jákob-Izrael, 4. József. 1982, 31-31 o. Antal testvér. 1982, 72 o. Mindegyik: Ferences Rendház/Harmath Károly OFM,
Novi Sad.
Egyes országokban már több mint 30 éve használják a képregényt a vallásos irodalomban ls. Magyar nyelven tudomásunk szerint ezek az első ilyen jellegű kiadványok.
A "több kép , kevesebb szöveg" elsősorban az élményvilágra akar hatni.
Mintegy erőfeszités nélkül ivódik belénk az anyag. Sok mindent csak sejtet,
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félm ondatokban é rezte t, a fan táziának nyújt támaszpontot. Egyesek féltek ls,
alkalmas-e az ily en módszer a vallásos éle t fej lesztésé re. Nem sorolja-e az ol vasó önkéntelenül is a képzeletvilágba tartozó " hősök" és " szuperemberek"
közé a hit és vallásos élet személyeit? De az egyre szaporodó kiadványok igazol ják , hogy igény van erre is. Sokak számára, akik nehezen vennének kezükbe
hosszabb lélegzetű vagy elvontabb könyvet, de főleg gyermekeknél éppen ez
lehet az első lépés a hit és titkainak megközelftése felé .
Hogy mi minden rejlik ebben a módszerben és milyen új fe ladatok el é áll ithat sz ülőket és hitoktatókat, azt hamar észrevesszük, ha kissé összevetj ük a
három kiadványt.
Az első a francia nyelvterületen rn űkőd ő egyik legismertebb ilyen kiadótól ,
az Univers Media-tól származik. Magyarul a 10 füzetből még csak az első je lent
meg . Nyelve , rajza inak st ílusa, egész szerkezete utal kat ek et ikai c éljára. F ő l e g
serdülők , az általános iskola felső tagozatába járók fogj ák élve zni. A képek
"emberiek " , üdék. Ebbe valósz Inűleg bele játs zik tárgyköre : Jézu s éle t éb ől első
sorban azokat az eseményeket veszi, ahol Mária szerepel, Igy a tüzet fele Jézus
gyermekkorát ábrázolja. Az idevágó szentrrási részleteket megtaláljuk öt utol só
oldalán. Az emberiességre való törekvés k iérezhető a rendkiv üli , csod ás események szemléltetésénél. Igya megtestesülésnél a szokásos " Mária és az angyal" jelenet helyett csak a meg rendült, imá ba merült Mária arca láts zik (de
szava iban hivatkozik lsten küldöttének üzenetére) . Csak lassan ébr ed igazá n
tudatára, hogy lsten Lelke szállt le rá. Lélektani módon értelmezik a szerzők
azt is, ahogy József felismeri, hogy Mária gyermeke Istentől van.
A négy ószövetségi kiadvány szintén francia eredetű (Ed it ion s Bos quet).
A 48-ra tervezett sorozat még eredetiben sem befejezett. Képe in inkább bizon yos
fennköltség, drámai jelleg uralkodik. Ez megfelel a témáknak. Főleg az e l s ő
két füzet a vallás eredetét, lsten és ember kapcsolatát, a kinyilatkoztat ás és a
hit problémáját tárgyalja. A szerzők emlékeztetni akarnak arra, hogy e kérdésekben nem elég pusztán benyomásra épiteni. Ezért mindegyik füzetben pá r
oldalon kife jtik a témával kapcsolatos történelmi-földrajzi hátteret, teo lóg iai
tanítást, sőt az újszövetségi kapcsolatokra is utalnak. A megfelelő szentírási
szövegek együtt haladnak a képregényes szemléltetéssel. Ezek a rés zek első
sorban a szülőnek ill. hitoktatónak adnak jó segItsé get.
" Antal testvér " eredeti anyaga olasz, a padovai Messaggero kiadványa.
A " h őst ", a " rend kIvüli embert" kív ánla a fiatalok elé állítan i. Nem fél az él etét
kisérő csodás események szemléltetésétől sem . Strlusa sejtetőbb az el őzök é
nél. Törekszik mindvég ig fenntartan i az érdeklődést. Eppen ezért din amik usan
ismerteti életét ; ifjúságának egyes eseményei ről pl. csak az 53 . old alon szerzünk tudomást. A végén a ma is hatékony csodatevőre eml ék eztet : " Antal halála után is folytat ja csodáit. "
Örömmel üdvözöl j ük a nyomdatechnikailag is pompás kiadvá nyokat. K ivánjuk, hogya kiadók minél több hasonló tüzettel gazdagíthassák a mag yar olvasó közönséget. Hiszen szülők és nevelők nagyon is igénylik az olyan kiadván yokat,
amelyek segftségükre vannak a fiatalok képzeleti és érzelm i világ ára való hatásban , hogy aztán élményeiket elmélyítve jobban el tudják őket ju tta tni a képeken tú li valósághoz.
Benkő Antal
René Laurentin: B e r n a d e t t e é I e t e . Szent István Társulat, Bp. 1981, 228 o.
A könyv elolvasása után jólesően állapíthatjuk meg : ebben az életrajzban
sikerült az írónak megvalósltan ia azt a célt, amelyet maga Bernadette tűzött a
lourdes-i események megörökltése elé : " az lesz a legjobb, amit a lehető leg92

egyszerübben Irnak meg.· Ez a könyv mély átéléssel és nagy egyszerüséggel
Iródott. A lényegen kivül, ami Bernadette számára az lsten akarata, nem közöl
mást. Mentes minden sallangtól, minden rendkívüli keresésétől. Ami megtörtént,
azt mutatja be tárgyilagos hüséggel és egyszerüséggel. Kibontakoztatja előttünk
Bernadette csodálatosan erős , egyenes, átlátszó és üde egyéniségét. I:lethüen,
vonzóan áll előttünk egy hétköznapi szent , küszködve a maga hétköznapjaival.
Szentsége titkát még mesternője, ez a szintén szentségre törekvő nővér sem
értette. Pedig teljesen evangéliumi alapon áll. Szegény és egyszerü . Határozottan és becsületesen teljesiti életfeladatát. Minden félreállítás és lebecsülés ellenére. Nem keres kibúvót, sem könnyebbséget, nem éldeleg a múlt emlékein.
Vállalja az életet minden szépségével és szenvedésével. Nagyszerü példakép
eszményeket kereső ifjúságunk számára. - Meglep őszinte és találó megállapításaival, válaszaival és az ötletességgel, ahogyan kíváncsi látogatói elől menekül. Talpraesett válaszait jól sikerült a fordítónak magyarul érzékeltetnie. Józan
a saját dolgaiban, ilyen tanácsokat ad másoknak is. Egyszerüsége, mint valami
misztérium , megdöbbentette az embereket. Minket isi Kereszlülment a testilelki szenvedések sötét éjszakáján. Hitelesen áll előttünk. - A könyv, minden
egyszerüsége ellenére, izgalmas olvasmány. Nemcsak az ifjúság , mindenki élvezettel és nagy lelki haszonnal olvashatja. Nem kis része van ebben a fordítónak, aki teljesen együtt lendül az eredeti szöveggel. (Csak néhol takarékosabb lehetne az alárendelésekkel.) Gazdag és árnyalt szókincse segít megéreztetni azt, amit már nem lehet szavakkal kifejeznI.
Elek Gizella
Bolberltz Pál: I s t e n, e m b e r, val I á s. Ecclesia, Budapest 1981 , 427 o.
Régi hiányt pótol Bolberitz Pál vallásfilozófial munkája, amelyet elsősorban
hittudományi hallgatóknak szánt tankönyvül, de bárki haszonnal forgath atja.
