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JöJJ, URAM

~ZUS!

A példabeszédben Jézus öt hajadont tart balgának, öWt okosnak
(Mt 25,1-13). Jóllehet az egésznek allegória-jellege van, mégis meokockaztathatjuk a kérdést: milyen arányszámot alkalmazna az Úr, ha hallgatói
a mai keresztények lennének? Mert a példabeszéd els6sorban ránk vonatkozik. Mi kaptuk kezünkbe a hit lámpását, minket szólít, hogy készüljünk a végs6 tal álkozásra. Mi pedig mintha teljesen meqtelejtkeznénk, hogy jönni fog. Hogy egyszer már eljött, azt vigan ünnepeljük.
A karácsony mindannyiunk szivét melegséggel tölti el. De hogy ismét
jönni fog, hogy bármelyik pillanatban jöhet, ennek tudata, lükteM ereje
mintha eltűnt volna egyéni és közösségi életünk horizontjáról. Advent
és a liturgikus év utolsó vasárnapjai emlékeztetnek ugyan a vele való
találkozásra, de úgy látszik, hogya legtöbb ember nem visz mécseséhez
elég olajat: éli napjait, perceit, megfelejtkezik arról, hogy várja, mikor
tárul fel végre a menyegz6s ajtó, mikor jelenik meg az Úr.
A hozzá vezet6 út kiiztielem a világ és a bűn ellen, ami választottjaitól kemény tanúságtételt követelhet. A végs6 találkozás felel6sségteljes
számadást is jelent. De Nemeshegyi Péter örömöt sugárzó cikke megadja
a helyes alaphangot: mindenekfölött reményteljes várakozás tölti el a
hiv6 keresztényt.
A Jézus-várásnak azonban nem szabad pusztán a bels6 szjérára korlátozódnia, - sürgeti Kereszty Rókus tanulmányában. Nem állhatunk
meg, mintha már célba értünk volna. Számot kell adni talentumainkról,
be kell állni a szetetetet épit6munkájába. Ugyanakkor tudatositani kell,
hogya legkiválóbb emberi teljesitmény is csak evilági lépés. Isten országa nem emberi munka gyümölcse, hanem "maga a meqteszitett és
feltámadt Jézus".
A feltámadás, Krisztusban és bennünk, az egész emberi valóságra
vonatkozik: testre és lélekre, egyénre és közösségre. Aki testet mond,
az az anyagot is beleérti. A port, amib6l vétettünk, a természetet, crnelyik "sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását" (Róm 8,19). Hogy
milyen testben történik meg? Ennek a kérdésnek a feszegetésénél már
Szt. Pál óva int, hogy ne legyünk ostobák (lKor 15,35kk). Ne zárkózzunk
be érzékeink korlátai közé. Jézus, az új Adám, "élteM lélek". Világtávlatokat nyit meg számunkra. Az üdvtörténet az emberiség vérfoltos és kérészéletű történelmében isteni dimenziót tár föl. Helyesbiteni kell tehát
individualista élet- és üdvösségszemléletünket. Az igazi remény Istennek
az emberiségre vonatkozó tervét fedezi fel. A szolidáris fele16sség teremti meg az i gazi elkötelezettséget, a testvéri örömöt.
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Peter Henrici, a Gergely egyet em tanára , em l ék eztet, hogy a v égs6
id6k ígérete Isten ajándéka. Ennek hangoztatása azon ban, paradox módon , nemcsak hogy nem ment föl az önfeláldozó szetetet gyakorlását ól ,
hanem m ég sürget6bbé teszi. ,,A végs6 id6k valósága belenyú lik a jelenbe." Gya korlati útmutatásokat nyújt, hogy milyen módon hathatja át
a leggyümölcsöz6bben a keresztény életet a végs 6 id6k szem lelete.
Amikor a v égső i d6k r e gondolunk, önkéntelenül is a Jelené sek kőny
ve, az Apokalipsz is j u t eszünkbe. Sokan nem mernek hozzányúlni, k eoesen forgat ják, mintha nem is lenne a k i nyi lat k oztatás része. Kib ogozhatatlannak látszi k? T évedés veszélye környékez? Mindez ne tegyen kishitüvé. Az Eg yház nem egy j ó magyarázatot ajánlhat kísér6nek. Far kasfalvy Dénes tanul mánya i gen ér tékes bevezet6 az induláshoz. Ismerteti
a legjelent6se bb magyarázatok módszereit, a könyv történeti és teológiai
tuitie r ét és bels6 fel épít ését.
Hogy mennyi r e fontos a v égs6 kérdésekkel való foglalkozás, magának
a Jelenések könyvé nek elegend6 ismerete is, arra sokszor csak akkor
döbbenünk rá , am ikor szekták hirdet6i kopogtatnak ajtónkon. Benkő
Antal két pél dán , Jehova tanúin és " I sten gyermekein" mutat r á eljár ásukra, valláspszicholó giai gyökereikre.
Számunkhoz nem igen találhattunk volna jobb, életb6l merítet tebb
tanúságtételt Gilb er t Cesbron arcélénél. Vonásait Szabó Ferenc r aj zol ja
meg. A népszer ü és hi v6 francia író már hosszúra nyúló rákbetegsége
el6tt me gdö bben t 6 6szint eséggel elmélkedett a végs6 találkozásról, a
hozzá vezet6 ka pu r ól, a halálról. Reménye nem tört meg. Ezért m er é·
szen odakiált: " ... Keresztények, gondoltatok arra, hogy akkor majd
szemt6l szemb e ezt mondhatjuk az angyallal Máriának: ,tJdvözl égy, M á·
r ia' ... ? tJdvözölni öt, meg ismerni, - nem , felismerni! öröm, öröm,
örömkönnyek . . . É l6k, hallgassatok rám: törekedjetek földi életetek ben
arra, ho gy barátokat szerezeetek odaátra. "
Jézu s tanítása, az egyház hite a végs6 dolgokról, a világ és az egyes
em ber r endeltetésér6l, a Vele való találkozásróL nem természettudományos tét el, nem történelem bölcselet. Sokkal több . Nemcsak azért,
mert ezek változnak az emberi ismeret foka szerint. Hanem azért, mert
a t eremt6 és sz eret é Isten biztató kinyilatkoztatását állítja szemünk elé.
N em az a dö nt6, hogy v égs6 stádiumában földünk és naprendszeTÜnk
ki hül-e vagy f elrobban. Az sem, hogy tudományos módszereink m i lyen
i d6 távlatába helyezik ezeket a lehet6ségeket. Hanem az, hogy az Or
vár r ánk, " új éggel és ú j földdel ", ahová hív bennünket. Azt akarja, hogy
míndennapunkat átjáró híttel és reménnyel kiáltsuk: "Jöjj, Uram Jézus!"
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TANULMANYOK

Nemeshegyi Péter
Jtzus-VÁRÁSOM
Várni

Várni. Várni valamire. Várni valakir e. Hányszor éltük már át ezt a tapasztalatot!
Várja munkanapj a végeztével a tisz tv i s e lő a villa most az utcasarki megálló nál. Sötét, hideg az este. Fúj a fagyos szél, szemereg a havas eső , csillognak
a nedves sínek. De nem jön , csak nem jön a vill amos. Otthon vár a meleg
szoba. Vár a vacsora. Várnak szeretteink. De múlnak a percek, és nem jön a
villamos. Jaj , ml lenne , ha soha nem jönn e? Ha itt kellen e álld ogálni örökké a
hidegben , a sötétségben ? Ha hiába lenn e mi nden várás? Bárcsak jönne , jönn e
hamar a villamos, hogy mehessünk haza a fénybe , a melegbe, ahol várnak ránk,
szeretnek, átölelneki Az ember szemét kim eresztve les a sötétben . IOs lám, egyszer csak megzörrennek a sínek , feltűnik messze egy imbolygó fény. Jön a villamos , jön , és mehetünk haza, haza, haza i
Várja az éjjeliőr a hajnalt. Felhők borítják az eget. Csak nagy ritkán bújik
ki egy-egy árva csillag a lassan kúszó f e l h ők közül. Furcsa zajok kelnek a közeli
erdőben . IOjjeli madarak röpköd nek az ágak között, éjjeli ragadozók járnak-kelnek a bozótban. Fázik az őr , kezét dörz söli. Furcsa gondolatai támadnak : "Jaj,
ml lenne , ha mind ig éjszaka marad na ? Ha mind ig itt kellene strázsálni hiába
a homályban?" De egyszerre csak történi k valami. Hűvös szellő kél , mint egy
friss , nagy lehelet. IOs a keleti látóhatáron fe l tű ni k , e lőszö r homályosa n, aztán
mindig határozottabban egy ezüstös csík . Megszólal egy-e gy ébredő madár.
IOs egyszer csak , hirtelen, kilövell egy aranyos fénydárda a látóhatár kö zepéb ől ,
és lángra gyújtja a halvány égen úszkáló fe l h ők e t. A mada rak hang ja repe ső
kórussá boml ik, és lassan, hatalmasan, méltóságosan, felt artóztathatatlanul
felkel a nap. Nem tudja megállftani a vil ág valamennyi zsarnoka sem. Hiába
akarnák tartóztatni az éjszakát. Felkel a nap, és mindent-mindent eláraszt a
fényl
Várja a diák a tavaszt. Hosszú volt a tél. Még márc iusban is hó borftja a
tájat. De már a diák nem bírja ki a szeb ában. Bakancsot húz, és kiindul a budai
hegyekbe . Holtnak látszón meredeznek a csupasz fák az ég fel é. Fehér halo tti
lepelként bor ítja a jeges hó a föld színét. Magányo san lépk ed a diá k az erdei
ösvényen. Csikorog a lába alatt a hótakaró. De egyszer csak megtorpan a lépte.
Egy leltőn . ahol vékonyabb a hólepel , lám, kidugta fejét a nagy fagyos fehér-
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ségbOI egy kicsiny, friss hóvirág. Elénkzöld. ragyogó level ei fölfelé meredezn ek,
fehér fejecské jét szemérmesen lehajtja. Nincs nála kard, nem védi páncél; védtelennek , gyöngének látszik, de mégis övé a jövő. cl hirdeti a tavaszt. Eltúnik
nemsokára a vastag hótakaró, nem marad se hire, se hamva. Kihajtanak a fák
levelei, virágpompába öltözik a rét. Jön , egész biztosan jön a tavasz, jö n a nyár,
jön a beteljesedés .
.
Várja a gyermek szüle i hazatértét. Apa, anya látogatóba ment, és otthon
hagyta a gyereket a nagymamával. Csigalassúsággal múlnak a percek. Hiába
mutogat a nagymam a képeskönyveket, hiába olvas föl a meséskönyvből. A gyerek szeme csak az ajtóra tapad, füle csak a várva várt lépések zaját lesI. " Már
Itt kellene lenn iök I Csak nem történt valam i bajuk az úton? Valami baleset ?"
Százszor ls od aszalad az ajtóho z hallgatózni. Füllé lesz egész teste . Szemébe
kö nny szökik . " Mikor jönnek már? Mikor, mikor?" J:s mihelyt koppannak a jól
ismert lépések a bejáratnál, megfordul a kulcs a zárban, és ott áll mosoly ogva
apa és anya a tágra nyílt ajtóban, hogyan repül feléjük a gyerekl Hogyan öleli
át édesanyját, kapaszkod ik édesap ja kezébe , fúr ja fejét anyja , apja kabátjábal
Szemében még könny csillog , de szája mosolyog : " Hazajöttek, itt vannak, végre ,
végrel"
Várja a leány fi ú-barátj át. Itt adtak találkát az autóbuszmegállónál. Pontosan
öt órára . De már fél hat felé jár, és hire-hamva sincs a fiúnak. Bánat fátyla lepi
el a leány szemét. Újra meg újra az óráját nézegeti. Egymást kergetik a fejében
a gondolatok: "Talán megunt? Talán már nem jön sohasem? Talán másvalakit
választott helyettem?" Már azon van, hogy abbahagyja a várakozást , és búsan,
magányosan hazaballag , amikor feltúnik az utca túloldalán egy nyurga fiata lember . Már m e s szi ről integet ; futva szeli át az úttestet, két kezét a lány vállára
teszi : " Ne haragud j. elké stem. Nem engedett a főnökl" Mintha egyszerre csak
elfújta volna a tavaszi szél a szürke téli felhőket , úgy derül fel a leány szive,
arca . " Eljött ! Hát eljött I Ahogy megigérte. Szeret engem , szivbői , igazánl" Egymásba karolnak, és vigan csevegve indulnak el a Városliget felé. E pillanatban
nincs náluk boldogabb ember senk i a föld kerekén .
Jaj annak, akinek nincs mire várnia. Jaj annak , aki hiába vár. Még nagyobb
jaj annak , aki csak valam i rosszra vár. De boldog az, aki valami jóra , valaki jóra
vár, és biztos abban , hogy várako zása nem hiábavaló .
Jézust váró keresztények
A keresztény ember: váró ember , Jézust váró ember . Minden misében valljuk: " Reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Megváltónknak, Jézus Krisztusna k dicsőséges eljöttét."
Igy várt ez a kereszténység kezdetétől fogva. Szent Pál levelei tesznek tanúságot róla. " Várjátok a mennyből lsten Fiát, Jézust , akit lsten a halál ból feltámasztott , s aki megment bennünket az (Isten) eljövendó harag(já)tól" (t Tesz
1,10). " Várjátok Urunk Jézus Krisztus megjelenését" (1Kor 1,6). "A mi hazánk
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a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust " (Fil
3,20). " Várjuk reményünk bo ldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnk 
nek, Jézus Krisztus nak d ic s ő ség e s elj övetelé t" (Tit 2,13).
Maga Jézus biztatott benn ünket erre a várakoz ásra. Hiszen ő taní tott bennünket így imádkozni : "Jöjj ön el a Te or szágod !" Már itt van az lst en országa,
és még sincs itt. De jönni fog, biztosan. Mi pedi g kér jük, hog y jöjjön.
Amint közeledett Jézus uto lsó ór ája, úgy lett egyre vilá gosa bb, hogy az "I sten ors zága" valój ában nem más, mi nt maga Jézus, az " Emmanuel", a " velünk
l evő lst en ", aki megment bennünket a bún és halál sö té t s ég éb ő l , és elveze t
az örök élet felt ámadására (DV 4). Igy az lsten orsz ágának várása Jézus halála
és feltámadása után Jézus-várássá alakul. Már föld i életében így bátor ított
bennünket erre Jézus :

.Hasonl ítsatok azokhoz az emberek hez, aki k ur ukra várnak,
hogy mihelyt megérkezik a m e n ye g z ő ről és zörget, rög tön ajt ót nyissana k neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál.
Igazán mondom nektek, felöv ezi magát , asztalhoz ülteti ő ket, és megy, hog y
kiszolgálja őket" (Lk 12,36-37).
Az utolsó vacsorán pedig így szól :
" Elmegyek és helyet készítek nektek,
újra eljövök és magammal viszlek benn ete ket ,
hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok " (Jn 14,3).
Hol " van" Jézus? " Az Atyaist en ölén" (Jn 1,18) ! Eljön tehát. hogy odavezessen bennünket az Atyaisten ölére.
Ez lesz a nagy átválto zás pill anata. Megva lósul "az lsten fiainak d ic sőség e s
szabadsága" (Róm 8,20). Remélve várjuk ezt a pillanatot. nemcsak mi , hanem
az egész teremtett világ . Mert " maga a természet sóvárogva várja lsten fiai nak
megnyilvánulás át" (Róm 8,19).
Jaj az olyan ker esztényekn ek, aki kből kiveszett ez a nagy reménység és
várakoz ás. Jaj az olyan ker esztényeknek, aki k csak félve és rettegve tud nak
gondolni az uto lsó ítélet elj övendő napjára. Igaz, Jézus tanitása ítéletről is szól.
De ez az ítélet csak azok nak félelmetes. akik nem fogadják be Jézus két végtel enül fontos szavát: " Boldogok az irgal masok , mert (Istentől) irgalmat nyernek" (Mt 5,7). " Legyetek irga lmaso k, amint Atyátok is irg almas" (Lk 6,36). Akik
irgalmas, megbocsátó szeretettel húségesen igye keznek járni életútjukat, azok
bízva reménykedh etnek az lste n irga lmában. Ök et már nem a római Sixt uskápolna Michelangelo-fal festményének kárhoztató Krisztusa tartja rettegésbe n,
hanem szívből magukévá teszik Jézus felszólítását : "Amikor (az emberek) meglátják az (ítéletre közeledő) Emberfiát .. . nézzetek fel, és emel jétek föl fejeteket , mert elérkezett m e g v á I t á s t o k idej e" (Lk 22,28).
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Mit várjunk ma?

A mal emberek nagy kérdé se ez: Várhatunk-e valami jóra? A mind ennapi
kis életben sokszor várunk jóra is, rosszra ls, és várakozásaink néha beteljesednek , néha pedig nem. Öröm önti el szívünket, amikor betel jesedik egy-egy
jó várakozásunk . Amikor végre megjön a várva várt villamos; amik or hazaérkeznek a szülők ; amikor megérkez ik az ígért találkára, akit szeretünk. De amikor elszáll ezeknek a kis örömöknek az illata, akkor valami nagy nyugtalanság
lopózik a mai ember szívébe . Meg üli a félelem , hogy az a valami, amit mindnyájunk számára hoz a jövő , nem jó lesz, hanem rossz. Jön a halál, és mi semmivé leszünk. Jön az atomháború, és elpusztul az emberiség . Jön a nap kihúlése vagy felrobban ása, és megfagy vagy elég a földteke. Az olyan világnézet,
amelynek alaptétele nem egy nagy, bölcs, szerető , irgalmas, örökké élő Valakinek (vagyis az Istennek) a léte , hanem csak valami evilági tényező (pél dául az
anyag, vagy az energia, vagy az ember i erőfeszftés) , nem tud választ adni a
jóra és boldogságra szomjazó emberi szív kiapadhatatlan várak ozására. Csekély
vigasz számunkra , ha azt mondják nekünk, hogy a föld elpusztulás a után egy
másik naprendszer valamely ik bolygó ján újra elindul majd az élőlények fej lő
dése. Hiszen ez a fejlőd és is pusztul ásra van ftélve , és így minden csa k egy
ringl ispil hiábavaló körforg ása lenne . Még az ateista Nietzsche is felismerte,
hogy az Igazi boldogságot megfz lel ő emberi szív " mély, mély örökkévalóságot
akar ." Csak akkor tudu nk igazán örülni kis várakozásaink beteljesedésének, ha
tud juk , hogy azok, akik ránk vártak és akikre mi vártunk, az örök élet felé menetel nek ; ha tud juk , hogy semmi kárba nem vész; ha tudjuk, hogy a szeretet
lángja nem alszik ki sohasem .
Ismerjük az Újszövetségi Szentírásból az őskereszténye k arámi nyelven
mondolI imáját: " Maranatha" (1Kor 16,22). Ezt a szót kétféleképpen lehet olvasni : " Maran Atha " = Urunk jön ; " Marana tha" = Urunk, jöjj." Az őskeresz
tények valószínúl eg az utóbbi értelemben mondták (vö. Jel 22,20), de örömteli
reményük alapja éppen az volt , hogy ezek a szavak á l l i tő mondat formájában
is érvényesek . "Jön az Úr", egész biztosan jönl Senki jövetelét meg nem gáto lhatja. Mi pedig várjuk, reménykedve várjuk és imádkozva kérjük ezt a nagy,
biztos eljövetelt, amely megnyit ja számunkra az örök életet.
" Várom a holtak feltámad ását és az eljövendő örök életet. " Igy imádkozun k
a mise Credó jában. Ez az " örök élet " szoros kapcsolatban van Jézus-várásunkkal. Ugyanis csak olyan " örök életre" érdemes várni , amelyet a szeretet tölt
ki. Ha senkit nem várunk és senki nem vár ránk, ha senkit nem szeretünk és
senk i nem szerét. akkor értelmetlen az élet. Ha egy ilyen élet örökké tar t, az
a pokol. Csak úgy érdem es örökké élni , ha az élet találkozás azzal, akit " reménykedve várunk" és aki reményk edve vár bennünket. Mert nemcsa k mi várjuk Jézust, hanem Jézus is vár minket. Nemcs ak mi várjuk az Atyaisten országának eljövetelét, hanem az Atyaisten is vár mireánk, fiaira - bizony sok szor
" tékozló" fiaira - , és ujjongva örül , ha hazatal álunk , és szívére ölelhet bennünket.
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Szent Agoston írja az "Isten országá "-n ak végszavában :
.Ott nyugalmat lelünk és látjuk az Istent :
látjuk és szeretjük,
szeretjük és dicsérjük.
Ez lesz a vég, amelynek vége nincs."
Az igazság keresésére , a jóság megízlelésére, a szépség igézetére, a szeretet
mámorára teremtett ember csak a végtelen Igazság, Jóság, Szépség és Szeretet tengerében éri el teljességét. Ez lesz az a nagy hajnal, amelyet nem követ
este, az a nagy tavasz, amelyet nem követ ősz és tél, az a nagy találkozás,
amelyet nem szakít meg elválás, az a nagy élet , amely túl van már a halálon.
Az Ilyen beteljesedést " reménykedve váró" ember lesz képes magáévá tenni
Szent Pál szavát: " Legyetek derűsek . Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát
mindenért, mert lsten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban" (Hesz
6,16-18) .

A Jézus-várásból fakadó élet
Várni , de nem ölbe tett kézzel várni ! Jól mondja a II. Vatikáni Zsinat : " Új
földre való várakozásunknak nem szabad csökkentenie, hanem ellenkezőleg
növelnie kell buzgóságunkat, amellyel e föld kimúvelésére törekszünk. Hiszen
e földön növekszik az emberiség új család ja, amelyben az eljövendó világ vonásai már némiképpen kirajzolódnak ... Ugyanis miután az Úr (Krisztus) Lelkének erejével és az C parancsa szerint a földön gyarapítottuk az emberek méltóságát, testvéri közösség ét és szabadságát, újra meg fogjuk leln i természetünknek és munkálkodásunknak ezeket a gyümölcseit, mind en szennytól megtlsztított, ragyogó és átváltoztatott formában, amikor Kriszt us átadja Atyjának örök
és egyetemes országát , az igazság és élet , a szabad ság és kegyelem , az igazságosság, szeretet és béke országát" (GS 39).
A mi utunk Jézus útja. Ezen az úton jön C hozzánk, és megyünk mi őfelé.
Jézus útja a szeretet , megbocsátás, béke és jóság útja. A hozzánk [övö Jézus
tesz képessé arra , hogy ezt az utat járjuk. Jézus ugyanis nemcsak a világ végén
jön el újra, hogy mindent beteljesítsen . Sokféleképpen jön , sokféleképpen
" jelenti magát" nap mint nap föld i életünkben. Jön Jézus az éh ező , szomjazó,
ruhátlan , szállástalan, beteg , rabságra vetett " legkisebb testvérünk " személyében. Jön Jézus a szeretetre és megértésre éh ező emberek személyében. Jön
a Szentírás örökérvényú krisztusi szavainak formá jában . Jön a mindennapi szenvedésekben. Jön az Oltáriszentségben. Jönni fog halálunk óráján . Jézusnak
ez a sokféle eljövetele nem oltja ki az egyes esemény ek, egyes találkozások
egyedi, megismételhetetlen, helyettesíthetetlen jelleg ét. Embertársa inkban Jézus jön hozzánk, de ez nem jelenti azt, hogyembertársunk alakja eltúník, és
csak Jézus marad meg. Minden ember az lsten megismételhetetlen, örök életre
rendelt teremtménye ; minden embert egyedl , megismételhetetlen személyként
szeret Jézus: megtestesülése által minden egyes emberrel egyesült (GS 22);
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minden egyes emberért halt meg a keresztfá n; mi nt felt ámadt Úr mind en egyes
embert a szívébe zár, mindegyiknek keresésére indul, mindegyik et asztalához
várja . Jézusnak ez a visel kedése nem más, mint az Atyaisten végte len szere tetének megnyilvánulása, azé az Atyáé, " aki nem akarja, hogy csa k egy is elvesszen a kics ik közül" (Mt 18,14).
A Jézust mind ig váró ember úgy fogad ja életútjá t keresztező valamennyi
embertársát, mint Jézus szeretteit, akiket O maga bízott gondjaira. Ezért lesz
képes arra , hogy másokért éljen, és föltétlen szeretetre kötelezze el magát
irántuk. Tudja ugyan is, hogy ha az embertá rs néha el is hagy, meg is csal, Jézus f e I t é t I e n ü I hűséges , és - miután ezer formá ban jött hozzán k, kérve várva szeretetünket - eljön végül is mint Vőlegény , hogy bevezessen örök menyegzőjére (Mt 25,1-10).
Akik igazán "reménykedve várják" Jézusnak ilyen eljövetelét, azoknak é gő
mécses lesz a szíve . Szivük szeretetlángja világít a vil ág hosszú éjsza kájában,
és meleget terjeszt maga körül , egészen addig , amíg el nem jő a Vőlegény ,
az egyes ember számára a halál óráján , az embe riség számára a világtörténelem végén . Akkor O ránk talál , és mi is rátalálunk, és együtt megyünk be Urunk
örömébe (Mt 25,21).
Természetesen csak az olyan ember élete lesz ilyen Jézus-várás, aki igazán ,
személyesen szere ti Jézust, Urunkat, testvérünket, megváltónkat. Ha Jézus lesz
számunkra a minden barátnál jobban szeretett legbensőbb barát , akk or fogj uk
úgy várni őt , mint a gyermek szüleit, min t a szerelmes szerelmesét, mint a télben didergő ember a tavaszt , mint az éjsza ka sötétségé ben szorongó ember
a hajnalt. Akkor fogunk mi is teljes szívből így imádkozni: " Marana tha! Jöjj
el, Uram Jézus! " (1Kor 16,22; Jel 22,20.)

Kereszty Rókus
ESZ KATOLÓGIA 105 KEREsZTIONY IOLET

Az eszkatológiával szemben elfoglalt magatartás mindig érzékeny hőmérője
volt a hiteles keresz ténységnek. Ma külön ös képpen is fenyeget az eszkatológikus remény eltorzulása. Pedig ennek a reménynek a megértésén és megélésén
múlik életünk egyensúlya. Vegyünk szemre két alapvető , egymással ellentétes
előjelű kísértést. E két vég let egyiké re alkati lag vagy történelmi helyzetünk
folytán mindannyian haj lamosak vagyunk.
Sokan megc sömörlöttek a világ látszóla g megválthatatlan gon oszságától,
és a körülöttük dúló tüle kedésből bensőséges " privát " vallásosságba menekülnek. Felfedezik, hogy Krisztus ott él a lel kük mélyén. A rá való figyelés re, a
vele való " társalkodásra", jelenlétének örömére összpontosítják lelkü k min den
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energiáját. Úgy érzik, megtalálták azt a kincset, amelynek megvételéért érdemes mindent eladni. Az őket körülvevő világot, amely " a Gonosz hatalma alatt
áll" (1Jn 5,19), ráhagyják sorsára. Szerintük az a társadalom, amely pl. az Egyesült Államokban az anyaméhben öli meg a csírázó emberi életet, amelynek
semmi más gondja sincs , mint az anyagi javak felhalmozása és élvezete, megérett az ítéletre. Pusztulása csak idő kérdése. Feladtak minden reményt ennek
a társadalomnak a megjavítására. Egyetlen gondjuk, hogy ők maguk megmen eküljenek az "eljövendő harag"-tól.
Igaz, hogya megfeszftett és feltámadt Krisztus bennünk lakik. De nem elégszik meg passzív bennlakással , nemcsak a vele való .édeskedésre" hív. Az ő
szeretete emésztő tűz, amelyet nem szabad és nem is lehet az egyén belső
szférájára korlátozni; olyan világosság, amelyet nem szabad és nem is lehet
véka alá rejteni. A bennünk lakó Krisztus arra hív , hogy azzal a szeretettel szeressük egymást, amellyel ő szeretett minket, úgy forrjunk egységben közős
séggé, ahogyan Ő egy az Atyával (vö. Jn 17,1-26). Ezért a szeretet, bár az egyén
lelke mélyén fogan meg, nem korlátozódhat az egyénre , hanem szükségképpen
közösséget teremt , éspedig nyitott közösséget, Ratzinger szavaival " nyílt kör"-t,
amely állandóan tágul. Hiszen Krisztus szeretete ellenségszeretet : akkor nyúlt
ki utánunk és halt meg értünk, mikor még elleniégei voltunk. Ezért a mi szeretetünknek is át kell ölelnie minden embert, az egész társadalmat, amelyben
élünk. Krisztus megígérte nekünk, hogy a Szentlélek által nagyobb műveket
fogunk véghezvinni, mint ő maga földi életében, a Szentlélek elküldése előtt:
a tanftványok szeretete révén az ellenségből lsten barátja lesz, az elvetés re
megérett bűnösökból lsten házanépe. Lassan, egyenként, bűntől és gyengeségtől kikezdve, szinte észrevétlenül, mégis újra meg újra létrejön , növekszik a
Krisztus szeretetétől megváltottak közössége , az Egyház. Ez az egyházi közösség és a benne ható szeretet valósága adja meg reménységünk reális , a hitben
megtapasztalható alapját. Megtapasztaljuk, hogy Krisztus szeretete mindennél
erősebb : mindenható isteni erő, amely újjáteremti az embert és az emberi közösséget. Ezért a világtól menekülő vallásosságnak csak részben van igaza.
Valóban mindenek kezdete a bensőséges lelkiélet: a bennünk élő Krisztus minden kincsünk. De nem vonulhatunk belső emigrációba, hiszen Krisztus szeretete sürget minket, hogyelinduljunk embertársaink felé. Görömbei András szavaival, "ha tenyérnyivé zsugorodott a cselekvés tere, azon a tenyérnyi helyen
kell cselekednünk" .. Ha jelentéktelennek látszik is társadalmi szerepünk, mégis,
az öreg Déry Tibor kifejezésével élve, hatáskörünk arasznyi kertjét nekünk kell
megművelnünk.

Igaz ugyan, hogya keresztény életében a minden tevékenységet átjáró szeretet a legfontosabb, mivel a szeretetben már birtokolja azt a Krisztust, akinek
•• Költő a fekete aszály évad/án. Vázlat Buda Ferencről" Alföld (34) 1983, 7. szám,
öl. o. Ha egy nem-keresztény költő Igy beszél, mennyivel kevésbé van Joga a kereszténynek arra, hogy hátat forditson a társadalomnaki
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nyilvánvaló eljövetelét várja . Mégsem csak a szeretet lényeges, hanem cselekvésünk tartalma is ; nemcsak a mot ivum, a m i é r t tesszük, hanem az is, a m i t
teszünk . Ehhez kapcsolódik a másik nagy kísértés, a bensőségbe húzódó " privát" vall ásosság ellentéte : annyira lényegesnek tartja az ember társadalomés kultúraalakító tevékenységét, mintha ezzel közvetlenül lsten országát építené . Ennek az írányzatnak egyik válfaja a " felszabadítás (Ilberácló) teológiájá"ban fogalmazódott meg. Képvíselő i elsősorban dél- és középamerikai teológusok , akik a gazdas ági és társadalmi elnyomás embert romboló és búnt sz ül ő
hatását saját hazájukban tapasztalták meg. Abból a teológíai igazságból indulnak ki, hogya bún nemcsak az ember szívében rejtőző és egyedi tettekben
megnyilvánuló valóság , hanem gazdasági , társadalmi és politikai struktúrákban
ob jektiválódik. Tudomásul kell vennünk - mondják -, hogy nemcsak búnös
tettek, hanem búnös intézmények is vannak, amelyekben a bún megtestesü l és
állandósul : eltorzítja , önmagától elidegeníti az embert, lehetetlenné teszi a
szabad , emberhez méltó élet kialakítását. Minthogy a bún több, mint az egyéni
tettek összessége, a megváltást sem szabad pusztán az egyéni lelkiélet síkján
keresnünk. Az üdvözítés munkája nem korlátozódhat arra , hogy az egyének
lelkét megmentsük. A kereszténynek arra is kell törekednie, hogy megváltoztassa a búnös, embertelenné torz ító gazdasági, társadalmi és politikai struktúrákat. Ezért a keresztény bázisközösségek sem szúk íthetik le munkájukat pusztán
lelki tevékenységre, mint pl. közös imádságra és elmélkedésre: a gazdaságitársadalmi átalakulás motorjává kell válniok. Szélsőséges képviselőiben ez az
irány nem különböztet világosan az lsten országa és az emberi haladás célja
között. A hangsú ly az anyagi és szellem i nyomor megszüntetésére, az anyagi
és szellemi javak igazságos elosztására, a társadalom forradalmi átalakítására
tolódik. Az igehirdetés ennek a harcnak programjává és rnódszertanává szúkül.
Igaz, hogya bún intézményekben , struktúrákban objektiválódik, azaz egyéneken túli állandó hatóerővé válik. PI. a legtöbb dél- és középamerikai államban
olyan gazdasági, társadalm i és politikai helyzet van, amely a társadalom nagyrészét embertelen életkörülménynek között tart ja, mintegy " kitermeli " a gyúlöletet, az állandó véron tást, a polgárháború t. Az is igaz , hogya kereszténynek
minden erejével és találékonyságával törekednie kell egy igazságosabb társadalmi rend létrehozására. De a legfejlettebb és legigazságosabb társadalom
sem azonos lsten országával. Továbbá ha ennek a fejlett társadalomnak a tagjait nem a szeretet, hanem a közömbösség vagy az önzés mozgatja, a legigazságosabb intézmény légköre is embertelenné válhat. Minden újszülött lsten
kegyelme nélkül és b űnre hajlamosnak születik. Ezért az Egyháznak minden
gyermeket, minden nemzedéket újra meg újra meg kell szentelnie, e g y é n i ,
belső megújulásra vezetnie. Különben az egyén a legjobb intézményekkel is
vissza fog élni , ső t csakhamar saját búnei szerint el is fogja torzítani. Igy mind
az egyén lelkének a megszentelése, mind a társadalmi formák megjavítása
állandó és szükségképpen befejezetlen feladat, amelyet mindig csak töredékesen tudunk elvégezn i, és minden korban újra kell kezdenünk.
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Egy másik fogyatékossága a felszabad ítás teológiájának, hogy nem hangsúlyozza: a búnt megtestesftő struktúrák nemcsak búnre vezethetnek, hanem
a Krisztus keresztjében való részesed éshez is, amelyből élet és megszen tel ő
dés fakad akkor is, ha a búnös struktúrát nem tudjuk megváltoztatni. Azt, aki
szereti Istent, semmilyen búnös társadalm i rend sem választhat ja el Krisztustól.
Összetörheti, keresztre feszítheti, de sohasem kényszerítheti a bún elkövetésére. Sőt vé gső fokon mindez javára válik , eszközzé ahhoz , hogy Krisztussal egyre
mélyebben egyesüljön.
Egy másik form ája annak a kí sértésnek, hogy az ember evil ági tevékenységét az lsten ország ának építé sé ve l azonositsuk, a " Secular City" , az " evilági
város" teológiája. Leghalásosabban Harvey Cox fogalmazta meg hasonló c ímú
könyvében . Eszerint a kulturá lis halad ás és civilizációs munka , az evilági város
építése jelenti az lsten országának megvalósítását. Míg a felszabadftás teológiájában az embert önmagától elidegen ítő struktúrák megváltoztatásán van a
hangsúly, itt inkább a civilizáció és kultúra fejlesztésén .
Igaz, hogy az emberi haladás jelentős tényező az lsten országa el őkész íté
sében, de nem okozza annak lét rejöttét. A társadalm i együttél és és együttmúködés egyre fej lettebb formái, a múvészetek és tudományok művel é se a teremtés elején kapott isten i parancsot valós ítja meg : az ember hajtsa uralma alá
a föl det, legyen sáfára, s ő t továbbfejle sztője a teremtés művén ek és ebben a
történeti fej lődésben valósítsa meg az emberi term észet egész gazdagságát
(vö. Gaudium et spes 35). Az így növekvő "új emberi család közössége" a
II. Vatikáni Zsinat szerint " némiképp már sejteti az el jövendő világ körvonalait "
(GS 39).
Ennek az elő készítésnek a végső eszkato lógikus valósághoz való viszonyát
a Zsinat az Eukarisztia szerkezetével illusztrálja (GS 38). Az eukarisztikus áldozat bemutatásához szükség van az ember előkészítő munkájára. A kenyér és
a bor az ember evilági munkájának, gazdaság i és társadaim i e g yü tt m ű kö d é s t
teremtő tevékenységének a gyümölcse. A kenyérben és a borban tehát nem
a puszta "vad természetet " , de nem is közvetlen ül önmagunkat, hanem a " megmúvelt természet" gyümölcsét, mint önmagunk és az emberi munka jelképét
visszük az oltárhoz. Mindez azonban csak előké szíté s : csak az anyagot szolgáltatja az áldozathoz. Azt az áldozatot, amely Istennek igazán kedves, mi nem
tudju k előteremteni. Az Ige teremtő szavára van szükség ahhoz, hogya kenyérb ől és borból Krisztus Teste és Vére, az Újszöv etség tök élete s áldozata legyen.
Az Újszövetség áldozata nem pusztán az emberi munka gyümölc se. A kierke gaar di kifejezést ide alkalmazva, " végtelen m inőség i különbs ég " van az oltárhoz vitt kenyé r és bor és Krisztus szentségi Test e és Vére között. Hasonlóképpen végtelen mi nőségi különbség van az ember civilizációt és kultúrát t eremtő
tevékenysége és az eljöven dő lste n országa között, ahol .Jsten lesz minden
mlnden ben", ahol mintegy az euka riszt ikus színek kite rjeszté seként az egész
terem tés lsten d icsőségét fog ja tükrözni a feltám adásban "átlelkesült " ember
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számára. De amint Krisztus Testének és Vérének jelenvalóvá tételéhez sz űk
séges az ember által létrehozott kenyé r és bor, ugyanf gy a mennyei Jeruzsálem létrejölléhez is szükséges az "evilági város" , az emberi kultúra és civilizáció létrejötte.
Ennek a végtelen minőségi különbségnek a tudatos ítása igen lényeges a
keresztény élet szempontjá ból. Egyrészt ebből következik, hogy a kereszténynek mint kere sztényn ek szfvügye az emberi kultúra és civilizáció, és tőle telhetően ő is részt akar venni a tudományok és művészetek embert szolgáló
művelésében : Nem véletlen , hogy bárhol vesse meg lábát az Egyház, a templom fel áll ítása után azonnal hozzálát az iskolák és kórházak épitéséhez. Ez is
küldetés ének része. Másrészt a kereszt ény tudja, hogy az Ország lsten ingyen
ajánd éka, és nem az emberi munka gyümölcse. Ez a tudat felszabadulttá, a
szó pozitfv értel mében " játékossá" tehetné az embe ri kultúrmunkát. Hiszen
mindaz , amit az ember ebben az életben alkot, játék az " igazi"-hoz képest.
Persze ahhoz, hogy az " igazl"-t megkapja, szépen , komolya n kell játszania.
Tartsa meg a játékszabályokat, feledkezzék el önmagáról, egész szfvvel vesse
be magát munkájába. Csak el ne felejtse, hogya leg komolyabb tud ományos
kutatás , a legzseniális abb művészi alkotás is játék : bármennyire is eredményes
és újat tere m t ő, még mindig csak szárnypróbálgatás, még mind ig nem az "igazi" , a "végleges". Ha erre gondol , minden sikere ellenére is gyermek marad ,
a nagyképűség és fontoskodás szelleme nem fog ja merewé, koravénné tenni.
A gyermek sohasem képzeli azt, hogy az épftőkockákból felépftell ház az " igazi " . Tud ja jó l, hogy igazi ollhonát nem ő épf ti fel, hanem sz üleltö l kapj a ajándékba . Játéka leköti , e lbűvöli , de nem úgy, hogy belebetegedjék. A játé kos
magatartás tehát nem jelen t középszerű elkö telezellséget, langymeleg ér deklódést a világ fejl ődése iránt, mintha az erény a közömbösség és a szenvedélyes odaad ás számtani középértéke lenne. Az igazi erény a valóságos helyzetnek megfelelő elkötelezellség , amely Teilhard de Chardin szerint egyszerre
jelent szenvedélyes odaadást és lemondani kész szabadságot az evilági munkával szemben . A gyermek szenvedélyesen játsz ik, de mihelyt anyja vacsorához
hfvja, mihelyt megcsapja orrát a finom ételek szaga, abbahagyja a játékot és
asztalhoz ül. Hasonlóképpen a keresztény is tel jes energiabevetéssel dol gozik
az evil ági város építésén, de kész arra , hogy Ura hívását kövesse, ha eljön az
örök élet lakomá jának ideje.
Felvázoltuk az eszkatológikus remény két torzulási formáját, és rögzftellük
a keresztény magatart ás néhány alapvető vonását. Most próbáljunk feleletet
adni egy a lapvetőbb kérdé sre: mi is az, amit várunk , amire készülünk : mi az
lsten országa ? Egyetlen mondallal felelhetünk : az lsten országa a megfeszftett
és feltámadt Krisztus. C a tökéletesen megvalósult lstenországa, a tökéletes
eszkatológ ikus valóság . A Fiú Szentlélektől átlelkesftett emberségében egészen
• A tudo mány fejl ődése nem szolgálja automatikusan az embert: a nukleáris energia ,
a genetikus manipul áció el ls puszt lthatla .
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alá van vetve az Atyának : embersége az Atya szeretetének és életének tökéletes kifejezőjévé válik számunkra. Amennyiben ez a Krisztus a Lélekben bennünk lakik, annyiban lsten országa már közöttünk élő és hat6 val6ság . Amennyiben azonban a bennünk élő és ható Krisztusnak még ellenállunk, akarva vagy
akaratunk ellenére, amennyiben még nem alakItotta át testünket az O megdicsőült testének hasonlatosságára, és megdicsőült testünk mintájára még nem
alakította át az anyagi világot, egyszóval amíg Krisztus által lsten még nem
minden mindenben, annyiban még várjuk az eszkatológia beteljesedését. Mindez
azonban még túlságosan elvont teol6giai zsargon . Próbáljuk meg ezt a teológiai
valóságot élményközelbe hozni, leford ítani az emberi egzisztenc ia nyelvére.
Minden emberi élmény mélyén olyan várakozás feszül , amely belső dinamizmusával az eszkatológiára irányul és csak abban teljesedhet ki. Gabriel
Marcel szavaival minden igazi szeretet azt kívánja, hogy a szeretett lény örökké
éljen . Minden igazi öröm, mondja Nietzsche , "mély, mély örökkévalóságot akar" .
Minden önmagát k özlő ember arra vágyik , hogy a test torzítása nélkül, egészen
á tte ts ző e n mutathassa meg szívét-lelkét a szeretett lénynek . Minden igazságtalanul szenvedő arról álmodik, hogy egyszer végre maradéktalanul győzzön
az igazság. Mindenki, aki komolyan dolgozik a társadalom jobbításán, az ideális
társadalmi jövő, a "jobb kor" bűvöletében él. I:letünk első felében könnyen
azonosíljuk a teljesre , az igazira, az örökkévalóra törő vágyainkat evilági élménytárgyakkal, azaz bálványokat faragunk. Bálványozzuk szerelmünket, idealizáljuk barátainkat, hiszünk az evilági ideális társadalom megvalós íthatóságában. Dacolunk az elmúlással, a dolgok véges, romlandó voltával. Az "emberélet útjának felén" aztán kiderül, hogy ez a nézőpont Irreális. K önny ű ekkor
cinikussá válni, feladni minden ideált , és csak a lassan fogyó napok élvezetére
adni magunkat. De ha megtesszük, akkor legalábbis az elején sejteni fogjuk,
hogy éppen azt sikerült kiirtani önmagunkból, ami val6jában emberré tesz : a
reményt, az ideálisnak, az egésznek, a teljes jónak, a teljes igaznak a reményét.
Más embert ugyanezek a csalódások megnyitnak a keresztény remény befogadására. Felismeri, hogy az "Isten országa" nemcsak teológiai szakkifejezés,
hanem saját legmélyebb vágyainak beteljesedése. Megérti, hogy csak Krisztus
tud megmenteni minden tiszta emberi szeretetet az örökkévalóság számára.
Pilinszky szavaival:
A szeretett lény a szeretö lélek számára: abszolút érték, örök és halhatatlan.
De a szeretet, épp mivel érték, és épp mivel tisztán látó , először fogja föl
Igazán a másik, és ezzel mindannyiunk veszendöségét, földi halandóságát is.
Ebben az összefüggésben érthető csak Igazán Jézus kinyil atkoztatásának
súlya , amikoris arról beszél, hogy az Emberfia azért jött a világra, hogy rneqkeresse, ami elveszett.
Mert ez az igéret nemcsak az egyes bűnösökre vonatkozik , hanem éppen
a szeretet eleve való egyetemességével mindarra, ami mindannyiunkban elve szett. A szeretet eleve isteni, tragikus boldogsága számára valóban lsten szájából hangozhatott csak el a .kiegészités· . Hogy ez a megváltott öröm és rneqváltott szeretet mit ls jelenthet, földi sziv azt valóságában föl nem foghatja .
(Szög és olaj, Vigilia : Budapest, 1982,336. o.)
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Ha a társadalmat építi, már nem önmagától, hanem Is t e n től várja a tökéletes
várost, a vőlegénye számára felékesrtett égi J eruzsálemet. Még a léleknek
ellenálló és lassan halálba hajló teste sem tölti el kétség beeséssel: várja a
föltámadást, mikor az ő teste is Krisztus lelki testéhez hasonlóan a szeretet
tökéletes kifejezőjévé válik. Már nem földi valóságokban remél, de éppen ezért
a földi valóságok a teljes, az igazi, az eszkatológikus valóság hírnökeivé válnak
számára.
Vajjon mikor érik meg az emberiség az lsten országának végleges eljövetelére? Nem időpontot kérdezünk, hiszen Krisztus az időpontra vonatkozólag
teljes bizonytalanságban akart hagyni bennünket : az állandó várakozás, az állandó radikális ..létbizonytalanság" a keresztény élet lényeges tartozéka. Inkább
a végleges eljövetel f e I t é t e I e i t kutatjuk. Congar kifejti, hogy az emberiségnek el kell érnie egy bizonyos fejlődési fokot ahhoz, hogy lsten betetőzze
és véglegesítse múvét. Egy gyermeket nem lehet érvényesen pappá szentelni,
mert hiányzik a szükséges pszichológiai érettsége; ugyanakkor egy fiatalember
pszichológiai érettsége csupán egyik feltétele, de nem oka pappászentelésének. Hasonlóképpen egy fejletlen emberi kultúra és civilizáció, egy fejletlen
emberi társadalom még nem bontakoztatta ki mindazt a gazdagságot, amit
lsten az ember teremtésében eltervezett. Igy egy bizonyos fokú emberi haladás
egyik feltétele, de nem oka az Ország végleges eljövetelének. Azt viszont nem
tudhatjuk, milyen fokú haladást tart lsten elégségesnek ahhoz, hogy múvét befejezze. Ezért a történelem lezárása , Krisztus második, végleges eljövetele
bármelyik napon esedékes lehet.
Azt azonban tudjuk a kinyilatkoztatásból, hogy a civilizáció és kultúra haladásánál végtelenül fontosabb a tiszta szeretet ..felhalmozódása" az Egyházban és az ettől erősödő vágyakozó imádság. Az Ország eljövetele ki nem érdemelhető kegyelem. De amint a Messiást az lsten kegyelméből ..kegyelemmel
teljes" Szúz imája vonzotta le először a földre, úgy reméljük, hogy második,
dicsőséges eljővetelét is megelőzi az lsten kegyelméből kapott tiszta vágyakozás imája . Azért jön majd, mert meghallgatta a Lélek és a menyasszony imáját: ..Jöjj el, Úr Jézus!" (Jel 22,17.20.)
Ennek a vágyódó imának a ..begyakorlása" terjedjen ki egész életünkre.
Láttuk, hogya megfeszrtett és feltámadt Krisztus valóságosan, a hitben felfoghatóan bennünk él és múködik, de jelenlétének és múködésének akarva-akaratlanul (a halandó test nehézségi ereje miatt) még ellenállunk. Ezért kérjük mindennap: ..Jöjjön el a Te uraimadi Nemcsak a történelem végén, nyilvánvalóan,
a testben és az egész univerzumban, hanem ma és holnap mibennünk, az egyházi közösségben és az egyénben. Vedd át az uralmat egészen értelmünk, akaratunk, érzelmeink és cselekedeteink felett. Hadd valósítsuk meg önmagunkban és közösségeinkben a Te akaratodat, a szeretet rendjét. Hadd fedezze fel
a világ , hogy az lsten országa már valóban közöttünk van."
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Igy válik kötelességeink elvégzése, a mindennapok egész szivvel való el·
fogadása, a szeretet követelményeinek megvalósítása az lsten országa eljövetelének eszközévé és jeiévé. A Szentlélek erejében már bennünk múködó Krisztus a legbiztosabb záloga nyilvánvaló és végleges eljövetelének.

