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KIENGESZTELÖDÉS ÉS BŰNBÁNAT

A tavalyi, VI. püspök i szinódus témája egyúttal a folyamatban
szentév alapgondolata. Alljunk meg tehát, és mélyedjünk el benne.

lévő

Sok ember nem látja, vagy nem akarja észrevenni, hogy emberi szinten sem lesz teljesen boldog, ha Istenhez való viszonya nem rendezett.
Pedig mindennap nyög a rossz hatalma alatt: háborúk, éhség, gyilkosságok, betegségek, csalások . . . halál! Van , aki illúzió ba menekül: a tudomány egyszer oly erős lesz, hogy az ember m ég a halálon is úrrá lehet,
kiküszöböl minden testi-lelki nyomort. Egyesek " f el ej teni " akarnak: az
alkohol, a kábítószerek mámora legalább ideiglenesen szivárványszínekre fest mindent. Egyszerübb, prózaibb módon: húzzuk az igát, élvezzünk,
amíg lehet, úgy sem tudjuk, mi az igazi oka mindennek . . .
A keresztény hit a rossz , a halál, az iga zságtalanságok kozmikus gyö kerére mutat rá: Istentől fordultunk el! Ezért hasonlottunk meg önmagunkkal, embertársainkkal, rendeltetésünkkel (Ter 3 és 4). Avisszautat
is nála kell kezdeni, vele kiengesztelődni. Ahogy Kereszty Rókus tanulmányában kifejti : lehetséges ez, az út nyitva áll, mert maga a Szenth áromság teremtett békét az emberiséggel Krisztusban. A rossz gyökere
a lázadó engedetlenség; a visszaút Krisztus halálosan engedelmes szeretete!
A szeretet mindig szabad önközlésből fakad. Csak ezt várja el az Isten tőlünk, hogya kiengesztelődés bennünk is meghozhassa gyümölcsét,
hogy ténylegesen áramkörébe kapcsolódhassunk. Ezért kívánja meg a
szerető szív életátalakftó igenjét, a hitet s ennek kifejezését a keresztségben. Az Atya jobbján ülő Fiú már megosztja testvéreivel az örökséget,
már lelkükbe vés i a feltámadás zálogát.
Az ámulattal eltelt hálás hivő egyik első kérdése: hogy vehetnék részt
ebben az engesztelésben Krisztussal? Ekkora szetetet nem hagyhatja
hidegen szívét. Az engesztelés teológiájának biblikus alapjait állítja elénk
Szigeti Miklós.
Másrészt azonban a mituiennapck keserves tapasztalata igazolja, hogy
" a világ valóban egyszerre megváltott és megváltatlan" (Kereszty ). Lelkesedéssel adjuk át magunkat a megújult krisztusi életnek, de számtalanszor meg is botlunk, ismételten visszaesünk. A szeret6 Atya visszavár
ekkor is : újra kiengesztel6dhetünk vele közösségében, az egyházban.
Korunk embere mintha sajátos nehézséget találna a kiengesztelődés
nek a köztünk élő és müködő Krisztusban, az egyházban való meq élés é-
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nél. Búntudata halványodott el? Túl könnyünek, szinte automatikusnak
találja mai formáját, a "fülgyónást"? A püspöki szinóduson is többször
történt emlftés a "gyónás krfziséréJl" és új szempontok hangsúlyozásá·
nak szükségességéréJl (l. Egyház szava rovatunk szinódusi szemelvé·
nyeit).
A megújulásnak szerves egységben kell lennie a múlttal, egyébként
gyökértelen lesz. De ha nem akarunk megmerevedni, készen kell állnunk
- a lényeges elemek megéJrzése mellett - a változó részek esetleges
átalakftására is. Ehhez nyújt mesteri útmutatást AIszeghy Zoltán Gyón·
tak-e az éJskeresztények c. tanulmánya.
A krizis nem kis része irható a gyóntatóatyák számlájára. H ogy tehetnék a kienqesztel öti és élő pecsét jévé a szentgyónást, ha maguk nem értékelik, ha maguk sem merítik ki a benne rejlő kincseket? Tóth Józsefnek, a bécsi szeminárium régens ének eléJadása elsősorban - jóllehet
nem kizárólag - nekik szol: ,,Életet csak az tud kelteni, aki él".
A megújulás másik összetevéJjét a közösségi dimenzió hangsúlyozása
szolgáltatja. Istennek adott igenlő válaszom igen könnyen puszta vágy
marad, ha nem hozza magával az emberekkel való kiengeszteléJdést. Még·
pedig mind közösségi vonatkozásban, mind egyéni szinten. Főleg az els6re sürget Roger Schutz Levél a Katakombákból c. feihivása. Ha való·
ban hisszük, hogy Isten kiengeszteléJdött velünk, akkor nekünk is min·
den lehetéJséget meg kell ragadni, hogy hatékony jelei lehessünk ebben
a megosztott világban. Lelóczky Gyula elmélkedése pedig arra ösztönöz,
hogy merjük kialakítani magunkban, magunk körül a "megbocsátás
légkörét, amelyben mindenki otthon érezheti magát".
A minket kienqesztelű szereteiéoel megeléJző Isten műktui és ét szemlélteti Fehér Gyula Az Oltáriszentség sodrában c. arcéle. Hermann Cohen, Liszt Ferenc kényeztetett Puezi-ja nemcsak őszinte búnbánattal
adja igenjét a felismert Messiásnak, hanem a kiengesztelődés szolgálatára szenteli egész életét. Kibékül Liszttel, és a békítő szeretet áldozata·
ként hal meg hadifoglyok mellett.
A kiengeszteléJdés a barátság visszaállítása. Istennel, emberrel. Járjuk
Krisztussal, Egyházában a búnbánat útját, hogy az egész emberiség mind·
inkább r észesedhess ék Isten megbocsátó szeretetében.
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TANULMANYOK

Ker eszty Rókus
ISTEN B ~K ~T TEREMTETT KRISZT USBAN
Ha elővesze m az újságo t, felcsavarom a tévét, meghallg atom a szomszédok
legújabb pletykáit , vagy akár saját szívembe tek intek, mind enütt b űnnel és szenvedéssel találkozom. Ilyenkor megértem annak a rabbi nak a fe lháboro dását,
aki a második vil ágháb orú után odavetett e a keresztények nek: " Hat millió zsidót
öltek meg a halált áborokban, s maguk megv áltásról , Istennel kibékült vil ágról
mern ek beszéln i? " Azonban ha éppen szerencsém van , a gyi lkosságok és szeretkezések közti szüne tben felbukkan a képernyőn a kalkuttai Teréz anya : viha rvert arca olyan mély derűt sugároz, hogy még a legmegkínzottabb haldokló
arca is kis imul tő l e . S ha a másod ik világháború haláltáboraira gondolok, feltűník Edith Stein és Maximílian Kolbe alakja : békéjük és szeretetük hány állattá
alacsonyított rabnak adta vissza emberi méltóságátl Ime, ez a Krisztus első és
v é g s ő elj övetele közti időszak ellentmondásos feszültsége . A világ valóban egyszerre megváltott és megváltatlan . Krisztus megváltása hatalmas erő azokban,
ak ik befogadták. De ha az egész emberiséget nézzük , újra meg újra cs ak mustármagnak, elenyészően kis darab kovásznak tűn ik . Prób áljuk megérteni, mit
jelent az a tény, hogy lsten kibékítette a világot önm agával Kris ztu sba n (2Kor
5,18-19). Nem szo ros értelemben vett exegézist adunk, nem is törekszünk az
egész szótériológia szi ntézisére. Néhány töredékes gondolatot vázolunk fel
abban a reményben, hogyamegváltás misztériumának egy-két szem pontját
jobban megvilágítja.
1. A bún és búnh őd é s össze fOggése
Keresz tény hit ünk szeri nt a közmond ás: " ki miben vétkezik , abb an bűnhó
dik" , a szó legszorosabb értelmében igaz ; vagy is minden bűn önmagáb an ho rdja büntetését. A b ű n b en szándékosan megtagadom az Istentől alkotott értékrend et: Istentói függetlenül , az általa teremtett valóság természete ellenére
önkényesen döntöm el , mi a jó és mi a rossz számomra. Úgy, mi nt az els ó ember , ist en akarok lenni (Ter 3,5). Ezálta l nemc sak Istennel , Te remtőmmel és
Atyámmal kerülök szembe, hanem önmag ammal is: let agadom te remtmény voltoma t, elv etem istengyermekké fogad áso mat. Aki azonban önmagát legfőbb értékké teszi , felebarátjával is szem be kerül. Aki lelke mélyén elhitette önmagával,
hogy ő a legfontosabb , hogyan volna képes arra , hogy feleba rátja jogait ti sztelet ben tartsa? Az lsten elleni lázadást szükségképpen köve ti az ember ember
ellen lázadása , Adám és Eva b ű n ét A bel meggyilkolása.
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Minden bún a lélek ból, az akaratból ered. Mivel azonban az ember test és
lélek szubsztanc iális egysége, a testben fejezódik ki. Ott fejti ki erejét , azon
keresztül válik világot romboló eróvé . Úgy ls mondhatnánk, a test a bún eró tere.
Azonban nemcsak a bún fejezódik ki és hat a testen keresztül, hanem a büntetés ls. Természetesen a bún büntetése els ősorban a lelke t, a bún forrását
sújtja. Azáltal, hogy szembeszegül az isteni értékrenddel, a lélek elveszti az
isteni életet ; azáltal , hogy az ember saját teremtményi volta ellen lázad, meghasonlik lelkében : furdalja a lelkiismeret; amennyiben a másik embe rt tárggyá
alacsonyltja, a lelke legmélyén egyedü l marad . Ez a hárma s megh asonl ás, hármas büntetés a testben is .rneqterrnl a maga gyümölcsét" . A lélek halála a test
halálában fejezód ik ki. A lélek meghasonlása önmagá val a test és lélek harmóniájának megbomlását idézi eló : a test " súlya" , csak földi javakat érté keló
törekvése, földhöz tapasztja, gúzsba köti a lelket, megnehez íti a szellemi és
lelki értékek megismerését és szeretetét. A felebaráttal kapcso latb an is : akiknek a testemen keresztül ártottam (kihasználtam, elnyom tam, gyilkoltam óket) ,
a testemen keres ztül bosszulják meg magukat. Embertársaim gyúlölete és elvetése a test emen kereszt ül ér el hozzám ; a testem megsemmisítésével akarnak engem megsemmis íten I.
Igy áradt el a bún és a bún okozta szenve dés a világon . Alélekból csírázva,
vagy legalábbis a lélek beleegy ezésével, de a test en keresztül hajtotta igájába
az emberiséget. Az ember meghasonlott Istennel, önmagával és embertársaival.
Ez a hármas meghasonlás egyszerre az ember búne és büntetése. Legalábbis
kezdetben szándékosan akarta : ezért bún ; következményeit azonban kénytelen
elszenve dn i : ezért büntetés. A hármas meghasonlás szenvedés - büntetés jellege legerósebben a halálb an mutatkozik meg. Isten legnagyobb fö ldi ajándéka
az élet. Mikor a búnös haldoklik, megtapasztalja (vagy legalá bbis a halál közel sége arra sürgeti, hogy megtapasztal ja), mit jelent lsten kegyébö! kiesni, távol
kerü lni attól, aki maga az élet. A halálban nemc sak Istentói, hanem emb ertársainktói is távol érezzük magunkat. Senkivel sem oszthatjuk meg az elöttünk
álló rettenetet ; egyed ül kell szembenéznünk az éjsza kával. De az önmagunkkal
való meghasonlás is itt éri el csúcspon tját. Az ember, akit lsten örök életre teremtett, most úgy érzi, hogy " a semmi ágán ül szíve" (József Att il a), a semmi
örvénye fenyegeti. Ez az élmény metafizikailag nagyon is megala pozott. Amint
már mondtuk, az ember nemcsak testbe n lakó lélek , hanem lélek és test lényeg i
egysége . Személyünk " magva" , aktív " elve", a lélek ugyan halhatatlan, de csak
a testben és a testen keresztül valósíthatja meg önmagát ebben a vil ágba n.
A test teh át hozzátarto zik "az ember személy azono sságá"-hoz. Ezért a test halála nem " földi porhüvelyünk" leválását jelenti, amely valódi személyi ségünket
idáig korlátozta, hanem megtámadja egész valónkat. A test elvesztésében valamiképpen önmagu nkat vesztjük el, anélkü l, hogy személyünk " magva", a szellemi lélek megszúnnék létezn i.
Ebböl talán jobban megérthetjük, miért szükségszerú bünt etése a bún nek
a halál. A bún elkövetésekor az ember úgy tett , mintha függetl en lét- és érték-

6

forrás, azaz lsten vol na. A testi halál nagyon is alkalmas arra, hogya bűnöst
szembesrtse a valósággal: nem fog örökké élni, tehát nem abszolút, füg getlen,
isteni lény; ha lsten megvonja tóle az életet, "darabjaira hullik szét ", megsemmisül konkrét személyisé ge. De éppen mivel a halál ilyen radlkálisan "felvágja"
az embert és lemeztelenrti a lelkét, az isteni sebé sz kezében a gyógyulás és
újjászü letés eszközévé válhat. De csak akkor, ha a bűnös a halállal szembesülve
meg tudná siratni eddigi hazug egzisztenciáját, el tudná fogadni teremtmény
voltát, szeretette l és bizalommal nézne Istenre, aki azért folyamodik ehhez a
súlyos .műté tv-hez, hogya halálosan beteg embert megmentse. Erre a bels ő
megtérésre azonban a bűnös önerejéból nem képes. Szabadon szembefordulhatott Istennel, önmagával és embertársaival. De arra már nincs ereje , hogy a
hármas meghasonlás büntetését, fóképpen ped ig a halál romboló munkáját a
gyógyulás és újjászületés szolgálatába állí tsa. Ehhez isteni kezdeményezésre,
isteni teremtó eróre van szükség .
2. A kibékítés mint az Atya

m űve

Igy érthetó, hogy a kibékftés rn űve Istentói indul el, pontosabban az Atya
szeretetéból. Az Atya a Fiúval " egyetértésben" öröktól fogva elhatározta, hogy
Fiát od aadja értünk és nekünk (Jn 3,16; 1Jn 4,9-10; Róm 8,32), hozzánk küldi
a bű nös testhez hasonló testben (Róm 8,3). Amint a húsvéti gyertya himnusza
énekli : " hogy a szolgát megváltsad , odaadtad a Fiút" . Az Atya aktusát kétségtelenül " csak" metaforikus, átvitt értelemben nevezhetjük nekünk és értünk
adásnak. De ez nem jelenti , hogy kevésbé valóságos és tel jes, mint egy földi
atyáé, aki valamilyen nemes célból önként odaad ja gyermekét, pl. a haza vagy
az lsten szolg álatára . Hiszen a földi apának a gyermek nem a szó szoros értelmében mindene : van élete, öröme gyermekén kivül is. Azonban az Atya és a
Fiú tökéletes közösségben él : minden , ami az Atyáé, a Fiúé is, és megfordftva
(Jn 17,10); egy a létük , egy mindenük, az Atya és a Fiú egy lsten . Tehát az Atya
Fiát adva, a szó teljes értelmében mindenét odaadja. Ebból talán megsejthetjük,
milyen végtelen szeretetet fejez ki az Atya " áldozata". Azt kell mondanunk,
hogy az Atya adása az egyetlen tökéletes, igazi adás, amelynek Abrahám áldozata is csak egészen halvány illusztrációja.
A Fiú átadása nyilván nem jelentheti az istenség megsemmisülését, vagy
bármilyen formá ban tör ténó metafizikai " megkisebb ftés"-ét. De éppen az isteni
mindenhatóság miatt beszélhetünk olyan valóságos adásról , amelynek következtében a Fiú valóban emberré lett , és bűneinkért valóban kínhalá lt szenvedett. Lássuk ezt most részletesebben .
3. A klb ékités mint a Fiú

műve

a) " S o k a k v é t k e i t h o r d o z t a "
Az lsten Fia olyan tiszta embersé get vesz magára , amely minden bűntól mentes, de ugyanakkor képes arra, hogy minden b ű n büntetését, sót valami képpen
7

minden bűnt is magára vegyen. I:ppen mert egészen tiszta és mert emberi szeretete a Fiú isteni szerete tét tükrözi, Jézus végtelenüI érzék eny minden bűnre .
A bűnös általában bebeszéli önma gának, hogy az amit tesz, nem is olyan rossz.
Addig mentegeti magát, mig végül el is hiszi. Lelkiismerete eltompul, nem egészen tudja, mit cselekszik (Lk 23,34), bár felelős ezért a tudatlanságért. Egyedül
a Bárány az, aki egészen tisztán lát. Az ő lelkiismeretét semmilyen bűn nem
tompftotta el; s a Fiú szeretetével egészen közelről éli meg az Atya jóságát és
szentségét. Egyedül ő tudja, hogy milyen jó az lsten (Mk 10,18), és éppen ezért
egyedül ő ismeri a bűnt. Egyedül ő érti meg, milyen végtelenül súlyos sértés
ennek a Teremtőnek és Atyának a semmibevétele a bűnben. Ugyanakkor Jézus
teljes sorsközösséget vállal az emberrel. Ezért nemcsak az Atya sértését éli át
páratlan Intenzitással, hanem azt is, hogy milyen rossz a bűn a mi számunkra.
Jézus az az orvos , aki szereti betegét, és nálánál sokkal jobban megérti és átéli
veszélyes helyzetét. Pszichológiai síkon talán ezt jelenti, hogy Jézus "sokak"
(azaz minden ember) "vétkét hordozta" (Iz 53,12). Mindannyiunknál mélyebben
átélte bűneink súlyát, mint a Teremtő lsten és Atya iránti sértést és mint az emberre váró örök halált. Ebben az értelemben sokkal inkáb b ő hordozta az én
bűneimet, mint én magam.
A szentek életében felcsillan valami abból a bűnös szerencsétlenségét és
az Atya jóságát a bűnösnél végtelenül mélyebben átélő szeretetből, amely Jézus lelkét eltölti. Egyik gyónója megkérdezte Vianney Szt. Jánostól gyónása
után, hogy miért sir. " Azon sirok - felelte az arsi plébános """, amin maga nem
sir."
Pilinszkynél talán senki szebben és mélyebben ki nem fejezte , mit jelent
az, hogy Jézus " csakugyan magára vette vétkeink tűznehéz ólom ingét" :
Jézus - mikor magára vette a világ búneit - reálisan magára vette azokat a
maguk realitásában , vagyis az elkövetett b űn ök reális . egyedül reális súlyában .
Igy 6, aki búntelen volt, az elkövetett bún súlyát - vagyis a bún Igazi real lt á.
sát - Jobban érezte bárki búnösnél és vezekl őn él . Nem búneinkben , de alk övetett búneink realitásában osztozott vel ünk, s volt ember, a legemberibb ember ,
bizonyos értelemben az egyetlen ember az egész emberiség helyett.

Jézus nem elvont általánosságban veszi magára a bűn valóságát. A világ
környezetének tip ikus emberi bűnein keresztül nehezedik rá. Népe fokozatosan fordul ellene . Úgy látszik, elsőnek a farizeusok, akik a törvény betűjét
halálosan komolyan veszik , de a népet felosztják a válogatott igazakra és az
átkozott, tudatlan tömegre (Jn 7,49). Jézus vallásuk alapjait forgat ja fel ; megmutatja nekik az lsten törvényének igazi célját, és különleges szeretettel fordul
az átkozott bűnösök felé . A farizeusok rögtön készek az Itélettel: aki szomba ton gyógyft és együtt étkezik a bűnösökkel , nem lehet igazi próféta ; a Sátán
dolgozik benne (Mk 3,1-6 ; Mt 12,24).
bűne

Hamarosan rokonai és föld ijei is megbotránkoznak benne . Hogyan is tudnák elviselni, hogy ez az egyszerű ács, akivel harm inc évig együtt éltek, akinek
családját ls jól ismerik, egyszer re föléjük emelkedjék? Ez a közönséges embe8

rek bűne : nem t űrn ek el senk it, aki nagyo bb, vagy jobb náluk. Akkor elégül nének ki, ha a közülük kiemelked ót is lerángathatnák a maguk szintjé re (Mk 6,1-6).
A szadduceusok akkor döntik el Jézus elves ztését, mikor az árusokat k i ű z i
a Templomból (Mk 11,17). Ezzel a prófétai jell el mutatja meg, hog y Izrael istentisztelete és áldozati rendje megro mlott ; gyök erében kell meg újítani. A szadd uceusok, a templomi istentisztelet hivat alos órei és kivitelezói, bel átják, hogy ez
az ember hatalmuk utol só bástyáját veszélyezteti. Ettól fogva csak az alkalmat
keresik, hogyeltegyék láb alól (Mk 11,18).
Az egyszerű nép hosszú ideig lelkesed ik Jézus ért. !Orzi, hog y embe r így
még soha nem beszélt ; bámulj a csod áit és rag aszko dik személ yéhez. Jeruzsálemi bevonulása a végsókig ajzza a nép messiásvárását. Azt reméli k, hogy végre
a mozgalom él ére áll, s valób an eljö n Dávid or szága : k i ű z i k a róm ai hód ítókat,
és megalap ítják a messl ási birod alma t. Miko r azonb an rájö nnek arr a, hogy Jézus még önmagát sem képes vagy hajl andó megm enteni, rajo ngásuk gyűlö!etbe
csap át: nem tudj ák megbocsátani, hog y legszebb álmaik at ler ombol ta.
Tanítványai, bár nem érti k a bizto s let artóztatáss al szembenézó elszá ntságát, az elfog atásig kitartanak mellette (Mk 8,31-33; 10,32-34). Utál ia leg több en
elmenekülnek, s a ker esztr efeszítés után feladnak minden rem ényt. Hogyan
lehetne egy ker esztrefeszített Izrae l Istentói felkent kir álya?
Poncius Pilátus , a római helytartó, az egyetlen hatalomm al b író ember , aki
balkezesen, de mégis megk ísérl i J ézus megmentését. Egészen add ig védi, míg
a zsídó fóemberek oda nem kiált ják : " ha elbocsátod , nem vagy a császár barátja!" (Jn 19,12) Azaz : válassz kar riered és Jézus kö zött. Pil átus egy percig
sem habozik tovább : senki sem várhatja el tóle. hogy egy isme retl en bo londért
feláldozza a saját jövój ét.
Igy veti ki J ézust magából Izrael közös sége, így ítéli el a vil ágot hata lmában tartó császár nevében a róm ai helyt artó . A szen t város kapuin k ívül felállított kereszten két halálra ítélt b ű n ö z ő lesz egyetlen társa. !Odesanyja, a szeretett tan ítvány és néh ány asszony csak a fö ld ról nézhetn ek fel rá.
Nemcsak az emberek vetik ki maguk köz ül. Atyja is megvon ja tól e megtapasztalható jelenlétét. " Istenem, Isten em, miért hagytál el engem" - kiált fel
Jézus a keres zten (Mt 27,46: Mk 15,34). Az Ösegyh áz magától soha ilyen neh ezen megmagyarázható pana szt nem adott voln a az lsten Fia szájába. Hogyan
hagyhatja el az lsten tulajdon Fiát? Hogyan hagyhatja el lsten az Istent?
Az lsten Fia nemcsak a bűn emberektól és Isten tói elválasz tó hatalmát tapasztalja meg, hanem a halálban az embert szétrom bol ó hat ását is elv iseli.
Természetesen a Fiú isteni személye nem halhat meg. Azonban te lje s emberí
természetet tett magáévá úgy, hogy minden emb er i tettének, szenvedésének
és élményének a Fiú az alanya : Ö az, aki cselekszi k, szenved és tapasztal.
Ezért a Fiú emberi természetén keresztül teljes emb erso rsot élt át, beleértve
embersége testre és lélekre való szétesését a halál pill anatába n.
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b) " H a é I e t é t e n g e s z t e I Ő á I d o z a t u I a d j a "
Amint már említettük, Jézus szenvedésének nem puszta fizikai és pszichológiai tényei okozták megváltásunkat, hanem az, hogy az lsten Fia mindezt
önként, szeretetből vállalta el. Vizsgáljuk meg most részletesebben ennek a jelentóségét.
A szeretet, amely bizalomban, hálában és engesztelésben nyilvánul meg,
teszi Jézus halálát tökéletes áldozattá. Jézusnak meg kell küzdenie a kétségbeesésseI. De a kereszten, ahol a legnehezebb a bizalom , ahol minden jel arra
mutat , hogy Atyja cserben hagyta és életének semmi értelme sem volt, önmagát
és jövőjét mégis egészen az Atya kezébe teszi le (Lk 23,46). Mk és Mt is megmutatja Jézus bizaimát a maguk módján. A 22. zsoltár, amelyet szerintük Jézus
a kereszten imádkozik, az Istentől elhagyott igaz panaszával kezdődik, de a
diadalmas bizalom hangján, a szenvedés gyümölcsének megsejtésével zárul:
Mert nem vetette el. nem dobta vissza
az elgyötörtek éneket.
nem fordította el fejét ,
kiáltozásuk meghallgatta . . .

A Győztes keltsen új életre!
Szolgálja minden sarjadékom ő t .
Az Úrról mindörökre zengje.
amit jósága végbevitt ,
s egy elj övend ó nép el ött
hirdesse tetteit. (25. 30b, 31. v .)

Jézus nemcsak bizik Atyjában, nemcsak jóságát hirdeti ott, ahol minden a
sors és az lsten kegyetlenségéről akarja meggyőzni, hanem lelke túlcsordul
hálával és dicsérettel , hogy halála révén egészen Atyjának szentelheti magát
(Jn 17,19 : Lk 22,17.19) . Ez az áldozat lényege : olyan teljesen és véglegesen
az Atya kezébe tenni le egész valónkat, hogy onnan már soha többé vissza ne
vehessük, se egés zéb en, se rész leteiben; és ezt azzal a szeretettel, bizalommal és hálával tenni, amely az Atya végtelen jóságát és szentségét megilleti.
Ilyen áldozatot egyedül az emberré lett Fiú mutathatott be helyettünk és értünk.
Jézus halála nemcsak Atyját dics ölt ő hálaáldozat volt, hanem búneinkért
eleget tevő , engesztelő áldozat is. Bár alapjait megtaláljuk a Szentfrásban és
a keresztény hagyományban igen fontos szerepet tölt be, mégis ma gyakran
félreértik és elvetik a megváltás Istent engesztelő, a búnért elégtételt adó magyarázatát. Úgy képzelik, hogyabúneinkért ártatlan Fiától véres elégtételt követelő lsten összeegyeztethetetlen a jézusi példabeszédek Atyjának irgalmas
szeretetével. Továbbá azt gondol ják, ha elfogadjuk, hogy Krisztus engesztelő
áldozata váltott meg bennünket, ez passzív, kényelmes, nyárspolgári kereszténységre nevel. Ezzel szemben fontos látnunk, hogy szó sem lehet az igazságot
követelő Atya és a búnösökhöz irgalmas Fiú szembeállításáról. Ez durva diteizmushoz, két istenhithez vezetne. A megtestesülés és megváltás az Atya és Fiú
közös terve a Szentlélekben. Az Atya küldi, ill. adja a Fiút, a Fiú önként kiüresíti
önmagát, és engedelmes lesz egészen a kereszthalálig (Fil 2,7.8). A megváltás
k özös múvében együtt nyilvánul meg az isten i irgalom és igazságosság. Az
lsten , aki - Szt. Bernát szavaival - " igaz szeretet" és " sze r e t ő igazság" , hú
marad önmag ához .
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Az Atya azzal , hogya bűnöstől elégtételt kívánt , emberi méltóságát tiszt elte
meg. Az emb erben természetes igé ny van arra , hogy az elkövetett rosszat jóvátegye. Ha személyt sértettem meg, a jóvátétel elsősorban a megsértett személytől való bocsánatké résben fog megn yilvánulni. De ha ő sz intén bánom , amit
ell ene vét ettem , nemcsak üres szavak kal fogok bocsánatot kérn i. Tettekkel
aka rom bizonyítani, hogy megváltozott a magatartásom, hogy most már becs ülöm , tal án szere tem is.
Igy nevel a jó sz ül ö is. Tegyük fel, hogy anyj a iránti tehet etlen mérgében
a kisgyerek tört, zúzott , mindent fölfo rgatott a lakásban. Az anya erre nem azt
fogja mondani : " Semmi baj sem történt, kisf iam . Tudod , hogy milyen jó anyuk ád
vagyok. I:n mindent megbocsáto k, menj csak nyugodtan játszani." Ehe!yell inkább ölébe veszi, és meg próbál ja rávezetni arra, milyen rosszat tett : sem mibe
vette szülei gondoskodó szeretetét, sőt bosszút akart állni azokon, akik a legjobbat akarják nek i. Igy vezeti a kisf iát az őszinte b űnb ána thoz. Mikor pedi g
gye rmekének szlvb ől megbocsátott , nem azzal boc sátja el, hogy : " majd én
szépen mindent rendbeteszek ". Ha gyermekét valóban emberré akarj a farag ni,
akkor inká bb ilye smit mond : "Te egyedül úgy sem tudod a kárt jóvátenni. De
segitened kell nekem, hogy együtt rendbehozzuk a lakást" . Ily módon a gye rmeknek alkalmat ad arra , hogy bűnének következm ényeit jobba n megért se,
és megbánását tettekkel bizonyítsa. Az ilyen anya sokkal igazabb szeretett el
bánik gyermekével, mint az, aki sem bocsánatkérést, sem " jóvátétel"- t nem
ki ván.
lsten nemc sak meqt er ern tott mink et és nemcsa k gyön yörű lakást rend ezell
be számunkra, a ter emtett világot, han em gyermekeivé is fog adott. De azáltal.
hogy mi ndezt végt elen szeret etbő l teile és az em b ertől szabad választ kív ánt ,
mélyen sebezhetővé vált vele szemben . Az embe r Te re m t ő j é t és Atyját semmibe
véve a legmélyebb ponton, atyai szeret etéb en sérthette meg az Istent. S nemcsak a számá ra berendezett lakást, a minden ség rend jét for gatta fel , hanem
ö nmagát is a pusztulás útjára sodorta. Isten azzal , hogy a b űn termé szetes következményeit csod ás beavatkozással nem szüntette meg, s azzal , hogy az embertől őszinte bánatot és " jóvátétel "-t kivánt , az embert nagykorú szell emi lénynek ismerte el. Megk ívánta, hogy legalábbis próbálja felfogni az lsten végtelen
jóságán és szentségén esett sérelmet, próbálja kikönyörögni a boc sánatot. és
a b űn ro mboló hatás át tettek kel ellensúlyozni.
Azonban az ember önm agától csak arra képes , hogy megértse : véges és
b ű n ö ktő l kikezdett szeretete képtelen a végtelenül jó és szent Istent méltóképpen szeretni. Még ha ön magát egészen Iste nnek tudn á is adni - amire bűnös
volta miatt nem képes - , azzal sem adna Istenhez méltó ajándékot. Azt is be
kell látnia, hogy még a leg hősieseb b aszkézissel sem tud ja önmaga harmón iáját hely reállitani. Ezért lsten saját Fiát küldi el, hogy az ember a Fiúban és a
Fiú által vigye vég be az engesztelés és elégtétel művét. Az édesanyának els ő
sor ban a gyer mek b ű nb á n ata , ú j raé le d ő szer etete volt a legfontosabb ; az " elégtétel" , vagyis a rendcs inálás nehéz munká ja csa k annyi ban, amen nyi ben " ellene
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mondott" előző rossz tettének, és megerősítette szülei iránti szeretetét. Hasonlóképpen Jézus kereszthalála nem azért tetszett az Atyának, mert annyira fájdalmas volt, hanem azért, mert Jézus e halál szabad elvállalásával tetőzte be
azt a folyamatot, amellyel ellentmondott Adám bűnének: Adám és mínden leszármazottja a bűnnel az Istennel való egyenlőséget akarta megszerezni. A Fiú
viszont nemcsak isteni dicsőségéről .rnondott le" a megtestesülésben (Fil 2,6),
hanem szeretetből elfogadta az ember büntetését, a halált. Igya második Adám
tette az elsőének tökéletes ellenpólusa: Az első ember (és minden ember) a
bűnben Istentől függetlenül akarja állítani és birtokolni önmagát. Ezzel szemben
Jézus annyira szereti Atyját és az embert, hogy egészen lemond önbirtoklásáról
az Atya javára. Ezt jelenti halálig menő engedelmessége. Az emberré lett Fiú
elfogadja embersége szétesését, a legnehezebb módon, a halálon keresztül
adja vissza önmagát Atyjának. Ime visszatértünk e rész kiindulási pont jához :
Jézus engesztelő elégtétele nem más, mint az a tökéletes áldozat, amellyel Atyja
kezébe teszi le önmagát, de abból a szempontból, amennyiben ez az önátadás
az ember bűnének szöges ellentéte és szándékos " ellensúlyozása" .
A kiengesztelődés művét Jézus egyedül vitte végbe . Egyedül hordozta a
bűn számunkra elviselhetetlen terhét, egyedül ajánlotta fel az Atya szentségéhez és jóságához egyedül méltó adományt: önmagát. Mindezt azonban mint az
emberi nem képviselője, helyettünk, értünk tette, hogy utána mindannyian részesedjünk benne .
4. A kibékítés mint a Szentlélek

műve

A Szentlélek műve, hogy Kris ztus megváltását kiterjessze az emberiségre.
A keresztségben ingyen, meg nem érd emelt ajándékként merül ünk el Krisztus
megváltó halálába, és részesedünk felt ámadt, isteni életében . Krisztus és az
Egyház csak hitet kér tőlünk . De ez mégsem jelent kényelmes, " polgári" kereszténységet. Hiszen az ingyen ajándék éppen azt jelenti, hogy a megfeszített
és feltámadt Krisztus bennünk él , és erőt ad a mindennapi harcra. A keresztség
nem törli el a bűn evilági következményeit, azaz a szenvedés különböző formáit
és a testi halált. De megértjük, hogy ez kihívás arra, hogya hitben él jünk : ne
saját érzelme ink édességéhez tapadjunk, hanem a minden élményünknél nagyobb Istenhez. A saját és a mások bűnei okozta távolság sem tűnik el máról
holnapra köztünk és a többi ember között. Éppen a kapcsolatteremtés erőfeszí
tésében derül ki, hogy minden gesztusunkban menny i önzés, közömbösség
és keménység rejtőz ik. De pontosan a köztünk és az emberek közti választófal
kitapogatásával kezdődik meg a harc a szeretetért. Ha azzal a mustármag nyi
hittel kérjük, amely hegyeket mozgat, az lsten megadja még ebben az életben,
hogy néhány rést üssünk a falon, és időnként megízlel jük a mennyei Jeruzsálem " egy test , egy lélek Krisztusban" boldogságát. A testünk továbbra is a földhöz ragaszt, megnehezíti a szellemi és lelki értékek keresését. De emiatt még
jobban vágyunk arra a napra , amikor Krisztus földi testünket saját dicsőséges
testéhez fogja hasonlóvá tenni (Fil 3,21). A testi halál továbbra is szétrombolja,
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.atkatr észelre bontja" az embert. De most már Krisztus bizalmával nézünk
szembe vele. Tudj uk, lsten azért engedi meg felbomlásunkat, hogy utána újra
összerakjon, újjáteremtsen elsőszülött Fia képére és hasonlatosságára.
Még egy szempont: ha Krisztus valóban bennünk él, akkor már ebben az
életben nemcsa k magunkért és a magunk nevében akarjuk szeretni az Istent ,
nemcsa k magunkért akarunk Krisztusban Istennek adott ajándékká válni , hanem
minden emberért, elsősorban azokért, akik még távol vannak a hittől.
Ezért hirdethetjük ma is, örömmel és meggyőződéssel , hogy az lsten valóban kibék ítette a világot önmagával Krisztus által. Igaz, a bún és annak sz űk
ségszerú következményei még uralkodnak a földön. De az lsten kibékítő erejében benne rejlik az az energia, amely a mustármagot minden fánál nagyobb
fává növeszti, és kenyérré dagasztja az egész emberiség tésztáját. Mindazok
számára, akik Krisztust hittel befogadják, a megbánt bún, a szenvedés és halál
már nem a lét átkos és értelmetlen voltát hirdeti , hanem az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal való kibékülés útjává , áldott orvossággá válik.

Alszeghy Zoltán
GYONTAK-E AZ ÖSKERESZTIONYEK?

Vannak kérdések, amikre se igennel , se nemmel nem lehet felelni. Ha megkérdeznek bennünket, sikerült-e leszoknunk az iszákosságról , nem mondhatjuk,
hogy sikerült, mert ezt az jelentené, hogy egy darabig iszákos ak voltunk, ha
meg azt mondjuk, hogy nem sikerült, ezzel bevalljuk, hogy ma is rabjai vagyunk
az italnak. Mind az állítás, min d a tagadás hallgatólagosan feltételezi, hogy
küzdenünk kellett a rossz szokás bilincse ellen.
Hasonló helyzetben vagyunk, ha azt kérdezik, gyóntak-e az elsó hat évszázad keresztény hivői. Aki azt hallja, hogy " gyóntak", azt véli, hogy a gyónás
mai formáját gyakorolták, és ha legközelebb meglátogatja a katakombákat, körülnéz , hol állhatott a gyóntatószék, amelyben Szent Agnes elsuttogta Szent
Pius pápának, hogy "gyónom a mindenható Istennek és lste n helyett neked ,
lelki atyám .. . De aki azt hall ja, hogy "nem gyóntak", arra következtet. hogy
a gyónás szokása és kötelező volta középkori újítás gyümölcse. Az állító és
a tagadó válasz hallgató lagosan közös téves feltevést foglal magában : azt,
hogy a gyónás vagy úgy volt gyakorlatban , mint ma, vagy sehogy. A kérdés
mélyén rejlő problémát csak úgy lehet megoldani, ha meg tudjuk jelölni, miben
áll a gyónás lényege, ami kato li kus hitünk szerint mindig gyakorlatban volt az
egyházban , és mi ta rtozik a gyónás mai tör téneti fo rmájához, ami talán nem
mindig volt szokás ban, és ami a lényeg sérelme nélkül eltúnh etik az i dők folyamán.
00
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A lényeg felfedezésére vezetó út azoknak az alapmeggyózódéseknek a kiemelése, amelyek a régi , az új és a jövendó konkrét eljárásmód okban egyaránt
élnek és éltetnek, virágoznak és gyümölcsöznek.
ALAPMEGGYOZODtSEK
Újjászül etés, bún, búnbocsánat
1. Csak a kegyelem kiváltságos pillanataiban sejtjük meg, milyen öröm töltötte el az apostolok tanítványainak gyülekezetét, akikkel a rájuk áradó Szentlélek megértette a Krisztusban elnyert új él et értékét. Ok tudták, mit jelent,
hogy az Atya Krisztus által a Szentlélekben új szívet, új szellemet teremtett
bennük, lsten fiaivá, bar átaivá, a mennyország örököseivé tette őket. Ujjongtak,
" dicsekedtek" a nekik jutott ajándékok láttára (vö. pl. Ef 1,3-14).
2. Ez az öröm azonban jól megfért azzal a tudattal, hogy kincsüket törékeny
cserépedényben őrzik (2Kor 4,7), azaz hogy vétkezve elvethetik, elveszthetik
az elnyert kegyelmet. Azért sürgették az apostolok : "Félve és remegve munkáljáto k üdvösségteket! " (Fil 2,12) " Vigyázzatok magatokra, nehogyelveszítsétek,
amit már megszereztetek!" (2Ján 8) Mert hiszen vannak, akiket "testvérnek
hívnak" , a közösséghez tartoznak, de kicsapongó k, kapzsik, bálványimádók,
átkozódók, részegesek vagy rablók (1Kor 5,11-13). Az újjászületés nem zárja
ki a " másodi k halált" .
3. Aki újjászületett Krisztusban és tudatosan elkövetett vétekkel újra elhagyta őt, nehezen térhet vissza a megajándékozottság eredeti öröméhez. "Azt
ugyanis, aki egyszer már részesült a világosságban, megízlelte az égi ajándékot , megk apta a Szentlelket, és megtapasztalta az el jövendő élet erőit , aztán
mégis elp ártol , lehetetlen újra búnbánatra indítani" (Zsid 6,4-5). De ez az emberi szó erótlenségére, az emberi szív önmagát megújítani nem tudó gyengeségére vonatkozik. Ebben az összefüggésben is érvényes azonban az Odvözft ö
szava : "Az embereknél ez lehetetlen, Istennél azonban minden lehetséges"
(Mt 19,26). Az isteni Mester húséges marad tanítványaihoz akkor is, mikor azok
hútlenek, . rnert önmagát nem tagadhatja meg" (2Tim 2,13). Az Odvözítő a
megkeresztelt búnöst is megkeresi, az újra és újra megvalósuló megtérésben
egyre kedv e telik (vö. Lk 15,3-10).
Papíron ez a három bekezdés világosan elkülönülve, egymás mellett áll. A
tanítvány élményében a három bizonyosság egyetlen harmonikus zenei akkord
három összetevője . Aki hisz Krisztusban, örvendezve, félve , remélve, nagyon
alázatosan, és benne igen bízva simul bele a " mindent-tartó " , . pantc kr átor''
Krisztus tenyerébe.
ejtető

ellentétek

Az élet sohasem egyetlen erő kibontakozása, egyetlen tétel kifejtése, hanem
egymást kiegészítő valóságok harmóniája, egymást magyarázó igazságok párbeszédes összecsendülése. Hitünk megértésében rendesen nem téves gondo14

latok elfogadása akadá lyoz meg bennünket, hanem az, hogy egy részlet igazságot eltorzltunk azzal , hogy kedvéért megtagadjuk a vele ö sszefügg ő több i
igazságot. Az apostolok gyülekezetének egyik legvonzóbb vonása éppen az,
hogy a konkrét valóság szövedé két nem szakította szét benn e a látszó lag elle ntétes igazságok között válogató önkényes okoskodás.
1. A kiengesztelődés búnös tettek megbocsátása, ki tagadn á? De a megbocsátás nemcsak amnes ztia, ami szemet hunyameglévő rossz elő tt , hanem
újra-teremtés, ami felülmúl ja a rosszat. Ha lsten megbocsát, nemcs ak elfelejti
a vétkemet, hanem úg y meg válto ztat, hogy joggal és valós ágga l kedv ét találhatja bennem , mert újra csi ráztatja bennem a b űn ös tetteim követk eztében
kialud t életet.
2. Az új élet, am it a kegyelem sarjaszt bennem , az lsten él etében való részesedés, hit , rem ény, sze retet, a jó akarása. De ez az adomány nem idegen
jelmezt erőszakol reám, nem szervez etemnek meg nem felel ő póttagokat illeszt
testemhez, mert hiszen le g be lsőb b, leg személy esebb valós ágom az, hogy az
lsten képm ására vagyok ter emtve, és nem ta l álhatern meg tel jes béké met anélkül , hogy lsten fiáv á válnék. Igaz , a kegyelm et a puszta termé szet nem köve teli
meg , de bennem nem holm i elvont " puszta természet " él, han em az a konk rét
természet, amit lsten ing yen ir galma egys zer s mindenkorra a term észetfölötti
élet élésére teremtett.
3. A megigazulás új te remtés, amit csak az lsten múvel het bennem : ő az,
aki kiengeszteli önmag ával a b űn öst , De még a min denható ls ten sem eng esztelődhetik ki azzal, aki elutas ítja magától kegyelmi ajándékát. Isten önmagának
mondana ellent, ha bar átjának tekintené azt, ak i nem haj landó eltú rni, hogy
lsten iránti baráti érzületet oltson beléje a mindenható irgal om. Azért a búnbocsánat isteni ajándék is, de szabad emb er i áll ásfogla lás is, s ő t é ppen az a
nagy isteni ajándék, hogy Kr isztus erejéből szabadon magamévá teszem Krisztus Urunk magatartását az Atya , embertársaim , a vi lág, ső t ön maga m iránt. A
.rneqt ér és" tehát nem oka a meg igazulásnak, nem is következ mé nye, hanem
az isten i tett emberi visszája, a teremtett via sz alakulása az isteni pec sét szerint.
4. Nincs emb er , aki meg tudn á mondan i, mely ik pill anatb an nyerte el egyegy b űn ös a kegyelmet, még magunk sem tap asztal juk meg ezt a változ ást,
csak bizunk benn e, hogy nem tagadta meg tő l ü n k a kegy elm es lsten. De mivel
a megbocsátás igazi min ő ségbe l i változás, az lsten tu dja az évet, napot, órát
és perc et, amikor egy emberi szIvben döntő tényezővé tett e az élő hitet, mikor
egy meghatározott teremtménye kárhozatra méltó lsten ellen i lázadóból lsten
barát jává, fiává, a mennyország örökösévé vált. De ez a vált ozás mégsem zárult
le akko r, mikor megvalósult. Mert ha igaz is, hogy a boc sánat a búnöst lsten
barátjává, fiává tette, a meg igazult ember tovább hal adhat ebben az ingyen
kapott és szabadon elfogadott barátságban holtíg, kell ene haladnia benn e akkor
is, ha évezredekig élne. Minél jobban ízleli valaki az új kegyelm i életformát,
annál könnyebben fölfedezi, hogy még nem éli egész íntenzitással, még nem
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valósitotla meg személyisége minden re dőjébe n, szegélyében a kegyelmi ajándék minden követelményét. A haladás le hetősé ge, a haladás követelménye
rendesen összefügg azzal, hogy még az igaz ember is csak nagyon ritkán jut
el odáig, hogy kiirtson magából minden cinkosságot a búnnel. Ezt a meghökkentő állítást talán emberi tapasztalat segítségével világíthatjuk át. Egy leány
édesanyja betegségének hírére hazatér, és évekig húségesen, gyöngéden
ápolja az öregasszonyt. Ki meri mondani, hogy nem szereti? De mégis: mikor
reggelenként lámpát gyújt, megdobban benne a reménység, hátha meghalt .. .
hátha újra élheti a saját életét ... Persze, elhessegeti a "rossz gondolatot".
De a röpke vágy átsuhanása során megrezzent a szabad akarat is, ahogya
fák lombja megmozdul a szélben . "Tilillatio voluntalis" , mondotta Szent Agoston. Krisztus tanítványa is akarja ugyan követni Mesterét, de olykor szinte
szeretné, ha az Atya nem serkentené szüntelenül a boldog lsten-bírás békéjének keresésére . .. Hitünk hagyományos nyelve nem egészen tudatos bocsánatos búnökről is beszél. Világos, hogy vagy a halálos bún állapotában, vagy a
megszentelő kegyelem állapotában vagyunk, de ahogy (hála Istennek) a bűnös
is olykor kedvét leli a természetfeletti jóban és a szépben, úgy (sajnos) az igaz
is kacérkodik néha a földi siker és élvezet egyeduralomra törekvő gerjedelmeiveI. Ebben az értelemben (csak ebben az értelemben) egyszerre igazak és
búnösök vagyunk.
Odvözitő közösség

"Ahol ketten vagy hárman összegyúlnek a nevemben , ott vagyok közöttük",
mondotta az Úr (Mt 18,20). Az Odvözítő tanítványai természetesnek érezték,
hogy úgy tanítványok, hogy többen egy szőlőt őb ől növekvő venyigék (Jn 15,1-8),
egy pásztor nyájának juhai (Jn 10,1-18), egy gyülekezet, vagy ahogy mi mondjuk, egy "egyház" tagjai (Mt 16,18; Mt 18,17). Krisztus követői nem párhuzamos
utakon haladó magányos turisták, hanem együtt vándorló nép. Az Apostolok
Cselekedetei ismernek ugyan egyéni megtérést is (ApCsel 8,26-39), de a megtérők rendesen egész házuk népével együtt keresztelkednek meg (pl. ApCsel
16,15.33-34; 18,8), a térítő munka egyházalapítás (ApCsel 14,23).
1. Ezt úgy kell érteni, hogya Krisztus életében való részesedés voltaképpen
az egyház életében való részesedés is. Az Ószövetség egy nép tagjait tette az
örök ígéretek várornányosává: az Újszövetségben is, aki Krisztusba merül , egy
nép tagja lesz, idegenből és jövevényböl lsten országának polgára és családtagja, az apostolokra és a prófétákra alapozott épület köve . A Lélek ugyanis
lsten hajlékává építi össze az egyes elidegenült személyeket (Ef 2,19-21). A
Szentlélek a gyülekezetben lakik, az egyes ember úgy lesz templomává, hogy
részesül a gyülekezet életében . A Szentlélek a gyülekezet lelke, úgy éltet engem is, hogya gyülekezet tagja vagyok. Mikor Szent Pál erről beszél, nem
utal a gyülekezet egyes tagjainak személyi tökéletességére. Az egyház nem
azért éltet, mert szociológiai és pszichológiai szempontból intenzív életet élő
csoport, hanem azért , mert lelke a Szentlélek, mert éltető feje Krisztus.
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2. Mégis: minél hüségesebb a gyülekezet Fejéhez és Lelkéhez, annál tevékenyebben előmozditja az elidegenültek .bekebetezését", annál intenzIvebben
igyekszik életre lehelni a holtakat. A Szentlélek mindenkit "szólásra indít"
(ApCsel 2,4), éspedig nemcsak az igehirdetés szavára, hanem a tanúságtétellel
(ApCsel 2,47) és a közbenjáró imával való szólásra ls (ApCsel 4,29-31).
3. Az egyház éltető tevékenysége ott a legvilágosabb, ahol valaki Krisztus
tanilványává lesz: az egyház nem úgy növekedik, mint a homokzátony, amire
rárakódik a hordalék, hanem úgy, hogy aktív módon "befogadja", később "viszszafogadja" azokat, akik tagjaivá lesznek. ~s ez az aktiv befogadás megint csak
nem a csoport spontán rokonszenvében nyilatkozik meg, hanem úgy jön létre,
hogy Krisztus küldötte "tanitvánnyá teszi" a megtérőt (Mt 28,19), "a Lélek erejével, Urunk Jézus hatalmával" (1Kor 5,4) "befogadja", ill. " kizárja" az egyes
tagokat, vagy más közösségek képviselőit (3Jn 9-10). A közösség vezetőinek ,
a .véneknek" és a "fölügyelőknek" ez a "szolgálata" a második század folyamán egyre kifejezettebb, világosabb, fontosabb lesz, és intézményesen kijegecesedett eljárás keretében valósul meg.
A MEGKERESZTELT BONöS VISSZAFOGADÁSA
Az első keresztények felnőtt korban, az apostolok megrenditő igehirdetése
nyomán tértek meg, kis helyi csoportok intenziv közösségi életébe illeszkedtek
be, üldözés veszélyének tettek ki magukat: érthető, hogy közöttük aránylag
ritkább volt a tudatosan elkövetett súlyos bűn; a döntő tényező az első és végleges megtérés volt. Lassanként, amint szaporodott a keresztények száma,
ahogy egyre többen gyermekkoruktól fogva éltek az egyházban, mikor a körülmények kevésbé éreztették velük a Krisztus-követés radikális követelményeit,
gyakrabban fordult elő a megkeresztelt hívők elbukása. Hogyan kellett a hűt
leneket újra beilleszteni a tanitványok közösségének élő egységébe? Milyen
lelkipásztori, szervezési, liturgikus eljárás volt alkalmas az Istennel való kiengesztelődés egyéni és közösségi, kegyelmi ajándékot befogadó és személyes
állásfoglalással járó élményét előmozditani, létrehozni, kifejezni? Az egyes
helyi csoportok különböző utakon, tapogatózva, lassanként alakilották ki a
megfelelő eljárást, és csak igen kevés mozzanat van, ami az első hat évszázad
minden helyi egyházában állandó és közös birtok lett volna. Meg kell elégednünk azzal, hogy rámutatunk bizonyos tipusokra, modellekre, amelyek bizonyos
korokban jellegzetesen egységes vonásokat mutattak fel.