Alapvető tájékoztatást nyújt a vallásfilozófia problémavilágáról, és kezdeti ind ítékokat adhat az elmélyült kutatás számára is. Nemcsak szembeáll ítja saját
világnézetét más ideológiákkal, hanem a csak jelzésszerüen felvetett, de nem
részletezett problémákkal mintegy arra indítja olvasóit, hogya kutatást öntev ékenyen folytassák. A modern kori vallásfilozófiai irányok kifejtésénél különösen
a jelentős katolikus szerzők, vagy Max Weber, Levi Strauss idevonatkozó elméleteinek ismertetését talán majd a második kiadásban olvashatjuk. Bizonyos
ismétlések elkerülése végett talán érdemes lett volna felcserélni az Istenről és
az emberről szóló részeket, előbb tárgyalva a kérdező ember megismerő képességeit, és utána a beszélve a megismert transzcendens lényről, Istenről. Úgy
tünik, Szent Tamás gondolatvilágának bemutatásánál fokozottabban kellett volna
számolni a Maréchal-féle iskola (köztük K. Rahner) módszerével. Az újskolasztika éppen Szent Tamást értelmezte újra, amikor a kanti ellenvetésekre válaszolt.
Kozma György
Jean Ladame: C e C o e u r s i p a s s i o n n é . . . L'esprit véritable d'un
culte . (Ez a Szív, amely oly szenvedélyesen szeret .. . Egy kultusz Igazi szelleme.) I:dition Saint-Paul, Paris-Fribourg, 1974, 189 o.
A szerző hosszú éveken át a Paray-Ie-Monial-i zarándoklatok igazgatója ;
Alacoque Szt. Margit lelkiségének, a jelenések történetének jó ismerője , alapos
tanulmányokban ismertetője. Jelen müvében azonban más oldalról közelíti meg
a Jézus Szíve-tisztelet problematikáját. Leszögezi az elvet, hogy sohasem a
magánkinyilatkoztatások igazolják az Egyház hitét , hanem minden esetben egyedüi az Egyház igazolhatja a magánkinyIlatkoztatások valódiságát. - A szerző
kifejezett szándéka az Úr Szíve tiszteletének aggiornamentója, s ezáltal a ben-
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ne rejló értékek hozzáfé rh etővé téte le korunk embere számá ra nemcsak az
egyéni megszentelődés, hanem a lel kipásztori gyakorlat szempontjából ls. E
törekvésében a Jézus Sz ive-tisztelet megtámadhatatlan alapjait a biblia i kinyil atkoztatásban, az egyházatyák és egyházdoktorok Irásaiban és a Tan itóhivatal
hivatalos megnyilatkozásaiban mutatja be. I:rdekes pl. a két jelentő s eva ngéliumi Idézet egymás mellé álHtása: Mt 11,29 ("szelid vagyok és alázatos szívű")
és Jn 19,37 ("akit átszúrtak") , mint a kultusz egymást kiegészítő két áraml atának forrásai : Jézus belső világának szemlélése és követése, valam int a búnelnkért magát áldozatul adó Szeretet szemlélése és engesztelése. - A századok folyamán oly sok buzgó lelket, apostolt, sőt szenteket n evelő Jézus Szívetiszteletnek ne volna mondanivalója korunk számára?
Az agg iornamento érdekében a szerző szembenéz a kultusszal ka oc sol at os,
nap jainkban támasztott nehézségekkel. Ezek egyrészt korunk lelkiség ének
fogyatékosságaira vezethetők vissza, de bizonyos tlsztogatásra szük ség van a
kultusz felfogásában és bemutatásában ls. Szerzőnk nem rett en vissza egye s
eltévelvedések. elavult gvakorlatok és kltelezések, az " ál-realis ta" és múvé szletlen ábrázolásmód feltárásától. PI. egyes politikai Ideológiák és a Jé zus Szivekultusz összekaocsol ása: a hatékonyság szinte mágikus hangsúlyozása a szí v
meatérésének köv etelménye né lk ül stb . Az ábrá zol ásmóddal kaocsolatban megemlfti, hogy Alacoque Szt. Margit 26 jelenés közül 19-ben Jézus Szi vét mint
raqvoqö naoot szemlélte, s amint Jézus, a ló oásztor nem őrzött valóságos bárányokat, úqv " Szi vének lelét " sem szúkfthetjük le a testi sziv naturalista . vag y
szentimentális ábrá zolására. - Kortársaink szemében az is ront ja a kult usz
hitelét, ha - a közös hagyománvok tiszteletben tartá sával oárhu zamb an - nem
akarluk elfogadni a jogos pluralltást az Úr Sz íve tis zteletének különböző .Jskolái" között.
A mú teriedeimében döntő része két kérdésre válaszol : a) mi t ad nekünk
Jézus Szivp.? b) mit vár tőlünk?
al Az örök Ige megtestesült Sz ive az Atv a iránti tökéletes szetetet n éldakéne : enaedelmesséq a cs elekvé sbe n (..Ime lö vök
") és atelles ráh anv atkozásban ( "Ne az én akaratom legyen, hanem a Tied
"1 . K l e n c e szte l ő d é s ü n k ,
atva-soverm ekl lell p.l1ú tlllálk07ásunk a Min denható Iste nnel ebbe n a lánd zsával
átvert Szi vben történt. I:s ebben a Szivben ismeri ük mea Ina -án lstenünk emberszeretat ét. amely személyes és eqvben egv etemes, öröktől fogva létező és
búneink ellenére sem s z űnö , - mert végte lenül Irgalmas szer etet.
b' Mire serkent minket Jézusnak Szive? hoqv szom tazzuk őt. akln nk old alából élő vl7. ok forrá sa fakad : hogy utánozzuk szeltdséqét és alázat ossáaát : hoov
hlaavü"k és határtalanul bizzunk benne. méa ha nem is érinth ettük old alsebét,
mint Tamás tp.tte: hoov szent ernberséqe közvetrtésével szentel l űk mao unkat
az Atva rl 1r.sőségére : hoav eov ssüllünk vele szeretete leonaovobb titkában. az
Eukarlsztlában . s iov aiánlluk fel magunkat enaesztelő áld ozat ul : hon v az ő
iZ7ó v áovát manunkévá tév e boritsuk szer etet-túzbe a vlláqot : hogy legyünk az
lrnalmas S7eretp.t ffirarlhatatlan aoostnlai : hogy gyermeki szeretette l ran aszkod lunk meanvllt otdatáböl szQletett Egyházunkhoz ; egyszóval : hogy felt ét len
odaadással szeressük őt.
A m'ihÖ 7 P Honrl HolstFlln S J ., a oárlzsl Institut Cl'thnlln ue tan:lira Irt p.Il'íS7Ó t. Többek kőzőtt ell sm l"r~ss el sz öl a 5Ze17Ő ált al nv últott teo lóa iai távl at ról,
am.,lvb'm s71" renc5ésen találkozik a Ip.ahaavományosabb és a l eok ors z erűbb
felfnn~ s . A könvv naov érrlFlme - Irla P. Holstein - . ho av elosz tatta a -t a té ves
felfoaást. arnelv szernbeállltla Jé7.uS S7ive kultu szát na nlalnk ecvh áza lelk loá sztorl nondláv al. arnelv fokozott fiavelemmel ford ul " az ember" fel é. fok ovott
fiaVl'!lrnFlt sZFlntp.1 az ernb er vánvalnak és szoronaá sai nak . az emberi és svocl álls
problémáknak. Téves a szembeálHtás, mert ugyan mire lenne nagyobb szüksége
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korunk emberének, mint a megbizonyosodásra, hogyamegváltó Jézus isten i
és egyben emberi Szívével kimondhatatlanul szereti őt?
Maurlce Galdon: U n D l e u a u c o e u r t r a n s p e r c é (Átvert szlv ű lsten) .