Peter Henrici
VI:GSO (GI:RET I:S EMBERI JöVO
A közeli parúzl át szemlélve Szent Pál két, látszólag ellenkező magatartás i
szabályt ad. Egyfelől a korintusi levélben a világtól való elszakadást ajánlja :
"Az Idő rövid. Azért akinek van felesége , éljen úgy, mintha nem volna, aki sir,
mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol , mintha meg sem
tartaná, s aki felhaszn álja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a
világ elmúlik" (1Kor 7,29-31). Másfelől viszont, és még ezt megelőzőleg , a teszszalonikaiakhoz Irt levelekben a mindennapokban való tevékeny részvételre
int: "Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy békességben éllek, a magatok
dolgával törődtök, s a két kezetekkel dolgoztok, ahogya lelketekre kötöttük.
Akkor a kivülállókból tiszteletet vált ki életetek, és nem szorultok rá senkire "
(nesz 4,11-12) - és : "Már amikor nálatok voltunk meghagytuk nektek, hogy
aki nem akar dolgozni, ne is egyék" (2Tesz 3,10).
Máig végigvonul a keresztény életen az e szövegekben először k ifejeződő
feszültség a világtól való eszkatológikus távolság és a világ munká jába való éppúgy eszkatológikusan megalapozott - bevetés között. Az utóbbi évtizedek
teológiai vitáiban úgy jelentkezett, mint feszültség az Itéletet hangsúlyozó, egzisztenciális, egyéni eszkatológia és az üdvösségtörténeti eszkatológia között ;
utóbbi az e világba is már betörő üdvösség gyakorlati életformáló jellegét
emelte kl. Nem lehet itt feladatunk közvetlteni vagy dönteni e teológiai irányok
között. Az idézett páli szövegek értelmében inkább azt szeretnénk kérdezni :
milyen befolyással van a végső Igéret arra, amit a keresztény naponta tesz
vagy elhagy, miközben ezzel - mint minden ember - jól-rosszul részt vesz a
világ sorsában és alakitja saját jövőjét. Jövőjén itt nem személyes , túlvilági
üdvösségét értjük : az itteni Időre vonatkozik, amelyben szolidáris embertársainak jövőjével, a társadaloméval, ahol él és amelyet formálni segit. De hogyan
alakitja jövőjét az ember? Van-e a végső keresztény Igéretnek valami mondanivalőja e jövőhöz, és mi az? Hogyan csapódik le hozzájárulása a keresztény ember jövőalakltó tevékenységében? Igy kell hangoznlok a kérdéseknek,
amelyek a keresett válaszhoz elvezethetnek.

I.
A jövő nem adottság . A [ övö nyitott lehetőségek legyezője számunkra, köz ülük egyet döntésünkkel és cselekvésünkkel megvalósuláshoz segItünk. A jövő
2
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" közeledi k felénk ", mint a gépkocsivezető felé a kanyar; azaz m I tartunk
feltartóztathatatlanul, kikerülhetetlenül feléje. De mig a jármű Irányitója előtt
hosszú szakaszokon át csak e g y út áll nyitva, a jövő minden pillanatban nagyszámú " kijá ratot" nyit. A jövőt "alakIt ani" eszerint elsősorban azt jelenti, hogy
választun k nagyszámú megnyIló lehetőség között. A megejtett választás aztán
ismét új leh etős égeket nyit, másokat meg, talán véglegesen, megvalósulatlanul
hagy. A különféle l eh et ő ség ek közti választás és döntés (s ezzel él jövő alakItása) kül önböző "mó dszer ekkel" történhetik.
A j övőa l akitás legfontosabb, mindenesetre leggyakoribb " módszere" a
" k e r e s z t ü I n y o m a k o d á s " " : Napról napra , évről évre próbálunk elkészülni a mindenkor i prob lémákkal és döntésekkel, anélkül , hogy hosszabb
távra tervezgetnénk vagy gondolkod nánk. A rövid távú döntések kikerülhetetlenül előre nem látott új prob lémákat hoznak létre ; mikor ilyenek fölmerülnek,
megint csak pill anatnyi gyakorla ti megoldásokat, mintegy " ragtapaszt" keresünk rájuk. A j övőt Ille tő magatartásnak ez a fajtája nemcsak a magánéletben,
hanem a gazdasági és társadalm i életben, és talán mindennél inkább a politikában messze a leggyakoribbnak látszik . Alkalmasint nemcsak velünk szOletett
gondol kodási restség b ől , hanem mindenekelőtt azért, mert nehéz, sőt lehetetlen hosszabb távra áttekinten i a j övő lehetőségeit, valószlnűségüket és kölcsönös összefon ódásukat, és igy helyesen előre látni egy döntés következményeit.
Igy hát a szüksé g ből erényt csinálunk , és átengedjük magunkat bizonyos gondtalan fatalizmusnak. Úgy tűn i k , hogya jövővel való megb irkózásnak ez a pragmatikus módszere nem tart mintak épet szem előtt , mégis ki nem mondott vezérelvek egész sorát követi : Legyünk " realisták" , " ne teremtsünk mesterségesen problémák at", "quieta non movere" (ami nyugton van, azt ne zavarjuk)
stb. Nem lehet nem látni benne az állandóság felé vonzódást. Ez ellen irányult
a 60-as években a forradalm i tiltakozás, ma pedig , a feltornyosuló új problémák láttán, az ökológi kus mozgalom .
Ez a tiltakozás a j övő a l ko tá s második módszerével él : az é r d e k e k p oI i t I k á j á val . A döntés vez érl ö]e itt egy meghatározott csoport érdekeinek
keresztülvitele . Ugyancsak nem próbál ja hosszabb távra előre látni a jövendó
lehetőségeit ; a legközelebbi teendőket ped ig inkább a csoport mindenkori
érdeke határozza meg. Ponto san szemügyre véve egyáltalán nincs itt szó küI önb öző lehetősé gek közti választásró l. A döntés taktikai természetű: a küiönféle ajánl kozó eszközök hatékonyságára vonatkozik . A jövőbe tartás igy erő
játékká válik, különféle érdekcsoportok kötélhúzásává ; saját csoportja érdekének helyességét senki sem vonja kétségbe. Igy azonban a j övő végső soron a
jelenhez szegeződi k, ez a jelen ped ig hamarosan múlttá válik . Bármennyire
jövőt igérőnek lássék is valam i érdek, miközben mindenáron állitjuk és kereszt ülvlsszük, nem marad hely a gyökeresen újnak.
*

A különös képes kifejezés :
asszocIálja. (Ford.)
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. Slch-Durchwu ratel n".

a kolbászt öltelék átnyomásét

Ezzel szemben a jövő formálásának harmadik módszere, a c é I s z e r ú
t e r v e z é s , a jövőben új lehetőségeket próbál fölfedezn l vagy felvázolnI.
Azt, ami a jövőben lehetséges és valósz ínú, szembeálHtja a kívánatos sal (vagy
nagyon ls nemkívánatossal), azután pedig rákérdez az alka lmas eszközökre ,
hogy elősegrtse a kívánatosat és elh árítsa a nemkívár.atosat. Az eljárásmód
terve Itt a jövő (új) lehetőségei közti előzetes választástól függ ; a lehetőségek
fölIsmeréséhez az u t ó p I a kínál fontos segftséget. Ez az elképzelés - anélkül, hogy a csakugyan lehetséges tekintetbe vételével terhelné magát - egy
eszményi, kívánatos világ képét vázolja fel és konkretizálja. Eszményi jellegében persze megvalósfthatatlan, következőleg nem eredményezhet célkitúzést
a jövő valóságos alakftására; de időnként arra izgatj a a tervező képzeletet ,
hogy új alternatív jövőbeli lehetőségeket fedezzen fel és vegyen szemügyre.
A szándékolt célok megvalós ítására azután helyes lépéseket kell választanunk.
Mivel elkerülhetetlen, hogy ne lépjenek fel zavaró tényezők , a j övő alakrtásának e módszerénél is mindig újra " keresztül kell nyomakodnunk" . Csak a három módszer együttese írja le valamelyest reális módon, hogyan tartunk mi
emberek valójában [ övönk felé. De hogy ez a jövő " jobb jövő" lehet-e, az talán
elsősorban a harmadik módszer célkitúzéseltől függ .
II.

Ad-e vajon kezünkre a vég keresztény ígérete Ilyen célk itúzéseket , vagy
játszhat/a-e tal án az utóp ia szerepét j öve n d ő terve inkben? Bár Jézus üzenete
és az ősegyház igehirdetése mindenestül eszkatológ ikus jellegú volt , az Újszövetségben kevés felvilágosrtást kapunk arról , milyen is az a meghirdetett
végső Idő, és mit jelent emberi jövőnk szempontjából. Az ígéret tárgya "Isten
országa" (III. jánosi nyelven "az örök élet"), de hogy ez micsoda , az erősen
homályban marad, vagy a szöveg ismertnek tételez i föl. Mégis, bármilyen
hiányos is lsten országa ígéretének konkrét tarta lma, kiolvashatjuk a keresztény eszkatológia néhány általános alkotóelemét, ami közelebb vihet a kérdésünkre adandó felelethez. Röviden, tételszerúen megpróbáljuk összefoglalni
őket.

1. A vég keresztény igérete nem egyéni jellegü. A szokásos keresztény igehirdetéssel ellentétben a bibliai ígéretek és fokozatos teljesülésük már az ószövetségben sem a személyes túlvilági üdvösségre, hanem egy nép üdvösségtörténetére vonatkoznak, kezdve a néppé válással Ábrahámnál és a szövetségkötéssei a Sinain , végig e nép boldogsággal és boldogtalansággal tel jes történetén. Mindinkább Intézményes szerkezetében , éppen mint . ország" válik
a nép az ígéretek hordozójává. Az Újszövetség nem viszi tovább az ígéretek
sorát, Inkább végleges beteljesülésüket hirdeti : .Már közel van az lsten országa" (Mk 1,15). A beteljesülés azonban kl ls javrtja az Igéretet: a . nép" Immár
nem korlátozódik egy faji vagy politikai értelemben vett nemzetre, hanem (a
zsidóságnak a számúzetésben élő prófétáknál tapasztalható egyetemes klté-
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gulásán túlmenően) min dent átfogó üdvösségközösséggé válik . A keresztény
misszió már nem prozelitizmus. I:s szemmell átható/ ag mégsem egyes megmentettek utólagos közösségéről van szó; a beteljesedés birod alma is intézményes
szerkezetú marad. Az ember megh fvást kap , hogy .bel épjen" lsten országába
(Mt 18,3; 19,24; Mk 9,47), vannak , akik " kizárva" marad nak b e l ő l e (Mt 25,10-12;
Lk 13,28; 14,24). Eszerint kell , hogy az Országnak megleg yenek a szilá rdan
körülirt határai. A Jelenések könyve sem csupán úgy ábrázolja a végs ő állapotot , mint a Bárány körül csoportosulók beláthatatlan számát, hanem kifejezetten úgy is, mint szilárdan egybeépült "várost" (Jel 21,19-22,5), ékesszóló
ellentét ben az utóp isták és rajo ngók reményével , a paradicsomke rt visszaállf tásával .
Itt azonban el kell hár ftanunk egy közel eső félreértést: Az intézményes
Országot nem azonos fthatjuk egyszerúen az Egyházzal. A másod ik vatikán i
zsinat (bár mIntha lsten népére vonatkozó egyháztan a közel járna ilyen azonosílásh oz) az Egyházat csak mint " ennek az országnak csiráját és kezdetét "
jelöli meg a földön (LG 5) ; " mintegy szentsége , azaz jele és eszköze az Isten nel való l e g b e n s ő b b egyesülésnek és az egész emberis ég egységének" (LG 1)
- és i gy egy olyan betel jesedésnek, amely szétrepeszt minden egyházi határt .
2. Semmiféle emberi nagyságrend nem mérh e tő a végső Idők valóságához.
Ha már az Egyházat sem tehetjük egyszerúen lsten országával egyen lővé ,
mennyivel inkább érvényes ez minden más földi közösségre vagy valóságra !
Bár az Ig éret intézményes birodalomról és szilárdan megépített városról szól ,
de ez a birodalom nem politikai vagy jogi szerkezetú, és a város nem alulról
épül meg : " a mennyből száll alá" (Jel 21,10). Az Ország "jön" (Mk 11,10; Lk
17,20; Mt 6,10), " közel van" (Mt 3,2; 4,17; 10,7; Lk 10,11; 21,21), nem mi hozzuk
el vagy közeledünk hozzá. Annyira nincsen történelmi növekedés az Ország
irányában, vagy akár csak folyamatos átmenet e világról a vé gső i dő k felé,
hogy lsten uralmának eljövetelét inkább történelmi és kozmikus katasztrófa
fogja jelezni (Lk 21,9-10.25-28 párh.; 2Pét 3,10). Az újszövetségi kijel entésekben esetl eg még fölmerülő apokaliptikus elképzeléseket pedig az a kijelenté s
szorftj a mederbe , hogy az Ország elj övetele kiszámíthatatl an, észr evehetetlen
(Lk 17,20), úgy jön el, " mint éjjel a tolvaj" (Mt 24,43-44; Hesz 5,2; 2Pét 3,10)
és .mlnt a terhesre a szülés fáj dalmai" (Hesz 5,3). Az isteni intézke dés szuverénitásáról van itt szó, amelyre "még a Fiú" sincs befolyással (Mk 13,32).
lsten népének egyetemessé válása melle tt ez a másodi k újdo nság, amit
Jézusnak az lsten országáról szóló üzenete hoz. Idáig "Izrael országa " (Csel
1,6) minden teokrati kus megszerkesztettségében is mindig emberi közvetltésre
is szorult, emberek múködtek közre felállftásában, ha más-más módon is, mint pl. a Qumran szekta elképzeléseiben csak az apokal ipti kus vég ső küzdelemben való közremúködés által , vagy a farizeusok szerint az Ország eljövetelét " lehetövé tevö" törvény tartás által. A Jézus meghirdette Ország ellenben
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saját szuverén erejéből " jön el ". Még ahol egyes hasonlatok az Ország " növekedésérő l " szólnak is, kieme lik , hogy ez " magától" , az ember hozzájárulá sa
nélkül tö rténik (Mk 4,28). Igy semmi történelm i e sz m én y rő l , semmi emberi fejI őd ésröl nem lehet megmondani, " közelebb " visz-e az Országhoz; minden föld i
dolog tel jesen összemérhete tlen jövetel ével.

Az evangé liumok egyetl en lényeges kijelentése az Országról éppe n az, hogy
" más" , mint e világ bi rodalmal. Ezt a másságot hangsúlyozzák a cserehasonlatok (m i n d e n t od aadni az Országé rt : Mt 13,44-46) és a nagyságrend megfordrtásáról szóló kijelentések (Mt 11,11; 18,1-4) meg az Ország eltérő értékrendje (Mt 20,16). Közelebb i leí rást nem kapunk er ről a másságról. De rnindenesetre nem csupán dia lekti kus jellegú (mintha a megígért " más" csak a
meglevő tagad ása lenne), hiszen az evangéliumok sohasem mondják, hogy az
Ország erősz akos átalakulással jön el, vagy a fennálló átváltoznék az Or száqq á,
Inkább a Pilátus előtt mondott jézusi szó áll : az ő országa " nem e világból való"
(Jn 18,36), vagyis se nem emberi fáradozás ból nő ki, se nem a földi cselekvés
törvénye it követ i.
3. A végső Idők valósága belenyúlik a Jelenb e. Az Ország, éppen ebben az
egészen-más jellegében, most már (azaz Krisztus eljövetele óta) mégis csak
" közel" van : ez az Újszövetség központi kijelentése. Közellét már pusztán filo zófiailag is kétfél ét jelent. Egyf e lől az Ország csak közel van, tehát még ninc s
itt , még nem valósult meg, még nem változtatta meg a vil ágot. Másfelől viszont,
minthogy valóság'gal közel van, már most befolyással van a világ folyá sára ; az
egész evilági idő e köze lség varázskörében telik. Igy hát a " konzekvens" (" még
nem") és (már most) " realizál t" eszkato lógia teológiai vitája tula jdonképpen
tárgytalan ; a két kijelentés csak e g y ü t t képes visszaadni az Ország közellétének igazságát.
Megpróbálhatju k ezt a közellétet teológiailag elmélyíteni : Az Ország lsten
korlátlan uralm át je lenti a világon és az emberis égen . Igy lsten életének benső
titkában gyökerezik (a .bazlleol éqla" a legszorosabban hozzátartoznék a "teológiai " traktátusokhoz .. .), következőle g közellétét s z e m é I yes közelségként kell értenünk, mint mond juk az anya közel van gyermekéhez, minden térés időbe li távolságon túl. Maga lsten mindig és mindenütt jelen van ; uralma
azonban, e jelen lét evil ági kihatása, csak "közel" van. Bár már most varázsába
vonja a világo t és embe riséget, de még nem határozza meg és nem avatkoz ik
be ellenállhatatlanul. Igy tekintve é rthetővé válik , hogyan lehet az Ország évezredeken keresztül mind ig egyfor mán közel: a közeli várakozásnak nincs Idő 
rendi végpontja. Megfordítva: az Ország közelségé tő l kapja a világ ideje értelmét és egész sürüségét ; a közelség nyomása mint egy összeprésell, egyszerre
távolságot tartva és közvetítve, és minden ember i cselekvés ebben a sürített
időben újfajta sürgető jelleget kap, - de mégis csak ideiglenes marad. Helyesebben talán úgy kellene mondanunk, hogy lsten a világ i dő b eli lefolyásában
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és az emberi cselekvés ben először megteremti a ki fejlő dés tere t, felt artóztatva
uralmának betörését, - a szó legszorosabb értelmében vett kegyelmi határidő
ez (vö. 2Pét 3,9 és Lk 4,18-19; 3,9-17).
4. Isten közeli ural ma legyen hatékony megté résben és hit ben... Beteljesedett az Idő, és már közel van az lsten országa . Térjetek meg, és higgyetek az
Evangéliumnak" - Igy hangzik a kegyelmi határidő teljes üzenete (Mk 1,15).
Az Ország közelsége itt és most nem forradalmi változásban vagy a világ valóságának átalakításában válik hatékonnyá, hanem erkölcsi és vallási követelményben ; megvalósftandó kötelesség, nem pedig tény. Az intézményes szerkezet ű valóság Igérete az egyesnek szóló lelkiismereti felhivásban valósul meg.
Ezzel semmit sem vontunk vissza a végső keresztény Igéret alapvetden egyéniség fölötti jellegének t ételéből. Az Intézményes Ország és személyes megtérés
paradoxonában Inkább az a másik tényező tükröződik, ami az emberiség egész
történetére rányom ja bélyegét: hogy minden társaság , Intézmény és annak története mindig az egyesek döntésétől és cselekvésétől függ. Amennyiben az
Ország egyáltalán már most hatékonnyá válik, ez csak egyes emberek lelkIIsmereti döntéséből történhetik. Jézus ls azzal a megbizatással válaszolja meg
tanitványal utolsó kérdését ..Izrael országának" helyreállftásáról, hogy legyenek
..tanú I Jeruzsálemben . . . és a föld határaiig" (Csel 1,6-8). Ezen a ponton már
konkrét tartalmat ls kap a vég keresztény igérete ; legalábbis fölmérhetjük hatását a világ valóságára.
Tartalmat kap az igéret az által , hogyamegtérés nem annyira saját bű
való elfordulás (mint még Keresztelő Jánosnál : Mt 3,2-12; Lk 3,3-17),
mint inkább odafordulás ..az Evangéliumban való hithez." Az Evangélium azonban maga Jézus Krisztus . Az ő léte alapozza meg az Ország közellétét; ő saját
személyében az "autobazilela" , lsten országa . Igy az evangéliumba vetett hit
a Jézus személyes követésére szóló felhivásban válik foghatóvá (Mk 1,16-20),
és a tanitványok "tanúságtétele" nemcsak a feltámadásra vonatkozik, hanem
már Jézus földi működésére is, és ezen túl világbirói visszajövetelére (Csel 10,
39-42). Jézus személyéről tehát leolvasható, hogyan kell érteni az Ország jövetelét. Először is újból negativ értelemben: Jézus visszahúzódik (Jn 6,15) vagy
hallgatást parancsol (Mt 8,4; 9,30; 12,16; Mk 5,43; 7,36; 8,30; 9,9), ha veszély
forog fenn , hogy mint csodatevő gyógyftót vagy politikai Messiást félreértik.
Igy a h ivő látómezejéböl eltűnik minden utopisztlkus álom egy jobb világról
és mindenféle gyökeres fordulatba vetett remény. Jézus még csak nem is " a
szegények ügyvédje", hanem a bűnösöké (1Jn 2,1), de csak lsten ftélőszéke
előtt; itt a földön k ö z e I van a szegényekhez és bűnösökhöz, olyan közel,
hogy egészen a kereszten elszenvedett gonosztevől halál szolidaritásáig megy
velük (Lk 23, 35-40). Szegénység, gyöngeség, balgaság, megalázkodás tehát
nyilvánvalóan az egyedüli formá ja lsten dicsősége bevilágftásának a világtörténelembe (vö. 1Kor 1,18-2,4; 2Kor 12,9-10 stb .), és a szegények az Ország
Igéretének kiváltságos - szinte úgy tűnik : egyedüli (Mt 19,24; Lk 6,24-26; 16,25)
neinktől
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címzettjei (Mt 5,3; 11,5; Lk 4,18), anélk ül azonban, hogy maga a szegénység
jogcí met vagy fog lalót adna birto klására. Igy bár az Országgal nem rend elkezhet ünk és még csak el sem tud juk képzelni, mégis elég világosan kira jzolódna k
a megtérés erkö lcs i köteles ségének körvon alai: Az egyes hivönek és az egész
Egyháznak magáévá kell tenn ie Jézus szolidaritását a szegényekkel és kics inyekkel (Mt 25,34-45), sőt magukn ak is szegénnyé kell válni ok. hogy befogadhassák az Országot (Mt 5,3; Lk 6,20-25).
Igy fölmérhetjük a közeli Országnak a világ valóságára való hatását is : A
az evangé lium i dön tés norm ál szerint tö rténö , emberi jövőalaklt ásáb a n
válik hatékonnyá. A jövőalak itá s három módszerére vetett pillantással közelebbről ls meghat ározhatjuk ezt a hatást.
h ivőnek

III.
A vég keresztény ígéretétől azt vártu k. hogy új célelképze lést nyújtson a
jövő t e r v e z é s é r e . De kiderül, hogy az Evangélium nem terjeszt elő mlntát az emberi j övő re, csak gyakorlati döntési no rmákat. Nincs olyan jövőelkép
zelés, amit mint . kereszt énvr-t lehetne igazol ni. Ami azt is jelenti, hogya végsö
Igéret semmiképpen sem teszi föl öslegessé az ember i tervezést. Hiszen az
Ország nem mint valam i " más" j ö vő jön el az emberileg tervezett helyében ;
inkább itt a földön minden úgy megy tovább, . aceí Regnum non daretu r" (min tha nem ls lenne Ország). ~ s mégis átveheti a megígért Ország valami majdnem-utópia szerepét a j övő tervezés ében : Akárcsak az utópia, sőt még jobban,
egészen-más jellegú j övőt jel öl, de nem eszményien kifestett, hanem - elle ntétben az utóp iával - valóságos és éppen ezért mindenestül elképzelhetetl en
j övőt. Erre a valóságra szegezve pillantását, a keresztén y megtérés k r i t i k u s a n áll szemben az emberi tervezgetéssel. Nemcsak az eszkatológ ikus
fenntartás értelmében , amely minden terv eélt mint pusztán .utotsóet öttlr ' relativizál (vagyis ami nem vezet közvetlenül a végsöhöz, vö. Lk 12,16-21). hanem
úgy is, hogy pozitive aszerint érté keli őket, mennyire állnak közel a szegénye khez és kics inyekhez, amint a keresztény megtérés követe li. Igy egyfelől minde n
tervcél viszonylagossá válása megteremti a szükséges távolságot az elfo gulatlan, értelmes megitéléshez; m á sfel ő l és ezen túl az Evangélium telj esen új
értékrendjének hozzá kellene járulnia, hogy technokratikus rutin ba merevedö
világunkban több képzelöerövel gondo ljunk ki új . alternat!v célokat.
A jövő tervezésénél jobban megfelel a kereszté ny megtérés természetének
a z é r d e k e k p o I i t i k á j a . Igaz, e l őször úgy látszik. mind a két szónak kevés a keresztény tartalma. De amint vannak az Evangéliumhoz közel álló
célkitúzések, éppen úgy és még inkább közel áll nak hozzá bizony os érdekek .
Nincs "érdektelen" Krisztus-követés ; maga a megtérés is ö n ző vagy csoportjellegú érdekektől vezet a szegények , a boldogtalanok, a béke és igazságosság, az lsten dicsősége iránti érdeklődés felé (Mt 5,3-18). De lehet-e az érde23

keknek ez a fajtája . pollt lka" tárgya? Bizto san nem az érdekek hatalm i keresztülvltele értelmében. Hiszen ezzel megin t csak azt állftanánk, hogy lsten
Országa . megcslnálható" , és a Boldogságok kiáltvánnyá vagy harci programmá értelmeződnének át, ami talán a legalávalóbb eretnekség. Viszont megfordltva a keresztény megtérés felelősségre vezet először is a hittestvérért (aki
ugyanabban a " pollsz" -ban él), majd ezen túl és mindenekelőtt minden egyes
"f elebarátért" (aki többnyire a polgártársam), kötelez nyilvános tanúságtételre
is, a nyilvános életben is (Mt 10,18; 24,14). De Itt sem tehetjük az Evangélium
tartaimát egyszerűen pol itikává , és teljes képtelenség bármiféle emberi politikát úgy igazolni, mint ami eo ipso lsten Országának érdekelt képviselI.
A j övő a l a kItá s harmad ik módszere, amit az Evangélium egyedül ajánl kifejezetten : a k e r e s z t ü I n y o m a k o d á s . Egyetlen tanácsot ad emberi
j övőn k re, hogy ne aggódjunk (Mt 16,5-8), sőt éljünk a napnak (Mt 6,34). Jézus
kifejezetten kapc solatba hozza ezt a tanácsot lsten országának Igéretével: • Ti
elsősorban az lsten országát és annak Igazságát keressétek, s ezeket mi nd
megkapjátok hozzá" (Mt 6,33). Ezzel a nkeresztülnyomakodás" alapvető átértékelésen esik át. Már nem az általános nemtörődömség kifejezése, és nem a
ránk törő jövő előtti gondolattalan, tanácstalan magatartásból fak ad. E z a
keresztülnyomakod ás Inkább egyértelmű , mindig egyforma irányvonal at követ:
a keresztény megtérés követelményeit. Az Evangélium hitére való megtérésnek
a jelenben kell megtörténnie, mert csak most tölthetjü k be a szere tet új tőr
vényét. A szeretet mindig az éppen legközelebbi felé fordul ; a jövő be vetett
pIllantásnak (bármilyen elengedhetetlen legyen is emberi világunkb an) nem
szabad visszatartania ettől a tevékeny odafordulástól, különben a jövőtervezés
allbivé válik . A " keresztülnyomakodás" e fajtájának már semmi köze a problémák elől i meneküléshez vagy az aggodalmas konzervativizmushoz; a maga
módján szabad haladás a jövő felé . Állandóan tanúsftja, hogy a jelenlevő lsten :
Úr, és ezzel kife jezi végle ges, átfogó uralmába vetett reményét. A jel en megszabadul a jövőért való aggodalom nyomásától , sziv és kéz felszabadul határozott cselekvésre. Igy nézve az első páli követelés : " akinek van, mintha nem
lenne" , szabaddá tesz a második számára, "kezemmel dolgozni " - hogy, mint
az efezusi levél klegészfti, " adhassak belőle a szűkölködőknek" (Ef 4,28). A
megIgért Istenországát nem lehet emberileg megalkotni, de emiatt még nem
ment fel semmiféle emberi feladat alól; Inkább új jogclmen teszi közrernűk ö
désünket a szeretet kötelességévé.
Forrás: Internat ionale Kathollsche Zeitschrift .Communlo· 9(1980), 244-252.
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Farkasfalvy Dénes
HOGYAN OLVASSUK A JELEN~SEK KÖNYV~T?
1) A könyv magyarázatának módjai

A Jelenések könyve talán az egyetlen olyan szentírás i könyv, amely - közönséges kifejezéssel élve - " az emberi fantáz iát izgatj a" , és ilyen módon
alakit ki maga körül egy kiváncsi olvas ótábort. Ugyanakkor sajnálatos, de igaz,
hogya modern biblikus szakirodalom tengerében aránylag kevés megb izható
és alapos könyvet találunk róla . Mint hogyha ez a könyv, amely a képzel óerót
annyira vonzza, a tudományos körök higgadt embereit eli degenítené .. . Mégis ,
a modern bibliakiadások jegyzeteit olvasgatva, az a benyomásunk alakul ki,
hogya könyvet lényegében három különféle módon szokás magyarázni. E három módszer nem zárja ki egymást, mégis ritkán kapcsolódik össze. Pedig
talán a három módszer kölcs önőss éq ét és egymást kiegészltó szerepét kellene
felfedeznünk ahhoz, hogy a Jelenések könyvét kevesebb " fantáziával" , de több
teológiai tanulsággal és lelki haszonnal olvash assuk . E három módszert a következókben jellemezhetjük.
a) T ö r t é n e t i m ó d s z e r

A könyv kétségtelenül bővelkedik földrajzi és tört énelmi adatokban. Ezek
jó része világosan azonosItható. Igy pl. a második és a harmadik fejezetben
szereplő hét város hét egyháza nyilván történelmi tényre utal: archeológiai leletek alapján tudjuk, hogya hét város egy patkóalakú római országút mentén
feküdt, amely közöltük a közlekedést blztosltotta. A hét város tehát " geopolitikai" egységet alkotott. Patmosz szigete, ahová a könyvet ír ö látnokot sz ám űz
ték (1,9) valamint maga a sz áműzet és rendszabá lya ugyancsak történelmi-földrajzi tényekre utal. Persze a dolog nem mindig ilyen világos. A könyv utolsó
tlz fejezetében szerepló " Babilon" aligha lehet az a mezopotámiai város, amit
az ókorban Igy neveztek, hanem álnév : egy másik újszövetségi irat, szent Péter
első levele ugyancsak ezt a városnevet használja, hogy keletkezésének helyét
megjelölje (1Pét 5,13). Tudjuk viszont , hogy szent Péter - római szent Kelemen első századi tanúság a szerint is - Rómában fejezte be életét. " Babil on"
nyilván a búnök városának álneve mind a Péter-levélben, mind az Apokalipszisben. De ennél sokkal nehezebb szimbólumokkal is találkozunk a könyvben . Az
exegéta néha úgy érzi, milha titkos írással volna dolga, amelynek szimbólumai
valóságos "megfejtésre" várnak. Legismertebb ilyen feladat a "vadállat" tíz
szarvának azonosItása, amelyek minden bizonnyal a Római Birodalom tíz egymást követő császárét jelentik. (Vö. 17,11-14.) Még rejtélyesebb a vadállat "száma". Erre a legelterjedtebb magyarázat az, hogy a szövegben szereplő 666-os
szám Nérót jelenti. Valóban, ha Néró nevének héber formáját (Nérón) vesszük
alapul, és minden betú számértékét összeadjuk, az összeg 6661 Nem egy exe-
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gáta ezekre a "megfejtésekre" fekteti a fó hangsúlyt. A különbség legfeljebb
abban nyilvánul meg a magyarázók között, hogya racionalista Irányzatúak
rendszerint a szimbólumok mögött elsőszázadbeli vagy korábbl eseményekre
látnak utalást, viszont az ún. "fundamentalista" magyarázők mindenben lehető
leg számunkra irt jóslatot találnak. Igy tehát a magyarázatok egy része első
sorban az ókori történelem eseményeivel párositja össze a könyv jelképes leIrásalt, mig mások a könyvben a közelmúlt vagy - ami sokkal izgalmasabb a közeli jövő jelenségeit fedezik fel : pestisjárványt, éhséget, világháborút vagy
nukleáris katasztrófát, attól függóen, hogy a magyarázó maga milyen korszakban él. Igy azután valóban felmerül a kérdés : hol és hogyan vonjunk határt a
szimbólumok történelm i és teológiai magyarázata között?
b) A P o k a I I p t i k u s m ó d s z e r
Ez az értelmezési mód a 6. fe jezettől kezdve lényegében mindent a végitélet Idejére vagy az itéletet közvetlenül megelózó Idókre vonatkoztat. Helyesen
látja, hogy a Jelenések könyvének nagy része szorosan követi azt az Irodalmi
múfajt, amelynek az Ószövetségben legkiválóbb képvlselóje Dániel próféta
könyve . Fótémája tehát nem annyira az Egyház I dő be n kiterjedt történelmi egzlsztenclájának leirása, hanem a " vég ső idők" . E módszer múvelói sokszor
megjegyzik, hogy a Jelenések könyvének távlatában az Egyház egész története
teológiailag a ..végső Idókhöz" tartozik, tehát - valamilyen értelemben - minden Idő trag ikus eseménye , megrázkódtatása helyesen azonosftható a könyvben található szimbólumokkal, de végsó fokon csak az utolsó itélet az a történelmi esemény, amellyel a könyv prófétai módon foglalkozik.
Ez a módszer anny iban helytálló, amenny iben a könyv szimbolikáját irodalmi
párhuza mok alap ján próbálja magyar áznI. A " megfejtést" tehát nem annyira
a kor esem énye iből kiindulva, hanem a kor ún. apokaliptikus irodalmának felhasználásával kell megtalálnunk. Az irodalmi források jelentik az Ószövetség
bizonyos prófétai könyvelt és azok későbbi magyarázatát (elsősorban Dániel ,
Ezekiel és Jeremiás könyveiről van szó), de jelentenek fontos újszövetségi
szakaszokat is : Krisztus Urunk eszkatoléqlkus beszédeit (lásd fóképp Mt 24-25;
Mk 13 és Lk 21) valamint egyes pál i szövegeket (t Tesz 4,13-18; 2Tesz 2,1-12;
1Kor 15,20-58), sőt más leveleket (főképp Péter második levelét és a vele rokon
Szt. Júdás-levelet). Az utolsó évtizedekben egyre több adat került elő arról
is, hogy az elsó keresztény évszázadban mind zsidó , mind keresztény körökben aránylag gazdag apokaliptikus irodalom virágzott. Ezek azonban jórészt
elvesztek vagy csak töredékesen maradtak fenn . Az egyiptomi homokból felbukkanó pap iruszleletek, a qumrani barlangok tekercsei, valamint a Nag Hammadl-fé le leletek gnosztikus iratai alap ján ma már kissé világosabban látjuk :
a Jelenések könyve egy olyan müfajhoz tartozik, amelynek csak egyetlen darabja került bele a szentrrásba, míg a többi " megmé retett és könnyúnek találtatott " , azaz legalábbis eretnekgyanúsnak túnt , és nem nyerte el az egyházi
vezetők hivatalos támogatását. E téren még a tudomány erősen tapogatózik,
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annyi mégis biztos, hogy a Jelenések könyvének szimbolikus nyelve a kor olvasói számára nem túnt olyan szokatlan nak, mint első olvasásra gondolnánk.
c) T e o I ó g i a i é r t e I m e z é s
Ez az értelmezés a szimbolikus események mögött elsősorban teológiai
fogalmakat és igazságokat akar felfedezni. A konkrét képből az elvont fogalom
vagy a belső lelki élmény felé, nem a konkrét esemény vagy az Irodalmi konvenció felé tájékozódik. Igy pl. a hétpecsétes könyvben lsten üdvösségtervét
látja, a mennyei alakok hófehér ruhájában az ártatlanság és tisztaság jelképét,
a Bárány trónjából lecsorduló . élövízekr -ben a kegyelem árad ásét, a természeti csapáso k és katasztrófák sorozatában a bún és búnhődés lelki drámáját.
Ez a fajta magyarázat sok esetben jogosult, nem egyszer a szöveg kifejezetten
meg is kívánla. Tudjuk, hogy az Újszövetség tele van olyan jelképpel, amelynek eredeti kép-értéke elhomályosult, és inkább elvont fogalmak helyettesItésére szolgálnak. Néha a képszerúség világosan a háttérbe szorul. Igy pl. az
első fejezet le írása az Emberfiáról (1,12-26) olyan szimbólumokat tartalmaz,
amelyeket semmiképpen sem szabad a képzelet számára megelevenltenl: a
fehérgyapjú-hajú, sárgaréz-lábú, egy kézzel hét csillagot tartó alak, akinek
"szeme olyan mint a lobogó tűz" és " arca olyan , mint a teljes fényében ragyogó nap", feltétlenül groteszk benyomást kelt, ha a képeket a képzelet számára
próbáijuk megjelenIteni, és nem szimbolikus módon értelmezzük. Ezek a képek
a túlvilági életformát "jelentik" úgy, ahogy Dániel könyvében (7,9-10; 10,5-6),
az Úr szlneváltozásának történetében, vagy a feltámadás angyalainak lelrásában is rneqtaláthat ők . A " jelenti k" szó fontos : nem az érzékek számára jelenltik
meg a természetfeletti valóságot, hanem az elvont fogalmakra képes gondolkodó értelemnek adnak kiindulási alapot.
A szöveg alapos tanulmányozása megmutatja, hogy valóban nagyon sok
esetben az olvasónak a jelképeket fogalmakra kell váltania. A négy élőlény,
amely "köröskörül és belül csupa szem" (4,8), a Bárány, amely " mi ntegy megölt" állapotban jelenik meg (5,6) a jelképes é rte l mű számok sorozata vagy az
egyiptom i csapásokhoz hasonló természeti események lelrása (9,2-10) és a
különféle groteszk vadállatok le írása csupa olyan fogalomra utal , amelyek az
apokaliptikus irodalom jelzőrendszerében ilyen fedőnevek alatt szerepelnek.
A malolvasónak minduntalan figyelnie kell az ó- és újszövetség i képekre. Sokhelyütt mégis bizarr vagy széttöredezett képsorozatra lelünk, az értelem esetleg homályos marad , és legfeljebb feltételezhetjük, hogy az eredeti értelem
az első század végén egyszerúbben kiviláglott a szövegből , mint manapság .
A Jelenések könyve magyarázatának problémája így is feltehetö : hogyan
kell alkalmazni, összekapcsolni, esetleg kiegészíteni a fenti módszereket ahhoz,
hogy az Iró szándékait megértsük, és azon is túllépve, " halljuk, mit mond a
Lélek az Egyháznak" (vö. 2,11.29; 3,6.12.22) . Hol keressünk történelmi utalást,
hol kutassunk szimbolikus értelmet, hol lássunk utalást az egyház mindenkori
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- tehát egyben mai - sorsára, hol fedezzük fel a
beszéljünk teológiai elvekről?

"végső Idők"

leírását, hol

Számomra úgy túnlk, hogy a fenti kérdéssorozatra a válasz, ha nem is egészében, de jórészt, két szempont vizsgálatából születhetik meg. Először is
szemügyre kell vennünk azt a történeti helyzetet és teológiai problémakört,
amelynek keretében a könyv létrajött. Másodszor meg kell találnunk a mú "vezérfonalát" : a gondolatmenetet, amely a látomások és témák egymásutánját
megmagyarázza. Egyrészt tehát bele kell hatolnunk a szerzö és kora kereszténységének gondolatvilágába, másrészt - a mú Irodalmi sajátosságait vizsgálva - azonositanunk kell a témák és problémák láncolatát, amelyek a könyv
gondolati vázát alkotják, hogy Igy a magyarázatban a ml figyelmünk is oda
összpontosuljon , ahol a szerző gondolatainak gyújtópontja található.
2) A könyv történeti és teológiai háttere
Hogy a Jelenések könyve ténylegesen szent János apostol irodalmi alkotása-e, messzire vezető és bonyolult kérdés. Az ún. "johanneikus" irodalom
többi darabja (a negyedik evangélium és három levél) mind tartalmilag, mind
formailag jobban hasonlft egymásra, mint a Jelenések könyvére . Bár már a
második század közepén szent Jusztin a könyvet szent János apostolnak tulajdonltotta, a mai bibliakritika rendkIvül szkeptikus e kérdésben. Minthogy
az ősegyház hagyománya sem egészen egyértelmú, a szerzöséq kérdésére
aligha tudunk megnyugtató feleletet találni. Csak annyi biztos, hogya mú megIrásakor a kereszténység már - legalábbis Kis-Ázsiában - meglehetősen elterjedt, tehát semmiképpen sem az első keresztény évtizedekben Iródott. Az
elsó fejezeteket betöltó hét levél mutatja, hogy az itt megnevezett hét városban
jelentős számú keresztény él, akik mind ismerik és tekintélyként elismerik a
szerzöt. A szerzö magát Jánosnak és prófétának nevezi többször is. Bár később
(21,14) utal a "Bárány tizenkét apostolára", magát nem sorolja ezek közé. A
keresztény közösség /IZ említett levelek szerint három irányban találja magát
szemben ellenséggel : a) A római birodalom, mint a Sátán eszköze eltiprással
fenyegeti óket. Maga a látnok is Krisztus melletti tanúsága miatt szenved számúzetést Patmosz szigetén (1,9), tehát a hatóságok üldözése alatt áll. Az említett kis-ázsiai egyházaknak majdnem mindegyike ilyen helyzetben van: az efezusi közösség Krisztusért szenved (2,3); Szmirnában börtönbüntetést kaptak
(2,9-10), Pergamumban egy Antipász nevú hivő vértanúhalált halt (2,13). A könyv
utolsó fejezetei még világosabban fejezik ki a római hatalommal szemben
egyre élesedő ellentéteket. A 13. fejezet tengeri vadállata kétségkIvül a császári
R6mát jelenti : azért bukkan föl a tengerból, hogy mint a Földközi tenger ura
általános hatalmat gyakoroljon a birodalom felett (13,1). A "nagy vizek fölött
üló parázna asszony" (17,1) ugyancsak a birodalmat, illet61eg Róma városát
jelenti klrálynói ékességben. A hét halom emlftése (17,9) nem hagy kétséget
afelól, hogy Rómáról van szó, aki " a föld királyain uralkodik" , de lsten itéletét
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nem kerülheti el (17,9-18). A könyv szerzője tehát úgy tekinti az Egyház és a
Római Birodalom viszonyát, mint a Sátán és Krisztus harcának történelmi méretú kibontakozását. Már messze túl vagyunk azon a ponton, amikor szent Pál
a római hatalmat mint lsten hatalmának letéteményesét méltatta (vö. Róm 13,
1-7). Valószlnúleg nem ls Néró korát tükrözi a mú - Néró idejében a keresztényüldözés aligha volt általános, Kis-Ázsiát nem igen foglalta magában -, hanem Domitianus uralmának utolsó éveit (81-96), amelyek a császárkultusz terjedése miatt egyre növekvő konfliktusba vitték a keresztény közösségeket.
b) E korban az Egyház a zsidósággal is egyre ellenségesebb viszonyban
találja magát. Minden jel szerint az első század végén a kereszt ér.ys éq már a
hatóságok előtt sem túnhet egyszerú zsidó szektának, úgy mint azelőtt (vö. Csel
18,14-15), hiszen az első zsidó háború után (69-71) a két vallás k öz ött í szakít ás
véglegessé vált. Az új helyzet a múben többszörösen kifejezésre jut: a vasárnap, mint "az Úr napja" már intézménnyé vált a keresztények között (vö. 1,10),
az Egyháztól elidegenedett, sőt ellenséges zsidó közösséget jelzi a "Sátán
zsinagógája" kifejezés és "azok, akik magukat zsidónak vallják, de nem azok"
(vö. 2,9 és 3,9-10). Ugyanakkor az "igazi Izrael", lsten új népe a kereszténység :
a látnok az ószövetségi iratokat a kereszténység jogos tulajdonának tekinti, és
azonosul az ószövetség szentjeivel, lsten új népe magjának pedig a tizenkét
törzset tekinti (7,5-10). Izrael intézményeit, a királyságot, a templomi liturgiát
és a papságot, sőt magát a szent várost, Jeruzsálemet ez a szerző már csak
földöntúli, mennyei, azaz jövőbeli valóságként tudja látni. A nagy ószövetségi
reményeket már nem a történelem szlnpadán , hanem egy történelmen túli eszkatológiában látja megvalósuláshoz közeledni. Legjellemzóbb a 11. fejezet vége:
" Erre a mennyben megnyilt lsten temploma, és a templomban láthatóvá lett a
szövetség szekrénye" (11,19). Itt már a lerombolt Jeruzsálem korának láthatára
tárul elénk; új Jeruzsálem csak "új ég és új föld " (21,1) keretében várható . A
könyv tehát már a zsidóság burkából kifeslett, etnikus és kulturális korlátaiból
kivetkózött - a frissen született pillangó szabadságában szálló - kereszténységet szemlélteti. Ugyanakkor egyik legfontosabb mondanivalója az, hogy megmutassa: az lsten népének őstörténete a kereszténységben végső gyümölcsét,
betetózését és beteljesedését nyeri el. A hétpecsétes könyv megnyitása (5,1-14)
is ezt jelképezi: lsten üdvösségterve, amely az Ószövetségben kifejezést nyert,
most megmutatja értelmét; a legyőzött, de győztes Bárány feltöri az üdvtörténet
titkainak pecsétjét.
c) A harmadik ellentét, amely a látnok felfogása szerint az Egyház helyzetét
jellemzi, az egyházi közösségen belül jelentkezik. A könyv minduntalan jelzi,
hogy az Egyházat belső válság szorongatja. A nikolaiták eretneksége Efezusban
(2,6) és Pergamumban (2,15) megmételyezi a hitet. A TiatIrához [rt levél Jezabel
nevú parázna asszonyt említ, - a név valósz!núleg ószövetségi jelkép (vö. 1Kir
16) -, amely talán egy gnosztikus csoportot jelent, vagy talán itt is a nikolaitákrói van szó, akikről egyébként semmi közelebbi értesülésünk nincs. A későbbi
fejezetek is tartalmaznak utalásokat "hamis prófétákra" (1Q,20: 20,10), akik nyil29

ván a keresztény közösségen belül múködö hamis tanftó k (vö. 2Pét 2,1). Jellemaz is, hogy mfg az " apostolok és próféták" (18,20; párhuzamos helyek: Ef
4,20 és 2Pét 3,16) jelentik a közösség vezetőit, addig az efezusi egyházhoz frt
levél "hamis apostolokról" is beszél, olyanokról, akik hamisan . apostoloknak
mondják magukat, de nem azok" (2,2).
ző

Mint emlItettük, a látnok utal a Bárány tizenkét apostolára, de ez a fogalom
már történetileg erősen elmosódott: nem tizenkét egyént , hanem egy dicsfénynyel övezett jelképet jelent : az égi Jeruzsálem tizenkét alapkövét képezik ök.
Ugyanakkor a megd icső ü lt " apostolok és próféták" evilág i utódlása égető probléma : a hamis próféták és hamis apostolok ellen küszködő látnok, mint " a próféták testvére " (22,9), prófétai szóval , ihletéssel és tek intéllyel - a saját hivatásának és tek intélyének e rő t e lj es ismételgetésével (főképp 1,1-3; 1,9-20; 19,
9-10; 22,6-19) szól az egyházakhoz.
Ez a hármas harc a Biroda lom pog ányságával, az elidegenedő zsidósággal
és az Egyházon belül fe l lépő eretnekségekkel három vezérelv irányItása alatt
megy végbe . Az ü l d ö z ő hatalommal szemben János a vértanúság eszményét,
a zsidósággal szemben a valód i prófétaság Lelkét, az eretnekek ellen pedig
az aposto liság elvét állftja fel.