"Nyilvános penitencIa"
Az
mintát

első időkben
bűnbánati

az egyházak a zsidó közösségek hagyományaiban találtak
rendjük klalakltására.

1. A babilóniai fogság után szokás volt, hogy ha egy buzgó zsidó közösségben valaki megszegte a törvényt vagy a hagyományos életszabályokat, kiközö2
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sítették. Volt életfogytiglani kitaszitás is, ami az ősi d ők halálb üntetését helyettesi tette. Kisebb vétkekért idő leges kiközösítést szabtak ki. A külső elkülönülés
kifejezte, hogy a vétkes elvált lsten népének életétől, és inditást adott a megtérésre. A kiközö sitett úgy élt, mint akinek nagy gyásza van, és imával, böjttel,
jó cselekedet ekkel igyekezett búnét jóvá tenn i. A vezeklési idő végeztével újra
befog adták a zsinagógába.
2. A kereszté nyek is így jártak el. A kis közösségekben hamar észrevették,
ha valaki méltatla nul élt. A többie k, és els ő sorban a közösség vezetője visszautasitották az adományát, amit az eukarisztia előkészitése során kl-ki fela jánlott ;
az idők fo lyamán a kezdeményezés egyre jobban minden egyes hivő lelkiismereti feladata volt. J e len t ő s é gt e l j e s szartart ás keretében bizonyos vezeklési időt
szabott rá a püsp ök. Ez alatt az i dő alatt néha meg sem jelenhetett az eukarisztia ünnep lésé n, néhol elkülönített helyen kellett maradnia, és semmi esetre
sem vehette magához a szentséget. Az egyh ázak vezetőinek egyik fontos fel adata volt , hogy ebben az i dő b e n személyes igehirdetéssel buzd íts ák, vigasz talják a búnbánót; de az egés z közösség kísérte im áj ával . A vezeklés végeztével a püspök kézfeltétele nemcsak kifejezte, hogy immár megért arra, hogy
visszafogadják, hane m, akárcsak a kereszte lés, új ra részesévé tette a Szentlélek
benne-lakozásának.
3. I:ppen ez a po nt jelezte a legn agyobb különbséget a zsidó és a keresztény . kiközösítés· közöt t. A zsi d6 közösségben a kiközö sf té s alóli feloldás
kizár61ag a közössé g külső rendje szempontjáb6 1 volt hatással, csak azt jelentette : remélni lehet, hogy lsten megbocsátott neki. A keres ztény feloldozás
megadta a Szentlelket, tehát (feltételezve a búnös megtérését, bánat át, megjavulását) maga a liturgi kus cselekmény idéze tt el ő változást a búnbán6ban,
árasztotta rá lsten m eg sze ntelő kegyelm ét.
4. A másodi k század közepéi g a vezekl ési i dő val6színúleg mindenütt elég
rövid volt , pár hét ig tar tott. A század vég ét ő l kezdve egyre szigo rúbbá vált a
rend. A vezeklés hosszú ideig, nem egysze r évekig , néha a hal ál közeledéséig
tartott. A megbocsátást és az euk arisztiá ban val6 részesedést csak egyszer
engedte meg az egyház. Aki visszaesett vét kébe, nem kapott többé feloldozást,
hanem holtig [ ó cselekedetekkel, vezekl éssel kellett keresnie az lsten megbocsát6 irgalmát. A fel old ozás után is szigorú kötel ezett ségek nehezedtek az
újra befogadott b űnösre. pl. hosszú böjtök, néha a házasél ettől való tartózkodás, bizonyos tevéke nységek tila lma . .. Mivel nem volt világosan megszabva ,
hogy a nyilvános peni tenciá t rögt ön a bún elkövetése után kell végezni, sőt ez
gyakran nem is lett volna lehetséges, szokássá vált, hogy soka n életük végére
hagyták a feloldozás kérésé t. Úgy látszi k, e lt ű rték, hogy közben , ha a vétke s
nyilvánvalóan megtért. az euka risztiá hoz is járulh atott. Igy az atyák korának
vége felé a búnbánat szentsé ge a haldoklók szents égévé vált. A nagy szigor
ellentétes eredményt ért el, éppen meglazi totta a búnbánati fegyelmet.
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5. Félreértések elkerülése végett jegyezzük meg, hogy a " nyilvános penitencia " nem azért kapta ezt a nevet, mintha nyilvánosan meg kellett volna vallani a rejte tt bűnöket. Csak a püspöknek kellett tudn ia, mit és hogyan követ ett
el a b ű n ös ; a többiek néha talán nem láttak mást, mint hogy egyikük félrevonul
az eukarisztia ünneplése során. Persze feltehető volt, hogy súlyosat vétett , aki
hosszú idei g nem járulhatott az áldozásho z.
A megszabott vezekl ések rendje
A középkor elejé n
kiszol gáltatásá ban .

jelentős

változás lépett életbe a

bűnb ánat

szentségének

1. A hi vek nagy többsége immár nem lakott a városokban . A nagy létszámú
gyülekezetek tagjai már nem ismerték egymást , és csak ritk án volt dolguk a
püspökkel vagy megbizottjával. A " nyilvános penitencia" ilyen körül mények
között már nem lehetett intenziv előkészület a megtérésre, inkább csak egy
kegyelemforrás elveszItése volt. Azért elterjedt a britanniai szerzetesközösségek
szokása: a b ű n va ll á st tüstént követte a feloldozás , és a vezeklési gyakorlatokat
később kellett elvégezni.
2. Ezeket a vezeklési gyakorlatokat a gyóntató pap hagyományos rend szerint szabta ki : meg volt állapltva, milyen bűnt milyen böjttel, zarándoklattal stb.
kellett jóvátenni. Az volt a kérdés, hogy miben tért el a bűnös életmódja az
erköl csi szabályoktól; kevésbé vették figyelembe, mennyiben követte el a tör vényszegést tudva és akarva. A hangsúly nem annyira a sziv megtisztitásán
volt, inkáb b csak a b ű n bá n ati gyakorlatok elvégzése volt a fontos . A közösség
szerepe is eltörpült : a bűnös lsten küldöttjéhez , a paphoz fordult, és a két személy között folytatott megbeszélésben szinte minden megjegyzés az egyéni
élet si kján maradt.
3. E l tű n t a korlátozás, hogya feloldozást csak egyszer volt szabad megadn i,
a gyónás ismételhető volt. De Igy aztán nemcsak a nagy bűnösök fordu ltak a
kulcsok hatalmának letéteményeséhez. Már az V. sZ.-tÓI kezdve lábra kapott
a szokás, hogya nagyböjt elején, mikor a nyilvános bűnösöket kiközösltették,
az egész közösség vállalta a vezeklők életmód ját, böjtö lt és többet imádkozott ;
nagycsüt örtök napján, mikor a nyilvános vezeklőket feloldozták, az egész közösség ünnepelte az Istennel való k iengesztelődést. De ebben az i d ő b e n aki
nem követett el igazán súlyo s vétket, nem gyónt és nem kapott szentségi feloldozásI. A IV. Lateráni zsinat 1215-ben el ő írta . hogy ki-ki legalább évente húsvét táján járuljon a bűnbánat szentségéhez, és a buzgó h ivők gyakran még
bocsánatos b ű ne iket is meggyónták.
4. Ebben az i dőbe n kapta meg végleges formáját a . búcsú" intézménye.
Az egyház megengedte, hogy a veze k l ő bizonyos Igen terhes penItenciákat más,
könnyeb b, de a közjó szempontjá ból fontos jótettei helyettesIthessen, pl. a
keresztes hadakban való részvétellel, kórházak segItésévei, templomok épltésével vagy fönn tartásáva l stb. Az egyház kfegészlt ette a vezeklést, amennyiben
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az elmarad t elég tétell gyakorlatok helyett Krisztus Urunk és a szentek érdemeit
ajánlotta föl az Isteni igazságosság kiengesztelésére.
A gyónás az újkorban

A tridenti zsinatot követő lelkipásztori megújulásban és a múlt század felének vall ási újjá születésében a gyónás gyakorlata tovább alakult.
1. Még erőseb be n sürgették a b e l ső előkész ül et fontosságát, a lelkiismeretvizsgálat, a bánat és az erő s fogadás szükségességét. Nagy fontosságot tulajdonftottak annak, hogya bűnöket számuk és fajtájuk szerint meg kell vallani.
A gyóntató kérd éseket tett fel, hogy egy bűn se menjen feledésbe . A feloldozást köve tő " elégtétel" szinte csak jelképes cselekményekre zsugorodott. Sokhelyütt szokássá vált, hogya h ivők minden egyes szentáldozás előtt gyóntak.
2. A töredelem szentsége egyre inkább magánügynek tűnt. A gyónásra való
elő készü let rend esen az egyes hivők feladata volt , amivel ki-ki imakönyv segftségével .igyek ezett m egb irkőzn i. Még a gyónás is " privatizálódott" . A középkor
végéi g a b ű nö s a bazili ka apsziszában elhelye zett püspöki trónhoz járult, hogy
feltárja lelkiisme retét a hivő k közöss égének feje előtt. A XVI. sz.vtól kezdve az
egész világon elterjedt és később a nők számára kötelezővé vált a gyóntatószékek használata: a rács, a függöny még a gyóntató elől is eltakarta a bűn
bánó kilétét, aki így valósággal bezárkózott egyed üll étének titkot védő magánszférájá ba.
3. A gyónások számának szaporodása szükségessé tette, hogy a gyónó
rövid i d ő alatt elbocsátást kapjon. Kiváló gyóntatók módját találták, hogy pár
szóval elmélyftsék a bű nös megtérését, és megjelölték az utat, amin a megtérő könnyebben elke rül hette a visszaesést, és jóvátehette vétkét. De az emberi szónak, a jelkép es cselekm ényeknek lélektani befolyása erősen csökkent;
a figyelem arra összpontosult, hogy érvényes feloldozást lehessen adni , úgyhogy
a bűnös megkap ja a meg szentelő kegyelmet.
4. Mindez áldásos hatással volt a katolikus hivők lelkiismeretének fejlesztésére, a kegyel mi élet táplálására. De az is igaz, hogy ez a pár perces , erősen
jogi gondolatfo rmákat hangsúlyozó rítus csak ott járt élményszerű megújulással ,
ahol álla ndó és szIvhez szóló igehirdetés vagy legalább vallásos nevelés összefüggé sébe ill eszkedhetett be. Sok, a hitélettől eltávolodott keresztény nem
egyszer azzal az érzéssel hagyta el a gyóntatószéket, hogy semmi sem változott Istennel való viszonyában. Ezért az utolsó ötven esztendőben világszerte
számtala n kísérlet történt arra , hogy a kiengesztelödés szertartása élményszerűbb legyen , és jobban kifejezze közösségi vonatkozását. Ezek a kfsérletek,
a II. Vatikáni Zsinat bátorftó szavának hatása alatt (Sacrosanctum Concilium
72) a gyón ás szerta rtásának 1972-es reform jához vezettek. Nem mondhatjuk
azonban , hogy az egyház közvéleménye sikeresnek tarta ná ezeket a kísérleteket. Világszerte ma is a bűnb ánat szentségének krlzls éröl beszélnek. Ebben
az összefüggésben gyakran felvetődik a kérdés, mi a keresztény kiengesztelés
ünneplésében a változhatatlan lényeg , és mi változtatható, idéhöz kötött forma .
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A LÉNYEG ÉS A JÁRULÉK
Ami nem vállozlk
1. Lényeges, hogy a hivő tudatában legyen annak , hogy az lsten kegyelmé ben élni nagy érték, amil tudva és akarva elkövetett bűnnel el lehet veszíteni ,
és a bűnbocsánat útján vissza lehet szerezni.
2. Lényeges, hogy nincs bűnbocsánat megtérés nélkül. Az üdvösségben
csak annak lehet része, aki feltétel nélkül elitéli és sajnálja, hogy vétkezett, és
eltökéli, hogy a jövőben komolyan igyekszik a bűnt elkerülni. Sem ezen a világon, sem a túlvilágon nincs semmi, ami az őszinte megtérést pótolhatná.
3. A megtérés lsten ingyen irgalmának ajándéka. Isten az egyh áz szolgálata
által akarja megadni új szivet teremtő kegyelmét, azért a bűnös is az egyház
szolgálata által kell, hogy keresse a teljes megtérést és a bűnbocsánatot.
4. Az egyház szolgálata abban lesz teljes, hogya közösség vezetője, a püspök vagy az őt helyettesítő pap, újra a közösség élő tagjává fogadja azt, aki
bűnével megtagadta az egyház Lelkét. Ez az oldó újrabefogadás azonban nem
vaktában történik, hanem úgy, hogy a feloldó pap a bűnös kifejezett vagy hallgatólagos vallomása alapján tudja, hogy miben áll a rossz, amit meg kell szüntetnie .
5. Ha ezt a négy pontot tekintjük a gyónás lényegének, akkor azl kell rnondanunk, hogy ebben az értelemben az őskeresztények is gyóntak, mert a gyónást Krisztus Urunk rendelte.

Ami változik
1. Változhatik minden, ami ezen a négy ponton túl van; az i d ő, a hely, a
szavak és a gesztusok. És valóban , a súlyos bűnbe esett őskeres ztények egészen másként kapták meg a feloldozást, mint mi.
2. Nagy tévedés volna azonban azt hinni , hogy az egyház eltörölhet vagy
elenged het mindent, ami nem lényeges. A szentségi eljárás olyan, mint az élő
szervezet, minden egyes mozzanat függ a többitől és befolyásolja a többit. Ha
egy mozzanat megváltozik, az élő struktúra csak úgy őrzi meg azonosságát ,
ha a többi ls annak megfelelően változik. Azért a szertartás ill. a lelkipásztori
intézmény megújítása során nemcsak azt kell kérdeznünk, hogy eltávo li thatunk-e egy részletet, hanem azt is, hogy mivel helyettesítjük a korszerűtlen né
vált részletet. Első gondunk az legyen, hogyan találunk hatásos pótlékot az immár hatástalan eljárás ra, és nem az, hogyegyszerűen csak túladjunk azon,
aminek nem látjuk hasznát.
3. Az új eljárásmód igen ritkán köszöni életbelépésél a központi vezetőség
kezdeményezésének. A mi esetünkben a történelem folyamán a keresztény
nép, tehát a gyónók és a gyóntatók találtak új meg új, kielégítő eljárásokat,
azokal először az érvényben levő keretek között használták. és amikor beváltak ,
az egyház vezetősége alkalmazta a kereteket az új kezdeményezésekhez .

21

4. Ha a magunk erejére volnánk hagyatva, joggal elcsügged nénk a gyónás
mal krfzlsének láttára . De hisszük, hogy a Szentlélek vezeti egyházát a hivők
hitérzéke, a teológusok kutatása, a hierarchia karizmája által. Ezért van, hogy
tovább ls derült bizalommal keresünk, kérünk, zörgetünk.

Szigeti Miklós
AZ ENGESZTEL~S TEOLÓGIÁJA
Manapság nem sokat beszélünk keresztről, engesztelésről, vezeklésről.
Mintha tabu lenne. Lehet ez ellenhatás: nem olyan rég, a századforduló elején
talán túl sokat beszéltünk róla. Az Igazság az arany középúton van.
Az engesztelést életcélnak tekintő lelki Irányzatok virágzásának tetőpontján
Lisieux-I Szent Teréz (1873-97) nem vonzódott az elégtételnyújtásként értelmezett engeszteléshez. Ot nem az Isteni Igazságosság kielégItése lelkesftette,
hanem a megbántott, meg nem értett, elfeledett Isteni Irgalom engesztelése:
. Azokra a lelkekre gondoltam, akik az Isteni Igazságosság áldozatául ajánlják fel magukat, hogy magukra vonják s fgy elhárltsák a búnösóknek kijáró
büntetéseket ; ez a felajánlás nagy és nemes, de távol vagyok attól, hogy példája
engem ls vonzzon . ,O én Istenem I kiáltottam fel a szfvem mélyén, csak Igazságosságod kap olyan lelkeket, akik áldozatul hozzák magukat? ... A Te Irgalmas Szeretetednek vajon nincs szüksége rájuk?' M (önéletrajz, Bp. 1974, 211.)
I:s Szent Teréz felajánlotta magát egészen elégó áldozatul az Irgalmas Szeretetnek. Nem vetette el tehát az engesztelés gondolatát. csak visszatért az Evangéliumhoz : az engesztelés nem az Igazságosságtól való félelem, hanem a szeretet múve.
Az engesztelés gondolata benne van a kinyilatkoztatásban, annak alkotó
része, tehát mindig Időszerű. Ezt jobban megértjük, ha a következőkben megvizsgáljuk szentr rási alapjait, és végigkfsérjük dogmatörténeti fejlődését napjainkig .
Ószövetség

Az engesztelés gondolata szinte a világ minden vallásában megtalálható.
Tulajdonképpeni alapja lélektani: az ember lolklismeretét terhelik búnel vagy
ősei búnel , és érzi, hogy búne miatt kl van zárva a világ rendjéből, elveszItette
azt a helyet , amelyet Teremtője szánt nekI. Ezért akarja eltörölni, kiengesztelni
vétkét, hogy visszanyerhesse elóző helyzetét. A világ vallásaiban vagy maga
az ember igyekezett mindent megtenni, hogyengeszteljen, vagy várt valakit,
aki majd helyette engeszteli kl a megbántott istenséget. állitja vissza a megbontott rendet.
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Ebben az általános keretben kell szemlél ni az Ószövetség felfogását is az
engesztelésre vonatkozólag. A Teremtés könyve beszámol a bűnbeesésről (Ter
3). Az emberisé g tört énetét tehát már kez dettől fogva b ű n terheli. Az ószövet ségi választott nép tudja, hogy kiválasztottsága ellenére lsten színe előtt mindig
b ű nös , vagyis rászorul arra, hogy kiengesztelődjék Istenével. Az áldozatok rendszere is eb b ől az i gény ből szűletett meg.
Az engesztelés héber szótöve : ..kpr " eredeti leg eltörlést, befedést, megbocs átást je lente tt. A héber Szentr rásban intenzív alakban fordul elő (piel), és
mind ig eng esztelést jelent. Használata azonban kétféle : a Papi Kódexen kívül
(a mózesi ötkönyv egyik for rása) lsten vagy ember az alany, és egy másik személy vagy a b űn a tárgy, amiért engesztelni kell. A Papi Kódex szövegeiben
és a tö bbi pap i jellegű rész szaknyelv ében mindig a pap az alany , s az ige jelentése már s zűk ít ett : a pap elvégzi az engesztelés szertartását. Az áldozat vére
kiengeszteli Istent.
Az ószövetségi Törvény szerint ..a test élete a vérben rejl ik . A vért azért
adtam nekt ek, hogy az oltáron elvégezzétek vele az engesztelés szartart ását
életetekért, mert a vér szerzi meg az engesztelést az élet számára. Ezért mond tam Izrael fiainak : Senki ne egyék közületek vért, s a köztetek lakó idegen se
egyék vért " (Lev 17,11-12). Ebben benne van a vér ószövetségi teológiája : a
kiontott vér enge sztel, mert a vér az élet ho rdozója.
Az ószövetség i áldozatbemutatók kezüket az áldozati állat fejére tették.
Ezzel fejezték ki azt, hogy az állat ra ruházzák bűneiket, s a jelképes mozdula t
önátadásukat is jelezte: az állat helyettük hal meg. Erre utalt az engesztelőnap i
..bűnb ak" szertartás is (Lev 16). A főpa p jelképesen a bűnbak fejére helyez i
Izrael fiainak vét keit, majd k i ű z i k az állatot a pusztába, ahol a gonosz lelkek
tanyáznak. Ezzel a b űn t visszaadták annak, akitől származott: a gonosznak.
Más népeknél is vannak haso nló szartartások. de azok mágikus j e ll e g ű e k .
Hiszik azt, hogy szerta rtásai k rákényszerít ik isteneiket a kieng es ztelődésre .
Ezzel szemben Izrael mindig tudatában vol t, hogy szertartásaiknak csak k őny őr
gő jelle ge van : nem Izrael engeszteli ki Istent, hanem Izrael könyörgése arra
indítj a őt , hogy ő maga engesztelődjék ki Izraellel. Természetesen mindig fennállott a veszély, hogy egyesek félreértik a szertartást, és mágikus erőt tula jdo nítanak neki. A pró féták épp en az ilyen ferde felf ogás ellen küzdöttek. Ezért
hangsúlyozták, hogy az igazi áldozat a megtört szív , a bűnbánó lélek (Zsolt
51,18 stb.).
Az Ószövetség tud a helyettes szenvedés engesztelő ere jéről is. Ennek
gondolata legvilágosabb an Másod-Izajásnál van meg az ún. Sz e n ve d ő Szolga
négy éneké ben (Iz 42 ; 49; 50; 52-53). Akár egyént jelöl ..Isten Szolgája " (Ebed
J áhvé), akár kollektív személyiség - a s ze nve dő izraeliták összeségét jelképezné -, a lényeg megmarad : közvetlenül vagy közvetve, de mindenképpen
Krisztusról van szó, mert ő a ..per excellentiam" S z e nve d ő , aki magára vette a
világ bűneit , és engesztelést nyújt ott megváltó szenvedésével, halálával és föltámadásával. A 4. ének kife jezetten mond ja : ..A mi betegségeinket viselte, és
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a ml fájdalmaink nehezedtek rá . .. a ml bűneinkért szúrták át ... odaadja életét engesztelő áldozatul" (Iz 53, 4-12). A Szenvedő Szolga felajánlja életét engesztelő áldozatul, hogy meghozza a megigazulást az emberiség számára,
vagyis hogy klbékftse őket Istennel. Ebbe a gondolatkörbe tartozik még Zak
12,9-14 ("akit átszúrtak"), a 22. zsoltár, amelynek kezdő sorát Idézi a kereszten
a haldokló Krisztus, 1Sám 14,43-45 (a nép magára vállalja Jonatán vétkét).
Az Cszövetség mindenképpen el akarta kerülni a mágia látszatát. Ezért
annyira tartózkodó a helyettes szenvedés Irányában . A későbbi judaizmusnak
már nem voltak Ilyen gátlásai, de náluk sohasem merül fel a gondolat, hogy
az engesztelés egyszer s mindenkorra megtörténhetik, vagy hogy maga lsten
venné magára az emberiség búneit. Ezért mondja Szent Pál, hogy Krisztus keresztje botrány a zsidók számára (1Kor 1,23). A Szenvedő Szolga alakja nem
is játszott szerepet a kereszténység elóttl zsidó teológ iában . Ennek ellenére
e lőkész ítette az engesztelés keresztény teológiáját.

tl jszövetség
Szent Pál 1Kor 15,3-ban a hagyományra hivatkozik ("azt hagy1am rátok , amit
magam ls kaptam U), és kijelenti, hogy Krisztus búneinkért halt meg. Krisztus
maga és nyomában az ősegyház mindig bűneinkért bemutatott engesztelő áldozatnak tek intette a kereszthalált. Bennfoglaltan utalás ez az lz 53-ban szerepló Szenvedő Szolgára ls. Ez az összekapcsolás egészen keresztény sajátosság, és végső soron Jézus messiási öntudatában gyökerezik.
Az utolsó vacsorán hangzott el az első konszekrálás. Az Oltáriszentség alapltásának története a keresztény hagyomány legóslbb réteg éhez tartozik. Közli
Szent Pál (1Kor 11,23-26) kb . 25 éwel az események után, és a szinoptikusok.
A négy tanú a lényegben megegyezik, csak szavakban tér el. A kifejezések az
ószövetségi szóhasználat alap ján áldozati jellegűek: adatik, vér , kiontatik, sokakért . Jézus szavaiban visszacseng az első szövetség megkötésének szókincse
(vő. Kiv 24,3-S). C új szövetséget köt saját engesztelő önfeláldozása árán. Vére
minde nkiért engeszt el, mert a "sokak" görög köntöse rnöqött a szemita (héber
vagy arám) " összesség " értelem áll . Ez is egészen új, hiszen a Jézussal kortárs
judaizmus még mind ig " Izrael maradékára" gondol.
Az enges ztelő helyettes szenvedés tehát benne van a legősibb keresztény
hagyományban, az apostoli Igehirdetésben (kérügma), amely Jézusra megy
vissza . Szent Pál számára ez az üdvtörténet központi eseménye, megigazulásunk alapja. Tula jdonképpen ó ls onnan indul ki, ahonnan az Cszövetség : minden ember vétke zett (Róm 3,23), de lsten elküldte Fiát, hogy halálával engesztelést nyújtson . Jézus halála engesztelés (görög : hllasztérion). A görög kifejezés a Hetvenes fordltásban a héber "kapóret U szót adja vissza, ebben pedig
benne van a " kpr" tó. A " kapóret U a fr igyláda fedelét jelentette, amelyet aranynyal vontak be. Magyarul "engesztelőhelyU-nek fordItották, Luthernél "Gnadenstuhl " (a kegyelem székhelye) . Engesztelőnapon a főpap ezt hintette meg az
áldozati vérrel (Lev 16,14). Maga a szó a helyettes engesztelést ls jelentheti.
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Szent Pál szerint ugyan is Krisztus áldozata az ószövetségi áldozatok helyébe
lépett. A főszere plő lsten , aki odaa dta Fiát engesztelő áldozatul. Krisztus keresztjén megmuta tkozott lste n igazságossá ga is. Ezért nevezi Szent Pál Jézust
" búnnek" : értünk búnné, vagyis búnért bemutatott áldozattá lett , hogy búnein ket kiengesztelje. A keresztény nem az ószövetségi Törvényből fakadó csele kedetekkel, sem saját e ngesztelő tettei vel csatl akozik Jézus e n g es zte l ő áldozatához, hanem a hit által: hisz abban, hogy Jézus eng esztelő áldozata egyszer
s mindenkorra eleget tett a világ búneiért (Róm 3,25-30).
A Zsidókhoz írt levél gondolatvilága is szentpáli jellegú. Jézus halálával
megszúnt az ószövets égi istentisztelet és papság. Az ószövetségi áldozatok
csak k üls ő, rituá lis tisz taságot adtak , de nem törölté k el a búnt. Az igazi kiengeszte lődést Krisztus áldozata hozta meg (Zsid 9,25-28). Krisztus e n g esz t e l ő
áldozat ának egyete mes volt át többször is kiemeli a Zsidókhoz írt levél (7,27;
9,11; 10,10).
"Krisztus is meghalt egyszer a búnökért , az Igaz a b ű n ö s ö k é rt , hogy az Istenhez vezessen mink et" (1Pét 3,1 8). Szent Péternek ez a mondata tulajdonképpen a Szenvedő Szolga (Iz 53) és Krisztus kapcsolatát is kiemeli.
Az Újszö vetség néhány helye látszóla g ellentmond annak a gondolatnak,
hogy egyedül Kris ztus áldozata hozta meg a kiengesztelődést egyszer s mindenkorra. Az ellentmondás azonb an valóban látszólagos, mert az ősegyház
tudatosan élte a való ságot, hogy Jézussal kezdeté t vette az "eszkaton" (a végső
idők) , s a keresztény szenvedésével a végső idő k próbatéteiét állja ki, belekapcsolód ik Krisztus szenvedésébe, amely folyt atód ik misztikus Teste, az Egyház
szenvedésében . Igy kell értel mezni Szent Pál egyik leghíresebb mondását :
"ö römmel szenvedek ért etek, és testem ben kiegész ítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára" (Kol 1,24). Szent Pál valóban
helyettes szenvedés rő l beszél, de nem helyettes engeszte lésről , mert azt már
megtette Krisztus egyszer s mindenk orra. A keresztényre Mestere sorsa vár,
részt kap szenved éséből , de nem a keresztény szenvedése hozza meg az engesztelést. Ennél a pontn ál tér el a késői juda izmus hite: hittek abban , hogy
hitük vértanúinak halála engesztelést nyújt.
Krisztus egyetemes engesztelésének nem monda nak ellen az Újszövetség nek azok a helyei sem, amelye k megtérésre és búnbánatra buzdítanak (Jézus
és az apostolok, pl. Mk 4,17; lk 5,32; Csel 3,19 stb.). Az ember azért engeszte lődh e tik ki Istennel, mert Krisztus már elvégezte az engesztelés múvét. A
keresztény megtérésével, hittel és búnbánattal magáévá teszi a krisztusi kiengesztelődést. Ilyen érte lemben hangzanak el az újszöve tségi buzdítások:
térjetek meg, tartsatok búnb ánatot , engeszteljetek, és hasonlók.
A Szentatyák kora és a középkor
Amikor már halványuln i kezdett a remény, hogy közel van Krisz tus második
eljövetele (eszkatológikus várakoz ás), a kereszté nység is átvette a ké s ő i judaizmus gondolatát: a vértanúk halála en g e sztelő jellegú, hiszen Mesterüket
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követték a halálba, s ezért analóg értelemben az ő haláluk is Krisztus halálához hasonló an en gesz tel ő áld ozat. Ilyen értel emben nyilatkoznak már a II. sz.
elején az apostoli atyák (pl. Antiók iai Szt. Ignác, Róm 6,3; Martyrium Polycarpi
17,3). Azt is mond ja Ignác, hogya vért anúk halála eltörli saját búne iket (Ef 12,2;
Magn 14), de már benn foglaltan arra is utal , hogy ez a halál eltörölhetné az
egész Egyház búne it is (Trall 13,3; Ef 8,1). Az Újs zövetség nem beszél még
arról , hogy az apostolok halála engesztelő jellegú lenne , hiszen az ő vértanúságuk eltö rpül Krisztus engesztelő kereszthalála mellett. Antiókiai Szent Ign ác
viszont már hal álát az egyháza kért bemutatott áld ozat nak tek int i. A " Poli kárp
vértanúsága" irat párhuzam ot von a késői zsidó vértanúk (2Makk 7) és Szent
Polik árp szmi rna i püspök (t 155 körü l) vért anúsága között : a Makkabeus vér tanúk halála közben járt a zsidóüldözés megszúnése é rde kében, így hasson
oda Polikárp halála is, hogy szúnjék meg a keresztényüldözés (1,1; 14,2).
Origenész is hangsúlyozza a " Vértanúságra való buzdítás" -ban (235 kör ül),
hogy egyedül Krisztus halála hozta létre a kiengesztelődést (12). De ugy anebben
a múvében (50) azt is mond ja, hogy Krisztus véréhez hasonlóan a vért anúk vére
is megváltást hoz. A két gondolat összeegyeztetésével viszont már nem foglalkozik. De csak ilyen alapon magyarázhatjuk azt a tényt , hogyaizentatyák szerint a vértanúknál saját vérük hullása helye ttesítheti a vízkeresztsége!. A vértanú vére ugyan is olyan hatású , mint Kri sztus vére: m i ndkettő kiengesztel, egyik
a vízkeres ztségben , másik a vérke resztségben (Tert ull ianus : De baptismo 16;
Apologeticus 50). Origenész szerint a vérkeresztség bi zonyos szempontból
magasabbrendú a vízkeresztség nél , mert visszaszerezheti az utóbbinak elvesztett kegyelmét (In ludices hom. 7,2).
Megállapíthatjuk tehát , hogy kezdetben még kett ős arca van az engesztelé s
teológiájána k. Egyrészt Szent Pál és a Zsidó khoz írt levél nyomán hang súlyozzák a krisztusi engesztelés egyedülálló voltá t, másrész t a késő i j udaizmus hatására kiem elik a vértanú k vérének engesztelő hatásá t önma guk és az egész
Egyház javára. Végül ide csatolták a mindennapi keresztény él et szenvedéseit
is, amelyeket fel lehet ajánlani engesztelő áldozatként az egés z embe riség
búnel ért.
A kereszténység előtt vil ágos volt , hogy Krisztus egyszer s mindenkorra
eleget tett b űneinkért . Ezért a keresztény véráldozatnak csak analóg értelemben tul ajdon ith att ak engesztelő jelleget. A keresztség minden bű nt eltörölt,
mert Krisztus kiengesztelte azokat. Ezért most már csa k az lett teológ iai kérdés :
kell -e a keresztség után elkövetett bún ökért egyé nile g is vezekelni. A kereszt ség " az e l s ő bűnbánat" (paenitentia prima), míg a búnbánat szentségéb en nyert
felo ldozás a .,második búnbánattal" állott kapcsolatb an (paeni tentia secunda).
Az elégtétel a búnbánat szentségének része, és csö kkenti vagy telje sen el is
törölheti a már megbocsátott bocsánatos búnökért járó ideigtartó bünteté st.
Ezt világosan tanítja a tridenti egyetemes zsinat (DS 1689- 1692 és 1712-171 5).
Az egyén i engesztelé s, elégtételnyújtás nem önálló, min di g kapc solatban
áll Krisz tus eng e sztelő múvével. " Amikor a b űn ös , Krisztus Urun k szavát el26

fogadva és Krisztus Urun k be l s ő vonzásának engedve, megtér az Istenhe z, akkor
megtérése természetes követke zményeképpen elfogadj a lsten ítéleté t a tulaj don élete felett, és ennek az öne lí télésnek ugyancsak term észetes folyom ánya,
hogy megfosztja magát valami kiel égüléstó l. De ebben a percbe n a megtéró
már azonosította is magát a keresztre feszít ett Krisztussal, aki él etét adja azért,
hogy eleget tegyen a megsértett erkölcsi rend követel ményének a vilá g bűnei
ért . Ebben a pillanatban az Atya már nem a b ű nöst , hanem Krisztus tagjá t látja
benne, mint tulajdon szeretett fiát öleli ő t magához, tehát megboc sátotta b ű n é t. "
(Alszeghy Z.: A gyónás, Róma 1978, 98.)
Canterbury Szent Anzelm (1 034-1109) Cur Deus homo c. művével a jogi
szemlélet diadalát üli : a bűn felborította az erkö lcsi rendet, tehát helyre kell
állItani. Ehhez ped ig az szükség es, hogy a b ű nö s vagy bű nh ó d j é k , vagy elégtételt nyújtson. Ennek a szemlé letnek megvan az az elónye, hogy mindig emlékezetbe idézi: Jézus Krisztu s kieng esztelte b űn e i nket, hiszen ezt mi magunk
sohasem tehettü k volna meg. Az emberi engesztelés tehát mindig a kriszt usi
engesztelés függvénye , csak analóg értelemben vehetó .
Az ú/kortól nap/ainkig

Az újkorban már nem az a kérdés : hogyan engeszteljü k ki a haragvó Istent,
hanem az: hogyan fejezzük ki együttérzésünket az érettün k és a vilá g bű neiért
szenvedő Istenemberrel. A cél tehát : azonosulni Krisztus szenvedésével. Ennek
az azonosulásnak a tető pontján Assisi Szent Ferenc (t 1226) áll, aki megkapja
Krisztus sebhelyeit. Az irány tehát most már telje sen Krisztus-központú.
Alacoque Szent Marg it-Mári a (1647-90) az új kori Jézus Szíve-tisztelet elindítója, s azóta az enge sztelés go ndol ata ezzel a tisztelettel párosul. A hitet lenség növekedésével a buzgóbb hívekben n ő az igény, hogy kiengeszteljék
Jézus Szent Szívét a sért ésekért , bántalm akért. A XIX. sz. végére már kialakultak a klasszikus eng eszte lő gyakorlato k: e nge s zt elő szentmisék, áldozás ok ;
egyre népszerűbbek lettek azok a testvérületek, amelyeknek egyetlen célja az
engesztelés . Engesztelő szentségimádó rend ek alakul nak, s a mai napig fennállnak.

XI. Plus pápa (1922-39) körl eveleiben (Miserent issimus Redempto r 1928,
Caritate Christi compulsi 1932) az eng esztelés klassziku s meghatározása szerepel : az engesztelés az Istenembert ért sérelm ek jóvátétele, együttérzés a szenvedö Úr Jézussal , viga sztal ása keserű szenvedésében. Az engesztelés tehát
már nem érinti a megigazulás t, vagyis lsten és ember a la pve tő viszonyát a
krisztusi kiengeszte lődésben . Most már más sí kon mozog : Kri sztus követését
jelenti erkölcsi értelemben. Igy mondhatjuk azt is, hogy az engesztelés a keresztény erkölcsiség és jámborság egyik legfontosabb és legelterjedtebb for mája. Ezt a gondolatot fejl eszti tovább XII. Pius pápa Haurietis aquas kezdetű
körlevele 1956-ban, ugyanakkor kiigazítja a népies jámborság teológi ailag nem
helytálló formáit.
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Első látásra talán meglepó, hogya II. Vatikáni Zsinat 16 okmányában nem
szerepel az engesztel és, elégtételnyú jt ás (explatio, satisfactio) szó . Viszont ezek
e l sősorban a skolasztikus teológia szakkifejezésel, a Zsinat pedig lelkipásztori
j elle gű akart mar adni, és kerülte a szaknyelve!. Szakkifejezések nélkül is lehet
beszéln i a hiti gazságo kró l. Bizonyos mértékben ezt tette a Zsinat is : nem hasz nálta az " enges zte lés " m üsz öt, de beszélt a tartalom ról, amit takar.

A Zsin at az engesztelés teo lógiájában a hagyományos tanitást ismé tl i, idó Egyr észt kie meli , hogy Jézus szenvedése egyszer s mindenkorra kiengeszte lte Iste nt, másrészt arra bu zd it ja a keresztényeket, hogy szenvedésüket tekintsék részesed ésnek Kr isztu s szenvedéséből. S éppen ez az, amit engesztelésnek nevezünk.
Sok zsina ti szöve ge t idézhetnénk, de áll jon Itt egy a többi képviseletében :
" Senki se felejtse el, hogy hatással lehet a világon mindenkire, és az egész
emberiség üdvösségéhez já rul hat ho zzá: nyilvános istentisztelettel és imádság gal , vezekléssel, tov ább á a fáradalmak és bajok készséges vállalása által,
ami a s zenvedő Kr iszt usho z teszi őket hasonlókká (vö. 2Kor 4,10; Kol 1,24)"
(AA 16 ; vö . LG 7- 8 ; 41; AG 5; 42; GS 67). A Zsinat tehát Kol 1,24-et követi, katolikus értelmezésben. J elentő s az a tény is, hogy a Zsinat ezt a szentirási helyet
ötször Idézi I (LG 11; 49; PC 1 ; AA 16; AG 5.)
szerűsltl,

A legújabb pápai megnyilatko zások is a zsinati vonalon haladnak. Az Aperite
portas Redem ptori kezde t ű apostoli bu lla, amellyel II. János Pál pápa meghirdette a megváltás 1950 éves évfordul ójá ra a rendk ivüli szentévet, szintén Kol
1,24-et idézi, ami kor en g e s z te lés rő l beszél (6. pont) .
összefoglalás
P. Neuen zeit három irányvona lat fedez fel az engesztelés teológiájának
történeté be n :
1. Az engesztelés alapvető igénye az emberiség bűntudatából fakad (Ószövetség és vil ágva llások). A kereszténysé g szerint a kiengesztelődés lsten ingyenes ajándéka, amelyet Jé zus Kr isztu s, az lsten Fia adott meg helyettes szenvedésével , engesztelő halálával.
2. Az ősegy ház fe lkarolj a a késó i judaizmus gondolatát a részleges engesztelésre vo natkozólag , és a vértanúk ha lálára vonatkoztat ja. Ezzel utat nyit az
em be ri elégtételnyúj tás nak (satlsfactio) ; ide tartozik a keresztség után elkövete tt bű n ö ké rt járó vezeklés (paen it entia secunda), az ősi bűnbánati gyakorlat
és végül az " elégtétel" min t a bűnb ánat szentségének része .