Edition Saint Paul, Párizs 1980, 162 o.
A franciaországi Autun segédpüspökének lendületes, olvasmányos stílusban
megírt könyve lsten Szívének gazdagságát hirdeti. - A kortárs irodalom jelzéselből, katolikus és nem katolikus teológusok Irásalból. az Egyházon belüli
új mozgalmakkal és a hivek tömegeivel való érintkezésből kiolvassa, hogy sem
az elméleti, sem a gyakorlati materializmus nem tudja egészen elhallgattatni
az ember alapvető vágyát a gyöngédségre: szeretni és szeretetet kapni. Azonban
keserű tapasztalatokból tudjuk, milyen erőtlen a szívünk és azoké, akiktől szeretetet várunk. Az evangéliumok és apostoli levelek alapján a szerzö arra irányítja tekintetünket, "Akit átvertek" (Jn 19,37). Üdvözítőnk lándzsával megnyitott
Szívében feltárul előttünk a Szentháromság szeretet-élete és Istenünk hozzánk
lehajló Irgalmas jósága. Az átvert Szívben találkozunk a Szeretettel.
A szerző optimista alapállásból nézi a Jézus Szíve tiszteletet. Megemlíti,
hogy politikai ízű áramlatok kisajátftották, elferdítették. A művészietlen és teológiailag vitatható ábrázolásmód is sokat ártott a kultusznak. De mit törődünk
az árnyakkal. mikor Itt lángol köztünk Jézus Szíve , mint egy ragyogó nap? !
Ragyogó nap, amelynek fényétől és melegétől oly sokat remélhetünk a világ ,
az Egyház - benne a papság és a család - megújulásában. - A könyv legszebb fejezete a Jézus Szíve szerinti pap vonásait vázolja. (A szerző nyilván itt
merített legtöbbet "a mindhalálig Szolga-Isten" benső világának szemléletéből.)
Figyelemre méltó az ortodox lelkiségből merített biztatás a Jézus Szíve kultusz " megfiatalí tása" tekintetében, s az ökumenikus szempont. Hiteles Jézus
Szíve-tisztelet híd lehetne a keleti és nyugati lelkiség között. Minket segíthetne
a racionalizmus levetkőzésében, s ezzel közelebb kerülnénk keleti testvéreink hez, akik viszont a kultuszban felismerhetnék saját , évszázadokon át őrzött
kincsüket, Urunk oldalsebének szerető szemléletét.
A kereszten átvert és a feltámadás fényében tündöklő isteni Szívből úl élet
fakad, a szeretet élete . Mire lenne nagyobb szükségünk, huszadik századi keresztényeknek?
Beregi Emma

Ki Önnek Jézus Krisztus?
I:letem teljes értelme, testvérem , aki szeret , javít, vezet , aki megvilágosít,
és aki fölkelti bennem a humorérzéket. Mert akinek humora van, az tudja, hogy
nem elég önmagának, és van valaki, aki megbocsát. Amikor az élet lehetetlenné
válik, Krisztus ad erőt ahhoz , hogy mosolyogva folytassam a küzdelmet. Mivel
ő maga mindent elviselt, egészen a keresztig, én magam is el tudom viselni a
szorongást, szenvedést, félelmeimet. Azért tudom elviselnI. mert Ő . Jézus Krisztus , már mindenben megelőzött. A Krisztusban való élet föltámadott élet. mivel
ő előttünk járt . Jézus Krisztus számomra a megtestesült szeretet. Ezért tudom
azokat is szeretni, akik engem nem szeretnek. Nem vagyok egyedüli Azok, akik
ennek a Jézusnak követésére kötelezték el magukat, seqítenek. A testvéreknek,
lsten gyermekei közösségének. az Egyháznak ez a dicsősége I
Philipp Potter, az Egyházak Világtanácsának főtitkára
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HALOTIAINK

Hrublány Endre mélykúti káplán ápr. 24-én váratlanul (72,49)
Ruzsbánszky Endre bodrogolaszi plébános ápr . 26-án Sátoraljaújh elyen (47)
Kovács Béla esperespléb. Nemesgulácson ápr . 29-én (69,44)
Dömöt ör János ker . esperes, bakonyszombathelyi és réd ei pléb ános ápr . 30-án.
Türjén temették (67,42)
Kassai József ny. hitoktató máj . 8-án Székesfehérváro tt. A feh érvári Csutora
temetőbe temették (64,40)
P. Németh János SJ, a püspökszentlászlói szoc . otthon lelkésze máj . 9-én Pécset t. Az ottan i rend i s frbolt ba temették (73,52,41)
Farkas Sándo r tb . kanonok, érd . esperes, novai pléb ános, aranym isés máj. 19-én
Budapesten . Nován temették (82,58)
SzO llő R ezső vajk ai pl éb ános máj. 24-én. Szülőfalu j ában , Pozsonyeperjesen
temették (70,45)
Gats Elem ér ker . esp eres , pápóci plébános máj. 25-én (76,53)
Ill és László ny. lelkész máj. 26-án tOrden (62)
Grunda László, a bud apesti Hittudományi Akadém ia VI. éves hallgatója. Otthon,
Törökbálinton temették (25,1)
BusIIg P. Gerő Huszlg mech itarista szerzetes jún. 9-én Velencében (67,49,44)
Borz a László ny. bálványosi plébános Jún. 15-én. A székesfehérvári Hosszú temetőben temett ék (59,30)
Tóth Györg y tb . kanonok, bögöti plébános jún, 16-án (67,42)
Oláh Áron kézdiszárazpataki (Erd ély) pl ébános jún . 23-án (63,38)
Rádon yl Józ sef ny. esperespléb., aranymisés jún . 24-én a Széher úti kórh ázban .
Szülőfalu j ában , Fertőhomokon temették (80,56)
Dr. Kalmár Vince ö zséb OFM jún. 27-én. Az esztergomi ferenc es templom
kriptájába tem etté k (89,74,66)
Badacsonyi József kenézlői pléb. Júl. 6-án temették Kálb an (62.38)
Dr. Iszak Károly aranymisés, ny. pléb. Júl. 13-án temett ék Szomb athelyen, a
Jáki úti temető papi sírk ertjében (79,54)
Kovács Elemér püspöki tan ácsos , csornai segédlelkész, ara nymisés júl. 16-án.
Csapodon temették (77,52)
Dr. Leg ény János ny. g imn . tan ár, áldozópap, az esztergomi szemin árium tanára,
júl. 20-án Zürichben . Pásztón temették (77)
Szabados Gyul a negyedi (Cse hszl ovákia) esperespléb. Júl. 26-án temetté k (66,44)
L1pták Antal abafai pl ébános júl. 26-án (72,48)
Csab a Ando r hete si esperespléb. júl. 28-án váratlanul (64,39)
Bozóky János c. apát, érd . főe speres júl. 29-én Egerben . A Kisboldogasszonytemetőb e temették (82)
Dr. Porpáczy Gábor Ernő premontrei, cso rnai esperespléb. aug . 3-án Csornán.
A rend sír kertjében temették (63,39)
Elhu nyt paptestvéreinket foglal juk mementóinkbal
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KISBERK IMRE székesfehérvári megyéspüspök
(1906-1982)
Az orvosi vlzso álatok alaelán halála egy év óta bárm elyik nao várható volt,
s most mégis váratlanul ért bennünket. Szerdán . áor. 21-én rnéq részt vett Eszteroomban a fel emelő oüs oökszentelési szertartáson . és a rá köve t k e ző szombaton már magához szó1ftotta az Úr. Hal ála nap ján eqé sz dél e lő tt mell ett e Imádkoztunk. testvérei és közvetlen háza néoe . Amiko r déli Úrangy alára kon dult a
ha ranq , a déli imádság véoeztével méq szélásta nyit ott a a tkát: ..J ézusom . ir aaIrnazz!" Maid meokaota újból a feloldozást és a teli es búcsúval iáró áldás t.