3) A könyv

belső

felé pftés e, mint a magyarázat kulcs a

A könyv bels ő feszültsége it létrehozó " hármas hadsz fntér" egyben megér teti a mú belső felépftését is. Itt elsősorban André Feuillet, neves francia bibli kus cikksorozatára keli utalnunk, amely Igen meggyőző módon megoldotta
a könyv szerkezetéve l kapc solatos vitás kérdéseket. (E cikkek később gyújteményes kötetben kerültek kiadásra : ,, ~ t u d e s [ohannlques" , Paris 1962, 193-310.)
Feuillet jól látta, hogya leglényegesebb kérdés a 4. fejezet helyes értelmezése.
Az e lső három fejezet ugyan is aránylag egyszerú gondolatmenetet tükröz. Elő
ször lefrj a a látnok prófétikus meghfvását, majd hét levelet tartalmaz ahhoz
a hét egyházi közősséghez, akikhez küldetését kapta . A hét levél nem hét egymástól független frásmú - mint az egymástól függetien ül fródott páli levelek - ,
hanem inkább egy öss zefü g g ő egyházi közösséghez intézett körlevél, amely
az egyes városok egyházközségeit a többiek füle hallat ára, tehát nyilvánosan
bfrálja el. Ezt a hetes tagolású körlevelet követi a 4. fejezet látomása, majd a
hétpecsétes könyv felnyitása és titka inak feltárása.
A negyedi k fejezet látomása könnyen félreérthető . A mai keresztény keveset
fogla lkozik az Ószövetség szentjeivel, s fgy aligha van elkészülve arra . hogya
mennyei m e g di c s őü l t közösségben ezeknek az ószövetség i igazaknak Krisztussal való közösségét szemlél je. Pedig a látomás helyes értelmezése ez: a huszonnégy vén nem tizenkét apostolt és tizenkét prófétát jelent, nem is az Egyház vezető it (a presbiter-véneket), hanem Izrael megd icsőülésre jutott ősi népét,
mint papi közösséget. A husszonnégyes szám a Krónikák első könyvére utal :
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e szöveg szerint (1Krón 25,1-31 ) Dávid a "prófétákat, akik citar án. hárfán és
clmbalmon kIsérték az éneket" huszonnégy csoportra osztotta. A huszonnégy
csoport a szövegben családonként listázva van. Ezeknek felel meg tehát a Jelenések könyvének huszonnégy véne, akik nyilván pap i szolgálatot telje sftenek :
.hárfája és tömjénnel teli aranycsészéje volt mindegyiknek" , szolgá latuk a
. szentek imádságait" összegezi (5,8).
A könyv ezen része tehát az Ószövetségnek már MEGVALÓSULT beteljesedéséról szól , arról az égi templomról és i s te n ti s zte l e t rő l, a cél ját már elért
népról (pontosabban a nép " maradékáról" ), amely lsten jelenlétében végre
megvalósultan látja, érti , tapasztalja kiválasztott sorsát és annak értelmét. Ezért
van az, hogy a 4-11 . fejezet nyelve , képei és teológ iai fogalomtára annyi ra
ószövetségi keretek között marad . Ez a tény már sok kommentátornak feltúnt:
pl. Jézus neve ezekben a fejezetekben egyetlen egyszer sem szerepel, Krisztusra csak mint "a Bárányra" történik utalás , és jell egzetesen keresztény fogalommal alig talá lkozunk a szentek imádságainak szövegében (4,11 ; 5,9-10.12;
6,10; 7,10). Nem csoda, hogy egyes modern redakció-kritikusok, akiket elsósorban a biblikus szövegek lehetséges forrásai érdekelnek, arra következtettek,
hogy ezek a fejezetek részben vagy egészben zsidó apokaliptikus könyvekból
származnak (J. M. Ford amerikai teológusnó kommentárjában odáig megy, hogy
a fejezeteket Keresztelő szent János tanItásaira vezet i vissza: Revelatio n, The
Anchor Bible 38, Garden City, 1975, 50-56). Sokkal kézenfekvőbb azonban az
a meggondolás, hogya mú egésze keresztény alkotás, csupán e fejezetek tudatosan megórzik az ószövetségi távlatot, mivel az Ószövetség üdvösségre jutott szentjeirói szólnak. A Zsidókhoz írt levél hasonló, valój ában párhuzamos
szövegével való összehasonHtás aligha hagy kétséget e magyarázat helyessége
felől :

"Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő lsten városához, a mennye i Jeru zsálemhez, az angyalok ezreihez, az elsószülöttek ünnepl sokadalmához és gyülekezetéhez, akik föl vannak jegyezve a mennyben, mindenek bírá jához , Istenhez ,
a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetltójéhez, Jézushoz és a
meghintés véréhez, amely hathatósabban kiált, mint Abelé" (12,22-24).
A Jelenések könyvének 4-11 . fejezete tehát nem egészen egyed ülálló az
Újszövetségben. Fontos szerepük, hogya Zsidókhoz Irt levél rövid idézete
mintájára, de sokkal inkább a pogányságból megtért keresztények szemszögéből, tisztázzák az Ó- és Újszövetség viszonyát. Izrael tizenkét törzse itt mint
mennyei sokaság jelenik meg (7,5-8), amelyhez megszámlálhatatlan sereg
csatlakozik . mlnden nemzetból, törzsből, népból és nyelvből " (7,9). Izrael országának helyreállitása itt már nem aggodalommal feltett, megoldatlan kérdés
(vö. Csel 1,6), arról már költői kérdésként sem lehet beszélni, hogy elvetette-e
lsten az ő népét (vö. Róm 11,1). Izrael szentjei beteljesülést jelképeznek; avval,
hogy már lsten örök jelenében élnek, az első szövetség végképp befejezettnek
tekinthetó. A Bárány ere]e ugyanabban az értelemben nyitotta meg az isten i
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tervek könyvének titkát, mint -ahogy az efezusi levél szerint . Krlsztus misztériumát a Lélek kinyilatkoztatta a szent apostoloknak és prófétáknak" (3,5), az
. örök szándék" , amely " kezd e ttő l fogva rejt ve volt , nyilvánvalóvá lett" (3,9.11),
hogy ti. Izraelből és a pogányokból lsten egy népet akar magának (vö. 2,14-15).
Az Ószövetség érvénye, értéke és szerepe igy véglegese n bebizonyosodott és
tisztázódott.
Az üdvösség terv hátramaradt, még függőben lévő utolsó szakaszát a könyv
második fele (12-21 . fejezet ) tárgya lja , amelyhez a 10. és 11. fejezet vezet át.
A 10. fejezetben a látnok egy második, rövidebb könyvtekercset kap, amelynek
tartaim át a szó szoros értelmében meg kell emésztenie : " Fogd a könyvtekercset és nyeld le" (10,9). Ezután közö lnie kell az új kinyilatkoztatást egy újabb
prófécia-sorozatban : . j övendö tnö o kell ismét " (10,11). A 11. fejezet i rja le a
nagy katasztrófát, amely a két rész közötti átmenetet jelzI. Aligha tévedünk, ha
a két prófétának a "szent városban" való müködését az Egyház jeruzsálemi hithirdetésére vonatkoztatjuk, amelyet a hivatalos vezetőség elvetett, és evvel
" szellemi értelemben Szodoma és Egyiptom" lett , vagyis a bálványimádó népekkel egy szinvonaIra süll yedt, s ezért elpusztult (11,8). A város pusztulása
nem teljes ("a város tizedré sze összeomlott" : 11,13), mert csak a földön éri
pusztulás , égi valóságát (magát " a templomot, az oltárt és az ott imádkozókat" :
11,2) nem érte el a vész. A fejezet végén az lsten temploma és a szövetség
szekrénye " a mennyben láthatóvá válik " (11,19), ami a szó szoros értelmében
a szent város mennybe vitelét jelenti. Mig tehát fizikai értelemben elpusz tult,
Igazi, lelki valóságában " mennyei Jeruzsálemmé" vált.
Valóban Jeru zsálem városának 70-ben történt elpusztulása az a történelmi
esemény , amely a kereszténységet végképp leválaszt ja mind a zsidóságról,
mind az Ószövetség szent városáról , amely a zsidó háború előtti évek ig (legalább is szent Jakabn ak, " az Úr testvérének" 44-ben történő kivégzésé ig) mint
az egyházi földrajzi központja szerepelt. Csak ezt követően bontakozik ki az
a végső dráma i konfliktus, amely a megváltás tervének világot átfogó méretei t
klny ilvánltja. Az üdvösségterv kozmikus méreteit kezdi megmutatni az új látomássorozat , amely a 12. fejezetben kezdőd ik a napba öltözött Asszonyról. A
Sátán és a krisztussz űl ő , világot evangelizáló Egyház harcának leír ása kezdő
dik itt. Az asszony összes gyermekét üldöz i a Sárkány, aki azonos a Teremtés
könyvének Osk igyó jával (12,7). Persze igy az Asszony és lOva, valam int az Aszszony és Szüz Mária között szimbolikus kapcsol atok mutatkoznak, amelyek
kidolgozása azonban a látnokot alig foglalkoztatja. (Ezt csak a második század
végén szent Iréneusz kezdi részletesebben vizsgálgatnl.) Az ő figyelmének központjában a Sátán erejének konkrét megvalósulása áll : az a római hatalom ,
amely most már nyiltan imádást követel magának. Itt találk ozunk a DomItIanuskori császárság és a kereszténység összeütközésének f6 forrásával: a Domitianus alatt i n té z m é nye s e d ő császárkultusz a keresztény lelkiismeret számára
elfogadhatatlan. A látnok - valóban prófétai módon - előre látja , hogy a csá32

szári hatalom (és általában a közhatalom) imádata fog ja jelenten i immár hoszszú időkre a " szentek" elleni harc fő eszközét, és hogy ezért a keresztényeknek színt kell vallaniuk, hogy nem " a Vadállat", hanem "a Bárány" imádói :
" Imádni fogják őt (a Vadállatot) a föld lakói mind, akiknek neve nem áll a világ
kezdete óta a megölt Bárány életkönyvében " (13,8). A könyvnek ezek a fejezetei
a vértanú Egyház lelkiségének megerősítését és megalapozását célozzák. A
" Bárány kísérete, amely szúzekből áll " (14,4), bizonyára elsősorban a bálványimádás ellen irányul, amint a " nagy Babilon" parázna volta is elsősorban szimbolikus értelmú. A " szentek állhatatosságát" akarja megerősíteni az ígéret :
" Boldogok, akik az Úrban halnak meg" (14,13). Ugyanakkor az égi templomból
lsten ítélete készül kiáradni a földre; ennek jelzése is a keresztények kitartását
kell, hogy megerősítse. Az isteni ítélet közeledését hét csészének kiöntése
hirdeti: a leírások szimbolikája elsősorban az egyiptomi csapások motívumait
használja fel. Most következik Babilon pusztulásának leírása, amely viszont Jeruzsálem első elpusztulásának (Kr . e. 587) ószövetségi képeire utal, és sokban
használja Jeremiás és Ezekiel könyvét (vö. pl. 18,21-24).
A könyv utolsó fejezetei (19-22) az ftélet végrehajtását és a végső istenországát ábrázolják. A Bárány és az Egyház menyegző jüket ülik, míg "a vadállat és az álpróféta " (20,10) végső büntetésben részesül. Isten népe , mint
"királyi papság" (vö. 1Pét 2,9) trónon ülve és papi szolgálatot teljesítve jelenik
meg egyezeresztendős birodalom keretében . Az "ezer esztendőről" szóló
szöveg igen sok különféle magyarázatot kapott, és már a keresztény ókorban
teológiai vitákra adott alkalmat. Kézenfekvőnek tűnt ugyanis az ezeresztendős
birodalomban egy földi istenország ideigtartó és evilági hatalmat látn i. Amikor
Nagy Konstantin alatt az Egyház és az állami hatalom között merőben új viszony kezdődött, még inkább vonzónak túnt az az irányzat, amelyeszöveget
szószerint, evilági értelemben akarta magyarázni. Az "ezer évet" azonban nem
szabad másként vennünk, mint a könyv többi számait. Akárcsak az 1260 nap
(12,6) vagy a két és fél év (12,14), az Egyház életének földi időszakát jelzi. Minthogy a 20. fejezet versei egy új prófétai látomással kezdődnek, egyáltalán nem
szükséges az előző versekkel időrendi láncolatot látni , tehát az "ezer év" nem
követi a "két és fél évet" , hanem valószínúleg ugyanarra az időszakra utal. Az
ezeréves uralom tehát azonos az Asszony 1260 napos biztonságával, jelzi azt,
hogy az Egyház már e földön biztonságban és Krisztus uralmában részesül. A
vértanúkat a vadállat látszólag megölte, de ők Krisztussal uralkodnak. A szövegben említett " e l s ő feltámadás" a halál után közvetlenül élvezett örök életet
jelenti, s ezért biztosít végső szabadulást a "második haláltól", azaz a kárhozattól.

4) Az epilógus, mint a könyv müfaJának és kánonI szerepének

tanűsltöja

A legtöbb újszövetségi irattól eltérően a Jelenések könyve nagy gondot
fordít arra, hogy saját írásos, könyv-formájának és tekintélyének jelentőségét
3
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hangsúlyozza. Ez a gond jellemzi bizonyos fokig a Ján os-evangéliumot is,
amelynek mindkét záradéka (20,30-31 és 21,24-25) az irás tényét és az irásos
tanúság maradandó módon hitet növeló és irányító szerepét emeli ki. János
els6 levele is több izben emliti, sót központba állitja az írás aktusát: "Azért
irjuk ezt nektek, hogy örömünk teljes legyen" (1,4); "azért irok nektek, hogy
ne vétkezzetek" (2,1); "új parancsot írok nektek" (2,8); végül az "írni" ige
hatszoros megismétlésével találkozunk : 2,12-14. A Jel enések könyve azonban
még ezen is túlmegy. A könyv, mint prófétai irat az egyházak kezébe kell , hogy
kerüljön, amelyeknek a tanúságtevó szava szól. Amikor 21,6-ban ismét az "egyházakról" van szó, visszautal az elsó fejezetek hét levelére, amelyekben "a Lélek beszél az egyházaknak" . A hét egyház viszont nemcsak egy helyi kis gyülekezet-csoportot, hanem - éppen a hetes szám szimbolikája révén - az egyetemes keresztény közösséget jelenti. A könyv tehát tudatosan a sugalmazott
írásmű igényével lép fel. Nemcsak amennyiben a szerzó a feltámadt Krisztustól kapta meghivását, nemcsak azért , mert a Lélek hatása alatt irt, hanem
amennyiben az írásmú szövege, - annak betúje maga! - lsten múve az Egyház
számára . Se elvenni, se hozzátenni nem szabad, aki ilyesmire vetemedik, lsten
kárhoztató Itélete alá esik (22,18-19). A könyv mint az igazság mércéje jelenik
meg; aki meghamisitja, az elveszti " az éle t fáját és a várost": az égi Jeruzsálemet és a visszanyert paradicsomot.
Itt , az utolsó fejezetben látható igazán, hogy a Jelenések könyvé nek látnoka
üzenetét mennyire központi fontosságúnak tartja. Nem kiváncsiságunk kielégítését célozza avval , amit kinyiIvánit; sok képe és szimbóluma nem gyönyörködtetni és "izgatni" akar . Fó mondanivalója az eszkatológia tényleges valósága:
az igazak lelkének örök élete máris valóság, Krisztus végsó gyózelme és országa tényleges, menny és pokol, üdvösség és kárhozat reálisan tárul elénk. A
mú mint levél zárul le, ahogyan a levél formai elemeivel kezdödött (vö. 1,4),
és hét formális levelet tartalmazott az elején. Az evangéliumok mellett valószinúleg a levélforma volt az els ő század végén az az irodalmi öltözet, amelyben az egyház " apostolai és prófétái" tekintéllyel írt múveiket a helyi egyházak
elé terjesztették. Akárcsak más iratok esetében (1Jn, Zsid, Júd , 2Pét), nem
igazi levéllel van dolgunk, hanem olyan írásmúvel , amely ezt a formát használva
próbálja a maga tekintélyét öregbíteni. Talán nem tévedünk, ha a Jelenések
könyvében kétféle irat , a prófétai könyv és az apostoli levél konvergenciáját
látjuk. Az első az ószövetségi szent iratok nyelvét és formá it idézi, a második
a Pál apostol által kezdeményezett egyház irányitó köriratok stílusát követi.
Evvel a Jelenések könyve mintegy összegezi az Istentó! választott "próféták és
apostolok" (vö. Lk 11,49; 2Pét 3,2; Ef 2,20; 4,11) tan ít ására épült Egyház elvé t,
és igy záradékában igazában a Szentírás kánonja - a prófétai (ószövetsé gi)
és az apostoli (újszövetségi) iratok tekintélye mellett tesz hitet.
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Benkő

Antal
T~VUTAKON

Az ezredforduló közeledése fokozni fogja a világ végével való foglalkozást
- hangzik több oldalról a figyelmeztetés . Maga II. János Pál pápa is ismételten utal beszédeiben a "harmadik évezred" előkészítésére (pl. 1982. dec. 23-án).
A rendkívüli, a kerek számok mindig vegyes érzelmeket váltottak ki az emberekből: szerencse jelei? katasztrófák előjelei? Lélektani szempontból mintha
ez utóbb iak lennének túlsúlyban. Elsősorban a bizonytalan, fenyegető jövő
veti előre árnyékát, szakitja fel a szívünk mélyén szunnyadó " ő s f é l e l m e t" . Nem
éppen ekkor robban-e majd az atombomba, minden rémségével? Nem akkor
fizet jük-e majd meg a környezetszennyezés életpusztító felelőtlenségeit?
Más oldalról a Biblia szavát sem felejthetjük. Ez a világ egyszer elmúlik,
új korszak következik, Kri sztussal másodszor is találkozunk. Az átlagkeresztény
mintha nem sokba venné az Úr intő szavát: "Mindjárt e gyötrelmes I d ő k után
a nap elhomályosodik, a hold nem világít, a csillagok lehullanak az égról, s a
világmindenség et összetartó erők megrendülnek. Akkor feltúnik az égen az
Emberfia jele . .. Legyetek tehát készen .. ." (Mt 24,29-30.44) Jelenleg még
prédikációink sem igen térnek ki a "végső dolgokra" , a Krisztussal való végső
találkozásra. Talán azért is van ez így, mert azok legtöbbje, akik próbálták " e l ő re
látni", mikor is történik mindez, nem maradt meg az egyház közösségében, a
keresztény út szélére, tévútra sodródott. Kiszakadt a tanítás teljességéből,
részletkérdéseket állított a központba. "szektás" lett. Tanulmányunkban a mai
problematika néhány pontjára kívánunk rámutatni valláspszichológiai szempontból, Jehova tanúit és " Isten gyermekeit" véve alapul.
I. A múlt századi iparosodás nemcsak fejlődést eredményezett, sok nyomor
és szociális nyugtalanság is született nyomában. A természeti csapások. a háborúk sem maradtak el, sőt hírük rohamosan terjedt egyik világrészről a másikra. Ugyanakkor nem szúnt meg az emberek vallásos érdeklődése, bár nem
mindig állt kellő alapokon. Mindez segít megértetni, miért foglal el olyan fontos
helyet a 19. században keletkezett jelentősebb szektáknál, a rnorrnonoknál , az
adventistáknál, Jehova tanúinál a világ végének hirdetése.
Charles Taze Russell , Jehova tanúinak alapitója, 1852-ben Pittsburgban
(USA) született, és szigorú presbiteriánus (kálvinista alapfelfogású) nevelésben
részesült. A predestinációt és az örök kárhozat tanát nem tudta elfogadni,
elhagyta eredeti közösségét, lelki krfzlsbe kerül. Az adventlsták egyik ágának
befolyására megtalálja saját útját. Húsz éves, amikor társakat gyújt maga köré
a biblia kutatására. Felfedezi, hogy ..eddig senki sem értelmezte helyesen a
blbllát" , ők találták most meg az igazi tanítást. Ennek megfelelően pl. Istent
nem Jahvénak hívták volna a zsidók, hanem Jehovának (ami pedig a JHVH
téves átírásából származikl); Jézus megtestesülésével pusztán emberré lett,
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vagyis nem Istenember, és csak feltá madásával kapt a vissza isteni természetét ;
a Szentháromság nem a biblia tanítása stb. Russellnek és társainak semmi
szakképzettsége nem volt a szentírástudományokban. Igy a magyarázatoknál
az ún. fundamentalista módszerre támaszkodtak. Nem tesznek különbséget az
egyes könyvek műfaja i között. A közvetlen , szószerinti értelmezést tart ják az
egyetlen helyesnek. Ezért van az, hogy egy ószövetségi fejezethez, vershez
minden további nélkül kapcsolnak egy újszövetségi szakaszt és fordítva. Ezen
felül ha probléma merül föl , a korabeli szektákhoz hasonlóan az ószövetség
fényénél értelmezik az újat , elfelejtve, hogy az új a korona.
Russell egyik fó törekvése Jézus második j övetelének pontos kiszámítása.
Ha lsten a bibliában fektette le az egész vil ágtörté nelmet - állítja - , akkor
megállap íthat juk belóle az üdvtörténet végsó határait is. Három fejezetre osztja
a vil ág történeimét. Az elsó Krisztusig tartott. A világ teremtése Kr. e. 4128-ban
történt, a bűnbeesés 4126-ban. A második fejezet Kr. u. 1874-ben végzódött,
mert az egész teremtés hat .teremt és-napot" foglal magába, mindegyik ezer
évnek felel meg. Vagyis Kr. e. 4126
Kr. u. 1874 = 6000. Igy Krisztus már
1874-ben eljött a földre, azaz Russell műkö d é s én ek kezdetekor. 40 évig arat ási
I dő t tart. Akik ezalatt felism erik és megfelelóen várják Krisztus ezer éves uralmát (Jehova legk iválóbb tanúi) , azok 1914-ben vele fognak uralkodni : Jézus
megistenülésében részesednek. Ekkor kezdódik az ó ezer éves országa . Gyózelmes csatával indul. Harmagedón mezején (Jel 16,16) legyózi a sátánt. Uralmának megk ezdése elótt pedig eljön még Ábrah ám, Izsák és Jákob. A krisztusi
megváltás kezdet étól 1914-ig csak 144 OOO személy (Jel 14,3) menekült meg
teljesen a sátán uralma alól. A több inek új prób át kell kiálln i. Ha megfelelnek,
itt a földön (tehát nem a 144 OOO-rel együtt) új , örök boldogságot nyernek .
Akik ekkor sem térn ek meg, azokat lsten megsemmis íti. Mert pokol nincs,
mond ja Russell. 2914-ben aztán lezárul a fejlód és. Csak " új ég és új föld " lesz.
Igy látta Russell megoldottnak a kérd ést : hogyan menekülh et meg, hogy üdvözülhet az emberiség tömege.
1914-ben azonban az elsó világháború jött el, nem pedig Kri sztus ezer éves
föld i uralma. Harmagedón mezeje helyett másutt küzdöttek. - Hogyan lehetséges, hogya nyilvánvaló tévedés ellen ére Jeh ova tanú inak nagy többsége
nem pártolt el Russelltól? Hogy növekedh etett számuk a késóbbi és többszöri
hamis próf étálások ellen ére?
Okait a szekt ák sajátos felépftésében kell keresni. Mindegyik ad bizonyos
feleletet a lelki , vallásos igényekre is. Jehova tanúi , mint maga Russell is, a
szentírás alapo s ismeró inek vall ják magukat. Jóllehet egyold alú módszert követnek , többen közülük valóban ismerik abibliát, fóleg az ószövetséget. A kezdók azonban , de sokszor még a régi tagok is, alig jutnak tovább betanult részek
ismereténél. Az átlag katolikusokkal és az átlag protestánsokkal való kapcsolatban azonba n hamarosan úgy érzik - és legtöbbször nem is alaptalanul - , hogy
hozzájuk viszonyftva jól ismerik, mert partnerük még kevesebbet tud, mint ók,
s éppen ezért bizonytalan velük szemben . Ugyanakkor hat rá a "tanú· buzgó-
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sága, Krisztus ügyében tanúsított elkötelezettsége. RusselIt is megcsodálták
hihetetlen tevékenységéért, egyszerű életmódjáért. Mai követői néha kemény
áldozatot vállalnak, - mint a náci időkben is, mivel semmiképpen sem akarnak
fegyveres katonai szolgálatot teljesíteni. Vérátömlesztést sem engednek meg,
sem magukon, sem gyermekeiken.
Ugyanakkor Jehova tanúi lélektani szempontból "szektások" : merevek. Egyoldalú motfvumok hangsúlyozásával biztonságérzetet kölcsönöznek tagjaiknak. Bizonyos fokig könnyebb a szentírás végsőkig rnenö szószerinti értelmezése, azaz a Russelltől követelt módszerre való vak hagyatkozás, mint a sz ükséges és természetéből eredő megkülönböztetések megejtése, követése . Ha
nem minden szentfrási mondatnak van egyforma súlya és értelmezési formája,
keresni kell a megfelelő mélyebb értelem felfedezését. Ez a módszer biztosabban juttat el a helyes tanításhoz, másrészt azonban fáradságosabb, és személyes bevetést, megkülönböztetést is követel.
Mindegyik vallás értelmünknek és érzelmeinknek is kíván feleletet nyújtani.
A szekták esetében mindkét síkon egy-két szempont, illetve egy-két motfvum
túlfűtöttségével találkozunk. Russell mindenekelőtt a félelem motfvumát, indítékát mozgatta meg követőiben . "Térjetek meg, lsten országa már itt van. Nem
látod a háborúkat, a gonosz uralmát? Ha nem hagyod el mindezt, Jehova végső csatájában, ami hamarosan bekövetkezik, megsemmisít téged is a sátán
többi imádójával együtt. Mindaz, aki nem Jehova híve , a sátánt imádjal Meg
akarsz menekülni? Légy Jehova követője!" Ilyen és hasonló mondásokkal kopogtatnak ma is ajtónkon Jehova tanúi. A szeretet , a megbocsátás, a kiengesztelődés mintha nem is léteznék Krisztus tanításában. A reményt keltő indítékok is csak annyiban, amennyiben mindent meg kell tenni, hogy megmeneküljünk , és ha lehet, a 144 OOO kiválasztott közé jussunk.
A lélektan igazolja, hogya félelem "félelmetes" indíték. Születésünkkor
már működik bennünk. Akinek lelkében pedig uralomra jut , akinél ez kerül a
központba, az csaknem képtelen kiszabadulni karmaiból, megtörni bűvös körét.
Visszatekintésre, szélesebb horizont szemlélésére nem marad ereje és ideje .
Az egyetlen .rneqotd ás": menekülni a jövőbe, rohanni előre.
A szekták, mivel társadalmilag kisebb csoportot alkotnak, szükségképpen
álláspontra helyezkednek. Aktfvak lehetnek kifelé, de egyik fő gondjuk, hogy zárt sorokat alkossanak, szervezetük kemény, katonás legyen. Russell
igen jó szervezö volt. A kereskedelmi életben szerzett fiatalkori tapasztalatait
hamarosan átültette vallásos térre. Felismerte az írott szó jelentőségét. Vagyonát nyomda felállítására fordította. Ezres és milliós példányszámban kiadott
iratait potom pénzen tudta szórni, s a tagdíjakból impozáns, pénzügyileg biztos
központot létesített. 1879-ben alapított folyóirata ma több mint száz nyelven
jelenik meg, "Ortorony" címmel. Megérezte azt is, hogya legjobb védekezés
a támadás. Jehova minden tanújának hirdetni kell a tanítást, szabadidejében,
munka közben, havonta szétosztani az "Ortorony" legalább 12 példányát. Az
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elórehaladottabbak fél múszakot vállalnak, hogy idejük másik felét hirdetésre
fordfthassák. Heti összejöveteleik jórésze az elvégzett munka ellenörzésével
és az elkövetkezendók kiosztásával telik. Ha valaki nem teljes iti a normát, a
legnagyobb büntetés érheti: megfosztják tagságától. Betegség, vakáció, sok
munka - mindez nem mentség: a betegágyon is lehet Jehovát hirdetni. Hogy
ez a nyomás ne gyengüljön, a gyülekezetek nem lehetnek túl nagyok. Ha a
tagok száma szaporod ik, alcsoportokra kell osztódni. Fontos a személyes kapcsolat és az ellenőrzés .
Ilyen körülmények között nem csodálkozhatunk, hogya nagy többség kitartott Russell mellett, amikor ..kiigazftásait" közzétette... Elfelejtette" beszámftanl Krisztus három és fél éves apostoli múködését - mondotta. Az 1918-ra kitűzött újabb dátumot azonban már nem érte meg. 1916-ban meghalt. Első utódja, J. P Rutheford, klegészftő sz ámításokat végzett. Először 1925-re jelölte meg
a végső leszámolás időpontját. Hivatkozott a mózesi szombatévre, a j ubileumokra. A Leviták könyve szerint (25,1-12) ötven évenként kell ünnepelni őket. Másrészt azt találta Jeremiásnál (Jer 25,11 és 2Krón 36,17-21), hogy ez 70-szer fog
megtörténni. Azaz összesen 3500 év fog eltelni az első jubilumi év meghirdetése után, ami Kr. e. 1575-ben történt. A végső csatának tehát Kr. u. 1925-ben
kell lenn ie (7 X 50 = 3500; 3500 -1575 = 1925). Amikor ebben az évben sem
teljesedett be a számltás, 1975-öt jelölték ki. A legú jabb változat : 1996. De most
úgy hirdetik, hogy 1914-ben Krisztus már visszatért, és megkezdte uralmát,
csak ez még nem lett láthatóvá.
II. Századunk 60-as évei anyagi jólétet teremtettek a legtöbb nyugati országban. Az Idősebb generáció sokszor még véresen küzdött meg érte . De a fiatalok
beleszülettek. Az elért eredmények kielégületlenül hagyják őket , az i d ő s e b b e k
től kidolgozott és a gazdagságot megteremtő rendszert kényszernek talál ják .
Igen sokan úgy érzik, hogy mindent megkapnak, csak a legfontosabbat nem :
a szeretetet, baráti-testvéri közösséget. Lelki üresség veszi őket körül, életüket
céltalannak látják, a felnőttek életmódját sablonosnak, vallásosságukat - amenynyiben egyáltalán megnyilvánul - szokványosnak.
Ismert tény , hogy ennek a fiatalságnak egyik rétege lelki éhsége cslllapftására a kábftószerekbe menekül : legalább pár órára töltse el lelkét káprázatlAkik a terrorizmushoz csatlakoztak, nem válogatnak az eszközökben: mindent
szabad, ami a régit lerombol ja. - Nem kevesen a vallásban keresik a jövőt,
boldogságukat. De mivel a fennálló vallásokat az öregek világával azonosftják,
új elgondolásokhoz vonzódnak. A második világháború után keletkezett szekták
és kultuszok vezetői sokszor tudatosan ki is használják ezt az igényt, és tagj aikat a fiatalság köréből toborozzák. Ezért a vallásszociológusok külön nevet
is adtak ezeknek a kezdeményezéseknek: Jugendreligionen (fiatalok vallásai) .
Pedig ezek között a szekták között van olyan is, amelyik alig tartalmaz vallásos elemet. Ilyen pl. Run Hubbard (szül, 1911-ben Nebraska, USA) alapítása,
a ..Scientology" . Inkább pszichológiai rendszernek mondható. Avval is igyek-

38

szik az emberekhez férkőzni, hogy lelki szabadsághoz, az értelem és egyéb
képességek fejlesztéséhez és a világ kormányzásához vezető módszerre fogja
őket megtanítani. 1954-ben kezdte rendszerét "egyháznak" nevezni. Úgy látszik
azért, hogy adómentességet élvezhessen. Tanfolyamai azonban méregdrágák. Az újabb szekták másik része nem keresztény tan ítást, hanem keleti misztikát
kínál. Rendszerint jó pénzért. Ezek között a " transzcendentális meditáció" (TM)
- vezetője Maharishi Mahesh Yogi, szül. 1919 - akkor vált hIressé, amikor a
" beatles" együttes csatlakozott hozzá. George került kapcsolatba vezetőjükkel,
amikor az indiaí zenét tanulmányozta. - Több mozgalom a kereszténységre
épül, bár ígen sokszor egzotikus elemekkel keveredve. Ez utóbbiak közül a legismertebb az ..egyesülés egyháza" (népiesen Mun-szekta, alapítójáról , az 1920ban Koreában született, de ma már az USA-ban élő San Myung Mun-rÓI) és az
" Isten gyermekei" . Mi ndkettő eszkatológikus tanokat is hirdet.
Az "Isten gyermekei" (Children of God) elnevezést nem David Berg (szül,
1919), a szekta vezető je adta, hanem egyik követője, amikor a csoportra első
alkalommal figyeltek fel az újságírók. De Berg elfogadta, valamint a "Mózes ,
Dávid, próféta, király" cImet is. Egy ideig lelkész volt egy protestáns felekezetnél. összeütközésbe került gyülekezete vezetőivel. Külön utakat kezdett járni.
Kaliforniába ment és . cs övesekkel" próbálkozott: zenével , énekekkel, bibliai
szövegek olvasásával hatott rájuk. Az őskeresztény közösségek életéhez való
visszatérést hirdette. Ott minden közös volt , szeretetben éltek. Most ő is erre
akarja megtanítani a fiatalságot. A fennálló társadalom és az eddigi egyházak
nem képesek erre ': bűnös úton járnak. Tehát el velük! Új kőz ősségoket kell alkotni, ennek kell szenteln i minden idöt, pénzt és energ iát. Csak Igy menekülhetünk meg a megsemmisül éstől. Mert Jézus a század végén visszajör .! Berget,
aki szereti magát egyszerűen MO-nak ( = Mózes) titulálni, bízta meg, hogy Jézus-forradalmat szervez zen. cl az új Mózes, akik hozzá csatlakoznak, azokat
megmenti. Az ő követése azonban teljes engedelmességet követel meg. Mivel
a végső idők előtt állunk, nem lehet csak Immel-ámmal csatlakozn I. A tagoknak
teljes idejű apostolkodásra kell szentelniök magukat. Az evangéliumok olvasása ,
tanulása és MO irata inak terjesztése kell , hogy egész idejüket kitöltse. A cél ,
hogy minél több tagot szerezzenek.
Kezdetben a szeretet, a közösségi életet hangsúlyozása elismerő nyilatkozatokat biztosított MO-nak a sajtó és egyes régebbi vallásos közösségek
részéről. A Jézus-mozgalmak egyik ágának számrtott, amelyik az út szélére
sodródott (zilált családokból származó , kábítószerek rabjává vált) fiatalokat
képes helyes útra vezetni. Az utóbbi időkben azonban erős ellenállás lépett fel
vele szemben . Egyrészt MO írásaiban mind kevesebb szerep j ut Jézusnak,
mindinkább ő maga kerül központba. A tago knak nemcsak le kell mondaniok
"a közös ség javára" minden vagyonukról, hanem még a röplapok kiosztásával
szerzett adományok jó hányadát is el kell juttatniok a "központba" . Ez a központ pedig mind titokzatosabbá válik. MO ugyanis közölte, hogy missziója érdekében teljesen inkognitóban akar maradni, leveleit is csak kerülő utakon k űl-
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deti szét követó inek. Újság irók azonban már felfedezték, hogy európai luxushotelekben él - erkölcsileg kétes társaságban . Leveleiben mind
kevésbé titkolja, hogy - felfogása szerint - a szeretet szabads ágot követel
még szexuális téren is. Sürgeti, hogy közössége tagjai nemcs ak egymás között
él jenek intim kapcsolatokat, hanem - ha keil - nő i követő i hasonló eszközökkel is szerezzenek új tagokat.
fürdőhelyeken.

MO újabban a "szeretet család ja" elnevezést adja mozgalm ának, " kolóniáinak" . A velük való elsó találkozás legtöbbször igen jó benyom ást kelt az érdeklódében. " Két egymást követő este kerestem fel az lsten gyermekeit lakásközésségükben , a Mommsen utc ában - írja egy fiatal lány. - Harmadik este már
nem is mentem haza. A közö sség lelki atmo szfér ája (egy marék fiatal felnótt
és három kisgyerek), az emberek szeretetteljes magatartása egym ás között,
melegségük, vidámságuk l e n y ü g ö z ő voll az elsó pillanattól fogva . Na végre ,
gondoltam magamban, olyan emberek, ak ik nemcsak beszélnek a szeretetról
és egyetértésről , hanem eszer int is élnek. Bár idegenek volt ak, mégis teljesen
felém fordultak, semmi eilenszolgáltatást nem vártak ; elfogadtak olyannak,
amilyen vagyok. Tudom, mindez érzelmes szólamnak tünh et, szentimentális
ömlengésnek. De mások is megerósitették, hogya közösségben tett e lső látogatásukkor hason ló módon teljesen elfogadottnak érezték magukat. Ezen felül
megegyeztünk abban is, hogy osztoztunk eddigi egyházunk elutasltás ában."
Ez a fiatal leány szerencsés volt. Egy héten belül átlátta, mit jelentene a
tel jes csatlakozás, és sikerült még időben kibújnia a szekta harapófogójából.
Legtöbb új tag azonban annyira elbüvölve érzi magát az első napokban , hogy
amikor végl eges csatlakozásra szólítják fel , gondolkodás nélkül írja alá az igenló választ , amely ikben egyúttal teljes eng edelmességre kötelezi el magát, átadja pénzét , betétkönyvét. vagyonát. S hogy az egész napos terjesztésben részt
vehessen , felmond munkahelyén, abbahagyja esetleges tanulm ányait. Igy akar ja
ebben a " boldog közös ségben Jézust követni" , jövetelét elókésziteni. Csak
késón veszi észre , hogy való jában minden szálat megszakitott a társadalommal,
szüleivel. A visszaút ilyen előzmények után igen fájdalmas, megai ázó és sokak
számára szinte lehetetlen.
A fiatalságnak a tan, a szorosan vett teológiai tartalom általában kevésbé
fontos . Döntábbnek tartja az életet, a gyakorlatot. Maga Krisztus is a szeretet
és egység megvalósitását tüntette fel ismertetőjelének . MO és a több i "ifjúsági
vallás" vezetöi erre az igényre épitenek. Tud ják, hogya körengeteg ek robotoló,
névte len és barátságtalan kietlenségében a fiataloknak még nagyobb szükségük
van baráti , megértö körre, mint a felnőtteknek . Ezt a moUvumot használ ják fel csaléteknek. Mert minden vallásos közösség sz ámít a szeretetigényre. Ma világszerte , jóllehet elsősorban nem ezért , de ezért is sürgetik a püspöki karok az
ún. kisközösségek l étesít ését. A tulajdonképpeni vall ásos mot ivác ió támogatást
kap, felerősöd ik avval, hogy egybefonódik ennek a ma oly fontos szerepet játszó igénynek a betöltésével. Úgy is mondhatjuk : szorosan vett vall ásos rnotl-
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vációnk, főleg Istenhez való közeledésünk elej én, erő sen kevert. A tulajdonképpeni Isten-keresés mellett egyéb , emberileg fontos igényü nk is kielégül a hozzá
vezető úton : a testvérek melegének megélése, bizton ságérzet , ismeretszerzés
stb .
A probléma akkor merül fel, ha az ember, vagy maga a vall ásos rendszer
nem törekszik arra , hogya kevert motiváció tisztul jon . Istennek önmagáért való
szeretete kell, hogy mindinkább betöltse az életet. Ennek kell vezető motívummá válni. Ha az emberi s egyébként értékes, de nem kifejezetten vall ásos motívum nem szorul háttérbe, tula jdonképpen " bálványimádás" uralkod ik a szívben .
Ali ez a testvéri közösség , testvéri szeretet motívumára is. Minél in kább élvezzük, éljük az ilyen " kevert" motiv ációjú szeret etet, annál könnyebben sodródunk
az Istenhez v i vő út szélére , jutunk tévútra. Az lsten-szeretet nem lesz már képes irányítani az emberektől kapott, elvárt és nekik nyújtott szeretetet , ennek
mértékét. Ha ilyen esetben azután valaki nem kapja meg az embe rektől remélt
szeretetadagot, könnyen úgy érzi , hogy lsten sem szereti , és hátat ford ít neki.
A túlfűtött emberi szeretet képte lenné tette az igazi megny ílásra. A helytelenül
kapott részlet elvakította, ugyanakkor, amikor elhitette, hogy helyes úton jár.
Innét van az, hogya "szeretetcsalád" tag jai egymás között ugyan jó viszonyt
próbálnak teremteni , otthonaikban elég kemény napirendet követnek (hogy
semmi i dő ne maradjon egyéni terveknek, elgondolásoknak !), a társadalomban
azonba n semmi szeretetgyakorlatot nem végeznek . A Mun szekta tagjai még
tö rőd n e k időse bbekkel, kisegítenek kisgyermekes édesanyáknál. MO követői
már a kábítószeresek között sem kívánnak dolgozni - jelentette ki prófétájuk.
Csak maguk nak élnek, a világot gyűlölettel kezelik, minden épít ő tevékeny séget
megtagadnak vele szemben . Az " utolsó idők" próf étái számára az igazi testvéri
szeretet tehát nem jelent sokat. Elfele jt ik, hogy Kri sztus milyen krité riumot alkalmaz majd a vele való találkozáskor (Mt 25,31-46).
Jehova tanú inál a félelem motívuma áll a központban . Az lsten gyermekei
szektánál a szeretetigény, szerete tadás. Nemcsak a hitben , de lélektanilag is
szektássá lettek, mert egyoldalúak maradtak. Ez a két példa rámutat a motí vumok fontosságára a vallásos életben . Különböző ért ékes ember i, termés zetes
motivumok indíthatnak lsten felé . A katolikus felfogás mélysége abban is megnyilvánul , hogy átfogó és kiegyensúlyozott motívum rendszert mozgósit: szeretetet és félel met, Istenre hagyatkozást és személy es dönté st, közösségi kapcsolatot és egyéni kiteljesedést. Mindenekelőtt ped ig arra ösztönöz , hogy próbáljunk felülemelkedni az összes természetes motivumokon : lsten tiszta szeretete legyen életünk igazi mozgatója.
A gyakor latban azonban a mi keresztény hitünk is többé-kevésbé távol marad e ttő l a kiegyensúly ozott ságtó l, t e l j e s s é g tő l. Mind a hith irdetés , mind a keresztény életf orm a könnyen a divatos témák és módszerek áldozatává válik .
Megfel edkezü nk egyes igazságokról, eltú lozzuk a ma érdekesnek látszó ponto kat. Azaz a szektásság veszélye min ket is fenyeget.
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Talán megmos ol yogj uk a harm incas évek népm isszio náriusa it és a nagyközönségnek szánt vallásos folyóiratoka t, mert túl élénk színekkel festették le
a poklot, az utolsó Itéletet, a vilá g végét me gelőző kataklizmákat. tszre sem
vesszük, hogy ma meg mintha elbizonytalan odtunk volna. Legtö bbször a hallgatás leplével boritjuk Krisztus idevágó tan ítás át.
Modern, örömtől sugárzó énekekkel gyújtjük oltáraink kör é a fiatalságot ,
ami rendjén is van, mert ezt a melódlát érti meg. De miután egy begyűltek, nem
tanitjuk meg nekik Kr isztus szenve désének megváltó értékét, a Jézus-várás
felelősségét.

Miért csod álkozunk tehát , ha híve ink más közö sségek felé fordulnak feleletért, amikor az itélet és a világ végének kérdése merül föl? Ha fiataljaink az
első lelk esedés elosz lása után nem képesek megb irkózni a mindennapi élettel,
és a nehézségek órá iban mint egy tel jesen elfelejtik a közösen töltött imaórát?
- A kiny ilatkoztatás teljességéhez való komoly közeledés megkívánja, hogy
rendszeresen forgassuk a szentIrást. A biblia elmélyülő és imádságos tanu lmányozása nél kül nem igen válha tunk felnőtt ker eszté nnyé . M i n d k ettő szerves
része a teremtett világ végéről szóló tan ítás. a Jézu ssal való találkozás. Csak
ennek a fényénél lesz valóban keresztény a magatartásunk, életszemléletünk
és szeretetgyakorlatunk.
Irodalom: J. Butt erworth: Das Buch der Sekten und Kulte. Brockhaus Vig . 1981. F. Haack: Jugendrellglon en. Cl audius Vig. München 1979. - G. Pappe: Ich wa r Zeuge
Jehovas . Wlnfrled-Werk , Augsburg 1963. - Fr. Valentin : Umwege zum Hei l. Kath. Ausgabe v. H.-D . Reimer/O . Eggenberger : " . . . neben den KIrchen" . Herold, Wien 1980.

Szabó Ferenc
GILBERT CESBRON TANtl SÁGTt:TELE
(1913-1979)
Gil bert Cesbron francia író mindenekelőtt tanú volt , hangsúlyozta megemlékezésében a Le Monde (1979. aug . 14) cikkirója, Bertrand Poirot-Delpech , két
nappal azut án, hogy az ismert req ényír é pár izsi lakásán elhunyt. " Mindenekelőtt a hit tanú ja hallgatott el. Utána nem igen látunk mást, mint Julien Greent :
nem csup án, hogy h ivőn ek vall ja magát - ezt több (ró megteszi - , hanem hogy
olyan teljesen egyes rtse a vallást a művészettel , mint Cesbron, Péguy, Bernanos és Maur iac hagyományát követve . Sok ezer lapja közül nem volt egyetlen
mondata sem, ahol a szerző ne fejezte volna ki katolikus elkötelezettségét."
Regényein, esszé in klvül Cesbron 1970-ben kifejezetten is elmondta, mit
hisz, a Gra sset ki adó által közzétett " Ce que je crois" sorozatban, ahol neves
i rók és gondolk odók vallottak hitükről. Ugyanabban az évben , 197D-ben, Ces-
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bron így válaszolt a domonkos P. Carré körkérdésére : ..Ki Önnek Jézus Krisztus?" :
.A ,fájdalmak embere' vagyok és a részvété; legink ább a harmadik boldogság az enyém: .Boldcqok, akik sírnak,' Hogyan fogadjuk el. hogy a szeretet
jegyében létrejött teremtés a rosszba, a szenvedésb e. a félelembe. az igazságtalansáqba , az erószakba . a halálba torzul? Valami történt . de micsoda? Azok
a magyarázatok. amelyeket erről nyújtanak, nem elégftenek kl engem. De hát
az ateista tudósok , megengedik a titkok létezését tudományukban, ml pedig
visszautasItanánk öket ezen a területen? ,Nekünk ugyanis a misztériumok csak
ideiglenesek - mondják. - Egy napon majd tudni fogunk . . : Ezt fele lem nekik: Egy napon majd én ls tudni fogok.
Szeretet az lsten: és életem lefolyása Jánosnak ebbe a mási k szavába lilik
bele : ,Találkoztunk a Szeretettel és hittünk Benne: Találkozni a Szeretettel, ez a kegyel em; hinni Benne: ez a hit. Nem békés és bebiztosított. Hasonlók
vagyunk az emmauszi úton ballagó tanltványokhoz, bizonytalanok, boldogtal anok. De mIg hanyatlóban van a nap, egy harmadik társ csatlakozik hozzánk,
és mIndent megmagyaráz."