3. Úja bb I dők be n k i fe jl őd ik a Jézu s Szive-tisztelet, s ennek keretében az
eg yéni engesztelés mint alapvetően erkölcsi magatartás: a kere sztény Krisztust
követi (s ez evangéliumi követelmény I), eng esztelő tetteivel elégtételt akar
nyú jt ani a szen ve d ő Jéz ust é rő sérelmekért. Az emberi engesztelés azonban
mindig csak analóg értelembe n vett engesztelés, mert sohasem lehet elszakitani a kr isztusi en g esz telő ke resztáldozatt ól. Sok né pi ájtatosság veszélye éppen
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abban áll, hogy önkéntelenül is önálló erót tu lajdon íta nak egyes gyakorlatoknak, s ez a felfogás már mágikus.
Az engesztelés kötelezettségét teológiai szempontból azzal lehet tehát indokolni , hogy kötelesek vagyunk részt venn i Krisztus engeszteló múvében. Gál
Ferenc így foglalja össze a lényeget: "Az ember i elégt étel nem Krisztus érdemeinek pótlása akar lenn i. Engesztelésünk értéke az isten i elfogadástól függ.
Az Atya elfogadta Krisztus elégtételét, és ómiatta fogadja el a mienket. Krisztusnak az is diadala, hogy titokzatos testének tag ja i az engesztelésben keresik
a hozzá való hasonlóságot" (Az üdvtörténet misztériumai, Bp. 1967, 182).
Irodalom. A legjobb összefoglalásokat a mal t eológ iai iexikonok közlik . Ci kkünkben
Neuenzeit gondolatmenetét követtük: P. Neuenzeit : Sühne, in: Handbuch the olog ischer
Grundbegriffe, München 1963, il, 58&--596. Egyéb ci kkek: S. Lyonnet: Expiatio n. In:
Vocabulaire de théoiogle biblique, Paris 21970, 425-428; magyarul : Engeszt elés, in :
Biblikus Teológiai Sz ét ár, Róma ' 1976. 317-319. - J. Rat zinger : S ű h n e , in LThK' 9,
1152-1158. - Fr. Büchel : . htlecs" l és sz öcsaladja) , in: TWNT ill , 300-324. Ezt a
lexikont lelkípásztorok részére is át dolgozták IL. Coenen és mások: Theologisches
Begrlffslexlkon zum NT. Wuppertal 1970; 1976-ban ol aszul is kiadta az EDB Bologna:
Dlzlonario dei concetti bibIici del NT) . A legtöbb cikk végén tov ábbvezetö Irod almat
találunk.

Lelóczky Gyula
MEGBOCSÁTANI? MI~RT?
1
A sokmill iós példányszámban megjelenó, valamen nyi fö ldr észen olvasott
"Time" c. hetilap 1984. január 9-i számának c ímlapja megrázó fényképet közöl.
A képen II. János Pál p áp át és Mehmet Ali Agcát látjuk; a pápa jobbjaval kezet
fog a török férfival, aki közel három éve az életé re tört, baljával a vállát karolja
át. A képen keresztben nagy betúkkel tömör kérd és áll: "Why forgive? " " Megbocsátani - miért?" A lap hét oldalas cikkben számol be a pápa látogatásáról
a börtönben, ahol Agca életfogytiglani bünte tését tölti (lásd lapun k másik heIyénl), s az eseménnyel kapcsolatban elemzi a kérdést, van-e helye a megbocsátásnak a mai világban, az er ősza k és bosszú kor ában. Péld ák hosszú
során mutatja be a bosszú órültségét és a megbocsátás ésszerúségét ; végül is
így összegez : " A megbocsátás szükséges sége lélektani szempon tból több mint
meggyózó. Nem megbocsátani annyi, mint bebörtönö zve lenni a múltba . Nem
megbocsátani annyi, mint átengedni magunkat másvalaki irányí tásának. Aki
nem bocsát meg, azt a másik kezdeményezése irányítja, be van zárva a tett és
válasz, a sérelem és bosszú, az ,ütést ütésért' folyamat végtelen lánco latába.
A jelent vég nélkül felfalja a múlt. A megbocsátás felszabad ítja a megbocs átót." A cikk záró mondata ezt a meghatározást adja : " A megbocsátás egy gonosz világban az életben maradás eszköze ."
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Ha a pápa nagylelkú tette egy világ i lap újságíróját is ilyen mélyen meghatotta és ilyen gondolatokra Ihlette, a megváltás , azaz az Isteni irgalom 1950.
fordulójá n érdemes elgondol koznunk, visszaemlékeznünk a megbocsátásnak
a puszta ésszerúségen túli, keresztény értelmére.

2
"A végtelenü l irgal mas lsten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk,
hogy Krisztussal életre kelt ett mink et, búneinkben halottakat is, így kegyelembő l kaptátok a megváltás t" (Ef 2,4-5) ; " Legyen áldott az lsten és Urunk , Jézus
Krisztus Atyja, aki minke t nagy irg almában új életre hívott Jézusnak a halálból
az élő reményre való feltámadása álta l" (1Pét 1,3). Aki Jézust látja , látja az
Atyát is (vö. Jn 14,9): a szavaival testet-lelket gyógyító , magát keresztre feszíteni
e n ge dő, kenyér- bor formájában önmagát szétosztó Jézus azt mutatta meg Istenről , hogy O " az irgal om Atyja " (2Kor 1,3). Jézus eljövetelével az irgalmasság korszaka virr adt a világra. Az Újszövetség az ir galomra alapozott szövetség .
A legnagy obb újd onság az Újszövetségben lsten irgalmának kinyilvánulása.
Az irg alomnak ebben az új korsza kában az irgal om nem áll meg, nem állhat
meg Istennél: amint a kovásznak át kell járni a az egész tésztát (vö. Mt 13,33),
úgy az irgalomnak is át ke!! járnia Jézus köve tőine k egész körét. Istennek Jézus Krisztusban kinyil vánított irgalma nemcsak ingyenes adomány , amelyet
hálás szívvel kell fogadn unk, hanem erköl csi kötelezetts ég is. Isten irgalma
nemc sak közvetlenül, hanem rajtunk ker esztül , a mi irg almunkon keresztül is
el akarja érni az embert. Isten be akar vonn i bennü nket egy valój ában Isten i
tulajdonságnak, az ir galmasság nak a gyakorl ásába, munkatársaivá akar tenni
a megbocsá tás megváltó , életadó munkájában.

3
Corrie Ten Boom és testvére , Betsy Holl andia német megszállása alatt zsidókat rejtegettek a lakásuko n. A németek megtalálták az elbújtatott családot,
de velük együtt a két n őv é rt is halált áborba vitt ék. Abba a táborba kerültek,
melynek neve a Pilinszky-vers révén a magyar költészet részévé vált : Ravensbrückbe. Betsy belehalt a megpróbáltatásokba, Corr ie megért e a háború végét
és hazatérhetett. A tragikus évek törté netét "Rejtekhely" c. könyvében Irja le,
amelyből késő bb nagysi kerú televíziós fi lm is készült. Corrie 1947-ben ismét
Németország ban járt, városról városra utazott és el őad á sokat tartott az isteni
megbocsátásról, hogy felrázza az ember eket lelki d erm edtségükből. Az egyik
városban az előadás után egy férfi álli eléje, és kezét nyújtotta. Corr ie megismerte . Or volt a ravensbr ück i táborban. " E l ő ad á s á b a n Ravensb rückről beszélt "
- mondta. - " IOn őr voltam ott a hábo rú alatt. Azóta megtértem és tudom, hogy
lsten megb ocsátotta búneimet. De szere tném magától is hallan i: megbocsát
nekem? " Corrie percekig álli mozdul atl anul. I:lete legnagyobb harcát vívta.
Soha nem tapasztalt élességgel id é ződt ek fel benne a borzalmas emlékek.
Maga előtt látta húga c so n t t á - b ő rr é aszalódott apró testét. Megbocsáthatja-e az
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Ó kInjait, lassú halálát egyszerű bocsánatkérésre? Tudta az evangélium tanítá-

sát: meg kell bocsátanunk ellenségeinknek. Hollandiában Corrie otthont tartott
fenn a haláltáborok testi-lelki sérültjei számára. Tapasztalatbó l tudta, hogy csak
az tudott visszatérni a világba és új életet kezden i, aki képes volt megbocs átani
kínzóinak. Akik csak a keserűséget táplálták magukban, lel ki betegek maradtak
menthetetlenül. Tudta azt is, hogy a megbocsátás nem érzelem, hanem az akarat tette, amely független a szív " hómérsékletétól" . Hangt alanul imádko zott,
aztán érezte, hogy keze emelkedik, és a feléje kinyú jtott kéz felé nyúl. Igy ír ja
le ezt a pillanatot: "Am ikor megérintettem a kezét, hihetetle n dol og tö rtént.
Áramlás indult el a vállam ból, végigszaladt a karomon át összekulc solt kezünkbe. Úgy éreztem , gyógyitó melegség árasztja el egész valómat, és könnyel telt
meg a szemem. ,Megbocsátok neked , testvé rem, egész szivem b ől ', mondtam .
Hosszú másodpercekig fogtuk egymás kezét, a volt ő r és a volt rab. Sohasem
éreztem lsten szeretetét olyan erősen, mint akkor."
A megbocsátás elsősorban kegyelem , Jézu s barátainak kü lönleges karizmája. Az emberen át, aki megbocsát, lsten műk ö d ik , végzi megváltó művét ,
sebek, bűnök gyógyítását. Isten visz a beteg, elhalt, élettelenné vált emberi kapcsolatba új életet, áll ít helyre kettétört hida t, rnozd lt el áthatolhatallannak vélt
falat. Amint Midász király érintésétől minden arannyá vált, úgy a békeszeretó,
békét kereső és felajánló ember lábanyom án mind enütt új élet, új remény fak ad.
Talán analóg értelemben az ellenünk elkövetett b űnök bocsánatára is alkal mazható Jézus kijelentése, amellyel a bűnbánat szentség ét adta nekünk: " Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer " (Jn 20,23) ; lsten megbocsá tása
egy ellenünk, s igy egyben lsten törvénye ellen is vétó b ű n ö s n e k csak akkor
lesz teljes, ha mi is megbocsátunk neki. Aki megbocsát, az az lsten és a Sátán,
a jó és a gonosz közötti kozmikus küzdelemb en radi kálisan lsten oldalá ra áll ,
és lsten gyózelmét jelenti, amikor val aki kibé külés szándékával kezét nyújtja
a másiknak. Isten teremt újra emberi közösséget az atomjaira széthullott emberiségben, amikor valaki kimondja a szót : " Megbocsátok" .
4

Jézus nem akarja túlzó követelm ényekk el elviselhetetlenné tenni követő in ek
életét, sőt inkább hívja azokat, akik elfáradtak és túl vannak terhelve, hogy
felüdítse óket: "Vegyétek magatokra igámat, .. . az én igám édes, az én terhe m
könnyű " (Mt 11,28-30). De a könnyű teher kor ántsem jelent megalkuvást lste n
parancsait illetóen. Jézus éppen azt tekinti felad atának, hogy lsten teljes akaratát vigye keresztül saját életében, s azt hird esse követ ő in e k (Mt 5,17). Isten
teljes akarata kivitelezésében kell a keresztény ember magatartá sának " felülmúlnla" az írástudók és farizeusok " Igazságát" (vö. Mt 5,20). A hegyi beszéd
néhány szóba sűrített summája: "Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok
tökéletes" (Mt 5,48) felhívás a teljes Isteni akarat maradéktalan megvalósítás ára.
Jézus a SInai hegyén népének törvényt adó lsten tek int élyévol soro lja fel
a hegyi beszédben a most elérkezett lsten országa erkölcsi norm áit : " Hallottá31

tok. hogy mo ndatott a rég ieknek•. .. én ped ig mondom nektek. . ... Hatszor
álJftja Jézu s szemb e a rég ieknek adott pa ranccsal a sajátját ; megfontolandó.
hogy a hat k özül három (Mt 5.21-26.38-42.43-47) az ellenségesked és. a gyúlö let
és a bosszúállás ellen beszél, és a megb ocsátást. kie ngesztelódést. erószaktól
való tartózkodást hirdeti.
A törvény éppen az irgalom következetes gyako rlása révén éri el te lje sségét.
Az irgalom az igazságosság teljessége. "Summum jus summa in ju ria " , mond ja
a rég i jogi bölcsesség : a végletekig alkalmazott jog a legteljesebb igazságtalanság. Az igazságosságot igazán csak az irgalom , megbocsátás. megért és,
belátás teszi teljessé.
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Mintegy tíz éwel ezelótt hosszú hónapokig a ..bestseller" könyvek li stáj án
szerepelt egy egyszerú. de lefordíthatatlan címú, nagyközönség számára írt
pszichológ iai mú: " I' m O. K., You 're O. K." Thomas Harris-tól. A c fm két mellékmondatának sorrendje azt fejezi ki. hogy elóbb magama t kell elf ogadn om úgy ,
ahogy vagyok , adottságaimmal és korlá talmm al. jó és rossz tu lajdonsága immal
együtt. elóbb azt kell belátnom , hogy én vagyok ,,0. K." , s csak fgy leszek képes
a másik ember lény ének. személyiségének elfo gadásá ra, arra, hogy bel ássam :
ó is ,,0. K." . Tehát végeredményben Jézus fóparancsa bölc sesség ét feje zi ki
n épszer ű formában: "Szeresd felebarátodat, m i n t ö n m a g a d a t " (Mt 22.39).
Mások irán ti gyútölködésünk. ellenséges érzületünk. elég edetl enségü nk mélyén
a saját magunk iránti gyúlölet. ellenséges érzés. elégede tl ensé g rejtózik . Ahhoz .
hogy a másik embernek meg tudj unk bocsátani. eló bb meg kell tanulnu nk meg bocs átani önmagunknak.
Korunk hihetetlenül magas mércét állít fel az egyes embe r számár a. A " rendes " ember csinos, intelli gens. ügyes , gyors, sike res. határozott, kis port ol t. rnüvelt , szell emes társ algó. stb . Ilyen követelményekke l szem ben a legtö bb embe r
fiaskónak érzi magát. Az is kort ünet. hogy csak kritizálni, lehúzni tud j uk egymást, dicsérni a másikat nem illik. A kritika és lenézés, a Iels ülések, valam int
korlátaink ismerete csak megerósítik bennünk a tudatot. hogy semmi t sem
érünk. Nem csoda hát, ha sok ember ben az önbecsülésnek még nyoma sem
marad . s hogy sokan mindenestül elveti k és megvetik önmagukat.
Be kell látnunk : ha a világ irántunk táplált igé nyeivel akarunk versenyezni.
eleve veszteség re vagyunk ítélve. Önmagunk becsülésének megszerzését tehát
máshol kell elk ezdenünk. Meg kell tanulnunk úgy szeretni ön magunkat, ahogyan
lsten szeret bennünket. Isten pedig olyannak szere t bennünket, amily ennek teremtett. Isten Krisztusban csupa igenlés. csupa elf oga dás. cs upa báto rít ás. A
megtestesülés lsten Igen-je az emberi nemre. Krisztus szenvedése és halála
lsten Igen-je minden egyes ki csi, b ű n ö s , gyarló emberre ... Isten azonban azzal
tesz tanúságot irántunk való szerétet ér ől. hogy Krisztus megha lt értü nk, amikor
még búnösök voltunk " (Róm 5.8); " Mert úgy sze rette lste n a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda . . ... (Jn 3,16) lsten azzal gyakorolja irgalm át. hogy Igent
mond a b űn ös emberre ; az ember úgy fogadja el lsten irg almát. hogy igent
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mond gyarló önmagára, elfogadja önmagát, ezt a "cserépedényt " (2Kor 4,7)
olyannak, amilyen. Önmagunk Ilyenfajta elfogadására buzd it az amer ika i tizenévesek szobájában gyakran látható nagybetűs poszter: " I' m O. K.: God doesn 't
make junk "; "Nincs velem semmi baj : lsten nem csinál selejtet."
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A megbocsátás életfilozóf iájának köve tése nem egyéb, mint realizmus, azaz
a valóság elfogadása; nem egyéb , mint szembenézni a rideg ténnyel, hogy bű
nösök vagyunk és megbocsátásra szorulunk. Ha lsten nekünk megbocsátott,
méltányos, hogy mi is megbocsássunk annak, aki ellenünk vétet t. A szfvtelen
szolgáról szóló példabeszéd (Mt 18,23-35) a szolga vélt igazát, mely szer int neki
j á r az a száz dénár, amivel szolgatársa adósa volt, szembeá llltja a valódi
méltányossággal: lsten neki végtelenül nagyobb adósságot engedett el, illó hát,
hogy ó is irgalmas legyen szolgatársához.
Megjelenik a Szentfrásban a megbocsátással kapcsolatban a Krisztus-követés gondolata is : amint Jézus imádkozott a kereszten hóhéraiért : " Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudj ák mit tesznek" (Lk 23,34), űgy fohászkodik a
hű tanftvány, István is megköveztetése alatt: "Uram, ne ródd fel nekik bűnül"
(ApCsel 7,60). Egy másik indok : lsten gyermekeinek hasonlóknak kell lenniök
mennyei Atyjukhoz : " Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas" (Lk
6,36; vö. Mt 5,48; 1Pét 1,15). Ez a buzdítás már magában foglalja azt a tényt
is, hogy Atyánk nemcsak általában irgalmas, hanem hozzám is, az én bűne imet
megbocsátva; tehát az, hogy én megbocsássak másnak , nem pusztán példakövetés , hanem a szoros értelemben vett igazságosság kötelezettsége. A többi
újszövetségi szöveg a megbocsátást mind lsten irántunk való irgalmával köti
össze. A szentpáli levelek inkább múlt , megtérésünk elótti bűneinknek már megtörtént megbocsátásával alapozzák meg , miért kell nekünk is irgalmasságot gyakorolnunk : " Legyetek egym ás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint lsten is megbocsátott nektek Krisztusban " (Ef 4,
31-32); "öltsétek magatokra az irgalmasságot, jóságot, a szelldséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok
meg egymásnak" (Kol 3,12-13). A szinoptikus evangéliumokban a megbocsátás
úgy szerepel, mint a fenyegetó Itélet elóli megmenekülés egyetlen módja : "Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak" (Mt 5,7). " Ne mond jatok
Itéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem Ité lkeznek. Ne Itéljetek el senkit, s
akkor benneteket sem Itélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak" (Lk 6,37 - tehát ez a vers a fentebb Idézett 6,36 glosszájának is tekinthetó). " Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei
Atyátok ls megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket" (Mt 6,12.14-15; vö. Lk 11,4; figyelemre méltó ,
hogy Jézus a " Miatyánk" hét kérése közül egyedül a bűnbocsánatra vonatkozó
kérést húzza alá külön magyarázattai) . Márknál Jézus azt is megjegyzi, hogy
3
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lsten, akárcsak Máténál az áldozatot (vö. Mt 5,23-24), az imát csak úgy fogadja
el, ha előbb kiengesztelődünk embertársainkkal : .Amlkor Imádkozni készültök,
bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok ls megbocsássa bűneiteket" (Mk 11,25). A szigorú Jakab felszóHtása az evangéliumok visszhangja : " Az Itélet Irgalmatlanul lesújt arra , aki nem Irgalmas. Am az Irgalom
győzelmet arat az ítélet fölött" (Jak 2,12-13).
A megbocsátás és az ellenségszeretet kérdése a keresztény életnek nem
valahol a peremén fogl al helyet , hanem központi problémája: amint a keresztény ember egész egzisztenciája lsten irgalmára épül , ugyanúgyembertársához
való viszonya ls csak a megbocsátás alapjain nyugodva lehet tartós , őszinte ,
Igazán ember i. Nincsen autentikus keresztény élet a megbocsátás gyakorlása
nélkOI.
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Joe , a pennsylvan iai farmer épp befe jezte a fejést , amikor valaki meghozta
neki ahirt : Nelsont, három fia közül a legflatalabbat baleset érte. Az Iskolabuszrói leszállva ment át az úton, s egy a busz mögül hirtelen előugró autó
elütötte. A New York-I rendszámú kocsiban turista házaspár ült. A kisfiú belehalt sérülés eibe . A szülökben a fájdalom mellett egyre nött a harag. Mint kiderült, a kocs it egy new york-I rendőr vezette : neki igazán tudnia kellett volna
a szabályt, hogy ha egy Iskolabusz megáll , mögötte minden más autónak ls
meg kell állnia. A birósági tárgyalást három hónappal késöbbre tűzték ki. A
szomszédok , de még az iskola vezetöi is biztatták Joe-t és feleségét, emeljenek
vádat a rendör ellen gyilkosság clmén . Egy este a biztosító társaság hivatalnoka
kereste fel Joe-ékat, hogy a baleset részleteit kiderltse. Futólag emlItette, hogy
járt a rendörcsaládnál is, s hogy azok mennyire össze vannak törve a kisfiú
halála miatt. Talán csak a pillanat ötlete volt : Joe felesége megkérdezte, találkozhatnának-e a házaspárral. A hivatalnok megigérte, hogy közvetIti a meghivást. A látogatásra csakugyan sor került. A beszélgetés nehezen Indult, de
aztán fokozatosan kezdett kialakulni Joe és felesége előtt a rendör házaspár
helyzete . A férfi nyolcéves rendőri karrierje kettétört, s mióta az újságok közölték az esetet , a szomszédok miatt még az otthonukban sem mernek lakni ,
az asszony szüleihez költöztek. A látogatás után Joe úgy érezte, a rendör is
Inkább áldozat , mint gyilkos. A tárgyaláson nem emelt vádat ellene, s a két
család azután is fenntartotta a kapcsolatot egymással.
Emberek között, akik közé valami vélt vagy valódi sérelem került, a hallgatás, nern-sz ölás, egymás társaságának kerülése a lehetö legkárosabb viselkedésmód. A lelk i-fizikai távolság a haragvó ember tudatában a másikból, az
egyszerű , gyarló ernb erből valóságos szörnyeteget varázsol, amely egyre nö,
egyre gonoszabbá, ördög ibbé lesz, tette egyre megbocsáthatatlanabbá válik .
Mig ha az "ellenséggel" normális emberi kapcsolatot tartok, észreveszem ,
hogy ö ls csak egyszerú szenvedő ember , aki szeretetre szomjas és megértésre
vágyik, s ez könnyebbé teszi számomra a megbocsátást. A nem-beszélek-veled,

nem-szólok-hozzád magatartás bizonyos értelemben gyilkosság , mert ezt jelenti : . Számomra te most nem létezel", s ő t: "Azt kívánern. hogy ne létezz."
Viszont aki jó szót ad, az élete t ad, kiemeli a másikat a fullasztó magányból,
életre kelti a kapc solatot, amely eddi g a halál : a gyúlölet és harag jegyében
állott.
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A bosszúállás legeg yszerúbb és leggyakoribb formá ja az Itélkezés, megszólás. Elégtételt szerez magának az itélkező azzal, hogy megállapltja és kije lenti:
ez az ember gonosz. J:ppen ezért Jézus épp olyan szigorral fordul az Itélkezés,
mint a bosszúállás ellen : " Ne Itél kezzetek , hogy fölöttetek se ité lkezzenekl
Amilyen itélettel ti itélkeztek, olyannal fognak maj d fölöttetek ls ftélkeznl. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak maj d nektek is visszamérni. Miért látod
meg a szálkát embert ársad szeméb en, amikor a rnaqaoéban a gerendát sem
veszed észr e? " (Mt 7,1-3) Általános emberi vakság, hogy mfg másban a legkisebb hibát ls észrevesszük, saját magunk legk láltóbb rossz tula jdonságairól
sem veszünk tudomás t. Jézus az itélkezést ugyanabból az okbó l tiltja, mint a
bosszúállást: mivel valamenny ien bún ösök vagyunk, mindnyá jan itéletet érdemIünk, Irgalmas ité letre pedig csak akkor számIt hatunk, ha mi ls irgalm asan
ltélünk meg másokat. Szent Pál ugyanezzel a megokolással inti a római hiveke t :
" Miért itéled el tehát testvéredet vagy miért nézed le embertársadat? Hiszen
mindnyájan lsten ftélőszéke elé j utunk .. . Tehát mindegyikünk magáról ad
számot Istennek. Ezért többé ne Ité lkezzünk egymás fölött " (Róm 14,10.12-13;
vö. Róm 2,1-3.6). Jakab ls kemény szavakk al marasztal ja el az It é! ke z ő k et, hiszen csak egy biró van, maga az lst en : " Aki testvérét megrágalmazza vagy
itélkezlk testvére fölött, az a törv ényt rágalmazza és a törvény fölött Itélkezlk.
Ha a törvény fölött itélkezel, a törvén ynek, ahelyett, hogy megtartanád, a birá ja
vagy. Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthe t vagy tönkretehet. Ki vagy,
hogy Itélkezel felebarátod fölött?" (Jak 4,11 -12) ; "Testvérek, ne panaszkod jatok
egymásra, nehogy Itéletet vonjatok magatokra. Nézzétek, a biró már az ajtóban van" (Jak 5,9).
Az ember i értelem termész eténé l fogva az Igazságot keresi, Igaz tényeket
akar megállapItani, s az Igazságot Ité letek form ájában rögz it l. J:ppen ezért minden Itélettől tartózkodni ellenkeznék az értelem te rmészetes IrányulásávaJ. Búntól megromlott termész etünk azonban hajlamos a gyanúslt ásra, rágalmazásra,
a valóságosnál rosszabb értelmezésre. Mások tette l megf télésénél tehát nagyo n
óvatosnak , önmagunkkal, benyom ásainkkal szemben nagyon kritikusnak, sót
szkeptikusnak kell lennünk. • Ne Itéld meg testvéred et add ig, mig nem jártál
egy mérföldet az ó mokassz injában " , tanácsolja egy indiá n közmondás. A tettek
Igazi értéke nem annyira a külsó cselekedetben , mint Inkább b e lső Indftékban
van. Mivel ped ig azt senki más nem látja, mint lsten , nem ls Itélheti meg más,
mint egyedül lsten. Isten kizárólagos birói jogát bitorolja az, aki egy másik ember szivét próbálja megItéini.
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A nyilvánvalóan rosszat , rossz csele kedetet min dig el kell utasítanunk, viszont a rosszat elkövető embert sohasem szabad elvetnünk. Ezt jelenti a " gyúlölni a búnt , szeretn i a b űn öst" elve. Ez a konfliktus különösen fájda lmas akko r,
ha hozzánk érzelmileg közel álló személy, családtag vagy jóbarát tesz ross zat.
Sajgó szíwel mondogatjuk: " Amit teszel , attól undorodom, de téged így is szeretlek ." De így kellene tennünk mindenkivel.
Sokkal gyako ribb az olyan eset, amikor nem tudjuk biztosan , ink ább csak
úgy érezzük , hogya másik hely telenül cselekszik. Ugyan is vagy maga a személy ellenszenves számunkra, s ezért bárm it is tesz, az mind ig visszata szítónak túnik a szemünkben , vagy viselkedése egyszerúen különbözik a mi szokásos cse lekvési módunktól. Nem szabad azonban rab jává válnunk az ilye n érzéseknek: ezek inkább arra figyelme ztet nek, hogy nekünk kell változnunk, nem
a másik embernek. Állandóan tágítani kell szívünket, hogy mindenféle ember
beleférjen . Roppant una lmas és szürke lenne a világ, ha csupa egyforma, egy
kaptaf ára készült emberrel lenne tele , akik mind mind ig mindent egyféle módon
tesznek, mindenre egyformán reag álnak. ~pp az emberek sokfélesége teszi
szépp é, színessé, gazdagg á a vil ágot. Szívünket úgy tágíthatjuk , ha mások
cselekedeteit nagy lelkúen, mind nagylelkúbben prób áljuk megitélni, felismerve,
hogy sokféleképpen lehet vala mit jól és helyesen ten ni. Az édesanya gyermeke
minden tettét jóna k látja, minden hibára talá l valami kifogást: így kellene nekünk is, Mécs László tanácsát követve , megl átni a " királyfit " minden ember ben.
A szúkkeblúség infantil is magatartás, míg a szívtágitás növekedést, érést jelent
egy felnőttebb szemlélet felé .
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Amikor az olasz korm ánya 2. világh áború alatt 1943. szeptem beré ben összeomlott, a hadifogolytáborok is őr ize tl en ül maradtak. Angol, amerikai foglyok
ezrei szabadultak ki és próbáltak menedéket tal álni szerte Olaszországban, de
elsősorban Rómában. Az összeoml ást követő német megszállás vezetői el ső
feladatuknak tekintették, hogy újra összefogdossák a kiszabadult hadifogly ok at.
A Vatikánban dolgozó ír származ ású Hugh O'Flaherty atya ebben a helyzetben
kötele sség ének érezte, hogy az el ő ször csak néhány, aztán egyre több hozzá
forduló bujdo só hadifoglyot seg it se - horribile dictu, épp egy ír ango lokat is!
A hábor ú végéig közel négyez er személyt rejtegetett Róma váro sában és környékén: elszállásolta , ruházta, élelmezte őket , hamis papírokat szerzett nekik. A
Rómát megszállva tartó SS erők főparancsnoka, Herb ert KappI er ezredes tudomást szerzett a do logról , és valóságos hajtóvadászatot indí tott a pap ellen ,
aki viszo nt e l ké p e s z tő leleményességgel, a legkülönfélébb álruhákba öltözve
továbbra is tartotta a kapcsolatot véde nceivel. Igen gyakran csak hajszálon
múlt az éle te. A háború végén az új kormánya német főparancsn o kot háborús
búnei miatt életfogytiglani börtönre ítélte. A gaetai börtönben Kapplernek egyetlen látogatéja vol t : P. O'Flah erty minden hónapban felkereste, és elbeszélgetett
vele. 1959 májusában KappIer katolizált, és O'Flaherty atya kezé ből fogadta a
keresztséget.

36

A keresztény megbocsátás nem annyira villámhoz, mint inkább napsugárhoz
hasonlit: a fénynek nemcsak pillanatnyi felvillanása, hanem folyamatos ragyogása. A " Megbocsátok" szó nem pusztán elszálló hang, mely az érzelem rövid
felláng olását jelzi, hanem egy mind mélyebben megélt állapot kezdete . Nemcsak elmozdítja a két ember között húzódó válaszfalat, de azt is lehetővé teszi,
hogya két élet között kölcsönös, termékeny, építő áramlás induljon meg. O'
Flahert y nemcsak egyszerűen tudatni akarta Kappierrel , hogy nem táplál gyű
löletet magában az üld öz és ért. hanem emberi kapcsolatot is próbált teremteni
a b ű nh őd ő b ű n ö s s e l. Szavai elvetették a kegyelem magját a másik lelkében,
gyakori jelenlétének napja pedig gyümölccsé érlelte a magból kikeIt életet. Az
állapo ttá, barátsággá érett emberi megbocsátást használta fel lsten, hogy Maga
is utat találjon egy bűnös lelkéhez. Megbocsátásával O'Flaherty csakugyan
" Krisztus követségében járt" (vö. 2Kor 5,20), hogy egy tékozló fiú hazatérjen ,
és kie ngesztelődjék az Atyával.
10
Corrie Ten Boom, miután élete nagy küzdelmét sikeresen megvívta, azt
gondolta, hogy ez után a próba után már játszva meg fog tudni bocsátani minden bántaimat. Nem sokkal később tapasztalta, hogy nem így van. Csalódott
egy unokat estvérében, s ez nagyon fájt neki, sokáig táplálta magában a keserű
séget, míg maga rá nem ébredt, hogy haragtartása mennyire nem keresztény
magatartás . Ebb ő l az eset ből értette meg, hogya megbocsátást nem lehet megtanul ni: mi nden bántalom új feladat elé állít, új hívás az irgalomra, új kezdet a
megbocsátás útján . A megbocsátás sohasem lehet megszokás , rutin . Minden
megbocsátás személyes döntés egy új, páratlan helyzetben . Tanulni lehet a
megbocsátást, m e g tanul ni nem. A régi sérelmekért szív ünkben újból és újból
feltörő, torkot foj togató keserüség figyelmeztetés, hogy még ugyanazokért a
megbántásokért is nem egyszer, de "hetvenszer hétszer" kell megbocsátanunk,
egészen addig, míg az ember valóban " s z í v b ő l" meg nem bocsát felebarátjának (vö. Mt 18,22.35). A környe zetünkben élő emberek vise lkedése gyakran
naponta bánt, idegesít, bosszant: emiatt is szükséges a megbocsátás mindennapos új rakezdése, új ratanulása. " Hordozzátok egymás terhét, így teljesititek
Krisztus törvényét" (Gal 6,2). Ezzel a gyakori , szinte szüntelen megbocsátással
lassan kialakíthatjuk magunkban, magunk körül a megbocsátás légkörét, amelyben mindenki ott hon érezheti magát. Megérzik ezt az emberek, szívesen jönnek
hozzánk, mernek megnyílni, mernek önmaguk lenni, merik önmagukat adni.
A szinte előre felajánlott megbocsátásnak ebben a légkörében a gyülölködő
világ egy apró sarkában a próféták által megjövendölt messiási ország valósul ,
Krisztus teste, az Egyház él és növekszik, és maga Jézus van jelen , mert nem
tud ellenállni a vágynak, hogy ahol ketten-hárman az ő nevében együtt vannak ,
ott ő is jelen ne legyen.
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Roger Schutz
LEVtL A KATAKOMBAKBOL'

Felhlv ás az egyházakhoz
Te, aki élő akarsz lenn i és nem félhalott, tudod-e ezt?
. Isten d icsősége az élő ember. Az ember élete lst en szfn el át áea" (Lyoni
Szent Ireneusz) .
Sok-sok emberrel együtt a földkerekségen az élő Istennek ajándék ozod-e
bizalmadat? Meg fogod-e találni benne életed értelmét és a d erű s örömet?
Amikor ahivőkből eltúnik ez a bizalom, a föld nagyklterjedésú vidékein a
szkepticizmus és a kétség sivatag a hód ft teret.
Sőt ml több , eszárazságl zónákban keresztények ls blzalmatl anok egymás
Iránt, megoszt ják őket régi vagy teljesen új konfliktusok.
Ha Ilyen helyzetek kellős közepén már k iengesztelődött embe r módjára élsz,
úgy érzed majd, mintha a katakombákban lennél, és fgy Imádk ozol: .Istenre
szomjazik, az élő Istenre a lelkem . - mikor lehet már végre arcát meglátnom?"
(42. zsolt.)
A katakombák Idejének keresztényei hitük szfvének mélyéből merrte tték
bátorságukat. A legerősebb nyomásnak kitéve megé rtették : az Evangélium szerint a lét érte lme, hogy . odaadj uk életünket" (Lk 9,24-25):
Igen, az Evangélium választás elé állit. Vagy odaa dju k életün ket, nemcsak
tör edék eiben , hanem tel jes egzlsztenclánkat. Vagy pedig önma gunkna k szolgálunk és saját árnyékunkat követjük, többek között az emberek becsülését
hajszolva .
, E levél megirásához a talzél Roger testvé r összegyOjtötte északi és déli. kel eti és
nyugati fiatalok. val amint szerzetestestvérei észrevételeit. A leve let lassanként eljutt atják a lehető legtöbb egyházi felelősnek az egész világon. E l őzől eg Roger te stvér Bejrútba ment, hogy átadja több keleti pátriárkának. és azé rt ls. hogy muzulrnénokkal talál kozzék . Libanonban töltötte karácsony hetét. többek között azért, hogy
e lmélyed jen . lelki közösségben azzal a 22 éves fiatal libanoni szemlnarlstával, akit
szentestén gyilkoltak meg. útban a családi otthon felé . Elő re megérezve halálát.
elindul ás a el őtt ezt írta: .Látorn magam meggyllkolva a falumba vezető úton . Ha
ez bekövetkezik, azt mondom anyámnak és n öv érelmnek: ne legye tek szorn orúak,
újra találkozni fogunk . Bocsássatok meg gyIlkosaimnak. Vérem . összevegyülve mInde n
áldozat vérével. akik bármelyik pártből vagy hitvallásból elestek. legyen felajánlás
a béke . a szeretet és az egyetértés áraként . ami eltűn t ebből az országból és az
egész világból. Imádkozzatok. Imádkozzatok, Imádkozzatok. és szeressétek ellenségeiteket: Bejrútban 1982 karácsonyán Roger testvé r megnyitotta a Kiengesztelődés
VIlágzará ndok latát (lásd a 16. jeg yzetet) .
J Eletünk odaadása egész életutunkra kite rjed. Eletünket odaadni azt ls Jelen ti, hogy
átvészelj ük a legkegyetlenebb eseményeket, az ellenkezéseket. egészen végső le.
helet ünklq: nem föltétlenül azt . hogy erőszakos halállal adjuk oda. Egy e gész élet
kitartó hűsége bel ülről kovácsolja kl az emberi lényt. E nélkül a hűs é g nélkül szal maláng 8 vakmerő vállal kozások. kérészéletűek a Krisztuaért vállalt kockáza to k. Ez
8 lényegi hűség éber virrasztást követel meg szivünk fölött .
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Lehetetlen egyszerre járni ezt a két utat. Krisztust választani azt jelenti, hogy
csak egyiket követjük. Krisztust fogod-e választani?
Te csak kezdd el. Add neki bizalmadat. Ne várd, hogy a szived megváltozzék: nap mint nap Krisztus fogja megváltoztatni.
Amikor úgy látszik, hogy körülötted az erős megrázkódtatások, az elbátortalanodás, a kétségek mindent megingatnak, fellsmersz-e egy belső világos ságot?
A szív sivatagában, amikor látszólag minden kiút lezárult, eljön a pillanat,
hogy megmagyarázhatatlan módon az egyetlen lényegre vagy utalva: Krisztus
Jézus követésére; azért vagy ott, . hogy életedet add, hogy szolgálj, nem hogy
kiszolgáljanak" (vö. Mt 20,28). Senki sem találhatja meg az életnek ennél méIyebb értelmét, sem ennél nagyobb szeretetet.
S akkor, Ime, Ismeretlen erőforrások szabadulnak föl benned . Klapadhatatlanul törnek elő. I:s kivirul a sivatag virága.
Te, aki nem félhalott akarsz lenni , hanem élő, megértetted-e ezt? A Lélek
utáni vágy, az élő lsten utáni vágyakozás az életre és békére vezet (Róm 8,6).
Talán azt mondod: hogyan vágyakozzam lsten után, mikor még nem ls ismerem?
Nyisd föl az Irást. A feltámadott Jézus Krisztuson keresztül föltárja magát
az élő lsten.
A gyermeki szlv egyszerúségével közeledj az Eukarisztiához. Lassanként
eljutsz a megértésre.
Hogy mindennap újra kezdhesd', bízzál a Szentlélekben . C a szivedben
lakik'.
Ne hagyatkozz csak a magad hitére . Támaszkodjál azokra, akik
tak, és azokra, akik ma kísérnek',

előtted

jár-

Keresd az Istent a megbocsátáson keresztül. Megtörténlk, hogy túl vétkesnek érzed magad , nem tudsz hinni lsten bocsánatában. Azt mondod magadban :
lsten biztosan megbocsát másoknak, de nekem nem. Ne feledd : lsten félre Lehetséges mindennap újra kezdeni : lsten sohasem vonja vissza ajándékait és hlvását (Róm 11.29).
• A Szentlélek az ember lényének mélyén lakik. De mesterkélt dolog lenne az Imában
arra törekedni, hogy kierőszakoljuk a Lélek érzékelhető vagy érzelmi megnyllvánu·
lásalt. A személyes lma csak ritkán tündöklő kifejező erő . A csoda másban van :
hogy szeretjük Krisztust anélkül, hogy már látnánk (IPét 1,8) .
'Ez a régi lma emlékeztet. hogyan hagyatkozhatunk mások hitére: .Uram Jézus Krlaztus, te azt mondottad apostolaidnak: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom
nektek. Ne vétkeimet nézd. hanem Egyházadnak hitét, és amint te akartad. add meg
neki a békét. gyOjtsd össze egységben, aki élsz és uralkodol mlndörökkön örökké:
Az Egyház hitel Nem közörnbös a möd, ahogyan ezt bernutatlék. Régebben az összes
Igazságokat egy s íkra állitották, s teljes egészükben el kellett őket fogadni vagy
elutasltanl. A valóságban nincs minden ugyanazon a sikon. Minden fontos , de a maga
sajátos. többé vagy kevésbé központi helyén. Létezik .az Igazságok hierarchiáJa:
J
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Ismerhetetlen jele az, hogy az 6 szeretete - mint minden szeretet - megbocsátás". Ha megrekednél a büntetéstól való félelemnél, hogyan tudnád szeretni őt?
A belső élet akkor folyik újra rendes medrében, ha te, akinek lsten megbocsátott, megbocsátottál a másiknak. A szív tavasza virul ki abban, aki az
Istentói neki ajándékozott megbocsátást felajánlja a többieknek.
Ne nézz vissza, süllyeszd a magad és felebarátod múltját minden pillanatban a keresztség vizébe, fordulj afelé, ami elótted van. I:ld a jelen pillanatot'.
Igen, legyen neked elég a ma ; akkor kiteljesedik benned egy fejlódés, amely
soha nem ér véget, egészen az örök életlg.
Az lsten keresésében virrassz és Imádkozz (Mt 26,37-41). Ha úgy gondolod,
hogy nem tudsz imádkozni, vajon az elegendő ok arra , hogy lemondjál róla?
Tartózkodjál előtte szavak nélkül. I:s ha meg tudod tenni , beszélj Krisztus Jézushoz egész egyszeruen , mély alázattal. Egyetlen szó elég, főleg ha lelked
mélyéből tör fel.
lma közben olykor rajtakapod magad , amint így beszélsz : "Gondolataim
elkalandoznak, szívem szétszóródik." Az Evangélium megfelel neked: "Isten
nagyobb a szíved nél" (1Jn 3,20). Minden pillanatban add oda magad testestüllelkestül. Bízz rá mindent, ami terhel. Merd mondani neki: "Add meg nekem,
hogy oda tud jam adn i magamat. " Másokkal együtt zengd öt mindaddig, amíg
fölfedezed az lsten utáni vágyat.
Senki sem választhatja szét az imát és a cselekvést. Nem : harc vagy szemlélődés , hanem egyik a másikkal karöltve, egyik a másikból fakadóan". A Fel"A megbocsátás a Szentlélek első ajándéka , olyannyira , hogy el lehet mondani: ahol
bocsánat van , ott van az lsten.
A bún büntetőjogi felfogásának ellenhatásaképpen egyesek azt hitték, hogy az embernek a bún al öl í felmentése érdekében tagadn i kell a búnt . Kénytelenek vagyunk
megállap ftanl : az Ilyen magatartás, ahelyett. hogy elvenné a b ünt, szétszórja és klterjeszti egész lényünkben. Mások , valami megfoghatatlan búnösség sz édület étöl
fejüket vesztve, előbb önmaguknak akarnának megbocsátani , hogy lsten ls meqbocsásson nekik . Igen gyakran a lelkifurdalás súlyától meggörnyedve úgy próbálnak
megmenekOlni a búntudat sz édület étöl, hogy másokat vádolnak . Ez a szédület olyan
keserves nekik , hogy másokra hárlt ják a búnt, igy tehermentesftlk magukat tőle.
lsten nem akarja, hogy búnösségünktől Ittasak legyünk, hanem hogy elteljünk beesénattal és bizalommal. Ott van a kiengesztelődés szentsége , hogy megadja lsten
bocsánatának személyes bizonyosságát, és megszabadítson a múltt öl. hogya mában
élj ünk.
7 Lásd Fil 3.13 és Mt 6,34. Aki a múlthoz kötödík, abban nosztalgia, sajnálkozás, sz égyenkezés t ámadhat. Igyekeznünk kellene-e elfelejteni a múltat? De az emlékezet
makacs . Egyébként pedig a múlt pozitívan is épitett bennünket. Csak az számit,
hogy felfedezzük lsten folyamatos bocsánatát. A megbocsátás felszabadit a múltnak
az alól a része alól. amely fogva tart, szabaddá tesz, hogy alkossunk a ma előttünk
levő adottságokkal. A múlttól vagy a jövőtől való félelem, a ma megélésének k éptelensége neurotikus állapotra vezethet.
" A kereszt körüli ima azoknak a pillanatoknak egyike, amikor harc és szemlélődés
egymást támog atja . A keresztikont a földre helyezni, homlokunkat a kereszt fájára
hajtani , a test Imájával Istenben lerakni saját terheinket és másokét annyit jelent,
mint elk isérn i a Feltámadottat agóniájában azokért, akik ismerik a megpróbáltatást
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támadott mindenüvé elkísér, nemcsak a templomba, hanem az utcán , a munkában is.
Szemlélődés: nem azért, hogy behuny juk a szemünket minden előtt , ami e
világ gyengéit fenyegeti vagy t ámadja ", a háború bűne előtt. A szemlélődés
derűs erő, amely megdolgoz és kimélyít.