Ezekkel a szavakkal búcsúztam tőle : " Isten veled . Imre o üso ök atv ánk. odafönt
találkozunk." S utolsó föl di szava: " Isten veled. " 24-én délután a haldokló fő
pásztor hazatért Urához.
1906. szept. 8-án indult el életútja, Szű z Mária szül etésének ünnen én. Meleq
csal ádi körben szfvta magába már gyermekkorában a rn élvséc es hitet. a máriás
lelkiséget. a h űséqet . a becsületet, az emb er Flk meab ecsül ését. az ae vhá z ~s
a haza szaretetét. Véarendeletében Iqv fr : " Hálás szfwel emlékeze m áldott jó
szüleimre, akiktől az életet, neveltetést, katolikus felfogást és nagy sze rete tet
kantarn. DFl éooen úgy hál atelt szfwel emlé keze m Shvoy Laios rn e p v é s o ű s o ök
atvára. akitől minden papi rendet és a hivatáseszménvt kaotam .. . Hálát ado k
azért ls Istennek. hogy szegénynek születtem és szeoénven is halo k mea. Sohasem volt célom avagyonszerzés : egvetlen törekvésem és cé lom Isten i Mesterem alázatos és hű séges szolgálata volt."
1930. lún . 22-én szentelte áldozóoaooá töoásztora . Köv etk Flztpk a lelkinász tori állomáshelvek : Ráckeve. Perkáta. Dunaboodánv. Székesf ehé rvár Laios nüs pökatva látta lankadatlan buzq ós ác át, és a S7ent séoes Atvá tó l seoédoüsoökének kérte. Az 1951-ben christlanooolisi c. oüsnökké nevezt e ki. t:f:lnen tFlmetpse
nanlán volt 31 éve, hoov a oaoi rend tellesséaét elnverte. MFlnmaradt tovább ra
is lelkloásztornak. maid 1959-be n először aoo stoli korm ánvz ók ént. 10 74-b''!n oediq rnenvésoűsn őkként átvette az eovh ázmenve kormá nyzását. KÖ7bpn 3 éven
kereszt ül az Aoo stoli Szentszé k meoblz ásáb öt az eszte rco rnl fó eavhá7meQvét
is kormányozta mint aoostoll adm ini sztrátor. öt évlc volt a róm ai S7er tartásnk
Konnreaáci6 iának ill . Istentiszteleti Konqrenác lő n ak taq ia. Két é"tizedel'1 keresztül tevékenven vett ré szt a macvar eovh áz litur olk us mFlt'llí iulásál'1 'l k m unk álata iban. Ebből közel eov évtizeden át mint az Orszá go s Liturgik us Tanács és
az Orszáocs Maovar Cecflia Társulat elnöke.
Hogy főoásztorl munkáiát rnllven lelkülettel töltött e be. arra né,:ve rnlnd annél
t öbbet mondanak II. János Páloáoának a vat ik áni állilmtitká r..sí qon kMas !ii!
hozzá inté zett szavai lemondásakor: " MindenFlkf<>lett méltánvoli a l a páDa) és
leen d ícséretre mélt ónak tartra kemény kö tel ess éot ud ásod at. ft élp l!,idbpn maqmutatkozö kiemelkedő okossáaodat. Igazán oaoi b uzcó s áoodat mindazo k irá nt.
akik eovenként vaav összesséoükben val aha ls rád volta k b ízva ."
A magam részéről áldozatos életéből rnéo néhány vonást szeretnék ki emeln i.
amelyek canlal és hfvei számára dráqa örökséget ielentenek.
1\ Ottokár és Lalos püsoök oéldálát követve. az Euk ar lsztl a mélv séges imádását. amely a litu roia véozésébe n és szolo álatában tárulkozott ki. M élven
átérezte . hoev a lltu rqla és 'benne az Euk aris ztia oaol sz e le átatu nk cs úcsa. cie
ugyanakkor forrása ls minden keqvelemnek. amely Kr isztustól a szentmisé n és
a szentsén eken keresztül lsten népére áramlik.
2) A Naobaölt özött asszony - akit mi Szent István királvun k óta Bol don asszonynak tisztelünk - sze retetét és tiszteletét. Talá n szabad ezt a máriá..
lelkiséoet kanesclatba hozni születése naoiával ls. Naovboldooasszonv pártf,,cása alatt áll 6 egyh ázme gvénket mi ndio már iás lelkiséoa el szo to álta éc; ve7",tt"l .
ö römmel já rt a egyházmegyé nk búc sújár6 helyeit , hogy Szent István öröksé gét
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őrizze és erősítse. Máriás lelkiségéhez kapcsolódik Szent Istvánnak, székesegyházunk védőszentjének és a magyar szenteknek tisztelete, akiknek kö zb en járását szünet nélkül kérte egyházunkra és magyar hazánkra .
3) Harmadikként azt a szinte csodálatra méltó önfegyelmet tiszteljük benne,
mint követendő példát, amelyre Krisztus adott neki erőt, hogy Cirenei Simonként betegségének keresztjét a szenvedő Krisztussal egyesülve olyan türelemmel tudta hordozni.
4) Végül jelmondatát idézem: "Szentek ivadékai vagyunk, és azt az életet
várjuk, amelyet az lsten azoknak juttat, akik sohasem szegték meg iránta való
húségüket" (Tób 2,18). Ezt a jelmondatot igyekezett egész életében megval6sítani, amikor papjainak húséges és áldozatos papi életre adott követendő példát.
E jelmondatból árad6 lelkiséget szolgálta, amikor híveinek a kötelességteljesítést hirdette lsten, egyházunk és szeretett magyar hazánk iránt. Bérmakörútjain
és főpásztori látogatásain erősítette a családi életet, az egymás iránti megbecsülést, és mindenütt a feltámadt Krisztus húsvéti békéjét hirdette.
Hiszem és remélem , hogy amikor éppen szombati napon, a Szúzanya napján, találkoztál az égi J6pásztorral, a Szúzanya volt számodra a Mennyország
Ajtaja.
Ut6da, Dr. Szakos Gyula temetési beszédéből (rövidítve)

DR. TAKAcS JÓZSEF
(1911-1982)
Egy ragyogó elme, egy szenvedésben kiérett lélek túnt el vele abból a magyar valóságból , amelyet szerencsésebb körülmények között tetteivel döntően
befolyásolhatott volna. Vagy ez csak a látszat? "Takács Józsefnek ez a nagy
tette: oda is jó szlwel menni, ahová magától nem ment volna; igaza tudatában
ls vállalni feladatokat, amik nem neki val6k ; és az áldozatok érthetetlenségében egy magasabb rendú értelmet látni. Olyan pap volt, aki nemcsak áldozott.
de áldozattá lett. Az engedelmesség áldozatává. ~s ezzel többet tett, mintha
ragyogó üstökösként futotta volna be egyházunk egét. ~s ő hitte , hogy az engedelmesség áldozatában megváltó erők vannak" (Belon Gellért).
Szuhogy községben született 1911. jún. t t-én, többgyermekes szegény családb61. Apját korán elvesztette, de vallásos édesanyja mély hatással volt rá.