1. Az életpálya

Gilbert Pierre Francels Cesbron 1913. január 13-án született Parizsban . Apja
orvos volt. A Condorcet-líceumban végezte középiskolai tanulmányait. majd a
Politikai Tudományok Iskolájában szerzett jog- és államtudományból felsőbb
fokú kiképzést; mlndkettőből államvizsgát tett. A világháború alatt összek ötő
tiszt volt az angol hadseregnél. A háború után, 1945-ben a ..Radio Luxembourg"
igazgatója lett; 1972-ig maradt ebben a beosztásában . Ekkor vállalta a Secours
Catholique segélyszerv főtitkárságát, de csak két évig végezhette ezt a szolgálatot, mert 1974-ben megtudta, hogy rákja van. Ezután már az Ola jfák hegyén
szenvedő Jézussal várta a végső órát. Utolsó élet szakaszának megrenditő dokumentuma posztumu sz rn űve, amely 1982-ben jelent meg ..La regarder en
face" címmel alaffont kiadónál . Erre később visszatérek.
Cesbron iró és költő volt, mellette végezte a rádiós munkát. Összesen rnintegy félszáz műve jelent meg: 21 regény , 8 elbeszélés- és novella-kötet, 10 eszszégyűjtemény, 3 dráma és 2 verseskötet, a többi napló és egyéb irás. Nem
tartozott a legnevesebb francia irók közé, mondjuk Mauriac, Malraux, Camus
soraiba. De Jacques de Bourbon-Busset habozás nélkül Camus-höz hasonlította
ezt a katolikus rnorallstát: .. . .. Ha filozófiai felfogásuk különbözik is, művé sz e
tük jobban hasonlít egymáshoz , semmint első pillantásra látszik . Mindkettőnél
ugyanazt a diszkrét, visszatartott érzékenységet figyelhet jük meg. Mindkettő
hasonló fordulatokkal fejezi ki érzelmeit. Mindketten - és ez külö nbözteti meg
őket kortársaiktól - a társadalmi szolidaritás mély érzékével rendelkeznek.
,A Szentek a pokolba mennek' szereplői, miként a ,Pestis'-éi, nem annyira saját
problémáikkal vannak elfoglalva, hanem azzal a szereppel, amelyet a társadalmi
csoportban vállal lak. Közösségi szellem hatja át őket."
Gilbert Cesbron 1934-ben ..Torrent" c. verskötetével tűnt fel az irodalmi
világban. 1944-ben jelent meg első regénye, ..Les Innocents de Paris"; ezután
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szinte évenk ént egy-egy regé nnyel je lentkezett. De a legnagyobb sikert jelentette 1952-ben " A Szentek a pok olba mennek" (Les Saints vont en enfer) c. regénye a munkáspapokról. Cesbron 1946-ban olvasta a France, pays de mission?
(Franciaország, missziós ország?) c. d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n yt, amely az első
munkáspapok tapasztalatát rögzítette, és m e g d ö b b e nt ő képet festett az "Egyház
legidősebb leánya " elkereszténytelenedéséről. Megrendítette a könyv : ez sugall ta hat évvel később megjelent regényét, amely a leginkább "elkötelezett "
és legsikeresebb könyve lett.
A szerzö akkor azt gondolta, hogy korunk "arisztokratái " a harcos (nem
pártos) emberek : kommunisták és keresztények, akik pl. a szakszervezeti küzdelmekben kötelezték el magukat, hogy érvényre j uttassák az igazságosságot
a munkásvilágban. Megfontolásai " harcos" állásfoglalást t ükröztek. - az " elmél et" talán kics it ártott is a műv észi alkotás erejének. Egy mási k regényé ben
(Entre chiens et loups, Kutyák és farkasok között, 1962) a regényiró visszau tasítja a választást, ha nem is az értékek között, amelyek megosz tják kortá rsait,
legalább az emberek között, akik az egyetértést keresik a lénye ges dolgokban.
Az algériai háború idején a katolikus iró visszautasitja a gyűl öl etet.
Egyébként Cesbron kijelentette : " I:n nem vagyok katolikus iró; keresz tén y
vagyok , aki könyveket fr, és ez egészen más." Ez az önjellemzés Mauriac ra
emlékeztet benn ünket. Cesbron elébe helyezte a lelkiismereti kérdéseke t a m ű 
vészetnek. Egyes kritiku sai ebben az író korlátait vélték felfedezni. Igaz, hogy
Cesbron minden regénye egy időszerű korprobl éma " illusztrálása". Igy pél dául
a már emlitett eken kív ül : a " Nyakörv nélkül i elveszett kutyák" a bűnöző ifjú ságról , a " Meggyilk olt Mozart" az elvált sz ü l ő k gyerm eke iről , az "I:n is szere ttelek bennet eket " a test i fogyat ékosokról szól ... De az esztétikai vagy politikai
ismérvek, amelyeket a regényv ilágában mindenütt jelen levő erkölcsi problematik ával szembeh elyeztek, lassan már kimennek a divatból; a társadalmi szoli daritás és az etikai felelős ség kérdés ei ma már egyre inkább az előtérbe kerü lnek
az irodalomban is. Az az olva sóközönség, amely Cesbron regényeit kedvelte,
már mintegy e lővételezte ezt az új " hullámot " . Ha i rótársai nem is mélt atták
nagyon figy elemre, Cesbron ba rátai milliók voltak ; olvasótábora páratlan méretűre duzzadt. Ezek az olvasók megérezték, hogy az író " riport-regényei" az
örök és mindennapi problémákat tükrözték. Hogyan győzhetj ük le a rosszat ,
a balszerencsét, illetve hogyan adhatunk értelmet az elkerü lhetetlen baj nak?
Hol van a jó és a rossz határa, hogyan szolgálhatjuk a jót?
Gilbert Cesbron , ha . t ézlsreqényeket " irt is, legal ább nem választotta el
az élet t a núságtételétől, ker eszté ny hitét írása itól. Ha vissza is utasitotta
a . katoükus író" minős íté st , mivel el akart kerülni mindenfajta prozelitizmust,
megélt h i té ről tett tanúság ot műv e iben . Látt uk, miként jellemezte önmagát P.
Carré kérd ésére válaszolva: " A ,fájdalmak embere' vagyok és a részvété . . ."
Egy másik alkalommal pedig így vallott : " a fájdalom és a kétségbeesés lett
volna osztályrészem ; egyedül a hit mentett meg az öngy ilkosságtól". Nem eléművét
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gedett meg azzal, hogy írásaival sz ám űzze a szorongást, hanem észrevétlenül
igyekezett a gyakorlatba átültetni a Nyolc Boldogságot, amely ekről utolsó életébe n megjelent könyve szólt (Huit paroles pour l' Éternlté, 1978).
Gyermekkorában elk ényeztették gazdag szülel, de maga megvetette a pénzt,
és jövedelmének egy részét jótékonyság ra ford ította (regényei után nagy tiszteletd íjakat kapott). A kisemmizettek szolg álatát ta rtotta élete egyik cél jának:
rendszeresen bejárt a Salpetriere-i kórházba , hogy elbe szélgessen a gyógyíthatatl an betegekkel - " remény nélkü lieknek" nevezte őket ; hasonlóképpen
rendszeres látogatója volt a börtönöknek is. A szeret et nem elvont fogalom
volt számára. Amikor 1972-ben a Secours Catholique főtitká ra lett , Gilbert Cesbron a Le Mande-nak ezt a nyilatkozatot tette: "Nálunk mind en frank szent,
ugyaní gy mi nden pillanat. Minden frank , mivel gyakran a szegények megtakarított utolsó garasukat küldik el, hogyenyhítsék a náluk szegényebbek szenvedését. Minden pillanat : mivel minden katasztrófa esetén a segélynyújtás gyorsa sága éppoly fontos, mint a segélyre szánt összeg."
Egészségi okokból hagyta el a Secours Catholique-ot. A betegségben - az
egyik legfájdalmasabb rák vitte el - megmutatta, hogyahivó milyen éleslátással és lelkie róvel fogadhatja a véget : hogyan nézhet szembe a halállal az, aki
a szenvedó Jézussa l együtt viseli el a Getszemáni szorongás át. Egész életében naplót írt , és szinte állandóan visszatért jegyzeteiben a halállal kapcsolatos eszmélódés. Halála után megjele nt, már említett könyve : " La regarder en
face", amelye t még utolsó napjai ban rendezett sajtó alá, lzellt őt ad eze kb ő l
a naplójegyzetekból. De a legmegrendítóbbek az 1978. május 14 utáni feljegyzések, amik or belépett a Getszemáni kertbe . Mielótt e könyvet ismertetném,
amely éle te tanúságtétele, még megjegyzem, hogy Cesbron 1939-ben feleségül
vette Dominiqu e Talmont, akitó l négy gyermeke született. 1979. aug. 12-én halt
meg Párizsban 66 éves korában .
2. Szemközt a halállal
A most következó idézeteket tehát a L a r e g a r d e r e n f a c e =
S z e m b e n é z n i v e l e c. napló jegy zet-gyú jteményból veszem (R. Laffont,
1982, az oldalszám megjelölésével). 1978 november végén adta át a kéziratot
kiadójána k ezzel a megjegyzéssel: " A halálról van szó." Kül önb öző korszakokból összeválogatott szövegek , ahol a keresztény a halállal kapcsolatos elmélkedéseit vetette papírra. Amit kor ábban inkább csak "elképzelt" , próbált " elóvételezni", az 1978. május 14 után valósággá vált. I:s így egészen más súlya
lett a naplójegyzeteknek .. .
Szinte minden sorát idézni kellene e csodálatos könyvnek. H ivő és hitetlen
egyaránt haszonnal olvassa ezt a megrendító tanúságtételt, hiszen elég embernek lenni ahhoz, hogy valaki - elób b vagy utóbb - kénytelen legyen szembenézni a halállal. Minden attó l függ, hogy milyen jelentést ad a bizonytalanul
biztos végnek. Itt Babits Mihály jut eszembe, aki hasonló helyzetben a ..Jó
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halál "-ról elmélkedve jegyezte fel : " Mondd meg, mit jelent számod ra a halál,
és megmondom , ki vagy." De lássunk néhány részletet Cesbron feljegyzéseiból.
Könyve bevezetójét fgy kezdi: " Igazában egyetle n élónek sin cs jo ga, hogy
a halálról beszél jen . I:s még kevésbé azoknak, ,akik közel ról látták': mert ezek
végül is azt hihetik, hogya halál hasonlft ahhoz, amit megismertek, de ami
egyáltal án nem a halál. Úgy beszélnek róla, mint Chateau briand George Washingtonról: ezek is ragyogó hazugok. Mert csak a látható oldalát érintették
ennek a kapunak ; márpedig a halál pontosan a másik oldal , és azt ki látta? . . ."
(9) - " A halál szükségszerűen szűz marad valamennyiünk számára. A függöny
majd hirtelen felemelked ik , és egyszerre eláll a lélegzetünk, mint néha földi
életünkben történt valamely inspirált látványosság elótt. A Szépség és a Halál
egymással kapcsolatban van : mindkettó titokzatosan Istenre utal? Igen, a függöny hirt elen szétlibben; és kezünk, mint végig földi életünkön, valami meghitt
kezet keres, hogya csendben kapcsolatot teremtsen, de egyedül vagyunk a
teremben ." (10)
Semmiféle ravaszság vagy tudomány nem ment meg attól, hogy egyszer
szembenézzünk a legnagyobb misztériummal, a halállal. "Tu dtuk már, hogy
senk i, az uralkodó vagy a mill iomos sem találkozik vele nagyobb biztonságg al,
mint mi; de még a tudós zseni vagy az egyetemes filozófus sem közeledik
hozzá másképpen. Einste in megtalálta a világ titkát és öt jelben összefo glalta;
de a halált ó is alázato san akkor ismerte meg, amiko r átlépett a határon. Ha
majd a [ ö vő kutatói már felfedték a Teremtés összes mechanizmusát, megmarad még az utol só titok: lsten . A nagy zsenik is úgy közelednek a halálhoz,
mint a ma született gyermek : teljesen meztelenül." (11)
Cesbron eszmélódéseiben gyak ran visszatér az a gondolat, hogy tul ajdonképpen akkor válunk gyermekból felnótté, amikor vállaljuk halálunkat. Ugyanakkor - paradox módon - az is igaz. hogy az egyedüli é r t e I m e s dolog
a halállal való szembenézésben a gyermeki magatartás: " Egy kicsit szemtelenül nézni szembe vele, mint az a gyermek, aki valam i szamárságot követett el,
és anyja elé áll, aki már ismeri azt. Egy szamárságot? Dehogyl ezer és millió
szamárságot követtünk el : ez életünk mérlege. Számtalan gyerekesség , a góg
és az önzés nafvságának tömkelege, amely annyira bosszant másokati A tö bbiek
mintegy tükrök : öntudatlanul is magunkat szemlélj ük bennük anélkül, hogy tetszelegn énk. Szembe kerül ünk a hatal mas fallal, amelyen az Idó amolyan rep ül ögép ként összeroncsolódik ; ahol szellemes vagy jól megszervezett létünk egy
pillanatra pozdor jává zúzódik (. . .) ; hirt elen elóttünk áll a kis intrikák, ambfciók,
bosszúáll ások, féltékenységek halmaza; ezt kell mérl egre tennünk, és milye n
köz ép szerű , k ö n n yű lesz pozdorjaéletünkl A ,Ha újra kellene kezdenem . . .' hfres mondás csak üres könnyelmű ség ; hiszen nem foglalkozást, lakhelyet, mégcsak nem is fel eséget kellett volna cseréln i, hanem a szfvet, a látásmódot, az
i g a z s á g h o z való viszonyunkat kellett volna megváltoztatni. A vén Einstein jól tudja ezt, mint én is, ti is valamennyien, amikor ránk veti kóbor kutyatekin tetét: ,Jobban tettem vol na, ha vfzvezetékszereló lettem volna .. .'. De e
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viccelődő

megjegyz és mögötti lelkiismere tfurdal ásban megér zem az egyetlen
szomorúságot: és ez az, hogy nem lettünk szentek. Ó, az elveszett id ő , a megcsúfolt Boldogságok, Ó, az átlátszós ág! ,Nem készak arva tette m, nem készakarva tettem I' - ezt ismétli a gyermek anyjának , amikor éppúgy s z ü k s é g e
van a dorgálásra, mint a vigasztalásra , és zokogva vár. I:n is várok" (10-11).
Cesbron 1973-ban jegy ezte le ezeket a gondolatokat, amelyek et könyve beszánt. Még korábban , 1956-ban Pierre Lhoste rádiósoro zatához fúzött
megjegyzéseket " Az utolsó negyedór a" c ímmel (19kk). Csalás és ámítá s, ha
valakí el akarja képzeln i azt, hogy milyen lesz utolsó negyedó rája. I:s mégis
világszerte több ezer ember naponta val ó b a n megéli ezt a tizenöt percet.
"Több ezer emberi lény meghal e negyedóra alatt , d e e z t n e m t u d j á k .
Ez az ember lényegi meghatározása : tudja, hogy meg kell haln ia, de nem tudja ,
mikor. I:s megfordítva, éppen ez határozza meg a gyermeket és az állatot: az
elkerülhetetlen vég nem-tudása . A gyermek me g sz ű ni k az lenn i egy szép napon,
amikor megtudja - nemi e I f o g a d j a, hogy egy napon meg kell halnia .
Bármilyen korban van is, e pillanatban felnőtté válik , és egész életén át menekül az elviselhetetlen gondolattól. A könyvek , a rnozl, a rádió , az utazások mind
csak arra jók , hogy meneküljünk a halál gondolata el ő l ..." (20) - Cesbron
itt a pascali " divertissement" (szórakozás) gondolatát vari álja . Nagyon sokszor
visszatérnek e moralistánál a pascali gondolatok .
Például ugyanebben az eszmélődé sben k ésőbb . "Kétségkívül, egyedül halo k
meg, te is egyedül halsz meg, mindannyian egyedül halunk meg. De vala menynyiünknek már annyi barátja, annyi tanúj a van az ismeretlen földön I Azok , akiket szerettünk, oly fájdalmasan szerettünk - ól, bárc sak szorong ás nélkül szerethetn énk őket, anélkül, hogy figyelnénk arcukon az i d ő előrehalad ásának kérlelhetetlen jeleit - ez is az örökkévalóság : a derűs szeretettel helyett esíten i .hallgatag és mindig fenyegetett szeretetünket' . .. Ott vannak a Szentek , láthata tl an
útitársaink földi zarándoklásunk során : szemlehunyva e l ő re köszönt elek benneteket, Domrémy kis leánykája, Jeanne, Kis Lisieux-i Teréz , és te lourdes-i kislány, Bernadette I Már régóta túlhaladtam él etkorotokon - és mégis , mindörökre idősebb nővéreim maradtok.. . Keresztények, gondoltatok arra , hogy
akkor majd szemtől szembe ezt mondhatjuk az angyallal Máriának : ,Odvözlégy,
Mária! . . .' ? Odvözölni Ót, megismerni, - nem, f e I i s m e r n i I Öröm, öröm,
örömkönnyek . . . I:lők , hallgassatok rám : törekedjetek földi életetekben arra ,
hogy barátokat szerezzet ek oda átral Szeressetek I rejtetten is, nem várva viszonzást; megosztva javaitokat, még a szenvedésben is, szeressetek I Egyedül
a szeretet számít. A magány, még ha kényelmes is, a legrosszabb rossz : mert
nem a halál, hanem az agón ia előjele , viszont a szeretet, még ha fájdalmas is,
a legnagyobb öröm, mert az örök élet előíze" (23).
Később , André Malraux, a híres író halálakor ismét a halálról elmé lked ik.
,André Malraux a halállal küzd .. .', olvassa a hírt. " Valahányszor egy nagy
ember agonizál, ezt az üres és hazug formulát írják le. Mert nem ,küzdün k' a
halál ellen , legalábbis nem azokban a pillanatokban : a halál már győzött.
vezetőjéül
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E g é s z é I e t Ü n k b e n kell ellene küzdenün k, jobban, mint a halálfélelem
ellen. Igazában csak az felnótt, akine k - szem benézve a hal állal - sikerül
azt megszelidítenie. Nem beszé lek itt a fiziológiai halálfélelemról: a cso ntváz,
ez a rossz ló, vég ül is mindig megbotlik a halál elótt ; a szellemról, a szívról ,
a lélekról beszélek. Az ember elfogadhatja a halált a marxisták mód jára és ebb ól a szempontból imponálnak nekem : tudni , hogy egy veszendó láncszem vagyok, eg y a többie k között, és ebból alázatosan emberi büsz keséget
tápl álni. Ez az egyed üli segftség , amit az eleve elveszett küzdelemben az é rt e I e m nyújthat. Mert a hal állal szemben minden filozófiai okoskodás nevet séges bohóckodás. - A s z í v síkján viszont az egyedüli mód, hogy mindennap kihívjuk a halált: szeretni. Szere tn i ,boldog-boldogtalant', mily csodá latos
kife jezésI (. . .) Az emberi szív egyetlen válasza a halálra : a szeretet. .. (27)
De a most ismertetett ös szef üggóbb eszmélódések mellett számtalan gondolattöredéket is találunk Cesbron könyvében, amelyeket napról nap ra lejegyzett.
Csak párat idézek ízel ítóül , mielótt a ..döntó pillanat" (1978. máj. 14) u t á n i
fel jegyzések et is mertetném. Ezek az aforizmák, maxímák, szellemes felj egyzések a XVI I. századi f ranc ia moralistákra, nevezetesen Pascal gondolattö redékeire eml ékeztetnek.
•Ugyanazok a kábItószerek szolgálnak gyakran altatóul és öngyIlkossághoz.
Csakugyan, Inkább az éjszakát, semmint a halált keresik a kétségbeesettek:
(63)

. Az ember egész életén át teleobjektfven keresztül figyeli a Halált: veszély
nélkül, nagyon távolról, némán: (65)
. Látszólag csak egyetlen jel különbözteti meg egy keresztény holttestét
egy hitetlenétöl: az egyiknek a kezei mellén vannak összekulcsolva, a másiké
a has án." (67)

. A halottak szája Igen. vagy Nem formájában marad nyitva?' (67)
.JJ:ZUS - ez az utolsó név, amelyet sok halott kiejt: ez a Jelige; meghatározása alapján ez az ö s s ze kö tő kapocs az Idő és az örökkévalóság között." (68 )
. Ha van valami. amit ,látni kell , hogy higgyünk', akkor ez a halál!' (69)
.A híres n e g y e d I k d I m e n z I ó nem más, mlnt a halál: (70)
•Tulajdonképpen semmi sem e I k é p z e I h e t e t I e n , kivéve a halált:
(72)

.Kívülrö) , statisztikailag. egy ember halála semmi; de az illető számára,
minden. E két véglet k özöttl t ávolság határozza meg a m a g á n y t : (73)
.Valamennylen befejezetl enül halunk meg: (78)
. A halál által lsten a bizalom kérdését teszi fel nekünk: (79)
.Sem a nappal. sem a halállal nem lehet szembenéznI. De Istennel Igen,
Jézus Krisztus óta: (85)
•• J:n vagyok. ne féljetek!' - Ime Krisztus ajkáról a halál meghatározása:
(87)
. E lő b b vagy utóbb minden ágy ,halálos ágy' lesz: (100)
. A .hal ál árnyékában' élni egyesek számára már: lsten vakít ó fényességé·
ben élni: (123)

+
..Vol t O t t e g y k e r t . . ." - ez a elme Cesbron könyve utolsó részén ek,
amely a legm eg indítóbb, mert itt már az beszél, aki t u d j a . hogy rákja van
és napjai meg vannak számlálva,
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..Volt ott egy kert. Bement oda tanítványaival együtt . . ." (Jn 18,1-2)...János
beszél így Jézusról és az Olajfák kertjé ről. Az Emberfiának át kellett mennie
ezen az agónián, ezen a magányosságon; ezen a kísértésen is: , ... de ne az
én akaratom legyen, hanem a tiéd .. .' - 1978. május 14-én léptem be az Olajfák kertjébe, amikor megtudtam - egy étkezés után - , hogy rákern van és kevés ideig élek. Dominique tekintete határozott volt, de az ajka remegett végre bátran közölte velem. Esküszöm lsten előtt, hogy e pillanatban csak rnlatta sírtam : milyen elviselhetetlen várakozást kellett elviselnie, mielőtt szólni mert,
milyen magányosság, milyen erő és milyen gyengeség! Azóta hozzászoktam az
újsághoz - hosszú és lassú jegyesség. Minthogy egész életem során feljegyeztem, ami fel merült szívemben és szellememben, folytattam a naplójegyzeteket. Megértem, hogy egyesek számára nem nagyon illendőnek túnik, hogy
közzéteszem e jegyzeteket. De mindig állítottam, mert ez az igazság , hogy
életem és írásaim igazolása az volt, hogy segítsek másokat élni . .. " (239-240)
Cesbron utolsó jegyzetei ben is visszatérnek a korábbi gondolatok a halálról, de most mindent más világításban lát. Minden relatíwá válik életében mellékes, fölösleges, nevetséges, ami pedig az emberek tömkelegét foglalkoztatja, nyugtalanítja. Most valóban megéli, hogy e g y a s z ü k s é g e s I
..Egészen más tekintetet vetünk a dolgokra, amikor tudjuk, hogy menthetetlenek, vagy amikor tudjuk, hogy menthetetlenek vagyunk. - Azon a napon,
amikor megtudtam ezt a hírt, szórakozott füllel hallgattam a rádióban a híreket.
Úgy túnt - micsoda komiszság I -, hogy egyet elfelejtettek. - Az ilyen hír - bár
nem rögtön - számtalan reakciót, következményt, döntést vált ki. Valahányszor valamelyik eszembe ötlik, újra érzem azt a hatalmas hányingert. Amíg
sorba nem veszem valamennyit, nem találom meg a békét, a még nekem megengedett békét. - Az író ,büntetése': valóra válik az, amiről azt hitte, hogy kitalálta." (242)
.. ,Haladékot kapni' ... Most először élem át teljesen e kifejezés jelentését .. . Valóban t e r e m t m é n y n e k érzem magam: minden pillanatban teremtett, újrateremtett lénynek, életben fenntartottnak, mint amikor valaki úszni
tanul. J:s ekkor a kikerülhetetlen szorongás átadja helyét a hálának . - ,Pillanatról pillanatra élni . . .' Hányszor leírtam ezt a formulát! Akkor teljesen őszinte
voltam . De most átél em. Az írónál lehetséges a teljes őszinteség, amely mégis
játék marad . A testnek kell belevegyülnie, menthetetlenül. Akkor a toll kiesik
a kézből. .Közelről látni a halált' - végeredményben ez semmit sem mond.
.Közelröl látni az Igazságot' - ez sem. Az egyetlen a j á n d é k , amit Istennek adhatok, félelmem." (243)
..Látom magam, hogy élek. Mindezek a mozdulatok olyan hatékonyak, ezek
a kis trükkök, hogy gyorsabban múlassam az időt, ez a pontosan kidolgozott
rituálé .. . J:s mindez hiábavalóvá válik egy szempillantás alatt? Olyan embernek érzem magam, mint aki foglalkozást változtat vagy emigrál. - Ez a különös
,bátorság' (ami kétségkívül onnan ered, hogy nem szenvedek) az ördög csele.
4
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S á n t á n - b á t o r s á g . " Mert abból fakad, hogy folyton önmagamat figyelem; hogy egyszerre becsukódom és megkettőzöm magamat. ,t:n .. én ...
én .. .' - Még ezek a jegyzetek is ezt bizonyItják . - Egye dül úgy kerülhetem
el, hogy ne gondoljak magamra, ha másokra gondolok - Ime az evidencia."
(248)
"Először gondolok azokra, akik ebben a pillanatban ugyanolyan betegséget
kaptak, mint én . Nem rákot, hanem az ,enyémet'. Névtelen társulat, a csendesek k I u b j a , mondhatnám, amelynek tag jai találkoznak talán , anélkül, hogy
egymást ismernék. Valami gyengédséggel gondolok rájuk .. ." (249)

" Tudtam már , hogyanagybetegek másik planétán laknak, mint az egészségesek vagy az alkalmi betegek. Van tehát egy harmadik." (253)
"E megpróbáltatás és Krisztus szen vedése között a közös pont nem a fizikai szenvedés, hanem az, hogy e I ő r e t u d om. - Ne csaljana k meg a
könnyekl csak a többiek sz ámítanak : az ő bajuk és nyugtalan tudatlanságuk.
A gyengédség nek ez az összeesküvése, amely Időnkint megadja neked az emberi szeretet mértékét és fokát. - Micsoda! egy fél miligramm fehér por elcsitrthatná? megadhatná az egyensúlyt a szorong ásnak , várakozásnak, a szétszaggatottság nak? - milyen megalázás . .. Elképzelitek Krisztust, aki n y u g t a t ó t szed?" (256)
" Elfogadni, hogy haszontalanná vál jak. (Nagyon jól beszéltem erről Bernadette-ei kapcsolatban " II suffit d'aimer" = Elég szeretni c . könyvemben. Sok
minden van , amiről nagyon jól beszéltem ; most arról van szö, hogy mindezt
megéljem.)" (259)
"Vérátömlesztés. Ami életerőm ma van és amivel tegnap nem rendelkeztem ,
azt egy m á s i k viszi végbe bennem, az az Ismeretlen, akinek éjszakámban
hálálkedern. akiért imádkozom . - ,Hogyan, annyira rosszul van? Úgy tűnik, hogy
nemrég még jó egészségben láttam .. .' - Ezt mondtuk vagy gondoltuk erről
és erről a másikról egész élete során ; most hasonlókat mond anak rólad . Az
ember kilép az ő idejükből, mielőtt kilépne az időből. - Az imádság már csak
lélegzés és szlwerés . . . - Az a benyomásom , hogy már csak min t zavaró , de
értékes tárgyként tartanak itt, a részvét tárgyaként, és főleg min t titokzatos
t a n ú t . - Vigy ázzatok! lsten szavunkon fog bennünket .. . (Most pedig hallgass el, Iról)" (264)

+
Ezek az idézetek önmagukért beszélnek. Különben is : " egyet len élőnek sincs
joga a hal álról beszélni" , még kevé sbé van joga az eg észségesn ek ahhoz, hogy
egy haldokló vallomását kommentálj a. De anny it megtehetünk valamennyien ,
hogya " nagybetege k" "névtelen t ársulat áért" imádkozunk, és imádkozunk mindennap magunkért is Máriához : " Imád kozzál érettem most, és halálom óráján I"
Erről szól Gilbert Cesbron egyik szép elmélkedése, amelyet még egészségesen
frt. Ime befejezésül egy részlet belőle :
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"Valamennyien tudjuk, hogy a csatatéren a katonák édesanyjuk nevével az
ajkukon halnak meg. Lohet , hogy ez csak giccses kép, de valójában egy egyetemes igazságból született, és ez alkalommal a lélekelemzóknek nincs joguk
gúnyolódni. Egyébként ók is megerósítik (kevésbé egyszerű magyarázatokkal),
hogy utolsó leheletünkig az anyai szeretet marad nosztalg iánk, menedékünk,
lehetetlen, de helyettesíthetetlen védeimünk. Sót egyesek azt mondják, hogy
a halál visszatérít bennünket anyánk méhébe, az elveszett paradicsomba, ahol
egyek vagyunk a szeretettel. Hagyom, hogy így beszéljenek : most az egyszer
ugyanazt a nyelvet beszélik, mint a kereszténység . Istenünk Szeretet, és inkább
Anya, mint Atya. Meghalni annyi, mint visszatérni hozzá, belé, titokzatosan és
mindörökre. Ime, ezt gyorsan írtam lel Mégis, olyan távolságot kell átlépni,
hogy a szédület megragad bennünket . . . (. . .)
Senki sem tudja, hogyan történik az átmenet a mérhetó idón kívülre, a látható téren kívülre. De úgy tűnik, lsten eljárásmódja szerint van - mert I s t e n
S z e r e t e t vag y n e m I é t e z i k, ezt mondja hitünk - és Krisztus igéreteinek egyenes vonalában van, ha ezt mondom: ez nagyon ,emberi módon '
történik és Mária jelen van. Különben miért írta volna be lelkünkbe, minden
elótt és mindennél mélyebben, ezt az anyai szeretetet és ezt a gyermeki szeretetet? IOs miért adott volna nekünk földi édesanyánkon túl, akitól (az övétól és
a miénktól) a halál megfoszt bennünket, halhatatlan édesanyát (Máriát)? - Nem,
az emberiség nem csalatkozik, amikor a féló gyermekhez hasonlóan fáradhatatlanul szólongatja, reméli, várja IOdesanyja, Mária jelenlétét és segítségét halálunk óráján, arnenl" (43-44)

Az angyal tartja anapórát. Osszekapcsolja az idöt az örökkévalósággal. Vagy paj.
zsul használja? Könnyen kimondjuk : Nincs idOm, - és ezzel mintegy pajzsként tartjuk
távol magunktól a nemszeretem embereket és f eladato kat . I:s persze igen sokszor
Igaz ls, hogy nincs idOm. Hiszen csak korlátolt mértékben áll rendelkezésemre . A hat ártdös naptár, amely azel őtt túlterhelt ügyvédek segédeszköze volt, ma már mlnden.
kinek egyaránt tartozéka . De ha az óra mögé nézek, akkor egy angyalt látok , a Szent·
háromság egy lsten követ ét . Neki nem magának kell az IdO, hanem azért , hogyaján·
dékozza. I:s mert legalábbis Jézus Krisztus óta az O mércél érvényesek énrám ls, azért
az IdO földi fogalma Isteni mértékegységgé vált. ldöt ajándékozni annyi, mint szeretetet ajándékoznI. I:s alapjában véve nekem sincs semmire nagyobb szükségem, mint
hogy valaki azt mondja : Van ld örn a számodra! Úgy Intézem, hogy legyen ldörn, mert
az örökkévalóság ldötartal éka kimeríthetetlen . (Elmélkedés a chartres-l székesegyház
egyik szobráröl .)
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AZ EGYHAZ SZAVA

A SZENTATYA HOMILIÁJA MARIAZELLBEN (1983. szep t. 13.)
Kedves zarándoktársaim a mariazelli lstenanyához!
1. Mária útra kelt , és egy városba sietett Judea hegyvidékén. A város neve
Ain-Karem volt. Ma mi keltünk útra, és ő h oz z á siettünk Stájerország hegyvidékére. A St. Lambrechtbe való Pater Magnus annak idején egy "cellát" emelt
itt . Több mint 800 éve fogadja benne Mária a zarándokokat, veszi át kéréseiket
és köszönetüket, itt szentélyében , "Mariazell "-ben.
Messziröl jöttek és jönnek egyre a zarándokok - kormánypálcával vagy
vándorbottal - , és mindig újra ajánlják önmagukat és övéiket a " Magna Mater
Austriae" , a . Mater Gentium Slavorum" , a "Magna Hungarorum Domina" olta lmába és esedezésébe. Csatlakoznak ezzel a népek nagy zar ándoklatához, amir ő l éppen most olvastunk Izajás prófétánál : " Népek jönnek világossá godhoz,
és királyok a benned támadt fényességhez. Tekints föl, nézz körül : mind egybegyúlnek és idejönnek hozzád .. . Szíved megremeg az ö r ö m t ő l , és kitágul" (Iz
60,3-5).
Ebben az órában is újból megnyílik Mária anyai szíve , kedves tes tvéreim,
amikor a Katolikus Napok nagy eseménye után mi is mint zarándokok jöttünk
el hozzá, képviselve elötte , szeretetére és gondjára bízva nemcsak Ausztria
és a szomszédos népek egyházmegyéit, hanem Fiának egész Egyházát.
2. Kedves püspök, pap és diakónus testvéreim , kedves szerzetesek, kedves
szeminaristák, noviciák és noviciusok, kedves világi fivéreim és növéreim! lsten ,
mint az ö vándorló népét , valamennyiünket "eleve ismert", arra " rendelt" és
" hívott ", hogy " részünk legyen Fia lényegében és formá jában" (vö. Róm 8,
28-30). Ez a közös hivatás az Egyház különféle életformáiban és szolgá lataiban
sajátos módon jut kifejezés re. De azért az Egyházban, akárcsak a család ban,
nincsenek elválasztó korlátok az egyes tago k és csoportjaik között. Valamenynyien egymásra vannak utalva , mindenki hordoz mindenkit. Igy minden egyes
találkozás , amiben ezek alatt a napok alatt részem volt , valamennyiötöket magában foglal, kedves ausztriai hittestvéreim; mindnyájatokra vonat kozik a politikáról és kultúráról mondott, a fiatalságnak és a betegeknek szóló szavam.
~s mindnyájatokat illetnek a papságról és szerzeteséletröl való gondolataim
is, amelyeket itt az Istenanya kegyképe elött megelmélkedésre és személyes
elmélyítésre szeretnék rátok bízni.
3. A mai evangélium ebben a mondatb an csú csos odik ki: " Boldog, aki hitt
annak betel jesedésében , amil az Úr mondott neki l" (Lk 1,45) Ezzel a mondattal
az evangélista Erzsébet házából visszatekint a názáreti szobába , a két asszony
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párbeszédétöl lsten beszédére. Isten az, aki megnyitja a beszélgetést a szent
Szúzzel, az emberiséggel. Mindig lsten szól elsönek. "Kezdetben volt az Ige"
(Jn 1,1). Ezért , kedves papok és szerzetesek, lelki életünkben mindig a h a II á s n a k kell az elsönek lennie. Először tudomásul kell vennünk lsten szavát,
csak akkor adhatunk rá választ; elősz ör oda kell hallgatnunk, csak akkor tudunk
neki engedelmeskedni. Csend és összeszedettség, lelkiolvasmány és elmélkedés elengedhetetlenek utunkban és szolgálatunkban, mint akik az emberré lett
Igére hallgatunk és öt hirdetjük. Mária ebben példaképünk és segítségünk.
Az evangéliumok úgy rajzolják meg, mint a nagy Hallgatót, aki hallgatásában
Istenre hallgat. Hallgatása az Ige befogadása. Mindent megöriz és megérlel
szívében. Mint ahogy az angyali üdvözlet jelenetében, az Istenre való hallgatás
egész önkéntelenül Istennel folytatott párbeszéddé válik, amelyben szólhatunk
hozzá, ó pedig meghallgat. Mondjátok el hát lsten elött, ami bennetek él! Mondjatok nagy-nagy örömmel köszönetet azért, amit múvelt veletek, és amit napról
napra másoknak közvetít általatok! Vigyétek eléje a rátok bízott emberek gondját, a gyermekeket és az ifjúságot, a házasokat, az öregeket és betegeket l
Vigyétek eléje szolgálatotok nehézségeit, sikertelenségeit, minden személyes
bajotokat-bánatotokat!
Kedves papok és szerzetesek, az i m a hivatásunk pótolhatatlan alkatrésze.
Olyan lényeges, hogy ennek a kedvéért félre lehet és félre kell tenni sok minden más, látszólag sürgetöbb feladatot. Ha hétköznapotok az emberek szolq álatában gyakran túlontúl tele is van munkával, akkor sem hiányozhatnak belöle
a csend és az ima megfelelö idöi. Imát és munkát sohasem szabad elválasztani
egymástól. Ha munkánkat naponta átgondoljuk lsten elött és neki ajánljuk föl,
akkor az végül maga is imává lesz.
Tanuljatok imádkozni! Merítsetek itt mindenekelött az óraima és az Eukarisztia gazdagságából, amelynek különösképpen kísérnie kell napi munkátokat.
Tanuljatok meg úgy imádkozni az Úr iskolájában, hogy .mestereivé" legyetek
az imának, és a rátok bízottakat is meg tudjátok tanítani rá. Ha imádkozni tanítjátok az embereket, akkor újra megszólaltatjátok gyakran eltemetett hitüket. Az
ima által visszavezetilek öket Istenhez, és újra tartást és értelmet adtok életüknek.
Nagy reménnyel nézek rátok, kedves papnövendékek, noviciák és noviciusok. Legyenek már szemináriumaitok és noviciátusaitok az elmélkedésnek, az
imának és az Úrral való bizalmas érintkezés begyakorlásának a helyei. Tudom,
milyen újfajta vágyakozás él bennetek a helyes imádkozás iránt, tudom , új utakat kerestek, hogy az ima még mélyebben át tudja hatni életeteket. Veletek
együtt valamennyien újra akarunk imádkozni tanulni! Hagyjuk, hogy magával
ragadjon az Ószövetség imádkozó zsoltárosa: "Csak egyet, szászor kértem
egyet, / és, Uram, most is arra vágyom: / az Úr házában hadd legyen lakásom / mindegyik napján életemnek. / Az Úr gyönyörúségét lássam, / ha felvirradok templomában" (Zsolt 27,4).
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4. Kedves fivéreim és nővéreimi lsten szava a csendbe vezet el bennünket,
saját magunkhoz, a Vele való találkozáshoz, - de nem választ el egymástól.
lsten szava nem hogyelszigetelne, inkább összeköt. Mária az angyallal folytatott párbeszéd csöndjében tud ja meg Erzsébet anyaságát. Ennek a beszélgetésnek a csönd jéből indul útnak , és siet hozzá Judea hegyvidékére. Tud ja,
hogy Erzsébetben lsten múköd ik, és elmond ja nek i azt, amit őbenne magában
tesz lsten . Gyönyörúséges imák ajándékai fakadnak ebből az órából. " Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyüm ölc se" - válaszol
Erzsébet Mária üdvözletére: és naponta mondott Magn ificat-u nk Mária felelete
Erzsébetnek. Jegyezzük meg magunknak mai zarándokmisénk evangélIumából :
lsten nemcsak meghiv, hanem segit is a megh ivottaknak, hogy mindenkori hivatásukban megértsék és kölcsönösen elfogadják egymást.
Jézus azt akar ja, hogya meghivottak vele legyenek (vö. Mk 3,14), de nem
mint elszigetelt egyes egyének, hanem k ö z ö s s é g b e n. Isten egész népe,
és benne az egyes hivatások is " communio"-ban állnak az Úrra l és egymással.
Mint Mária és Erzsébet esetében , ez a közösség egyaránt átfogja a hitéletet
és a hétköznapot. Különösen világossá válik ez nálatok, szerzeteseknél. Ti másoknál még inkább az ősegyház példája szerint éltek, ahol " a hivők közössége
egy szlv és egy lélek volt" (vö. Csel 4,32). Minél inkább sikerül igazi szeretettel élni közösségeitekben , annál megragadóbban tanúskodtok a keresztény
üzenet hiteléről. Egységetek - a Zsinat szavai szerint - "nyilvánvalóvá teszi
Krisztus jövetelét, és nagy apostoll erő árad belőle " (Perfectae caritatis 15).
Hasonlóan áll ez rátok is, megyéspapok és diakónusok. Tudom , hogy nem
egy közületek szenved a magány miatt. Sokan álltok egyedül munkátokban , s
növekvő paphiány miatt is. Úgy érzitek talán , hogya másként gondolkodó vil ág
túl kevéssé ért meg és fogad el benneteket, és üzenetetekkel együtt idegen
testként él meg. Annál inkább meg kell gondolnunk és konkrétan élni próbálnunk , amil a Zsinat a papok közösségeiről mond . Megyéspa pok és diakónusok,
ti sem vagytok soha Igazán egyedül : együttesen bensőséges sorsközösséget
alkottok i Mert a papszente lés és a küldetés erejében - amint a Zsinat nyomatékosan hangsúlyozza - " egészen szoros testvéri viszonyban" vagytok egymással (Lumen gent ium 28), " b e n s ő szentségi testvériség fúz össze" (Presbyterorum ordinis 8). " Paptestvéreil ekkel a szeretet, az ima és a minden oldalú
együttmúködés köte léke" egyesit (uo.). Fordftsatok rá fáradságot , kedves Paptestvérek, hogy eleven papi közösségben éljétek ezt a papszentelésben megalapozott boldog ltó valóságotI Ezt rnl, a pápa és a püspökök is - veletek együtt
- köz ös ügyünkké tesszük . Kövessünk el mindent, ami lsten segitségével hatalmunkban áll, hogy testvériesen elfogadjuk egymást , kölcsönösen hordozzuk
egymás terhét , és Igy közösen tegyünk tanú ságot Kri sztusról.
A mennyek országa kedvéért választott cölibátus szabadabbá tesz benneteket a Krisztussal ápolt közösségre és az emberek szolg álatára. De az egymás közli annál szorosabb és mélyebb közösségre is. Ne hagyjátok magatokat
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bárkitől vagy bármitől is kís értésbe ejteni, hogy ezt a nagylelkű rendelkezésre
állást csökkentsétek vagy visszavonjátok. Inkább tegyétek teljes mértékben
termékennyé életetekben és az ember ek üdvösségének szolgálatában.
Kedves szemináriumi pap növendékek! Mennyi gondolat pezseg bennetek
korunk papjának szolg álatáról és életéről! Veletek együtt meg akarunk nyllni
annak , "amit a Lélek az egyházközségeknek mond" (Jel 2,29; 3,6.13.22). Ugyanakkor kérlek bennet eket : Elj étek már most eszményeiteket, éppen a közösség
eszményét - egymás között és régensetekkel - a hitéletben, tanulásban és
szabadidőben.

Minél több közö sségi szellem van a szerzetesek és papok között, annál
hatékonyabb lesz szolgálatuk. Hogy hogyan élik a közösséget, attól függ majd
az is, meri-e több fiatal kockáztatni a szerzetesi és papi hivatás lépését. Ott,
ahol eleven életű szerzetházak vannak , ott, ahol lelkipásztorok testvériesen
együtt élnek , ott, ahol papok és laikusok összetartanak Krisztus Testének egységében - ott van a legtöbb hivatás isi
5. Kedves Testvéreim I Egész különös örömömre van, hogy ezeket a szavakat itt a mariazelll Istenanya kegyképénél intézhetem hozzátok . Mária , mint
lsten Anyja és az Egyház Anyja, klvá ló módon anyja azoknak is, akik Fiának
küldetését a történelemben folytatják. Hivatásában, az angyal üzenetére mondott fenntartás nélküli igenjében, lsten kegyelmes könyörületének Magnificat-os
dicséretében felismerjük saját hivatásunk titkát és nagyságát. A kiválasztására
és küldetésére mondott hivő igen ben vált történeti valósággá benne lsten Igéje .
Ezzel megvalósult lsten örök végzése, amiről Szent Pál beszél a mai második
olvasmányban : " Aki ket eleve ismert, azok at eleve arr a rendelte, hogy részük
legyen Fiának lényegében és formájában , így lesz ő elsőszülött a sok testvér
között" (RÓm 8,29). Az angyal szava iránti h ivő engedelmességével Mária az
isteni üdvösségterv közép pontjába lépett. Anyasága által lett lsten Fia mindannyIunk testvérévé, hogy hasonlók lehessünk hozzá megigazulásban és dics ő
ségben . Mert így folytat ja ma Szent Pál: " Akiket (Isten) meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket ped ig megigazultakká tett, azokat meg is dicsőítette"
(uo. 30). Az ember felmaga sztalása , egészen a legfölségesebb Szentháromság
dicsőségében való részvételéig , Krisztu s, az lsten Fia által valósul meg, ő pedig Mária hivő " Fiat" -ja által lett az Emberfia. Igen , valóban , "boldog, aki hitt" ;
íme, ezentúl boldognak hirdeti minden nemzedék.
Igen , kedves testvéreim, boldogok vagyunk mi is, akik hittünk, ha - mint
Mária - elindulunk Istennel való személyes találkozásunkból, hogy minden
ország és földrész hegyvölgyeinek lakóihoz elvigyük ma a hírt : mi történt Mária
ölén, mi történt Krisztusban, az ő Fiában, és bennünk, testvéreiben , lsten hatalmas tettelből . Mert így szól hozzánk Izajás próféta az első olvasmányban :
"Sötétség borítja a földet és homálya nemzeteket, de fölötted ragyogva kel
föl az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad" (60,2). Mária hite által felsugárzott
lsten világossága, és megvilágítja az új Jeruzsálemet. A Fölséges dicsőségé
nek felviláglása ez, azé a fényé. amely kezdeteivel már minden embert meg-
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világit, de Jézus Kriszt usban mind enkinek ragyogó fénnyel akar sugá rozni. Azért
megbízatásunk, hogy hir dessük : " Kelj föl, ragyogj fö l, mert elérkezett vilá gosságod , és az Úr dicsősége ragy ogva kel föl fölötted" (Iz 60,1).
A papi és szerzetesi hivatásban ré s z e s e d ő kre különösképpen is érvényes
az Egyháznak ez a küldetése. Krisztus nemcsak bizalmas közelségébe hívta
meg a tanltványokat, hanem ki is küldi őket a bizalmas együttlétből az emberekhez (vö. Mk 3,14). "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek" (Mk 16,15). Külön meg szeretném említeni
ebben az összefüggésben a misszióban müködő papjaitokat, testvéreket és
nővéreket, akik az Egyháztól kiküldött fejlődési segItőkkel együtt az egész
világon hirdetik az örömh írt, szóval és szociális tettekkel. Bárkik vagytok, bárhol dolgoztok is, lelki megbízatásotok mindenütt ugyanaz : hogy "a magasságból felsugárzó vllágosság"-gal mindenkit megvilágos ítsunk, akik " a sötétségben és a halál árnyékában ülnek" (vö. Benedictus) . Ez a küldetésetek, akár
városi plébánián vagytok papok, akár egy kis falusi egyházközséget láttok el,
akár mint szerzetesek vagy szerzetesnók iskolában müködtök, akár szociális
gondozás és beteg ápolás terén dolgoztok, akár mint betegek és öregek látszólagos tehetetlenségre vagytok ítélve.
IOppen veletek, beteg és idós papok és szerzetesek, érzem magam eb ben
az órában egészen különös kapcsolatban, - néhá nyotokat mindjárt személyesen is köszönteni foglak. /Utalás arra, hogya mise után a bazilikában végigjárta óket./ A ti gondotokba és megemlékezéstekbe ajánlja magát az egész
Egyház világszerte. A ti küldetéseteknek már nincsenek térbeli kor látai. A ti
nyelvetek az ima és a bátran mindig újonnan vállalt szenvedés . Titeket is mindig újból kikü ld az Úr. Különleges szolgálatotok - az imádság és szenvedés pótolhatatlan az Egyház küldetésében. I:lete végén az Úr sem prédikált többet.
Már csak keresztjét vette mag ára, hordozta és türte, míg végül minden beteljesedett.
6. Kedves fivéreim és nóvéreim a papi és szerzetesi állapotban, és ti valamennyien, akik Ilyen hivatásra készültök elól Az Úr kiválasztott benneteket ,
hogy imában és összeszedettségben vele legyetek, hogy hivatásotokat közösségben éljétek, és hogy üdvösségét elvigyétek az embereknek. A szentmise
végén ezt a hivatásotokat a mariazelli Kegyelmek Anyja anyai oltalmába és
pártfogásába fogom ajánlani.
Mindannak összefoglalásául , amit közös zarándoklatunkról veletek szere tnék adni, amit maga Mária itteni szentélyéból veletek és velem útravalóul szeretne adni, egy olyan igét választok, amit bizonyára ó maga is sokat imádkozott
életében , a mai válaszos zsoltár egy versét. Ezzel szeretném még egyszer megismételni a Katolikus Napok nagy témáját, és Mária által mindannyiotok szívére
kötni :
"Remélj az Úrban, légy erós! Bátorságod legyen szilárd, és remélj az Úrbanl" (27. zs.) Amen.
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A PÁPA BESZ~DE B~CSBEN A TUDOMÁNY, MOV~SZET ~S TöMEGTÁJ~K OZTATÓ ESZKöZöK K~PVISELOINEK (1983. szept. 12.)