Mindennapi életedben készülj föl , hogy a kiengesztelődés kovásza legyél ,
és akkor képes leszel üzenethordozó lenni " .
Egy fiatal nő : Sienai Szent Katalin, saját példájával ihlet bennünket. O Krisztust Testének közösségében, az Egyházban szerette, - ezt a Krisztust, akit néha
otthagyunk az útszélen heverve. Lángoló szeretettel szerette az Egyházat. Bátorsággal és a megkülönböztetés szellemével eltelve, nem akármilyen purizmusra vagy tökéletességre szőlította fel az Egyházat, hanem arra , hogy újra
megtalálja az egység lelkét, és gyógy ítsa be sebeit.
Mi valamennyien , fiatalok és öregek, szerves részei vagyunk az Egyház közösségének, és semmit sem kérhetünk tőle anélkül, hogy ne teljesítenénk saját
életünkben is. Lángoló szeretettől felbuzdulva merünk intézni egy
felhívást az egyházakhoz:
Egyház, légy azzá, ami legmélyebb lényegedben vagy : élők földje, kiföldje, egyszerűség földje.
- Egyház, " é l ő k földje" , felelj meg várakozásunknak.
Tárd ki a reménység kapuit : fel fog ragyogni , mint a nyári napsugár.
Tárd szélesre il bizalom kapuit : le fogja győzni a kétséget, a bizalmatlanságot, a létezés szégyenét.
Tárd ki, tágra tárd az öröm kapu it, és a közös ima végeérhetetlen ünnep
megülése lesz.
Tárd ki a belső élet kapuit : a szeretettől túlcsorduló lélek ki fogja álln i a
legnehezebb próbákat és a leggonoszabb szenvedéseket, átlendül a keserűség
és a gyűlölet, a saját félelmétől való rettegés falain . . . s mindezt azért, hogy
mindenki élő legyen , ne pedig félhalott.
-

engesztelődés

szerte a földön. Ez az imádság közbenjárással társul azokért , akik ismerik a szenveakik ről a tár sadalom megfeledkezett.
- Akiket az emberi szenvedés tart távol a hittől, azoknak nem mondhatjuk eleget : lsten
nem akarja sem a szenvedést, sem a háborút, sem a halált. nem kínzója az emberi
lelkiismeretnek. De a Feltámadott elkísér mindenkit, aki ismeri a szenvedést .
10 Hosszú Idő óta számos fiatal felh ívásokat intéz a világhoz az osztozás és a béke
érdekében, s feleletet vár rá. Túlságos gyakran az a helyzet, hogy felh fvásaJkat meghallják, de pusztába kiáltó szö marad. Ezeknek a fiataloknak a jövő kilátástal annak
tűnlk. Nyugaton az a benyomásuk, hogy az Idősebb nemzedék kész anyagi Javakat.
pénzt, munkanélküli segélyt stb. adni nekik, de nem ajánlja fel, hogy részt vegyenek
a társadalom építésében . Minthogy nem gyakorolhatják erőiket, képességeik kimerülnek a csüggedés szédületében, és tehetségeik megbénulhatnak. Mindazonáltal a
föld minden népének fiatalja épfthetl a békét , előmozdítva a kiengesztelődést délen
éppúgy, mint északon, keleten és nyugaton .

dést, de egyben megúj ftása Js az elkötelezettségnek azok érdekében ,
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- Egyház. légy a

kiengesztelődés

földje .

Nem fogod többé, soha többé fekve hagyni a fölnégyelt Krisztust az útszélen.
Akkor tarthatatlan lesz a keresztények különféle felekezetekre oszlása. Az
Evangélium arra hívja őket , hogy legyenek Krisztus Testének tagjai, nem pedig saját felekezetük beavatottjal , part izánjai , sőt patriótál. Jézus azért imádkozott, hogy egyek legyenek, s ezáltal hitelre méltóak a világ előtt.
Többé egy percet sem fogsz elvesztegetni a keresztények közötti konfliktusokra vagy ellentétekre akkor, amikor erőszakos cselekedetek és háborúk
zaja bor ítja el a földet, amikor a nemzetek egymás ellen kelnek föl.
Mozgass meg minden követ , hogy az új nemzedékek többé ne legyenek régi
vagy új szakad ások áldozataI.
A keresztények között i látható k iengesztelődés nem túr több halasztást. KI- nem azért , hogy erősebbek legyünk akárki ellen , hanem mindenekelőtt azért , hogy a béke és bizalom kovásza legyünk a világ minden nemzete között.
engesztelődn l

Közömbös maradnál az Evangélium föl hívásával szemben, hogy " siess kiés Krisztus szavával szemben : " azok, akik hátranéznek, alkal matlanok az lsten országára"?

engesztelődn l " ,

Egyház, hogy megadd nekünk a mában élés kegyelmét, légy a megbocsátás
föld je. " A holnap majd gondoskodik magáról."
Ha a k iengesztelődés és a közösség föld je vagy, mindenünnen futva tarta nak feléd .
- Egyház, légy az egyszerúség földje.
Olyan kevés kell, hogy szívesen fogadjunk valakit. Egészen egyszerú eszközök fönntartják a közösséget. Az erős eszközök félelmet keltenek, és klkezdlk Krisztus hívásának egyetemességét . .. Ha az Egyház szervei és ügyintézése hagynák - jobban mint valaha - , hogy szolgálatukat átalakítsa a lelk ipásztori szfvböl feltörő túz .. .
Örömre hívott lsten , nem mogorvaságra, az eszközök nagy egyszeruségére,
nem szigorú ridegségre. A múvészl alkotás , Istennek ez az ajándéka fenntartja
a szeretet döbbenetét, táplál ja a közös lma ámulatát.
Távol áll j a halmozástól, merj osztoznI. Az Istenbe vetett hit és bizalom
kockázatok vállalását tételezi föl.
Megfel edkeznél-e annyi fiatal vágyakozásáról, akiket a gyötrelemig éltölt
az Igazságosság gond ja, s oszto zni törekszenek a nyomorba süllyedt tömegekkei? A nyomor nem Istentől jön.
A javak igazságtalan elosztása a földkerekségen a fegyveres összeütközések egyik oka. Krisztus nevében : soha többé háborút!
Egyház, légy az osztozás földj e, hogy a béke fOldje is legyé l.
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P. S. lu egyházakhoz Intézett feihiváll konkretlzáláaára
Ha már kiengesztelődve élsz" , te már szerves része vagy az egyházakhoz
intézett felh Ivásnak, életeddel válaszolsz rá.
Légy a kiengesztelődés kovásza. Az Evangéliumban a k iengesztelődés a
jelen pillanat sürgető dinamikája (Mt 5,24). Legalább hetenként menj el egyedül
vagy másokkal egy kis kiengesztelődési zarándoklatra. Vagy próbáld elkötelezn!
magad a kiengesztelődés valami más irányában . A lényeg : légy kovász a tésztában, ott , ahol a mindennapi helyed van. és a plébán ládon belül is, az egyházi
vagy közösségi mozgalmakban.
Engesztelődj kl : apa a fiával , férj a feleségéve l. h ivő azzal. aki nem tud hinn i,
keresztény a testvérével .. .
Ha hozzáfog sz magad körül , később majd messzire is eljutsz, és föl leszel
készülve . hogy az emberi család valamely ik neuralgikus pont jára menj, és ott
is megálld a helyed.
Tudd meghallgatni azokat , akiket lsten rád bIz . Több-kevesebb lelk ipásztori
ajándékot kaptál. hogy elklsérd őket (1Pét 2,4-10). Bármilyen meglepőnek túnlk :
miközben másoknak közvetlted Krisztust, magad is jobban meg fogod érten i.
Hallgasd meg azokat ls, akik életkor, származás, alapvető irányulás szempontjából különböznek tőled" . Újabb elkülönüléseknek lennél részese, ha elfogadnád, hogy létezik a fiatalok egyháza, vagy társadalmi osztályok egyháza.
vagy szegények egyháza, vagy faj i egyház, vagy értelmiségi elitegyház. vagy
bármi hasonló.
Ha valamelyik egyházi mozgalomban, egy csoportban, egy közösségben
imádkozol , légy éber: nehogy magatokba zárkózzatok. Csatlakozzatok együtte" Az ökumenizmus nemes hivatásában túl vagyunk az úttörOk szakaszán. A mozgalom
és az ökumenikus Int ézmények feladata : folytatni a kltart6 munkát, lehet övé téve
különbözö szinteken a teol6g lal közeledest és a párbeszédet . De egy másik Irányzat
is feltünt. Hogy életének gyakorlatába ült esse át Krisztus szavát: . sless klenqesztelödnl" (Mt 5,24). mindenki márla , késedelem nélkOI " k i en g e s zte l ődve élhet" . Ebbő l
következik, hogy minden ember elővételezheti a személyes k iengesztelődést önmagának mélységeiben . • Klengesztelődöttként élni" nem azt Jelenti , hogya legkisebb
közös nevezön való egyetértésre Igyekszünk. Ugyancsak semmiképpen sem Jelenti
a hit alapjainak egy szintre hoz ás át. Hanem azt. hogy klbékltsem önmagamban az
adományok legjavát. amelye ket lsten letéteményezett a keresztény népben kétezer
éves zarándoklata alatt. Fölvenni magamba az ortodox egyházak adományainak legjavát annyit tesz , hogy egy jelenlét örömére bizom magam: a Feltámadott Lelkére .
Fölvenni magamba a reformáclób61 származó egyházak adományainak legjavát annyit
tesz. mint lsten Igéjébe vetni bizalmamat. azért, hogy legott gyakorlatba vigyem
át életemben . Fölvenni magamba a katolikus egyház adományainak legjavát annyit
tesz. hogy elfogadom a Feltámadott helyetteslthetetlen jelenlétét az Eukarisztiában .
befogadom ezt a bocsánattal egyOtt. amelyet magánál a kiengesztelődés forrásánál
nyújt : ezek az értékek még csak mélyülnek a katolikus egyház Jelenlegi biblikus
megújulásáb61.
" Hasonlóképpen: ne cssk azokért Imádkozz, akik szeretnek, vagy úgy gondolkodnak .
mint te, hanem azokért ls . akik nem szerétnek. vagy tOled eltérő utakon járnak
(Mt 5.43-44). Az ellenfélért való ima kitágitja, átslakltja a szivet és a szellemet.
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sen a helyi közös séghez, a pléb ániához szok ásos istentisztele teiken . Igyekezzetek megtoldani óket imádságos éneke kkel , és rnárls létrejön ott az imádás tere " .
Helyi közösségeddel vagy az egyházi moz galmakkal együtt keresd, hogyan
lehe t megvalósitani a " Levél a katakombákból" tartalmazta kiengesztelódési
felhfvást.
Ha lehetséges, elmélkedjél a hely i közösség, a plébánia felelóse ivel azon ,
hogyan kell megosztan i azokat az egyházi javakat, amelyek nem nélkülözhetetlenek a szolgálathoz; de gondold meg , hogy az eszközök egysze rüsége nem
vezethet sem fagyosan szigorú élethez, sem elbizakodott b íráskodásh oz: ez sz éttördeli a közösséget. Egyházi fogadóhelyiségek és irodák néha nagy anyagi eszközökre engednek következtetn i, holott szó sincs erról. Igen gyakran világias
légkört árasztanak. Ha feladatuk szükséges is, miért lennének a világi ügyintézés
tükörképei? Az egyh áz intézményein belül minden adminisztrációs viszonylatnak
át kell alakuln ia, sót átváltozn ia a lelkipásztori figyelmesség folyamatában .
Néhány pléb ánia egy ütt a béke és igazságosság elómozdftójává válhat városnegyedükben. Kfsérhetik útjukon a társadalom elfeledettjeit, akiknek nincsen
szavuk, mellettük állhatnak, amikor a kerületben megoldásokat és nélkülözhetetlen átalakulásokat javasolnak az emberméltóság érdekében .
Munkádban szaktudásodat a szolgálatra irányftsd, ne em be ri érvényesülésre.
A karrierizmus kiragad a boldogságok egyszerü szelleméból. Engedd kibontakozn i sajátos adományaidat ; a másoké utáni sóvárgás oda vezetne, hogy elhanyagolod a tieidet" .
Óvakodj a javak halmozásától, folytonosan egyszerüsftsd életmódodat. Oszd
meg , amid van . Az anyag i javak megosztása föltételezi a lelki javak megosztását
is . Az osztozás nem segély, hanem önmagunk od aad ása. Lak ásod legyen egyre
inkább " názáreti ház" " , amely egyszerü szépségében mindenestül mások befogad ását, az imáds ágot , a mások felé tartást szolgálja .
Hogy hozz ájáru lj a vil ágbéke ép ftéséhez, emlékezzél meg: a béke önmag adban is épül. Áraszd szét környezetedben, nem elméletben, hanem a valóságos
" Amikor a kisközösségek bensőségesen a helyi közösséghez, a plébániához kötődnek,
belülről az Evangélium kivételes kovászal lehetnek.
.. Saját - Istentől származó - adományaink, saját magunk értékelésének elvesztése
hátrafelé húzza az embert. Nem kiút , ha önmagunk túlbecsülésével reagálunk, például
úgy, hogy hajszoljuk az emberek becsülését és akltüntetéseket. Tudíuk-e , hoqv a ha.
talomvágy odáig vihet, hogy mások tetemén keresztül valósit juk meg magunkat, sőt
övéinek test én ls átgázol valaki a siker elérésére? Az út az elfogadás marad: el·
fogadni saját korlátainkat éppúgy mint sajátos adományainkat (elfogadni és nem
beletörődni, ami a passzivitás útja lenne).
" Egy évvel eze l őtt a •Varsói levél· irta le, milyen lehetne egy . názáreti h áz" . Azt ls
megemlftette ennek kapcsán, hogy Szűz Márla a fel ajánlás gesztusát tárta elénk:
nem őrizte meg Fiát önmagának, hanem, miután elők és z ítette, felajánlotta a világnak.
lrne, ezért jó felajánlani azokat. akiket lsten ideiglenesen ránk biz. Talzében nem
akarjuk . rnozqalomrná" szervezni a hozzánk jövő fiatalo kat, hanem Igyekszünk velük
együtt megérteni a helyi közösség, a plébánia valóságát, ott , ahol élnek, a többi
nemzedékkel közösen.
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adott helyzet ben. Ha így megnylltál a világméreteknek, hogyan felejthetnéd el
a legelfeledettebbeket , azokat , akik meg vannak fosztva alapvető ember i jogaiktói, politikai börtö nökben ülnek, kínzásokat szenvednek, igazságtalanságok áldozatai , a háborús e rőszak kiszolgáltatott jai? Keress . Meg fogod találn i, amit
lehetősége id szerint megtehetsz .
A kiengesztelő désre való felhívás elterjedése érdekében zarándoklatok kezdődnek minden földrészen , egyik helyről a másikra. Mostantól kezdve ezek a
kiengesztelődés világzarándoklatának szakaszai lesznek" .
Ezen a hosszú úton két világtalálkozónk lesz. Az egyik az elején , az északi
féltekén , Taizé ben, 1985 augusztus 3-tól 7-ig ; a másik a déli féltekén.
Leszel-e szíveddel, amely oly tág, mint a vilá g, az Evangélium, a kiengesztelődés kovásza?
1982 karác sonyán
16

Az összes országok fiataljai részt fognak venni a k iengesztelődés vlláqzarándoklatán: először helyileg. megvive helyi közösségeikbe az egyházakhoz Intézett f ölhivást, többször átelmélkedve ezekkel a közösségekkel együtt. személyes. családi.
csoportos. plébániai találkozókon. A zarándoklat a környezetnek megfelelően sokféle
formát ölt . Roger testvér Belr útban. 1982 karácsonyán nyitotta meg.

Tóth József
A BONBÁNAT ~S GYÓNÁS A PAP ~ L ET~ B E N*

A bűnbánat és a gyónás nagyon személyes folyamat. Nehéz róla úgy beszélni, hogy esetle g egészen benső, inti m rétegeket ne sértsünk meg. De próbálja mindenki megtalál ni azt a határt , amit saját magának szabott. ~n nem
akarok el ő ad á st tartani, inkább csak egy-két gondolatot adni a megbeszéléshez.
Ha a pap b űnb án at á ról és gyónásáról beszélünk, akkor szerintem nem
szabad elfelejtenünk, hogya pap keresztény ember , a pap Krisztus követ ője ,
tanitvány l Tehát amit róla mondunk, az áll a hívekre is. Sőt innen indulnék ki :
először a tanítvány, a keresztény ember magatartásából , és ehhez járulnak a
papi ember sajátosságai. munk ájának , megh ívásának kibontakozása.
A papok gyónására is - úgy hiszem - azt kell mondanunk, hogy nagyon
visszaesett. Altalában az a tapasztalatom itt Ausztri ában, hogy papj aink közül
többen nem gyónnak rendszeresen . vagy csak nagyon ritkán gyónnak. Ennek
különböző okai vannak. Egy ilyen ok talán , hogy hiányzik nálunk is a bűntudat.
Egy másik ok lehet, hogy valószínűleg a hívek nél is, nálunk papoknál is hiányzik a képesség és az áttekintés: hogyan kerülj ünk közele bb magu nkhoz, és
hogyan is gyónjunk. Ennek a hiánynak a csökkentésére céloznak rövid megjegyzéseim.
• Elöadás a magyar papi rekollekclón. 1983 Bécs.
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Először ls három alapmagata rtásra szeretném felhIvni figyelmünket. Ez a
három szempont egyúttal a keresztény és papi ember alaphangulata ls kell ,
hogy legyen. Az esti visszapillantáskor (lelkIIsmeretvizsgálat), havi rekollekcló
alkalmával, szentgyónás előtt vegyük őket szemügyre .

1. A h ú s é g. Istenhez, mint Atyánkhoz való viszonyunkat legvilágosabban
és legélesebben a húség szemszögéből tapasztalhatjuk meg. Már nagyon megszokottnak látszik - ezért nem markol belénk - a kérdés: húek voltunk-e Istenhez, az Atya akaratához? Talán tovább segit bennünket az a kérdés: húek
volt unk-e és vagyunk-e ahhoz , amit lsten bennünk elkezdett, és amin állandóan
munkálkod ik? Az O húsége és fáradhatatlan tevékenysége húséges és kitartó
együttmúködést vár el részünkről. Ebből a húséges .rnunkak özöss éab ö!" adód ik
a lelki fejl ő d é s és a lelki érés . Ebbő l a kölcsönös húségből születtek és születnek a szentek . . . Isten munkásságát megtapasztalhatjuk tehetségeinkben, jó
hajlama inkban , a Tő le kapott Ind Itásokban. A Szentlélektől közvetltett és kísért
jóföltételekben és elhatározásokban. Személyes történetünkben láthatóvá és
fogha tóvá váltak a Gondv iselés nyomai, és a minket öröktől ke re ső és szerető
lsten " szövetségi" tette i. Ilyen nyomok és tettek lehettek: első és (talán már)
második megtérésünk fájdalmasan-boldog lépései és tényei, pappá szentelésünk, betegségünk, "tal álkozások" (sokszor emberektől közvetrtve), időröl Időre
visszatérő, éltető " új szavak " , egy búc sújárás stb. Ki-k i maga tudja, és finom
érzékke l járj on utánuk . Verjük le a port a múlt élményeiről, amelyekben lsten
közelségét megtapasztalhattuk. Fedezzük fel és tudatosItsuk az O húséges
jelenlétét múltunkban. Istenből fakadt és újra felfedezett múltunk - jelenünk
és jövőnk ereje és reménye. Igy érik bennünk a tapasztalat, hogy Benne bízhatunk, Reá épIthetünk, húségünk nem fog csalatkozn l és becsapódni. A húség
a hála és a bizalom rokona. Amikor tehát húségünk után kérdezünk, az után
kutatunk, hogy szoros munkatársai voltunk-e az Atyának , aki " b e n s ő sé g e s egyesülésre" (LG 1) hIvott bennünket. "Húséges az lsten , O hIvott meg Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe" (1Kor 1,9).
2. A második alapmagatartás a gyengéd és szetető f i g Y e I m e s s é g .
Olyan kapcso lat kialakulásáról van szó, amelyben lsten és köztem , pontosabban
az Atya, Fiú, Szentlél ek és köztem ez a gyengéd , szerető figyelmesség láthatévá
válik. Tehát arra törekszem, hogy jeiét adjam szeretetemnek. Nemcsak bármilyen jelt, hanem gyengéd jeit. Ahol a gyengédség belekerül lsten és embe r
viszonyába, ott fi nomul a lélek, ott elmélyül a bűntudat, és a gyónás Igénnyé
válik . Ennek a kapcsolatnak kialakltása, személyessé tétele, fe jlődése és finomItása a célja lelki életünknek.
A gyengéden szerető figyelmesség válasz az Atya gyengéd szeretetére. Mindig O kezd, és O mind ig a kezdet marad. Sötétség ünkben , elhagyatottságunkban és "s zótlanságában" sem szúnt meg lsten gyengéden szeretni bennünket.
Az ő szeretete sokfajta és találékony, s azért sokszor nehezen felismerhető.
Szerető válaszunk tehát sohasem jöhet korán . Legyü nk türelemmel magunkkal ,
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de a paptestvérekkel és a hívekkel szemben is, amikor ennek a gyengéd figye lmességnek az elsajáUtásán .dolgozunk" . A célt azonban nem szabad feladnunk.
3. A reménykedő nylJtság, más szóval n y i t o t t s á g a r e m é n y b ő I .
Sem saját sorsunk, sem munkánk eredménye és sorsa nincs még lezárva. Tehát még fejlődhetünk, változhatunk, megtérhetünk és megszentelődhetünk . Nyitottak vagyunk az Úr közeledése , munkálkodása és Igéretei felé. Nyitottságunk
rugója és ereje az a tudat, hogy az Úr még dolgozik rajtunk, nem adott fel minket, és Igéretei nekünk is szólnak. Innen jön az, hogy nem maradunk és nem
akarunk megmaradni abban az állapotban, amelybe belecsöppentünk, azon a
ponton, ahol most állunk. Ha sok küszködéssel is, elindulunk és úton maradunk
a növekedés, az IntenzIvebb megtérés és megszentelódés és az Istennel való
bensőségesebb kapcsolat felé. Az O vágya utánunk, az O csalogató türelme
és fáradhatatlansága mind ig nagyobb, mint a miénk . Szemfüles éberséggel
legyünk tehát figyelmesek és nyitottak arra, hogy ki és mi által szól hozzánk
az Úr, hol és mikor túnnek fellgérete lnek jelei. Isten Igéreteiból reménykedő
optimizmus születik lelkiéletünk , lelkipásztori sorsunk és munkánk, halálunk
órája számára. Csak egy Igéretet idézek, hogya mondottakat érzékelhessük :
"IOn veletek vagyok minden nap, a világ végé ig " (Mt 28,20).
Ezt a hármat tartom a pap bűnbánatában a legfontosabbnak. Ez a három
alapmagatartás, ahogyan én látom, lényegében összeesik a három teológiai
erénnyel. t:s hogyha még jobban megvizsgáljuk és nagyon szemügyre vesszük,
összeesik a három evangéliumi tanáccsal is. Ez a három alapmagatartás a kibontakoztatója a pap bűnbánatának és szeretetének a gyónás iránt. Ez az alapja
a gyónás minőségének is. Viszont ezt csak akkor tud juk megvaló sltan i, csak
akkor tud a három alapmagatartás életünkre kihatn i, ha naponta, vagy legalább
hetenként többször lelki ismeretvizsgálatot tartunk e három alapmagatartás vonalvezetésével. Ahol ez hiányz ik, ott nem tud a gyónás minósége növekedn i.
Továbbá elengedhetetlen, hogy rendszeresen gyónjunk. Havonta (teológusainknak is ezt ajánlom), de legalább kéthavonta. Ezt az i d ő t a rt a m o t nagyon szükségesnek és emberileg is lehetségesnek tartom . Akkor ls, ha nincs súlyos bű
nünk. Végül az emlitett kihatás csak akkor valósul meg, ha állandó lelk iatyánk
és lelkivezetőnk van. Úgy látom, hogy itt is problémáink vannak . Nem találunk
elérhető, számunkra valam iképpen emberileg is elérhető gyónta tóatyát és lelkivezetőt. De törekednünk keil, hogy egy ilyen paptestvért találjunk, vagy a magyarak, vagy az osztrákok között.
Le lk ivezetőnkkel ne csak bűneinkről beszéljünk. Boldog az a pap, aki olyan
lelki klséröre talál, akivel az elmúlt idő eseménye it, élményeit, félelmeit és s6várgása!t, meg a következő idő terveit, munkáit és veszede lmeit behatóan megbeszélheti és megfontol hatja. Csak akkor ismerjük meg behatóbban és eredményesebben helyzetünket, kapcsolatainkat, munkánk minőségét és helyességét, az ellapu It és elrejtőzött hibákat és kIsértéseket, ha nyiltan beszélünk
róluk. Ami a " b e szé l g ető asztalra" elénk kerül , azt sokkal tüzesebben szemügyre
tudjuk vennI. A gyóntató vagy lelkivezető kérdései alkalmat adnak arra, hogy
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önmagunkba mélyebben belel ássunk, a pelyvát a búzától elválasszuk, és a beszélgetés folyamán tette ink és mulasztásaink rugóit felismerjük és feltárjuk.
Sokszor már a megmondásnak gyógyltó ereje és hatása van. Ilyen "gyónáshoz"
persze idő kell. Ajándékozzuk meg egymást és önmagunkat gyónási i d őve l szivesen és bőségesen. A szentmisén kivül sehol sem vagyunk annyira papok ,
mint a gyóntatásban.
Szabadjon még egy gyakorlati tapasztalatra feihivnom a figyelmet. Gyónásunk végén azonnal beszél jük meg a következő Időpontot. A mal hajszolt világban és gyors lélegzetú életben nem könnyú egymást elérnI. Igy magunk is úgy
be tudjuk osztani az időt, hogy nem lesz probléma vele (legalábbis legtöbbször
nem). Az a tudat pedig, hogy gyóntatónk meghatározott órában vár ránk, serkentést ad a termé szetes lazaság és lanyhaság ellen.
Feltétlen ül szükséges, hogya három alapmagatartást életviszonyainkban,
kapcsolatainkban és munkánkban is megtestesitsük és kidomb orftsuk. Ezért
jó, ha gyónásunknak egy belső rendszert talá lunk , amely gara ntálja, hogy fontos
életviszonyok és életterek nem maradnak figyelmünkön kivül. Többfajta rendszert lehet felállitani (ami meg is történt) . A személyes szabadságo t ebben a
kérdésben nagyon tiszteletben kell tartanunk. Az alábbi rendszert is csak példaképp emlftem. Mint gyónó és gyóntató jó tapasz talatokat szereztem vele.
A szentgyónásra való előkészületkor és gyónás közben is a követ ke ző pontokat
tarthatnánk szem előtt :
1. Hogyan állok lsten előtt, és milyen a viszonyom Istenhez? Természetesen
tartalmazza ez a pont a három alapmagatartást. Egészen világosan ide tartozik
ez a kérdés is, hogy ápolj uk-e kapcsolatainkat Istennel (előkészület a szentmisére, elmélkedés, breviárium , szentségimádás, szenti rás olvasása)? Megvan-e
még a hallóképességünk az Úr különböző szavára és az önátad ást készségünk?
Hagyunk-e rendelkezni önmagunk felett? Mihez ragadtunk úgy hozzá, hogy akadállyá lett Istent keres ő útunkon? Krisztus követésében élünk-e? Mi ebben az
örömünk, mi a fájdalmunk? Es Igy tovább, hogy viszonyunkat Istenhez élesebben meghatározzuk és hatékonyabban megúj itsuk.
2. Hogyan állok közvetlen környezetemmel (a plébánián, esperesi kerületben, rokonaimmal , bar átaimmal )? Van-e bennem tisztelet irántuk? Eljutott am-e
odáig, hogy őket (is) testvéreimnek tudom Krisztusban? Van-e gondom lelki
fejlődésükre? Szolgálok-e, seg itek-e nekik, vagy kihas ználom őket? A béke és
a megbékülés, vagy az idegeskedés, harag és zsörtölődés forrása vagyok-e?
Van-e plébániámon barátságos , lelki atmoszféra? stb.
3. Hogyan állok önmagammal? EI tudom-e fogadni önmagamat az én történetemmel, az én sorsommal , öregedésemmel , betegségemmel, határaimmal,
magányommal , kilátásaim mal és esetleg kIlátástalanságaimmal stb.? t:lek-e?
Tudom-e, hogy ember ileg , keresztényileg mi éltet? t:l-e (még) Krisztus bennem?
M iből következtet ek erre? Tartom-e még, hogy Neki növek edn ie és nekem fogynom kell? Van-e bennem (papi) kezdeményező erő? Mi elől menekülök? Szavam és tetteim fed ik-e egymást? Számolok -e avval, hogy felelős vagyok és fele-
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lősséggel

tartozom? Leggyakrabban melyik fele!ősségi területről feledkezem
meg? Magam felé hajlik a kezem, vagy megpróbálok másokért élni? stb.

4. Hogy állok munkámmal és munkatársaimmal? Itt főleg a le!kip ásztori munkára gondolok. Krisztus szolgálata-e? Csak teher, vagy ker eszt a szó legszebb
értelmében (configuratio)? Küldetés vagy önkeresés? A jó pásztor ébersége
vagy rezignáció? Fordítok-e elegendő i d ő t továbbképzésemre és sajátos problémáim tanu lmányozására? Van-e időm , türelmem és képességem munkatársaimmal való beszélgetésre és esetleg iskolázásukra? Nyitva van-e az ajtóm
és a szívem munkatársaim és híveim számára? Elérhető vagyok-e? Tudom-e,
kik az igazán szenvedők és szegények plébániámon? Apolom-e és előmozd í
tom-e plébániámon a keresztény segítő szeretet szellem ét (diakonia)? Istenszolgálat-e, ahogyan a liturg iát ünneplem? I:rdekel-e a keresők , távolállók és
kilépettek sorsa és üdvössége? Tudok-e együtt dolgozni paptestvéreimmel (kisegítés, eszmecsere)? Apolom-e az egységet velük , híveimmel és püspökömmei? Szívügyem-e a papi és szerzetesi hivatások ébresztése és kibontakoztatása?
5. Hogyan állok papi hivatásommal? I:lnek-e és ébren vannak-e szenteléskor
tett ígéreteim és jóelhatározásaim? Apolom-e hivatásomat, elmélyítem-e, haladok-e megértésében? (Újabb tanulmányok olvasása, lelkigyakorlat, havi rekollekció, papi lelki-csoport.) Hálás vagyok-e érte? Nem kacsintgatok más hivatások előnyei és értékei felé? Pap akarok-e maradni minden órában halá!omig?
Elvállaltam-e véglegesen a sorsközösséget Krisztussal? Szeretem-e Egyházamat és hálás vagyok-e azért, hogy általa és benne Krisztusnak szolgálhatok?
6. Examen particulare. A papi gyónáshoz hozzátartozik az a pont vagy terület, amelynek elsajátításán megkülönböztetett figyelemmel és erővel dolgozom.
A leghatásosabb, ha a kitúzött célt pozitívan jelöljük meg; például : naponta
egyszer átmegyek a templomba hosszabb szentséglátogatásra, vagy : a következő hónapban begyakorolom magam a türelmes meghallgatásba beszélgetések alatt. Lelkivezetőmnek beszámolok sikereimről és kudarcaimról és azok
okairól. Esetleg megbeszéljük, hogyan tudnék a kijelölt területen több sikert
elérni.
7. Újabb tendenciák lelkiéletemben. Saját megfigyeléseim eredményeiről
van szó. Merre mutat életem delejtúje? Mik váltak uralkodóvá az uto lsó időben?
Felületesedem, vagyelmélyülök? Az istenkeresés, vagy más vágyak foglalkoztatják tudatomat, fantáziámat? Nő-e bennem az önzés , vagy mindegyre gyarapodik a segítő készség? Ha valami új megfigyelésem van, pl. az utóbbi időben
megszúnt bennem a zelus animarum, vagy valaki vagy valami túlságosan leköt,
akkor az után kutatok, hogy mi az oka ennek , és próbálok helyreigazodni.
Természetesen nem kell mind a hét pontot felsorolnom a szentgyónásban .
Ezek csak segítségek (mint valamikor a szamárvezető) az előkészület alatt. Ha
a lelk iismeretvizsgálatot gyakorolom, akkor csak összefog laló áttekintést kell
szereznem az előkészületkor.
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Kitartó törekvés, megújltó megtérés és b ű n b á na t , bensőséges közösség és
nemcsak magánügye a papnak. Papi életének kisugárzása,
munkájának és igehirdetésének eredményessége ls függ tőle . ~Ietet csak az
tud kelteni, aki él. A pap bűnbánata és gyónása az ~ I e t szolgálata.
megszentelődés

Fehér Gyula
AZ OLT Á RISZENT S ~G SODRÁBAN

Egy megté rés története
1871 január ts-án a megalázott Franciaország földjén a győztes poroszok
kikiáltják a második szövetséges német birodalmat. Előző nap Pontmainben
megjelent a Szűzanya, és hallatta biztató szavát. Ezen a napon a porosz előre
nyomulás váratlanul megállt, Laval nem esett el.
Január 20-án papi kötelessége teljesítése következtében meghal az Oltáriszentségről nevezett Agoston-Mária kármelita atya. Előre megmondta, hogy
Németország lesz a sírja. Német állampolgár volt, de lelki hazája Franciaország.
Ezért kellett menekülnie onnan a háború kitörésekor. Svájcba ment, de a felebaráti szeretet és az engedelmesség Berlinbe szól ította. A I övárost ól 15 km-re
levő Spandauba kerül a francia fogolytábor lelkészekén!. A hatóságok csak őt,
a német állampolgárt engedik be a franc ia foglyokhoz . 1870. nov. 24-e óta van
Itt szolgálatban.
Mindene a foglyo ké. " Még a kordámát is Igénybe veszik" - mondja. A lelki
aratás nagy. Nemsokára közel áll a végkimerüléshez. Január 9-én két feketehlmlós katonának szolgáltatja kl a szentkenet szentsé gét. Az eset sürgős , és
nála nincs ott a ragályos beteg eknél használt ecset. Kezén ráadásul karcolás
is van. Megkapja ő ls a hlmlót. Nemsokára ágynak esik . Halála elótt még egyszer felül, és elénekli a Te Deumot és a Salve Reginát. Óhaja szerint a berlini
Szent Hedvig székesegyházba tem ették.
Amíg énekelte a Salve Reginát, megelevenedett lelki szeme előtt az a régi ,
huszonnégy év előtti esemény. Fiatal , huszonhat éves zongoraművész volt még
akkor . Barátja, a moszkvai herceg megkérte, helyettesítse egy májusi estén a
párizsi Szent Valéria templomban a műkedveló kórus vezénylésében. Hermann
- ekkor még Igy hivták - elfogadta, de a szertartásban csak a művészit akarta
látni. Nem volt katolikus. Amikor a szentség i áldás következett, ell enállhatatlan
eró teperi a földre . ~rzi , hogy akarata ellenére a többiekkel együtt térdre kell
borulnia. Egy pillanat alatt átalakul. Valami végleges , valami visszafordíthatatlan következett be életében .
A következó pénteken visszatér. Ugyanaz az élmény. Néhány nap múlva
éppen akkor megy el a templom előtt , amikor szentmisére harangoznak. Belép ,
s egymás után három szentmisét térdel végig egyfolytában, nem tud elszakadni
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attól a csodálatos vonzástól , amely az Oltáriszentségből felé árad. Este Ismét
visszatér a templomba. Ott találja az imádásra kitett Oltáriszentséget. Előre megy
az áldoztató rácsig, s most már tudatosan térdre hull.
Augusztus 8-án Németországban, Emsben, a Lahn völgyében koncertet ad.
Elmegy a szentmisére. Úrfelmutatáskor előveszi a zokogás. Gyermekkora óta
igy nem sirt. Az élmény oly nagy, hogy a templomból kijövet már kereszténynek tekinti magát. Ekkor találkozik egy ismerős követ feleségével, aki megmagyarázza neki, hogy ezt a nagy kegyelmet tulajdonképpen a Szűzanyának
köszönheti. Mária az Oltáriszentség I:desanyjal O mutatta meg neki Szent Fiát
az Oltáriszentségben.
1847. augusztus 28-a Szent Agoston napja . Hermannt vonzza ez a szent,
akinek életútja bizonyos szempontból hasonl it az övéhez . Az ő nevét kapja a
keresztségben. Délután 3 órakor keresztelik meg a Notre-Dame de Sion Regard
utcai kápolnájában. Ott van barátja, Théodore Ratisbonne atya is, aki nemrég
alapitotta ezt a kápolnát a hozzá tartozó intézménnyel, a zsidók megtéritésén
fáradozó nővérek kongregációjával. Hermann Cohen itt lett keresztény. De ki
volt ő eddig, és mi történt a két esemény, megtérése és halála között?
Hermann Cohen hamburgi zsidó család gyermeke. 1821. nov. 10-én született. A négy testvér közül három fiú, Ő a középsé. Apja gazdag bankár, a hamburgi modern irányzatú zsidó hitközség tagja . Családi nevük jelzi, hogy "kohánlták", vagyis Lévi törzséből, Aron családjából származó papok, akiknek előjoga
áldást adni a zsinagógában. A kis Hermann első vallásos élményei a zsinagógai
zsoltárénekléshez, apja és nagybátyjai papi áldásához fűződnek.
Négy és fél éves, amikor zongorázni akar tanulni, mert ezt látja a bátyjánál.
A gyermekben ekkor fedezik fel a tehetséget. Hat éves korában már mindent
játszik, sőt maga is komponál. Igy kezdődik zenei pályafutása, amely egyike a
legfeltűnőbbeknek a maga korában. De ugyanakkor ez a végzete is. O lesz a
"csodagyerek", akiért minden áldozatot meg kell hozni. Elkényeztetik, anyja
bálványa lesz. Apja 1830-ban véglegesen csődbe jut. Anyja menekül a gazdag
élet ernl ékétől. Párizsba megy csodagyerek fiával, annak öccsével és húgával.
Otthon csak az apa marad az elsőszülötteI.
1834. júl. 5-én érnek Párizsba. Ett ől kezdve Hermann életében a kor nagy
személyiségei tartják felvonulásukat. Egy életre meghatározza fejlődését Liszt
barátsága. Chopin, Zimmermann és Liszt között kell választania. A gyermek
Liszt mellett dönt, de a mester túlzsúfolt, elutasitja. Mégis beleegyezik, hogy
meghallgassa. S ekkor megadja magát, tanitványává fogadja.
Liszt mindenhova magával viszi. Mint egykor őt magát mestere , Czerny, most
is tanitványát .Puzzlv-nak becézi (a német "putzig"-ból). Azóta élettörténete
elválaszthatatlan a mélabús Puzzitól. Liszttel bevonul Hermann életébe a kiközösitett pap, Lamennals is eszméivel, a hirhedt és ünnepelt regényirónó,
George Sand, egyszóval az akkori ..tout Paris" .
ő
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Tizennégy éves, ami ko r Liszt szerve zésé ben előszö r ad koncert et. Jövöje
most már biztositva áll, a siker felmérhetetlen. A mélabús Puzzi meghódította
Párizst. A mester azonban ekkor szökik meg Marie d 'Agoult grófnővel, aki férjét, anyját és három gyermekét hagyja el imádottjáért. Hermann könyörgésre
fogja a dolgot. Liszt nélkül nem tud élni. Velük tart. Genfbe mennek, és a nagyvilági élet folytatódik. Itt ismerkedik meg a szerencsejátékkal, amely megtéréséig anyagi romlásba dönti.
Genfben Liszt konzervatóriumi állást szerez a fiatal Hermannak. Még csak
15 éves , és már tanár. De Liszt visszatér Párizsba, hogy felvegye a versenyt az
új vetélytárssal , Thalberggel. Hermann követi, lemond állásáról. Ismét Párizsban
láthatjuk. Liszt révén bej áratos Belgiojoso hercegnő szalonjába, ahol Rossini,
Meyerbeer, Bellini is megfordul.
Liszt Európát járja . Puzzi legtöbbször vele együtt lép fel. Itália. Németország, Anglia. . O'Agoult grófnő Liszttől született gyermekeiért aggódik. Puzzit
a különös háztartás élősdijének tekinti. Mindent meg tesz, hogy rávegye Lisztet,
üzze el magától. Liszt először nem hajlandó hinni az intrikáknak. De 1841 telén
győz a grófnő. Azzal vádolja Puzzit, hogy megl opja mesterét, akinek titkára,
rendezője , kis érője . Hermann anyja kíséretében bemutatja a mesternek a számadásokat. Liszt bele sem tekint. Elüzi Puzzit. A szakítás mél y fájdalommal
tölti el az ifjút. A grófnő azonban nem sokáig élvezhelte diadalát. Nemsokára
Liszt őt is elhagyja. Puzzi és Liszt csak évek múltán talál ismét egymásra, de
akkor már Krisztus szeretetében: a kármelita atya és Liszt "abbé" .
Hermann a szakítás után vándor zongoramüvész életet él. Sikerei vannak.
Hódol a szerencsejátéknak. Megismerkedik Céleste Mogadorral , a hippodrom
mülovarnőjével. Szerelemre gyullad . S ekkor jön közbe megtérése. Megírja
Céleste-nek, hogy élete már nem sajátja, már nem rendelkezik vele. A müvésznő találkozni aka r vele, de Hermann nem fogadja. Még nem elég erős ahhoz,
hogy ilyen próbának kitegye magát.
Megkeresztelkedése után teljesen Istennek akarja szentelni magát. Csak a
mód nem világos még . Kisboldogasszony ünnepén elsőáldozáshoz engedik.
Ez az első találkozás örökre megpecsételi hivatását.
Még két évet kell várnia, hogy szerzetbe léphessen. A világban tartja még
a sok megfizetetlen adósság. Órákat ad, amíg eleget nem tesz becsületbeli
kötelességének. Ez a két éva ke resztény élet iskolája lesz számára. Szerzetesi
egyszerüségben él. Minden öröme a szentségimádás. Túlfütölt konvertita buzgalommal mindenkit meg akar téríteni, elsősorban rokonait, volt barátait. George
Sand elüzi magától : "Menj , aljas szerzetes vagy!" Anyjának al ig merik megmondani, hogy fia már keresztény. Az édesanya nem lázad , de sira tja fiát. Húga
hajlik bátyja hitére, de apja és bátyja messze van tőle .
1848 novemberében a rue d'Enfer-i kármelita kápolnába tér be. A kitelt Oltáriszentség el őtt imádkozók tömege. Hermann belemerül az imá ba. Közeled ik
az éjszaka. Egy nővér tapintatosan kitessékel i. Csodálkozik : hisze n mások ma-
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rad hatnak. Megmagyarázzák neki, hogy ezek a nők egész éjszaka ott maradnak szentségimádásra. Theodolinde Dubouché első követői ről van sz ö, akikkel
ebben az évben alapítja meg az Örökimádás rendjét. Hermann elrohan lelkiatyjához, de la Bouillerie abbé hoz, aki akkor Párizs általános helynöke is. Az
mosolyogva biztatja : ha talál férfi társakat, nekik is engedélyezi az éjszakai
szentségimádást.
Hermann első társait a Notre-Dame des Victoires kegytemplom szentségimádói között kereste . November 22-én már huszonnégyen vannak . Ekkor összegyúinek az abbé vezetésével Hermann szerény szeb áj ában. és megalakítják az
J:jszakai Szentségimádás múvét. 1848. dec. 6-án tartják a templomban az első
éjszakai szentségimádást. A résztvevők lelkében ez az éjszaka kitörölhetetlen
nyomot hagyott. Emlékét emléktábla őrzi. A mú ma is virágzik a világ minden
részén. Akkor még nem tudtak arról , hogy Rómában hasonló archikonfraternitás
múködik. Tény azonban, hogya mú Franciaországból kiindulva hódította meg
a világot.
Ebből az időből származik első vallásos szerzeménye is a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére, hét éwel a dogma kihirdetése előtt. Aszöveget MariePauline vizitációs nővér írta, és jótékonysági célból adták ki. Ekkor kezdődik
a nővér és a leendő kármelila atya barátsága.