A középiskolát sorkosztos diákként kezdte. Korán megmutatkozott erős, kolerikus, mindenről önálló véleményt formáló egyénisége és nagy tehetsége. Nemcsak az egri ciszterci gimnáziumnak volt "csillaga" , hanem - miután püspöke
R6mába küldte tanulni - aranyérmes első a Gergely-egyetemen is. Nyolc évig
(1931-38) volt a Collegium Germanicum-Hungaricum lakója. Az egyetemi vitákban félelmetes előadó vagy támadó . Kedvtelésből a keleti nyelveket is megtanulta, úgyhogy pl. Zarathusztrát óperzsául olvasta . Híre eljutott XI. Piusig és
Pacelli államtitkárig. Mint pap (1936. okt. 25-én szentelték) és teológiai doktor
tért haza.
A kápláni év letöltése után (1938 Ozdon) képzettségének megfelelően teo16gial tanár és tanulmányi felügyelő, majd lelkiigazgat6 lesz Egerben (1939).
Utóbbi kicsit talán korán. Mert a papi hivatásról kezdettől tápl ált és R6mában
csak megerősödött magas elgondolásait nemcsak önmagával szemben érvényesíti kíméletlenül, hanem növendékei Irányában is. SpirituálIssága alatt sokan
hagyják el a szemináriumot - hivatáshiány miatt . Ami azonban a poharat kicsord ította. az egy igen "szókimondó" nyilvános megjegyzése volt a szeminárium elavult állapotáról, ellentétben az érseki uradalom kevésbé fontos épüle teiveI. Takácsnak mennie kellett. 1942-ben a két flllás Bátor községbe nevezik
kl plébánosnak. (A dolog Iróniájához tartozik, hogy távozása után átépltik a szemináriumot, modern cellarendszerúvé.)
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"Nekem a tisztelettel volt bajom. Az engedelmességgel soha " - szokt a volt
mondani. Senkivel szemben sem tett a szájára lakatot (és majdnem mindig
igaza ls volt). de mindenkinek engedelmeskedett. Ez az ilyenformán mindennek,
csak nem szolgalelkűnek nevezhető engedelmesség olyan " nehéz" és magasrendű erény, ami bámulatba ejtette mindazokat, akik Ismerték. A "nagy Tak ács"
tehát ment plébánoskodn i. Hamarosan helyettes, ma jd ke rületi esperes (1947).
Csakhogy közben XII. Plus pápa. aki megőrizte emlékében a k i em e lk e d ő növendéket, kétszer is érdeklőd ik felőle látogatóban járó magyar fő papoktó l. Azok
zavarban vannak, mert nem tudnak mit mondani az " elt emetett " e m be rről. Igy
kerül előbb Törökszentmiklósra plébánosnak (1949), majd Schüt z Antal utódaként a budapesti Hittudományi Akadém iára doqmatikatan árnak (1950). A tanítá st
úgy fogta fel, mint tanúságtételt Krisztusról. " Úgy néztünk rá - ír ja egy ik tan ítványa -, mint világItó fároszra , aki utat mutat lsten szolgáinak. Ragyogó elmeél,
Imponáló tudás. lényeglátó szellemi tisztaság. Mindent Istenben és lsten szeri nt
lát és Itél. Mérget lehetett venni a szavára . Lelkesedtünk ért e, men tünk utána ."
A vizsgákrói egyszer ezt a megjegyzést tette: " A vizsgá ztatónak csak egyetlen
erényt kell gyakorolnia, az Igazságosságot."
~Ietének ez a szakasza nem tartott sokáig . 1956-ban Kácsra helyezik olébánosnak. A még számára kimért 26 év alatt összesen öt kis falub an találluk
(Kisnána 1960, Visonta 1962, Gyöngyöspata 1965. Adács 1977). Mind az ötö t
mintaszerűen rendbehozta. Szerette a népet. törődött mindennaoi ügyeikkel .
és próbált alkalmazkodni helyzetéhez. Közben százával adta a lelk lqvakorlatokat, papi rekollekciókat szerte az országban . De meg tudta dobogtatn! a gye rekek szívét ls ministránsfoglalkozásokon. Nyilt volt az új stflusok iránt is ; uto lsó
nyáron pl. egyesketésén egri kispapok gitároztak, és ő nag yon ör ült enn ek (a
kispapok meg neki). A Szentfrás mindennapi kenyere volt, tel jesen elsaiátította
az eredeti bibliai nyelveket. Az új fordítás munká jában mégsem m űködhe t e tt
közre. " Ki tudja. miért adta lsten a tehetséget? - mondta egyszer egy látogatójának. - Talán éppen azért. hogy ne használjam ." Kfvü lállók viszont számon
tartották, rábízták pl. egy héber-magyar kiadvány lektorálását. S őt k ü l fö l d rő l
egyetemi katedrára kapott meghfvást. (Oöpfner bfboros társa volt a Germanicumban .) Nem ment. Népét akarta szolgálni. Egy pap gyónóján ak egyszer ezt
adta elégtételül : " Imádkozz a népért, amelyért dolgozol és szenvedsz." Ez volt
a lelkében . Hazá ja mellett Egyházát is szenvedélyesen szerette. Ez tette féltő en
aggódóvá és a hibákkal, gyarlóságokkal szemben sok szor éle sen kr itikussá.
Felületes ismerői gyakran csak ezt a kemény, érd es burkot vett ék ész re. De
jóbarátainak, hIveinek pazarul tudta osztogatni bel ső gaz dagságát.
Hogy lsten elfogadta áldozatát, az életének utolsó hón apjaiba n tű nt ki . ami kor abból fosztotta ki . ami legsajátabb tula jdona volt : ragyogó elmé i éb ő l . Kr isztus Király vasárnapján megállt a szentmisében. egy őra hosszat állt né mán az
oltárnál , és nem tudták, mi baja. Ezután jött a rohamos összeoml ás : álmatlanu l
ténfergett egyik szobából a másikba, látogatóit nem ismerte fel . . . Nov. t-én a
temetőben még elvégezte a szertartást, de egy óra hosszat préd ik ált . nem tudta
abbahagyni. Ilyen tünetekkel vizsgálta meg pesti főorvos barátja. A diagnó zis:
tumor cerebri, agydaganat. Nem akart kórházba rnenn l. " Itt is megh alh at az
ember." Végül ls érseke parancsolt rá. " Irás van? - Van . - Akkor rneovek."
(De bizalmasának odasúgta : .Jd ömorzsol ás ez csupán ." ) ~s ő , ak i él etmód jába
soha nem engedett beleszólni. most alávetette magát orvosokn ak. áoolóknak.
Közös kórteremben , hasonló szerencsétlenek kőzőtt, minden kivételezés igénye
nélkül. Nov. 23-án megoperálták. Tudata visszatért, már önállóan enni is t udott ,
de a szövettani lelet nem hagyott kétséget a végkifejlet felől. Orvosa ugyan még
reménykedett bizonyos regenerácfóban, - ehelyett drámai gyorsasággal megkezdődött a teljes agyi szétesés, és ez a csodálatosan kulturált agy tel jesen
felmondta a szolgálatot: hallucinált, fogalmakat kevert össze . embereket már
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nem ismert meg. Karácsony elő tt elvesztette eszméletét, s az utolsó négy hetet
ebben az állapotban töltötte, meste rséges táplál ással. Csodálatos szervez ete,
szíve végig hibátlanul múködött, - csak akkor halt meg, amikor a daganat
elérte a légzőközpontot az agyban , jan. 17-én.
Havas téli napon , jan . 26-án temette Adácson érseke , Kádár László , öt püspök és több mint 250 paptársa jelenlétében. Hívei vállon vitték ki a tem etőb e .
Minden községb ől, ahol az utolsó évtizedekben tevékenykedett, bérelt autóbuszszal jöttek a hívek búcsút venni tóle. Ennyi embert temetésen nagyon régen
nem lehetett látni.