Igen, tisztelt hölgyeim és uraim!
1. Örömmel üdvözlöm mindnyá jukat ezen a találkozáson. Az osztrák egyetemek , főiskolák és akadémiák kutatóit és tanára it éppúgy, mint a képzómúvészet, a zene, az irodalom és a film különféle területeiról való múvészeket. Vannak önök között a sajtó, rádió és televízió felelóseiból. Végül jelen vannak
azok, akik Ausztria egyházában igyekeznek alkotó jellegú találkozást létrehozni
a tudománnyal, múvészettel és tömegtájékoztató eszközökkel, élükön König
bíboros úrral.
2. Ha nem ta!álkozhatnék önökkel , akkor egy fontos elem hiányoznék ausztriai látogatásomból. Az önök országa , többféle kultúra ütközése kben gazdag ,
de termékeny metszőpontjában , századokon át nagyszerú, összetéveszth etetlen
hozzájárulást adott a tudományhoz és múvészethez . Önök pedig hozzáfúzik
ehhez a gazdag örökség hez mai és holnapi hozz ájárul ásukat. A tudomány és
múvészet története Ausztriában - mint Európában egyáltalán - sokféleképpen
összefonódik a hit és az egyház történetével. Idónként konfliktusok terhelték
meg, sót majdnem meg is szakították ezt a kapcsolatot. De azok ne zárják el
tekintetünket a közös fáradozással megvalósított sok szerenes és dolog elói,
és nem is szabad megakadályozniok az új párbeszédet tudomány, múvészet
és egyház között, az ember javára .
3. Különben is még ha más-más parton tartózkodunk is. mégis csak találkozunk egymással az embert és világát illető kérdésfelvetésben, az érte viselt
gondban és a belé vetett reményben . Mégpedig olyan világtörténelmi helyzetben, ahol az ember jövője gyökerestül fenyegetett. Ilyen órában minden alkotó .
minden gondolkodó és jóakaratú emberhez szól a felh ívás: egyesítsék erejüket, inkább mint valaha. hogy az ember útját, az emberiség útját ne zárják el
vagy ne vessenek neki véget katasztrófák.
4. Az UNESCO párizsi székhelyén három éwel ezelőtt odakiáltottam az ott
egybegyúlt felelősöknek, az embercsalád minden kultúrájából: .Ime az ember!"
I:s hozzátettem: "Szeretni kell az embert, azért, mert ember."
Itt Bécsben, önök előtt, akik számomra bizonyos értelemben areopágot alkotnak, szeretném megismételni ezeket a szavakat. Hiszen az ember minden
tudomány és minden múvészet összefoglaló témája, és a tömegtájékoztató eszközök célja pontosan az, hogy összekössék egymással az embereket.
Az ember mint egyén, mint embertárs és mint lsten gyermeke az Egyház
témája is, úgyannyira. hogy "Redemptor horninis" kezdetú enciklikámban ezt
mondhattam : "Ez az ember az elsó út, amelyet az Egyháznak megbízatása beteljesítése közben járnia kell : Krisztustól magától eléje rajzolt út, amely megmásíthatatlanul lsten emberré léteiének és a megváltásnak titkán át vezet"
(14. pont).
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Az Egyház azt a merész hitet vallja, hogy az ember lsten képe, és Istennél
van örök jövője.
5. Kérem, ebból a háttérből szemléljék az egyszerú gondolatokat, amelyeket
most önök elé terjesztek.
Mind en tudomány mint emberről szóló és emberért való tudomány teljesedik
be. Meg a teológiára is áll ez, amennyiben az is az emberről tárgyal.
A tudomány minden területén messzemenőleg szakosodott. Ez volt egyik
föltétele azoknak a fölfedezéseknek és fejlődéseknek , amelyek ámulatba ejtenek bennünket az ember szellemét illetően, a hivőket pedig ezen túl e szellem Teremtőjének dicséretére sürgetik. A tudományos haladás technikai alkalmazása nagy mértékben megjavftotta az emberi élet föltételeit. Gondoljunk az
éhség és fájdalom elleni küzdelem sikereire.
A tudomány igényelte magának az értékek szabad ságát, cselekvésében az
értékek semleges szemléletét : ez is bizonyos mértékben tiszt itóan hatott az
elemzésre, mintegy aszketikus távolságot adva saját vágyálmainktól, és így
meggyorsította a megismerés haladását.
6. De mint minden emberi cselekvés, éppen úgy a tudományos múködés és
technikai alkalmazása is megszüntethetetlenül ambivalens jellegú. AmIt az ember létrehoz, az őt magát fenyegeti. A hirosimai katasztrófára gondolva Jakob
Robert Oppenheimer, a fizikus elismerte : "A fizikusok megismerték a bűnt ."
Az emberiséget fenyegető atom háború láttán , de a technikai alakulások következményeiként adódó ökológikus problémák láttán is sokfelé növekszik a
szkepszis a tudomány és technika iránt, sőt itt-ott ellenségeskedéssé fajul. I:s
mégsem a tudományról és eredményeinek technikai alkalmazásáról való lemondás fogja megoldani a problémákat, hanem csak mindkettőnek további, sőt talán még erősebb bevetése, természetesen emberi mércéhez mérten.
7. Ideje, hogy az ember ismét ura és célja legyen a tudománynak és technikának, hogy szellemének és kezeinek múve ne nyel je el őt és környező világát.
Ennek érdekében a tudománynak, technikának és politikának föl kell tenniök
maguknak azokat a kérdéseket, amelyek az egyes , páratlan emberre és éppen
így az egész emberiségre is vonatkoznak. E kérdések időleges fölfügg esztése
hozzájárult a tudományos haladás lehetővé tételéhe z. A filozófia és a vallás kérdései ezek, és a tudományos-technikai múködés értelmére, határaira, prioritásaira és ellenőrzésére vonatkoznak. Magától értetődik, hogy közben nem szabad az alapok kutatásának és e kutatás igazságkeresésének határokat szabni,
vagy idegen rendeltetés felé irányítani. Ezek a kérdések a Biblia első könyvé ben mint Istennek az emberhez intézett állandó kérdései jelennek meg: " Á dám,
hol vagy?" és " Káin, hol az öcséd, Ábel?" Az irántuk való érzék nagy rnértékben függ az embertudományok hozzájárulásától is. Ezekről a párizsi Institut
Catholique-ben mondott beszédemben azt mondtam , hogy ők korunk szabad
tőkéje: de annak ellenére, hogy nagy látóhatárt nyitottak meg előttünk , feltárták
beléjük írt határaikat ls.
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8. Bátor!tó tudn i, hogy n öve kvőb e n van azok szövetsége , akik mint tudósok
ilyen kérdés eket tesznek föl maguknak. Országok és hatalmi tömbök határain
át kialakul egy tudom ányos világ közösség, amely nem törőd ik bele egyszerűen
az ember genetiku s manipulá ció kból, biológiai kísé r letekből, valamint kémiai ,
bakteriológ iai és atomfegyverek tökéle tesítésé ből fakadó veszélyeztetettségébe.
Példát adott erre az az 58, minde n f öldrészrő l való tudós , akik 1982 szeprember ében , a Pápai Tud ományos Akadémia egy ülésének végén nyilatkozatot tettek közzé az atomháború elker üléséről .
9. Az embert és világát - föl dünket, amely az első világűrutazáskor mind
zöld és kék csillag mutatk ozott - meg kell ő rizni és ki kell fejleszten i. Hozzátarto zik ehhez, hogy óvatosan bánjunk az élette l, az állati élette l is, és az egész
é l ő és élett elen természett el. A föld a hit látóhatárában nem korlátlanul kihasználható k észlett ár. hanem a teremtés miszté riumá nak egy része. Nem szabad
csak belemarkolnunk, hanem ámulattal és áhítatos tisztelettel tartozun k iránta .
10. Az ámulat azonban nem csu pán a természethez, mint lsten terem téséhez
nyit meg számunkra gyakran elfeledett utat, hanem a mű v észethez , az alkot ó
ember mű ve felé is. Max Reinhardt, a salzburgi ünnepi játé kok egyik alapítója,
az élet eszközének nevezte a művés z e t e t. tehát a kifejlett emberi élet egyik
föltételének. ~ s Rainer Maria Rilke, a köl tő . aki az önö k kulturális területébe
tarto zik , úgy beszélt a művés z i alkotásról , a z enéről , mint ami magával ragad ,
vigasztal , segí t. Az ember s e gí tőj e: szép meghat ározása a m űvészet ne k, szép
feladat számára. Ennek a feladatn ak azonb an csak akkor felel meg, ha szabadságát a humánumhoz köt i. Az egyes embernek és a társad alom nak szüksége
van a művészetre , hogy érte lmezze a világot és az éle tet, hogy megvIlágítsa
a korhelyz etet. hogy megragad ja a lét magasságait és mélységeit. Szüksége
van az irodalomra. a költészetr e: szelíd vagy prófétai haragú szavukra, amely
gyakran csak magányban és szenvedésben tud kiérni.
11. Az Egyháznak is szüksége van a m ű vé sze tre ; éspedig e lsősorb a n nem
azért, hogy feladatokat bízzon rá, és így szolgál atait kérje, hanem hogy többet
és mélyebbet tud jon meg a " conditio huma na"-ról, az ember tü n d ö k l é s érő l és
nyomorú ságáról. Szükség e van a m ű vé s zetre , hogy job ban tudja , mi van az
emberben : az emberben, akinek az evangéliurnot kell hi rdet nie.
Különösen rászor ul az Egyház a m űvé szet re liturgiájában, amely kiteljesedett formájába n a h i ttől ihletett m ű al k ot á s kíván lenni, bevonva az építészet,
képzőművés z et , zene és költ észet mind en alkotóerejét. Eszkatológikus dimen ziój ában értve részesedés akar lenni a liturgia az örök Je ruzsálem fényébe n
és zengéséb en. A Biblia utolsó könyve műv é sz i nyelven szól e r ről. Ez a város
a hely, ahol örökre egyesül egymással szépség és jóság, a történelem során
oly gyakran és oly fájdalmasan különvá ló két érték.
12. Hogy a művészetnek is szüksége van-e az Egyházra, hogy legalá bb általánosságban meg tud-e és akar -e nyll ni az ember vallásos di menziójá nak:
e kérdés megválaszolására végső soron maga a m űvé szet ille tékes.
Albert Einstein mond ja, hogy az igazi m űvé sz e t és ígazi tudomány b ölcsőjé
nél a titok áll . Vallás és Egyház ennek a titoknak a mélyére mutat , és így összefűződ ik a művészettel és tudománnyal.
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Néha a művészet közvetlenül előttünk álló vagy már el is é rkezett végéról
ejt ettek szót. Ebben a tekintetben a művészettel és a filozófiával is úgy áll a
dolog, mint az Egyházzal. ~n magam bízom a művés zet kime rí thetetlenség ében
minden terül etén , mert meg vagyok győzódve, hogy az emberi szellem és az
emberi képzel et kimeríthetetlen : " Isten a maga képére teremtette az embert"
(Ter 1,27). Mű vés zet és Egyház lassanként ismét meginduló párbeszédétől talán hosszú távon eredményként olyan mű vé sz i alkotásokat is várhatunk, amelyek újfél eké ppen nyitják meg az emberek - hivók és k ere sők - sz ern ét, fülét
és szív ét.
13. Szabad most különö sen önökhöz fo rdulnom , akik mint újs ágírók fontos
szolg álatot tesznek az embe re knek? Szolg álatuk közvetítés, ezért eszközei ket
közló eszkö zökn ek h ívják. Köszön öm nagy hozzájárul ásukat ahhoz , hogy az
Egyház szava ép pen látogatásom mostan i nap jaiban is annyi emberhez eljut hatott.
Számtala n emb er nevében , akik ezt a szolgálatot elvárják önöktól és sz ükségük van rá, kér em önöket : Ép í tsene k áll hatatosan hid akat a legme sszebb
e s ő partok és határok köz ött, Országuk külön leges lehetó sége ket k ínál erre.
Ne csak könyörtelen di agno sztizáló tekintettel vizsgá lj ák az embert és a társa dalmat, hanem a remény pillantásával, a jobbra válto zás iránti érzékkel. Tegyék
lehetővé , hogy a jót lega lábbis ép p oly an érdekesen lehessen megéln i, mint a
kevéssé örvendeteset. ~s mutassák meg a sajnálatosban is a velej áró jó t.
14. "Ime, az ember!" Ezzel a mond att al foglalom össze töredé kes kijelentéseimet önök nek , tudósok, művészek és újságírók. Sohase téve sszék szem
elöl , sohase vegyék hall atlanra ót : a re m é l ő, s z eret ő , aggodalomtól eltöltött,
szenvedő és vérző embert.
Legyenek az ügyvéd je , óvják a világát : ezt a szép, veszélyeztetett földet.
Eközben az Egyh áz ügyével találkoznak, hiszen O áll and óan arra tek int, akiról Pilátus mond ta el : " Ecce homo - íme az ember !"
Jézus Krisztus, lsten Fia és az Emb erfia, a teljes embers éghez vez ető út.
O a cél is. Bárc sak sokaknak jutna osztályrés zül, hogy újonnan meg ismerjék
ót - önök által is!

~PITSOK AZ EGYH ÁZAT

A kor intusi közösség
Az eukarisztia biblikus forrásai közül - Emmausz és az Apostolok Csel ekedete i elbeszélése mellett - kieme lkedik az el ső kor int usi levél. Pál gyöngéden
szeretett mind en tóle al apított közösséget, de különö s szer etett el övezte a korintusiakat. Talán mert kereskedóvárosi hely zete kit ett e a hit megroml ása veszélyeinek, és még ink ább mert bel s ő feszültségek szaggatták.
Az eukarisztia alapítására vonatkozó legrég ibb tanúbizo nyságg al (11 ,17-34)
szoros összefüggé sben kidomborodik néhány nagy eszmény, állandó kih ívásként a közösség történelmi létében :
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- a keresztény életstílus a társadalmi környezet összetett és gyakran problemati kus helyzetében ;
- a közössé g melletli állásfoglalás az elófordu l6 megoszlások, egyenlótlenségek és kölcsönös különbségek láttán azok között, akik az egy kenyeret eszik ;
- a karizmák és egyházi szolgálatok gyakorlása, amelyek a Lélek hatalmával és a szeretet kötelékével az egyetlen egyházat alkotják.
Méltóképpen együk az Úr testét
Az apostol mindenekelótt megbélye gzi a hibrid életstflust : van, aki a megalkuvás jegyében úgy tartja, hogy keresztény életet él, anélkül, hogy visszautasí taná a pogány élete t. " Nem ihatjátok az Úr kelyhét is, meg a sátán kelyhét is. Nem részesedhettek az Úr asztaláról, meg a gonosz lélek asztaláról"
(10,21-22) - jelenti ki szigorúan az apost ol. A keresztény választás következetességet kíván : az eukarisztia új élet for rása, nem fér össze előz ő életükkel.
Azért " aki azt hiszi, hogy áll , ügyeljen, nehogyelessék" (10,12).
Pál inteim ét visszhangozzák az egyházatyák meggondolásai. I. Pelagius pápa mond ja: " Aki k nem akarnak egységben lenni , tehát níncs meg bennük a
Krisztus testében lakozó Lélek , nem részesülhetnek az áldozatban." Szent
Agoston pedig kiemeli : " Aki veszi az egység szentségét és nem tiszteli a béke
kötelékét, nem kapja meg a szentség kegyelmét, hanem rtéletet von magára."
Ezek a hangok ma határozott felhívást jelentenek számunkra, hogy kristálytisztán éljük hitünket, leront va az új ra felt örekvó pogányság bálványait : gyönyörhajhás zást, hatalmat, vagyont. Minthogy pedig törékenységünk, gyengeségünk
húségünk kikezdésével fenyege t, amiko r a húség megcsorbul bennünk, a kiengesztelódés szentségéhez kell folyamodnunk. Az eukarisztia méltó vétele
megköveteli ezt, mert " aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét ,
az Úr teste és vére ellen vét . . . saját ítéletét eszi és issza " (11,27-29) .
Az egység jegyében ünnepeljük az eukarisztiát
Roppant idószerú az egy kenyé r szimbolikájához fúzódó második elmélkedéssor is : "Mi ugyanis sokan egy kenyér , egy test vagyunk, mivel mindnyájan
egy kenyérból részesülünk" (10,17). Az euka risztiában adva van az egység és
a testvér iség gyökere. Minden megosz lás, önmagunkba zárkózás, minden elkülönülés gyökerében rontja meg az egységet. Hitelessé teszi viszont a szegény iránti figyelem és a kölcsönös szolgálat, hogy "egymás terhét hordozzuk"
(Gal 6,2).
Az eukarisztiát valló keresztény közösség nem tépkedheti meg Krisztus varratlan köntösét, nem vet viszályt és kedvetle nséget, nem szorít ki senkit és
maga sem válik peremjelenséggé azzal, hogy elszakad a többiektól.
Az eukarisztia közösség képzó eró, növeli benne a szeretetenergiát : mindenkit befogadó házzá teszi a közössé get , közkúttá, amely felszökó vizét mindenkinek felkínálja, mint János pápa szerett e mondani. Benne minden különbözóség összha ngba olvad, minden könyörgó hang meghallgatásra talál , minden
szükség megleli azt, aki szeretett el haj lik feléj e. Találkozás, párbeszéd, megnyílás és ünnep a jell emzó jegyei.
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Az eukarisztia megülésén ek szert artása ls szoros egységbe fúzl az eukarisztiát a gyakorló szeretettel, mert a mindennapi életre való konkrét vonatkozással történik. Justinus Igy írja le ezt az ősegyházba n: " Akik b őve lke d n e k ,
önként adnak, és ami összegyúlik, az (istentisztelet) vezető(jé)nek kezébe adják, hogy támogassa az árvákat, az özvegyeket, a betegeket, a nélkülözőket ,
az idegeneket, a foglyokat . . . egyszóval segrtséget vigyen minden szükséget
szenvedőnek" (Apologia prima, 67). Az egyházi " diakónia" , amely az Úr Jézusénak a meghosszabbítása, az eukarisztia felé tart és abból ered.
Nagyigényú szolg álat ez, egész lényünket akarja megragadni : Időnket , energi ánkat, egészségünket, kultúránkat. Az élet minden valósága beletorkollik a
szolgálat stí lusába . Az eukarisztikus ünnepről távozó hivő nem szenderülhet
nyugodt álomba; nyugtalan lesz, lsten nyugtalanságával , erőt vesz rajta a szenvedély az emberért. A Krisztusnak megny itott ajtó egyben a vilá gra és a történelemre nyílik. Azt mondja a Didakhé : " Ha megosztj uk az égi kenyeret, hogyne osztanók meg a földit?"

Szolgálatra hivat ottan és alk almasan
A Páltól leírt közösség tagoltan jelenik meg előttünk, szolgálatok sorával,
amelyek egybehangzóan alkotják és elevenrtik : "Mindenki megkapta a Lélek
valami megnyilvánulását a közös jó érdekében" (12,7).
Ezek a szolgálatok szorosan a Lélektől függnek, és forrásuk az eukarisztiában van. Továbbá egyetlen karizma sem saját javunkra való, hanem másokért
van, és a közösség rendelkezésére kell bocsátani. A karizmá k összetartó Iránya
nélkülözhetetlen, mert egyetlen szerves szerkezetbe illeszkednek bele, az egyház testébe , ahol minden egyes tag mindenki javára és a test növekedésére
tölti be szerepét.
Mégis sokszor a Lélek ajándékai, ahelyett hogy egységre vezetnének, egyházinak semmiké ppen sem nevezhető ellenségeskedésben pazarlódnak el,
vagy tényleg esen olyan magatartásokban és megoszlásokban emésztődnek
föl , amelyek szöges ellentétben állnak az egyetlen eukarisztiával.
A karizmák és a szolgálatok ihlető forrása és első gyakorlótere az eukari sztiában található. Megülése során nem mindenkinek kell mindent csinálni, de
mindenki nek van mit csináln I. Mindenki tegye azt, ami az ő feladata. A tevékeny részvétel a közremúködés több féle módját követeli meg, a ministránstól
kezdve a felo lvasóig, a zsoltáréneklőig , a kántorig . .. J:s a szolgálatoknak
ebben az összhangzó kórusában a liturgia az egyház képét nyúj tja , mint amely
minden téren mindenki hozzájárulásával épül.
A Iiturgián kIvül ott a szolgálatok számára a világ hatalmas tere. Mindazokon
a területeken , ahol az embe ri sors lejátszódik és a történelem kibon takozik,
szükség van erőtel jes tanúbizonyságra. Az eukarisztiából táplálkozó ember szolgálata az, hogy megéreztesse : ez a szentség ma is az emberekért " adott test
és kiömlött vér " , hogy jövőnk emberibbé váljék.
Részlet az olasz püspöki kar "Eukarisztia, közösség és közösségek" c. lelkipásztori dokumentumából, 1983 áprilisában .
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ESZMk:K ÉS ESEMÉNYEK

AZ OSZTR ÁK KATOLIKUS NAPOK (Bécs, 1983. szept. 9-1 1.)

Míg a német katolikusok két évenként tartják meg nagygyúlésüket, az osztrákok csak kb. 10 éves időközben gyúlnek össze. Az idén Bécs török ostrom
alóli felszabadításának 300 éves évfordulója nyújtott erre alkalmat. A ritkább
találkozás átfogóbb előkészületet tesz lehetővé. Az osztrák katolikusoknak mondotta Kön ig bíboros - mint a nép nagy többségének "nemcsak joga, de
kötelessége is, hogy időnként ünnepeljen, és egymáshoz tartozását tudatosítsa.
A katolikus napok közösségi és egyéni élmény is."
Légkörének megteremtéséhez az osztrák tévé és rádió is hozz ájárult. Főleg
az utolsó két hónapban gyakran iktatott be a katolikus napok témájával, a reménnyel kapcsolatos programot. Nemcsak II. János Pál pápa fiata lkori darabjait adták elő . Megvitatták a jelenlegi remény-mozgalmat, a remény-ideológiákat,
a remény teológiáját (itt a főelőadó Moltmann protestáns professzor volt) stb.
A katoliku s napok lefolyásakor pedig a második tévécsatorna és az első rádióadó szinte kizárólag ennek a rendelkezésére állt.
A szorosabban vett lelki felkészülés csaknem két éven keresztül több szinten és formában történt. Mindegyik egyházmegye megtervezte, hogyan akarja
elmélyíteni a katolikus napok jelszavát: "Hoffnung leben - Hoffnung geben"
(Reményből élni - reményt adni). Bécs , a legnagyobb osztrák egyházmegye,
esperesi kerületenként gyújtötte össze elkötelezettebb híveit. 1000-3000 személy jött el ezekre a találkozókra. Nemcsak elmélkedtek a remény gyökereiről ,
fontossá gáról, hanem átgondolták gyakorlati következményeit is. Innét érthető,
hogy pl. a 14. kerület főként arról tárgyalt, hogyan lehet reményt kelteni a pszichés betegekben, mert ott van Bécs pszichiátriai kórháza. A hernalsi plébánia
" Adjon lsten" mozgalmat indított: bekopogtatott a plébánia minden családi ánál.
hogy reményeikről és kívánságaikról beszélgessenek. Más egyházmegye (GurkKlagenfurt) az egyházközségek kiküldötteivel tartott külön előkészítő napot.
Grác viszont saját, mindenkire kiterjedő egyházmegyei katolikus napját rendezte meg előkészületként.
A katolikus napok rendező bizottságának irányításával minden egyházmegye
még külön témakör megfontolására is kapott megbízatást. Megtárgyalták az
osztrák katolikus és társadalmi élet főbb kérdéseit a remény égisze alatt . A
főbb eredményeket Salzburgban vitatták meg ápr. 29-én és máj. t-én, ami az
utolsó elökészület volt a katolikus napok program könyve számára.
Eisenstadt (Kismarton) témája .Krisztus és a világ átalakítása" volt. Új életstílust kell keresnünk ; nemcsa k a fiatalo k fela data ez. A remény megk öveteli,
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hogya keresztény aktív részt váll alj on a közössé g életében, rámut atva a fenértékek és az erkölcsi elvek fontosságára. - St. Pölten kérdésköre : " Halál és feltámadás. " - Steiermark (Grác) a .Kuítú ra és hit" problémáját vizsgálta, főként a rn űv észet szemszö géből. Néhány következtetés: " Rendházainkban , szeminár iumainkban és egyházi kiképző intézeteinkben olyan szellemnek
kell helyet adn i, amelyik új látáson és halláson keresztül új erőhöz juttatja az
egyh ázat. " " A rn űv észet nem fényűzés , hanem szükséglet az egyház életében ;
ahho z, hogy az egyház eljusson az emberekhez, rászorul a rn űvé szetre ." - Az
egy ik l eg idősz erűbb kérdést Linz vitatta meg : a nő az egyházban és a társa dalomban. Mint személy - mond ott a összefoglalójában az egyházmegye szóvivője
- a nő ma már teljes elismerést kap az egyházban. De a nők papságának kérdése - e l ső s o r b a n a fiatalabb nemzedéknél - j elen tős helyet foglal el. Mind
a nő, mind az egyh áz számára fontos, hogy ne pusztán hézagpótló szerepet
tö ltsön be az egyházi közösségben , hanem kife jthesse sajátos karizmáit. Elismert e, hogy kétezer éves tradíciót nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatn i. De fö ltette a kérdést : nem kellene-e jobban megfontolni a nők esetleges
diakonátusát. - " A boldog élet reménye" Salzburg megfontolására maradt. A Gurk-Klagenfurt-i egyházmegye egyik kénye s problémája a szlovén kise bbség . Nek ik jutott feladatul , hogy a vendégmunkások, protestánsok és egyéb
kisebbségek helyzetéről tárgyaljanak, "Egymás ellen - egymás mellett - egymással " mottó alapján. - " A szentségek a remény jelei" cím en Inns bruc k a
keresztény élet jeleit és eszközeit vizsgálta meg. - Feldk irch (Vora rlbe rg) a
" Törvény és lelkiismeret - igazságosság és irgalom" kérdéseit tanulmányozta,
míg Bécs a .Krlsztus békéje - a világ békéje" témakört kapta.
Ezeken a megbeszéléseken - mondotta König bíboros - minden katolikus
szabadon elmondhatta véleményét. O a remény jeiét látja abban, hogy "a bázison (azaz a gyökérnél) eltűnnek a különbségek az ún. ,hivatalos egyház ' és a
,laikus egyh áz' közöt t. Hisz nincs is két osztály az egyházban. Mindannyian keresztények vagyunk, és elkötelezettek Krisztusnak. "
Az idei, szept. 9-én este 7-kor megnyitott Katolikus Napok közösségi, társadalmi megnyilv ánulásaik mellett kitűntek népi , " népmissziós" alaphangjukkal.
Az egyes egyházmegyék résztvevői du . 4-kor gyülekeztek a belváros te rein,
szélesebb utcáin . Kulturális, vallásos és rn űvészl m űsorokkal .mutatkoztak be" ,
örvendező, reményteljes hangulatba öltöztetve az egész várost. Püspökeik
feszt elenül beszélgettek az érdeklődő kkel. Az összes ausztriai ha rangok negye dórás zúgására indultak a Stephansdom felé. Ott már állt a bécsi egyházme gyét
ábrázoló dobogórész. Mi ndegyik egyházmegye - nem egyszer püspöke " tettleges" közreműködésével - betolta a saját területét ábrázoló részt és a bécsihez csatolta. A több mint 30 OOO résztvevő t Dr. Eduard Ploier, az előkészítő
bizott ság elnöke üdvözölte. Kiemelte, hogy minden jólét ellenére " igen sok
ember számára az élet értelme kétségessé vált. Ezeket a félelme ket és gondokat nem tolhatjuk félre , és tudatlanra sem vehetjük." Felsorolt reményeink fo rrásaiból is: az emberiségben növekszik a vágya valódi testvéri ség után; so kan
sőbb
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merik életüket áldozn i az igazságért és igazságosságért ; maguk a katolikus
napok reményt ébresztenek : " hisszük, hogy az evangél ium feleletet tud adni
kérdéseinkre és az emberiség kérdéseire." - König bíboros sürgetően hangsúlyozta : Ne akarjuk lsten erej ét és bölcsességét csak valamelyes humanizmusra zsugorítani, amint ez az utóbb i évtizedekben történI. Ne felejtsük ki a katolikus napok jelvényéből, a horgonyban végződő keresztből az égbe nyúló szárnyat, amit a birtok és hatalomvágy akar eltüntetni. Maga az egyház sem mentes ettől a veszélytől , .rnert a testvérek érdekében megszervezett munka ismételten bürokráciába merevedhet. A szeretet szociális hozzájárulássá fajul , Krisztus kihívó üzenete puszta katekizmusigazsággá és vitaanyaggá. " Reményét fejezte ki, hogy ezek a napok " nem megkoronázzák eddigi fáradozása inkat , hanem legjobb esetben új út kezdetét ünnepelhetjük" . - Majd bűr.b ánati istentisztelet után a megjelenteknek felejthetetlen jelenetben volt részük : a .Pummerin " , a dóm nagyharangja zengésére 70 fiatal vonult ki hatalmas fáklyával,
és a sötétbe borult téren körülfogta a dobogókat, Ausztr ia egyházát, a kórus
pedig a "Jubilate Deo" ujjongó kánonába fogott.
A belváros templomai éjfélig nyitva álltak képmeditációkra, csendes szentségimád ásra. Valószínú leg a legfelemelőbb volt az ifjúság "ökumeni kus éjszakai imája" a dómban . BOOO-re becsülik számukat. A különböző keresztény vallások és felekezetek vezetői irányították az ima egy-egy részét. Közösen adtak
áldást , s együtt imádkozták a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Majd a fiatalok spontán imái, énekei és csendje uralkodtak el (pirkadatig!), a csak égő gyertyáiktól
megvilágított székesegyházban.
Szombat délelőtt száz programlehetőség között válogathattak a résztvevők .
Néhány fénypont : A dómban 9 órakor tartott ifjúsági szentm isén - ismét tömve
- Lustlger párizsi érsek "váratlan inspiráció" hatására felszólította a fiatalokat,
hogy " adventben egy hétig böjtöljenek és imádkozzanak, hogy az emberek
szívéből kivesszen a gyúlölet és a hatalom vágya." Utánuk a megújulásl mozgalmak (kar izmatikusok, cursillo, fokoláre , Notre Dame családmozgalom, újkatekumenátus stb.) képviselői töltötték meg a katedrálist, hihetetlen lelkesedést , elmélyültséget sugározva . - A Harmad ik Világ munkatársai és rnlsszlon áriusai találkozójukon - többek között - gyönyörködve csodálták Francis Barboza indus atya klasszikus és keresztényelemekkel megtöltött, evangéliumi
történeteket dramatizáló táncalt. - A Lugecken a keresztény munkásfiatalság
" robotgépe" közvetítette meglátásaikat, útkeresésüket. Tőlük nem messze a
szeminaristák plakát jai, könyvespolea hívták fel a járókelők figyeimét eszmecserére. Az osztrák kisközösségek találkozóján neves teológusok mellett jelen
volt Ivo Lorscheiter, a brazil püspöki kar elnöke. Az egyházközségi tanácsok
gyúlésén érdekes beszámolók ismertették fejlődésüket, fontosságukat; dinamikus és jól felkészített tanács több helyen végez aktfv lelkipásztori munkát pap
nélküli plébán iákon, és csak 1B4 pl ébánl án nincs megszervezte az egyházközségi tanács . A város 17 pontján 10-12-lg "biblikus beszélgetés" folyt. Ezek
között nagy érdeklődést keltett Stangl Róbert plébános: mikrofonnal és hang5
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szóróval a kezében válaszolt a legkülön bözöb b kérdésekre, problémá kra Bécs
" Váci utcáján", a Kii rntnerstrassé n.
A katolikus napok csúcspontjait a Szentatyával együtt töltött órák alkottá k:
az Európa-vecsernye, az ifjúsági találkozó a stadionban és a zárómise a DonauParkban. Eze kről másik b esz ámo t ön k próbál vázlatot adn i.
A Katol ikus Napok lelki hatását termész etesen nem mérhetj ük le. Minden esetre a vallásosnak éppen nem mondható " Neue Kronenzeitung" a köve t kező
vasárnap 30 osztrák plé bániá n közvéleménykutatást rende zett. Nemcsak hogy
a templomok volt ak látogatottabbak és többen járultak a szentségekhez, hanem
rendk ívüli érdeklődés mutatkozott a pápától meg áldott kere sztek és a beszéde it
tartalmazó Osservatore Romano-különkiadás iránt (100 OOO példányban jelent
meg, a legtöbb plébánlán utána kellett rendeln i). S ami még több : egy linzi
lelkipásztor szerint néhány válni készülő házaspár meggondol ja elhatározását,
másutt az egyházból kilépettek vagy kilépni készülők té rtek vissza, .rnert a
pápa olyan fantasztikus" (,toll '). De sóhajtva hozzáfűzték : " Ha az egyház is
ilyen fantasztikus lenne ..."
Eke B. Ant al

II. JÁNOS PÁL PÁPA LOURDE S-BAN IOS AUSZTRIÁBAN

A pápa annak idején a lourdes-i Eukar isztikus Kongr esszusra készült , de
részvételét a merénylet megakadályozta. Aug . 14-én végre sor ker ült arra , hogy
- a történelem folyamán először - a katolikus egyház feje mint zarándok megjelenjék a lourdes-i zarándokok között. A vasárn api Úrangyala után indult el
helikopteren ; Mitterrand elnök és a francia püspöki kar fogad ta. Miután a
tarbes-i prefektúrán elbeszélgetett az eln ökkel , a zarándokok tömege között
autón ment föl a grottához, ahol mély imába merült, majd beszédet mondo tt.
Este előimádkozta a szentolvasót, utána gyertyával a kezében ő is részt vett
a közismert " fáklyás körmeneten" . Mária-énekek, fohászok válto gatt ák egymást
mindenféle nyelven . Este 1/2 11-kor ért véget a felvonulás. Ezt követte a pápa
beszéde a gyertyafénytől átsugárzott éjszakában : " Ezen a békés éjszakán mi
virrasztunk. Virrasztunk, Mária dicsőségén ek megünn epl ésére várva. Immár
nem ki-k i titokban , hanem mérhetetlen népként, a feltámado tt Jézus Krisztus
nyomán haladva , megvilágítva egym ást, magu nkkal ragadva egymást, a Kr isztus
Jézusba vetett hitre támaszkodva, az ő igé ire, amelyek vil ágosság szívünkben.
Jézus azt mondja nekünk : , ~ g j e n e k lámpáitok' (Lk 12,35): a hit lámpája , az imádság lámpája ! Egyesül jenek imáink, s igy szállj anak lsten felé , mint ahogyan
gyertyánk láng ja." Mindenki elho zza ide egyén i szándékait ; de tágítsuk ki tekintetünket, és esedezzünk az egész világért I Az éhezőkért, a háború és terror izmus áldozatalé rt . az elnyomottakért, embe ri méltós águkban megbántottakért ; a munkanélküliekért, betegekért, magányosakért ... Vége-hossza nincs
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az emberi szenvedés sorozatának, és "bennük Krisztus , az Emberfia szenved" .
Beszéde förészében szolidárisnak vallotta magát a hitükért üldözöttekkel, és
a Szeplötelen kegyelméért könyörgött számukra .
Nagyboldogasszony ünnepe zsúfolt programmal várta a pápai zarándokot.
Kora reggel a papokkal és szerzetesnökkel találkozott, majd egy kicsit gyóntatott. Tíz órakor volt az ünnepélyes szabadtéri szentmise, kb. 300 OOO ember
részvételével , hornlllával. a végén felajánló imával és Úrangyalával. Máriát mint
lsten tanúját állította elénk a megváltás misztériumában, összekapcsolva égi
születésnapját a földivel és a megváltás jelenlegi jubileumi évével. - Következett két elmaradhatatlan találkozás : a fiatalokkal és a betegekkel. A fiatalok
Lustiger bíborossal a földalatti X. Szent Pius bazilikában vártak rá. Mária példájával megtanít hinni , remélni, egymást szeretni - mondotta nekik . A szeretet
útja nehéz és igényes. De ha járjuk, meg fogjuk tudni keresni és találni az új
élet, az új társadalom óhajtott formáit. Mária tanítson bennünket az Egyház
szolgálatára - mi vagyunk az Egyházi - és az ima szellemére. "Az ima első
sorban nem önmagunk kielégítésére való. Kivetkőzés magunkból, hogy az Úr
rendelkezésére bocsássuk magunkat, öt hagyjuk Imádkozni bennünk. Az Egyház lélegzetvétele, ráhangolja Istenre . Lényeges szolgálat az Egyházban, a
dicséret szolgálata, lehetövé teszi az embernek a megnyllást a Megváltó felé.
Elkötelezettségünk forrása és torkolata. Bárcsak sohase tudnánk szétválasztani
a cselekvést és a szemlélödéstl ts szárnyaljanak imáink az Eukarisztia központja felé, ahol maga Krisztus ragadja meg életünket, hogy felajánlja a magáéval együtt , és gyümölcsöt hozasson vele."
Ezután a Szentatya a betegek közé ment - köztük kétezer tolókocsis - ,
igen sokakat személyesen üdvözölt, megáldott, majd közösen szólt hozzájuk
a szenvedés ezerarcú, kemény valóságáról. Három jótanácsot hagyott nekik:
ismerjék fel szenvedésüket világosan, fogadják el és végül ajánlják föl. A szokásos szentségi körmeneten, a kegyhely talán legmegrázóbb aktusán most ö
maga vitte az Oltáriszentséget és áldotta meg vele a betegeket. Közben minden
nyelven hangzanak a szenvedélyes fohászok: "Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz!" " Uram, hogy lássak!" - A körmenet után már csak egy rövid búcsúbeszédre volt Idő, hogya késő esti órákra visszaérjen Rómába. Lourdes története szépséges lappal gyarapodott.

+
II. János Pál ausztriai látogatása 75 óráig tartott, 17 beszédet mondott el
alatta. Színhelye lényegében Bécs volt, és Mariazell ösi kegyhelyén fejeződött
be. De hangsúlyozta, hogy az egész országnak szólt. ts ha ő nem is juthatott
el sokfelé, annál inkább özönlöttek hozzá az emberek mind a kilenc tartományból.
" Ez a látogatás - írja ő maga az "Osservatore Romano" német különkiadásában, amely beszédeit tette közzé - mély benyomást tett rám. Különleges élmény volt részvételem az osztrák Katoli kus Napon, amely a remény jegyé ben
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állI. A pápával közösségben ünnepélyes hitvallást tettetek le : Csak a Megvál tónk ba, Jézus Krisztusba vetett hit teszi le hetó vé az igazi reményt ; csak ebben
a hitben élhetünk igazán."
Természetesen lehetetlen a dús programot részletesen ismertetn i. A pápa
szemmel láthatóan " jól készült Ausztriából " , átt ekintett e történeimét és jelenlegi problémáit, sokszor idézett nagy jainak mond ásaiból. A lelke sedés nemcsak a tömegek körében mutatkozott spontánul , han em feltűn ó mértékben ott
is, ahol erre kevésbé leh et ett volna számítani : a d iplo maták, a tudósok, múv észek körében. Megkísérelünk néhány súlypontot kiemelni.
Elsó nagy ténykedés szepl. 1Q-én, szomb aton délut án az Európa-ve sper áson való részvétel voll. A sem leges kis Ausztr ia öntudattal állított a magát benne az európai kereszténység metszópontjába. Négy bíboros tartott rövid elmélkedést a Hegy i Beszéd egy-egy passzu sáról : Lustig er Párizsból , Macharski Krakkóból , Meisner Berlinból és Kuharics Zágrábból. Nagy megindultságot keltett,
amikor a krakkói érsek egy marék hamut nyújtott át König bíborosnak az
auschw itzi krematóriumból. Ezután a pápa segített fel állítani , majd megáldotta
azt a nagy keresztet, amelyet a Heldenplatzon az ünnep maradandó emlékére
áll ítottak fel. Elótt e vonultak azok a fiatalok, akik már e l ő z ő este min t a ker esztény remény és jövó szimbólumai mutatkoztak be. A felmagasuló kereszt mellól
csendül meg el ősz ör a Szentatya hang ja : " Der Friede sei mit euch!" Beszédében áttekinti a keres ztény igehirdetéstól és hittól átjárt Európa történetét, és
komoly lelkiismeretvizsgálatot is tart. Háborúk, hitszakadások sötétlenek ebben
a történelemben . " Mint atyá ink örökösei a vétekkel terhelt Európ át is a kereszt
alá hozzuk. - A fegyverek nyelve nem Jézus Krisztus nak és nem az ó Anyjának
nyelvel" A refr én még is: "a kere sztben a reménység ." De csak akkor, ha komolyan vesszük üzenetét: " A kere szt ezt mond ja : Vessük be életünket testvérünkért, hogy az övével együtt a mag unkét is megmen tsük. A kere szt ezt
mondja: A szeretet erósebb a g yűlöl e tnél és bosszún ál - nagyobb boldogság
adni , mint kapn i - lat ba vetni eró inket többet ér, mint csak követelni. A kereszt
ezt mondja : Nincs kuda rc remény nélkül - sötétség csillag nélkül - vihar
megmentó kikötó nélkül. A kereszt ezt mond ja : A szeret et nem ismer határokat :
kezdd a legközelebbin, és ne feledkezz meg a legtávolabbi ról. A kereszt ezt
mond ja : lsten mindi g nagyobb, mint mi emberek, nagyobb, min t a mi csódün k az élet erós ebb, mint a halál."
A ragyogó ószi estére szeles , bar átságta lan vasárna p következett ; s amikor
a pápa a 300 OOO hivótól meg töltött Don auparkban szentmiséjé re az ol tárho z
vonult, az esó is alaposan eleredt, és az Egyh áz .vrto rl ás át" (az olt árt így képezték ki) bizony fürösztötte a víz. A Szentatyát a Kal. Napok bizott sága elnökének, Ploiernek nagy fehér esernyóje védte; a szellem es rajzoló ezt írta kép e
alá: " Ha nem lennének a katoliku s vil ági ak óvó ernyói , az egyházi hivatal még
több viszontagságnak lenne kitéve . . ." Az emberek még esókö penyüket is
megosztották egym ással (ernyót tilos volt vinni ). Kedves epizódként a segélyszolgálat felaj ánláskor forró teát osztogatott az ázott híveknek . De jóformán
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mindenki kitartott a majd 3 órás szer tartás végéig. A pápa külön köszönetet
is mondott érte . Beszédét egyik kedves evangél iumi szakaszára, a tékozló fiú
példabeszédére építette fel. Az emberiség és a csa lád h e l yz e t érő l szólt , és
külön fi gyelmeztette a szül öket : legyen erejük "el bocsátani" tudni gyermekeiket, de maradjanak mind ig készenlétben szolgálatukra. Felajánláskor az egyházmegyék küldö ttei vitt ék eléj e adomá nyaikat. Mise végén a pápa 200 OOO kis
kere sztet áldott meg - a nagyemlékkereszt után a mi apró keresztjeinket, hogy
kísérje nek az életben tovább.
A harmadik nagy csúcspont te rmészetesen a mariazelli zarándoklat volt,
aho l a Szent atya eleméb en tal álta magát ( "IOn magam , lengyel és róma i, boldog
vag yok , hogy zar ándokként idejöhetek" ), a lelkesedés pedig nem ismert határt.
Kb. 7000 pap, szerzetes és nővér gyúlt össze , a zarándokok pedig már kora
hajnalban sereglettek. A " Magna Mat er "·nél mondott beszédét lap unk más
hel yén közöljük.
A " kisebb" talá lko zók k öz ül első ne k az ifj úságét emelnénk ki, ahol a résztvevők számának (70-80 OOO) a stadio n falai szabtak határt. " Geh mit uns auf
unserm Weg" , já rj velü nk utu nkon , har sogott vég nélkül az ének, s a pápa
mintegy fel eletül : ..Ma este a ti etek vagyo k" - majd huncut mosollyal hozzátette : " de nem egés z éjszaka"! A fiatalok nagyon komolyan készültek erre a
találkozásra. Kérdéseiket, vágyaikat levelek form ájában , albumba kötve nyújtottá k át. A helyszínen pedig jelenetek so rán át, tánccal és kifeje ző zenével kísérve tárták fel probl émáik at. Válas zában a Szentatya - anélkül, hogy külön-külön
kitért volna az egyes ké rdésekre - csod álatosan tud ta poz itívvá tenni a negatívumokat. ..Ti magatok áll ítottáto k elénk éppen most igen hatásosan és komoIyan: a vil ág és a kor , amelyben ma élünk, nagy kíhívás számotokra ... De az
éjszaka közepe, mint val aki mondta, egyben már a nappal kezdete is." A fiatalok krit ikus föllépése jó jel : azt jelzi, hogy igényük és képességük van a vil ág
és az Egyh áz so rsának alak ít ására. ..Legyen bátorságotok és türelmetek kic siny
lépésekhezl " "Fordul jatok a panasz és a vád hely ett saját felelősségetek felé !"
IOs hivatkozott a virágokból áll ó keres ztr e, am it a fiata lok a középen ki raktak,
s amihez a végén ő maga is hozzátette saját virágcsokrát. " Virágzó kereszt.
Jézus g yő ze l m i jele, a Megfeszített é, aki egy ben a Feltámadott. A húsvéti hit
jele mindannak ellenében , ami megbéníthatna benneteket." A közös könyörgésekre kig yúltak a jelenlevők kezében a gyertyák , fényár töltötte be a stadion t.
Igen ko moly vissz hangot keltett az ökumen ikus ta lálkozó a keresztény hitvallások képviselőivel. Külö nösen Dieter Knall evang élikus püspök vetette föl
nyíltan a probl émákat. (Au sztri ában nem egészen 300 OOO evangélikus él) . A
résztvevők igen jó benyomá sokkaloszolt ak szét , sőt programon kívül k öve t k ez ő
vasárnap még egy külön rádiós ö kumenik us félórá ban emlékeztek meg az öszszejöve telr ől . A meto dista szuperintendens kije lentette : " Ha ami elhangzott ,
csakugyan megvalósul , akkor nag yon bizakodó vagy ok ." Különben Tsiter ort odox metropolita a pápa ér kezése al kalmából ünnepélyes Te Deumot mondott
érte, - az els ö ilyet a ke leti egyhá zsza kadás óta.
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Az "Irgalmasság Házában" tehetetlen öreg ek, betegek, szellem i károsultak
várták a Szentatya jövetelét. Csak kevesen tudtak elmenni közülük a kápoln ában tartott istentiszteletre. De a pápa végigjárta az ágyakat, hol mosol yogva,
hol el-elcsukló hangon vigasztalva, simogatva, áldva. Avendégmunkásokkal külön is a lengyelekkel - való találkozások hátterét sötétre festette a munkanélküliség egyre súlyosbodó gondja.
Egyik legérdekesebb beszédét püspöktestvéreinek tartotta a Szentatya . Felvázolta az átalakult vezetői stílust : " A püspököknek ma közel ebb kell álln iok
a hivek életéhez. A konvenció kerftései és nem egyelőszobakorlát leomlott."
Krisztus tanújaként, személyes meggyőződés ükből erő sítsék testvéreiket. Hiszen az istenhitet ma már nem lehet magától ért etődő n ek fölt étel ezni. Majd az
egymással és az összegyh ázzal való egységet emelte ki.
Dr. Rudolf Klrchschl áqer köztársasági elnök búc súszavaiban hálásan jelentette ki : osztrák tala jon még soha senk inek sem sikerült mindöss ze négy nap
alatt annyi teherbiró hidat épitenie. Hidat a testvéreg yházak felé, az ifjúság és
az öregek felé, a munkások és parasztok, a tudó sok és múvészek felé, s azok
felé is, akik állam unk felelősei. " Ha mi Ausztriában olyan e m be re ktő l veszünk
búcsút , akik drágák nekünk, azt mondjuk nekik: lsten óvjon , viszontl átásra.
lsten óvja , Szentséges Atya, és a viszontlátásra Ausztrl ábanl" Ez a látog atásról
az államelnök véleménye . I:s az utca emberéé? Ketten nézik a pápa menetét
a bécsi utcán. Az egyik : " A pápa is csak emberi" A másik : " De abból az emberségból kihoz valamit!"
.
S. M.