1849 februárjában elhagyja szerény múvészlakását. A marista atyák fogad ják
be éjszakai szentségimádó társaival. Remeteéletet él. Házigazdája a provinciális , maga Eymard Szent Julián. Az ő kápolnájukba költözött át az éjszakai szentségimádás is, mert a Notre-Dame des Victoires-ban már zavarták volna a plébániai rendet.
Hermann még egyszer fellép Párizsban . Zongorahangversenyt ad. Sikere
óriási. A bevételből utolsó adósságát is letörleszti. Szabad az út a szerzetesi
élet felé . De melyik szerzetbe?
Franciaország a szerzetesrendek visszaállitásának kor át éli. A forrada lom
elseperte őket, de most egymás után térnek vissza . Hermann az új alapítókkal
tárgyal. Felkeresi Solesmes-ben a bencés Dom Guérangert, de érzi , hogy nem
ott a helye. Lacordaire szívesen fogadja, de nem tud a domonkosok mellett
dönteni. A Kármel vonzza, de erről mindenki le akarja beszélni. Végül Eymard
erősíti meg meggyőződésében , hogy vonzalma Istentől való.
Hermann zárt lelkigyakorlatot tart. Elmerül Keresztes Szent János múveiben .
Ez már meghozza a végső döntést : kármel ita lesz. De még sohasem beszélt
k ármelit ával. A lelkigyakorlatról kilépve összetalálkozik egy atyával, aki minden
felvilágosítást megad . Hermann jelentkezik. 1849. júl. 16-án, Kármelhegyi 801dogasszony ünnepén indul az ageni anyaházba. Az állomásra anyja, öccse és
húga kiséri ki. Hermann lépése mindnyájukat lesújtotta. Az anya vigasztalan .
Utolsó pillanatban még levág fia hajából egy fürtöt emlékbe, hiszen ki tudja ,
mi lesz vele a szerzeteseknél.
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Agenban a francia Kármel vlsszaállftója, Domonkos atya fogadja. LelkIgyakorlat után átküldik Broussey-be, a noviciátusba. Ott kell megvárnia Róma döntését, hogy felmentik-e az akadály alól: a rendbe nem szabad felvenni újonnan
megtért zsidókat. Szeptember 3-án megjön a római válasz: nem lehet kármelIta, mert nemrég tért meg. De még nagyobb akadály elkényeztetett, ünnepelt
művész múltja. Nem való kármelltának. Hermann elöljárói engedélyével még
aznap este megindul Rómába. Ha kell , hivatása érdekében a pápáig megy. Úgy
tesz, mint 38 éwel később az a IIsieux-i 14 éves leány, akit fiatal kora miatt
nem akartak befogadni a Kármelbe.
Rómában csak 12 napig időzik . Szept. 14-én a rendi tanács megadja a kért
felmentést. Tehát nem kellett a pápáig menni , aki egyébként ls Nápolyban volt.
Ez Idő alatt meglndftja az ügyet, hogy Éjszakai Szentségimádási Művét csatolják a római archikonfraternltáshoz. Döntése helyes volt. Műve a mai napig római
védnökség alatt áll fenn .
Október 6-án, Rózsafüzér Királynőjének eiOestéjén be ls öltöztetik. EttOI
kezdve "a legméltóságosabb O l tá r i sze n ts é g rő l nevezett Agoston-Mária testvér."
Elöljárói mintaszerzetest kaptak. De belátják, hogy egészségileg tönkremegy,
ha nem zenélhet. A vlzltáclós nővér, nem tudva a tIlalomrói , már több eukarisztikus éneket ls Irt . Az engedély után a dallam ls megszületett hozzá a kármellta
szivében.
1850 júliusában anyja engedélyt kap, hogy tiz napot töltsön a kolostor közelében , és találkozzék fiával. Hermann be akarja biztosftani magát, még fél
gyöngeségétOI. Rendi el öljéről engedélyével anyja érkezése előtt titokban leteszi az elsó fogadalmakat. A találkozás fájdalmas. ..Anyám, én boldog vagyok"
- mondja a fiú . Anyja nem ér el semmit. De Hermann sem adja fel a reményt ,
hogy egyszer ót is elvezeti Izrael Messiásához.
1850. okt. 7-én, Rózsafüzér KirálynOjének ünnepén leteszi ünnepélyes fogadalmait. Most már - saját kifejezése szerint - örökre "Mária szerzetese".
Nemsokára Agenba küldik. EI kell végeznie a filozófiai és teológiai tanulmányokat. Végre elérkezik a várva várt pillanat. 1851. ápr. 19-én, nagyszombaton szentelik pappá. Másnap , húsvétvasárnap mutatja be először a szentáldozatot. Azt mondták róla, hogy az arsi plébánoshoz hason1ftott az oltárnál. Azon
a héten mondta el első szentbeszédét is a gyakori áldozásról (fél évszázaddal
X. Szt. Plus elóttl). Igy tartotta meg már elsó alkalommal fogadalmát, hogy mindig az OltárlszentségrOI fog prédikálnI.
Húga Ismét meglátogatja. Vele van férje , Raunheim és gyermeke, Georges .
Hermann, Illetve a kegyelem gyóz. Június 19-én titokban megkereszteli húgát.
A kisfiú apja tudta nélkül részt vesz az úrnapi körmeneten a ministránsok között. Georges ekkor már egész gyermeki lelkével az Oltáriszentség hlve . Apja
valamit megsejt. EttOI kezdve félti gyermekét a keresztény hatástől.
Hermann 1852 júniusának végétOl a carcassone-i visszaállitott rendházban
folytatja tanulmánya it. Többször küld ik plébániákra. Hlrneve egyre nö, pedig O
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éppen ezt akarja elkerülni. Sorra következnek Franciaország nagy városai. Hermann köré mindenütt tódulnak az emberek.
1856-ban Georges már 11 éves. Nem lehet visszatartani a keresztségtöl,
annyira vágyódik utána. Hermann Szent Eymard engedélyével kápolnájukban
titokban megkereszteli. A fiú nem hajlandó apjával többé zsinagógába menni.
Bevallja, hogy keresztény. Apja Németországba viszi , protestáns kollégiumba,
s anyjával sem találk ozhat. A fiú azonban állhatatos marad . Kitartása láttán
Hermann testvére, Albert is katolikus lesz. Apja most már enged, de ő maga
kitart zsidó hite mellett.
Egyik utolsó párizsi tartózkodása alatt találkozik a lengyel emigráció vezető
hercegi családjával, a Czartoryskikkel , és későbbi nevelő/ükkel , a most boldoggá avatott Kalinowskival. Czartoryski Máriából kármel ita lett Krakkóban, MarieXavier anya néven, Kalinowsk iböl pedig Szt. Józsefről nevezett Ráfael atya, a
Kármel visszaállftója és reformátora Lengyelországban és Galíciában. Igy hatott közvetett módon Hermann atya Kelet-Európában isi
Agoston-Mária atya mintegy ötször volt Arsban Vianney Szent Jánosnál. A
szenthez őszinte barát ság fűzte, s az több jövendőbeli dolgot ls előre jelzett
neki. Amikor édesanyja meghalt, anélkül, hogy jeiét adta volna a keresztény
hit elfogadásának, a szent vigasztalta meg : egy ünnepen levelet kap majd,
amely megnyugtatja. Igy is lett. 1861. dec . 8-án levelet kapott nagynénjétől,
aki barátja magánkinyilatkoztatására hivatkozva biztosította, hogy édesanyja a
Szűzanya közbenjárására az utolsó pillanatban a keresztények Istenéhez fohászkodott. A másik jövendölés fgy hangzott: sokat fárad majd egy remeteség alapftásán, de személyesen nem sokáig fogja élvezni. Ez is megvalósult. Az arsi
plébános tanácsát kikérve alap ította meg 1859-ben a Hálaadás művét, amelyet
IX. Pius pápa archlkonfraternltás rangra emelt. A művet Angliában is elülteti.
Székhelye Lyon maradt.
Hermann sokszor betegeskedik. Kimerftik az apostoll körutak, de mennie
kell. 1858-ban Vianney Szent János erkölcsi támogatásával visszaállftja a lyoni
rendházat , s 186D-ban ö lett első pr iorja. Annyira népszerű , hogy megál1 ftják
az utcákon. Hivatali ideje letelte el őtt kéri , hogy küldjék Indiába misszióba :
menekülni akar.
Még 1857-ben elöljárói engedélyével megalapftotta Lourdes mellett a tarasteix-i remeteséget. A kármelita rend ugyanis lehetövé teszi , hogy az ilyen
hivatással rendelkezök a rend keretén belül a Kármel legösibb hagyományát
követve visszavonuljanak és remete életet éljenek. Ez volt Agoston-Mária atya
vágya is. Igy került Lourdes-dal is kapcsolatba. Lelki leánya, a lourdes-i Antoinette Tardh ival nagy szerepet játs zik az ottani eseményekben . Az atya tőle
tudja meg a részleteket. 1858. szept. 20-án Rozies abbéval , Tarasteix falu plébánosával Lourdes-ba zarándokol. Az utolsó jelenés július 16-án volt , Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén. A helyi plébános és polgármester engedélyével
hajnalban a barlanghoz mennek, amely még el van barikádozva a császári rendelet alapján . Az abbé r ázendít a Magnificatra, s az atya hangja betölti a völ55

gyet. Majd e/éneklik a litániát és az atya egyik dalát. Ez volt az első nyilvános
istentisztelet a lourdes-i barlangnál! Antoinette-nél Hermann sokáig elbeszélget
Bernadette-tel. Az megőrizte szívében a talá lkozást. Mindig kármel ita szeretett
volna lenni , de egészsége nem engedte meg. Amikor 1865-ben egy barátnőjétől
megkapja Hermann atya arcképét, kijelenti, hogy erre mindig vágyott.
1862 pünkösdjén a kármelita atya ismét Rómában van. Római tartózkod ása
két nagy találkozót rejteget. 1851-es pappá szentel ése óta újra kapcsolatban
áll Liszttel , de még nem találkozhattak. Most Liszt is Rómában idözik. A Santa
Maria della Vittoria kármel ita templomban részt vesz Hermann miséjén és áldozik. Most már szent a béke és a barátság az egykori mester és a tan ítvány között - Krisztu sban.
A másik találkozás sorsdöntő: Wiseman bíboros megismerkedik Hermannnal. Arra kéri IX. Pius pápát, hogy küldje az atyát Angliába a kármelita rend
vlsszaá!lítására. A rendfőnök kénytelen engedelmeskedni a pápai parancsnak.
IX. Pius érzi a küldetés j e l e n t ő s é g é t: úgy küldi Agoston-Mária atyát Angliába,
mint egykor elődje Szent Agostont, az angolok apostolát.
1862-ben London viszontlátja az egykori Puzzit, kármelita ruhában . Az alapítást a Gondv iselés irányítja. Október 15-én szerény keretek között már meg is
alakulhat hivatalosan a Kármel. S közben még arra is van ideje , hogya brightoni német protestáns telep egy részét visszavezesse a katolikus Egyházba.
1863 tavaszán annyi évszázad óta magára ölti ismét az első angol a kármelita
ruhát. S már ki is találhattuk volna , hogy Angliában is megalakítja szeretett
müvét, az J:jszaka i Szentségimádást. Közben Anglia, írország , Skócia, Poroszország, Franciaország állandóan igényli apostoli munkáját.
1865 óta már nem hordja vállán a priori felelősséget. Vágya egyre inkább
a szent remeteség felé hajtja. 1867 végén rövid időre elhagyja Londont, de
tula jdonképpen többé már nem tér oda vissza. Apostoli körút ja alatt kapja meg
az értesítést, hogy már nem tartozik az angol házhoz, hanem az aquitániai provinciához, és engedélyezik, hogya remeteségbe vonuljon, amit tulajdonképpen
ő alapított.
A tarasteix-I remeteség már 1859-ben megindulhatott, de az igazi élet csak
1867-ben kezdődik . Hermann 1868-70-ig élt itt. Szembetegsége miatt azonban
üdülni küld ik . A szemorvosok nem tudnak segíteni. Kilencedet kezd a lourdes-i
Szüzanyához. November 1-én, a kilenced utolsó napján , a barlang mellett a
betegség minden tünete megszünik. Az orvosok nem tudnak magyarázatot adni.
Boldogan tér vissza a remeteségbe : a Szüzanya lehetövé tette , hogy folytassa
szeretett magányát. De 1870. jún . t-én el kell hagynia , mert megválasztották
definitornak és noviciusmesternek. Broussey-be megy, azt hiszi, legföljebb három évre. Két hónap múlva kitör a francia-porosz háború. Hermann német állampolgár. Jelenléte a német- és egyházellenes légkörben veszélyeztetheti rendtársai biztons ágát. Elöljárói kezébe helyezi lemondását, elköszön a remeteségtől , és megindul a szám űzet ésbe , Svájcba. A genfi püspök felszólítására a
montreux-i franc ia menekülttábor lelkésze lesz okt. 7-től. De már november
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közepén felkérik, hogy menjen Berlinbe a francia hadifoglyokhoz. Ekkor kapja
kézhez a már tárgytalan engedélyt, hogy örökre letelepedhet a tarasteix-i Szent
Remeteségben I
A többit már isme rjük . Hermann Cohen , a legméltóságosabb Oltáriszentségról nevezett Ag oston- Mária sarutlan kármelita atya a szeretet h ősek ént tért
vissza mennyei Atyjához. Eljön az Id ő, amikor ó is ott ragyog majd szentként
a katoli kus Egyház egén Izrael újabbkori fiaival , Ratisbonne, Libermann, Edith
Stein társaságában . 1981 . május 28-án megindult boldoggá avatási pere.
Elsó komol y életrajzát Charles Sylvain kanonok írta: Vie du Pere Hermann .
Két kiadást ért meg (1880 és 1925). A legújabb és legjobb életrajz rokona , egy
fontgo mbault-i bencés atya (Georges unokája) múve. Dom Jean-Marie Beaurin
OSB: Fleche de Feu. Le Pere Augustin-Marie du Tres Saint Sacrement. Hermann Cohen 1821-1871. Éd. France-Empire, Paris 1981 (400 oldal) . Német nyelvterüle ten egy zsidó konvertita kölni kármel ita írta meg az életét: Sr. Maria Baptista a Spiritu Sancto: Künstler und Karmelit. Credo, Wiesbaden 1957. Tisztelói
megrendelheti k az idónként megjelenó francia nyelvú két oldalas sokszorosított
körlevelet: .Lett res aux amis du Pere Hermann", Fontgombault, F-36220 Tournon Saint Mar tin.

Aranymisék. Boday József esperesplébános 1982. júl. 2-án Versecen (Jugoszlávia). Szónoka Jung Tamás püspök volt. A szerb-pravoszláv egyház püspöke is beszédet mondott.
Szúcs Márton ny. esperesplébános szept. 25-én Bácsszólósön (Jugoszlávia) .
ahol 40 évig múködött. Szónoka Msgr. Huzsvár László volt.
Dr. Tóth K. János protonotárius kanonok nov. 1-én a lateráni bazilikában Rómában. Ugyanott tartotta primíciáját is.

Zsinati teológiai kurzus
az európai magyar papoknak
júl. 23-án estétól 27-én reggelig
Hely: München, Schloss Fürstenried
Vezeti: P. Farkasfalvy Dénes o c íst., Dallas/ USA
Tárgya: Szent János evangéliuma
Jel entk ezés: Hegyi György, A-9800 Spitlal/Drau,
Litzelh ofenstrasse 9
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AZ EGYHAZ SZAVA

A PÁPA BESZI:DE A KATOLIKUS NAP ZÁRÓMISI:JI:N
Bécs, Donaupark, 1983. szept. 11.

1. "Útra kelek, hazamegyek apámhoz" (Lk 15,18).
Kedves Testvéreimi
A mai evangélium közepéböl találnak szíven ezek a szavak. Különleges
jelentőséget kapnak ennek a Katolikus Napnak a berekesztésekor, amelynek
témája - " R e m é n y b ő l élni - reményt nyújtani" - reménységünk kilátásait
nyitja meg. Igen, az evangéliumnak ezek a szavai ténylegesen a Jézus Krisztus
kinyilatkoztatta remény látóhatárát tartalmazzák, amikor az Úr örömhírével az
ember egész életét új fénybe állította.
A mal ünnepélyes zárómise alkalmat nyújt nekem, hogya közös keresztény
remény szellemében a legszívélyesebben üdvözöljem ennek az eukarisztikus
ünnepnek és az egész Katolikus Napnak minden résztvevőjét.
Odvözlöm az Ausztria különbözö egyházmegyéiből jött híveket. Itteni bécsi
látogatásom egyben minden helységnek szól közeli vagy távoli hazájukban.
Paptestvéri üdvözletemet intézem azután az itt jelenlevő b íborosokhoz és püspökökhöz, élükön a nagyrabecsült König bíborossal , a papokhoz és diakónusokhoz, a keresztény testvéregyházak és más hitközösségek képvisel ölhez.
Ugyanolyan őszintén üdvözlöm az állam és társadalom magas személy iségeit,
akik részt vesznek ezen az ünnepélyes záróistentiszteleten. Végül örömmel
üdvözlöm a szárnos vendéget, akik sok más országból, keletről is eljöttek erre
a szentmisére.
2. Ti, kedves osztrákok. Katolikus Napotokat a remény jegyébe állítottátok.
Saját tapasztalatból tudjátok, hogy ma sok ember - fiatal és öreg - elveszítette
reményét. De remény nélkül nem élhet sokáig az emberi Hogyan találjuk meg
hát újból a reményt? Hogyan mutathatjuk meg az útját másoknak?
Az imént hallott evangéliumi példabeszéd egy fiatalemberről szél, aki büszkén, öntudatosan hagyta el az atyai házat, és messzire ment, mert ott több szabadságot és boldogságot remélt. De amikor vagyona odalett, és eddig nem
ismert , emberhez méltatlan függőségbe került, minden reménye eltúnt. Míg
aztán végül beismerte saját vétkesség ét, újból eszébe jutott apja , és útra kelt,
hogy visszatér jen az atyai házba. Reménységgel tele - minden remény ellenére!
3. Az evangéliumnak pontosan ezen a helyén hangzanak el a szavak : " Útra
kelek és hazamegyek apámhoz. " Krisztusnak ebben a mélyértelmú példabeszédében valójában benne van az ember egész örök drámája : a szabadság ,
a rosszul használt szabadság drámája.
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Az ember Teremtőjétől megkapta a szabadság adományát. Szabadságában
rendezheti, alakíthatja ezt a földet, megalkothatja az emberi szellem csodálatos
múveit, amelyekkel teli ez az ország és a világ : tudom ányt és múvészetet, gazdaságot és technikát, az egész kultúrát. A szabadság képesíti az emberi szeretetnek arra az egyedülálló formájára, amely nem csupán természetes vonzódás
következménye, hanem a szív szabad teile. A szabadság teszi képessé, az emberméltóság legmagasabb tetteként, lsten szeretetére és imádására.
Azonban a szabadságnak ára van. Minden szabad embernek meg kellene
kérdeznie magától: Megőriztük-e a szabadságban méltóságunkat? A szabadság
nem önkényt jelent. Az embernek nem szabad mindent megtennie, amit képes,
vagy amire kedve van. Nincs szabadság kötöttség nélkül. Az ember felelős önmagáért, embertársáért és a világért. Felelős lsten előtt. Az olyan társadalom,
amely bagatellizálja a felelősséget , törvényt és lelki ismeretet, az emberi élet
fundamentumait ingatja meg. A felelőtlen ember beleveti magát az élet gyönyöreibe, a tékozló fiúhoz hasonlóan függőségbe jut, s elvesz íti otthon át és
szabadságát. Kíméletlen önzéssel kihasználja embertársait, vagy kielégíthetetlen az anyagi javak megkaparintásában . Ahol nem ismerik el a vég ső értékek
kötelező erejét, ott széthull házasság és család , kevésbe veszik a másik ember,
különösen a meg nem született gyermek, az öreg és a beteg életét. Isten imádásából a pénz, az emberek előtti tekintély vagy a hatalom imádása lesz.
Vajon az emberiség egész története nem a rosszul használt szabadság története-e egyben? Nem járják-e ma is sokan a tékozló fiú útját? Aggod alomtól ,
kétségbeeséstől eltöltve állnak összetört életük, az elárult szeretet, önmag uk
okozta nyomorúságuk előtt. " Vétkeztek, és elvesztették az lsten d icső ség ét "
(Róm 3,23). Azt kérdik maguktól : Hová jutottam? Hol van még kiút?
4. A tékozló fiú Krisztus péld abeszédében az az ember, aki rosszul használta föl szabadságát. Ebben a példabeszédben megl áthatjuk a szabadsággal
való visszaélés, vagyis a bún következményeit: az egyes ember lelkiismeretére
nehezedő következményeket, de azokat is, amelyek a különböző emberi közösségeket és környezetüket, sőt a népeket és az egész emberiséget terhelik. A
bún az ember lealacsonyltását jelenti (vö. II. Vat. Zsinat, GS 13): ellentmond
igazi méltóságának, ugyanakkor sebet üt a társadalmi életen. önmagában személyes és társadalmi dimenziója van. Mind a kettő elhomályosítja a pillantást
a jó Irányában, és megfosztja az emberi életet a remény vIlágosságátóI.
Krisztus példabeszéde azonban nem hagy megrekedni a búnbe esett, lealacsonyodott ember szomorú helyzeténél. "Útra kelek, hazamegyek apámhoz."
Ezek a szavak fölismertetik velünk a tékozló fiú szívében a jó utáni vágyat és
a csalatkozhatatlan remény fényét. Bennük kitárul a remény látóhatára. Ez a
kilátás mindig rendelkezésünkre áll, mert minden ember és az egész emberiség
együttesen útnak Indulhat, hogy az Atyához menjen. Ez az igazság az örömhír
magva.
"Útra kelek, hazamegyek apámhoz ." Ezek a szavak a belső megtérést tanúsítják. Mert a tékozló fiú folytatja: "Megvallom : Apám, vétkeztem az ég ellen
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és teellened" (Lk 15,18). Az örömhír középpontjában a metanoia, a megtérés
igazsága áll. A megtérés lehetséges, a meglérés szükséges!
5. ~s miért van ez így? Mert itt mutatkozik meg, ami minden ember lelkének
legmélyén rejlik, és ott a bún ellenére, sót a búnön keresztül él és hat: az igazságnak és szeretetnek az a csillapíthatatlan éhsége, amely tanúsítja számunkra, hogyan nyújtózik az ember szelleme minden teremtett dolgon túl lsten felé .
Az ember oldalán ez a megtérés kiindulópontja.
Megfelel
szerúséggel
Az apa vár.
hogy vissza
vele .

ennek a kiindulópont lsten oldalán. A példabeszéd hatásos egys egyben meggyózó erővel ábrázolja ezt az isteni kiindulópontot.
Vár a tékozló fiú visszatérésére, mintha máris biztos lenne benne,
fog jönni. Járja az utcákat, amerre fia hazatérhet. Találkozni akar

Ebben a könyörületességben az a szeretet jelenti magát, amellyel lsten az
ó Örök Fiában kezdettól fogva szerette az embereket (vö. Ef 1,4-5). Ezt az öröktól fogva az Atya szívében rejló szeretetet a mi idónkben Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki. E kinyilatkoztatás csúcspontja a kereszt és a feltámadás .
Igy nagyon bölcs dolog volt, hogy tegnap, az Európa-vesperáson Krisztus
keresztjét a remény jeleként részesítettük tiszteletben: hiszen az 1983-as osztrák Katolikus Nap , az egész Egyházzal együtt, innét szívja életerejét. A kereszt
jelében marad mindig jelenvaló minden egyes megtérés isteni kiindulópontja
az ember és az egész emberiség történetében. Mert a keresztben szállt le egyszer s mindenkorra az emberiséghez az Atya , a Fiú és a Szentlélek szeretete,
ez a soha ki nem merüló szeretet. Megtérni annyi , mint találkozni ezzel a szeretettel, és befogadni szívünkbe; annyi , mint erre a szeretetre építeni föl további
magatartásunkat.
Pontosan ez történt meg a tékozló fiú életében, amikor elhatározta: "Útra
kelek és hazamegyek apámhoz. " Ugyanakkor világosan tudatában volt , hogy
apjához való visszatérésekor be kell ismernie búnét : "Apám, vétkeztem." A
megtérés kiengesztelódés. De kiengesztelódés csak akkor jön létre, ha az ember beismeri búnét. Búnünket beismerni annyit jelent, mint tanúskodni az igazságról, hogy lsten : Atya , megbocsátó Atya. Aki vallomásában tanúságot tesz
erról az igazságról, azt az Atya ismét fiává fogadja . A tékozló fiú tudja, hogy
csak lsten atyai szeretete bocsáthatja meg bűneit .
A szeretet erósebb a bún nél!
6. Kedves Testvéreimi Ti ennek a Katolikus Napnak a középpontjába a remény távlatát helyeztétek: mélyedjetek el jól Krisztusnak a tékozló fiúról szóló
példabeszédébe. Mindenestül megfelel a valóságnak. A remény távlata szorosan
összefonódik benne a megtérés útjával. Elmélkedjetek mindarról, ami ehhez
az úthoz hozzátartozik : a lelkiismeretvizsgálatról - a bánatról , azzal az erős
eltökéléssel , hogy megváltozunk - a búnbevallásról az elégtétellel. Újítsátok
meg magatokban ennek a szentségnek nagyrabecsülését, amelyet " a kiengesztelódés szentségének" is hívnak. Szoros kapcsolatban van az Eukarisztiával,
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a szeretet szentségével. A gyónás megszabadít bennünket a gonosztól; az
Oltáriszentség közösségbe juttat a legnagyobb Jóval.
Vegyétek komolyan az Egyház kötelező meghívását, hogy minden vasárnap
vegyetek részt a szentmise megünneplésén. Itt az egyházközségben mindig
újból találkozhattok az Atyával, és fogadhatjátok szeretetének ajándékát, a
szentáldozást, reménységünk Kenyerét. Ebböl az eröforrásból kiindulva az
egész vasárnapot tegyétek az Úrnak szentelt nappá. Mert övé az életünk, öt
illeti imádásunk. Igy a mindennapokban is eleven maradhat kapcsolatotok Istennel , és minden cselekedetetek keresztény tanúságtétellé válhat.
Mindezt jelentik a szavak: " Útra kelek , hazamegyek apámhoz ." EI sem lehet
gondolni reménységünknek mélyebb és egyben egyszerűbb programját! (Vö.
. Dlves in misericordia" enciklika az isteni irgalomról , 5-6.)
7. Ebböl a lelki programból kiindulva szeretnék most veletek együtt egyetmást megfontolni a család és társadalom keretébe tartozó megtérésröl.
A házasság és a család ma veszélyben forog . Sok ember szenved ez alatt :
a házastársak, még inkább gyermekeik, végsö soron pedig az egész társadalom. Két évvel ezelött az egész világ püspökeinek tapasztalatából így jellemeztem a mai család válságát : "Alapvető értékek aggasztó elsatnyulásának jele í
mutatkoznak: téves felfogás a házastársak kölcsönös függetlenségéröl ; súlyos
félreértések a szülök és gyermekek közti tekintélyi viszonyról; gyakori konkrét
nehézségek a családban az értékek közvetítése terén; a válások növekvő száma, a magzatelhajtás széles körben elterjedt erkölcsi vésze " (Familiaris consortio 6). Az utóbbinak meggátlására még nem találtuk meg a helyes utat, és sz örnyűsége még nagyon is kevés emberben tudatos.
Úgy tűn ik , hogy ennek a válságnak gyökere mindenekelött egy hamis szabadságfogalom. A szabadságot "nem arra való képesség nek fogják fel , hogy
megvalósítsák Istennek a házasságra és a családra vonatko zó terve it, inkább
az önállítás autonóm erejének tekintik - saját önző értelemben vett jólétük
érdekében, s nem ritkán az embertárs ellenében" (uo.). Ezeket a negatív fejleményeket még csak elöseg íti a közvélemény, amely megkérdöjelezi a házasság
és család intézményét, és az együttélés más formáit igyekszik igazolni. Bár
sokan bizonygatják, milyen fontos a család a társadalom számára, mégis túlságosan kevés történik igazi védelmére. De azt hiszem , e válság d önt ő oka
mélyebben rejlik. A házasság és a család veszélyben van, mert gyakran elhalt
benne a hit és a vallásos érzék . Mert maguk a házastársak és ezáltal gyermekeik is közönyössé váltak lsten iránt.
Kedves édesanyák és édesapák, kedves családok ! Ti is keljetek útra, és
térjetek vissza az Atyához! Csak lsten előtti felelősséggel ismerhetitek fel és
élhetitek meg a házasságban és családban rejl ő gazdagság tel jes mélységét.
Tudom, hogy Ausztriában az elmúlt években sok pap és világi próbálta a házasságot és családot a keresztény szellemböl kiindulva megújítani. Tudok t áradozásotokról, hogy segítsetek a házastársaknak igazi partneri viszonyban
élni ; megadni az asszonynak a házasságban és a családban, a társadalomban
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és az Egyházban a méltóságának és sajátos mivol tának megfelelő helyet. Fölismertétek, hogya kis családnak meg kell nyflnia mások számára, hogy lelki
és anyagi segítséget ajánlhasson föl nekik a saját keretei között átélt szeretetből. Mind több család ébred tudatára, hogy ők kics iben az egyház, mintegy házi
egyházak. Dolgozzatok tovább ebben az irányban I
De ugyanilyen komolyan keressetek utakat az lsten előtt felelős anyaságra
és apaságra, azok szerint a tárgyi kritériumok szerint, ahogyan az egyházi tanítóhivatal Péter utódával közösségben világszerte elétek adja. Különösen emlékeztetek itt a nemrég meg jelent "Familiaris consortio" kezdetű apostoli írásra ,
amely megerősíti a " Humanae vitae" enciklika útmutatását.
Keresztény családi Válj ismét imádkozó családdá l Hitből élő családdá!
Olyanná, ahol a sz ülők gyermekeik első hitoktatói. Ahol meg lehet élni lsten
Lelkét , aki a szeretet. Tanuljatok az irgalmas Atyától mindig újból megbocsátani egymásnak. Szülők, tanuljátok meg tőle azt is, hogy gyermekeiteket szabadságban el tudjátok bocsátani, és mégis mindenkor készen tudjatok állni
számukra. Merítsetek reményt példabeszédünkből, hogy éppen a tékozló fiú
végül is úgy talált ismét atyjára, ahogyan azelőtt nem is ismerte.
8. "Útra kelek és hazamegyek ap árnhoz." Ezek a szavak megmutatták nekünk a reménység útját a családok számára. A család azonban egy meghatározott társadalomba tartozik, egy népbe és legtágabb értelemben az egész embercsaládba. Igy azt is érinti a mai civilizáció sok folyamata.
Nem halljuk-e mindezekben a folyamatokban és fejlődésben a példabeszédbeli fiú segélykiáltását? Vagy legalábbis e kiáltás gyenge visszhangját?
A fiú féktelen szabadságvágyában mintegy a magas fejlettségű államok társadalmában élő ember képe . Technika és gazdasági élet gyors haladása, hirtelen megemelkedett életszínvonal alapvető változásokat hoztak ebbe a társadalomba. Kellemes közérzet vett erőt sokakon, mintha az ember végre képes
lenne markába keriteni és minden időkre alakitani a világot. Ebben a büszke
öntudatban nem kevesen elhagyták öröklött világnézetüket, amelyben lsten volt
minden lét eredete és célja. Most úgy tűnt, hogy az lsten nélkülözhetővé vált.
De erre az öntudatos kivonulásra - el az Istentől! - hamarosan nagy kijózanodás következett, aggodalom mal párosulva : aggodalom a jövőtől, aggodalom a lehetőségektől , amelyeket az ember most kezében tart, aggodalom magától az embertől is. Az Európa szfvében fekvő Ausztria sem maradt megkfmélve
ezektől a fejleményektől. Most új utakat kerestek, feleleteket a kor problémáira.
Jusson újból eszetekbe szellemi eredetetekl Térjetek meg, forduljatok ismét
Istenhez, és alakftsátok társadalmi életeteket az ő törvényei szerinti Az Egyház
segftségtekre akar ebben lenni pásztori és tanítói hivatal ával. A Zsinat lelkipásztori konstitúciójával mindig újból elétek tárja a lényeges kérdéseket: "Mi
az ember? Mi a fájdalom, a gonosz, a halál értelme? ... Mit adhat az ember a
társadalomnak, mit várhat el tőle? Mi következik e földi élet után?" (GS 10)
9. Kedves Testvérek! A II. Vatikáni Zsinatnak ezek az alapkérdései a probléma magvát érintik, amelynek az 1983-as Katolikus Nap munkáit szenteltétek.
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Feleletet ezekre a kérdésekre az Evangélium ad. Ebben a feleletbe n tárul fel
az ember előtt a remény kilátása. E nélkül a felelet nélkül nincs kilátás reményre .
Nem következik-e ebből, hogy újonnan el kell fogadnunk az örömhír üzenetét? Úgy kell elfogadnunk, mint olyan üzenetet , amely napja ink emberének életében éppen olyan döntő, mint a 2000 év előtti embernek volt? Elfogadnunk
benső meggyőződéssel és a megtérés elszánásával?
Igen, új igehirdetésbe kell kezdenünk. Hirdetnünk kell az ember megtérését
és hazatérését az Atyához.
Az Atya vár ránk. Az Atya elébünk jön .
Az Atya minden embert szeretne újból fiául, lányául fogadni.
Keljünk útra és menjünk Hozzál Ez a mi reményünkl Amen.

BONBÁNAT ~S KIE NGESZT ELO D~S
A szinódusi atyák felszólalásaiból (1983)
Msgr. Sanon , Bobo-D lulasszo (Nyugat-Afrika) püspöke
Felszólalásunk tárgya a közösségi kiengesztelődés az egyházi közösség
szellemében .
Az Egyház szentségei szimbólumok, emberi jelek, amelyeket lsten azért ajánl
fel az embernek, hogy életszövetségébe vonja , és megajándékozza szeretetével. Ilyen a kiengesztelődés szentsége is a bocsánat ajándékával.
Már most minden emberi jel valami társadalmi és kulturális modellel áll vonatkozásban. Igy társadalom és kultúra szinódusi vitáink két vendége; hallgatagok, hangjuk mégis kivehető . Ezért Nyugat-A frika püspöki konferenciájának
(CERAO) püspökei tudomásul veszik ezeknek a bennfoglalt modelleknek a jelenlétét, különösen azokét, amelyek Nyugaton jelentkeztek a lelki és anyagi ,
a magánjellegú és a közösségi, az egyén és a csoport közti nagy intellektuális
törések következtében . Ezeket fogalmi megkülönböztetéseknek vették , de a
gyakorlatban szakadássá váltak. Az eredmény : valódi és jogos hódítások, de
jelentékeny hátrányok is. Igy például ott , ahol a társadalmak meghódították az
időt toronyórákkal és zsebórákkal, az idő hiányeikké vált , az embernek nincs
már rendelkezésre álló ideje. Ezzel szemben azoknak a népeknek, amelyeknek
nincs órájuk, van Idejük.
Ugyanígy a tér, amelyet egymás mellé helyezett magántulajdonokká szerveztek , Illetőleg tördelte k, elveszítette közösségi befogadó értékét.
Nem hatolt-e be hasonlóképpen a hit személyes értelmének fölfedezése a
magánterületre az egyéni áldozás, egyéni gyónás formájában?
Vajon a hitnek ez az egyénivé tétele kötelező út-e minden keresztény közösségnek. amely újonnan ér kezett el Krisz tushoz? A hagyományos afrikai tár-
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sadalmak tapasztalata nem utasftaná el a személynek és a hitnek ezeket a
dimenzióit. De részlegesnek és tökéletlennek találja óket. Mert az élet semmilyen valósága nem lehet magánjellegű, elkülönült úgy, hogy ne sértené az
élet közösségi dimenzióját. Igy az idó is közösségi jó, a megváltás ideje, éppen
úgy, mint a tér.
A hagyományos család, a törzsi és faji társadalom eleven egész, szolidaritások szövevénye, éló test. Igy ez a test sebet kaphat, megbetegedhet egyik
tagjának fizikai vagy erkölcsi bajától. Az egyetlen embertól a kapcsolatok sz övedékébe jutott baj mindenkit fenyeget.
A bűnvallás , a megbocsátás és a jóvátételt magában foglaló kiengesztelódés folyamatai ünnepi alkalmak személyek köz öttl, családi vagy társadalmi szinten, és az ünnep mégis egy. Ekkor értjük meg az egyszerre emberi és lelki jellegű kiengesztelódés értelmét. Mert kiengesztelódni annyit jelent, hogy nem
vagyunk többé idegenek testvéreinktól. Nélkülük fennáll a veszély, hogya kiengesztelódés komolyságának gyakorlatilag nincs jövóje.
Ez az elemzés magával hozza az alapvet ő problémáI: az Evangélium begyökereztetését olyan kultúrákba, amelyek újabban kerültek vele kapcsolatba,
de nem idegenek Krisztustól. Hiszen alapjuk az egyetlen Istenbe vetett éló hit
volt , aki az emberek javát akarja. A legfölsóbb lénybe vetett hitük ösztökélésére lelkiismeretben igyekeztek lsten akaratát tenni, a jövendó élet szem elótt
tart ásával.

Ezek után a következó várakozásokat hangsúlyozzuk:
1) Számot kell vetni a hit társadalmi és kulturális feltételeivel az egyházak
és az Egyház életében.
2) Ismerjük föl a fiatal afrikai egyházak tapasztalatában - amelyek olyan
késón érkeztek el az irgalom evangéliumához - a közösségi értékeket, amelyek
hiánya fulladással fenyegeti a szentségi életet és gyakorlatot.
3) Fejtsük ki jobban a szentek közösségéról szóló tan ít ást a - többesszámú
- Boldogságok és a Krisztusban élt eleven szolidaritás értelmében. E nélkül
az összetartás nélkül nem látja az ember, hogyan lehet egyvalaki közvet ítő
mindenki számára, miért ontja egyetlen ember vérét a sokaságért, egyszóval érthetetlen a megváltás .
4) Ott, ahol a közösségi értékek személyes életteret alkotnak, az Evangélium szellemétól megvilágftott és megtisztftott kulturális különbözóségek helyes
tiszteletével engedélyezzük a szentségi szertartások liturgiájának különböz ö
formáit vagy különféle lehetóségeit.
5) Végül : az Egyház világosabban jelenik meg a kiengesztelódés jeleként
és szentségeként az olyan közösségben, amely együttesen tart bűnbánatot. Igy
mindnyájuk közössége a kiengesztelódésben nagyobb jelentóségre tesz szert
a kereszténység tól még át nem járt világ elótt. Lelkünk mélyéról fakadó vágyunk
ez a kiengesztelódés a kölcsönös elismerésben, vagyis az egyházi közösség .
Bárcsak ne lennénk Jónás próféta, aki hfvja lsten irgalmát, de nem érti,
hogyan adja tovább a többieknek. Bárcsak megértenénk a hangot, amely ilyen64

formán szól: engedjétek irgalmasságomhoz jönni a
tartsátok őket vissza .
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a

b űn ösö ket,
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Msgr. Ruben Lopez Ardon, Esteli (Nicaragua) pDspöke (Részlet)
Kiengesztelődés ..ad intra" (befelé)
Bizonyára elég szó esett már ebben a szinódusi teremben az ..Instrumentum
labo ris" (a szinódus előtt a püspököknek megküldött munkadokumentum, Ford .)
10. pontjáról. Mégis azt hiszem , sohasem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy első
sorban az Egyház szolgá inak kell a kiengesztelődés tanúságtétele hordozóiként
megjelenniök. Mi, a kiengesztelődés szolgái nem vagyunk megóva a veszélytől ,
hogy a tö bbiek, nem pedig önmagunk bírái legyünk. Amiko r látják az emberek,
hogy püspök- vagy paptestvérek képtelenek k iengesztelődni egymással, az
ilyen magatartást a tanúságtétellerontásának érzik. De hogy ne ismételjem,
amit erről más szinódusi atyák már elmondtak, a következő Ind ítványokat szeretném tenni:
a) Dolgozzuk ki a kiengesztelődés megfelelő katekézisét, olyan oktatást,
amely a keresztényeket hiteles megtérésre vezesse . Ebben a tekintetben hasznosak lehetné nek a k özös b űnbánat i szertartások. Minthogy Közép -Amerika
országaiban tényleges valósá g a szaka dások a családokban és a csoportokban,
az ilye n típusú szertartásokra kellene fektetni a hangsúlyt, anélkül, hogy vlsszaélésekbe esnénk, vagyelhanyagolnánk az egyéni gyónást.
b) Vegyük figyelembe azt a munkát, amit az igehirdetés világi kiküldöttjel
vég eznek, tekintsük öket a közösség igazi ani mátorainak (mozgatóinak, lelkeslt őlnek), nemcsak egysze rú igeistentisztelet-tartóknak. Én személyesen a braz il
püspöki kar indítványához csatl akozom.
c) Azt is ajánljuk - amint az Instrumentum laboris 42. szakasza utolsóelőtti
és utolsó pontjában kifejezésre juttatja - , hogy főleg nehéz korszakokban, vagy
mély társa dalmi és kulturális átalakulások idején a kiengesztelődés szolgái,
püspökök és papok adják egymás közt a kiengesztelődés jeleit és tanúság ait ,
a hivők által vilá gosan érthető jeleket.
d) Sürgessük a párbeszédet, mint a kiengesztelődés egyik elemét.
e) Mozdítsuk elő ezt a párbeszédet. Az Egyház ajánikozzék föl ennek szabad
és prófétikus tereként. Tegyük mindezt az Evangélium Iránti visszavonhatatlan
húséggel , hibátlan közösségben a Szentatyával és tanítóhivatalával.
f) Végül ha a szinódus üzenetet intéz az emberekhez, vigye meg a remény ,
a támogatás, a bátorítás szavát azoknak az országoknak, amelyek - mint például Közép-Amerika vagy a harmadik világ országai - az Egyház reménye.
Msgr. Baslt Hume westminsteri bíborosérsek
Úgy tún ik nekem , hogy a szinó dus folyamán jó és bölcs dolgo k hangzottak
el a kiengesztelődés ről és a bún bánat sze ntségéről. Még nem sikerül t megtalálnunk a kettő t e g yesítő köteléket. Idáig a szinód us fol yamán kül önösen a
5
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búnbánat szentségével tö rődtünk. Ez Igen jelentős, hiszen segltenünk kell a
hIveket, hogy Jobban megértsék és jobban értékeljék ezt a szentséget az Egyház életében. De ne hangsúlyozzuk túlságosan a kiengesztelődés szentségét,
ha ez arra visz, hogy elhanyagoljuk az Egyház általános kiengesztelő küldetését.
Megfelelő

távlatba kell helyezkednünk, és próbálnunk kell fölfedezni a kilegmélyebb értelmét, valamint azt a sokféle módot, ahogyan
az Egyház teljesItheti küldetését.