I::letútját végrend eletében ő maga is pozitívan látta : "Isten nagy ajánd ékának
tekintem életem és benne papi hivatásom." Annak érzik mások is. Tanítványa
írj a: " Egy ember, aki azt mondta, amit hitt , és élte, amit mondott. Egy ember,
aki rátette é letét az Igazságra, az Istenre, és nem tántorodott el tőle soha . Egy
ember, aki átadta magát egyszer s mindenkorra Krisztusnak, és nyoma ib an
lépkedett. Néha kereste e nyomokat, de mindig megtalálta. Legjobban a kere sztúton . Am i mondanivalója volt számunkra, azt elmondta éle te és néma szenvedése. Róla nem lehet beszélni, vele élni kell tovább. "
Oltártestvérei
DR. FI::LEGYHAZY JÓZ SEF
(1906-1982)
Egy hónapon belül másodszor gyászolt a budapesti Hittudományi Akadémia,
amiko r dr . Takács József után dr. Félegyházy József kanonok, c. apát , érd, professzor is örök álomra hunyta le szemét. A két kollé ga egyénisége és életpályája szinte ellentétes volt. Takács hányatott sorsával, markáns egyéniségével
szemben Félegyházy a csendes, elmerülő tudóst személyesítette meg, akinek
élete, egé szen végső betegségéig, nyugodt és termékeny mederben fo lyt.
1906. jan . 5-én született Nagykárolyban. 1929-ben Nagyváradon szentelték
papp á. I::lethivatásának kialakulásáról és egyes állomásai ról ő maga beszélt
abban az érdekes interjúban, amelyet 70. születésnapja alkalmából folytattak
vele. Már egyetemi tanulmányai elején érdekelte a história. Harmadéves kor ában egyetemi pályadf jat nyert " Pázmány tanári múködése Grácban" c. dol gozat ával. Ez azt jelentette, hogy két évre ösztöndfjjal Rómába mehetett. 1930-ban
filozóf iából doktorált, 1931-ben egyháztörténészi diplomát szerzett. Ugyanebb en
az i dő b e n volt kint több jeles egyháztörténész : Vanyó Tihamér, Meszlényi Antal.
Lovas Elemér, Radó Polikárp és Gall a Ferenc is. " A szellemük bizony ára hatott
rám." 1931/32-ben Ausztriában, a Klagenfurt melletti Tanzenberg olivetánus (a
benoés rend egyik ága) apátságában filozófiát adott elő .
Hazatérve 1932-34 között Szatmárnémetiben filo zófiát és egyháztörténe tet
tanított. 1935-ben átkerült a váci egyházmegyébe, s ott Hanauer püspök, megtartva a sorrendet, először káplánnak nevezte ki Soroksárra, majd V á c-Fe l ső
városra . 1938-ban újra teológ iai tanár lett Vácott a hittudományi főiskolán . Jogot.
egyháztörténelmet tanftott, szentszéki jegyző volt és lelkipásztor. 1942-től egyetemi magántanár a Pázmány Péter Tu dományegyetem hittudományi karán , Buda pesten . 1947-ben pápai kamarás lett. Egy úja bb " lelkipásztori zárój el" után
(1949-ben Mendén , 1953-ban Mezőtúron plébános) 1954-ben tanulm ányi felügyeló lett a budapesti Központi Szemináriumban. 1956-tól 77-ig a Szent István Társulat alelnöke, ami sok gonddal járt . 1959-től nyugalomba vonul ásáig, 1977-ig
a hittudományi Akadémián a középkori egyháztörténet professzora.
Igyeke zett jól gazdálkodni az i d ő ve l, s egymás után jelentette meg munk áit.
Pázmányhoz továbbra sem lett hútlen : latin nyelvú filozófiai munk áiról sz ó l ő
elemzését a " Pázmány bölcselete" c. kötetben adta ki (1937). Munk ásságának
nagyobb ik fele azonb an az egyháztörténelemhez kapcsolódik . Rómából mag ával hozta a váci egyházmegye 13-14. századi történetének dokumentációit.
helyesebben azok regesztá it, amelyekből feldolgozta a tatárjárás korát az általa
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szerkesztett " Vácegyházmegye múlt jából " c. sorozat egyik köt etében. Ugyancsak ő irta a Bangha-Ijjas -féle egyháztörténeti sorozat negyedik kötetét is :
" A középkor egyházá"-t. 1967-ben jelent meg " Az egyház a korai középkorban "
c. kötete . A jegyze tekben több száz forrást nevez meg. Tudományos módszeré ben fej lődés figyelhető meg. Munkássága elején szi vesen nyúlt más odkézb ől
való forrá sokhoz is. Ké s őbb már ered eti do kumentu mokra támaszkodott.
O írta a francia .Dlct lonna lre de Spir itualité" " Hongrie" címszavát az újkori
hazai lelkiség ről. (Ez a kötet 1970-ben jelent meg.) Va lós z i n ű l e g ezzel kapcso latban figyelt fel jobban a magyar lelkiség k érd ésk ör ére . A már emlitett interjúban feladatának jelölte meg, hogy vállalja egy történeti munkaközösség összefogását a magyar egyháztörténelem módszeres feldolgozására, a mai törté netés egyházszemléletnek megfelelően . " Eddig ugyanis az volt a hiba, hogy keveset törődtünk lsten népének történetével , s inkább csak a pápaságra konce ntráltunk . . . RögzItenünk kell a szakr ális hagyom ányoka t, azok változásait , a paraliturgiát, - egyszóval: az egyházközség spirituáli s mozgását. Nem pozitivista
módon kell értelmeznünk a históriát, hanem mint eszmetörténetet, beállítva a
társadalmi szituációba." Örömmel említette k i tű n ő tanltványainak, pl. Lotz Antalnak és Szántó Konr ád ferencesnek munká lt.
A munkának és az imádságnak élt. Lelk iekre mind ig érzéke nyen reagált.
1969-ben irta lapunk 2. számáról: " örömmel olvastam a pozitív , a papi lelk iséget valóban épltő tanulm ányait, ismertetéseit, krónikáját" , és " további hasonló
szellemű szép szolgálatot " kivánt. 1974-ben ped ig Merton könyvéről (Lel kivezetés és elmélkedés) igy i rt : "Talán ráfigyel ünk, és hasznára lesz a zajló , zajongó, rohanó időben oly könnyen megkopásra hajló lmaéletünk nekl" Ugyanitt emlí ti, hogy meghatottan szokta végigolvasni a .Halottat nx v-r ól szóló megemlékezéseket is.
Ekkor már őt is csak néhány év választotta el a Hivástó l. 1976-ban lett roszszul a katedrán. I:letéről már akkor lemondtak. De még hat esztendeje volt hátra. Beszélni nem tudott, igazi keresztje az élet lett. Ez év febru ár 14-én távozott
Ory Mik lós
csendesen az élők sorából.

I:CSY LASZLO JANOS ferenc es fő atya
(1919-1982)
Vakn ak mondhatnánk a véletleneket, ha nem akarnánk erős en hinni , hogy
" mögötte lsten nevet " . Apr. 12-én reggel még nagyon szép misén vettünk részt
Somlyón . Utána a főatya , a káplán-páter és a sekrestyés testvér útra kelt Gyulafehérv árra , k iseg itőket kérn i a közelgő búc súra . P. Anaklét h á z fő n ö köt is felvették Udvarhelyen. Jövet, ápr. 19-én, füzért fonog attak rózsából , amiko r a megygyesi halálkanyarban egy autó szabálytalan előzéss e l beléjük rohant. Azt a két
tizedet, ami még hibázott, a fóatya az égi réte ken kap kodt a össze, és személyesen adta át I:desanyjuknak. Három társát a vásárhelyi klin ikán próbálják emberformára összerakni. Az nem kétséges , hogy a fő atyá n a k od aát jobb társasága
van, mint itt nekünk, de hogy lehessen elviselni az életet, ha nincs , aki egy biztató jó szót mond jon , vagy példájáva l eligazitson. Alig enyhiti árvaságunkat az
a tudat, hogy eggyel több odaát a szószólónk. Bármerre nézünk : az út, a parkoló hely, belül a templom kényelme , szépsége , a prakt ik us i dő beosztás, - mind
a főatyára emlékeztet. A felújitott kriptában most " próbaüzemel " . Azzal tré fálkozott , amig ott végezték a munkálatokat, hogy őt a dombra temessék (ott a
falu temetó je), mert ott éri a nap, és köze lebb van az Úrhoz. Utolsó útja csak
egyemeletnyi költözés volt , de akkora tömeg vonult ki, mint a pün kösdi nagybúcsún . Mindenki úgy érezte , személyes barát ját temet i. Csak most döbbent
meg, milyen nagy volt a barátja, és milyen hozzáférhetően egyszerű .