A HATODIK POSPöKI SZINÓDUS

1983 szeptember 29-től október 29-éig kerek egy hónapon át ülésezett a
pápa elnöklete alatt Rómában a világ püspökeinek 221 tagból álló hatod ik szlnódusa. Ezek az összejövetelek immár a II. Vatikáni zsinat utáni egyház életének ritmusához tartoznak, és eleven képét mutat ják annak , hogya katolikus
egyház, a történelemben elő ször, napjainkban valóban egyetemes egyházzá,
világegyházzá lett. A résztvevóknek több mint kétha rmad a az egyes országok
püspöki kara inak választott képviselőiből áll. Rajtuk kívül a keleti szertartású
katolikusok néhány főp á szto ra, a szerzetesrendek néhány k épvise l ő j e , a római
központi egyházi hivatalok vezetésével megbí zott 21 bíboros, valamint a pápa
által kinevezett 24 püspök vett részt a szinóduson. Ha a Rómában rn űk öd ő bíborosokat és a szerzetesrendek képviselőit leszámít juk , akkor arra a meglepő
tényre bukkanunk, hogyarésztvevőknek több mint kétharmada az úgynevezett
" harmadik világból" , vagyis Latin-Amerikából, Afr ikából és Azsiából származik.
Eltolódott a katolikus egyház súlypontja a " fi atal egyházak" felé! Főként a jórészt fiatal , fényes fekete bör ű afrika i püspökö k negyvenen felüli csoportja
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volt szembeötlő jelenség. Ha hozzávesszük a számos indiai, fülöpszigeti, pakisztáni, indonéz, vietnami , kínai stb. püspököt, akkor világossá válik, hogya
kereszténység ma már semmiképp sem csupán a " fehér ember" vallása. Krisztus minden ember üdvözítője, és tanítványai ma már a világ minden országában dicsérik az ő szent nevét és járnak Krisztus követségében, mint a béke
apostolai.
A mostani szinódu s éppen ennek a krisztusi békének a témáját tárgyalta,
vagyis azt hogy mikép pen teljesítheti az Egyház minél jobban a Krisztus által
rábízott küldetést: az emberek Istennel és egymással való kiengesztelődésének,
kibékülésének, valamint minden ember igazi megtérésének előmozd ítását. Az
Egyház feladata békét hirdetni, békéért dolgozni egy békétlen világban. Mégpedig nem akármilyen békét , hanem krisztusi békét, az lsten bűnbocsátó kegyelmén alapuló békét , nem mások egyoldalú kritizálása, hanem saját bűneink
és hibáink beismerése, megbánása és megjavítása által megvalósuló békét.
Ezzel a nagy feladattal birkózott a szinódus. Nem volt tervbevéve valami
hosszú okmány kidolgozása. A közös üléseken elhangzó számos felszólalás,
valamint a kisebb nyelvi csoportokban folytatott élénk eszmecsere járult hozzá
ahhoz, hogya résztvevők jobban tudatosítsák ezeknek a nagy kérdéseknek
különbözö szempontjait, és megismerjék a megoldásukra irányuló törekvéseket. A megbeszélések eredményeként egy sor "tétel" szűrődött le, amelyeket
a szinódus teljes ülése megszavazott és a pápának nyújtott át azzal a kéréssel ,
hogy azoknak, valamint a szinóduson elhangzott felszólalásoknak a figyelembe
vételével a közeljövőben a kiengesztelődés és megtérés kérdéséről egy apostoli buzdító levelet adjon ki. A szinódus maga egy az egész emberiséghez Intézett .Dzenetet" szavazott meg egyhangúan és tett közzé. A következőkben
ennek főgondolatait ismertetjük, mert jó bepillantást adnak a szinódus légkörébe.
Az egész világról egybegyűlt püspökök, a pápával egyetemben, magukévá
teszik minden ember szenvedését, minden ember reményét. Ezért elItélik azt
a sok rosszat , amely megakadályozza az embereket abban , hogy emberhez méltó életet élhessenek. Elítélik az emberi jogok megsértését, az egyének méltóságát, szabadságát, védtelen emberek életét érő sérelmeket, a vallásszabadság
akadályo zását: igazságtalan faji megkülönböztetést: háborús támadásokat, erő
szak alkalmazását, terrorizmust: fegyverek, főképpen atomfegyverek halmozását, valamint a botrányos fegyverkereskedést; a föld javainak igazságtalan elosztását, valamint azokat a rendszereket, amelyek ahhoz vezetnek, hogya gazdagok még gazdagabbak, a szegények pedig még szegényebbek lesznek .
Ezekből

a bevezető gondolatokból jól kiérződik a híveik szenvedéseivel
pásztorok szívének lüktetése. Főleg a latin-amerikai és ázsiai püspökök felszólalásai mutatták, hogy nem elméleti meggondolások, hanem véres
tapasztalatok alapján kiáltják a világba: igazságosságot a szegény embernek,
békét a világnak! Azonban a püspökök jól tudják, hogy hibák kipellengérezése
együttérző
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nem oldja meg a kér dést. Ezért az "Üzenet" folytatása reményre és megté résre
hiv.
Jézus elsó nyilvános szava : " Térjetek meg és higgyetek az evanqél iurnnak!"
Hallgassunk Jézusra, térjünk meg szívból , béküljünk ki a megbocsátó Istennel!
Igy lesz az lsten akarata szerint egy család az egész emberiség ; így lesz a világ
rendje : igazságosság , igazság, szabadság és szeretet ; igy születik meg "a szeretet civilizációja" .
" A szeretet clvllizáclöla" - VI. Pál pápának ez a szava , amelyet II. János
Pál pápa is sokszor idéz, gyakran visszhangzott a szinódus üléstermeiben .
Ebben a "civilizációban" az etika (erkölcs) fontosabb , mint a technika, az ember többet számít, mint a tárgyak, az emberek törekvésének fócélja nem az,
hogy több vagyont, hatalmat stb . birtokoljanak, hanem hogy igaz szeretetben
és harmóniában éljenek, és így váljanak igazi emberré. Az ilyen " civil izác ió "
az egyetlen alternativa, amely megoldhatja az ellentétes pártokra. osztályokra,
csoportokra szakadt mai emberiség problémáját.
Ehhez azonban nem mások kritizálása, hanem saját magunk megtérése
szükséges. Ezért kérnek bocsánatot .Dzener-ükben a szinódus püspökei valamennyi keresztény nevében azokért a búnökért és hibákért, amivel mi keresztények is annyi ellentétet okoztunk a világban. Olyannak kell lennie az Egyháznak - mondja az " Üzenet " -, hogy az lsten irgalmas szeretetének világos és
hatásos jele legyen e világban.
A Szentlélek és a Zsinat szava eróteljesen figyelmeztet a gyökeres lelki
megújulásra és a hit egységére. A szinódusi atyák nagyobb egyetértésre hívnak fel mindenkit az Egyházon belül, és sürgetik, hogy minden megkeresztelt
együttesen fedezze fel a látható egységre vezet ó utat az evangéliumi igazságoknak való odaadás által. Együtt kell múködnünk más vallásokkal és minden
jóakaratú emberrel az emberiség javára. Ünnepélyesen hangsúlyozzák : nem
a maguk nevében szólnak, hanem Krisztus követségében : " maga az lsten int
benneteket általunk" (2Kor 5,20).
lsten az Egyházat a világ megbékélésének eszközeként kívánja használni.
Ezért akar megtenni mindent az Egyház, hogy elómozdltsa a békét és lefegyverkezést, és mérsékelje az ellentéteket, amelyek manapság fóképp a nyugati
és keleti blokk között élezódtek ki. Az Egyház kezében nincs politikai hatalom,
de szószólója a világ békére és biztonságra vágyakozó népeinek.
De béke nincs igazságosság nélkül. Ezért törekszik az Egyház minden rendelkezésére álló eróvel arra , hogy kiegyenlítse az égbekiáltó egyenlótlenséget
a jómódban éló északi és a nyomorban tengódó déli földteke népei között, Úgy
mint Jézus , az Egyház is a szegényekkel , szenvedókkel, elnyomottakkal és az
egész emberiséggel azonosítja magát. Ezért tartja túrhetetlennek az olyan gazdasági és politikai rendszereket, amel yek az igazságtalanságot álla ndósítják .
Van sok jóakaratú ember, aki változtatni akarna ezen a helyzeten , de nincs hatalma hozzá. Ezért fordul zárószavában a szinódus " Üzenete" azokhoz, akiknek
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kezében a hatalom: Szánják rá végre magukat egy ig azságosabb és békésebb
vil ág megteremtésére.
A szinódus ..Ozenete " ló összefoglalása annak, amit a felszól alások és viták
még sokkal konkrétabban foga lmaztak meg . Egy témáról azonban még röviden
szólnunk kell , amelyet az ..Ozenet " cs ak egy rövid mondatb an érint , de a szlnódus tárgyalásaiban nagy tért fogl alt el, vagyis a búnbánat szentségének kérdéséről. A gyónást a szinódus okm ányai legtöbbször a " k i e n g e s zt e l ő d é s , kibékülés szentségének" (sacr amentum recon ciliationis) nevezik. Ez a név nagyon
találóan fejezi ki ennek a szentségnek a lényeg ét: általa ajándé kozza az lsten
a búnbeesett kere sztényeknek, Krisztus keresztje és feltám adása által , az Iste nnel való békét, és a kölcsönös k ieng e s ztelőd é st. Ezért van szoros kapc solat a
gyón ás szents ége és az emberiség társadalmi békéje közöt t.
Gonddal töltötte el a szinódu s püspökeit az a tény, hogy sokfelé nagyon
megcsappant a gyón ások száma. Ezért kere sték a mód ját anna k, hogy miképen
leh etne a " k i e n g e sz t e l ő d é s szent ségének" menetét úgy megreformálni , hogy
az igaz i, személyes megtérés, az egyén i, közö sségi , társada lmi búnök felismerése, megbánása és megjavítása, Kris ztu ssal való személyes talál kozás és egyben közösségi istentisztelet megvalós ulása legyen . Néhány csupán panas zkodó
és múltba néző felszólalás mell ett nagyon sok oko s felszólalás hangzott el
errő l a kérdésről. A bún fogalm ának teológ iailag és lélektanilag mélye bb és
helyesebb megfogalmazása; az új gyónási szerta rtás formáinak jobb alka lmazása ; az általános feloldozás kérdése ; az adventi és nagy böjti i dő jobb felhasználása ; kiváló gyóntatóatyák kik épzése; az állan dó paphiányban szenvedő
országokban felmerülő problémák megoldása képezte számos felszólalás és
vita anyagát. Minthogy a vil ág és a társadalom megbékülése nem valósulh at
meg az emberi szív Istennel való megbék ülése nélk ül, azért bizonyos, hogy
az lsten szavának hirdetése, a kere sztény szeretet gyakor lata, az eukarisztia
megülése mellett a "k iengesztel ődés szentség ének" is igen fontos szerepe
van a krisztusi béke megvalósításában. Remél jük , hogy a szinód us hatására
újra fellend ül ennek a szents égnek igazi megért ése és gyakorlata.
Beszámolónk befejezéséül id ézzük a szinódu s el s ő felszólalójá nak, Hamao
István yokohamai püspöknek (Japán) szavait. Jól fog lalják össze azt, amit lsten
nemcsak a szinódus püspökeitől , hanem minden ke re s zt én ytő l vár :
" A Bölcsesség könyv e mond ja : ,Isten szereti az éle tet ' (11,27). Ha az emberek Assisi Szent Ferenc szell emében magukévá teszik Istennek minden élőlény
irá nti szeretetét, akkor visszaszerz ik majd azt a lelki egészséget, a tisz t elő
bámulatnak és alázatosságnak azt a szellemét, amely megszabadít ja ő ke t a
birtoklás és uralkodás vágyától. [gy lesznek majd b ék et ere mt ők , akiket maga
Jézus mond ,boldogok'-nak és nevez ,Isten gyermekei'-nek."
Nemeshegyi Péter
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A MAI KATOLIKUS LUTHER·KI!P
ötszáz éve született a reformátor
1483. november to- én született a közép-németorsz ági Eislebenben Luther
Márton , egyike azoknak az egyházi férfiakn ak, akik a nyugati ember szell emi
él etére j e l e ntő s vallá si és kulturális hatással vol tak, s vannak ma is. Születé sének 500. évford ulóján legin kább az érdekli a mai embe rt, hogyan vélekedn ek
napjaink tö rténe tirói és teológusai a reformátorró l. Ez az érdeklődés még el evenebb a kato likus történ etirók és teológusok véleménye irá nt, mivel ma már
köztudomású , hogy századunkban mekkora változáson ment át a katolikus
szakemberek Luther-képe. I:rdekes azonban, hogy a katol ikus szakvéle mény
pozítiv válto zásával párhuzamosan a lutheránus szakemberek véleménye is
megváltozott : kritikusabb és tárgy ilagosabb lett.
Itt mind járt arr a közös nyilatkozatra hivatkozom, amit a 500. évfordulóra
adott ki ez év május 6-án a két egyház megb ízásából múkö d ő Róma i Katolikus/
Evangé liku s Lutheránus Vegyesbizottság. A változást már maga a nyilatkozat
c íme is kifejezi : " Luther Márton - Jé zus Krisztus tan úja" .' Az olvasó meglepőd
ve kérdi , hogyan lehet a századokon át kato likus részről " hitehagyott eretneknek " teki ntett refo rmátort mint " az evangélium tanú ját, a hit tanítóját és a lelk i
megújulás h irdetőj ét " értékelni , ahogy ezt a közös nyilatkozat teszi.
Pedig voltaképpen nem történt más, mint az, hog y katolikus szakem berek
meg szívlelték Yves Congar domonko s atya figyelme ztetését : .Katol ikus részről
a protestant izmusra vonatkozó munk ának semmi pozití v eredménye sem lesz
mindadd ig, amí g Luther m erő elítélése helyett nem igyekeznek ő t komolyan
megérteni, és tö rténeti szempontból nem szolgálta tn ak igazságot nek i" .' Ma
már éppen az ilye n irányú törekvések eredményekép pen nem egy kato likus
történetkutató és teológus véleménye az, hogy Luth ert nem lehet kiiktatni a
krisztusi hit történeti jelentőségú ta núság t evői köz ül, mert - még ha dialektikus
ellentét feszült ség ében is - szervesen beletartozik a keresztény hagyomány
folyamatába .
Ezt a L u t h e r rő l kialakult új katolikus véleményt azonban csak akkor tud juk
megérteni, ha fig yele mmel kísérjük e vélemény átal akulásának okait és főbb
mozzanatai t, hogy azután össze tudjuk vetni a reform átor teológiai gondolkodásának ura lkodó elemeit a mai , főleg a II. Vatikáni zsinaton érvén yre jutott katolikus gondolkod ással.
A katolikus Luther-kép átalakul ása

A Bajor Katolikus Akadém ia már 1965 máju sában külö n tanul mányi napokon foglal kozott a Luther-ké p történeti változásaival.' Evang élikus részről legutóbb Bernhard Lohse hamburgi egyh áztörtén ész fo glalta össze Luth er kor szerú tanulm ányozásáról írt könyvében , hogy milyen változásokról van itt szó ,
s hogy mi volt a változá sok ok a.' Az evangé likus gondolkodásban a változá sok
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okát az újko ri századok kultúrtörténeti szemléletének átalakulásában látja. Határai a luth er i ortod ox iától a felvilágosodásig, Hegeltől Schleiermacheren keresztül Bul tmann ig, ső t az úgynevezett " kult úr-protestanti zmus" (Harnack) libe rális szem lé le té tő l a mar xista értelmezési próbálkozás ig terjednek. Kétségtelenül érdekes volna ezt az átalakulási folyamatot tanulmányozni , de itt most a
kato likus szemlélet megváltozása érdekel bennünket.
A katoliku s Luther-kép, legalábbis századunk ele jéig , sokkal egységesebb
volt, mint a nem-k atoli kus. Kialakulását főleg hitvédelmi és egyh ázfegyelmi
szempontok hatá rozták meg . Főb b vonásaiban Johannes Cochleus breslaui kanonoktól származik ez a kép, aki "Commentaria in act is et scriptis Martini
Luth er " c ímü, 1549-ben megje lent latin nyelvü munkájával a " bukott " szerzetes
és az egy házi tekintély elle n föllázadt ..eretnek" képét véste a katoli kus tudatba. Ez a negatív kép, amelye t hittani vonatkozásban a katolikus reformot végrehaj tó tr ienti zsinat (1545-1563) anatémái közvetve még aka ratlanul is kidomborftottak, az újabb tö rténetk ritikai kutatások nyomán öltött csak pozitívabb
vonásokat. Atal akulása azon ban olyan jelentős, hogya katolikus szemléletben
Luther valód i á tértékeléséről kell beszélnünk.
A mú lt században egyedül álló Ignaz Döll inger kivételével , az első katolikus
történész, aki korszerü forráskutatás módszerével közelfti meg a reformátort,
a domonkos Heinr ich Denifle. Ot f ő l e g Luther teológiai gondolkodásának kiala kulása érdeke lte, ezért e l sősorb a n azt kutatta, hogy milyen hatással volt a kora közép ko ri skolasztikus teoló gia a fiatal ágostonos szerzetes re. 1904-ben megjelent mun kájában' még kétségbe vonja ugyan a "bukott" szerzetes vallási jóhiszemüségét, de már nyíltan rámutat teológiai gondolkodásának katolikus
term őta lajára és hiteles elemeire. Húsz évvel később , 1924-25-ben jelenik meg
Hartmann Grisar három kötetes történeti munkája Lutherr öl.' A jezsuita kutató már teljes tört éneti tárgyilagossággal igyekszik megérteni a reformátor
ala kját, de végül is arr a a következtetésre jut, hogy "lázadásának" legmélyebb
indftóoka emocio náli s életének belső zavaraira vezethető vissza .
Bármennyire meg haladottnak tekintjük ma már ezt a két munkát, a protestáns Richa rd Stauffer szerint is ezekkel jelentkezik a katolikus történeti kutató kna k az a szándéka, hogy Luther vallási és egyházi vonatkozású törekvéseit
komolyan vegyé k. Ennek feltétele nyi lvánvalóan az volt, hogya késő-középkor
vallás i és egyházi viszonyainak visszásságait, vagyis a reform szükségességét
katoli kus ré s zről is tárgyil agos történeti kritikával tárják föl. Ezt a korszakalkotó munk át Seb astian Merkle würzburgi egyháztörténész nyomán tanítványa.
Josef Lortz münsteri egyház történész végezte el. "Die Reformation in Deutschland" cfm ü, 1939- 40-ben megjelent munkája gyökerében megváltoztatta a katolikus vél eményt Luth erről és a refor mációról.
Lort z a múlt évb en új kiadásban megjelent müvében' végleg leszámol a hit viták hevületében kialakult és sokszor személyi ellentétekből származó célzato s vagy elf ogult ért elm ezésekk el, és katolikus részről is nyiltan elismeri Luther
vállalkozásának vallá si ind ítóokait. Higgadtan megáll apftja, hogy a késó-közép-
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kor általában külsőségessé vált vallási élete és romlott egyházi viszonyai sz ükségessé tették a reformációt. Ez annál is inkább igaz , mert Lortz - Hubert Jedinnel, a trienti zsinat történeti rójával együtt - világ osan kimutatta, hogy már
a 15. században mekkora erővel jelentkeznek az egyházban azok a megújulást
kereső mozgalmak, amelyek katolikus vona lon végül is a zsinat reformjához
vezetnek. Mindketten elismerik, hogy Luther, a visszás vallási és egyházi állapotok láttán , lsten előtti felelősségének tudatában fogott a reformáció munkájába. Hogy vállalkozása egyházszakadásra vezetett, annak elsősorban nem a reformátor eredeti elgondolása, hanem a bonyolult történeti helyzet volt az oka :
a középkori kereszténység eszméinek és intézményeinek bomlása és egy új
kor szellemi és társa dalmi törekvéseinek a jele ntkezése.
Ami Luther tiltak ozását kiváltotta. az a " búcsúk" gyakorlata volt. Teol ógiai
vonatkozásban ez voltaképpen másodrendű kérdés. A búcsú ugyanis nem bűn
bocsánat, ahogy még ma is sokan tévesen gondolják, hanem a bűnbánat szentségében már megbocsátott bűnökért járó . ideigtartó büntetés elengedése. Az
örök büntetés alól már magával a bűnbocsánattal fö!old az Úristen , hiszen az
isteni megbocsátás és a kárhozat lényegileg kizárja egymást. A penitenciát
azonban az ide igtartó büntetésekért a pap által az egyház szabja meg . Nos,
a búc sú által ezt a penitenciát engedi el vagy enyhíti az egyh áz azzal, hogy
imádsággal vagy alamizsna kötelezettségével helyettesíti. Luthert és nem egy
kortársát főleg ez a minden teológiai iga zoltság a ellenére is kevéssé evangéliumi rendszer : a penitenciaként ki szabott alamizsnák gyakorlata bot ránkoztatta
meg, mert lelki javak anyagi eszközökkel történő meg szerzését láttá k benne;
nem is szólva az alamizsnák kiszabása mögött meghúzódó anyagi é rd e k rő l.
A befolyt pénzzel ugyanis püspökségek zilált anyagi ügyeit igyekeztek rendezni,
vagy azzal fede zték bizonyos vállalkozások, köztük például az új Szent Péter
bazilika építési költségeit. Ehhez járultak még a Luther szemében helytelen
istentiszteleti szokás ok, mint például a hívek részvétele és áldozása nélkül,
papi áldo zatként bemutatott szentmise. Helytelennek találta azt is. hogy lsten
bibliai igéjének a hir detése és a hitbeli v álasz üdvözítő aktusa háttérbe szorult,
s hogya hívek figyelme erősen a szentek segítségül hívására terelődött. A kor
nomi nalista irányú teológiája sem elégítette ki , mert nem a szentírás és a hit
mélyebb megértését kereste, hanem rner ő logikai gyakorlattá, terméketlen spekuláció vá fajult.
Mindezek alapján Lo rtz tétele végeredményben az, hogy Luther olyan katoIicizmus elle n fordult, amely az ő idejében nem volt "voll katholisch" , vagyis
teljes mértékben katolikus. Ha mégis tévedett, annak oka Lortz szer int az volt.
hogya hitből eredő megigazulásnak egyéni vonatkozású, szubjektív felfogásától indítva, nagyon is egyoldalúan értelmezte az ü d vö z í tő hit aktusát. Az egyházi hagyomány és a tanítóhivatal rovására túlságosan kiemelte a hit egyéni
átélésének normatív jellegét, ami végü l is veszélyezteti az egyé ni hit ortodoxiáját. tárgyi igazs ágát és helyességét; elfeledve, hogy az egyén egy házi közvetítéssel kapja és egyházi közösségben éli meg hitét.
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Ezzel azonban a Luther-kép átalakulásának kérdésétól már magához a
luth eri teológia problémáihoz jutottunk. Hogyan értékelik mai kato likus teológusok a reformátor teológiai tanítását? S hogyan viszonylik ez a tanítás a keresztény hithez és a korsz erú katol ikus teológiához? A válasz kiegészíti azt,
amit eddig a Luther-kép átalakulásáról mondtunk.

Luther és a mal katolikus teológia
Már Lortz kutat ásaibó l kiderült , hogy ha közvetlenül erkölcsi jellegú és egyházfegyelmi visszásságok indították is Luthert reformátori vállalkozására, valód i
inditóoka mégis csak hittan i meggondolásokból ered t. Ezért Lortz tanítványainak figyelm e mind inkább a reformátor teo lóg iai gondolkodásának kialakulására
irányult. Már Denifl e rámutatott, hogy Albert Ritschle (t 1889) állí tása Luther
teológ iájának teljes eredetiségéról nem helytálló . Újabban Erwin Iserloh erósítette meg Denifle véleményét , hogyareformátorra, nevelts ége folytán , er6s
hatá ssal volt a középkori teológiai gondolkodás, fóleg anna k k és öl. Ockham
(t 1349) által képv iselt nominalista iránya .·
A nomin alista hatás vonatkozásában kétségkívül meg kell különböztetnünk
Luther bölcseleti alapszemléletét teológ iai gondolkodásától. Utóbbi ugyanis a
bibliai üdvösségtörténet alapján áll, s ezér t kereken visszautasítja a nominalizmusnak ettól tel jesen idegen, meróben spekulatív módszerét. Bölcseleti felfogásában viszont .egyértelmúen nominalista, mert nem törekszik arra , hogya
bibliai és teológiai fogalmakon túl megragad ja eszmei lényegüket. Ez teológiai
gondolkodásában bizonyos következetlenségre vezet. Világos an mutat ja ezt
egyfe lól magáról Krisztu sról , másfelól a krisztusi kegyelemben való részesedésról és a szentségekról szóló tanítása közti különbség . Kri sztusról szólva, Szent
Agoston " sacramentum- exemplum" fogalompárját követi : Kr isztus elsősorban
sacramentum, vagyis az üdvözító kegyelem jele , közvetítóje és megvalós ítója
életünkben, s csak így, mint bel s ő er őforr ás , lesz exemplum, vagyis erkölcsi
példakép, akit követni tudunk. Ez az er őforr ás azonban szer int e csak a hitból
való megigazulás aktusában fejti ki éltetó kegye lmi erejét. A szentségek ennek
a megigazulásnak csak küls ó jelei ; létrendi értelemben nem teremtenek új kegyelm i állapotot : a kereszts ég is, az Eukarisztia is csak a hitból való megigazulás jeleként közli a krisztusi üdvösséget, nem valódi eszköze és oka .
Végeredményben Iserloh teológ iai téren még jobban kiszélesíti Lortz megállapítását: Luther , a nominalista hatások ell enére is, fóleg Kri sztu snak bibliai
szellemú köz éppon tba áll ítás ával és a hitéból eredó megigazulás hangsúlyozásával hitelesen katolikus hagyományt követett, s ebben " a hit tanúj a" .
A hitból eredó megigazulás klasszikus lutheri tanítását különben Otto Hermann Pesch tanulmányozta. A reformátor tanítását összevetve Aquinói Szent
Tamáséval , azt igyekezett kimutatni, hogya két teológiai felfogás k özt nincs áthidalhatatlan ellentét.' Az ötszáz éves jubileumra megjelent könyvében Pesch
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még tovább megy, s merés z párhuzamot von XXIII. János pápa aggiornament6ja, illetőleg a II. vatikáni zsinat reformjai, és Luther reformátori törekvései
k öz ött." Megállapítja, amit a Kato li kus/Lutheránus Vegyesbizottság nyilatkozata is kij elent, hogy a zsinat nem egy tanítása, mint az egyházi hagyomány
hitel es eleme, teljesen megfelel a reformátor szándékának. Ezek közé tartozik,
hogy az egyház "Isten népe" , amely állandó megújul ásra hivatott (eccles ia semper reform anda) ; hogy ennek a megúj ulásnak eleve n forrása az lsten igéje és
az arra adott h i vő válasz; hogy hitünk középpontjában Kr isztus keresztje áll;
hogy valamennyi h ivő részese Krisztu s paps ágának, s hogyafölszentelt papság ennek az általános pap ságnak a szolgálatában áll ; végül hogy az egyénnek
vallá si kérd ésekb en is joga van lelkii smereti szabadságára.
Végeredményben teh át Luthert - annak ellené re, hogy teológiájában a katolikus dogma némely pontjában, fő l eg az Eukaris ztia áldozati mivolta, a papi
rend szentségi jellege és az egyházi tekin tél y elis merése terén hiányok mut atkoznak - a kriszt usi hit tanújának tekinthetjük. Ebb ől azonban nem következik,
hogy - mi nt Peter Mann s mainzi katoli kus teológiai taná r tett e a félezredes
évfo rdu lóra írt kitű n ő képes élet raj zában" - u n s e r Vat e r i m G I a u b e n,
vagyis "a hitben atyánknak" tekintsük. Nem kétség es, hogy tanú ja az evangélium i hitnek, de hogy ez a tanúság egyet emes értékű tanúbizonysággá váljé k, ahhoz kato liku s és lutheránus teo lógu soknak közö s megbeszéléseken
arra kell tör eked niük, hogy végre beépítsék a reform átort a keres zténység ökumenikus kato licitásának abba a szerves egyetemességébe, amely teológiai
véleménykülönbs égeket is maga sabbrendű egységbe képes foglaln i. 12
Végül is mik azok a dö n tő pontok Luth er teológ iájában , amelyek korszerű
kato liku s érte lmezésével bizosítani lehet a reform átor helyét az egyetemes keresztény tan ítás hagyom ányos fo lyamatában? Kövessük a három lutheri elvet :
" sola Scr iptura , sola fide, sola gratia " . Hermen eutikai nézőpontunkat az határozza meg, hogy ezeknek az elvekn ek konkrét ért elme a századok folyamán,
főleg a történetkriti kai gondolkodás kialakulásával , bizonyos változáson ment
át.
A s o I a S c r i p t u r a elve a 16. században a túlságosan fölhalmozódott
egyházi hagyományok ell en irányult, amelyek zavar ták az evangéliumi tanítás
tisztaságát. Ma éppen a tört énetkr iti kai vizsgálatok alapján nyilv ánvaló , hogy
hit ünk közvetl en for rása az apo stoli igehirdetés, az a kérügma, amely az ősegy
házban meghirdette Krisztus üdvözí tő örömhírét és húsvétjának megváltó misztériurnát. Az újszövets égi szentí rás nem más, mint ennek az igehirdetésnek
írott dok umentuma, vagyis az é lő hagyom ány, a paradosis írásos rögzítése.
Az egyhá z írott ige alapjá n hird eti az evangél iumot, ám az evangélium megőr
zése és hiteles értelmezé se az egyházra van bízva. A kettó hermeneutikus kört
alkot, és ezzel, egymást kiegé szítve , szervesen összetartozik : lsten szava határozza meg az egyházi igehirdetést és a hivő életet, de az isteni ige hiteles közvetíté séért az egyh áz fe l e l ő s.
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A s o I a f i d e elvének eredeti értelme szintén tisztázódott. A 16. században az ún . "Werkheiligkeil", a jámbor tettekre ép ülö életszentség túlzásai ra
ellenhatásként jelentkezett. Ma, a szekularizált világban, nyilvánvalóan megtapasztaljuk, hogy Krisztus követésére, az evangéliumi életre csak is a hitben
megigazult ember képes. Am az is nyilvánvaló, hogy ebben az agnosztikus világban az orthodoxia orthopraxis nélkül semmitmondó : hitünk igazáról tette ink ,
egész életünk igazságával kell tanúságottennünk.
A s o I a g r a t i a elve az elózó kettónek egyetemes bibliai és teológiai
foglalata. Nemcsak egyéni üdvösségünk, hanem az üdvösség egész isteni
rend je , sót maga Jézus Krisztus, akiben lsten üdvözító szeretete személyes
valósággá lett , kegyelmi ajándék, a szó bibliai értelmében " cha ris" , amit semmiféle emberi teljesitménnyel sem lehet kiérdemelni. Am örökérvényű emberi
hivatásunk éppen az, hogy lsten felé nyílt szellem i szabadságunkkal önként
elfogadjuk ezt az isteni ajándékot, és hivó szeretetünk éló tetteivel válaszoljunk
rá. Ez Krisztus követése, az evangéliumi élet, hiszen az Úr sem tett mást, mint
hogy maradéktalanul elfogadta és válaszként mindhalálig megélte teljes Istenhez tartozását.
A Katolikus/Lutheránus Vegyesbizottság föntebb említett nyilatkozata ebben
a szellemben foglalja össze Luther lelki örökségét. A reformátor meggyózó
eróvel tetttanúságot lsten szabadító kegyelméról, s ezzel arra ind ít ott a s inditja
ma is az embert, hogy az evangéliumi hit rendíthetetlen bizalmával higgyen a
megváltó Krisztusban. Az egyháznak ebból az üdvözrtó hitból kell szüntelenül
megújulnia, a keresztényeknek pedig ebból kell erőt merrteniük, hogy életükkel
tanús ágot tegyenek lsten és ember szeretetéról. Luther Márton ezért "Jézus
Krisztus tanúja".
Békés Gellért
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Hllsz ~VE HALT MEG SIK SÁNDOR
1963. szept. 28-án, szombaton reggel húga és utolsó napjainak ápolója, Valent in n ővér - azóta már ó is halott - csak áldozni jött ki a kápolnai 5 órás
misére , s azonnal visszatért a haldokló ágyához: vitte melléje Azt, akit már
magához venni nem tudott. Néhány perccel 8 óra elótt - miközben ott ültem
a sarokban az ír óasztala mellett - szűnt meg, alig észrevehe tóen, a lélegzete.
Húsz év nem nagy idó a történelem során. De elég ahhoz, hogy felnójön
egy új nemzedék, amelyik már nem ismerte öt, I:s elég távlatot ad, hogy megkíséreljük kijelöl ni helyét. Ezzel a céllal íródtak az aláb bi sorok.
Sík Sándor minden jellemzóje megegyezik abban, hogy ez a rendkívül sokoldalú egyéniség mint e m b e r volt a legnagyobb. Eszményét pontosan megrajzolta ó maga : " Embernek lenni - csak embernek, semmi egyé bnek. - De annak
egésznek, épnek, - Föld-szülte földnek - és lsten-lehelte szépnek!" - Vajon
azt jelenti-e ez, hogy az eleven egyéniség eltávozás ával hatása is elhalványul?
Semmiképpen sem. A nagy egyéniség objektfv tettek és alkotások egész sorával írta bele magát századunk magyar életébe, irodalmába és egyházába.
Tudta, hogy az egyház i élet szíve a liturgia, az imádsá g. Fiatal tanár korában adta ki a " Sík- Schütz" néven közismertté vált, máig páratl an diákimakönyvet, amely egyúttal kalauz a keresztény önnevelésre és élet re. (Schütz Antal
neve mintegy a védnökséget jelzi; ó maga mindössze két dara bját írta .) Három
évtizeddel utóbb követte ezt a felnótteknek írt " Dicsóség l Békesség l" Teljes
lendülettel csatlakozott az egyházi ének reformmozgalmához, és a " Szent Vagy
Uram" számos szövegének át- vagy megírásával beleépült a legapróbb falu
istentiszteleteibe éppúgy, mint a Cecíl ia egyesület nagy énekléseibe - mindmáig . A zsoltárokat háromszor fordította le, egész életét végigkísérte ez a
munka ; és kiadott egy kitűnó himnuszfordítás-gyűjteményt is, a Himnuszok
könyvét.
Mindig boldogan és felelősségtudattal hirdette lsten szavát a szószékról ,
beszédekben, beszédsorozatokban . Könyvalakban is megjelent az Árpá dház
szentjei ról tartott hat rádiós beszéde (Szent magyarság 1936) és néhány konferenciabeszéde a Vigili ában meg " A kettós végtelen" c. gyűj temé ny be n. Utóbbiak fogalommá váltak évek hosszú során át; advent és nagyböjt idején sereglettek rájuk az emberek. Rónay György írja : " A magyar spiritualitás történetének egyik fontos , a legújabbkorinak pedig min den bizonnyal legfont osabb fejezete ez . . . A Zsinat mindazt szentesítette, amit ez a keresztény humanizmus
hirdetett és kiformálni igyekezett . .. a felelós személyiségben gondol kodó kereszténységet . . . a teljes emberség kibontakoztatásának opti mista d e rűjébe n . "

Közép iskolai tanári éveiben mint neveló , fiúk százaira, mint cserkészvezetó
(cikkeivel is a Zászlónkban és a Magyar cserkészvezetók könyvével) ezrekre
gyako rolt életre szóló hatást , ami k és őbb tovább sugárzott saját csalá di életükben. Az egyet9mi katedrán persze kicsit távolabb jutott hall gatóitól, de ott is
minden alkalmat megragadott az emberség közvetlen fejlesztésére (évnyitó
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előadások,

"szemkinyitó olvasmányok", szemináriumi munka stb.). Azok közül,
akikre d ö n tő bef olyással volt , elég Radnóti Miklós nevét emlftenünk. " Mélyre
evezell" az egyéni lelkivezetés terén is, levelekben és személyesen (vö. Szolgálat 20. sz.),
1947-tól Ó leli Tomek Vince utóda a magyar piarista rendtartomány élén.
Ezt a nem rá szabolI feladatot hósies odaadá ssal t öltötte be. Bölcsességének,
finom érzékének sokat köszönhet rendje és a magyar egyházi élet.
Mint az irodalomtudomány embere, másfél évtizeden át igyekezell szegedi
hallgatóival megismertetni és megszerelletn i a magyar irodalmat, amint errő l
a fennmaradt sokszorosítolI jegyzetek köteg e tanúskod ik. Igényes volt, de nem
adatokb an, hanem a lényegben . És nemc sak tudományos munkára taníloll
meg, hanem - példájával és elméletben is - az átadás múvészetére . "Szakmai"
könyvei közül a " Gárdonyi, Ady, Prohászka " , főleg középsó részében, merész
útt ör és volt; " Pázmány, az ember és az író " máig nélkülözhetetlen gazdag
summázás; "Zrínyi Miklós" drámaian összefog 011 jellemrajz. E téren múködésének koronája a három kötetes " Esztéti ka" . Máig kiadatlan " Az olvasás tudománya." Rengeteg kisebb-nagyobb tanulmánya jelent meg, főleg a Vigiliában,
amely nek új raindulása után szerke sztóje is volt , és országszerte tartolI előadá
sok at. Akadémiai székfoglalójából ("A magyar költók istenélménye" ) sajnos
csak egyes fejezetek készültek el. A "vallásos" vagy " katolikus" iroda lom körüli rengeteg fél reértésnek nem volt nála avatott abb tisztázója. De azt sem tartolla magától idegennek, hogy középiskolai irodalmi tankönyvek szerkesztésében múködjék közre, eló bb tanár korában, maj d a Köznevelési Tanácsban
töltö tt idó alatt .
Mi ndig újra vonzolIa a színpad világa, és itt is figyelemre méltó eredményeket mutatott fel: az " Alexius" c. misztérium, mesejátéka: " A boldog ember
inge", az " Advent" orató rium, az " István király" c. történe lmi tragéd ia, "Az
égigé ró torony " és a még kiadatlan "Testvérek". "Hét szép história" címen
jelentek meg stilizált novellái , Juhász Vilmossal szerkesztette ..A szeretet breviáriuma" c. antológiát.
Uto ljára hagytuk azt, ami legismertebb : költészetél. Tizenk ét önálló kötete
jele nt meg, nem számítva a három nagy gyújteményt (uto ljára 1976-ban). Az
első , útkeresó kötetek kor tö rténeti szerepe fontos, idó álló értéke csekélyebb.
A " Sarlós boldogasszony" kötellel (1928) kezdődik a kibontakozás. Országszerte
sokfelé - majd erói gyengülésével családi körökben - kedwel és múvészien
adoll is elő versei ből. Talán két nagy jellemző jét emelnénk ki költészetének :
mindig töretlen - bár olykor tragi kus árnyalatú - optimizmusát és a lelki élet
finom árnyalatai nak élményszerú ábrázolását. Öregkori versei stílusban, hangulatban nagyon emlé keztetnek Arany "Csziké" -ire.
Mindent összevéve: századunk kevés magya rja gyakorolt ilyen mély, sokoldalú és pozitív hatást élet ünk re. Csak kívánha tjuk , hogy ez múvein ek olvasása
által folytatódjék.
Kardos Klára
6
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LEVELEK A M ISSZIÖBÖl
Yang Clng-chungnak születésnapja volt e hónapban, meg még négy gyereknek.
Mind szellemileg fogyatékosok , de élő, érző gyerekek. A rendes Iskola nem fog adja
be Oket . nem képesek a t öbbi ekkel haladnI. De nem ls annyi ra képtelenek, hogy ne
érezzék, ne tud ják: nem oly anok , mint a tö bbie k, lenézik , megvetik, kinev etik Oket.
Ök mind ig .pofonokat" kapnak. Soha nem sikerül nekik semmI. Ezért fők ép p az érte lmesebbek sokat szenvednek, elke serednek. Egyesek erőszakos rombolók lesznek,
mások saját magukat akarják megsemm lsit enl , fejüket ű t l k , Igazán . a falnak rnennek" .
Min él Idősebbek, annál szomorúbb ak. Lo A·hl már húsz éven f elül van. Nem akar hazamenni, az utcára sem vagy a közös kir ándulásra . Szégyelli magát . Inkább az Intézetben
marad .hazat örlznt". Születésn apjuk a csal ádban szomorú nap. Nem ls beszélnek róla .
Közeleg a karácsony. Jézus születésnapja. Mi t csinálju k ezekkel a . kül önleqes"
gyerekekkel , hogy örül jene k az Úr születésének - és a magukénak ls ? Ök ls az örök
élet örökösei , a mennyorsz ág őráj u k ls vár. Ök Igazán ártatlanok, t iszta szfvúek, nagy
korukban sem tudnak vétkezni. Onneplés kell! Készülni , várni kell egy ünnepre. Ez ad
örömet . Mindenkinek kell ünneplés. A mindennapi , hétk öznapi fel őröl ; unalmas lesz
a sz ép élet ls . A fogyat ékosoknak még inkább kell az ünneplés. Ha elérjük, hogy örülni
tudnak a maguk szület ésének, akkor az Úr Jézus szület ésének ls örüln ek. MI a testtszell emi fogyat ékos gyerekek Intézetében minden hónapban tartunk egy kis .ka rácsonyt" : születésnapi ünnepsé get . Ak ik a hónapban születtek, piros rózsát kapnak a
mellükre. a főhelyen ülnek az Igazgatósággal, minden oszt ály (öt gyerek egy oszt ály)
feiköszönt i ők e t egy betanult énekkel , játékkal. lelkesen jelentkeznek szabadon választ ott szólóénekre, fe lköszöntőre ls . Mindenki készül, mi ndenki örül , mindenki ünnepl
hangulatban van, és részesedik a rendkivüli nagy tortában vagy a kül ön kis tort ában.
amelynek gyertyáit az ünnepeltek taps és ének k öz őrt közösen fújják el, közösen kezdenek egy még szerencsésebb új esztendőt élet ükben .. .
KI akar e gyerekek havi nagy tortájához hozzájáruln i? Karácsonyi örömet szerezni?
Imában velünk egyesülni?
Most tervezem a harmadik Int ézetet a legalacsony abb IntellIgenci ahányadosúak
számára. Az első kettőben 90 gyerm ek 22 t anlt óval kap nevel ést az élet re. Már a kormány ls kezd Jobban törődni velün k. A hazai paptestvérek mis éi missz iós Impulzust
adnak.
P. Jaschkó István SJ
51 Shul Yuan St.
Hsinchu 300, Taiw an, R.O .C.