engesztelődés

lsten atyaságának kinyilatkoztatása az Evangélium szIve . Mint az Atya fiai
és leányai, emberi értelmünket meghaladó méltóságra és rendeltetésre vagyunk
meghlva, s ennek igen kiterjedt következményei vannak . Mégis - sajnos nagyon
is jól tudjuk - egyesek elutasltják Istent, mások nem törődnek vele. Napjainkban sok embert hatalmába ker ített a hitetlenség. Megerősítette a búnre és
lázadásra való természetes hajlamunkat. Nem fiak és lányok módjára élünk
tehát, s nem fivérek és nővérek mód jára viselked ünk egymás iránt. Megoszlott,
feszültségekkel teli világban élünk. Nehezünkre esik meggyőződéssel Imádkozni : Miatyánk.
Nemzedékünk hitetlensége a szekularizmus és a materializmus ikerfilozófiájában fejeződik ki. Ezek teljesen ellentmondanak a transzcendens Istenben
való hitünknek és az emberi személyről vallott felfogás unknak. Tehát fenntartják azt az elidegenedést Istentő l és az emberek között , ami a bún. Következménye ennek a hamis istenek: hatalom , anyagi gazdagság és féktelen gyönyör
imádásának iránya . Ezek a bálványok végül is elpusztrtjá k azokat, akik oltáraikon
nekik áldoznak, mert elválasztják imádóikat minden élet forrásától : Istentől ,
szembeállitják egymással az embereket, és szétrombolják az emberi közösséget. Egyének és társadalom égetően rászorulnak a kiengesztelődésre .
A hitetlenségnek és összeütközéseknek ehhez a világá hoz szól az Evangélium parancsszava : tartsatok búnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban. Meg
vagyok győződve , hogy ezekben a szavakban megtaláljuk a kapcsolatot a szinódus két témája közt. De méiyebben kell elmélkednünk jelentésükön. Mint
ahogy a tőlünk megkIvánt hitnek életre szólónak kell lennie, éppen úgy állan dó
búnbánatra is vagyunk hivatva. A búnbánat egyházának kell lennünk, ugyanúgy,
mint a hit egyházána k. Isten a szlv mindennapos megtérésére (metanoia) és a
hitre hiv bennünket. Itt van minden lelkiélet alapja, mert enélkül nem létezik
szeretet. Krisztus minden emberhez intéz I ezt a felhívást. Ennek kell az Egyház
változhatatlan üzenetének lennie a világ számára. Mi elveszítettük az érzéket
a megtérés és Igya bánat iránt , s ennek a veszteségnek súlyos következményei
vannak keresztény életünkben. A megtérés és búnbánat állandó készsége nélkül lehetetlen a kiengesztelődés .
A k iengesztelődés a barátság visszaállltása, az "ellaposodást" vagy elidegenedést követően. Elvezet az Evangélium legfőbb törvényének, a szerete tnek
teljesitésére, a barátságra Istennel és felebarátunkkal. Ajánlom , hogy az legyen
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egyik feladatunk a tanulmányi csoportokban, hogy föltegyük magunknak ezeket
a fontos kérdéseket :
Mindenekelőtt hogyan válik az Egyház a kiengesztelődés hiteles jeiévé?
Ez a kérdés már fölvetődött a szlnóduson azokkal a tagokkal kapcsolatban,
akik elidegenedtek az Egyháztól, vagy akiknek a helyzete nem engedi meg,
hogy az Egyház felajánlja nekik a szentségek segltségét.
Milyen eszközök teszik lehetövé, hogy együtt imádkozzuk velük a MIatyánkot? Hogyan tudjuk megvinni nekik a lelki segltséget és lelkipásztori vezetést,
amire szükségük van? Még egyszer : hogyan kell orvosol nunk a botrányos szakadásokat egyházunk tagjai között, akik állandóan civakodnak egymás között
és megltélik egymást?
Továbbá hogyan siettetheti az Egyház a kiengesztelődés folyamatát a többi
egyházzal, hogyan bátoríthatja a különvált keresztényeket, hogy ugyanúgy
tegyenek? Milyen kiengesztelődést érhetünk el azokkal, akik más vallásokon
és más kultúrákon belül osztoznak Istenhitünkben?
Végül milyen szerepet játszhat az Egyház olyan helyzetekben, amelyeknek
mély erkölcsi vonatkozásuk van, de az evilági hatalmak uralma alatt állnak?
Hogyan lehet az Egyház a béke közvetrlője, az ember jogainak védelmezője,
az Igazságosság eszköze és a szegény pártfogója?
Beszélni és buzdítani könnyű; de egészen más tudni, mit cselekedjünk. A
szinódusnak azzal a feladattal kell szembenéznie, hogy fölfedezze a gyakorlati
utakat, amelyek lehetővé teszik, hogy lsten gyermekeiként éljünk, és kőzös
atyaságának tanúi legyünk.
Msgr. Coffy, Albi (Franciaország) érse ke
Milyen helyet biztosítunk a kiengesztelődés szentségének a kiengesztelő
désre vonatkozó általános munkánkban? Pontosan körvonalazva: kérdésem a
módszertant és nem elsősorban a tartalmat illeti, de a tartalmat is magával
hozza. Nem azt mondom: "Milyen helyét ismerjük el a szentségnek a kiengesztelődés folyamatában?" hanem : "Milyen helyet biztosrtunk a szentségnek elmélkedésünkben és - ha meg kell ilyet fogalmaznunk - egy szöveg kidolgozásában?"
Az ilyen kérdés nem mell ékes. Ellenkezőleg, nagyjelentőségű . Mert ha elő
ször a kiengesztelődésről és annak különböző folyamatairól beszélünk, és azután a szentségről, akkor egyáltalán nem ugyanazt mondjuk, mint amikor úgy
nézzük a kiengesztelődést, hogy elfogadjuk azt, amit lsten a szentség által
mond és tesz.
Ha a kiengesztelődésről é s a szentségről beszélünk, kockáztatjuk, hogy
megcsorbltjuk a kereszténység egyik központi igazságát: a hitból való megigazulást, úgy, amint a tridenti zsinat tanítja. A szentség akkor úgy jelenik meg,
mint lsten gesztusa, amely az ember erőfeszltéseihez csatlakozik, hogy megszentelje és egyszerűen bete ljesítse őket.
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Pedig hát lsten az, aki kiengeszteli az embereket önmagával és egym ás
között. Isten kezdeményezi a kiengesztelödést, ö viszi végbe bennünk és általunk . A mi dolgunk az, hogy hittel fogadjuk és éljük. De a szentség tesz i ténnyé
és nyilván ítja ki láthatóan, hogya kiengesztelödés lste n múve: nem én bocsáto k meg magamnak, valaki mástól kapom a bocsánatot, aki Krisztus nevében
cselekszik. A szentségi szertartásban megvallom, hogy lsten adja nekem ingyenesen a meg iga zulást ; és ez a vallomás azzal a ténnyel valósul meg láthatóan
a közöss égben, hogy van egy erre rendelt szolga, aki megbocsát nekem az
egyedül megbocsát6 Krisztus nevében.
MI több: ha egym ás mellé helyezzük a szentséget és a kiengesztelődés
folyamatát, azt a benyom ást kelt jük , hogya szentség a kiengesztelő dés egyik
eszköze a többi között, és ezzel magával viszonylagossá tesszük az értékét.
Akkor egyfel ő l másodrangúnak túnnek a szentség szertartásár61 és szükségességéről szóló elmélkedéseink, másfelől meg az a veszély fenyeget, hogy a kieng es zt e l őd és követelm ényeire való emlékeztetést csupán moralizálásként
fogadj ák.
Fontosnak látszik tehát , hogy amikor a k iengesztelődés ről beszé lünk, a
szentségből ind uljunk ki, s ann ak gazdagság át fejtsük ki. A szentség megünneplésében bizonyít ja az Egyház, hogy Istentől kap ja a kiengesztelődést. Abban
nyilatkozik meg a k ieng esz t előd és lsten ajándékaként, amit az Egyház befogad,
amit küldetése hirdetni, és amit hirdetnie kell, akkor is, ha ő maga nem éli
tökéletesen .
Ezen az úton járva mondhatunk egy újszerú sz6t a kiengesztelőd ésről (nem
valam i akárm ilyen kienge szt elődésről) , s ugyanakkor előtárhatjuk a belőle foly6
követe lményeket, felel etül lsten megelő z ő szeretetére. Az erkölcsi követelmények a teol6g iai erén yek kiszél esítéseként fognak feltúnni.
Msg r. Godfrled Dannee ls b íboros. Mallnes-Bruxelles érseke (Részlet)
1. A házasságot leszám ítva egyetl en szents égnek sinc senek olyan mély
antropo l6giai gyökerei, mint a búnb ánat szentségének. Ha meg akarjuk nyitn i
kortársaink szemét és szívét erre a szentségre, e gyökereket kell megtalálnunk.
Bizonyos, hogya keresztények búnb ánatának útleírása nem szorít kozik pusztán emb eri fol yamatra, hiszen kegyelem, a kegy elem pedig lsten ingyenes ajándéka . De mindamellett a gy6n ásnak mélyen emb eri gyö kerei vannak. Az ember
minden i d ő b e n átéli a bukás drámáját, érzi a bún láz át, és ismer profán utakat,
amelyeken a k iengesztelődé sre igyekszik. A görög tragédiától Doszto jevszkijig
az egész nagy világ irodalom tanúskodik erről. Csak a kieng esztelődésnek ezt
az évszázados keresés ét vizsgálva tudunk valamennyire belelátni a búnbánat
szentségébe, szükségességébe és eredetiségébe minden más megváltási kisérlethez képe st.
2. A szentség e begyökerezése a megváltás emberi vágyába főleg a búnvallomásn ál válik láthatóvá. Keresztény környezetben gyakran úgy tekin tik a
búnbeva llást, mint az Egyháztól ránk r6tt fájdalmas árat a bocsánatért. A bún-
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vallomás bizonyára kInos; a búnbánati fegyelem története során az Egyház a
súlyos fizikai elégtételeket ezzel a pszichol6giai szenvedéssel helyettesftette.
De "elmondani vétkünket" nem elsősorban az Egyház többé-kevésbé önkényes
intézkedése. A vétkek elmondásának lehetősége szabad ító ténykedés, sőt ellenállhatatlan sürgetés. A megbánásban végződő vétkek önmagukt61 követelik meg a búnvallomás megkönnyebbülését, amely kiszívja mérgüket. Belülről
tör elő , rnlel ött köteleznének rá. Dosztoj evszkij regénye, a " Bún és búnh ödés",
egészében nem más, mint ennek az útnak a le ír ása: a bún tettől a vallom ásig.
Az elején elkövetett kettős gyilkosság a bún megvall ásába torkollik. Az antropol6gia megtanft, hogyabúnvallomás ugyan szenvedés, de mindenekelőtt szabadít6 hatású . Az embertudományok mind jobban kiemelik, milyen erősen humanizál6dik az "é n" a tagolt nyelv és a s z e m tő l - s z e m b e állás következtében.
Ezenfelül az Egyház Jeremiás és Ezekiel örökségét gyújtötte össze, amikor a
fölébredt és felelős "é nt" munkálja. Nem kel!ene most visszatérn i a kollektív
"mi" félálmához.
3. Kutatni kell tehát, miért utasftják el kortársaink a búnbánat szentségét.
Hiszen másrészt ismerik a búnvallomást: soha úgy nem mondták ki a búnt a
világ szeme láttára , mint napjainkban, pirulás nélkül, valam i furcsa exhibicionizmussaI. Gyáva és cinikus búnvallás ez; az igazi viszont alázatos . szegényes
és tartózkodó. Könnyek kfsérik, és titkos vágyakozás egy megváltó után.
4. Egy hfres francia író (V. Jankélévitch) mondta: "Borisz Godunovtól és
Macbeth-től eltekintve, manapság az egész világnak jó a lelkiismerete." Ez nem
igaz. Igen sok férfi és nő átérzi körülöttünk bukása lt. és tapasztalja nap mint
nap Róm 7,19-et: " Nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat , amit nem
akarok." Kortársaink ismernek egy profán " búnbánati" utat ; megvannak a megváltási technikáik. Egész szekularizált szótárat alkalmaznak erre a célra: a hiba,
a bukás. a lelkifurdalás, a büntetés, a sebzett " én" gyógyítása. A keresztény
sz ótár minden kifejezésének megvan a világi megfelelője. Tanulmányozni kell
tehát ezt a sokoldalú analógiát. Igy jobban fogjuk látni a búnbánat és búnbocsánat keresztény útjának eredetiségét, ami új remény születésébe fog torkolIni.

5. Meg kell majd magyarázni, hogyamegváltás minden "világi technikája"
zsákutca. Ott van mindenekelőtt a feledés : " ne gondoljunk rá többet." De az
emlékezet makacs: mindig partra dobja a maga Jónásat. Ott az elfojtás : " nem
akarok többé rágondolni." De Freud óta minden elfojtás gyanús : nem adhat
békét. Ott az általánosltás : " az egész világ cslnálja." Igaz; "de te, te mért csinálod?" Végül az ésszerúsftés, a magyarázkodás : " é rt h e tő , megvannak a mentségeim , hiszen nem vagyok szabad ." - " Egyetértek; de akkor a jó, amit teszel,
szintén nem szabad , az is determináció gyümölcse."
Csak egyetlen megváltás lehetséges: az újjászületés. Az pedig új teremtés,
tehát csakis Istentől jöhet. Igy minden emberi megiga zulási kísérletben egy
megmentő utáni kiáltás rejlik. Ha nem vallhatnánk be búnünket Istennek, az
ember helyzete elviselhetetlen lenne.
6. Minden mostani búnbánati nehézségünk nagyalapoka: lsten távolléte .
Mert lsten eltúnése idézi föl a gyónás alkonyát. Ha egyszer el van vágva az
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Atyához fűző fOggőleges viszony, az ember az ember felé fordul. Ha megszakadt a párbeszéd az Atyával, akkor csak a testvérekkel való párbeszédet fokozhatja. De hogyan Ismerje föl őket testvéreinek az Atya távollétében? A szeelalizáció erőfeszitéseinek megkétszerezése csak még jobban elveszi a lélegzetét.
Ha meg akarjuk újból találni a bűn értelmét, akkor először Istent kell megtalálnunk, és jó hangosan belekiáltanunk kultúránkba nevét. Isten nélkül minden
bűntelenitési kisérletünk hiábavaló, mert - mint Shakespeare mondja - "Arábia
minden Illatszere képtelen megtlsztitani egy véres kezet" (Macbeth, V.1.).
7. Kortársaink aIIg értik meg a biblikus és keresztény szókincset: bűn, bűn
bocsánat , megigazulás, megváltás. Másrészt igen érzékenyek az orvosi szókincsre; a "gyógyulás· szinte varázsszó. Igaz, hogya bűnök megbocsátása
elsősorban teológiai valóság; a hozott gyógyulás a lélekre vonatkozik, túlesik
az érezhető tapasztalaton. De a bűnbocsánat nem kevésbé belső gyógyulása
is az embernek, az egész embernek. A bűnbánat szentségének és a betegek
kenetének bemutatásánál gyakorlatilag hallgatással mellőztük a gyógy ulásnak
ezt az oldalát. Már most ha a kegyelem magának Istennek az élete, akkor lehetetlen, hogy ne hozzon magával lélektani és sokszor testi gyógyulást is. Állandó
tényező ez a betegek kenete szentségének és az Oltáriszentségnek teológiai
hagyományában . Ugyanűgy érvényes a gyónásra is: sok ezren kapták meg a
bűnök bocsánatával a belső gyógyulást. Sokkal többet kell tehát ezután beszélni a kortársaknak a szentségnek erről a terapeutlkus oldaláról. A mal ember
annyi sebet hordoz emlékezetében, értelmében és akaratában; ezt rögtön meg
fogja értenI.
8. A bűnbánat szentségének rituáléja három különbözö formát ajánl, a harmadik az általános feloldozás egyéni bűnvallás nélkül. Ez a forma bizonyos Igen
szorosan vett feltételek között teológialiag Igazolt és kánonjogilag törvényes .
De ezzel nem oldódott meg a probléma. Lelkipásztorok és hivek nem elhanyagolható számban állitják, hogy ez a harmadik forma jó hatású, és kedvez még
az egyéni gyónás újrafölfedezésének is. Mások úgy vélekednek, hogy az általános feloldozás megfojtással fenyegeti a gyónást. Akkor elfogadhatatlan volna .
Ráadásul úgy látszik, a problémának földrajzi jellege is van. A felszólalásokból
kiderül, hogy a lelkipásztori szükségletek nem azonosak a fiatal keresztény
országokban és a " kereszténység utáni" környezetben élő egyházakban . A megoldásnak és a "lelkipásztori fantáziának" szükségképpen mindenütt azonosnak
kell lennie . A szinódus dolga, hogy évek tapasztalata után - számos országból
- lelkipásztori bölcsességgel fel tudja vll áqosltanl az Egyházat ebben a tekintetben.

HIbaigazitás. 60. számunkba két sajnálatos számhiba csúszott be. A 33. o. 29.
sorában "két és fél év" helyett "három és fél év" olvasandó. - 69. o. alulról
7. sor : Az evangélikusok száma Ausztriában 1983-ban 378120 volt (a katolikusoké 1982-es egyházi statisztika szerint 6457889) .
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

A SZENTATYA LÁTOGATÁSA A RÓMAI REBIBBIA BöRTöNBEN
Harmad szor járt pápa a római rabok közt. 25 éve, karácsony másnapján
XXIII. János volt az első, majd VI. Pál is tett ilyen látogatást. II. János Pál a
megváltás szentévének karác sonyi idejét választotta erre az evangélium i cselekedetre: 1983. dec . 27-én több mint három órát töltött a nagyk iterjedésü, három
részleget magában foglaló Rebibbia börtönben. E lőször a börtön újonnan épült
templom ába ment, amelynek üvegablakait a neves magyar müvész, Hajnal János készitette, ugyanaz, ak itől a VI. Pálról elnev ezett kihallgatási csarnok ablakai is valók . A mintegy 1500 rab képv iseletében 400 fért a templomba, ezeket
maguk a foglyok választották ki maguk közül. A Szentatya nagy szeretettel
köszöntött egyén ileg mindenkit, aki a közelébe férhe tett. Majd igeistentiszteletet tartott. Végül a rabok átadták neki ajándékaikat és leveleiket. Meg igérte,
hogy el is fogja őket olvasni , és hogy mindent megtesz értük, ami módjában
áll.
Beszédé ben a pápa igy fordult hallgatóihoz : " Az, amit adhatok nektek mint
embe r és mint keresztény, mindenekelőtt személyetek iránti tiszteletem. Mint
pap és püspök segitséget ajánlhatok nektek, hogy megértsé tek életetek e
szakaszának értelmét. A szenvedés szakasza ez, mégis a maga módján hasznos
lehet a jobb j övő előkész itésében ." Emlékeztetett arra , hogy Jézus otthonától
messze, nyomorúságos körü lmények közt született, és hamarosan számüzetésbe
kényszerült. Igy teljesen meg tud ja érteni az ő lelkiállapotukat is; bizalommal
lehetnek iránta . Krisz tus a Megváltó, a Szabad itó , aki minden ekelőtt azért jött,
hogy az embert erkölcsi börtönéből , szenvedélyel rabságából szabaditsa ki. A
sziv megtérése az igazi szabad ság kezdete . Végül a napi szent, J~nos evangélist a " rendkivüli üzenetét" tolmácsolta : " Szeretet az lsten ." "I: rezzétek át, hogy
az Úr szeret i Ennek a szeretetnek akar jele lenn i a pápa látogatása köztetek .
Higgyetek Krisz tus szeretetének, és Igyekezzetek vlszonoznl. "
Ezután a pápa a férf iak részlegébe ment , ahol a kápolnában egy újabb kis
csoporttal találkozott közvetlenül. Majd egy különleges találkozásra került sor :
egy bizton sági cellában negyedórát beszél getett merénylőjével, AiI Agcával ,
akit szintén ebben a börtönben ő r l z n e k . Legszükebb kisérete a közelben volt ,
de ők sem értettek semmit a halk szavakból. Csak a végén engedték meg néhány fényképésznek , hogy fölvételeket készitsenek. Látni lehetett, hogy AiI megcsókol ja a pápa kezét, aki áldását adja rá. Mikor egy szemfüles újságiró kérdezni akarta a pápát a részlete k ről, ennyi választ kapott : " Ez a mi titkunk. Minden embernek megvan nak a titkai, és azokat tiszt eletbe n keil tartani." De amikor átment a nő k részlegébe, ott melegében ő maga füzte a legj obb kommen71

tárt a találkozáshoz: " Talál kozhatt am me ré ny l ő m m e l , és megismételhetlem neki
bocsánatomat is, amit rögtön a merénylet után megadtam, s azután mikor képes voltam rá, a kórházból nyilvánosan is kijelentettem. Úgy gondolom, gondviselésszerü a mai látogatás is a megváltás évének összefüggésében és keretében. Nem volt megtervezve, programba véve ; igy adódott, az Úr adta nekem .
O adta a kegyelmet is, hogy úgy találkozhattunk egymással , mint emberek és
testvérek, hiszen valamennyien testvérek vagyunk." ilyen egyszerü az evangélium és a hit szellemében az, amit a nyilvánosság "szenzáci ó"-ként tart számon .
A nói foglyokkal kisgyermekeik ls együtt vannak, 18-an három évnél is fiatalabbak. A Szentatya megrend ült hangj át az ő gügyög ésük festette alá, amint
rögtönzött, csod álatos szavakkal fordult a rabokhoz: " Meg kell nektek mondanom, hogy itt mélységes megindultságot érzek , látva tit eket , mert irántatok, nók
iránt különös tisztelettel viseltetem, amely Krisztus Anyja iránti áhitatomból ered,
különösen is ebben a karácsonyi i d ő s z a kb a n . Minthogy mind en nőt igy tisztelek , mélyen meghat találkozásunk, ez a látogatás. Fel akarom nektek ajánlani
ennek a tiszteletnek a kifejezését a karácsonyi i d ő b e n, amikor valamennyien
találkozunk a jászol, a Szüzanya , a Gyermek Jézus körü l. Itt is találkoztam
anyákkal és gyermekekkel ; ez is forrása megindulásomnak . .. Mindaz, amit
mondok, kevés ahhoz a valósághoz képest, amit bensőmben élek át ezen a
találkozáson.•
Rebibbla lakóinak bizonyára felej thetetlen nap mara d a pápa látogatása.
De neki magának is. " Történelmi nap marad az életemben - mondta - , mint
embernek, mint kereszténynek, mint püspöknek és mint Róma püspökének:
egy börtönben tett látogatás, és az emberi és keresztény, lelkipászto ri tapasztalat, amit ez a látogatás hozott."
S. M.

ZARÁNDOKLAT CHARTRES-BA

A chartres-I székesegyház nemcsak Európa egyik legrégibb gótikus remekmüve, hanem minden év májusának első hetében szinhelye annak az ifjúság i
zarándoklatnak, amelyet Charles Péguy kezdeményezett az első világháború
után, hogy - főleg - a franc ia-német barátság szálait ápolja az ifjúság körében.
1983-ban 6000 egyetemista vett részt a két napig (május 8-9) tartó és
40 km-es útszakasz t magában foglaló ,vándorláson', amelynek témája ez volt:
" Egy új remény tan úl." Az egyetemisták öt országból - Franciaország , Belgium,
Holland ia, NSZK, Ausztria - gyülekeztek május 8-án reggel a párizs i St. Germain előtti téren . Jómagam elsó ízben vettem részt a zarándoklaton, és Izgalommal vártam a fejleményeket. Kilenc órakor két egyetem ista köszöntötte az
egybegyülteket, majd elpróbáltuk az új reményt és megú julást k ifejező énekeket. Később a párizsi dékán rövid buzd ítást int ézett hozzánk . FölszóHtott : le-
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gyünk tanúi annak a reménynek, amely Krisztusban jelent meg számunkra. Az
egyháznak szüksége van a fiatalokra ahhoz, hogy hitelre méltóan megújuljon mondotta -, sőt "ti is teljes jogú tagjai vagytok az egyháznak ; a keresztség
és bérmálás alapján papi küldetésetek van, amit egész terjedelmében komolyan
kell vennetek."
Miután vonattal kimentünk Párizsból . hét nagy csoportra oszlottunk, a hét
különböző út szerint. Az egyes utakon vándorlók aztán még kisebb alcsoportra
oszlottak, hogy könnyebb legyen az egymás közti ismerkedés és kommunikáció.
A francia egyetemisták által előkészf!ett és javasolt témákból - amelyek mind
a remény és a tanúságtevés kérdéskörében mozogtak - minden alcsoport kiválaszthatott egyet , útközben fontolg athatta , és megbeszélhette a többiekkel.
Este aztán, erdő melletti tisztásen összegyűltek az egy úton haladó zarándokok,
és imaóra, valamint meditáció keretében összefoglaltuk a megbe szélt témák
körül kikristályosodott következtetéseket. Határozottan az volt a benyomásom ,
hogy nagyon erős és differenciált ,laikus' egyházi öntudatnak vagyok a tanúja .
Bár időnként éles birálatok hangzottak el az egyházi intézmény eimére, mégsem éreztem azt, hogy a fiatalok ellenséges érzülettel viseltetnének az egyház
iránt. Számukra az egyház főleg Krisztus élő teste , lsten zarándok népe, a
szegények és elnyomottak egyháza, akik egymással szolidárisan ünneplik az
eukarisztiát és a kiengesztelődést. (E ponton erősen érezni a pozitIven értékelendő befolyást, amely a harmadik világ egyházaiból árad felénk.) A legkülönbözőbb irányzatú katolikus [fjúsági csoportok szólaltak fel és voltak különböző
véleményen, de valamennyien egyek voltunk, amikor imádkozva és énekelve
a megtérés és a belső megújulás kegyelmét kértük. Kell , szükséges és elengedhetetlen az egyházi intézmény, a strukturák megreformálása, de ez a reform
bennünk kell, hogy elkezdődjön. Gondolatainkat, szivünket és titkos érzelmeinket kell teljesen átrendeznünk (metanoia I), személyiségünk középpontjába kell
behlvnunk Jézust, hogy átalakuljon a világ.
Vasárnap délben minden út csoportja - mielőtt még Chartres-ba érkezett
volna - igeliturgiával egybekötött bűnbánati istentiszteletet tartott, amelynek
a végén általános feloldozást kaptunk. Meg is gyóntunk valamelyik papnak .
Az igehirdetés - amint ismételten megtapasztaltam - hatalmas megtisztltó és
felszabadftó erő, és föltétlenül meg kell, hogy előzze a szentségek kiszolgáltatását. Ez utóbbi az előbbi nélkül könnyen szakramentalizmusba, kultuszba
és mágiába fullad . (Milyen fontos a jó igehirdetés!)
Délután háromtól ötig Oizémben futottak össze a hét út nagy csoportjai
(ez Chartres előtt van 4 km-re) , hogy most már mindnyájan fölkészül jenek énekkel, imával és bibliai személyiségek rövid, szlnpadi ábrázolásával - az
eukarisztia megünneplésére, amely hat órakor kezdődött meg a székesegyházban. Mgr . Cologni párizsi segédpüspök misézett és hirdette az igét. Kb. hétezer
ember szorongott a székesegyházban. Valami fölemelő, elbűvölően csodálatos
élmény volt hallgatni az orgonát, zenekart és énekkart, az együt!imádkozó tömeget, a hiteles tanúságtevés re fölszólftó püspököt, s közben tudni azt, hogy
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mindnyájan Krisztus eleven teste és lst en vándor ló népe vagyunk, hogy egyház
vagyunk, amely, ha gyarló n is, de az idók végezetéig tanúskodik a reményról,
amit lsten Krisztusban véglegesen és visszavonhatatlanul már nekünk ajándékozott.
A chartres-i ifjúsági zarándoklat évente visszatéró eseménye lsten jelenlétének hatalmas jele , az ifjúság lsten-keresésének szomjas kifejezódése. A zarándoklat teológiai anyaga - az imák, a dalok, az elmélkedések, az igehirdetésteljesen a Zsinat új szellemét és az evangéliumhoz való visszatérést tükrözi.
A remény él az egyházban, amelyet lsten lassan de biztosan megreformál
belülről és k ívülről . Erról tanúskodott a chartres-i ifjúsági zarándoklat is.
Zsok Ottó

TANÚVA LLOMÁS

Tanúskodnom kell . .. mert úgy érzem, hogy ha én nem szólok , ..a kövek
fognak megszólalni" .
Kórházban voltam kivizsgáláson . Nehéz beteg ek közé kerültem. Mellettem
egy trombózisos, velem szemben egy haldokló rákos . Tóle jobbra és balra két
súlyos szivbajos. Nyomasztóan éreztem magam. Fogtam a könyvemet , és kiültem a folyosóra olvasni.
Késő délután a mentők új beteget hoztak , egy idós asszonyt. Agyvérzés de mindenekfelett ki van száradva - mondja az orvos. Féligmeddig magánál
van. Agyba teszik, infúziót kötnek be neki. Nehezen türi , rángat ja a karját, fordulni akar, jajgat. Magyarázzák , hogy maradjon nyugodtan. A foly adékon múlik
most az élete. A fele infúzió bele is csepeg az ereibe. Azután már nem sikerül
nyugton tartan i. Elrántja a karját, kicsúszik a tü. A nóvér tehetetlen . Félreteszi
az infúziót: talán majd késóbb újra megpróbálja.

Beesteledett, villanyt oltanak. ~n is lefekszem . Nem sok alvásra telik ma
éjjel - gondolom . Zihálás , nyöszörgés. horkolás, nyögés üli meg a kis kórtermet. Ki-kiugrálok az ágyamból. Az egyik lerúgja a takaróját, azt betakarom .
A másik vizet kér. A harmadik a nóvért hivja, de hiába csenget. Kimegyek, behívom hozzá.
Végre kicsit csendesebb lesz minden . ~jjel két óra van. Ólmos fáradtságot
érzek . Most már aztán nem kelek föl senkiért sem! Végre is aludnom kell . Lassan süllyedni kezd velem az ágy valami jóleső be, puhába : közeledik az álom .
Hirtelen suttogó hangot hallok : ..Jézus! Jézusi Jézusi" Almodom már talán?
Azután erősebben : ..Jézus! Jézus! Jézus!" Es megint : ..Jézus! Jézusi Jézusi"
Az agyvérzéses ágya felól jön a hang . Felülök. ..Jézus! Jézusi Jézusi " hallatsz ik, mint valami makacs kis vizcsobogás, és bennem hirtelen fellobban
valami. ~s markol és ráz és nem enged el .. . S z e r e t e m Jézust! Szeretem
- és a másik hívla ót!

74

Lehetetlen, hogy ne ugorjak ki az ágyból, hogy ne akarjak cselekedn i. Lehetetlen, hogy ne menjek oda hozzá, ne fogjam meg a kezét. Lehetetlen ,
hogy ne úgy hajoljak fölébe, mint anya a gyermeke fölé , hogy ne súgjam a
fülébe:
- Bízzékl
- Csak Benne bízom. Istenben, a Mindenhatóban - suttogja alig hallhatóan
az asszony.
- Megsegfti. Meglátja - simogatom a homlokát. - Próbálna inni egy kis
teát?
- Innék.
Kanalankint öntöm ajkai közé - lassan , vigyázva - a cukros teát. Nyeli,
egymásután. Jó félóra alatt kiürül a bögre. Újra megtöltöm a kancsóból. Issza,
issza - újabb félóra, újra kiürül. Fél liter tea - itt az infúzió hiányzó része!
Megtörlöm az arcát , megigazítom apárnáját, paplanát. - Aludjék szépen !
I:s egészen hozzá hajolok:
- Jézusom Szíve, bízom benned!
Utánam mondja : - . . . bízom benned . . .
Szeme lassan lecsukódik ; lassú , mély lélegzettel elalszik, mint a gyermek.
Kezet mosok , aztán vissza az ágyamba . Most .. . életemben először . . . most
. . . szinte tapintani tudtam a Testet, amely eggyé ölelt, a Vért, amely átkeringett rajtunk.
Csak ennyit imádkoztam:
- Aldalak, hogy h í v t a k Téged . I:s áldalak, hogy én m e h e t t em .
Azután elaludtam én ls.
K.M.

A BELSO CSENDHEZ VEZETO UTAK
Egy előadáson', amely a nó örök rendeltetésének meg fe lelően próbálta
megrajzolni a női lelket, ilyen jelzők hangzottak el: tágranyílt, csendes , kiüresített, meleg és tiszta. I:s felhangzott a kérdés: - hogy lehet szert tenni ezekre
a tulajdonságokra?
Bizonyos, hogy nem megszerezhető vagy kimunkálható tulajdonságok sokaságáról van itt szó, sokkal inkább a léleknek arról az egyszerű, átfogó állapotáról, amelyet ezek a jelzők különböző oldalról világítanak meg. Ezt az állapotot
nem munkálhatjuk ki akaratunk szerint : Kegyelem hozza létre . Amit mi tehetünk, s tennünk kell: az, hogy megnyiljunk a Kegyelem számára. Ez azt jelenti,
hogy mondjunk le teljesen saját akaratunkról, s csak az isteni Akaratnak adjuk
át magunkat, tegyük le teljes lelkünket, befogadásra és alakulásra készen, lsten
kezébe. Elsősorban ezzel függ össze a kiüresedés és az elcsendesedés. A lel, Az

előadást

Edith Stein tartotta Bendorfban, 1930 novemberében.
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ket, természeténél fogva, sokféle dolog tölti el, annyira, hogy az egyik mind ig
elnyomja a másikat, és állandó izgalomban, gyakran viharban és lázadásban
tartja . Amint reggel felébredünk, már ott nyüzsögnek körülöttünk a napi kötelességek és gondok (ha ugyan el nem úzték már éjjeli nyugalmunkat is). Ekkor
támad a nyugtalan kérdés : hogy lehet mindezt egy nap alatt végbe vinni? Mikor
fogom én ezt vagy amazt megtenni? I:s hogyan fogjak hozzá ehhez vagy ahhoz?
Az ember szeretne izgatottan felpattanni és elrohanni. Itt kell a gyeplőt a kezünkbe vennünk , s ezt mondanunk: Csitti Nem szabad mindenekelőtt a magam
dolgával tör ödnöm. Reggelern első órája az Úré. Annak a munkának akarok
nekifogni, amelyet cl bízott reám, és cl fog eröt adni hozzá. Igy lépek az lsten
oltárához . Itt nem rólam s az én parányi kis ügyeimről van szó, hanem a nagy,
engesztelö Aldozatról. Résztvehetek ezen, tisztára moshatom és örvendezövé
tehetem magam, és az áldoz attal együtt az oltárra tehetem önmagamat is, rnlnden tettemrnel és szenvedésemmel együtt. S ha azután az Úr a szentáldozásban eljön hozzám, megkérdezhetem őt : " Mit k ívánsz tőlem Uram?" (Szent Terézia) S amit csendes párbeszéd után mint legközelebbi feladatot látok magam
előtt , ahhoz fogok majd hozzá. Ha ez után a reggeli ünnep után lépek mindennapi munkámba, ünnepi csend lesz bennem ; üressé válik a lélek attól , ami megrohanta , ami ránehezedett, és szent öröm, bátorság, tetterő fogja eltölteni.
Naggyá és tágassá vált, mert kilépett önmagából, és belépett az isteni I:letbe.
Csendes lánggal ég benne az Úr gyújtotta szeretet, és arra ösztökéli, hogy
szeretetről tegyen bizonys ágot , és szeretetet gyújtson másokban is. " Flammescat igne caritas, accendat ardor proxi mos." Es tisztán látja a következő
útszakaszt maga előtt ; nagyon messzire nem lát el, de tud ja : ha odaért, ahol
most a horizont lezárul, új távlat nyllik majd meg előtte .
I:s elkezdőd ik a napi munka ; talán tan ítás 4-5 órán keresztül. Itt azután
meg kell fogni a dolog végét , minden órán egy más dologét. Egyik vagy másik
órán nem lehet elérni , amit akar az ember , talán egyiken sem. Egyéni fáradtság, előre nem látott megszakftások, a gyerekek megközelíthetetlensége, boszszantó, felháborftó, aggasztó dolgok sorozata. Vagy hivatal : érintkezés kell emetlen főnökökkel és kollégákkal, teljesíthetetlen kIvánságok, igazságtalan
szemrehányások , emberi nyomorúság, talán az Inség legkülönbözőbb formái
is. Jön a déli szünet. Kimerülten , összetörten kerülünk haza. Ott esetleg új támadások várnak ránk . Hol marad a lélek reggeli frissessége? Újra csak forrna
és viharzana : felháborodás, harag , megbánás. I:s annyi a tennivaló még estigl
Nem kell azonnal folytatni? Nem, mindaddig nem, amfg legal ább egy pillanatra
be nem áll a csend. Annyira mindenkinek kell magát ismernie vagy megismernie, hogy tud ja : hol és hogyan találhat nyugalmat. Az a legjobb, ha megteheti,
hogy újra , rövid időre kiöntse minden gond ját a Tabernákulum elótt. Aki ezt
nem teheti és talán némi testi pihenésre is szüksége van, saját szobájában jut
kissé levegőhöz. I:s ha semmiképpen sem érheti el a külsó nyugalmat, ha nincs
helyiség, ahová visszahúzódhatna, ha elhárfthatatlan köteless égek tiltják meg
azt az egy csendes órát is, akkor legalább bensónkben vonuljunk vissza min-
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dent ől . és meneküljünk az Úrhoz . Hiszen jelen van, és egyetlen pillanat alatt
megadhatja, amire szükségünk van. Igy fog eltelni a nap hátralévő része, talán
nagy fáradság és vesződség közt , de békében. S ha eljön az éj, és visszapillantunk arra , hogy minden munkánk csak töredék volt , és keveset tel jesftettünk abból , ami ki volt szabva ránk, s ha ez mélységes szégyenérzetet és bánatot vált ki belőlünk : vegyünk úgy mindent, amint van, tegyük le lsten kezébe,
és bízzuk őreá. Igy tudunk benne pihenni , igazán pihenni, és a következő napot
mint új életet megkezdeni.
Ezzel csak érintettük egy kissé : miként lehet a napot úgy formálni , hogy
lsten kegyelmének helyet teremtsünk benne. Mindenki maga tudja a legjobban,
hogyan alkalmazza mindezt a saját életviszonyaira . A továbbiakban meg lehetne
mutatni azt is, hogy a vasárnapnak olyan nagy kapunak kellene lennie , amin
keresztül égi élet költözik a hétköznapokba, és erő az egész hét munkájába,
s hogya nagy ünnepek, ünnepkörök és bűnbánati idők, ha az egyház szellemében éljük meg őket, évről-évre jobban beleérielik a lelket az örök Szabbat
nyugalmába.
Lényeges feladata mindenkinek, hogy gondolkozzék : hogyan alakítsa ki
tehetsége és mindenkori életviszonyai szerint napjait és éveit úgy, hogy ezáltal
előkészítse az Úr útj át. A külső beosztásnak mindenkinél másfélének kell lennie ,
és az idők folyamán a körülmények változásához is alkalmazkodni kell. Az eszközök , amelyek arra szolg álnak , hogy az Örökkévalóhoz kapcsolódjunk, kapcsolatunkat éberen tartsuk, vagy akár újraéljük - a szemlélődés, a lelk i olvasmány, a liturgiában való részvétel , a népi ájtatosságok stb . - nem mind és
nem minden időben gyümölcsözőek mindenki számára . Szemlélődni például
nem tud mindenki egy és ugyanazon módon . Az a fontos , hogya leghathatósabbat tudjuk kiválasztani és hasznosftani a magunk számára .
Ha a Szűzanya útját szemlélődve átgondoljuk Gyertyaszentelőtől Nagypéntekig , őáltala fogunk találni belső csend hez vezető utakat.
Edith Stein

A TABERNÁKULUM ELOTT
Uram , benéztem hozzád az utca z űrz avar áb ól . Szeretnék egy kicsit megnyugodni nálad . Fáj, amit tapasztalok, elszomorít. A nagy tülekedés, rohanás , a
sok nyomor és szenvedés. Az emberek alig tudják valójában , miért.
Istenem! annyit gyötörtelek mostanában a saját kis ügyeimmel. Engedd,
hogy most szenvedő embertársaimat hozzam eléd , hogy róluk beszéljek, nekik
próbáljak segfteni.
Tudom Uram , hogy nagyon elkanyarodtunk tőled. Oly messze, mintha nem
is tőled kaptuk volna a létünket, mintha nem te lennél az életünk cé lja . Kikapcsoltunk az életünkből , mint akinek semmi köze hozzánk. Magunk akarjuk boldogftani magunkat. De naponta tapasztaljuk, hogy nyomorunk olyan arányban
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n6, amilyenben távolodunk t őled. Napjaink tele aggasztó eseményekkel. Háborúk, szerencsétlenségek tizedelik az emberiséget. Meg-nem-értés, gyúlölet az
egész vonalon . Szétzilált családok, elárvult gyermekek, elpusztult otthonok,
menekültek százezrei. Éhhal álra itéltek, nyomorékok. Gyengék letiporva, ártatlanok bebörtönözve. Nincs kín , amit a mai emberiség nem érez. Irgalmatlanok,
önzők lettünk nélküled. Csak saját vélt boldogságunk után törtetünk mindenen
keresztül. Szörnyú ez a látomás I A te elgondolásod ez, Uram, vagy mi magunk
zúdí tj uk magunkra ezeket a mérhetetlen szenvedéseket? Hiányzik ez a te megváltó sz e n ve d é s e d b ő l ? Ha már szenvednünk kell , nem tudnád megértetni velünk , mil kezd jünk a kínjainkkal, hogy tönkre ne menjünk alattuk? Hogy valami
megváltás sarjadj on belőlük a magunk és mások számára . Mi a terved ezzel
a sok szenvedéssel? Minden kor emberének ez volt a kérdése. Ez a mienk
isi Bár kétezer éve a feleletet is tud juk rá, a kérdés ezerszeresen hangzik feléd
naponta. Nem akarj uk ezt a feleletet, amit kaptunk. Téged és keresztedet. Nemi
Menekülünk tő le . Igy menekülünk tő l ed ls, és rohanunk feltartóztathatatlanul a
vesztünkbe, a még nagyobb és még értelmetlenebb szenvedésekbe. - Uraml
a közelemben is annyi a nyomor. Itt is alig tudok valamit kezdeni. Vagy még
attó l is visszar iadok, amit tehetnék. Mit kezdenék az egész emberiség nyomorával? Egy csepp lenne a tengerben minden er óleszltésern. Eléd hozom , Uram ,
minden kínu nkat , gyöt relmün ket. Mint egyetlen meggyötört testet, Szúzanyád
ölébe helyezem az egész emberiséget. Nézz rál Ezer sebbál v érzik, mint te a
kereszten. Nézz rá és Indulj on meg a szíved rajta I Mentsd megl Sokszor megkísért a gondolat, hogy lemondtál rólunk. Engeded , vagy akarod, hogy úrrá
legyen rajtunk a bún minden következményével együtt. Megérdemelnénkl De
te, Uram , irgalmas vagy. Valahol ezt olvasom: ahol elhatalmasodik a bún , túlárad a kegyelem. Arassz el bennünket kegyelmeddel , Uram , hogy föleszméljün k és hozzád térjünk .
Azt ls meg ígérted, hogy velünk maradsz a világ végezeté ig. Igéreted valóra
váltá sa az Olt áriszentség . Engedd megtapasztalnunk, hogy itt vagy, és hinnünk,
hogy egyedül le tudsz segíten i rajtunk . . .
Alexia

I:LMI:NYBESZÁMOLÖ KRAKKÖBÖL A PÁPA LÁTOGATÁSÁRÖL (1983)
A lengyel földre é rk ez ő utas els ö nagy élménye a határmentI falutól kezdve: egy
ország ünnepel! Az els ö kis falusi fatemplom tornyán már lengeti a szél a pápai lobogót. Még a legkisebb tanyasi ház ablakában ls a Szentatya és a czestochowai Szüz
feldIszltett képe. Ajtókon. erkélyeken, kerít éseken ugyanezek a képek és a sárgafehér vati káni zászl ó, Mindez a legtöbb helyen szines lámpasorral klvlláqltva, mint
nálunk a karácsonyfákon. Kis erdei kunyhók és lakótömbök tlzemeletes bérházal mind
Igy ünnepeltek, akár arra ment a pápa, akár nem. Ahol pedig járt, ott vlrágerdO volt.
Az országúton. ahol autója végigment, feldiszitették a fákat. Oszlopokat vertek le,
fakereszteket állítottak , s mindezt szines szalagokkal, k ö szö ntő teltratokkal. vagy szögesdróttal kötötték össze. A drótsorok között a nevek: Auschwitz, Birkenau, Katowice,
Ravensbrück - és a többi koncentrációs táboré piros fonallal.
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A messzi földről érkezett zarándok min dig szokott ajándék ot hozni a czestochowai
Szüznek. Igy tett ll. János Pál is. Első hazatérésekor egy arany rózsaszálat hozott,
amely azóta ott áll a kép jobb oldalán . IOs most? Most hozta átl ött cin gulus át és fehér
pápai ruhájának véres, szétron csolt részét. A pápa ide , a Sz űzanya elé úgy jött , mint
a gyermek haza, anyj ához, hosszú út ut án. Elébe tette ruháját: Nézd, ezt t ett ék velem!
- IOs neki köszönte meg fölgyógyulását, újból felaj ánlva magát : Totus tuusl Ez volt
egyik legm ély ebb élményem.
22-én regg el 8 ór akor már ott voltunk a Bloni án, amely Krakkó leg nagyobb szabad
t érs ége, 3 millió emb er fog adására. Eredeti rendeltetése szer int teh é nl egel ő ma is.
Két napja tak arították össze. A várakozás idej e alatt a mikrofonban neves szinészek
adtak el ö az alk alomhoz il l ő ve rs eket, és is mertették a boldoggá avatandó Rafael KaIInowski és Ad am Chm ielowskl - A lbert te stvé r - életét . Egy.egy éneket vezet a
karmester, a három millió ember együtt énekel.
A pápa már fél t izkor meg érkezett. Tíz órakor kezdet ét v ette az ünnepélye s szentmi se. Evangélium után a pápa a Jó Pásztor ról beszél t 35 per cen át . Egyszer külö nösen
nagy tapsot kapott, és a nép csak úgy zúgott. Kért em a mellettem állókat, ford íts ák
le, mit mondott most . Azt felel t ék , hogy csak a zsoltárt idézte: . Hal álos árnyak völgyén hogyha járok, M ég ott sem f élek semmi bajtól , Mert ott is ott vagy énvelem : A
hívek könyörgésére öt en-hatan állnak a mikrofon elé, közt ül egy kármelIta n ővér ls .
Most következett egy csod álatos, nem rövid szertart ás: ez adom ányok felaj ánlása.
Hármasával-négyes ével t érdeltek a Szeritatya elé ajánd ékaikkal akármellták, alberti nák l ök Boldog Albert ereklyéj ét vitték) . Négy krakkói férfi középkori lovagruhában
viszi adományát, azt án népviseletben mennek egy Sz űzanya-k éppel , majd négy bányász
. . . A Szentatya mindegyik kis csoporttal beszélg et egy keveset , de kül önösen . sokat "
a kármelIta ap ácákkal. Az adom ányvivők sorát négy csí kos ruhás volt láger lakó zárta .
A szent áldo záskor 3 millió emb er a helyén maradt, papok ezrei hozták közérik az Eukarisztlát.
Amikor már mindennek vége voit, a Szerit atya - újból egyszerű feh ér ruh ájában megállt az oltár előtt, öv éivel szemben. Csak állt, szó nélkül. Az élje nzésre hol kit árt
karral ölelt mindannyiunkat, hol pedig magába mélyedt, leen gedett karr al, lehajtott
fejjel , szinte összeroskadva . Hogy mi volt a lelkében, ki tudná me gmo ndani ? De azt
láttuk, hogy megtörölte a szemét. - Most nem jött oda az emberek hez, rnlnt régen,
hanem az autó elszág uldott vele. 1 óra 6 perckor ért v éget a boldog gá avat ás. A tömeg
lassan , fegyelmezetten lazult. Senkin ek nem volt slet ös, mindenki várt egy kicsit.
Semmi idegesség, semmi erőszakoskod ás, senki nem akarta eltiporni a másikat. Nekik
így volt természetes.
Sietve megebédeltünk, és indultunk Nowa Hutába a t emplomszentel ésr e. 3 órakor
már olvasót Imádkozó, énekelve várakozó milliók voltak ott, a nagy meleg ellenére.
Fiatalok Ivóvizet hord tak körül kann ákban. és egyetlen poharukból Inni adtak annak,
ak i kért . Fóleg öreg kezek nyúltak érte. itt is a mikrofonon keresztül vezették az lrnákat .
A szabadtéri emelvényre é r ke z ő Szeritatyát Macharsky bíboros köszöntötte , majd
egy 4-5 éves kisl ány virágcsokorral, aki aztán a fóp apok s űr űj ében el t évedt. M ikor
ezt Macharsky észrevette, f ölkap t a a kis lányt, levi tte a l épcs őn, és átadta hozz áterto zóin ak. A töme g nagyon megtapsolt a.
A Szentatya a templomszentel és liturgiáját imádkozza. Most oldalról látom, és a
fény val ahogy úgy esik. hogy feltűn i k kö rt n y ű ruh ájának áttetsz ős ége . Fehér reverendája
úgy lebeg a szélb en, hogy szinte érezni: nincsen sulya és nem meleg . Utána hallom ,
hogy ez golyóálló ruha, az amerikaiak készítették neki , a súlya mind öss ze 90 gramm .
Egyszer beszéd közben a szél elfújta a Szeritatya papírj át. De ezt csak iátnl lehe.
tett, a beszéd folyamatossága nem tört meg. - Orökre a f ülemben marad hangjának
fegyelmezettsége és érzelgősség nélküli erös szeretete, ahogyan kimondta ezt a két
szót: .Slawa Polskal' [lOljen LengyelországI) Nem patetikusan kiáltotta, Inkább csak
mondta. Halkan, egyszerűen , mint amikor egy régóta nyilvánvaló mély szerelmet egy·
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szer mégis csak kimondanak. ~s ami érdekes volt: népe ugyanigy vette. Nyugodtan,
mint amit úgyis tud, ha nem mondanak, akkor ls .
A szartartás a pápa Dicsértessék-évei zárult 6 órakor, és őt megint olyan gyorsan
elragadta a papamobll, mint d élel őtt.
Igy történt, hogy láttam a pápát, De nemcsak öt, hanem az anyaföldet ls, amelyból
klnött, a lengyel kereszténység ezer éves termékeny talaját.
Egy résztvevő

LEVELEK A MISSZIÚBÚl
A lutsaol Szentcsalád kórházat P. Jaschkó Inditotta ell962-ben. Hamarosan oly sok
betegünk volt. hogy Igazi kórházat kellett épite nünk, és állandóan tovább bóvitenünk.
A kórház aranykorában Igen jó orvosok múködtek ott. gyakran külföldiek, akik segiteni
jöttek néhány évre. Mindenki emlékszik még a magyar szlvspeclallst ára, aki Taiwan
legjobb orvosai közé tartozott. A kórházat azért kezdtük, mert nem volt sem ott, sem
a közelben. IOs ma sincs, de a jobb közlekedés rnlatt könnyebb elérni a távolabbi, de
jobban felszerelt kórházakat . A környék szegényeinek. a tanulóknak, munkásoknak,
elsösegélyre szorulóknak továbbra is szükségük lenne rá. Ehhez azonban kellett volna
néhány n őv ér és legalább egy jól képzett orvos, de sajnos régi orvosunk távozása
után nem tudtunk megfelelót találni, Igya betegek, fóleg a fekvóbetegek száma erősen
megcsappant. IOn is már 75 éves vagyok. utánpótlás pedig nincs. A magas fizetések
miatt már nem sokáig tarthatta volna fenn magát a kórház, ezért hosszú tanakodás
után P. Provinciális úgy döntött, hogy zárjuk be, Illetve folytassuk Potzuban, a rnlsz.
szió központlában, ahol már hosszú ldö óta van betegkezelónk. Az orvosokat és a személyzetet végig fizettük, és az utolsó napig 24 órás szolgálatot tartottunk. Az elbocsátott alkalmazottak végklelégitést kaptak. Ez úton ls köszönetet mondunk a kórház jótevölnek. akik lehet övé tették az alap ít ást és a 12 évi múködést. Fóleg a szegény betegek gondozásában végig meg tudtuk állni helyünket. Igyekezni fogunk ugyanolyan
szellemben folytatni a munkát Potzuban a Szent Család klinikán.
A kórház bezárása után két hónapra Európába látogattam. Nem tudtam más vízumot
szereznl, csak olaszt és magyart, igy .csek" Rómába és Magyarországra tudtam mennI.
De talán jobb is volt Igy, mert Igy ls nagyon megviselt a sok utazás. Megható volt
találkozni otthon egyesekkel 43 év után. Persze a családban volt nagy öröm, még négy
testvéremet találtam életben gyermekeikkel és unokáikkal együtt. Magyarországon
néhány nap alatt több puszit kaptam, mint 43 év alatt Kínábanl Augusztus végén értem
vissza Taiwanba. Lábaim megdagadtak és fájtak, (gy egy Idóre kórházba utaltak. Hálás
köszönet a dollárok ért. bizony jól jött, mert éppen felmondott az orvosunk, és az új
orvos beiktatása 160 dollárba került. De van jobb hlr ls. Amerikából jelezték egy gyógy.
szerküldemény feladását. ami kb. egy évi szükségletet fedez nekünk. Deo gratias.
A Szolgálatban elóbb a nekrológokat és a missziós leveleket kezdem olvasni, de
csak naponta egyet . Egyik-másik, például a 79 éves Györgylke vagy egy Klener László
irása valóságos lelki élmény .
Császár György SJ
Holy Family Cll nic
245 Chungcheng Rd.
Potzu, Chlayl, Taiwan 613, R.O.C.