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1979-ben vette át az erdélyi stefanita provinciát. P. Benedek Fidél tartományhalála után. Már akkor somlyói házfőnök volt. Rákosdon született, Vajdahunyad mellett. Iskoláit Udvarhelyt és Csíkszeredában végezte, majd a rend
keretében román-francia szakos tanári diplomát szerzett Kolozsvárott. A soha
fel nem állított ferences gimnázium tanárának szánták . Pappá 1943-ban szentel ték. Változatos pályafutás után (Kolozsvár, Csfksomlyó , Udvarhely, Dés, Máriaradna, három év kiesés, házfőnökség Déván, plébánosság Szentágotán) 1970től vezette a somlyói kegytemplomot mint házfőnök. Utóbbi években többször
járt külföldön: a BRD-ben operálták sikerrel, majd volt néhányszor Rómában
és egyszer az USA-ban . Mikor római kirándulásáról beszámolt, nem azt mesélte
el, hogy kezet fogott a Szentatyával, hanem hogya nagy város láttán úgy elcsodálkozott, hogy beleesett egy babakocsiba. Két ócska bakancs és egy tarka
ingnyak látszott csak ki a csuhából. Beosztottjainak a legszebb és legpraktikusabb dolgokat vette . Minden útján talált valamit, amivel megkönnyíthette munkájukat, vagy örömet szerezhetett.
"Szelíd és alázatos életbe rejtette lelkének gazdag kincse it. " Tömörebben
aligha je ll e m ez h e tő , mint gyászjelentésének ezzel az igazán "ferences" - és
evangélium i - mondatával.
Magas termetú, sz öke, apró szemú, halk szavú, vidám ember volt . Tréfásan
" é pí t ő Szent Jánosnak" hívták, mert ahol megfordult, megújultak az épületek.
Somlyóra is ezért került, mert különleges szakértelmet igényelt az ősi kegyhely
múemlék temploma. Az I d ő n k é n t i földrengések sérüléseit kellett rajta eltüntetn!,
és modernizálni a jelen kor igényei szerint. Minden év tavaszán mesterek jelen tek meg, és sürgősség i sorrendben folytak a munkák : vízvezeték, központi fútés
a zárda i részen, villanykályhák a templomban, festés, olt áraranyoz ás. belső folyosók mozaikozása, üvegezése, udvar kockakövezése, nyilvános WC, telefon,
mikrofon, villanyorgona, automata harangozóberendezés . .. Ha elgondoljuk,
hogy egy-egy mester megtalálása és az anyagbeszerzés mekkora utánjárást
igényel, akkor érthetővé válik egyikünknek az a megjegyzése, hogy az Atya
nemcsak a templomot festette ki, hanem a haját is - fehérre . Ezekhez soha
egyetlen ban it sem kért a hívektől.
Szokása szer int reggel és a déli órákban kiment a templom elé az utcára,
és nézelődött. Csak úgy "véletlenül" mindent meglátott, minden ütt ott volt, ahol
segíteni kellett. Megfigyelte a szükségletet, és megtalálta a megoldás módját.
Különös érzékkel tudott figyelemmel kísérn i emberi sorsokat, és alka lmas
órában és módon beavatkoznl, ha problémák merültek fel. Akkora tisztelettel
közeledett az emberhez, hogy saját értékének tudatára ébresztette. Aki közvetlen kapcsolatba került vele, nem tudott közömbös maradni az általa képvi selt
értékekkel szemben . Több kereszteletlen fiatal kötött egyházi házasságot a
megfele lő feltételek után, mert mint turista kapcsolatba került vele.
Ritka képessége volt különböző rendú-rangú embereket közösséggé form álni. Nem k üls ó fegyelmi intézkedéssel, hanem a képességek szerinti elrendezéssei, megbecsüléssel, helyet hagyva az egyéni kezdeményezésnek, jóakaratnak.
O csak egy volt a közösségből , sohasem a hangadó. Ha megszólalt, csupa tréfa
volt , rend szerint baklövéseit mesélte el. Elég nagy volt , kisebblthette magát.
Szivesen koncelebrált bárkiveI. Sok paptól hallottam, hogy jobban esik egyedül
misézni. O örömest tette hozzá az áldozathoz a maga áldozatát. Ilyenkor a társ
választh atta meg aszöveget.
Megk apta a nyelvek adományát is. Nemcsak olyan értelemben, hogy több
nyelvet klt ún öen beszélt, hanem hogy mindenki nyelvén értett. Sokszo r tartott
lelkigyakorlatot teológusoknak, papoknak, hiveknek. Beszédeit a ferences egyszerű s ég , közvetlenség jellemezte. A Szentirásból nőttek ki. A gyakorlati következtetés eknél tűnt ki lelkének finom érzékenysége. A kics i dolgokban való húséget hangsúlyozta , az óv meg a nagyobb botlásoktól. Mint lelkivezető a helyfőnök
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ben topog ást rosszabb nak tartott a a botl adozásnál. Tanácsai hosszú távon
eligaz ítók voltak. Nagy részvéttel nyúlt a b űnös után, és engedte belekapaszkodva felemelkedni. Gyarap ítan i tudta minde nkiben a jó közérzetet.
A templomban rends zerint csendes mise volt a másod ik, amit min dig meghallgatott. Úgy ült be a padba , hogy kívül még helyet hagyott. Szerette hétfón
Szent Ferenc miséjét mondan i fónöksége elótt is. Tóle leshette el nagy egysze rű ség ét, Isten- és embe rszeretet ét. Környezet ét európ ai módon igyekezett
kialak ítan i. Sok pénz megford ult a kezén, de személy szerint alig volt haszonélvezój e. Hölgyvendégét természetes mozd ulatta l kí nálta ciga rettával, ó együttérzésból lemondott róla, amikor az orvos ferences társának eltillotta.
Nagy levelezést folytatott, mi tett ük legtöbbször postára. Elle nóriztü k, mert
megesett néha, hogy csak név volt ráírva , cím nélk ül. " Ilyen vagyok" - mondta
egyszerűen. Abegyúlt perselypénzt is mi vitt ük becseréini az üzletbe vagy a
bankba. Újra számoltuk, mert rendszerint hibás voll. " Mindi g gyenge oldalam
volt a számtan " - hozta fel ments égére, ped ig amint utólag kiderült, nem is ó
készítette eló.
Halálakor fényképét kitették a szenteltvíztartó fölé . Nénikék-bácsikák megálln ak elótte, s ki-ki az abbamaradt beszéd ét foly tatva , mondikálnak neki. Könynyek között hányják szemére, hogy ilyen kurtán-furcsán itthagyott. Félbe maradt
ügyein ket bizalommal ajánljuk pártfog ásába. Hiszen azt mondta: " Ne búsulj atok!