+

Pár hónappal ezelőtt kaptam egy csomagot. Magyar füzet ek és Iskolaszerek voltak
benne. Feladó nélkül jött. igy nem tudtam megállapitani , kin ek kell megköszönnöm a
segitséget .
Most már több mint egy éve, hogy Burgenlandból látogatók érk ezt ek. László István
püspök jött Ide hozzánk 20 személy társas ágában. Az egyházmegye sokat segftett Itt
Paraguayban az utolsó húsz év alatt. A ml kápolnán kat és a lányiskolát is seqlts éaükkel ép ít ettü k. De nem az anyagi támogatás vo lt a legfontos abb, hanem hogy itt együtt
imádkoztunk az Itteni népért és hazánk boldogságáért. IOs a jótev ök ért . akik segit enek,
hogy Itteni feladatunkat a hithirdetésben meg tudjuk oldanI. Nekünk nagy élmény volt
a látogatás , és az Itteni embereknek szemük elé t árult az egyház egysége, mikor különbözö nyelv en ugyanazt a Krisztust dlcs öltett ük.
Volt más élményem ls az Idén, amit érdemes megemlít enI. P. Hlrth Vilmossal meglátogatt uk a Paraguay közelében l évő magyar bencések házát BrazIli ában. IOn ugyan
nem Ismert em ők e t , viszont voltak közös I sm erős e ink. 1940·tő l 1948-lg tanultam a
kő szeg i gimnáziumban, és éle tem legfontos abb szakaszát bencések form álták . Ezért
viseli Iskolánk és az It teni tele pülés Szent Benedek nevét . Ezért nevelj ük tanulóinkat
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az .ora et labora' szellemében. Sok Iskolában megfordultam közben, és be kellett
látnom, hogya kőszegi Iskola felvehette a versenyt szinvonalában az összes tskclával , amit később megismertem. Tanáraim közül az Idők folyamán azokat becsültem
leginkább, akik a legszigorúbbak voltak. Természetesen legtöbbjük már régen boldog
örök álmát alussza. de tovább élnek bennünk szellemükkel. I::s az ő szellemüket majd
átadjuk a jövendő nemzedéknek .
P. Gaal Jenő SVD
Escuela Agricola San Benlto
C. C. 37, Encarnaclón, Paraguay

+
Beszámolok nagy népmissziónkról. 1981 novemberében és 1982 áprilisában Clóvls
Bóvo redemptorista alaposan előkész ítette. A 3 pl ébánlán és 38 kápolnában kis bázisközösségeket alakltott. amelye k 40 napon át minden est e házról házra kís értek egy
Márla-k épet. Márla, a brazil ok Anyja és Királynője. fölkereste a szegények agyagkuny·
hól t és a jobbmódúak lakásait egyaránt. Ezer szlvb öl. ezer ajakról tört fel a köszöntés: Odvözlégy, Királynő, Irgalmasság Anyjai Mindenki vállán kívánta hordozni a képet.
Gyerekek virággal, gyertyával. petróleumlámpával kísérték. Mindegyik hely. ahol járt .
kis emlékplakettet kapott az ajtajára a pontos dátummal. A képet az asztalra tették
(akinek nem volt asztala , a szomszédtól kért kölcsön), majd olvasóimádság , szentírásolvasás. Ima és testvéri beszélgetés következett. A család boldog volt. hogy egy napig
lsten Anyját tIsztelhetIk körükben. Következő este azután tovább vitték a képet a
szomszédba.
Egyházmegyénk területe nagyobb, mint Sválcé, félmillió, többnyire szegény lakossal. 28 plébániá ján csak 17 pap van. Szomszédom 67 éves derék brazil pap. 40 éve
három plébáni át lát el 70 OOO lakossal, tel jesen egyedül. Legalább az én három plébániám részesülhetett (18 év utáni) népmisszióban 8 napon át, hála a három derék
redemptorista p átern ak. A misszió kezdet ére körmenetben vonultak fel az egyes lma.
csoportok . A napirend a következő volt: Reggel 5-kor ébresztő: .D lcsértessék a Jézus
Krisztusi Keljetek föl, és adjatok hálát a mennyei Atyának a kezdődő napérti Jézus
Krisztus, Isteni Megváltónk, búnbánatl körmenetre hívJ' Ezután Imádkozva vonultunk
végig a hepehupás utcákon a 6 órás misére és pr édikációra. 9-kor a tanul ök és gyerekek voltak soron. 10-kor a keresztelendők és bérmálkozók okt atása (püspökünk ut ána
16 napon át 4000 fiatalt és felnőttet bérm ált meg) . Du. 2-kor Ismét a gyerekek jöttek,
3 órára a családok . akiknek mísszlós órájába erősen bevontuk a népi áltatos s áql formákat: szenrk épek. gyógyfüvek megáldása, saját maguk készítette keresztek ... 4 órakor
kapták a keresztelendők és b érmálkezök második oktatásukat, majd este 7 órakor volt
a nagy Igehirdetés esti mls ével. Itt ls sok meglepetést készitettünk, pl. a fiatalok
egyenként szentelték magukat a Szeplötelenül Fogantatottnak egy-egy szál virág átnyújtásával. Végül 8 órától voltak az .állapotbell tanítások' férfiak. nők, fiatalok számára. - A három nagy plébánia után a kisebb falvak 3 napos misszióban részesültek.
1983-ra mélyen szántó utómlsszlót tervezünk .
Láttam II. János Pál páp át könnyezni, amint brazil földön nyomorultakat látogatott.
Brazília első neve: Terra da Santa Cruz - Terra da Vera Cruz: a valódi Kereszt orsz ága. Belarmlna asszony még fiatal , de tüdőbaja annyira legyöngítette, hogy már nem
bir [árnl, Rongyokon fekve találtam a puszta földön. Kis ötéves leányát küldi naponta
az élelmiszert összekoIdul nl. Az Úr Jézus nevében veszünk egy ágyat és matracot
részükre . Missziós adományotok segft hozzá. Már három hónap óta két kőm űves. két
segédmunkás dolgozik a szegények házalt javltandó, épltendó. - Másik adományotok
segitett 80 világi apostol részére 3 napos lelk igyakorlatot tartani jún. 4-6-lg. 3700 km'
területről hoztuk össze őket . ,Az animador a katolikus bázisközösségek szent hívat ása" volt a főtéma. (Animador: a csoportok világi vezetője.) Szentóra, hajnali kis
officium éneklése, közös tapasztalatcsere gazdagitotta a programot.
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Szeretnénk mezőgazdasági Iskolát nyitni: öntözéssel ez a parlagos vidék a legszebb
trópusi gyümölc söket t eremné, mert hála Istennek mindig süt a nap, Keresek vil ági
szakembereket. miss ziós s egitőke t. Imáit okat kérem.
Klener László
45170 Tremedal , Bahla, Brazíl ia

+
Bizony a jó lste n keze nehezedett Brazíllára. Délen nagy, hónapokig t artó árvíz volt ,
ezerszámra veszte tték oda mindenüket. A jószágok egész csord ája a vIzbe veszett .
IOszakon meg öt évi szárazságtól pusztul ember, állat. Maga Brazili a pedig elszeq ényedett, vagyelszegényített ék! A Jó l st en tudja, ml lesz? A drágaság minden nap nö. Sokat költünk benzlnre , mert 6 km-re van a város az ö re g ott h o n u n kt ő l. és az alkalmazot·
tak ott laknak. Itt nincs semmi , mi ndent a városból kell hozni. De hála Istenn ek nem
panaszkodom. Szent József mi ndig segit, kinyitja a nép sz ív ét, és még semmi ben sem
szenvedt ünk hiányt. Csak egy a probl éma: n őv ér egyedül vagyok. A fia talabbnak szlvbaja van, nem tud dol gozni. A másikn ak 94 éves édesanyj át kell gondoznia. Volt Itt
egy öreg, 76 éves lazarista aty a. aki mindennap misézett. De nem birta a magányt .
Visszament t ársai kör ébe. Hát az öreg 80 éves magyarnak kl kell tart ani. ami g az
Ist eni Gondvisel és küld valakit , hogy ezek a családj uktó l elhagyato tt öregek és gyá·
molt alanok ne maradjanak magukra. Al ázatt al Imáikat kérem, és néha küld jenek papi
áldást Ide messze Brazfll ába. Ist en áldását és erejé t kérv e mindny ájukra, nagyon kö.
szönöm testvéri magyar szeretetüket .
Sr. Brodnyánszky Györgylke
Asll o S. Vlcente. C. P. 125
19800 As sis , Brazili a

+

Karácsony e lőtt hoss zabban mal árt ás kodtam . mert kifogyt am ai orvosságból. Utána
meg a harmattan volt olyan erő s , hogy 3 het es Inf luenzát kapt am, egy het es hangtalansággal. Azért mentem t anit ani, de lev élírásra nem maradt IdO. A harmattan szél , amely
a Szaharából a port ide fújja, úgyhogy a l eve g ő t ele van por ral ; nem látjuk a napot
sem, csak féli g-meddig van vil ágos nappal. Itt Accrában kb. 2 hónapig tartott az Idén.
különbe n csak 4-6 hét ig tart. Az embernek a szája , ujj al stb. klrep ednek a száraz.
poros leveq ötöl. a szemünk fáj .
Hallottak a nagy zúrzavarról ? Nigéria visszaküldött egy millIónál több ghanait , két
héten belül. Még min dig jön nek. IOn ls segít ett em az étel kiadásba n, de a pénzünk ls
meg az ét elünk is kifogyott . Csütört ökön már semmi nk sem vol t, s még az egyet len
takarómat ls odaadtam a vl sszal övök nek, akik a kórházba kerül te k, és csak a földön
kaptak helyet. De mil yen jó a Gondvisel és! Pént eken jött néhány csomag steyli rnlszszl ös központ unkból éle lmiszerrel s néhány takaróval. Az Onök adományát a ktlakottato ttak rés zére, másik fe lét az Iskolára és a szegény betegek orvosságára fogjuk
felhasználnI. Úgy látszik, hogy min dig mélyebbre sülly edünk anyagila g. 1 dollár most
29 cedi a, de mi még annyit sem kapunk fi zetésül egy napra. Egy to jás f élnap l fiz etés .
Egy gallon (kb. 4 I) benzin 25 cedla. Egy munkás napl fi zetése 20 cedla - egy üveg
sör ára. Ma a reggeli mind Európából jött. Még ml sem lét ezhetn énk európai jótevők
nélkül. A jó ls ten áldja meg mi ndannyiukat !
Az Itte ni magyarokkal ls kétszer összejö ttü nk. Itt nehéz a helyzet , Igy össze kell
nekik fogni. Európában a jólét szétszaggatja őket . Itt Igazán segitenek egymáson .
Még egy jó hír . Egy osztr ák néni Irt Bécsböl. akivel ausztriai t art ózkodásom alatt
találkozt am. O kil épett az Egyházból. és hitbel i k é telyek t ől szenvedett. Kértem, hogy
imádkozzék értünk is Ghanában, mert ima nél kül ml sem tudun k semm it lsten országa
érdekében tenn i. Ez a mondat nem hagyta békében. Vi sszatért , s most nagyon boldog .
•61 évvel most megtapasztai hatom az Ist ennel és Jézussal egyesült életet" - Irja , és :
. t udj a meg. hogy nemcsak Ghanában, hanem Itt Bécsben is mi ssziós munkát végzett ."
Iste nnek legy en hála!
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Nagyon hálás vagyok azért is. hogy kapunk egy Dies el·Volksw agent az ausztriai
MIVA·t ól. a ghanal utak ra mege rősftve . Kérném lrn álkat , hogy egészben érkezzék meg.
Eddi g hála a jó Ist ennek nálunk nem loptak. de külö nben a lopás borzasztó iramban
rneqy, pedig ha megkapják a lopót . maj dnem agyonverl k. s néha Igazán halálra ls ver lk ,
kül önösen a ghanal t örzsek. - Júl. 17-én az aceral püspöki egyházmegye 3 új papot.
4 diakónust és 2 verb it a szerzet est szent elt fel. Nagy volt az öröm és ujjo ngás. pedig
nem volt ebéd csak az ünnepeltek nek és rokonaiknak. A katedrál is tömve volt. 9 órakor
k e zd ődö tt a szert art ás , s du. 1/2 3-kor érkeztünk haza. Augusztus IS·lg lelkigyakorlatoze m. magamban. Az Idén nincs v e zető atya. az SVD-nek sem. Nagy csoport ot nem
is lehet éte lle l ellát nI. Kérem Imájukat. IS·én 30 éve lesz örökfogadalmamnak. s 39 éve
bel épésem nek.
Sr. Káró M agdolna S. Sp. S.

P. O. Box 2763

+

Accra . Ghána . W. Afr ica

Adom ányuk egy részét a 4 éves ki sfi ú. Wilson operációjára fogom ford ftani. A sze mét kell megoperálni. Nem vol t üres ágya kórh ázban. [gy Ismét haza kelle tt hoznunk
édesanyjáva l a buszon 12 órányir a levő Cop la p éb ól. Csak januárra biztatt ak hellyel. Karácsony előtt két n őv ér. korábbl elöljáróim akart ak megl átogatni bennünket New
Vorkból. A repülő útközben lezuhant , fel robbant . és mind a 46 utas elégett. A n öv éreket a püspök a gy ü rü j ü kről feli smert e. és [gy megkaptu k a holttest üket . Igy kara csonyunk csupa lma és ámulat volt lsten akaratán és útjain . s áté rzése annak. milyen
értékt elen mtnden , ami föld I. - 1983 febru árjáig még Itt delpozern . azután áthelyeznek. Előtte megl átogathatom st ájerorsz ági édesanyámat. (A nővér azóta tud ás ített .
hogy elölj árói engedély ével egyeló re hosszabb Ideig öre g. bete g édesanyja mell et t
marad.)
Sr . Elf rie de König
(Hazulról:) Szívesen vállaljuk a szenvedést és imádságot a Szolgálat útján megis mert. missziókban él ö Aty ákért és Nóvérekért . M agam r ész ér ól más segi ts éget nem
tu dok nyújt ani neki k. de igen nagy szeretette l és csodálattal adózom nekik a sok küz.
delern. nélkül özés. sok munkájuk miatt. Sokszor megdöbbenve olvasom a missziókról
irt soro kat. s minden vágyam az O támogat ásuk.

PAPI JUBILEU MOK
Rubinmisék: Pinezich Rezsó, a györ i székes káp talan olvas ókanonokja . augusztusban ünn epelte szente lésé nek 70. évfordu lóját és 93. születésnapját.
Hat évig volt szem ináriumi rektor. Máig lelkipásztorként múködi k : regge l
6-kor rnis ézik , utána gyón tat. " Nekü nk az a feladatunk , hogy emeljünk
másokat és szebbé tegyük az életet. Van ért elme a becsületes . tiszta,
szép életnek " - mondotta félórás besz édében .
Dr. Szabadka Zoltán Medárd, a Jászó-premontrei rend 93 éves szen iorja. okI.
15-én Pannonhalmán. A Szentatya áld ását küldte a jubi lánsnak.
Vasmisék: Horváth János ny. fertöend rédi esperesplébános júl. 1O-én Fert öd
tl .-n (Süttörö n)
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RépásI István, 90 évével lelkipásztor Nyfrlugoson 54 éve. Néha a fillába is gyalog megy. Vasmiséje napján is úgy kellett "kihúzni" a gyóntatószékböl.
Kézvezetője Csontos Barna kanonok, provikárius volt.
Dr. Szalay Albin László, a csornai premontreiek 88 éves nesztora, ny. keszthelyi gimn. igazgató, okt. 2-án, a Liz iői Szt. Teré z templom búcsúnapján
Rákoshegyen, ahol nyugdfjasként 32 évig múkődött. Szónoka Dr. Bánk
József érsek volt. A Szentatya áldását küld te.
Gyémántmise: Huchthausen Lajos Veszprémben jún. 17-én csendben, csak
legközelebbi környezete részvételével, majd másnap ünnepélyesen a Regina Mundi pléb ániatem plomban, ahol kézvezetője és szónoka Tóth
László segédpüspök volt. Szendi püspök levelében kiemelte, hogy bár
előző évben nyugdíjba ment , plébániai munkáját változatlan odaadással
folytatja.
Aranymisék: Szabados Imre Anzelm OFM, a váci Szt. Kereszt templom lelkipásztora, jún . 18-án. Kézvezetője Bánk József érsekpüspök. szónoka
Várad i Béla volt fer. tartományfőnök volt. Kései hivatás: mint péksegéd
kezdte útját, majd a rendben a nyomdászmesterséget is kitanulta.
Pelsch Laj os SDB jún . 29-én Csillaghegyen , ahol primíciáját is tartotta.
Nagy Elek főesperes, c. prépost a Hódme zővasárhely-belvárosi templomban ,
amelynek 25 éve pléb ánosa , júl. 2-án Kézveze tője és szónoka Bánk József érsekpüspök volt.
P. Derecskei János SJ (USA), a külföldi magyar jezsuiták nesztora, szept. 8-án
Torontóban. 92 évével ma is aktfv lelkipásztor.
POspöki kinevezés: A Szentatya dr. Szendi József eddi gi veszprémi apostoli
kormányzót veszprémi megyéspüspökké nevezte ki. ~Ietrajzát lásd lapunk
54. sz-ban .
A hazai magy aro k szentévi fózarándoklata az okt. 8-ára eső héten volt : Léka i
bíborossal az élükön 9 püspök, 50 pap, 10 szemin arista és kb. 500 hivő
járt Rómában és Assisiben. A Szentatya okt. 8-án küJönkihallgatáson
fogadta őket és beszédet int ézett hozzájuk , amelynek a végét magyarul
mondta .

Csak azt mondhatom : .Ragadd meg az adott pillanatot, és Igyekezzél megtenni azt,
ami éppen kötelességed! Ugyanakkor pedig élj mindig abban az örökké új misztériumban, akit Istennek hívunk . O nemcsa k kormányoz és él , hanem hihetetlen jóságában
egészen személyes módon érin tkezik ve led. Tekints a megfeszftett Jézusra: csakis ő
adhat erőt, hogy viseld az élet et úgy, amilyen: Nem tudnék mást mondani, mint ezeket az örök keresztény alapelveket, amelyek általános értékű Igazságok. Ez a gondolat bátortt: .Meddlg tart még , amIg eljön az est e? Nem tudom . Dolgozzunk hát , mig
nappal van. Tudom. hogy végül ls üres kézzel távozorn, dehát ez fgy ls van jól. A kereszten fü ggö Jézusra t ekintek, és Igy megyek el. Am i pedig ott vár, az nem más,
mint lsten örökkévaló felfoghatatlansága!· (Karl Rahnar egy 1981 -es Interjúban .)
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Gerhard Kroll: J é z u s n y o m á b a n. Ford. dr . Diós István. Szent István Társulat .
Budapest 1982. 595 o.
Igen értékes és hasznos könyvvel gazdagodott a magyar közönség ennek az eredetileg a lipcsei St. Benno kiadónál megjelent münek a fordftásával.
Kroll, ahogy maga is Irla bemutatkozójában a könyv fedőlapján. nem végezhetett
régészeti kutatásokat a Szentföldön. Csak akkor jutott el oda először, amikor munkáj a
már a nyolcadik ki adást érte meg. De évti zedeken át tanulmányozta a helyszini vlzs gálatok eredményeit. s tette hozzáférhetővé a szakemberek szük körén t úli hallpat óság számára, elős zör előadások, majd könyv formájában. A kutat ások haladásával rnlndig Időszerüsitette müvét . Fejezetei végigkísérik Jézus életét. egészen meqdlcs öüléséig.
A történelemkritikai szempontot. az Irodalmi és formakritIkát Isme rI. Emlftést is
tesz róluk több helyen . De nem erre helyezi a fő hangsúlyt. nem ls juttat nekik fonto sabb szerepet, A történelmi vizsgálatoknál ls Inkább a régészeti és földrajzi kutatá sokra ford it ja figyelmét. Ezen a területen Igen érdekes és változatos anyagot tár elénk
Jézus életének körülményeiről, koráról , a palesztinai szent helyek történelméről. vi szontagságalról, az ásatások ta núságtétel é ről.
Tudja, hogy az evangélista .e lsös orban nem konkrét történeti rés zletkérdéseket
akar elbeszélni, hanem meghatározott üdvtörténeti Igazságokat tart közlendőnek. De
ha eközben, a kortörténeti háttér megrajzolásakor, néhány ,morzsa' lehull a kronológiai
vizsgá lódás támpontjaként. azt nem hagyhatjuk figyelmen kivűl" (87) . Néha csak .ne ·
gativ· eredményt ér el: a leletek .semmlvel nem mondanak ellen az evanqéllurnnak"
(375) . Másko r pedig a szórványos adatok adnak .elég t ámpontot ahhoz, hogy Igaznak
fogadjuk el a legkorábbI Idők óta változatlan eredményt, amel y a Golgotát a mal Szentsir templom hely ére, a régi Jeruzsálem északkeleti peremére helyez]" (463) . Ezeknek
az összefüggéseknek feltárásában áll ereje , Itt mutatkozik meg érdekfeszitő stílusa .
a hitben gyökerező. de kutatásokra és adatokra támaszkodó értelmezése. A szellem történeti magyarázat nem mindig kapcsolódik szervesen a fejezetekben tárgyalt k érdésekhez . Mintegy függv ényként szerepel (pl. a bölcsek csillagánáll. S az egyes evangéllsták sajátos teol ógiai beállltottságának kifejtése hasznos lehetett volna nem egy
helyen; mint pl. Jézus végső szavainak értelmezésénél (472-475) .
A magyar ford ítás gördülékeny, egyben hüséges . Gazdag képanyaga igen jó mlnös égü, a rajzok és tábl ázatok magyar feliratai találóak. A könyv végére csatolt kiegészités :
. A Szentf öld magyar lrodalm áböl" . jól érzékelteti. mennyire hézagpótló kiadvánnyal
állunk szemben. Az utolsó negyven évben Igen kevés Idevágó könyv jelent meg nyel .
vünkön. Kimaradt viszont a felsorolásból Gyürki László munkája : Ddvözltőnk sz ülöföldjén (Ecclesia Könyvkiadó , Bp. 1977). - A könyv remek ajándék lehet azoknak ls, akik
Jézus életéből és az evangéli umokban a történelmi kérdések iránt érdeklődnek.
Szabó László

Josef Holzner: S z e n t P á I . Az apostol élete és leveleI. Ford. dr. Fekete Antal.
Szent István Társulat. Budapest 19B2, 537 o.
Ugyanolyan é rd e k l ő d é a s e l vettem kezembe Holzner Paulusának magyar forditá sát ,
mint négy évtizeddel eze lőtt az eredeti német munka első kiadását. Már akkor föl ·
figyeltem, hogy a szerz ö német lété re mennyire élé nken és olv asmányosan dolgozta
fel gazdag anyagát. Ezt most fokozza a nagyszer ü hazai ford ftás - dr . Fekete Anta l
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piarista gondos munkája -, amelynek nyelve nemcsak magyaros és fordulatos . hanem
Izes ls.
A könyvnek varázsa van. Titka bizonyára abban rejlik, hogy a szerzö már római
tanulmányai Idején nagyon beleszer etett a népek apostolába. Később mi nt lelkipásztor
és gimnáziumi hittanár nem restelIte a fáradságot, hogy közelebb kerüljön könyvének
h ös éhez: korához és szellemi környezetéhez. Sem a flzlka lt , amikor nyári s z ű n l d e l é t
keleti utazásokra forditotta, Pál nyomait keresve (a 22. német kiadás éles megflgyelOnek és kr itikus gondolkodónak Jellemzi a szerz öt, 9.0 .1, sem a szellemit, amikor felkutatta a rengeteg forrást és Irod almat. Az apostoll ut akat szeml életesen írja le , a
városok . t artom ányok keletkezését . fejl ödés ét, nyüzsgő életét festőlen vázolja. Meg.
magyarázza hős e missziós módszer ét : . rendszerl nt azt a barázdát követi, amit a zsidó
kivándorlás hosszú Idők óta rneqhúzott" ( 111 l. A missziós beszédek gazdag tartaimát
a páli levelek gondolatvIlágából szúrl le . Nem feledkezik meg kereszt jeiről. bört önéletéről , sok rendbeli szenvedéséről.
Pál jellemét sokoldalú an és mesterien rajzolja meg, leve leit nagy gonddal elemz I.
De életszerűen mut atja be munkat ársait ls : Pál és Barnabás egymást jól klegészltő
j ell emét (87-88), legkedvesebb t anltványa, Tlmóteus hiv atásának k ifejlődését (162),
a rokonszenves Lukácsot, a . kedves orvost" (164), a Fll lppl -bel! Udlát, az első európai
keresztény nőt , mint a . csa láde qyh áz" gondozóját (172-1771. Kedves házlgazdájáról
annak le lrásakor emléke zik meg, hogyan szerkeszt ödnek meg Pál levelei : Aquil a rn ühelye az a megszentelt hely. ahol lsten Lelke csendes szárnysuhogássa l megéri nti az
apostol lelk ét (312J.
Vajon a hangulatos ű t l efr á s ok . kornak és helynek történelmi v ázelása. a f inom
lélektani j elle mf est és nem Inkább életregénnyé varázsolja-e ezt a könyv et ? Példának
felhozza valaki Pál athéni Ismerkedését a város sal: mintegy útlkalauzzal a kezében
fedeztetl föl vele ennek a középkorl egyetemi városokhoz hasonló metropollsnak nevezetessége lt . A szerzö saját t apasztalataln . tanulmányain túl bizonyára fe lhasznált
városismertetéseket. De hogy még élete végén ls újra és újra javltotta a külö n böző
kiadásokat. annak tanúja testv éröcsém. aki nemrég jelezte nekern. hogy még 1942-ben
ls egy német barátja útján sok dokumentumot küldtek neki At hénböl. Külön ben maga
Pál valóban napokon át kószált a városban. hogy ezeknek a különö s emberekne k lste nkeres éséről táj6kozódjék (vö. ApCs el 17.23J .
A könyvnek kül önös érdeme, hogy Holzner holisztikus . átfogó módszert alkalmaz
az anyag feldolgozásában . A korra jzokon és környezetlerrásokon kIvül annyira Ismeri
Pál lrása lt. hogy csodálatos eml ékezettel állandóan fejében fo rgatja a páli eszméket
és az egész blbll át, s Igy egy·egy gondolatá t az egész páli összefüggésbe épIti bele .
Kissé furcsának találom az Irodalomra való hivatkozását . Csak a könyvek eimére utal .
de nem adja meg a pontos lelőhelyet . Ezzel természetesen a jegyzetek garmadájátó l
mentette meg az olvas ót. de ha valaki aszövegösszefüggést szeretné megism erni .
nem kis munkájába kerül. hogy megt alálja .
A könyvet ma ls érdemes volt kiadnI. Bár a páli levelek exegézlse mérföldes léptekkel haladt elöre, a páli egyházak szerkezetére vonatkozólag új elméletek s zülettek ,
de azért aki közelebbról akarja megismerni a népek apostolát, változatl anul szIvesen
nyúl Holzner életrajzához.
Öry M.

Desmond Dolg: T e r é z a n y a. n é p e é s m u n k á j a. - Mal colm Muggerldge:
Ist enért K a I k u t t a I T e r é z a n y a . Elmélkedések. Forditotta Görgey.
Jolsvay Edit . Szent István Társulat. Budapest 1983, 168 o.
Orömmel köszöntjük a Teréz anyáról magyar földön megje lent másodi k mOvet. Az
azóta elhunyt Hald ék János önálló munkája után ez most fo rditás . Desmond Dolg kalkuttal újságlró, anyakönyvIleg protestáns; fényképész munkatársa. Raghu Ral. hindu.
A könyv lényegében Dolg cikkein alapul; ennek Isme retében megértjük. hogy leg·
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gyengébb oldala a szerkezete . Bőven kárpótol viszont ezért a sok érdekes részlet,
szines lel rás, .couleur locale" - utóbbi ból néha talán kics it több ls a kelleténél és az énei mi töl tet , két Irányban is : szenvedély es indus hazafis ág és odaadó bámulat
Teréz anyáék és munkájuk Iránt . - Szerencsés választás volt a magyar kiadásba fölvett másik kis gyüj temény : szemelvények Teréz anya szavaiból , lrnélböl. leveleiból, elmélye dő jellegével jól klegészlti a másikat. (Az eredetinek kedvesen többértelmü
cl me: . A Glft fo r God" , ajándék Ist ennek.)
Göraey -Jol svay Edit eredeti angolból fo rdít, és kitünő munkát végzett. Szinte éreznl, amint nagy kedvvel együtt lendül az eredetivel , keverve-válogatva aszlneket,
árnyala tokat, hangulatokat. Lektor kezén azonban aligha ment át a kézirat, pedig ezt
a legjobb fo rdítás sem nélkülözhetI. Igy nemcsak eltérések, hanem tárgyi tévedések
is becsúsztak . PI. a fiata l Agnes növé r sohasem tan ított .f ölskolán" ( . high school" =
középiskolai 136) ; a . Sodallty", ahová mint iskolás belépett, nem .testv ér-eqylet",
hanem Mária-kongregáció (136); .rellqlous" jelentése nemcsak . vall ásos" , hanem
.s zenetes" ls, Teréz anya ajká n rendszerint az utóbbi, Igy elkerülhetók lettek volna
az olya n mondatok, mint: .indlal vallásos rend" (136), . f ogadalmalnk alkotják vallá si
életünket" ( 123) stb . A 122.0.·on nem a meqt érésröl, hanem a tértt ésr ól van szó, a
gondolatme net csak Igy érthetó! A . Mot her" visszaadására kevés az .anva". főleg
igy kisbetüvel. Mindezt a remélhető második kiadáshoz . A könyv kedves csattanója
sem az, hogy Teréz anya .va lamelvtk szent", hanem .somethlng of a saint" , azaz
amolya n s zent-féle . . .
A kötésrő l Teréz anya egyik legjobb képe mosolyog felénk . Nagyon szomorúan
nélkülözzük viszont az illusztrációkat a könyvön belül. Természetesen nem az eredeti
gazdag képanyagára gondolu nk, de legalább valame nnyit be kellett volna vennI. Annál
is Inkább, mert éppen a Szent István Társulat az utóbbi Időkbe n remek képes kiadványokat ls közzetert. elég Itt a Sienal Szt. Katall n-kötetekre utalnunk. A korrektú ra
ezúttal örve ndetese n gondos.
Itt említjük meg, hogya Szent István Társulat a pápai megnyilatkozások sorozat ában megjelentette a sze ntéví .Aperlte port ás Redemptori" körlevél ford ítását és az
Okumenlkus direktóriumot ; megjelent továbbá a hat kötetre tervezett .Teológlal váz.
latok" első két kötete : a lapunkban annak idején folyamatosan ismertetett .teológlal
ki skönyvtár" anyaga. A kiadó egyre lendületesebb, sokoldalú munkájához továbbra ls
a legj obbakat kfvánjuk!
S.M.
Pilinszky János: S z ö g é s o I a j . Próza. •Vlgll la·könyvek" , Budapest 1982, 513 o.
•Egy ll rlkus naplój egyzet ei " - ezt az alcímet adhatnánk a költő Pilinszky János
posztumus prózakötetének. A szöveget Jelenits István piarista gondozta, aki egy rövid
utószóba n t ájékozt at a szerkesztés szempontjairól. A kötet Pilinszky 1958-1981 között
írt rövi d jegyzetelt , elm él kedéseit , cikkeit közli, amelyek főleg az Új Ember c. katoltkus hetilapban jele ntek meg . (A költő rnunkatársa volt alapnak 1959-től.) De van
benne néhány olya n tanulmány ls , amely a Vigiliában és más folyóiratokban látott napvilágot; továbbá két előad ás 1 967- b ő l : annak Idején meghfvásunkra a Vatikáni Hádlöban tartott a őke t . A válogatás t ehát nem a költő szépi rodalmi jellegü prózáját mutatja
be, hanem fő l e g vall ásos elmélkedéseit, vallomásait; bár Irók , költők, zenészek, festők
nevével ls gyakran t alálkozunk. A Szentf ráson kivül Dosztojevszkij és Simone Weil,
Pil inszky kedves sze nő in e k gondolatai t érnek vissza leggyakrabban. Azt mondhatnám:
Igazi . Ielkl olvasmány" ez a gyüjtemény, a szó legmélyebb, legt isztább jelentésében .
Ha valahol , ezekben a jegyzetekb en Pilin szky fe ltárja evangéli umi lelkét, és Igy versel nek, kö ltő i vil ágának hátterére ls rávll áglt anak. Kosztolányi örökszép új ságcikkeihez
hasonlóan ezek a cik kek ls maradandó remeklések .
Ha van központi gondolat az Evangéli umban, akkor az a s z e r e t e t : az egész
jézusi üzenet összefoglalása. Nos, Pilinszky . Ielkét" és .a rs poetica" ·ját ls ez a szö
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fémjelzI. Az "eva ngéliumi eazté tlkár öl" tú nódve ezeket írj a: . A keresztény rnüv és z
nem mesteri ábrázolója kíván lenni hősének, hanem felebarátja, s nem szerencséje,
hanem veresége óráiban akar közelebb férkőznl hozzá. A klasszikus müv ész maszkot
visel, a keresztény mezítelen ; a klasszikus rnüv ész mester, a keresztény szamaritánus" (45) . Majd .Az Idő sürgetése" c. cikkben visszatér a gondolat: "A katolikus
irodalom nagy programja - szerintem - a szer étet lesz, a szeretet prog ramja, anélkül.
hogy sokkal közelebbit tudn ék erről a tém áról vagy ,Jóslat ról' mondani" (58). A közelmúlt katolikus irod almát is "a kegyelem irodalmának" tartja . (Nyilván Maurlac, Bernanos, Graham Greene múvelre gondoL) "A nyugati világ ma a magány problematlkájá·
val vivódik, a keleti világ a szocializmus k érd ésetvel. (gy vagy úgy, legfObb gondunk
lett a ,másik ember ', a többi, a felebarát. S a felebarát problémája ml volna más, mint
a szeretet problémája, az evangélium veleje" (59) . Természetesen nem a szeretet
Ideológ lájáról , hanem "a szeretet realitásáról" beszél Pilinszky. Ime egy másik rneqjegyzés, amely megvIlágltja egyik költeményének hátterét: " ,Ha öröklétre születtünk, /
miért halunk meg hiába?' Ezt a két sort én írt am tizenh ét évvel ezelőtt ,In memoriam
N. N: c. versemben . Vállalhatom-e még ezeket a sorokat, vagy meg kellene tagadnom
őket? Szeretném hinni, hogy nem . Nyomasztó, gyötrődő lelkiállapot kényszerítette
akkoriban versembe e kérdést. Mert van, amikor az ószinteség a kétségbeesett lélek
maradék ereje . Szeretném hlnnl hát, hogy másokban ls inkább lesz e két sorom a
szolida ritás, az együttszenvedés, mintsem a reménytelenség dokumentuma" (116) . Végül még egy idézet ebból a témakörból, amelyet barátjának, Pierre Emmanuelnek
egyik esszéje sugallt: .Ha van is tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsőren 
den: közlés és összeköttetés . Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak magamról
másoknak, s azonos szinten hireket szerezzek másokról magam számára. A beszéd
tehát: adás és befogadás. Nyitottság. Szeretet. (. ..) A nyelv elsőrendúen nem a nyel vészet. még csak nem is a költészet, hanem az ember megszentelódésének, a szeretet
teljességének és klteljesítésének a gondja . A többi csak irodalom, és csak filológia "
(223-224) .
Folytathatnánk. Nemcsak a szeretet ről, hanem az imádságról, az alázatró l, I s te nrő l ,
Jézusról, a múvészetról stb . valós ágos kis florIl églumokat állíthatnánk össze. (A könyv
mutatój a megkönnyiti ezt a vállalkozást .) Ugyanígy modern Irókról és k ölt ökről . festökról vagy zenészek ről. fIlmrendezőkről ls remekbe szabott portrékat. jellemzéseket
t alálunk ezekben a röv id Jegyzetekben . Ma urlac vagy Julien Green naplójegyzeteihez
hasonlítanám ezeket a jegyzeteket, bár Pilinszky sokkal szúkszavúbb, mint fr anci a
kortársai.
Hálásak lehetünk a VIgiliának, hogy ezzel a sz ép kötettel, egyik legnagyobb modern
k ölt őnk evangéliumi tanúságtétel ével megajándékozott bennünket.
Szabó F.

Szabó Ferenc : J e I e k a z é j s z a k á b a n. Róma 1983, 425 o.
P. Szabó Ferenc nemrég megjelent kötetében újabb tanulmányait és verseit teszi
közzé. A m ü három részre oszlik. Az elsó teljesen új esszésorozat: Pascal egy hires
gondolatát variálja , világitja meg, modern írók és gondolkodók múveit elemezve: .E
végtelen terek örök csendje rémülettel tölt el .. : Pascal, az elsó modern ember, a
tudomány és a gondolkodás páratlan zsenije, e felki áltásával a világegyetemben szinte
elvesző emberparány szorongását fejezi kl. Szabó Ferenc bemutatja a hivő tudós és
gondolkodó vIlágnézetét - Pascal . éj szakatt " ; elemzi Paul Valéry Pascalról írt tanul mányát és magának Valérynek szellemi drámáját; majd irodalmi és filozófiai ref lexlói·
val végigkísér bennünket a modern nyugtalanság út vesztóln át a keresztény reménység
der űsebb tájaIig. Val éryn kívül részletesebben elemzi Baudelaire és magyar tan ítványa.
Babits világnézetét (Babitsnál fóleg a pascali és ágostoni vonásokra mutat rá); összeveti Pascal és Teilhard de Chardin vIlágképét, III. hitét; végül a szorongás modern
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filozófiáját és azon túl a keresztény hit és rem énység teológiai távlatait mutatja be.
Többször hivatkozik korábbl könyv eire. ahol már a kérdéskör egy·egy szempontját
jo bban kid ol gozt a. A z esszésorozat v égén közölt néhány műfordftás (Szt . Agoston ,
Ker eszt es Szt . János, Péguy és Claudel műveiból) az .éjszaka fényeit' villantja fel.
A köt et második rész ében a szerz ö szemé lyes költői vallomásait olvashatjuk . Ezeken a költeményeken ls végigvo nul a szoron gás és remé nység kettős temattkaja.
Végül a harmadik rész kül földi és magyarországi folyóiratokban megjelent tariul mánv okat, ill. kisebb részben a Vatikáni Rádióban elhangzott megemlékezéseket tar tal maz, amel yek - Irók, művészek , gondol kodók vall omásait elemezve - szintén a
központi t émakör egy·egy szem pont ját vil ágít ják meg.
Szabó Ferencnek ez a legú j abb köte t e - szem élyesebb hangon - szinte összegez i
negyedszázados eszrn élödését . lr ökkal és gondolkodókkal párbeszédet folytatva fel.
tárja korunk szellemi drámáj át. amely a hi tetl ens ég és hit, szoron gás és reménys ég
között fe s z ü l ő belső kaland ; Baudel aire -től Pierr e Emmanuelig, Pascaltól Teilhard de
Chardlnlg a .nyugtalan sz ív" keresését. lázadását és felfedezését tükrözi. A szerz ö
a bevezetőben vallja : . A hit sem szünteti meg a nyugtalanságot, mivel lsten felfog·
batat lan mi sztérium . A hitben ls megmarad a homály . De a ,szeretet rendjében' olyan
érzéket kapunk, amely val amiképpe n ráhangolód ik a Szeretetre. Mindenesetre : .a homály sohasem lehet ok arra , hogy ne higgyek a fényben' . A Vil ágosság a sötétségbe
jött; aki Jézust követi , nem já r sötét ségben:

R.
Prokop Péter : K e r e s z t ú t o n . Róma, 1983, 38 o. -

U r am, I r g a I m a z z . Róma,

1983, 106 o.
A mod em magyar egyházm űvészet albu m formájú füz et e Prokop Pét er két gyűjte·
ményes váloga tása. Grafikák.
Keresz tú ton c lrn ü albumának bevezetőjében az étbont ja a rn üvészl alkotás össze.
tevőit: belső látomás, be l ő l e fakadó rnüvészt alkotás és a néző, ahogy felfogja a müvet . Az Ihle t pillanatait drámai tömörséggel rögzltl. .Néha a sz üz vonal olyan érzéssel
szaladt. hogy vétek volna tov ább fejleszteni. Remeg, tör ékeny, szinte Illat lengi körül . " Az egyszerűség , a megismételh etetlens ég ömlik el a rajzoló, a szerszámai
összej átszása s vala mi titokzatos karm ester, talán az Ihlet vezénylése alatt:
A köt ött té makör miatt formavilága tragikus . Ennek ellenére nem t olm ácsol pesszl mlst a életé rzést. Prokop Péter az ún. római Iskola út ján Indul el. de grafikáit nem
lehet közke letű st flusok körébe vonni , saj átos. önálló stilusa van, amelynek jellemz öle
a harsány drámaiság . A m űvész megállapftja: . A következő rajzsorozat f öszerepl öle .. .
egysze r Jézus. Másszor csak valak i, ruha nélküli .az ember' . Néha meg egyszerre mind
a kettő. Lehet , hog ya n é ző , aki kl érzl. hogy mit kell magára vonatkoztatnia:
M űvész e te sokrétű. Realista szellemű kifejezőeszközökkel dolgozik. .Denaturált
alakjai mban csak annyit kölcsönzök a természet Iorrnáltól, s azt ls eltorzftva a klrnon dás érdekében , amennyi szükséges kiemelkedni a vil ágból a szellem más dimenziói
fel ó:
A Keresztút képelt lapozva egyre jobban é rződik benn ük a szenved ö embe r. A IV .
állomás : Artat lanok találkozása . A biblikus t éma mellett a ma sze nvedő emberel, akik
már v égigcs in áltak két háborút , s egymást vigasztaló öl elkezésük. Ez lehet két barát.
anya és fia, szenvedésben összetalálkozó szerelmesek stb . A VI -ban emberi test kerete fogl alja magába a szenve d ö arc képmásá t. Veronika nem nő, nem asszony, csak
kendő. A XI. vonalakkal odavetett narrat ív m űv é s z e t . A bal latort jelző vonal ak gör csös elhajl ása, a jo bb lato r rneqny újtott kezének tapogatózása a Megváltó felé. A
XIII-ban nincs szükséq teljes alakra. A z az odavetett két ernyedt láb a vil ág fölé magasodva adja tudtunkra. Betel jes edett. A sorozat a győze l m e s Kri sztus modern lkonjával zárul.
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Az album utolsó 10 lapján k öl t ők szólal nak meg a Keresztúton : Békés Gell ért .
Csanád Béla. Tüz Tamás. Szabó Ferenc . Kár, hogy Sik Sándor hiányzik a sorbó l.
Uram, irgalmazz cfm ű albuma 26 éves római munkálk odás t ermése. Itt ls keretet
használ a müv ész, a Jézus SzIve-litánia szövegét. Képel nem Illusztrációk. áhitatra
Ihletnek. fölr éznak. segitenek. Rajz-sorozat. néhány szfnezett grafikával tark ítva . A
képek nem keletke zésük Időrendjében következnek egymás után . hanem ahogyan a
litánia szövege k ívánta . P. Szabó Ferenc SJ írt hozzá előszót .
A képmedit ációhoz Szabó Ferenc négy·négy soros versekb en fejezte kl egy-egy
képsugallta élményét. A verse k segít enek bennünket az elm élked ésben.
45 kép. alatta néhány szavas szent ír ásl szöveg, mell ette Szabó Ferenc négysorosa i.
A k épek lírai meditációt sugallnak. Az I. Orante . A kép tartalmához simul a vers :
Könyörgó két kezem Feléd kitárva szivet ut ánoz üres markom . . . !:rdekes megoldás
a Szentháromság egy lsten kompoz íció ja: a köz épkorí rorn án-qót timpanonra emlékeztet. Néhány vonall al. arcnélküli fIgurával érzékelt et i a Madonnát a gyermekkel. A
modern vonal ak mellett gótlkát sejtetó égbenyúl ó vonalak között világít az Orök liturgia
képe. Az oit ár-kálv ári a naponta Is m étl ódő csodáj át tök életesen mutatják az elnagyolt
vonások. A Mindhalálig engedelmes Sziv kép és vers kettőse megrázó . A grafika vonalakkal. fény és árnyékkal f ejezi kl a Beteljesedett-et . Nincsenek teljes alakok . A
kezek és fényfoltok hordozzák a gondolatot . Ehhez kiált csodálkozva a költő :
Hiába ki áltoztál - nem volt menedék!
mivel miattunk bünné lett él. üres ég
terült reád - de rn ld ő n lel ked kilehelted .
Kettőtök Csókját adtad át : a Lel ket.
Szekatlan . újszerű. megrázó. néha me gdöbbentő képso rok . Atelmélkedve nem nehéz
eldönteni. van -e h i vő megrendü lés a vonal akkal játszó kéz Indulataiba n.
Cs. M .
Jordán Emil OSB: Vo c a If a o s a c e r d o t a I e r e II g i o s a : p r o f i s s a o s a .
c e r d o t a I e r e I I g i o s a (Papi és szerzetes i hivatás; papi és szerzete si foglal·
kozás). Instituto Social, Morumb l , Sao Paulo 1983. 63 o. - Tóth Veremund OSB:
C a m I n h o s d a p a s t o r a I vo c a c Ion a I (A hivatásgondozás útjaI) . Ed.
Loyol a. Sao Paulo 1983, 102 o.
Köztudom ású a paphiány Dél- Arner tk ában. Brazíli a sem kivétel. Az utolsó években
é re z h e tő némi javulás, de még mindig ezer meg ezer katolikus aiig találkozik pappal
vagy ezerzetessel . akik Krisztus telj esebb életét nyújth atnák nekik . A brazil püspöki
kar nem nyugszik bele. hogy ez megváltoztathatatl an. •Hivatásévet" hirdettek meg
1983-ra. Imahadjáratokkal. if júsági napokkal , kiadv ányokkai mindenkit felsorakoztatnak
ennek a szent ügynek érdekében. A papi és szerzet esi hiv atás megszer ettetéséhez az
egész hivő nép k özreműködését biztosítani kell. A Sao Paulo-l két magyar bencés atya
könyve ebbe a megújul ásba kapcsol ódik bele .
Jordán Emíl Inkább az emberi, term észetes old alról közelít i meg a problémát. Mi ért
olyan kevés a hiv atás? .Mert a papi és szerzetesi hivatás nem vonzza a fiatal ságot ."
S az okok? Első helyen a papképzés hiányosságait emlIti . A Zsinat után megváltozott
a pap társad almi szerepe és képe. Sok szempontból nem pozltfv irányba. Már pedig
a papról alkoto tt kép igen fontos tényező a hivatások klbontakoz ásánál, ill. hiányán ál.
Jordán atya szer int az egyik hiba a papság egyoldalú elkötelezett ségében is kerese n dő:
elhanyagolták az ún. középosztály lelki gondozását , túlságosan a szegényekke l törőd
nek. Innét pedig kevés hivatás ered. Magukban a szeminárium okban sem adnak meqfe l e l ő kiképz ést. Második helyen a szerény, de megfelelő anyagi alap hiányát emlltl. Mivel sokan nem tekintik . foglalkozásnak- a papi életet, más területeken akarják
megteremteni megélhetési b ázlsukat. - ami energiát. időt követel. Vagy nagy rn értékben függene k hlvelkt öl, adományaiktóI. - Harmadik helyen a celibátus prebl erna.
t ikáját t árgyalja ; negyediknek pedig a katolikus Iskolák szerepét .
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Tóth Veremund könyve teológiai megalapozásból Indul kl. A Szentirásra és a zsinati
dokumentumokra támaszkodva vizsgálja az emberi és a keresztény hivatás értelmét,
az egyházban levő különféle karizmákat. a papi. a szerzetesi és végül a missziós hívatást. A fejezetek végén négy·öt kérdést vet fel, amelyek főként csoportmunkára alkalmasak. PI.: Minden megkeresztelt hivatott valamilyen misszióra az egyházban?Milyen kritikát hallottál már a papokról? S mit gondolsz róluk? - Miért nem képez
kl az egyház mellékállású és Ideiglenes szolgálatú papokat? - A második részben
tárgyalja .a hivatásgondozás gyakorlati k érdéseit": A közösség szerepe a hivatások
keltegetésében; Hitoktatás és hivatás: A serdülő és a hivatás: Segitség a meghivottak
kiteljesedéséhez; A hivatásbeli döntés; A meghivottak kiképzése (szemináriumok) ;
A hivatás lelkisége. - Ezek a fejezetek ls szentfrásl szövegekből Indulnak ki. és rneqfontolást elősegitő kérdésekkel fejezödnek be. Vagyis a szerz ö célja , hogy anyagot
nyújtson az egyházközségeknek, hittanos oknak és egyéb csoportoknak , amivel elmélyít.
hetik saját keresztény hívat ástudatukat. de főként a papi és szerzetesi hivatás ért ékelését . ~ppen ezért st ílusa. gondolatfüzése egyszerü , biztos és vonzó. Kár. hogy kevesen értik paptestvéreink közül a portugál nyelvet. Sok ösztönzése a világ egyéb
részein ls igéretes mag lehetne .
Benkő Antal