+

IOletem 70 évéból 47-et töltöttem Távol-Keleten: 17-et KInában (2 év nyelvtanulás.
4 év teológia, 1 év harmadik probáció. 3 év misszionárius munka, 7 év tanárság a
teológiánkon) . Amikor ártett ek a honq-konq] határon, az elöljáróm felajánlotta három
lehetóségból (teológi ai tanárság, diákpasztoráció, vagy klnal-magyar szótármunka)
a dlákpasztoráclót választottam Manilában. Három év múlva (1956) a volt klnal rnlsz-
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szionáriusok Manilában a kina I lakosság gyermekeinek Iskolát nyitottak (Xavler School),
s engem ls meghivtak a tantestületbe. Az elmúlt 28 évet e munkában töltöttem, Jelenleg mint az érettségiző osztályok .diák-tanácsadója· (lelkiatya, tanulmányi irány itó,
pályaválasztási tanácsadó) . Ugyanakkor az egész iskola irattárának vezetője vagyok.
Az elmúlt 5-6 év alatt 68 csoportot (érettségizőket és öregdiákokat) vittem lelkigyakorlatra, s ebből 46-nak én adtam a lelkigyakorlatot. Ez igen sz ép és örvendetes
.h étv éql" foglalkozás (csütörtöktől vasárnapig), de elveszi a pihenőnapokat. Jelenleg
én vagyok az egyetlen az eredeti alapító csoportból. Ismerek mindenkit, aki nálunk
végzett ... I:n szolgálok hídként az iskola és az élet között. 26 évig vezettem a Márla
Kongregáclót. Az Iskolánknak (kb 2700 dlák,óvodától elök észtt ö Iskolán, 7 elemi n és
4 év középiskol án át érettségIIg) nagyon jó neve van. A diákságnak kb. 70 %-a kinal
eredetű, 30 % tiszta filip inó . A középiskolában a diákok 90 % -a katolikus.
P. Papilla Lajos SJ
P. O. Box 657
Manila, Philipp ines

+

Szept. 26-án szerencsésen megérkeztem Kinsh asába. Nem egyedül. Négyen voltunk
misszionáriusok: két fiatal Indiai és egy Fülöp-szigetI. Ez egy kicsit elgondolkoztat.
17 évvel ezelőtt, csaknem ugyanezen a napon, öten érkeztünk Brüsszelból, mind európaiak. Most a négy közül három színesbőrü volt . Ha ez így folytatódik, húsz év múlva
Kinshasából Indulnak majd sötétbőrü misszionáriusok Brüsszelbe, az elpogányosodott
európaiak megt érítésére. Ha a j ö lsten ls úgy akarja, akkor a közeljövőben két flatalembert szentelnek pappá régi missziós plébániám területéről. - Klnshasában tartományfőnököm fela jánlott egy munkaterületet 100 km-nyire régi munkahelyemtől, a
Klkwit egyházmegyében. Gondolkozás nélkül elfogadtam. Régi munkahelyemen, KaIengében, Kenge egyházmegyében egyedül voltam, és kb. 15 OOO hivő tartozott missziós
plébániámhoz. Ennek a missziós központnak neve: Tumikia . Itt nem vagyok egyedül.
Ide is kb. 15 OOO hivő tartozik, de a terület jóval kisebb és s ürubben lakott. az utak
jobb állapotban vannak. Igaz, Kalengében volt egy erős terepjáró kocslm. Itt pedig
nincsen. Ez különösebben nem zavar . Kalengében ls sokat kellett gyalogolnom. mivel
másképp nem tudtam megköz elíteni a rám bízott falvak egy jó részét. Most egy sátorra lenne sz üks éqern, hogy ha rám esteledik. bárhol fölüthessem. De ha nincs sátor.
az sem zavar. Már megszoktam, hogy nomádabb életet élek , mint valamikor a vándor
cirkuszosok és a vándor köszörüsök . Nem vagyok rá kötelezve, de szívesen v állalom.
Hála Istennek van hozzá elég erőm és egészségem . Hálás tisztelettel köszöntöm a
missziós munka iránt érdeklődő magyar paptársaimat is.
P. Pálinkás István SVD
Maison SVD, B. P. 7463
Kinshasa 1.. Rép. du Zaire

+

Miután 1982 karácsonya el őtt visszatértem hazai szabads áqomröl , újult erővel vetettem magam a munkába. A szabadság hónapjai ugyan csodálatosan szépek voltak,
de az ember örül , ha ismét otthon van mlsszl ös állomásán. A következő hónapokban
még sok munk ába került a tájfun nyomainak eltüntetése. Folyt a falusi kápolnák építése és a mangyánok közti tevékenység . Sok munkánk volt a lelki napokkal , els ő áldo
z ökkal. hitoktatással, csoportszemináriumokkaI. Húsvét ut án egy kis nyugalmat rem éltem . Másképpen történt. Húsvéthétfőn a vatikáni adó bemondta , hogy Mindoro nyugati
része külön apostoli vikariátus lesz ; első püspöke egy fiatal bennszülött verbita . Másnap visszahelyeztek oda, Sablayanba, ahol azelőtt teljes 20 évig dolgoztam . Ez a Fülöpszigetek legnagyobb missziós plébáni ája. Hat éve nehéz sziwel jöttem el onnan, most
pedig majdnem féltem visszamennI. Nem vagyok már olyan fiatal, mint 25 éve. amikor
hosszú gyalogutakat tudtam meqterml, hátamon a misebórönddel. De lsten akaratát
láttam új beosztásomban. Az embereknek így magyaráztam meg: MI misszionáriusok
olyanok vagyunk, mint a katonák . Jön a parancs , - megyünk és engedelmeskedünk.
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Máskülönben hTvelm megostromolták volna az elöljárókat. hogy vonják vissza a rendelkezést. Nekem ls nehezemre esett a válás . De amikor az utolsó napok egylkén egy
14 éves fi únak adhatt am föl a haldo klók szents égelt. és a szentáldozás után i boldoq sága rám ls átáradt. azt gondoltam: ez egymagában ls megérte volna az öt éves rnlszsziós munkát. Két óra múlva ls t en magához hlvt a.
Sablayanban hálásan és örö mmel fog adt ak. De a munka Igen nehéz. Az esös évszak
áldás. de nehézzé t eszi a k özlek ed ést, és egyben a tájfunok Ideje. Július végéig sok
nehézség árán már siker ült minden mi ssziós pl ébánlámat fölkeresnem . A lakosság
ma kb. 45-46 OOO . s z éd ít ő szám két lel kipászt orn ak. mikor egyes egyházközségek
40 km-r e ls esnek a központtól. M indez mut at]a, mi lyen szükségü nk van Imáikra és
áldozataik ra. Gyakr an gondolom: mire mennék e ről ködé s e m m e l Imádságos és anyagi
seglts égük nélkül ? Nagyon érzem nyomor úságomat és ürességemet. M égis mind ig
új ra az Úrn ak ajánlom magam: használjo n eszközül keg yelmének.
A missziós Iskolában 636 ta nuló nk van 25 t an e r ő v e l . 27 áll ami ált alános Iskolában
több mint 6000 gyerek hitokt at ásáról kell gondosko dnom. 12 hltoktatónó m van. Húsvétig
mInden fal uban népmissziót akarunk tartanI. Me grendeztük az e l s ő karizmatikus megújulásl szemináriumot 78 résztv evővel. Néhány faluban kis átmeneti kápolnákat épít ünk.
Van két pr im it ív pogány csoport ls a sziget ös lakoss ágából. a mangyánok és a batangák. kb. 700 család a hegyes vi déken. Rendszeresen fölkeresnek cso portokban. 40 km
távols ágról ls. pers ze gyalog . Orvos sággal és egyéb segfts éggel megnyerem a bar átságukat . és hívnak. hogy beszéljek nekik Isten ről. - M unkánk annyiféle és olyan nehéz.
hogy Itt-ott két elkedem. meg tu dj uk-e csi nálnI. Magunktól biztosan nem . de a Szeritlélek segits égével Igen . Egy bizonyos: a sok munka és fáradság ell enére sok örömünk
van. papoknak és világiaknak egyará nt. t:s lsten kegyelme az öröm hangnem ére van
beáll ít va.
Egészségem nem éppen kleléqlt ö. Egy folyón átkelve felborult a csónak . és a vízbe
estem. Csak a m i s e b ő rö ndöt sikerült megment enem az átázástól. Váltóruha nem volt
nálam . Mi re két fa luban el mondt am a szentrnl s ét, meqsz áradta rn. De az eredm ény
Ideggyulladás lett. Az Úris ten gondoskodik ról a. hogy az embernek legyen elég keresztje. de annál Inkább elhalmoz bennünket miss zion áriusokat szeret etéve l.
P. Halász Lajos SVD
Sablayan, Occ . M lndoro 4303
Phllip pines
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M indig szebb papnak lenni. mert sok aknak segTthet az ember. lO rzi . hogy szükség
van rá . ha mindenféle prob lémával hozzá fo rdulnak. Vannak derék falusi gyere kek .
aki k olyan szegények. hogy abba kellene hagyn iok a tanul ást . ha nem kapnak től em
segits éget . Il yen kor nem tud ok nemet rnondanl, amíg még vala mi m van. Karácsonykor
nagy öröm a szegények sugárzó arca . akik a karácsonyi kosarat kapják.
IOv elejé n (1983) árnyék ban 400·os h ő s ég volt egy t elj es hónapig. M ajd megfúltunk
a porban és a szélbe n. Az aratás elég jó volt . de az árak Igen alacsonyak . Jan. 21-én
20 dekás és még nagyobb jegek est ek. beverve az ablakok at. h áz tető ket és autók at.
Ily en látványban Itt még senkinek sem volt része. - Febr . 6-án pl ébánlaternplornunkban e l s ő ízben ment vé gbe négy lány ünnepélyes beöltö zése a ferences rendbe . Több
cursill o-összejövetelünk vol t . Hogy a szenté vben emeljem a hit életet. újból családról
családra küldök egy Szüzanya-szobrot . Körmen etben viszik át naponként . Este összegyül a szomszédság ImádkoznI.
Jún. 27·én a nagymis én jól ráijesztettem híveimre. Már el őtte nem jól éreztem
magam. de nem akartam a mi sét elhagynI. Eljutottam átvá lt ozás ut ánig. aztán egyszer
csak ájulta n estem a föl dre . Nem tudták. ml bajom. IOn azonban tudtam : az alacsony
vérnyomás. Tíz perc múlva már Ismét jó l éreztem magam. és folytattam a mis ét . A
s lr ö emberek erre megvigasz taló dtak . Sokan meglátogattak ut ána. hogy lássák. hogy
vagyok. Utána orvosságot kapt am. az helyrehozta a vérnyomást . A munkakedv pedig
nem hiányzik. míg a [ ó lsten életben hagy.
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ArgentInának nagy problémal vannak . Egyik az Infl áció. Havonta legalább 30 % .kal
emelkedik mindennek az ára. A cukor egy hónap alatt 300 %·kal lett drágább. Nagy
baj az áradások. ami már egy év óta tart. 2 millió hektár földet öntött el a víz. 200 OOO
embert kellett kltelepitenl, és majdnem mindenüket elvesztették. Aztán itt a lakáskérdés. 1 millió lakásra lenne szükség az országban . De Buenos Aires-ben 45 OOO lakás
áll üresen. Miért? Mert a lakbér magas, a munkab érek pedig alacsonyak. Hazámfial
segItségével egy·egy probl émát meg tudok oldanI. Itteni bevétel em a megélhetésre
sem elég.
Szeptember volt az év legnehezebb hónapja : káplánomat operálták, igy kétszeres
rnunkát kellett végeznem . De hála Istennek. a lelki örömök mindig elég nagyok ahhoz,
hogy minden mással meg tudjunk blrkózni.
P. Tunkel Jenő SVD
8185 San Miguel Arcángel
ArgentIna
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1953·ban érkeztem Calapanba k áplánnak. Akkor Baco még Calapanhoz tartozott.
Hetenként egyszer járt oda egyikünk mis éznI. A kápolnácska 4 X 8 rn-es volt. 1956ban Bacóba költöztem egy kisérő fiúval. A pléb ánia még csak félig volt kész, ajtó és
ablak nélkül. Hétköznapokon a küls ö missziós állomásokat látogattuk. Vasárnap reggel
ott álltunk a kápolna előtt. és számoltuk az érkezőke t . Orültünk, ha húszan voltak .
Aztá n 1957-ben fölépítettük az el ső templomot, fából. A templomlátogatók szaporodtak. A küls ö állomásokon bambuszból és pálmalevelekból épitettük az első kápolnákat.
Egy tájfun nyolcat elfújt. 1957. feb r. t- én jött hozzám Oulntin lIao mint 11 éves kis
koldusgyerek. Ma nagy. erős férfi . és még mind ig nálam van. 1961 /62 -ben voltam
elő ször Európában szabadságon. VIsszajöttöm után kezd ödött a nagy épltö munka
Bacóban. Ma a rendezett missziós állomások közé tartozik. Célomat elértem, és akkor
újból átadta m Bacót a püspöknek. Tevékenységem 25. évfordulóján, 19B1. dec. 12-én
leköszö ntem . De csak 82 októberében adtam át utódomnak a helyet. Utána visszakerültem Calapanba az Itteni missziós ház rektor ának. Bőven van tennivaló. annyi a
konfere ncia, lelkigyakorlat és gyúl és. Gyakran aIIg van szabad ágyunk. Egy darabig
még Bacóban ls helyt kellett állnom . De okt . 12-én betöltöttem 70. évemet. most már
nem tudn ám előbbi munkámat végeznI. Itt legalább van Idő Imádkozni, olvasni és egy
kicsit pihenni ls .
Adományait ok a szegényeknek és betegeknek segíte nek. 1981·ben a pusztltd tájfun
csak Bacóban 900 házat rombolt le. 1983 esőtlen volt . Egyes vId ékeken 6-9 hónapig
nem esett. Igyarlzsaratás gyenge volt. vagy semmI. A kis patakok kiszáradtak, tű z
vészek pusztltottak.
Október 22-én 19 verbita diakónusunkat szentelték pappá. 9 fiatal külföldi mlsszl öba megy közülük . Ez most már minden évben így van.
P. Tunkel Viktor SVD
St. Raphael Mission House
Calapan 4401. Or. Mlndoro
Phillpplnes

LEVELESLÁDÁNKBÓL
- Köröskörül egész földünkön csupa harc. gyúl ölség. marakodás a mindig nagyobb
jólétért. élvezet ért , vagy ellenkezőleg a nagy nyomor klált segítségért. Ennek elle nére
hinnünk kell abban. amit Jézus mondott: .Bízzatok, én meggyőztem a világot." Napnap után. miko r kezembe veszem az újságot . el-e lf og a szomorúság, aztán próbálom
egyensúlyba hozni a dolgokat . Iste n tudta. hogy Ilyen lesz a történelem . mégis érdemesnek tartotta megteremteni az embert. S őt ő maga személyesen beállt ebbe a t ört énel embe. és Irányi tó ként itt maradt között ünk a világ végezet éig. Hát így aztán na.
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ponként újból és újból megnyugszom. - Most vasárnap, a húsvéti ünnepl szentm is én
hir deti kl prímásunk a szentévet. Sok kegyel met t art ogat számunkr a az Úr, és rem élern, készülünk ls ennek befogadására. Szentatyánk valóban szószeri nt tel jesitI a Jézusi
parancsot : .men jetek az egész világra. hi rdessétek az evangélIum ot." AIIg jött haza
fárasztó útjá ról , márls özönleni fognak hozzá a szentévi zarándokok . Személyében mondják - van valam i lenyűgöző, valóban karizmatikus ember . Nagy dolog, hogy egymás után Ilyen rendk Ivüli emberek kerülnek Szent Pét er székébe.
- Jártam a Szent Péter bazilikában, és Péter s írl ánál próbáltam egyházunk sors át
megbeszélni alapítójával. Persze megragadtam az alkalmat, és elfogadtam az Egyház
nyújtotta lehetőséget a szent évl búcsú elnyerésére . Nevetségesen csekély dolog a
teendő az ügy horderejéhez mérten . I:ppen ezt tartottam nagys zerűn ek . A felülmúlhatatlan nagylelkűség megszégyen ftő, his zen nem vesszük Igénybe az eszközöket .
Saját megmentésünkről van szó , és aIIg vesszük komolyan . Nagys zerűn ek tartom , hogy
bizonyosak lehetünk lste n Irgalmában, és mégis bizonytalan minden körülöttünk, még
a tel jes búcsú ls az. mert végső fokon nem tud juk . valób an megf eleltünk-e a csekél y
követelményeknek. Nem a lehetőségben van a kétség , hanem tal án a saját hozzáIlásunk m in őségében . Jó tudni , hogy végül ls még t alán ettől sem függ a boldogltó kegyelem hatása.
- (Nagyváradról (rják:) Szept . 6-án volt a Szentjobb nagy ünnepe . Szent László
király 1083·ban, 900 éve alapította az otta ni bencés apátságot a Szentjobb őrz ésére.
Előkészületül a plébános négy vasárnapon át Ismertette a hely t ört énet ét . majd trlduummal készültek. Az ünnepl szentmis ére zsúfolásig megtelt a templom . Nagyon
sokan járultak a szentá ldozáshoz. a szentévi búcsú elnyerése végett ls . Délut án a temetőbe ls kivonultak. ahol a régi apátsági kolostor állott. A bencések után pálosok
vették át. 1556-ban Telegdl Miklós karddal támadt reájuk. és hét szerzetest megöltek.
Nevüket nem tud juk . Csak az örök élet könyvébe vannak beírva . - Szept. 20-22-lg
szentévi papi lelkigyakorlat folyt. Naponta de. 1/ 2 10 és t t -kor, du. 3-kor a székesegyház Jézus Szive kápolnájában Gocs György bihari kanonokplébános vezette az él énk,
szlnes. tartalmas elm élkedéseket. Jól esett hallani megemlékezéseit. az egyetemi
évek élm ényeit (Innsbruckban tanult a Canlsl anumban, többek közt Karl Hahnern éll ,
saját lelkipásztori tapasztalatait. A nehézségek ellen ére is a papság jó része részt
vett. - Szept . 23-án papi gyűlés volt liturgikus vonatkozású megbeszélésekkel. 30·án
a betegek áldoztatása a városban . 32·en áldoztak . Egyik az ortopéd kórházban, egy
fiatal nő. Lábát bokán felül levágták. Munkahelyén szemet vet ett rá egy férfi. Rá akart
támadnI. O szorult helyzetében felnyitotta az ablakot, és kiugrott a harmadik emeletről. Vannak hősök , szentek közöttünk napjainkban ls .
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- Nov. 9-én a nagyszebeni szász evangéli kus hittudományi főiskola tuther-kollekvlumot tartott a jubileum alkalmából. Tíz rövid referát um vol t . délelőtt 3-3, délután 4.
mindegyik sorozat után egy órás vita . Hét evangélikus előadó (tan árok és doktor-plé bánosok), valamint egy-egy katolikus , ortodox és református vend é gelőadó. A gyulafehérvári papnevelő Intézet szent írásprofesszorának t émája volt: . Lut her a mal római
kat . teológ ia szeml életében." Különben jelenleg a kolozsv ári Egységes Protestáns
Teológiának két részlege van : Kolozsv árott magyar az előadási nyelv, ott tanulnak a
reform átus , unitárius és magyar evangélikus növendékek. Nagyszebenben német nyelvű
részlegük van a szász evangéli kus (eplszkopallsta ) növendékek részére . Tehát tulajdonképpen négy egyházat látnak el. - Másnap, tü -én, a valód i születésnapon a szász
püspökség rendezett ünnepséget. Katolikus részről segédpüspökünk volt jelen a szebeni főesperes kiséretében.
- December 4·én megható emlékezés folyt le Tiszaújfalun (mal nevén Tiszaalpár
11.) dr. Bánk József váci érsekpüspök vezetésével. A templomot ul. 40 éve konszek rálta
az akkori váci püspök, s ugyancsak 40 éve halt meg Kühár Flóris OSB, a templom
épltö]e . aki a krlpt ában várja a feltámadást. Az érs ek atya szeretettel szólt a templomot majdnem megtöltő mintegy 700 hlvöhöz. 1927-ben lsten angyalai : bencés obláták
84

jelentek meg az Al föld pusztaságában. ahol az Alp ár- Kiskunfélegyháza-Csongrád
alkotta hároms zögben nem volt te mplom. nem volt pap. Az ö alap ít ó Igazgatójuk volt
Kühár Flór is . Bár tud ós ember volt . egye temi t anár. mégis megszer ette a .puszt ák
n ép ét". Ismerte őket. és a t anyák között hatalmas templomot épitett nekik Jézus Szíve
tiszteletére. A főpásztor fel hlvta a f igyel met arra. hogy újra tartsuk fo ntos nak a Jézus
Szlve-tlszteletet, hisz en Ű a szeretet f orrása . A t emplo m az Imádság háza. Sokan
vannak. akik elfelejtettek im ádkoznI. A szül ök már kicsi korukban t anít sák meg Imádkoznl gyerm ekeiket. A cs alád egységének ls m egőrz őj e az imádság. Tartsuk fo nt osnak
a Szentírás olvasását. - A szent mis e végé n bejelen tette. hogy Benedek Sándor hely.
bell plébánosnak esperesi ci met adományoz. M is e ut án mindenkí a krlpt ába ment, ahol
Jáki Zénó OSB pannonhalm i alpe rje l mondott Imát .

+
- Nagyon szer et em a betegeket. Igaz. az én egészségem sem a legjobb. De ha
szeretettel szolg álom a bet egeket. ellá tom őke t. az külön ös erő t ad. Saját t apas zt alatom . A Szüzanya segít nekem élnI. Ha a rózsafüzért ell mádkozom reggel vagy napköz.
ben. akkor jó a közérzetem és nyugodt vagyok. ha pedi g el mulasztom . akko r Ideges.
izgatott vagyok . a munk ám nem megy úgy. ahogy kell . (gy van!
- Minthogy már 69. évemben járok. s volt már Infa rkt usom is . szeret ném Szolq álat-sorozatornat egy most v égz ő kispapnak ajándékoznI. M ár nem annyira nekem. ha nem a fiataloknak volna rá nagyobb szükségük. t:n már a szobámból más bet egségek
miatt sem Igen t udok klmoz duln l, hát a fi ataloknak szeret nék segítenI. Egyébként természetesen kér em. hogy szíveskedj ék a Szolgálatot továbbra is küldenI. Szeret nék
mellette kitartani halálom óráJ áig.
- Nagyjából közepes egészségi áll apot ban vagyok . Úgy értve a . közepes" -t, hogy
naponta rosszabbul vagyok ugyan. mint t egnap voltam. viszont napont a jobba n vagyok .
mint holnap l eszek .. . Soks zor kis sé Irigylem azokat. akik az Úr szántó földj én munk álkodnak, szórják az lsten Igéjének magját . Ha sok mag esi k ls az út f élr e. a t övis ek
közé és a sziklás hely ekre . mégis csak boldo gok . hogy szórha t ják . és rem élhet ik. hogy
a jó föld be ls kerül. Az én beteg keze m bő l bizony már kih ulIt minden mag. Csak a
betegség és szenved ések magvaít tudom szórnl . de rem élern. hogy . akik sirv a vetn ek.
majd örvendezve hord ják aratás kor k év éiket ."
- A 74. év közepét t aposom . M unkáim már nem sokat érnek. de az lma és a ke·
reszt nyitva áll az öreg trottlik számára ls. A jó l st en keze bi zony jó hely. Nem is
olyan fontos. hogy puha legyen . Kemény volt az a Golgot án - és abból élünk valamennyien. Jó Jézusunk nekünk is enged abból valamics két . Hála legye n érte Űn e k i.
- Közel egy éve élek . rernete" élet et. Me gpró bált atás ez. de mind ig megkapom
az elegendő erőt. hogy viselni tudj am. Egyetl en nagy. igazi cél om kell . hogy legye n
nekem ls: hogy bennem ls m egd i cső ülj ön a Megv ált ó Krisztus. A magam kis bajai t.
közvetlen tervelt. szándékait. elk épzel éseit. vágy ait a vég s ő célhoz viszonyitott Iontoss águk szerint kell ranqsor olnl , a helyü kre t enni. t:s akkor egy sc lerosís mult ipl ex
sem tr agédia . nem omlott össze semmI. t:s mennyi min den van. amiért fel lehet aján.
lanll Jelen élet módom pozitívuma. hogy most Idömlll iomo s vagy ok. sok l eh e tős é g e m
van az olvasásra. Szentatyánk három enciklikája ut án a II. Vatik áni Zsin at okm ányainak
olvas ásával foglalkozom már hetek ót a. (Lev éllrónk vilá gi !)
- Hosszú élet ! Nagy ajándék a fiatalon való halál. - nagy ajándék a hosszú élet .
ám annyi gond és felelőss ég . Csoszog a láb. csoszog az ész. Legnagyobb gond odafigyelni . hogy Istent ne szomorítsam lsrn étlödö . ceoszoq ásatrnma!". Nagy kegyelem
elkészülve menni haza. M indig kevesebbet Igény li az Úr müvelme t ; engem magamat
akar mlndenest öl. fenntartás nélkül. Mit tehetek ! Zsebemben a behfvóval fi gyelek I
Töröget az Úr . de ha nem törünk ls olyanra. ahogyan elgondolta. cs ak szeret. Hat ártalanul szereti Vár. helyünk el van k észítve. - de f él kész áruval abban a szerv fzben
nem foglalkoznak. Igaz. az Ilyen ruhákat ls kiteszik a kirakatba. de még nem vés árólják .
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- A betegség a nyolcadik szent ség - valaki ezt mondta. Többször fel lehet venn I.
I:s ami a legnagyszerűbb, Atyánk kezéből jön, aki gyöngédebb minden elk é pze l h ető jó
földi apánál.
- Sok élményben volt részem a kór házban; a legnagyobb az, hogy éreztem: nem
vagyok egyedül. Testvéreim (vér szerinti és lelki) nem hagytak magamra. Eszembe
jutott, hogy régebben én ls sokat jártam betegekhez. Úgy van, hogy az élet mindent
visszaad: jót ls, rosszat ls. Nem biztos, hogy attól kapjuk vissza, akinek adtuk, de
ugyanúgy. Ezt már többször tapasztaltam.
- Allapotunk esetleg olyanná válik. hogy elviselése minden tudásun k, meggyőző
désünk és ehhez következetes reagálásu nk ellenére. s minden emberi, testvéri együttérzés. szeretetnyiIvánitás és mellettünk állás ellenére elviselhetetlenséggel határos.
személyes próbát je lent. Ebben az utolsó, nagy fej -fej melletti versenyfutásban legyen
az a döntő remény legalább , az a végső. hogy lelkem és szolgálatom az O gondolata
szerint teljesülhet kl. személyiségem minél értetlenebb, fájóbb és megaiázóbb, minél
olgazságtalanabbnak o vagy .m éltánytalanabbnak" érzett szétzúzásával szinte a végtelenségig - Vele együtt! Sőt a remény legdöntőbb része, hogy utolsó ép elménkkel,
gondolatunkkal ls tudnunk kell , még akkor is, ha szivünk vádolna minket: hogy O
annál Inkább számon tart, minél kevésb é hagyja, hogy érezzük ezt (Mt 27,46). I:s mig
a látható a láthatatlan Gondviselőbe jut egészen, az a soha előre be nem prog ramozható, mindig egyedl keresztút (Vele mégsem magányos!) t estv éreink. embertestvéreink
üdve lehet. A léleknek vannak bizonyltásmódjal. túl minden képzelődésenI S amint
véletlenek nincsenek. úgy ért elmet lenségek sincsenek - és mindez a ml számunkra
ls biztosra Igéri a z t az értelmet!
- Súlyos asztmás vagyok. Gyakori fulladási rohamalm vannak, ami kor áté lern a
haldoklás minden kínját. Amíg az ember egészséges, olyan remekül tu d a szenvedésről
elmélkednI. Nagylelkű .váltatkoz ésokba" kezd. Ha a jó lsten szavunkon fog, olyan
könnyen kicsúszik a lábunk alól a talaj . I:vek óta de sokszor elmondtam : Uram , azért
nem egészen így gondoltami Egyébként vidám természetű vagyok. A szenvedésem
legnehezebb óráit csak a jó lsten látja. és hiszem. hogy nem haragszik rám. ha néha
jól .beolvasok nekl". Elvégre O aztán Igazán tudja, mi lakik az emberben . .. A Nagyhéten fogja ennek teljes valós ágát megtapaszta lnI.
- Rendszerint hetenként meglátogatom egy barátunkat. aki láthatólag megl ehet ő
sen ép elmével. beszédre képtelenül. félig megbénulva fekszik agyvérzé s után Immár
11 hónapja. Néha nehezen birja. látszik, hogy rossz napja van. néha angyali türelemmel mosolyog bele a világba. amellyel már közlekednl aIIg képes, fekszik tehetetlenül
és tétlenül. egyetlen kilátása a végső elmen etel. ilyenkor mindig megerősödve jövök
haza. rnert úgy gondolom, nincs jogunk panaszkodni . minden élet és életfunkció ajándék : amig olvasni, beszélni, dolgozni tudunk, nagy és sz ép dolgokba n vagyunk lst en
munkatársai, ha már csak szenvedni tudunk. akkor már csak a legszentebb funkci óban
vehetünk részt. de azt jobb nem kérni vagy kivánni . attól Inkább félni kell és tisztel ni
azt. akinek ez lett a sorsa .
- Az elmúlt 19 évben hat súlyos eperácl én estem át. Mindenkinek az él eté ben
más és más szerepe van a betegségnek. ezért a klvetftés nem megengedett. Mégis
hadd mondom meg, hogya betegségek nélkül sok minden jó nem történhetett volna
meg az életemben, sőt ha megfelelő alázatta l rendelkeznék, akkor belát nám, hogy
nélk ülük talán az örök üdvösségem ls súlyos veszélybe került volna. Az ember végre
belátja, hogy léte és java másoktól függ, kénytelen elfogadni kiszolgáltatottságát.
Kilép megszokott é l et k e r eté b ő l . egy csomó ember szenvedésére döbben rá, ami t eddi g
esetleg Igyekezett figyelembe nem venni, elbeszélget a halállal, fölteszi a kérdést:
no és ha meg sem halok és meg sem gyógyulok, azt el tudom-e fogadni . és rnlért,
vagy miért nem. Ilyen és hasonló tanulságos kérdések-feleletek során megkapj uk
azt a katekézist, amit nemcsak a világ nem adhat, de még a legkiválóbb teo lógusok
sem képesek megadni.
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- Számomra egyre többet jelent, hogy néhány (mind ig számosabb) kedves személy
Imádkozik érettem. éjjel·nappal , az Úristent színröl szlnre Iátva.kérve-szeretve . Egy
darabig azt gondoltam, hogy mikor majd haldoklom. meakérem. hogy hagyjanak szabadon egy·két széket számukra. akik láthatatlanul ott lesznek. De most már err öl letettem. már öten vannak, akiket ott várok , és végre ls nem követelhetem, hogy annyi
szék legyen az ágyamnál. Végre azonban azt is be kellett látnom. hogy akármil yen
furcsa ls. de most már nyugodtan el álldogállhatnak mellettem, és akár az ágyam sz élére ls leülhetnek, mert nincsen már súlyuk. Milyen nagy öröm az. hogy minden. de
minden megváltozik. Laetanter Ibi mus! Persze ha a ml Urunk megadja a kegyelmet.
De ha nyöszörögve és félve Indulunk ls majd . az sem baj, a fontos. hogy jól érkezzünk.
- Okt. 2-án, vasárnap hajnalban az Úr magához hívta Orsolya nővér ünket . Pócsai
JulIannát. 75 éves volt. ebb ől 44-et töltött a Jópásztor nOvéreknél. Egri tiszti családból
származott , tanftónO lett, és a rendben ls - Ikerváron és Budapesten - mint tan ltónO
és Internátusi IgazgatónO műk öd ött . 1958 óta az osztrák rendtartományhoz t artozott,
Baumgartenbergben és Salzburgban kül önböz ö munkákat végzett, legutóbb sekrestvés
volt . Mindent rendkivüli szorgalommal és odaadó gonddal csinált. Mindenütt a Jó
Pásztor lányának érezte magát . és életét lsten rendelkezésére bocsátotta .váltságul
sokakért". Bátran viselte az utolsó évek nagy operációját és testi szenvedéseit ls.
Mély alázata és magyaros humora a végsőkig nem hagyta el.
- Amikor 14 éves voltam. úgy éreztem, lsten szerzetbe hív. Engedélyt kértem
édesanyámtól. De ő mint bölcs és szeret ö anya azt mondta: .Szlvecsk ém, benned
annyiféle érdeklOdés és képesség van . Egyik héten orvos akarsz lenni. a következőn
pilóta. aztán Irö, most meg apáca. Gondolkodjál talán az írói pályáról . akkor Irhatsz
minderről a különbözö dologról." IOs azt határoztam. hogy tollal-papirossal szolgálom
Istent. Most mihelyt meghallom , hogy egy Ismerősöm beteg, Irok neki , jobbulást kIvánva. Mikor megtudtam . hogy egy barátomat börtönbe csukták. hűségesen levelezni
kezdtem vele. Valamennyiünknek vannak családtagjal és barátai, akik magányosak.
úgy érzik, hogy nem szeretik őket, nem kIvánatosak . Ha szokásunk ká tennénk, hogy
legalább egy szeretö levelet írunk napjában, Igen sok örömmel gazdagfthatnánk a
világot.
- Dr. Andrew Simone és felesége , Jonl Máltán él. Tíz gyermekük van, a tizen.
egyedik útban, hozzá egy örökbefogadott és két nevelt gyermek. Férj és feleség öt
éve megegyeztek. hogy szegénységi fogadalmat tesznek. és minden vagyonukat a
szegényekn ek adták . Szabad Idejében a doktor a helyi kórházakat látogatja, tanulmanyozva a trópusi betegségeket, hogy segftségükre legyen Teréz anya nővéreinek , amíkor Időnként fölkeresi őket Haitiben . Teljesen a Gondviselésre hagyatkozik . Szereti
elmondani azt a történetet, amikor a haiti n őv érek nagymennyiségű clnkoxldot kértek
tőle. hogyabOrbetegségeket kezelhessék vele. Dr. Andrew felh ivott több gyógyszer·
céget, de kiderült, hogy az ár megfizethetetlen. Igy abbahagyta a dolgot. és bizonyára
Imádkozott érte. Nemsokára egy gyanútl an kollégája hlvta föl azzal. hogy nagymennyi·
ségű orvossága van, amit ajándékba akar adni Teréz anya munkatársainak. Hogy ml
volt az? Clnkoxldl

+
- Hányszor képzeltü k el gyerekkorunkban Jézust, a f öltűn öt, a hossz úhalút, a szépet, a megbabonázót. Almunkban szines felhOk között mutatkozott, csillogó angyalok
kís éretében. Atyjához érkezve. Arany . ezüst . rózsaszIn volt minden és magávalragadó.
KésObb erelét öl és hatalmától megszeppenve kicsit óvatosabbak lettünk, egypárat
hátraléptünk és úgy figyeltük . Mindenképpen látni és érteni akartunk . Messzebb éreztük, és mégis: már a szivünkbe költözött. Nem az alakja, a körvonalai lettek fontosak,
szeme sz ínét rég nem találgattuk. .Elsz íntelenedett." Olvastunk többet róla, hallpattunk és hallottunk egyre többet, gondoltunk rá nagyon sokat és Imádkoztunk . Ahogy
tágult előttünk világa. úgy sür üs ödött lényege. Elhelyezkedett bennünk. berendezkedett.
Helyünkre tett minket ezzel.
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KUNYVSZEMLE

Karl Rahner: A h i t a I a p j a I . Bevezetés a kereszténység fogalmába. Szent István
Társulat. Budapest . 1983. 495 o. - Az eredeti mü : Grundkurs des Glaubens. Herder.
1976; ford ította Endreffy Zoltán. lektorálta Nyiri Tamás.
Karl Rahner 80 éves (szül. 1904. rnárc. 5·én)! A magyar közönség Ismeri a német
jezsu itát: eszméit a Zsinat után n épszer űaitette a Mérleg. a S z o I g á I a t , a hazai
folyó iratok és egyes magyar teológusok müvel ; 1980-ban a Szent István Társulat meqjelentett e (ugyancsak Endreffy Zoltán fordításában) Rahner H. Vorgrimlerrel együtt
szerkesztett Teológ iai Klssz ötárát: én magam a Teológiai Kiskönyvtár egyik füzetében
(Róma. 1981] bemutattam é l e t mű vé t. A Grundkurs magyar fordítása mintegy tisztelgés
ls a 80 éves teológus elótt.
Rahner az Elószóban megjegyzi , hogy könyvében a .reflexió els ő szlntj én" kivánja
igazolni a keresztény hitet. Bevezetése túlmutat a hagyományos katekizmusokon. mivel
egyrészt fokozottabb ért elmi eröfeszltést kiván. másrészt nem akarja tárgyalni a keresztény hit val amennyi igazságát . Ugyanakkor eltekint bízonyos szaktudományos telteget ésektól. amelyek a különféle vallástudományi vagy teológiai dlszclpllnákban nagyon
ls helyénvalók. Bár összegezó rnunkának szánta könyvét, nem öleli fel mindazokat a
témaköröket . amelyeket más m üvelben, írásaiban jobban kídolgozott. Megjegyzi, hogy
amikor ered etileg Münchenben és Münsterben egyetemi tanárként két el őad ássoro
zatban é lő s zó b a n ls kifejtette a Grundkurs tartalm át. korábbi lrásalb ól. fóleg a Schrltten-b ől (összegyüjtött munkál ból) r övldebb-hosszabb részeket átvett. így a VI.. Jézus
Krisztussal foglalkozó fejezetbe. amely egyébként a könyvnek csaknem egyharmadát
teszi ki . Az els ö öt fejezetben, ahol lsten és az ember viszonyáról. Isten önközléséról
(kinyilatkoztatásáról) és az Igét befogadó emberról tárgyal. a másutt gyakran kifejtett
és megalapozott transzcendentális módszert alkalmazza; sót a krisztológiában ls érvényre juttatja ezt a m ödszert, szembesítve más - klasszikus és modern - médszerekkel. Az egyházról. a keresztény életról és az eszkatológláról szóló fejezetek
meglehetósen vázlatosak .
E recenz ióban nem mutathatjuk be Rahner módszerét és fóbb témaköreit. Inkább
csak néhány vezérgondolatára utalunk. amelyek a Grundkurs gerincét is alkotják. lsmeretes . hogy a teológus fögondja már a Zsinat el őtt, majd alatta és utána ls az volt.
hogy .régit és új at " hozzon el ö a keresztény hagyományból, hogy a mal szellemiség.
Illcz óflal-kultur álls légkör figyelembe vételével újragondolja és fogalmazza a kereszt ény hitet. Rahner egyszerre spekul atív és konkrét (konkrét olyan értelemben. hogy
figyelembe veszi a mai lelkipásztorkodás. evangelizálás legégetóbb probl émált) , analitikus és szinteti kus : a részletek is érdekl ik. de mindíg a lényegre tör, illetve figye.
lembe veszi az összefüggéseket és az igazságok hierarchiáját; végül dialektikus : rnlndig f igyel min den oldalra. az ellentétes véleményben is felfedezi az Igazságot. Nehéz
körmondatait éppen ez a gond magyarázza: egyszerre szem elótt tartja az Igazság
minden szempontl át .
Központi tematikája az Igét hallgató és meghalló ember, a Végtelenre nyitott ernber mis ztér iuma. Úgy is rnondhatn ánk: Rahner - legalább ís fiatalabb korában fóleg az ún. fundamentális teológia és a keresztény antropológia területén mozgott.
mivel ezt Igen lény egesnek tartotta a modern krisztológ ia kidolgozásához ls . Az lsten
és az ember .transzcendent álls" párbesz éde érdekelte: . t ranszcendentá lls" olyan értel emben. hogy az egyéni és közösségi történelmen túl (módszertanilag elvonatkoztatva
az üdvöss égtörténettól is) az lsten-ember viszony lényegi dimenzióját világitotta meg .
lsten .ö nközl ése" tulajdonképpen kinyilván ítja a szellemi teremtmény alapvetó nyitott.
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8ágát. lsten fel é való tálolödását. amely azt án az Iste nemberben , Jézus Krisztusban
éri el csúcspontját . Isten végső szava, te ljes ö nklf ej ező d ése Jézus Krisztus . Rahner
.rendezer ét" (ha lehet annak neveznI) nem érth etj ük meg tra nszcendent áli s antropológlája nélkül. Főcélja ez: kimutatni . hogy az ember. az érte lmes és szabad szellem
beteljesedése csakis Istenben lehets éges, vagyis az ember. aki l sten képmása (Imago
Del) . és ezért . képes Istenre' teapax Del) , lény egil eg, a l apvet ően , lété t meghatározó
módon Istenhez rendelt lény . Mar échal és Blondel filozó fiája húzódik meg e látásmód
mögött . Akár a krisztológia , az egyházt an, a szents égek, akár a .n évt elen kereszt ények'
st b. pr oblemat lkájáról van sz ö, Rahner mindig tr anszcendentális módszerét alkalm azzs.
Egyesek szemére vet ették, hogy t úls ágosan elh anyagol ja az üdvösségtörténetet
(Szent írást) és a pozit ív teológ iát (egyh ázatyák és régi teológusok) . Rahner tudatában van annak, hogy exegétikal utalásai ta lán hiányosak. A mi a .pozit ív te ológia'
hiá nyát Illeti : ez a kifogás csak részben Igaz, hiszen korábban feldol gozott bizonyos
t eológiatört énet i kérd éseket, Igy a penitenc ia t ört énet ét . Ugyanakkor azt is hanqsúlyozza, hogy az egyes dlszciplinák képvi s e lői n ek együtt kell müködnlök. Ú maga
er re példát adott , amikor W. Thüslnggel, az exegétával di alogizálva felvázolta egy mal
krisztológia körvon alait . Mindenesetre az eszmék zürzavarában (amel y a teol ógiában
ls érvényesül) Rahner müve biztos támpontokat ad a tájékozódáshoz; ökumenikus
jelentOsége is vitathatatlan . Egyik legjelentősebb mal kis érlet az .I ntell ect us fi deI",
a hit korszerü megérté se Irányában.
Szabó Ferenc