Halálom által csak nyertek: odafönn jobban használhatok nektek l"
Hívei
RÓZSAHEGYI ISTVAN SJ
(1909-1982)
45 éw el ezelótt, Nagyasszony elónapján egy újo nnan érkezett novic ius kopogta tott be a Manréza szabóságába. A P. Rektor küldte oda, hogy elsó tal ártsára méretet vegyenek róla . Az akkori újonc azóta sem tud ja elfelejteni a jelenetet, mégpedig azért nem, mert a műhelyben egy igen rokon szenves, barátságos,
meghökkentóen tisztelettudó, hihetetlenül gyorskez ű szabó-testvér állapította
meg méreteit. És most a Gondv iselés ajánd ékának érzi, hogy ennek a hivatásában komolyan megerós ító találkozásnak h ős ér ől ó áll ít hatja össze a megemlékezést. Húsz éven át sokan voltunk, akik ilyen találkozással kezdtük el a szerzetesi életet, és mindenkor épültü nk az egészen m i ntas z e rű testvér példáján .
Az elöl járók nem küldték más házunkba , azért nem, mert a szerzetesi szellemet
csak úgy sugárzó testvé rre a novic iátusban volt legink ább szükség. 1950 után
pedig az ország minden részéból megannyi pap , nem is kevés püspök, sót néhány papi szerepet játszó színész is alanya volt gyors és pontos méretvételének. Valamennyi hálásan emléke zik a szabóművé s z e t e szakemberére - és az
emberre, az igazi " seg ító" testvérre és szerzetesre.
1909. febr. 6-án született a Szerém megyei , ma horvátországi Erdóvég nevű
községben. Család i nevét (Ruzsics) a Rendben magyarosította meg. Korán árvaságra jutott. Két éves voll, amikor meghalt édes anyja, öt, amikor a fronton elesett édesapja. A rokonok Pécsre vitték, a hadiárvák Júlián fiúinternátusába. A
kis árva elemista k it űn ő bizony ítványokkal végzett el hat elemit. Ezután szakmát
választott, szabótanonc lett. A pécsi Kereskedelm i és Iparkamara mint tanoncot
tüntette kl díszes oklevéllel a technológi ában és szakrajzban felm utatott teljesítményéért. 1926. szept. t-én jeles eredménnyel szabadult fel, segéd, majd mester
lett. Felkerült Budapestre, több neves belv árosi cég nél dolgozott. ö néletrajza
nem tér ki arra , hogyan kapta hivatás át. Feltehe tóen a pécsi jezsuiták révén.
1929-ben lett aspiráns a Manrézában, 193o-ban kezdte meg novic iátusát. Majd
a szabóság vezetóje lett és anyagbeszerzó. Anyagism erete kitűn ó volt. Jó rnodora, ügyessége is nagy hasznára vált ebben a munkakö rben, kivált a háborús
években. Ó irányította a testvér-jelölteket. Felelósségteljes szerepe voll a légol-
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talmi intézkedések végrehajtásában és a frontidő b en. Seg lte tt e a bajb a jutottakat és hozzátartozói kat, különösen is a rendtársakat. Jól ervényesítette élelmességét, határozott, vonzó megjelenését, tárgyaló képességét.
Az 50-es éveket a Központi Papnevelo Intézet szabójaként kezdte el. 1955.
okt. t-t öí a Solidaritas szövetkezet papiszabó részlegének üzletvezető szabászaként dolgozott. Két haladó szabásztanfolyamot is elvégzett. 1963-ban az országos szabaszversenyen oklevelet nyert. Mindebben nem anyagi hasznot keresett.
Tudatosan törekedett arra, hogy kiváló munkájáért a mennyei Atyát dics ötts ék,
s becsületére váljék az Egyháznak. Ez a kiváló dolgozó ugyanakkor valódi tanús ágtevő volt Krisztus mellett.
Amikor nyugdljas lett, azonnal bejött a pannonhalmi Szociális Otthonba.
Nem szorult gondozásra: azért jött, hogy segítsen. Mint szabó, mint ügyek intézője, vendégek kalauzolója, fáradhatatlan szorgalommal. Jellemző, hogy még
utolsó itthonlétekor is, nem egészen két héttel halála előtt, látták, arrunt vitte
valakihez a frissen vasa lt, [avrtott nadrágot. Csak éppen akkor már nem a rá
anny ira jellemző fürge járással.
A sok munka mellett komolyan vette az imaéletet. Altalában ő ministrált litániáinkon meg a betegtermi koncelebrált misén. Előtte mindig jelen volt a
bencések konventmiséjén. A bazilikai liturgiában egyébként is részt vett, ott
volt a reggeli és esti zsolozsmán. Mély hitére jellemző volt nagy paptisztelete ;
már a noviciusban is a leendő papot nézte.
Az emberekkel való kapcsolatára jellemző, hogy mindenki tisztelte, becsülte,
bízott benne. Mindenkivel jóban tudott lenni, rangosabbakkal és egyszerüekkel
egyaránt. Szerénysége példás volt , párosulva nyugodt öntudattal. Mosolygós
arc át csak az utolsó időkben nélkülöztük, amikor a rajdalom barázdálta von ásait .
Valami rákos tünet már a 40-es években is jelentkezett nála, de az valahogy
elmúlt. A Vajd a-cseppek - és ahogy hozzátette : az imádság - megállította kibontakozását. Később Béres-cseppekkel is élt. Kb. 5-6 éve látása kezdett romlani. Agyi eredetü, nyilván rákos baját sugárzásokkal kezelték. Ag gódva értesültünk rola: seb keletkezett kisujj án. aztán a hónaljban, majd hastájon kezdett
egyre növekvő fájdalmakat érezni. Emberi dolog : még reménykedett, hátha nem
"az" a fájdalom forrása. Ezért kérte magát és került jan . 25-én a Széher úti kórházba . Ott rosszulléte, gyengesége egyre növekedett, a fájdalmak egyre gyötrőbbek lettek. Nem nyögött, nem kiáltozott, csak remegett a fájdalomtól. "Az
Egyháznak, úgy látszik, szüksége van rá" - mondogatta szenvedéséről a kórházban látogatóinak. Balkezében olvasóját szorongatta - halálig. Febr. 2-án
nagy lelki vigaszára volt, hogy P. Tamást áthozták a János kórház szern észet ér öl,
és szobatársak lettek. Ekkor áldozni már nem tudott, de a szentkenetet késő
délután újra megkapta tőle. A sok csillapító hatására lélegzete nyugodtabb lett.
Valószínüleg nem alvásban, hanem önkivületben töltötte utolsó óráit. P. Tamás
éjjel két óra tájban odament hozzá, megáldotta. Kora reggel, febr . 3-án, jó testvérünket holtan találták.
Az ember élete, sorsa a halállal válik egésszé. Akkor tünik ki, hogy annak az
életnek mi a mondanivalója a többiek, az életben maradtak számára. Nos, Rózsahegyi testvér életének mondanivalója számunkra az a mód, ahogyan ő a
diakóniát, a szolgálatot gyakorolta. Hálát adunk az isteni Gondviselésnek azért,
ami az első és utolsó taláris között volt, azért a sok-sok szolgálatért, amit a jó
testvér nyújtott hosszú életén át; és hálát adunk azért a szeretetért, azért az
odaadásért, azért a szolgálatkészségért, ahogyan nyújtotta. Ennek is lett az áldozata. Erre ment rá a látása . Egész életén keresztül folyton csak a talárisok
fekete szövetét nézte . . . Azt mondják, az volt a baja, hogy csak egyenes irányban, előre látott, megszünt a periférikus látása. Milyen szép szimbóluma ez
utolsó éveinek, amikor már csak előre látott lélekben is : az örökkévalóság felél
Confrater
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