K. E. SchIll er-J. W. Mö dlhammer: K e t z e r u n d C h r i s t. Das Chrlstus-Zeugnls
Martin Luthers Im Spiegel des II. Vatikanlschen Konzils. (Eretnek és keresztény . M . L.
bizonysága Krisztusról a II. Vat. Zsinat tükrében.) Veritas Verlag linz-Wien 1983.
159 o.
Érdekes eiménél nem kevésbé érdekes és értékes a Luther -évre megjelent bő lro dalomnak ez az egyik ökumenikus müve . Schiller evangélikus teológus. Mödlhammer
a salzburgi egyetem tanára. katolikus. A könyvet a salzburgi érsek előszava vezeti be,
az evangélikus szuperlntendens végszava zárja .
Schlllerre várt mindenekelőtt Luther rövid életrajzának és jellemzésének kényes
feladata . 3 fejezetre tagolva tárgyalja : .A fiú" .•Az eretnek", "A keresztény". Az életrajz objektlv és lélektanilag megalapozott. Mélyen bevilágít Luther boldogtalan gyerek·
korába és abba a mindvégig feloldatlan .apakornplexurnba", amely .mlndlg érz ékenyebbé. türelmetlenebbé és gáttalanul agresszivebbé tette minden - valódi vagy vélt tekintélyi visszaélés Iránt a világban és az egyházban" (16). A korviszonyok jellem.
zésében jártasságot és tárgyilagosságra törekvést találunk . Az ágostonos szerzetes
útja a klk özöslt éslq és azon túl mindkét oldalról szomorúan kikerülhetetlen . A szerzö
alaposan taglalja a tridenti zsinat válaszait Luther tézisei re: a különbségek szembeöt lök, de nem áthidaihatatlanok. Végül fölveti a teológiai megitélés kérdését. és ún.
"komplementáris teológiát" javasol. a mal természettudomány .rnodelllelnek" mintájára .
A második. rövid tanulmány . még mindig Schillertől. •M . L. Krlsztus-blzonys áqa",
a reformátor központi gondolatát ill. élményét jellemzi : "Olyasvalaki beszél és fr Itt,
aki állandóan a legszorosabb életközösségben tudja magát Jézus Krisztussal, és csak
Itt talál menedéket az emberi élet minden ellenséges hatalma elől" (67). Solus Chrl stus: O egyedül elég. a jóra magától képtelen ember szivében O m űk öd ík, az O szavának [az Irásnak) kell Irányítania mindenben az egyház egészét is. csak úgy lesz
hiteles bizonyság a vergődő emberiség előtt . Luther jól látta azonban Mária szarep ét
ls; személyében a "par excellence Krtsztus-hlv öt" tlsztell. akit lsten Irgalma egyedül.
álló hivatásra választott kl.
Mödlhammer feladata volt Luther teológiájának összevetése a II. Vaticanum tan ít ásával. Három esetet kell a vitás kérdésekben megkülönböztetni: a valódi ellentéteket.
az eltérő, de tá rgyilag egyeztethető fogalmazásokat. s végül ahol a felek egyáltalán
nem találkoznak, mert olyasmit ítélnek el. amit a másik alapjában véve nem ls állft.
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A reformáció sokat árt ott az Egyháznak, de használt ls : közelebb segrtette központ .
j ához, Kr isztushoz. A Zsinat, anélk ül, hogy bes zűk ftette vagy elmosta volna a katolikus
hit et. magáévá tette és ki dolgozta Luther krisztológi ai szándékát. Az eltérés ott kezd ödlk, hogyan illeszkedik ebbe a Kr laztus -k özpont úaáqba az Egyház szerepe. M ert
Kris ztus páratlan és mindenekföl ötti közvetttöí szerepe mind Luther, mind a Zsinat
előtt világos . De kizárja -e ez a t eremtményi, ember i közremúködést , avagy magába
zárja? Az első esetben egyáltalán nem beszél hetünk egyházról , papságról. szents égek·
ről stb. Lut her ezt így semmiképpen sem akarta ( ő maga pl. élet e végéig gyónti) , de
magatartá sával két ségt elenül hozzáj árult az ilyen Irányú eltolódásokhoz. Nem véletlen,
hogy ma egyes evangélikus körökben küzdenek e következ mények ellen, mint amelyek
az alap ít ó szándékától Idegenek. Ha viszont a második t ét el az Igaz (.Amlnt engem
kül dött az Aty a, úgy küldel ek én ls tlteket "} , akkor a pápaság, a papság , az egymásért
kön yörg ő közbenjárás ls t en nevében, az ő felha tal mazásából és kegyelméból történő
cselekvés. Luther elvileg pont osan igy okolja meg lsten népének papi hatalmátl .Nem
közéállásról van sz ó, hanem a Küld ö jelenlétéről a küldöttben, az Úréról a szolg ában,
az egyetlen Közve tit6 érő l azokban, akiket kegyelemból képessé tesz és Indít a mesváltás múvében való részvétel re , magába kapcsol va őke t, mi nt a sz ölövessz öt a sz öl öt öhöz" (101). A kérdés csak az, hogy a gyakorlatban Krisztus akaratának m eg felelő en
t örté ntk-e mindez: a szolgálat szell emében, és úgy, hogy a szolg álat i papság az egyház egész .papl n épén ek" felépftéséért él. A szerzö Itt hivatkozik a kato likus-Iutherá·
nus vegyesbizottság párbeszé deire, ahol a papi hivat al tekint eté ben f igyelemrem élt ó
közeledés tapasztalható. M ajd rövid en ki tér M árla és a szent ek ti szteleté nek helye s
értelmezésére. Ezután az .a lacso ny" (alázatos) egyház fo galmát fe jtegetI. Hogy az
egyház egyszerre szent és tlsztul ásra, refo rm ra szoruló (Luthe r szavával .Igaz és bún ös" I , azt a Zsinat erősen kieme lte . A másik oldalról Krisztus keresztig rnen ö megalázkodása alapozza meg ezt t eológiali ag; az egyháznak magatartásában Urát kell követ nie .
Ugyancsak nem egymá st klzár ó, hanem fe l téte lez ő t ények lsten Igéjének naqyra becsü lé se . az egyház és a Szentl élek, valamint a hagyom ány szerepe . Az egyház
. creat ura VerbI" (Luthe r), lst en szavából eredő t eremt mény , de nem biztos, hogy az
egyes hivő irá sértelmezését mi ndig a Lélek vllágftja meg. A hagyom ány . az egyháznak
mint Krisztus Test ének adományo zott érzék lsten szava Iránt, amely elsősorban az
Irásban van lefektetve" (124) . A szerz ö a gyermekkeresztelés problematI káj án ábrázolja - Luther, Kálvin és az újrakeresztelö k értelmezése szerint - , m il yen veszélyes
Szentfrás és egyház, ill. hagyomány és tanítóhivata l kapcso latának megl azitása. Végül a lu theri személyes Krisztus-hit követelményét állitja a Zsinat f ényébe. Kéts éqtelen , hogy Luthernél a hangsúly itt tú lnyomóan szubjektív, a Zsinat tan ít ásában objek tfv . Luther azonban .nem akart protestáns szubjekt lv lzmus t " (136), ami a további
fej lődésbe n az Individ ualizmu s alaphibájára és Igy szétesésre vezet ett. Viszont a .tár·
gyi asItás" veszélye az Intéz ményi jelleg túlzott hangsúlyozása a személyes hit rovás ára, ami a katolikusoknál mutatkozott. Mindenesetre az egyháznak mint az üdvösség
egyetemes szentségének szemlélete semmik éppen sem mond ell ent az .én" Kr lsztu somhoz való személyes vi szonynak.
A szerzö végül ezt a meg lepőe n hangzó t anulságot vonja le: . Ml nt katolikus, az
embe r nem egy vonatk ozásban azt kfvánja magának, hogy az evangéli kus egyház a
lehe tő legi nkább lu th eri legyen . Több jelzett pontban jó ökumenikus alap lenne ez:
S.M.
Helyreigazitás. A . Beszélgetés a Mesterrel " c. Imakönyv Ismert et ésével kapcsolat.
ban (58. sz. 88. o.) a szerzö a követke zők közlésére kért fel bennünket : .A f áradt ember keresztútjá nak szerzö]e nem Kollá r Ferenc, ahogy ez az Imakönyvben olvasható,
s amint ezt Fényesi Márk ls emli tl . Az ötvenes évek elején P. Kollár Pécsett lakott,
s tő l e kaptam én is a szóban forgó keresztutat. A könyv megjelenése ut án azonban
jelentkezett az Igazi szerzö, dr. A rató Miklós. jelenle g Baros s Gábor telepl (Bp . XXII.
ker.) plébános:
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Seregély Henrik OP április folyamán Bécsben (64,40)
Erde y Ferenc SDB Mexikóban ápr . 28-án (77,59,51)
Dr. Ibrányi Ferenc pápai prelátus, egyetemi tanár jún . 23-án Pawtucketben
(Rhode Island, USA). A cranstoni Szent Anna temetőbe temették (82,59)
Dr. Kuncz József aranymisés, aranydiplomás teol. dokto r, teol. tanár júl. 7-én
Nagyváradon (72)
Vámo s József SDB, tartományfőnök Sokorópátkán júl. 20-án. Újpesten temették
(68,51,44)
Roko nai Sim on Lajos OClst., középisk. tanár júl. 2D-án. Zircen temették
(75,55,50)
Msgr. Mersits Márton júl. 21-én Eisenstadtban . Baumgarten (Sopron kertes) plébániatemplomának oldalába tem ették, ahol 50 évig lelkészkedett (89,63)
Proszt János SDB, misszioná rius , uruguayi magyar lelkész júl. 24-én Montevideóban (76,57,45)
Nagy Ferdinánd lelkész júl. 24-én. Csépán temették (47,20)
Leltn er János plébános, szentszéki tanácsos Székelylengyelfalván júl. 31-én
(59,33)
Hosszú Mihál y zalaszentlászlói pléb. júl. 31-én Nagykanizsán tem. (56,34)
Schurina End re galgamácsai pléb . aug . t-én , Hatvan-Belvárosban tem . (56,33)
Dr. I:der-Szászy László gyémántmisés piarista, ny. gimn . hittanár aug . t- én, Bp.Farkasréten temették (85,67,60)
Iványi Sándor c. monostori apát, főegyházm . főkönyvt áro s aug . 4-én . Az egri
Fájdalmas Anya temetőbe temették (67,42)
Várady István ny. köröstarjáni esperespléb. aug . 5-én Nagyváradon (68,45)
Klsszógyén l Jó zsef, az arrasi (Franciao.) egyházmegye papja, aug . 7-én (70)
P. Csengódy József SJ aug. 11.-én Pannonhalmán (74,59,46)
Kálóczl Ján os SJ Pannonhalmán aug . 21-én (88,64)
Dr. Vajd a Jó zsef ny. váradi egyházmegyés pléb . aug . 22-én Budapesten (86,62)
P. Ambrus Pál SJ Pannonhalmán aug . 23-án (88,71,58)
Péter Ján os Márton testvér Panno nhalmán aug . 30-án (93,49)
Bakos s József Gáspár ferences, ny. templomig . Székesfehérvárott aug . 31-én.
A Szentháro mság temetőbe temették (83,58,60)
Prochnow Endre ny. hittanár Budapesten. Nagykovácsiban tem. szept. t-én
(80,53)
Dr. Kovács Gábor pápai kamarás, tb. kanonok, turai pléb. , érd. spirituális közúti baleset következtében szept. 1-én (82,59)
Paskó József tisza csermelyi pléb. szept. 8-án váratianul. Monokon tem . (30,S)
Kara Jó zsef szápá ri esperespléb., aranymisés szept. 14-én (79,52)
Homoki Ján os c. kano nok jánkmajtisi esperespléb. szept. 16-án (58,33)
Fábos Pál ny. szab ási pléb. közúti balesetból kif olyól ag szep t. 17-én. Balatonendréden temették (64,41)
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Dr. Selye (Schön) Vince SDB, érd. tartományfőnök , aranymisés pléb . autóbaleset következtében szept. 18-án Hornban (Ausztria) . St. Bernhardban tem .
(77,62,53)
Márton Mihály lazarista missz iós testvér Budapesten szept. 19-én (73,54)
Bakonyi Károly Gyula OFMConv. érs. tanácsos , pl éb. szept. 23-án Budapesten .
Farkasréten teme tté k (68,36)
Ketterer Péter gyém ántrnisés. Szept. 23-án temett ék a Bp.-remetekertvárosi
temp lom kriptájába (89)
Grassanovlts Józse f Leó OSB szept. 24-én Pannonh almán . A Boldogasszony
kápol na kriptájába temették (83,64,58)
P. Szedő Dénes OFM, az ismert kö ltő és múford ító szept. 25~n Budapesten.
A Márt Irok úti feren ces templom kriptájába temett ék (81,59,55)
László József Vid OFM, ny. gimn. ig. szept. 30-án (65)
Vlzy István tb. kanonok, püsp. tanácsos okt. 5-én Budapesten . Farmoson temették (74,49)
Gál Ferenc György ny. lelkész okt. 14~n . Soponyán tem. (57,34)
Berkes Gyula P. Odlló OFM okt. 15-én. Nyíregyh ázán tem . (66)
Balogh Gyula Odor lk aranym isés lelkész ok t. 16-án Rómában. Mórott temették
Balla Sándor ny. szúcs i pl éb. okt. 24-én . Csepelen tem . (75,52)
Elhunyt papt estvére ink et foglal juk mementóinkba !

+
P. DR. KARDAS JÖZSEF SJ
(1895-1 983)
.Elöször állatorvos voltam, aztán emberorvos, aztán lélekorvos." Tömör t árgyias .
ságával Igy szokta összefoglalni életét.
Zalaszentgróton s zületett , 11 gyermekes családból , eredeti neve PezenhoHer . Két
bátyja ls pap lett; az egyik, Ant al , kiváló hittanár, egyházi [ró és a vallási st atiszt ika
t udósa volt . Eleven gyermek volt. szerette a természetet I árnl. Ezt a tul ajdons ágát
öregségéig megőrizte. és Igen büszke volt arra. hogy ért a gombafaj ták hoz. V éd őszent
jét. az Úr Jézus n ev e l ő a tyj á t mi ndvégig buzgón tisztelte. szép exhortá cl ókat tartott
róla . Külö nösen mélye n átérezte lelki kinl át . amiko r nem értette, ml történt jegyesé·
vel. Máriával. és fö lt étlen hit ét . A Boldogságos S zű zn e k ls nagy ti sztel őj e volt. A mikor
hire jár t . hogy már az olvasó t sem t udja Imádkozni, tudtu k, nincs már sok Ideje a
fö ldön. A Szent Józsefn ek szent elt szerdai napon halt meg.
Keszt helyen a premont rei eknél végezte a gi mnáziumot. utána áll atorvosnak ment , de
egy év múl va már a budapesti orvosi fakultáson találjuk. 1916. nov. 2·ától az orosz .
majd az olasz fronton egészségügyi zászlós. A háború szö rnyűsé g e I kii rt hatat lan nyomot hagytak benne. és erő s e n hozzájárulta k ahhoz a sötéten reáli s látáshoz. ahogyan
az életet k és őbb ls szemlélte. 1920 decembe rében kész orvos. 1921·t OI a budai lrqal mas kórházban gyakorló. maj d Grót on másfél évig magánorvos . Ezután Jelent kezik a
jezsuita noviciátusba. Filozófiai t anulm ányokra fr ancia földre küldték . Innen nagy
szeretete a francia katolikus Irodalom Iránt. Legjobban Claudeit szere tte : a nagy
költO szenvedélyes odaadása ls te n és Egyház Iránt. kemény egyenessége és teo lógi ai
szimbolIzmusa rokon volt lelkével. A teológiát a belgiumi Enghlenben végezte . közben
1929. júl. 26-án II pesti Jézus Sziv e tem plomban pappá szente lté k. Ezután már erOsen
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lefog lalta a belgi umi magyarok közt végzett lelkipásztori munka. aminek tanulmányai
láttá k kárát . Ezért nem ls sikerílit a záró, ún. grádusvlzsgáJa. és Igy - a sors kedves
humor a - a jezsuita lelkiség oszlopos apostola nem lett ílnnepélyes fogadalmas szerzetes . ..
P. Kardas a misszióba vágyakozott. E lőbb Kínába sza nt ák. majd mégis Törökors záqba küldt ék, ahová Roncalli nuncius kért lelkipásztort. Ekkor vette föl a .Kardas" (törökíll: testvér) nevet . Három éves ottani tartózkodása lényegébe n csalódást hozott :
magyar hívei tor zsal kodt ak, magukat a törököket nem nagyon tudta megközelítenI. Egy
élesszemű m e g fi gye l ő szerint ez a kudarc vetette meg egész k ésőbbi lelkipásztori
m ű köd és én e k alapját : alázattal kellett bel átnla. hogy minden a kegyelem . Orömmel
gondo lt viszont vissza a leendő XXIII. János pápával való tal álkozás ára: .Soha Ilyen
meleqszív ü embert nem látt am."
Igazi hivat ását akkor t alálta meg, amikor 1936----49 között rendi spirituális volt.
Pest en és Szegeden felváltva. közben egy évig Kassán ls . Szépen és stílu sosan rnondt a rendt ársa gyászbeszédében . valamennyiílnk splrltu álisá nak" . Terjedelmes exhort ácl ólt gondosan leirta előre. (Gépelni sohasem tanult meg.) Egynéhány megjelen t a
P. Hunya szerkeszt ett e Papi Lelkiség köteteiben . Mindig kemény szókimo ndás és radikális követel és Jellemezte . Az ő kereszténységének valóban a kereszt állt a k özpontjaban, aszkézise megalkuvástalan volt. De amit követelt. azt ő maga ls mind at élte . átkínlódta és példáj án bemut atta . Ezért örve ndett olyan osztatlan tiszteletnek. Belső
rendi müködésén kivül egymás ut án adta a lelkigyakorlatokat és rekollekclókat papok.
nak, szerzet eseknek és vilá giaknak szerte az országban. ugyanebben a szelle mben.
Voltak sokszor Ismételt kedves gondolata i. amelyek mélyen bevés ödtek hallgatólba ,
pl. az .é letmt se" , benne k ülön ös hangsúllyal .Abrahám, Izsák és Melklzedek" áldozatán, azaz egész énílnk odaad ás án: a .lelki rádlö" (lelkek közötti kapcsola t) , vagy az
Úrangyala folytonos megújulása mindannyiunk élet ében. amikor a hitben .foganjuk"
Krisztust. Igényesebb lelkeknek közkedvelt lelkivezetője volt. nem rit kán évtizedeken
át . Nem f élt az áll ásfoglalástól nehéz kérdés ekben. sorsproblémákban sem, és amit
ta nácsol t. az többnyire jónak ls bizonyult. Mindezt a lelkiségi tevékenységét élete
végéig f olyt att a. Utolsó nyilvános lelkigyakorlat át 1982·ben adta Pannonhalmán budapesti vakoknak. nagy sikerrel.
Rövidebb dunántúli és pesti lelkipásztorkodás után 1951 -ben Pannonhalmán talá ljuk
az Induló szociális otthonban . Ide kerül azután vissza végleg 1965·ben mint Int ézeti
és öregotth onI orvos. Közben 1953·tól az egészségügyi minisztérium sürgetésére Salgótarjánban körzeti orvosi áll ást vállait. Nagy el fogl alts ága mellett sok energiájába
kerOlt a tanulás. t áj ékozódás. hiszen az utóbbi évtizedekben nem foglalkozott szakrnáj ával. Telj es mért ékben sikerült hely táli nia . úgyhogy nyugdljazásakor kiváló orvosi
ci met kapott . Jell eme. magatartása Itt is ugyanaz maradt : megalkuvástalan , szigo rú.
t iszt elet et parancsoló. Minden reggel misézett, és képes volt ki vágni a rendelő ajta.
ját és leteremtenl az előszobában hangosan káromkodó beteget.
Idöközben lefolyt a II. vatikáni zsinat. és k ez d ődött a vele kapcsolatos megújulás
- mellékzöngélvel együtt. Nem nehéz elképz eln i. hogyapáternek, koránál és egész
eddigi beállítottságá nál fogva . ez sok keserves órát okozott. Pedig akik közelebbről
Ismerték, örömme l tapas ztalt ák. hogy az évtizedek során - az elvek kemény fenn.
tartása mell ett - szigora sokat enyhült, mea ért öbb é. melegebbé vált. Most azonban
mindeneke lőtt a negatl vumokat érzékelte. rendjében. az új te ológiába n. az egyházi
fegyel em lazulásában stb . Magatartása fok ozatosan elszigetelte környezetétől. Ez ls
sok gyötrelmet okozott nekI. Hiszen szell emi élénksé ge végig megmaradt. és szerette
volna kibeszéln i magát.
A magas korával járó kellemetlenségeket, betegségeket szivós aszkézissel gyűrte
le. I:venként néhány hétr e fölme nt Budapest re, hogy ott ta lálkozzék lelkigyermek eivel.
akik egym ásnak adták át a kili ncset. Szivesen ruccant kl Pannonhalmáról helyett esit ésre, kl seglté sre ls. Semmi sem áll t tőle távol abb, mint önmaga kimélet e. Húsvétvas árnap, ápr. 3-án még kedvesen dicsekedett. hogy egész d él el őtt gyóntatott. és ez egyál-
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talán nem fárasztotta kl. Utána azonban kiújult Influenzája. és ebből az az aggasztó
tOnet maradt vissza. hogy undorodott az ételtől. A Széher úti kórházba ker ült, de enni
ott sem tudott; még szimul álássai ls meggyanús itották. ami Igen fájt neki. hiszen
egyenes természet étől ml sem áll t távolabb . Úgy látszik, hogya fel nem ismert gyo·
morrák v égső st ádiumában lehetett. A kórházból már csak - saját kivánságára és
felelősségére meghalni küldték haza május végén . Mindvégig magánál volt, életét
az Egyházért, a pápáért . a Társaságért ajánlotta fel . és boldog volt , hogy lsten elfoqadta áldozatát. de nagyon sokat szenvedett . . Szavaíval. csontt á-börr é soványodott arcvonásaival a megfeszített Jézus Kris ztus jegyeit vis elte halálra vált test én" - rnondotta róla rendt ársa. Utolsó, jellemző intelme volt : . Legyet ek hűség esek Istenhez.
a Szűzanyához és az Egyházhoz'· Tartományfőnök ét külön megkérte : kérjen bocs ánatot sfrj ánál nevében. amért életében néha túl szigorú volt.
Jún. t - én kora délután halt meg . 7-én temették a pannonhalmi temetőbe, sok rend i
és paptestv ére. régi Ismerőse jelenlétében.
Egyéniségében kéts égtelen ül volt valami az ószövetségi próféták zord szigorából.
megalkuvástalan keménys égéböl. Az .Igen, Igen - nem , nem" embere volt. De nem
ismert e Igazán. aki e mögött nem látta meg a hős ies önuralommal legyűrt érz éke nységet . a mélyen átélt érzelmeket és szenvedéseket.•Normális ember nem al ázatos"
- szokta mondog atnI. De ez a mondás is tól e származik : .A keresztról aztán hullanak
a rózsák . Ez a boldogság."
Mlndenk éppen lsten embere hagyott itt vele bennünket, hogy egy hosszú, hasznos.
munkás és gyötrelmes élet végén bemenjen Ura örömébe. Itthagyott? Egyik régi gyó·
nója a kórházban megkérdezte : ugye ha a mennyorszá gba jut. onnan is tovább fogja
irányit ani lelküket? Erre a szenvedés tüzében áttetszővé tisztult ember kitárta karját,
és így kiáltott : . Hát elfelejtheti az édesanya gyermekeit !?·
Lelkigyermeke

P. REISZ ELEM~R SJ
(1904-1983)
A falusi kántortan ító tehets éges fia 1904. márc . 6-án született a Baranya megyei
Nyomja községben. és a jezsu lt ák pécsi Pius Int ézetében végezte a gimnáziumot. 1921 .
aug. 14-én lépett a rendbe . Filozófiai t anulm ányokra Szegedre küldt ék, a teológ iára
Rómába. de egészségi okokból haza kellett jönle, sőt egy Ideig az a veszély ls fennforgott, hogy nem maradhat a rendben . A jó pesti gyógyfürdók segítettek ízületl b ántalmain. Különben Rómában a Vatikáni Rádió felavatásakor az ő ajkáról hangzottak
el az első magyar szavak. Pappá szentelése 1932. jún . 19-én volt . 1982·ben még el·
mondhatta aranymiséjét, megható áhitattal és mélységes hálával.
~Iet ének nagy .szerelrne" a missz iók voltak. Szeretett voln a a kínai misszióba
mennl. de ezt egészsége nem engedte . Kárpótlásu l rábízták a magyarországi missziós
központ vezetését. az anyagi segftés szervezését és a missziós lap (Katolikus Mlszszlók) szerkeszt és ét. Mint szakképzett misszlológus Irány ította mindezt. Könyvben
írt a meg a tamln gl miss zió történetét, eqyre-m ésra tartott mlsszl ös előadásokat. lel kesítette a di ákokat. A modern technika vívmányai nagyon érdekelték, s évtizedekkel
a Zsinat előtt felhasználta őket apostoli munkájában. M ég gyerekcipőben járt Marconi
hires találmán ya, és nekik már rövidhullámú kapcsol atuk volt Szeged és a kinai magyar misszió között, Később a filmet használta fel . főleg Ifjúsági előadásain . Művészi
fokon kezelte mind a fényképező , mind a filmfelvevő gépet, és gazdag örökséget hagyott az utókorra a rendtartom ány múltjából, eseményefböl. Nagy b élyeggyűjtő és
szak értő volt . Ezt ls a missziókért tette. A szegedi egyházmegyeközl szemináriumban
mlssz iológi át tanított. később a budapesti jezsuita bölcseleti főiskolán tanárkodott.
Halála előtt három nappal - A Szív májusi számában közölt Riccl·cikk hatása alatt még neki tüzesedve beszélt az ún. rítusvitáról.
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Volt a noviciusmester munkatársa. a tartományfőnök titkára (Socius). majd helyettese. A 40-es évek második felében a Márla utcai budapesti rendháznak lett házfőnöke.
A zenét min dig szerette. mint karmester irányitotta az énekkart. Okérte Feszty Mas á.
tól a Jézus Szive templom mellett ma is ott álló Úti Boldogasszony kép megfestését.
•A Szlv" hetilap szerkesztőségének idején 200 OOO példányban jelent meg. A zsld óüldözések idején Jánosi és Ralle páterrel együtt bújtatott. életeket mentett. A háborús
és a háborút követő években kitűnt nagy szervez ö tehetsége. Igyekezett segiteni a
nehéz Időket átélő rendházakon.
Nagyon szerették lelkigyakorlatait. amelyeket nővéreknek. tantr önöknek. hltoktat ónőknek , és más világiaknak adott . Mindig kedvese n tudott bánni az emberekkel.
Nyugatra kerülve. 1949-1955·ig ő volt a külföldi magyar rendtartomány első pro vinciálisa HamIltonból (Kanada). 1950-ben jött át Ide. és Hamiltonnak plébánosa ls
lett. Iparkodott az akkor még magyar jellegű amerikai plébániákon missziós atyák
révén segiteni. Ausztrália is álta la kapta az első magyar jezsuita lelkészeket a kivándorlók gondozására. Sok anyagi gondot okozott neki a rendi fiatalok tan íttat ása.
A belga Pierre Charles. a missziók hires teológusa mondotta tréfásan. hogy kettőt
ugyancsak hűségesen megtart a jezsuiták szabályai közül: diversa loca peragrare
(különféle helyeket bejárni) és ostiatim mendlcare (ajtóról ajtóra koldulni) . 1955·ben .
leváltása után az USA-ba költözött. Hosszú évekig volt az Isteni Szeretet Leányai
anyaházában. Staten Islandon a nővérek gyóntatója. mlséz öje, lelki tanítója. A Sziv
folyói rat egy darabig az ő szerkeszt ésében jelent meg. Később is állandó munkatársa
volt.
Az 50·es évek vége felé betegeskedni kezdett . A 60-as évek elej én penlcllllnkezelés következtében halálveszélybe került . Ekkor. amint később elmondta. egy jóságos
hangot hallott: • Tőlem senkinek sem kell f élnlel" Még húsz évig élt. és nyugodtan
készül t a halálra. Gyengülése miatt visszatért Kanadába: előbb a courtlandi Jézus
Szive vlll ában lakott (Jézus Szívének mindig kiváló tisztelője volt). majd a pl ébánlán,
végül a Szent Erzsébet öregotthonban HamIltonban. Egy Ideig még seg ített a lelklpásztork od ásban. amig birta. Egyik utolsó Ilyen tevékenysége volt . amikor keresztutat
végzett. elmélkedve. könnyezve a Dohányvidék híveivel. Azt soha nem tudják elfelejt eni.
Gyermekien tisztelte a S z ű z an y á t . Egyik rendtársának mondta, mikor utoljára kereste fö l: .Már mondtam tegnap a Szű zanyának . hogy hozzon ki. Ime. Itt ls vagy . . :
Olvasója mindig a kezében vagy kezeügyében volt. A kápolnában órákat töltött a szentségl Jézus előtt .
Az utóbbi években sokat szenvedett kiújult artrltiszétől; néha alig tudott járni .
lábán nehezen gyógyuló sebek keletkeztek. Orvos öccse szerint .orvosilag érthetetlen
volt. hogyan élhetett azzal a szivvel még 19 évet , amely néha 18·at vert . majd gyorsan
f elugrott 94-re: Szenvedéseit türelemme l viselte. Az utolsó i dőkben már csak szobájában mls ézett, nagyftóval betűzve a misekö nyvet. végül pedig több mint félévig koncelebrálva az öregotthon miséjén .
Máj . 26-án hunyt el csendesen . A szép szokás szerint a hamiltoni Szt. István templomban virrasztották 29-én éjjel . ugyanitt volt a hamiltoni püspök vezetésével feltámadási miséje. Nagyszámú h i vő kísérte a szé p courtla ndi temető be öt fiatal rendtársa
mellé .
Confrat res
PUSZTA SANDO R
(1911-1983)
Széles váll át. szálf a te rmet ét teki ntve revere ndába öltözött atlétának nézhette az
ember. (Szent Krist óf - írja Személyreszólón c. kötete mott ójában -. ha győzelmeim ·
ben nem ls. hadljelvényem te voltál.) Az arcában azonban még hetve n e szte n dő s korában is volt valami fiús . Személyesen és családllag egy mozdulata maradt meg ben-
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nem. Az ötvenes évek elején kis faházunkat épitett ük a leányfalusi te mető szornsz édságában, a Kerekhegyen. Szorgoskodásunk közben elhaladt öles lépteivei a kert mellett. MIkor meglátott benn ünket, megállt egy pillanatra, és hatalmas mozdulattal meqáldotta az épülö házlköt. Nem tudta . kik az építke zök. Aldást osztva járta plébániája
egyre sokasodo nyaralölt. Azokét ls . akik soha nem tették be a lábukat a hegy t öv ében álló kápolnányl kis templomába .. . A templom kicsI volta miatt nyaranta, amikor
megszaporodott nyája. a templom előtt az öreg hársak alatt mutatta be a vasárnapi
mIsét. Ha prédikáció közben nekieresztette hangját . szava felhallatszott a hegyre. a
temetőbe ls . Most, hogy kiáltása nem száll végIg többé a hegyoldalon, a hangja rnéuse némult el. Szelíden. szIvhez szólón , maradandó nyomot barázdálva szivekbe. tovább
beszél költeményeiben ...
Aranymiséjét nem érte meg; költői pályájának félszázados jubileumát igen. Verselt
és prózai Irásalt 1932-től kezdve közölték a fővárosi. erdélyi és felvidéki katolikus lapoko Első versk ötete 1934-ben jelent meg Búzaszentelés clmmel. 1941-ig még hat kötet
költeménye került kl sajtó alól : Jegenyék, üzenem a Nyárnak (1936), Gyümölcsoltó
(1937), Pók a tükrön (1937), Vadludak (1940), Versek (1940), Rapszódiák könyve
(1941).
leányfalu a múlt század hetvenes évelt ól kezdve a fővárosi Irodalmi és mOvészvilág
nyaralóhelye. Költö-plébánosával szIvesen vették fel a kapcsolatot az évszázados
szellemi kolönla újabb és újabb taglal ls. Baráti kapcsolat alakult ki nevezete sen
körte és MórIcz ZsIgmond között. MórIcz Igen nagyra becsülte őt és költészetét.
A Rapszódiák könyve C. kötete után sokáig . majd három éV1lzedlg nem jele nt meg
ülabb gyOjteménye . Azután viszont egymás után öt ls : Hegyre menet rit kulnak a fák
(Magvető, 1969), Bronzveret (Magvető, 1974), A fények r ézsüt esnek (Ecclesia. 1976).
Személyreszólón (Magvető, 1978J. CInkenyom (Ecclesia, 1981).
Meg kell még emliteni prózai Irásalt ls, mint: Ura a mOvészetben (1940); levelek
Anonymához (1941). Utolsó éveiben, ahogyan a 70·lk születésnapla alkalmá ból az Új
Ember részére adott Interjújában Jelezt e. még egy nagyobb prózai köteten dolgozott.
Hidak . égtájak . galaktlkák címmel azokról a kortársairói kívánt megemlékezni. akikke l
közelebbi kapcsolatba kerOlt - mindenekelőtt Kosztolányiról és MóriczróI.
Költői hitvallását az emlftett Jubileumi Interjúban Igy fogalma zta meg: .fejem fölö tt
az ég. lábam alatt a föld, mindkettővel szemben tudom a kötelességemet. A fontos.
hogy mindig a lélek domináljon . . : Költészetétől nem voltak Idegenek a tár sadalmi
problémák. sőt mélységesen átszenvedte népe és a vil ág sorsát, mégis, valóban ez
jellemezte legmélyebben: az ég és a föld. a természetfeletti és a természet elválaszthatatlan egységének megélése és felmutatása . Az egész létet. annak legapróbb jelen .
ségelt és mozzanatait ls szOnet nélküli liturgiának látta . minden Jelenségben. az ernberl szenvedésben ls lsten beszédét hallotta meg. Amit meghallott és láto tt. nem a
múlt századI papköltők exhortáló stilusában közvetftette; IIrájának sokhúrú hangszerén
a dolgok és a jelenségek a maguk hangján . közvetlenül szólalnak meg. Nem apoloqe tl.
zál. nem oktat és magyaráz. hanem a természetfeletti auráját és felhangjait érzékeltetl amlndennaplban .
•A katolikus költő nem elkülönlthető kategória' - vallotta. - Benne kell élni e
a társadalomban: Missziója és adóssága van: .Tlsztáznia kell a maga szemp ontjábó l .
hogy ml a viszonya a ma emberének az emberhez, a hazához. a társadalomhoz s végső
fokon - metafizikai slkon - a lélekhez, Istenhez . . . legyen tlszta ember és akko r
tolla ls tlszta , Ebben legy'!n egyetemes . átölelő . euröpal ."
.Hadljelvénye" - Szent Kristóf ereje azonban egy lép essel tovább vi tte őt a katoIikus költő mal kOldetésének konkrét megfogalmazásában. E vonatkozásban ls hadd
Idézzük saját szavait : .ha a szfvnek száz kapuja volna . nyIssátok kl mind a százat,
hadd zúduljon be az öröm . Úgy érzem. nem hangsúlyozzuk elégszer az örömöt .. . A.
hogyan csak annak a nemzetnek van jövője, amely a múltra ls tud teklntenl, ugyanúgy
az a költészet maradandó, amely nemcsak a Misereret. hanem az öröm énekét ls
tudja. A katolikus költészet sohasem feledheti el Assisi Szent Ferenc Naphimnu·
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szát . ... Ilyen program megvalósitásához valóban krlstófi er ö és gyermekien tiszta
remé ny szükséges.
Puszta Sándort már fiatalon Sik. Harsányi . Mécs mellett emlegették. Oreg korára
el ls érte szintjüket. a magyar líra élvona lába emelkedett.
EmlItettem prédikációit. A költő érvényesül t ezekben is . Nem mindegyik volt egyformán sikerült és értékes. Jó volna azonban. ha a legértékesebbek Irásba rögzltve
megmaradtak volna hagyatékában. A magyar szónoki próza gyöngyszemel között lehetne hivek és papok kezébe adni.
Halála - bár egy Idő óta betegeskedett - váratlanul érte tisztelői sokaságát. Het venké t éves korába n. 1983 március 5-én hal t meg. Megyéspüspöke. Szakos Gyula temett e el március 17-én. Nagyszámú paptestvére és kétezer tisztelöle kisérte temploma
eló tt felállíto tt ravat alától az egyik legszebb fekvésü magyar s írkertbe. a leányfalusi
te metőbe.

S. E.
Msgr. Dr. IBRÁNYI FERENC pápai prelátus
(1901- 1983)
Negyv en évvel ezelőtt . a második világháború kell ős közép én. mint első éves teológiai hallgató félő tisztelettel iratkoztam be a Hitt udományi Kar új csillagának erkölcstan-örál ra. H í rb ő l már jól Ismertük. hiszen tfz éven keresztül az esztergomi szeminári umban tanított bölcseletet és teológiát. 1939-ben került a Pázrnány-eqyeternre mint
morálisprofesszor. Nagyszerü tanítónak és szlqorú, de Igazságos vezetőnek bizonyult.
Sok hálá s t anltványa közül engem ért a meg nem érdemelt kitüntetés. hogy az utolsó
10- 15 évbe n új ra közelében lehettem . életbölcsességéböl tovább ra ls t anulhattam. s
halá los ágyánál mell ette állha ttam.
Ibrányi Ferenc Józse f 1901-ben született Budapesten. A piaristáknál érettségi zett
1919-ben. Hittanára. Sík Sándor valószínü leg döntő befolyással volt rá abban. hogy
nem az orvo si. hanem a papi pályát választotta . A Központi Papnevelőbe n végezte a
t eol ógiát és tett dokt or átust 1925-OOn a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Majd
Rómába küldt ék, ahol 1929-ben az A ngeli cum egyetemen filozófi ából is doktorált.
Mindvégig megmaradt Szent Tamás hü követőjének. és próbálta őt modem köntösbe
öltöztetve bemutatni tanítványainak. bárhol ls tanitott. A háború után két évig dékánja
ls volt fakult ásának .
1949-ben ker ült külfö ldre. előbb Ausztriába. majd egy év múlva egyik vol t római
kollégája. akkor már Quebeci érsek meghlvására Ouebecbe, a Laval egyetemre teológiai ta nárnak. 1953-ban Itt kerestem föl két osztálytársammal . ettől kezdve éri ntkezésünk haláláig nem szakadt meg . Az egykori félve tisztelt professzo rból Idösebb paptestv érré . tanácsadóvá és Igazi jóbaráttá vált számomra. A nyári szünld öket helyettesttéssel tölt ött e Kanada és az USA plébániáin . A z általam ajánlott Narragansett a ml
egyházmegyénkben annyira megtetszett neki. hogy utána minden évben Ide tért vissza.
Izig ·vérlg pedagógu s egyéniség volt. Amikor 17 éves szorgalmas és eredményes
ta nár i munka utá n elérte a korhatá rt. nem akart nyugalomba vonulni . Inkább elment
három évre Worth ln gt onban (Ohio) a Coll egium Josephinum meghIvott elöadójának.
Majd hlvásomra lejöt t Rhode Island-ba, a providencei egyházmegyébe. és még hét évig
müködött a hel yi szemin áriu mban és egy nöl főiskolá n Wakeflelde n. I:lete során tanított f il ozóf iát. et ik át . morált eológ iát . fllozóflat örténetet, összehasonlító vallást örté netet . Tanitott szavával . írásel val. s nem ut ol só sorban élete pél dájával. Legt öbb
római oszt álytársa püspök . sőt bíboros lett. de őt te lje sen klel égltette a tanár i pálya .
Tanitása és Igehirdetése azért ls hatásos vol t. mert sohasem lépett készületlenül a
pódl umra vagy a szósz ékre. Valak i megjeg yezt e. hogy nagyo n eredeti. alk otó jellegü
meg látásai voltak e Szent lrással kapcsol atb an; olyanokat rnondott, amit hallg atósága
sem könyvekből nem Ismert. sem mástól nem hall ott.
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Figyelmes. majdnem túlzásig udvarias ember volt ; b ökez ü másokkal, igénytelen
magával szemben. minden figyelmességet duplán viszonzott. Soha el nem feledkezett
volna barátainak évfordulóiról. Egyaránt szerették gyerekek és felnőttek, tanulatlanok
és tudósok . Elsősorban Intellektuális természetű volt. szellemi érdeklődése öreg kor ában ls mindenre kiterjedt. rengeteget olvasott. de utolsó betegsége alatt már csak
egy téma érdekelte : a lelki élet különbözö Iskolái. Ezért kérte tőlem Jean Gautier
könyvét. amiből két fejezetet még kijegyzetelt. Viszont büszke volt fizikai erejére ls.
és szellemi képességeihez hasonlóan ezt ls jól kamatoztatta. Minél idősebb lett, annál
fiatalosabbnak bizonyult. Szerette klhívnl az embereket. hogy mozdftsák ki elfoglalt
helyzet éb ől. Megverte tanitványait a pingp ongasztalnál. és egészen 80 éves koráig
síelt . Végigcsónakázta a Dunát és az összes elképzelhető kanadai folyókat. Az elmúlt
téllg még fát vágott az erdőben . tüzifát k ész ítve barátainak. Volt ideje társaságba
járni. ismert minden kártyatrükköt és elismert brid zsjátékos volt; szerette a jól elk észített ételt és a jó beszélgetéssei füszerezett bort. de csak médiával. Két harapás
között mindig készen állt bármi témáról nyllatkozni. A dohányzást rég feladta. és
rendszeresen gyakorlatoztatta tüdejét. Szeretett sétálni. lovagolni , kertészkedni; ügyes
kezéről tanúskodnak a kápolna virágai a Szent József zárda n öve reln él. ahol utolsó
éveit töltötte. Roppant módszeresen élt, mindenre tudott időt szakftani. 16 éves gépkocsiját úgy tartotta karban. hogy jobban jár, mint az új. A nővérekre hagyta. s melléje
a pontos olalesere- és javitásl dokument ációt 1968-tól fogva!
Ezekből az apróságokból talán egy kicsit előttünk áll sajátos karakte re. De mindenekelőtt papi ember volt. az Orök Főpap mintájára . Egyszerü papi lélek, aki tudta,
hogy önfegyelem, imádság. breviárium. lelkiolvasmány és rendszeres gyónás a leg·
biztosabb út az örök élet felé . Ezen kalauzolt másokat is mint keresett gyóntató és
lelkivezető . Főleg az utóbbi években a szentmise volt életének központja. Esténként
mindig Idejében hazatért. hogy még lefekvés előtt el ők észüljön a másnapi szentmisére ,
amelyhez mindenn ap rövid prédikációt fűz ött . Betegsége alatt az volt egyik legnagyobb
keresztje, hogy már nem tudott misézni.
Szorgalmasan látog atta a szórv ány-maqyarokat. ellátta öket jó tanáccsal. anyagi
segitséggel. Ez volt az ő külön apostoll munkája az utóbbi években a zárdalelkészség
és hétvégi plébániai ki segités mellett. Ouebec és Rhode Island magyarjai el nem múló
hálával tartoznak neki.
Ez év virágvasárnapjától kórházba került . Erejének hanyatlása igen bántotta, ezért
is kérte , hogy ne látogassa senki. Szellemi és lelki képességei azonban érintetlenek
maradtak. egészen békése n fogadott haláláig . Jún. 22-én este még mosolyogva mondta
nekem. hogy . nern hivatalosan már halott: I:jJel 3/4 2-kor hívta magához az Úr. rnlközben ágya mell ett a dicsős é ges olv asó negyedik tizedéhez érkeztem . 59 évi tev ékeny és termékeny papi müködés után megtal álta végleges otthonát. Pappá szent el ése
évfordulójának vigillája volt. Jún. 25-én temettük el három f öpapos segédlettel a
cranstonl Szent Anna temetőben.
Csak azt kívánom. hogy megközelíthessem azokat a keresztény elveket. amelyeket
tőle tanultam. Biztos vagyok benne. hogy többi tanítványa és híve is ugyanígy érez .
Msgr. Varsányi I. Vilmos
püspöki helynök. irodaiga zgató

NUSPL JANOS
(1900-1982)
Gyémántmiséjét csak három hónappal élte túl. 1982. okt . ll-én halt meg Feffernitz/
Felstritzben (Karnten. Ausztria) . Temet ése okt . 14-én ment végbe. A requi emet GurkKlagenfurt püspöke . dr. Egon KapeIIari mondta, konceleb rálva néhány, az elhu nythoz
közel álló pappal. Mintegy 25 pap, számos nővér . rokon és sok hivő kís érte si rjá.
hoz.
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Nuspl János 1900-ban született Orsz álláson. Gimnáziumi tanulmányait Kalocsán v égezte. ott érettségizett. és az ottan i papnevelő Intézetben tanulta a teológiát. Ott ls
szentelték pappá 1922-ben. Már fiatal korában kltúnt abban. hogy bámulatosan Jól beszélt és Irt mind magyarul. mind németül. Arra enged ez következtetnI. hogy tanulmányi ideje alatt különös fáradságot ford ított az Igehirdetés lelkipásztori eszközének.
a nyelvnek elsajátít ására. Petőfi sok versét könyv nélkül tudta. ő volt kedvenc költője .
késő öregkoráig szívesen mondogatott társaságban költeményeiből. Egy ízben foga·
dott, hogya horvát katekizmust egy héten belül fejból megtanulja. Megnyerte a fogadást.
Káplánl ével után (KIshegyes 1923·ig. Hódság 1926·lg. Csantavér 1929·lg. Bácska
Palánka 1932-lg. Futag 1935-lg. Apatin 1938-lg. Kula] 1939-ben segédlelkészként Dunacsébre került. majd dr . Resch Ignác nyugalomba vonulása után 1941·ben átvette a
plébániát. De nem tartott sokáig munkálkodása a kb . 2000 hlv öt számláló helyen . Már
1944 végén megkezdődött az üldözés és menekülés. Nusplt hamaros an külföldre
szakadt honfitársai lelkigondozásában találjuk a Linz mellettl Haldban. Steinheim am
Albuch-ban és végül Feffernltzben. Itt kápolnát épitett a Szentkereszt tiszteletére .
Az oltár fölött az a fe szület függött . amelyet sovány poggyászában régi hazájából hozott magával, és amelyben papi életének jelképét tisztelte .
~Ietén ek utolsó éveiben elég nagy keresztet jelentett számára előrehaladott érelmeszesedése. Da hivei közül néhányan nagy szeretettel gondozták. és fölismerték.
hogy egy gazdag papi élet végső próbáiról van szó.
Nuspl plébános mindig és mindenütt szívvel-l élekkel dolgozó lelkipásztornak bio
zonyult. Különös gondja volt a gyerekekre és fiatalokra. Onnepek és istentiszteletek.
Ifjúsági foglalkozások és sztnlel őad ások mind jó alkalom volt. hogy az igaz hit hlrdetésén és az emberek szívébe pl ántálás án fáradozzék . Hívei kedvéért nagy áldozatokat
vállalt. és papi hivatása gyakorlásában nem ismert félelmet.
Emlltésre méltó még . hogy írói tevékenységet is kifejtett. Német nyelv ü cikkeket
írt a .Pamlllenfreund" . •Donau" és .Gerhardsbote" c. lapokba. és két sz ép magyar
nekrológot honfitársai ról. Ir ásalt nemcsak világos gondolatfúzés. hanem igen szép
német ill. magyar nyelv. sokszor költői lendület jellemezte .
Mikor magyar paptestvérei tréfásan .ap át úr"-nak nevezték. ezzel akaratlanul is
papi és lelkipásztori egyéniségének egyik lényeges vonását juttatták kifejezésre . Való·
ban mIndig és mindenütt atyja volt a r ábízottaknak. gyerekeknek. fiataloknak. Idós
hiveknek egyaránt. Talán a gyengéd tIsztelet egy lehelete ls benne rejlik ebben a jel .
zöben, ami joggal megilleti e sok viszontagságot kiállt agg pap személyiség ét .
Burger Miklós . Vllllngendorf. NSZK

Dr . KUNCZ JÚZSEF
(1911-1983]
Július 7-én. bár súlyos betegséget hordozva magában. mégis váratlanul hunyt el
otthonában. Tehetségben. ékesszól ásban. népszerúségben kiemelkedő paptestvérünk
volt. akin rajta maradt a megszólitás : .tanár úr".
1911. febr. 9-én született a Nagykároly vidéki Terem községben . Szüleit korán elvesztette. Budapesten szerzett teológiai doktorátust.
Eredetileg a szatmári egyházmegye papja volt . Múködésének első öt évében ott
volt három helyen segédlelkész. 1938/39-ben Nagyvárad·Olaszlban segédlelkész. 19391948-lg Szatrnáron , 1955-58-lg Gyulafehérvárott volt teológiai tanár. A közbeeső ldöben a nagyváradi Szent László templomban szolqált, majd 13 éves érmihályfalvi plébánoskodás után 1971-1ől Ismét a Szent László templomban találjuk. amelynek meleqszlvü , ragaszkodó hivei t nagyon megszerette.
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Az emberekre nagy von zóerőt gyakorolt lényével és szavával. Fő l e g lsten végtelen
Irgalmasságának, a Sz ű za n ya Iránti szeretetnek és bizalomnak, valamint a békének
volt állandó ékesszavú és hatásos hirdetője .
Az Úristen magadta neki, aki annyira szerette az életet, hogy megérezze a közel ed ő elh ivó sz öt, és vil ágos lélekke l gondoljon az Úrral való közeli találkozásra : és
hogy szinte utolsó perci g kedvesen fog adja látogató it .
Készült megünnepelni aranymi séjét a Szent László templom hive ivei , és távolból
megáldotta ő ket aranymi sés áldásával.
Dr. Dászkál István ord inárius tem ette j úl. 9-én, sok-sok pap és nagyszámú hIvei
jelenlétében. Sok paptestv ér és h ivő jött el a szatmári egyházmegyéből ls . Előtte nap
temp lom ában ravatalozt ák f el , és este ott mondtak érte szentm isét.
Szeret ettel lmádkozzunk érette!
Confrater

IVÁNYI SÁNDOR
(1917-1 983)
Jásztele ken szül etett 1917. júl. 7-6n. Pappá szentelték 1941 Mindenszentek ünnepén Budapesten. Az egri egyházmegye több hely én káplánkodott, közben 1944-ben
Nylregyh ázán a Szent Imr e Inte rnátusban, 1946-ban Egerben a Szent József lntern átusban volt hitt anár és t anulm ányi fel üg yelő . 1952·ben házassági kötel ékvédő, 1953·ban
pedig a föegyházmegyel könyvtár ve zető je lett. Késöbb még f öszentsz ékl ügyvéd és
a föegyh ázmegyel templomell átó Igazgatója. 1969·től érseki tanác sos, 1980·tól c. apát.
1983. jún. 15-én még részt vett a hálaadó szentm is én osztálytársaival szentel ésük
42. évfordulóján. M ár akkor bete g volt . Aztá n minden felgyorsult. élete hamarosan
véget ért. Agyvérz és vitte el.
Gyönyörü pály át futott be. A gimnázium V-Vii i. osztályát Egerben végezte a cisztercita gim náziumban, ahol éretts égizett ls. Majd a teológia következett Egerben. A
negyedévet már Budapest en végzi elöljárói akarat ából az egyetemen. Aztán egy pár
áll omáshely után Eger lett második otthon a. Sokat Irt, olv asott. t anult és tan ított . Jegyzete lt. gyüjtött e az ismereteke t , mint méhecske a mézet. Min den érdekelt e, ami szép,
jó, Igaz és ami a lel ket Ist enhez emeli . Tudni vágyó lelke tette szorgalm as és lelkt ismer etes pappá. S z erető paptestvér vol t , akihez bárki bizalommal fordulhatott . Mindig
mosolygós, kedves, szelíd, alázatos lelkü. Soha el nem bizta magát . Ez nagyon sz ép
j ell emvonása. Mun kája csendes, majdnem rejtett munka volt . Kifelé nem olyan mut at ós. de minden ki t udta, hogy az érseki könyvtá r vezetése Igen nehéz és bonyolult.
t:let e utolsó szakaszában Jézus részelt ett e a szenvedésben. •Nem lehet különb a tanltvány Mester én él" - rajta ls teljesedett. Al ázatos lél ekkel elkészül t a halálra . EI·
mondhatta: . Nyugton megyek elédbe, Szerelm es Jézusom."
Osztálytársa
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