K é p e s B I b I I a. Ford. Dr. Edelényi István . Szent István Társulat. Budapest 1983,

I. k. 593. II. k. 466 o.
Új szinnel gazdagodott a magyar Blblta-ktadások sora . amikor a Szent István Társulat kiadta az ol asz Paulinus kiadónáI megjelent népszerüsítO Képes Bibli át .
A kiadás jónéhány előnye: Hazai kiadó gondozásában, hazai Igényü olvasóközönséget t art va szem el őtt esett a választás erre a feldolgozásra . Eddig csak a jugos zláviai
képes biblia állt Ilye n téren többé-kevésbé rendelk ezésre . Nyomdatechnikai szempontból jó érzékkel választották meg a betütípust. Az ún. öre gbetüs nyomtatv ányokat juttatja eszünkbe . Igy jól olvasható betükke l áll el öttünk a szöveg. A ford lt ás nagyszerüen
sikerült . Olvasmányos, rövid mondatok, jól tagolt stílus. Talán kérd ezhetnénk , szerenes és volt-e a bibliai nevek egy részének ered etiben való meghagyása a szövegben?
Igaz. van egy ügyes lista mellékelve a magyar nevekkel. Esetleg ford ltv a kellett volna.
Mindenképp en előny. hogya legfontosabb szövegeket a legúj abb kiadású bib Iiából
hozza. Beleszövi a tár sadalmi, történelmi . földrajzi hátteret ls, nem mellOzve terrn észetesen a vall ási . erkölcsi következtetéseket sem. Ezek megfogalmazása ls rnlntaszerü. Szint e ünnepélyesen esengenek nemcsak a bibliai szövegek, de a követ kezt et ések ls .
Ak i kézbe veszi és olv assa ls ezt a könyvet, az bizonyos fo kig enclklopedlkus lsmeret ekre t ehet szert.
Nemcsak a d őlt betüs kiemelések utalnak egy-egy Igazságra vagy fontosabb részlet re. hanem a szines lapok ls kiemelik a közölt eseményeket . t anításokat. PI. a KainAbe l eseménysoroza t rózsaszln-lIlás lapon. A mondanivalót a színek ls aláhúzzákl
. Klhlvta a mezöre és megölte: A lapon vészesen kong a t örténet ; következményei :
engedetl enség . .. borzalommá vált ... er öszakcs, véres halál . . . az ember ember
ellen harco l .. . elfordltotta arcát . . . félt . .. remegett. A könyv más részein ls megtalálható ez az összhang a szöveg és a szlnek között.
Megkérdezhet jük: a mal mindi nkább hiányo s vallá si képzés és a biblia gyér ismerete
mell ett nem kel lene-e még Inkább csökke nteni a figuratív ábrázolás helyében olykor
megjelenO elvont illusztrációkat j elenetekre. eseményekre? A képanyag mindenesetre
gazdag, válto zat os. Itt-ott nem klel éqít ö. PI. a tlz poklo s meggyó gyftásánál egyelslk.
kadtl Hozza a kánai menyegzőt szfnesen, harsogón. de nincs sem kép. sem szöveg az
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utolsó vecscráröl. ami pedig a szentmisének ls kiindulópontja. Kevés jut a szenvedéstörténetre. ami csak a keresztúttal kezdödlk: a kereszthalál képe ls Igen .szerény",
összehasonlitva pl. az Areopagus Szent Pál-képével. Kissé homályban maradnak Igy
megváltásunk legtöbbet emlegetett és legfontosabb mouanatal. - Kicsit meghökkentöen hat. hogy Márla a zsoltárok könyvénél már szerepel. Igaz, visszatér még rá az
újszövetséget Ismertetve. Mégis valahogy ott él bennünk a gondolat: Máriáról elsösorban. konkréten az újszövetségben esik szó.
Mindent összevéve nagyszerű munkát végzett a kiadó a Képes Biblia megjelentetésével! Ha biblIakiadásunkat tekintjük, mind teljesebb kép bontakozik kl elOttünk, t ünedeznek a hiányok, mind teljesebb lesz a biblikus tudományok kincsest ára. Úton vagyunk.
amelynek nem vagyunk a végén , de mind biztonságosabban lehet ezen az úton haladnI.
Ha az eddigiekhez hozzájárulnak még az egyes szentlrásl könyvek átfogó Jellegű kommentárjai és más alapvetO jellegű lexikális kiadványok , nagy hiányt pótol a magyar
szentíráskiadás .
Hegyi György

E u s z e b i o s z e g y h á z t ö r t é n e t e. Fordította Baán István. Szent István Társulat. Budapest 1983. 602 o. (= Ókeresztény Irók IV. kötet).
A z ó k e r e s z t é n y k o r e g y h á z f e g y e I m e (az els ö négy században). Oszszeállitotta és fordította ErdO Péter . Szent István T.. Budapest 1983, 417 o. (= Ókeresztény Irók V. kötet) .
Az .ókereszt énv írók' néhány éve megindult sz ép sorozata újabb és Igen [elent ös
két kötettel gyarapodott. A 4. kötet a keresztény ókor egyik legfontosabb müv ét,
Caesareai Euszebiosz Egyháztörténeimét, az 5. az ókeresztény kor egyházfegyelmét
mutató Irásokat adja magyar fordításban az olvasó kezébe .
Az ókor Irodalmának egyik legjobb Ismerője, Altaner jegyzi meg, hogy a történelmi
érzék, amely az evangéliumok és az Apostolok cselekedetei megfogalmazásakor még
aránylag Igen éiénk volt. az elkövetkező századokban szinte teljesen életjel nélkül maradt. Annál jobban kell értékelnünk Euszeblosz vállalkozását. Elsőként írt egyháztörténelmet, s ez a mű őt egy csapásra az ,egyháztörténelem atyjá' -vé tette, és ezt a tudományt évszázadokra meghatározta .
Az első egyháztört énelem tárgyát maga Euszeblosz igy fogalmazta meg : . Elhat ároztam, hogy írásban fektetem le a szent apostolok utódlásl sora lt éppúgy, mint az
Odvözítőnk óta eltelt Időt. mindazokat a nagy eseményeket, melyekről azt mondj ák.
hogy az egyház története folyamán megestek : mindazokat a személyiségeket, akik a
legkiválóbb egyházakat dicséretes módon kormányozták és ezeknek elöljárói voltak:
mindazokat, akik minden egyes nemzedék Idején szavaik vagy írásaik által lsten szavának megbízottal voltak ; mindazoknak a nevét. mivoltát és korát. akik az újítás szenvedélyes vágyától a legszélsőségesebb tévedésig űzetve a hamis tudás szerzölvé kiáltották kl magukat ... megemlékezem ... azokról a kiváló emberekről. akik az Idők
folyamán egészen vérük ontásáig és a klnvallatáslg küzdöttek ezért a tanltásért: napjaink vértanúirói és végül üdvöz ít önknek mindnyájunkra kiáradt. örvendetes és nagylelkű segítségérOl' (18).
Euszeblosz valószínűleg még Diocletianus egyházüldözése el ött írta müvének els ö
hét könyvét. Később az események hatása alatt 324-lg folytatta és 10 könyvre egész 1tette kl. Az elsö három könyvben Jézus és az apostolok működését és az ezt követ ő
ídöt tárgyalja, nemkeresztény források, mint Phllón és Josephus Flavius felhasznála.
sával ls . A 4-7. könyvben szerepelnek az apostoll egyházak, Róma, Alexandria. Antiochia és Jeruzs álem püspökeinek Igen fontos jegyzékel, szó van a tévtanltókról és
az egyházi Irókról. A 8. és 9. könyv a korabeli ü l dö z é se k r ő l szól. A 10. könyvben lelrja
a kereszténység gyOzelmét Konstantin császár Idejében .
Művét a kereszténység elsö századainak története szempontjából még az ls Igen
fontossá tesz i, hogy csak ebben találjuk meg szarnos nagyjelentOségű okirat szöveqét
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és hosszebb-r övidebb ré szeket olyan müvekb öl, amelyek Időközben elvesztek. Itt elég
a III. könyv 39. fejez et ére ut alnun k . amely Papiasz lrásal rél szól (140-143).
Az .Ókeresztény Ir ók" 5. kötete az egyház első négy századának egyházfegyelmé·
sz öl, az ezt éri ntő előfrá sokból ad bö választékot. A témának megfelelően Itt szükség volt egy alap os bevezetésre. his zen lényeg ében az egyházi jogszabályok kialaku.
lás áröl. j ogké pző dé sről van szó. Errő l így fr a kiadó Erdő Péter: .Az önálló egyházi
jog aikot ás különb özö formái fejlődtek ki az első négy évszázad során: a szok ásjoql
jogképződ és . a zsinat i [oqalkot ás, majd az Idősz ak végén egyre hat ározottabb és
rend szer eseb b for mában a pápai jogalkotás. Az egyes püsp ökök elsősorba n [oqalkalrnazóként m üködtek , bár ezt a tevékenységüket nem ri tká n nagyon ls alkotó módon végezt ék· (18) .
Az egyház kialakulá sának korában az írott jog még ali g szerepel , Ann ál nagyobb
szerepet Ját szik benne a szokásjog . Ez erőse n kapcsolatban áll a hagyománnyal. Jog·
erejü k alapj a nem a régiségben rejlik. hanem Inkább az apostoll . a jézusi er edetben .
Az el ső századokban a szokásj og és a hagyomány között aIIg tettek különbséget. A
Nikaiai Zs inat számára mindkét sz ö ugyanazt Jelenti. hiszen a 7. kánont igy kezdi:
. M lvel bevett szok ás és régi hagyomány .. :. A mil yen mértékben terjedt az írott jog.
olyanban csökkent a szokásj og jelentő sége . E b bő l a csoportból két Igen fontos Iratot
kapunk magyar fordít ásban: a Traditi o Apostollca-t (83-107) és a Dldaszkalia-t (108245) .
A z els ő rnü, az Apostoli hagyomány . Római Hlppolütosz múve kb . 215·ből. Ennek
az egyházi rendt art ásnak szöveg ét különbözö töred ékekból áll ított ák össze . Első fele
(1-14. fe j .) az egyházi közösség szerkezeté rő l és felépít éséről sz él. I:rdekességként
meg emlft het jük. hogy a 4. fejezetben található a koncelebráció legrégibb emléke és
az euch ariszt ikus Imádsá g egyik korai formája. mely a mal másod ik misekánon alapjául szolg ált (85-86). A 15--21. fejez et a kereszts égre való előkész ftésről sz öl, s a
liturgia számára font os szövegeket tartalmaz. Az Apostoli hagyomány második fele
(22-42. fej .) egyéb szok ásokr öl . főleg pedig a k özös imáról szól.
A Didaszkáll a fő formája a prédikációs buzdítás . Témái: a keresztény élet. a bünös ök és a b űn b án at, Intelmek a püs pökökhöz. az egyházi hivatalok. az istentisztelet stb .
A zsin ati kánono k b ő hely et fog lal nak el a gyüjteményben . emellett Igen alapos a
beveze tő ls . amelyben a ford ftó összeállitotta a 400 előtti zsinatok lis t áját. számszerint
137·et. Részlet esebben csak azokkal a zsinatokkal foglalkozik. amelyekból ö s s ze f ü ggő
kánonok mara dtak fenn. Ezeket fordftásba n is közlI. Nagyon fontos nevek szerepelnek
Itt. amel yek a dogma. a szents égtan . a liturgia történetében lépten-nyomon el öfordulnak . Elég legyen Itt az első két egyetemes zsinat. a Nikaiai és az I. Konst antinápoly i .
kánonjaira ut aln unk. Ugyanfgy megtalál juk Itt az elvirai . arles-l vagy a szard ika l Zsin at
kánonja lt , hogy csak a legfontosabbakat emlftsük .
A pápai törv ényhozással kapcsol atban helyesen Jegyzi meg Erdő. hogy .jogalkotól
tevékenys éget először a fo rmálIsan is jogszabály alako t öltő ún . dekretális levelekben
Ismerhetü nk fel. Dekr etáll snak ... azokat a pápai leveleket nevezzük . amel yek az egy·
házi hi erarchi a egyházfegyelmi tárgyú kérdéseire válaszolnak . és sz élesk ör ü alkalmazásra tart anak Igényt· (27) . A IV. századból az első. vi tán felül álló dekretálls Sir icius
pápa levele Himerius tarragónlai püspökhöz 385. febr. 1Q-ről. A lev él válasz a következő problémák ra:
újrakeresztel és. házasság. búnbánati fegyelem. szerzetesek és
kl érus. Pápai dekret ális levelek fől e g az V. századtól gyakoribbak. A z Itt közölt levél
a müfaj el ső hlrn ökel közé tartozik.
Az egyházi jogforrás negyedik csoportját a püspökök levelei képe zik . Ezeknek egyik
f ontos tanúj át ismerhetjük meg a gyüjteményben. Gregoriosz Thaumaturgosz (kb. 213270) kánoni levelét. Tart alm a a korab eli bünb ánatl rend kiemelkedő dokumentum a.
Euszeblosz ford lt öja, Baán István és az ókor i egyházf egyelem dokument umainak
kiadója. Erdő Péter igen alapos mun kát v égezt ek. A bö jegyzetek kel . n év- és tárgy·
mut atóval ellátott kiadások nagy segítséget jel ent enek a kere szt ény ókor tanu lm ányo.
ről
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zólnak. Nekik els ósorban . De nagyfontosságúak az emberiség és az általá nos emberi
kultúra megismeréséhez ls. Ezért kivánunk az egész sorozatnak sikeres és gyors
folytatást .
Szilas László

Dr Dienes Valéria: H a j n a I v á r á s . 406 o. - M I é n k a z I d Ó . 480 o . - Szent
István Társulat , Bp.. 1983.
A Szent István Társulat nál jel ent meg Dienes Valéria fllozófusnó két posztumusz
kötete . A Hajnalvárás lelkl -lelkts éqí. a Mié nk az Idó Inkább filozófiai elm élked ések
gyűj te mé nye. Szerencsére a kic sit késő b b megjel ent Hajnalv árás elej én olv ashatjuk bevezet és helyett - Belon Gell ért búcs úbesz édét. ezt a m in iatű r portrét a 100. évében
1978. jú nius s-an elhunyt Dienes Valéri áról, valamint az ugyancsak Belon Gell ért által
készit ett , hangszalagra vett beszélgetést , amel yben "Vali nénJ" elmondja élettö rt én etét . Igy azok ls jobban megismerhetik a szerzöt, akik ali g hallo tt ak ról a, vagy t alán
csak azt a hi res beszélgetést hallott ák-látt ák 1975·ben a televizióban, amely et Vit ányi
Iván készitett Dienes Valériával , de amely csak életé nek egyik old alát. a . külsöt "
mut atta be. A most közzétett irások fe ltárják lel két , nyugodtan mondhatn ánk: rnlsztl káját . Lényegében élet e utol só két évti zedének term és éből válogattak. Mert a korábbi
Bergson· és Locke-fo rdftó, a neves filozófu s nő, korábban Babits iskolatársa és barátja
és Bergs on pári zsi kurzusai nak hall gatója , Prohászka Ottokár lelki leánya és szellemi
part nere, hosszú Ideig nem Irt . Kb. 1957 kör ül kezdte el lejegyezni eszrn él öd éselt,
elmélkedéseinek gyümöl csét. Későb b - Bergson és Prohászka szellem is égével áti t atva - örömmel fedezte fe l Teilh ard de Chardln-t: fordit ott ls tőle . (Egy Teilhard-válo.
gatást az ő fo rdftásában 1969-ben tett közzé a Szt, István Társul at "Hit az emberben "
eimmel.) - Dienes Valér ia filozófiai e sz mé lő dé sei t olvasva az az ember benyom ása,
hogy Bergson-Prohászka-Tell hard sz ellerne-eszrn él öd ése együtt hatott rá, de ezeket a
hatásokat nagyon eredeti módon asszimilálta, t ovábbgondolta, sajátosan . átszürte" a
saját lel kén és eszméleté n. Ki tű nő érzékkel új filo zófi ai szaknyelvet ls t eremtett. A
b el s ő életé rő l szóló vall omások pedig (itt szint e minden az Eukaris zti a átélt titka körül forog) azt a kereszté nyt mutatjá k be, aki - hatalmas filozófiai tudással is egészen egys ze rű tmádö-t mádkoz ö tudott lenni , oly an "k icsi ke" , mi nt bármely ik r ózsafüzért pergető kis anyóka. Gyermek-lélek, a szó evangéliumi értel mében. Dienes Valéria most megjelent két poszt umusz köt ete gazdag anyagot ad az elmélkedéshez és
az eszmélód éshez. Köszönjük Belon Gellértnek és a Rozgonyi házaspárnak a v álogatástszerkesztést. a Szent István Társulatn ak pedig a köt etek megjelentetését .
Szabó Ferenc

Thomas Merton: H étlép csős hegy . 1981 ,404 o. - A csend szava. Válogatás m üvelb öl. 1983, 472 o. M ind kettő : Szent István Társul at , Budapest . Forditotta
ill. ös szeá llította Lukács László .
Lukács László és a kiadó jóv oltá ból rövid Időn belül a nagy trappista frónak két
elegáns kiállítású, vaskos kötet e jele nt meg hazánkban. Helyes fokozatossággal először
életú t jával, egyéniség ével ismerkedhetett meg az olvasók özönség önéletrajzán keresztül. Ez az életút izgalmasan érdek es és t anuls ágos a mai embernek. Történelmileg
valósággal gyűj tő l e n c séb e fogja a század első évt izedeinek szellemi áramlata It és
társadalmi életét. hiszen a nyugt alan ke reső mindent végigpróbált. Lélektanilag pedig
a bűn és kegyelem harcának drámáját követhetjük benne nyomon kim életlen öszlnteséggel. A drámából sohasem lesz idil l , hiszen el őző élet ének sebeit és terhelt akkor
ls magán hordja, amik or az ls ten győzött benne. De éppen Igy ismerheti meg "a rneaé.
gett emberek Kriszt usát" (a recenzor szerint a .burnt men" ezt jelenti , nem pedig
.lángra gyulladt" -at, 394. o.) , Igy érezheti k közel magukhoz azok ls , akiket megperzsel t
a bűn , a szenvedély, a kétely .
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Kemén yebb dió a második kötet, amely mintegy Me rton életmúvének keresztmetszeté t kivá nja adnI. Mert .a csend szava' Igen gazdag: a t rappista egész sor könyvet
Irt, sőt utolsó éveiben mind tevékenyebben részt vett elsősorban ökumeni kus és va ll ásk őzi kezdem ényezésekben. Az első dilemma: vajon a gondol atokn ak, a refle xiónak.
vagy a szernlél ödö elmélyed ésnek [uttassuk-e a főszerepet ? A válo gat ás e l s ő része.
B .Senkl sem sziget" c. könyv B maga egészében szerenes és egyensúl yban t art almazza
mind a kettőt. A másod ik rész (Egy szerzetes naplójából) és a harmad ik (Sz e ml élő·
dés a magányban) világosan az utóbbi mellett dönt . Persze Mertonnál a sze m l é l őd és
is többnyi re erősen érte lml-Iról jellegú . De azért a 2. részben szivesen láttunk volna
kicsit tö bbet az .Egy búnrészes szernl élö m e g j e g yz é s e i bő l ' , ebből a hall atl anul érdekes tan ulm ányk ötetb ől. amely már elm ében meggyőzően mutatja , hogyan lükte t át
szfvén kor ának minden problémája . A válogatásnak ez a része különben szerzetes ével·
nek it lnerárlumát prób álja felvázolni : előbb a monasztikus él et lénye gét ( .A hall gatag
éle t" c. m ű v éb ö l ) . majd egyén i élményeit (.JÓnás jele'), v égül az .Azsial útinapló'
nyomán életének utolsó szakaszát és hirtelen halálát. - Az utolsó rész . A szeml élödés magvai' , . Az élő kenyér' és a .Gondolatok a magányban' c. múvek al apján azt
a Mertont állftja elénk , aki (az egyik fejezetcim szerlnt) szemlélődése gyümölcseit
meg akarja osztani másokkal.
Lukács az első kötethez még rövid ut ósz ót irt : Itt nyilván azon a véleményen van ,
hogy az összeáll itás önmagáért beszél. Pedig még az Igényesebb olvasónak sem ártott
volna egy kis ell rányitás . I:s kinálkozó alka lom lett volna egy - mindeddig hiányzó összefoglaló jellemzésre és méltatásra .
A fordító Igazán nem könny ü fel adatát ragyogóan oldotta meg, akár a kultúra vagy
a szerzetesélet k ű l ö nb özö .szakklfejez éselröl", akár eszmel fejteget ése kről vo lt szó.
De sziv éhez talán azok a részletek áll nak legközel ebb, ahol min te gy . Isten költőj e '
lép elénk az átlzzott szemlélődésben. Fele jthetetlen cs úcspont ebben a t ekinte tben
Jónás könyvének Epllógusa (282-292) . Mertonnak kül önben zamatos , igazi angol hu.
mora ls van, - néhány példát örömmel üdvözöltü nk voln a erre is .
•A z Igazi magány mélységesen át érzi a világ szüks égl et eit . Testk özelben él a vl lágga l' (293) . Hála ennek a két szép köt etn ek, Merton gazdag mondani val ója és mély
költészete mos t már Magyarországgal ls .testk özelbe" - léle kközelbe kerü lhet ett.
S.M .

A r p á d h á z i I e g e n d á k é s i n t e I m e k. A válo gat ás, a b eve z et ő tanulmány.
a jegyzetek és aszöveggondozás I:r szegi Géza munkája . Fordltotta Csóka J. Gáspár ,
I:rszegl Géza, Kurcz Agnes , Szabó Flóris . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1983.
252 o ., 4 szlnes képmell éklet.
A szépen kiáll ított kötet középkori lat in nyelvú irodalmunk két kivá ló kutat öja .
Csóka J. Lajos és Horváth János eml ékének van aj ánlva . I:rszegl Géza ti zenkét, az
Ar pád-kor l M agyarországon kés zült múvet . szedett csokorba " benn e, történész ernbernél szokatlan Irodalmi és stflusérzékkel. O írta a klt ünö Bevezet ést ls. amely nemcsak a lege nda rnlnt múfaj eredetét. fe jlödését és történeti forrásértékét tárgyalja.
hanem - bizonyára tekintettel a kiadőra - is merteti az eredeti ek latin stilusfogásalt
is. Ah ogy ezeket a magyar forditások visszaadják, önmagában is bravúros teljes ftmény .
A sort a Zobor hegyi remeték, Szent András és Benedek legendá ja nyitja meg Csóka
J. Gáspár forditásában. Ezt követi a három Szent István legenda , de különösk éppen
nem a legrégebbi Nagy legenda áll első helyen, hanem a későbbi Kis legenda . Mind·
hárma t , valamint az utá nuk álló Szent István Intelmeit ls Kurcz Agne s már jól Ismert
ford it ásában olvashatjuk . I:r szegl cs ak a bi bliai Idézeteket Igazitotta hozzá a legújabb
magyar Szent frás szövegéhez. Szent Im re herceg lege ndáját megin t Csóka J. Gáspár ,
mig Szent Gellért két legend áját Szabó Flór is fordítorta . Gell ért Nagy legendája annyi·
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ban áttOrl a keretet. hogy mal formájában és főként a vége k ésöbbI az Arpád-kornál.
Szent László király legendája Kurcz Ágnes ford ftásában olvasható. helyenként eltérő
két változata párhuzamosan egymás mellé nyomva . A kötet legkevésbé Ismert darabja.
mondhatnánk újdons ága Boldog Ilonán ak, a veszprémi Szent Katalin kolostor apácájá.
nak legendája. Volt aképp nem ls legenda, hanem apáca társnői vallanak életszent·
ségének J e lei rő l. Ezt lOrszegi Géza maga ültette át magyarra . Az utolsó és legterjedel.
mesebb Irás, amelye t nem ls kelle tt lefordít ani, Árpádházi Szent Margitról szöl . A
Ráskai Lea másol atában ránk maradt szöveg kors zerűs ített helyes lrással még ma ls
élvezetes olvasmány.
A kötet végén t aláljuk a bőséges Jegyzeteket és minden egyes legendához btbllo gráfl át. E bbő l hiányzanak azonban a nem magyar nyelvü modern szakpublIkációk , és
lényeg es külföl di kutat ásl eredményeket a jegyze tek sem vesznek tekintetbe. Angol és
német nyelv en megjel ent kutat ások t iszt ázták pl., hogy a Zobor hegyi remete . Zoerard András nem Polónlából , lengyel fö l d rő l, hanem az Isztriai Pola (PulaI környékéről jött
Magyarorszá gra: hogy kl volt Hartvlk püspök és mi ért Irta meg a harmadik Szent
Istv án legendát: hogy Szent Adalbert sokkal nagyobb szerepet Játszott. mint ahogya
195. o. 11. jegyzeté ben olvasható . IOrthető , hogy lO rszegi nem ment bele vitás k érdésekbe, de nem árt ott volna figyel meztetn i a leqendaír ök egyes tévedései re és nyilvánvaló
anakronizmusokra, főké n t Gell ért püspök Nagy legendáj ában. Az Árpádházi szentek
leszármazási táblázata nem elég vil ágos, és hely enként helyesbltésre szorulna.
A jegyzetek azonban olyat ls nyúltan ak, ami busásan kárpótol a fenti kis hiányokért.
lOrszegi Géza nem ért e be a bib li ai meg egyéb Irodalmi forrásokra való szok ásos utalásokka l. Mi nden egyes esetben fo rdít ásban Idézi a m egfelelő szövegeket. legtöbbször
persze a Szent Irást , de szárn os ökor t í r ő t ls. Ez több. mint fil ológi a. Az olvasó belelát
az Á rpád-kori Iróknak nemcsak olvasottságába, hanem az egész szellemi légkörbe ls.
amelyben éltek. Igy j obban, alaposabban megérti. amit évszázadokkal ezelőtt gondol·
tak és le írtak . Érszeql Géza ezzel példát mut atott, ami bárcs ak Iskolát csinálna.
Bogyay Tamás

LELKIGYAKORLAT AZ EUROPAl MAGYAR NOVIOREKNEK
1983. aug . 24-én, pénteken estétól szept. t -én , szombaton délig
Hely: Stella Matutina lelk igyakorlatos ház,
Ban neux (Louvei gné) 5, rue des Fusill és
Jelentkezés aug. 1-ig a lelkigyakorlat vezetójé né l :
Hegyi Györ gy, Litz elhofenstr . 9, A-9800 Sp illal /Drau

A gyóntatószék az egyetle n hely , ahol nyugodtan kimondhatom : Ime ez vagyok, Ilyen
vagyok ! Itt levehetem l el k emről a terh eket. Ha mind ent leromboltam, mindent elhlb áztam, elro ntotta m életembe n, fe lem elhet em megalázott homl okomat , mert valaki azt
mondja közelemben : . Nern vagyok elé g ti szta, hogy megbocsássak neked, de elég
szegény vagyok ahhoz, hogy vel ed együtt könyörögj ek a me qboca át ás ért ." Nem azért
gyónunk, hogy kivágjuk magunkból a rosszat, amely lenyom és megaláz. A gyónás
nem ugyanaz, mint kimosn i a feh érne rnút . vagy kihúzni a rossz fogat . Azért gyónunk.
hogyelvállaljuk rn últunkat, és bel emerItsük lsten Irgalmas ságába. Nem Igaz, hogya
jÓ gyónás után életünket a null áról kezdhetjü k. Soha. Mind ig csak folytatjuk . FolytatJuk az élete t mindazzal, amik vagyunk. a roncsokk al , a cafatokkal együtt. Ezt Jelenti
szabadnak lennI. Hiszem, hogy az Irgalmas lsten is Igy nézi múltunkat. S állftom, mert
tanúja vagyok minden nap, hogy az ember sokkal ért ékesebb, sokkal szebb, mint saját
lelkiI smeretvIzsgálata .
Jacques Leclerq
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HALOTIAINK

Chlra Sándor Kárpát-ukrajnai gorog kat. püspök 1983. máj. 16-án Karagand ában (Kazahsztán , Szovjetunió) , ahol a német és lengy el katolikusok lelkipásztora volt (86,36)
P. Pál Gyula József OFM Conv., házfőnök , templom ig . Marosvá sárhelyt ápr.
29-én. Aradon temették a minoriták sírboltjába (77,58,53)
Msgr. Fritz Ferenc pápai káplán, ny. doroszlói plébános, a szabadkai egyházmegye nesztora, máj. 23-án (86,61)
HIrIing László pécsbányatelepi h. plébános szept. 18-án (69)
Kovács József ny. martonosi pléb . Szabadkán okt. 6-án. Martonoson tem. (78,56)
P. Balog Gyula Odorlk kapucinus, aranymisés okt. 16-án Rómában a Szent Péter téren , rendtársa, Mandié Lipót szentté avatásán . Mórott temették.
Dr. Fr. Káló czy István Kasszián irgalmasrendi szerzetes , ny. rendelőintézeti fő 
orvos okt. 16-án Budap esten (81 ,35)
Dr. Börzsey János balatonfüredi esperespléb. okt. 25-én szentmiséje után szívinfarktusban. A sop roni Szt. Mihály temetőbe temették (68,45)
Balogh István csernelyi pléb . okt. 28-án. Egerben temették (47,22)
Wolf Mihály püsp . tanácsos, győrsövényházi pléb . okt. 30-án. Mosonszentjánoson tem. (73,46)
HáJos Géza tápiószelei esperespléb. nov. t- én. Jászberényben a ferences templom kriptájába temették (63,34)
VaJay István esztergomi érseki helynök, protonotárius, kanonok nov. 1-én.
A bazilika kriptájába temették (66,42)
Mol nár István kanonok, érd . veszprémi templom ig . Tüskevárott nov. 3-án (78,54)
Dr. Vesztergombl József c. apát, ny. újdombóvári pléb. nov. 13-án Hőgyé s z e n .
Újdombóvárott temették (76)
Bencslk Ferenc ny. lelkész nov. 17-én. Püspökhatvan ban temették (68,43)
PáIlya Imr e Hubert OSB nov. 18-án. A pannonhalmi Boldogasszony kápoln a
kriptájába tem . (77,61 ,53)
Csohány László P. Cirill ny. ferences nov. 20-án Miskolcon (71.51,46)
Mlkó György esseni magyar lelkész nov. 24-én. S zülŐfalu jában , Pusztadoboson
temették (64,20)
Dr. Mészáros Károly kaloc sai provikári us, őrkanonok , ny. esperes pléb. nov.
25-én. Baján a Rókus temetőbe tem.
Kassa László pócspetri esperespléb. Kálon temették nov. 25-én (61,38)
Somhegy i Mihály piarista, ny. gimn. tanár nov. 14-én. A kecskeméti piarista
templom kr iptájába temették (68,50,41)
Plnke József ny. sárszentmihályi pléb . dec . 1-én. A székesfehérvári Feltámadá s
temető be tem. (67,44)
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Dr. Hegyi Ferenc piari sta, ny. gimn . tanár Budapesten dec. 3-án. Farkasréten
tem. (72,42,46)
Huber József teol. tanár, Márton Aron püspök titkára, majd irodaigazgatója
Gyulafeh érvárott dec . 6-én. Székelyudvarhelyen tem. (68,43)
Holdampf Károly SDB aranymisés a székesfehérvári papi otthonban dec. 7-én.
Bala ssagyar maton tem ették (80,61 ,52)
Dr. Gyulai László piar ista tanár, nagykáro lyi (Románia) plébános dec . 8-án. A
piaristák ottani kriptájá ba temették. Három testvéréből még kettő szerzetespap (66,48,41)
Tamás János tb. kanon ok, érd . főesp. parochus Timáron dec . 10-én (85,58)
Vastagh Sándor Teoba ld ciszterci szerzetestanár dec . 12-én. Sátoraljaújhelyen
tem.
Leng yel Sándor detek i plébános dec . 12-én. Fonyban tem . (54,27)
Losonczi Tibor Timót O. Clst. szept. 14-én Pécsett (71,53,46)
Szomor Kázmér Felicián dec. 24-én Veszprémben. Balatonkenesén tem .
(79,60,54)
Varga Ferenc domas zéki pléb ános (60)
P. Pethó Jenó SJ dec. 28-án Egerben . Pannonhalmán tem. (86,68,57)
Várnai Béla ny. espe respl éb. dec . 30-án. Palotáson tem. (73,48)
Surányi Béla piarista szentszéki j e g yző, a veszprémi Károly templom igazgatója
dec. 30-án. A nagykanizsai piar ista sírboltba tem . (57,38,33)
Dr. Egyed András piari sta, ny. gimn . tanár , nyelvpszichológus 1984. jan . 1-én
Buda pesten (71,53,44)
Borsos József kanon ok, ny. esperespléb. jan. 5-én Makón (72,47)
Gublcza Tamás ferences testvér Bécsben (71)
Dr. Gordos József Gáspár teol. tanár jan . 12-én. Egyházasgergén tem. (60)
Dr. Bozó Gyula c. apát, érd. espe respléb. jan . 14-én. Rákoskeresztúron tem .
(69,45)
Mészáros József érs. tan., ny. pléb . jan. 21-én Székesfehérvárott. Dunakili ti n
tem. (73,47)
Brehe ly László c. kanonok, serényfalvai esperespléb. Egerben. Sávolyban temetté k jan. 25-én (68,43)
Elhu nyt paptes tvérei nket foglal juk mementóinkba !

+
DR. KOVÁCS GÁBOR
(1902-1983)
Ez ű strnl s é le után a ki spapok a p üspök atya Jelenlétében köszöntötték. Válaszában
el nézést kért. hogy nem a püsp ök aty ának. nem ls volt tanár ainak mond elösz őr köszönet et. hanem egyszeru falus i szülelnek szeretn é megcsókolni a kezét . Tölük kapta
a hitet, és t anulta a becsil lete s, egyenes. szép keresztény életet. - Ez 8 mondása
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jellemző volt egész életére és munkájára . O e nógrádi vallásosság egészen az életszentséget meqk özelltö. beért gyümölcse volt. - A váci piarista gimnáziumban érettségizett.
Teológiai tanulmányait. mint a Pázmáneum növendéke a bécsi egyetemen végezte .
Innltzer. a későbbi bíboros volt rá a legnagyobb hatással. Am egész életére jellemző
Szentfrás-szeretetét ls a könyvet szeretö édesapjától örökölte . Tőle kapta erkölcsi
komolyságát. Szívbeli kedvességét. szclq álatk észs éqét, szlvességét mindig készséges
és mosolygó édesanyjától örökölte.
Gyászjelentésére jogosan került mottónak: .Sz ámornra az élet Krlsztus, a halál
pedig nyereség' (Fil 1.21). Azt ls teljes joggal írtá k róla. hogya váci egyházmegye
egyik legkiválóbb papja volt. Négy évig volt hittanár Gödöllön, majd egy évig Hatvanban. ahol tüdőcsúcshurutot kapott. Ezért és főként egész életét végigkisérő gyomorbaja miatt törékeny egészségú volt : kedélyében volt egy kis sötétlátás. Könnyebben
vette észre és tartotta számon a negatívumokat. 1930 és 1938 között a gimnazista kis papok prefektusa volt. és a blbllkurnot tanította. Az újszövetségi Szentirást nagyon
szerette. az evangéliumokon kivül Szent Pál leveleit és az Apostolok Cselekedeteit .
Egészen fiatal tanár korában tartott a váci főesperesi gyülésen egy gyönyörü előadást
Krisztusban való létünkről (In Christo Jesu Domino nostro) Szent Pál levelei nyomán.
Ez nemcsak tudományos munkájának eredménye. hanem egyéni életének hitvallása ls
volt. - Falujukban. Héhalomban szokás volt. hogya fiatalság nagycsütörtök éjszakáján
a Hol vagy én szerelmes Jézus Krlsztusorn sz ép éneket énekelve kereste föl a faluban
lévő feszületeket. Ez a Krisztus-keresés csengett végig egész életén és tanításán.
Tépelődő és magával ls küszködö természete miatt az ószövetségi Szentfrás tanitása
sok lelki gyötrelemmel járt. Egyszerü nógrádi hite és a Blblla-kutat ás eredményei Otköztek lelkében. Még Jónás könyvét is történeti könyvnek tartotta. Az ószövetségi
könyvek közül a zsoltárokon kivül a bölcsességi könyveket szerette. különösen Jézus
Sirák könyvét. - A gimnazista kispapok számára a mindig Igazságos. de szigorú prefektus úr volt.
1938 júnlusa végén hivatta Hanauer püspök úr: Fiam. fölfrissitem a szemináriumot;
te leszel a spirituális. O szokásos túlzott szerénységével tiltakozott: IOn nem vagyok
arra való. A bölcs főpásztor mosolyogva nézett rá: Ha nem vagy arra való. majd lecsapunk ... Ennek ellenére közel húsz éven keresztül volt a kispapoknak minden szlgorúsága ellenére ls sze retö és jóságos lelkiatyja. s készült napról napra a legnagyobb
szorgalommal az esti punktákra . Szerda esti punkt álval akarta Hanauer püspök szándéka szerint a váci egyházmegyét eukarisztikus egyházmegyévé alakitani és Pétery
püspök kivánságának megfelelően a papokat a korai és gyakori szentáldozás terjesztölvé tennI. - Aki csak a mindennapi érintkezésbői Ismerte. elcsodálkozott rajta. hogy
a halk és szerény ember mekkora tüzzel és lelkesedéssel szólt a klspapokhoz . szentbeszédeiben pedig a hívekhez .
A váci székesegyházban órákon keresztül gyóntatott. Hosszú sor állt rendesen a
gyóntatószéke előtt. A váci Irgalmas nővéreknek ls sokáig volt kedvelt gyóntatójuk.
lelkivezetőjük. Egyik már öregedő paptestvér mondta róla . hogy kispap korában
szentgyónás közben szerette átszellemült arcát néznI. Ha lsten ügyéről volt sz ö, akkor
tekintetében mindig volt valami Prohászka átszellemültségéből. A magával ls küszködö,
tépelődő ember. ha egyszer valamit helyesnek Ismert meg. megingathatatlan volt rneqgyőződésében. Tekintete nemcsak Iángolni. de szikrázni ls tudott. Mint utóda a glmnazisták prefektusságában. egyszer megkérdeztem a rendetlenkedő flúkat: Mit mondott
nektek ilyenkor a spi rituális úr? A válasz ez volt : Nem szólt az semmit. hanem csak
nézetti - Am magával szemben mindig szigorúbb volt. mint másokhoz.
Közel húsz évi spirituálIssága és 27 évi teológiai tanársága után egy fiatal pap. sőt
egy újmisés lelkesedésével ment Turára. a nyolcezer hlvöt számoló nagy faluba pléb ánosnak. és lett majdnem huszonöt éven keresztül sze retö. kedves. türelmes lelkiatyja
hIveinek. Akik aranymi séjén résztvettek. vagy a temetésén s előtte agyászmlsén
láthatták az akkor örülő. most pedig slró és gyászba öltözött Turát, azok megsejthették.
mit jelentett ő hive i számára. Eddigi papi életében nem volt lelkipásztor. közel hatvan
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éves korában nagyszerü plébános lett . Nemcsak hívei lelkét, de a nagy turai templomot ls müvészl szinvonalon alaki totta át a zsinat liturgikus r eformjának szell emében.
Temetési menete két részből áll t . Koporsőja előtt rözsaf üzért Imádkozva haladtak
paptestvérei. Egyik jóbarátja büszkén odasúgta nekem: egy püspök temetésére sem
jön össze ennyi pap. A temetési menetben 220-an volt unk. a gyászmisén még többen .
A koporsó után. mindnyájan fe ket ébe öltöz ötten , hivei jöttek. Azokat már nem lehetett
megszámolnI. A gyászmi se fóceleb ránsa Bánk érsek-püspök atya volt. ő végezte a temetést ls . Ezzel ls meg akarta háláln i a hosszú élete n át t artó hüséges szolgálatot és a
főpásztorai Iránti minden kori nagy t iszt elet ét .
Pétery püspök úr egy zsolt árfordítást készittet ett vele . A Szent István Társul at
Igazgatója , volt kispapja nagyon szerette volna klnyom atni az Apostol ok Cselekedet eiről készül t előad á sa it , ám a mindig elfog lalt lelkipásztornak nem volt arra Ideje, hogy
írásait sajtó alá rendezhesse. - Népünk tud ásszomja erősen élt benne, ami ről nagy
és szép könyvt ára tanuskod lk , Egészen a legutóbbi I d őki g szlvesen megvett minden
újabb, fők ént bibli kus könyvet . Még 1970-ben igy írta alá egyik levelét: . . . a testben
öreg. de lélekben fiatal barátod . . . Am az Idei nyáron már azt mondta , hogy csak
életrajzokat szeret olv asni , és elké rte a nagy in nsbrucki papnevelő , P. Michael Hof mann életrajzát . Sajnos ez már k é s őn érkezett hozzá. A te metés én klbontatlanul kaptam vissza a kül deményt.
Rajta ls megvaló sult, amit P. Hofmann öregségében mondott: Az ember a kor el ő
rehaladtáva l egyr e enyhébb lesz a hívekhez és egyre szigorúbb a papokhoz. Káplánjaival szemben nagyon Igényes volt . Föként fájt neki, ha az elmélkedés és az Imádságos élet vonalán tapaszt alt náluk mula szt ást . - Egyébként nagyon melegszivü jóbarát volt paptestv éreihez.
Az utolsó évt izedben a stell al papi üdöl öben pihent . Napl sétája a hasznosi kápolnáig tartott. Itt ls örült . ha sétat ársra akadt. akit ugyanezek a témák érdekeltek. Kedves tur ai hivei bőv e n ell átt ák ő t a Stell ában gyümö lccsel és sütemén nyel. bar átainak mindig a nógrádi vendégszeretet kedvességével adott ezekből részt. Barátaihoz
mindig nagyon kedves és közvetlen volt, bár némi finom tartózkodás mind ig volt benne. - Egyenes t ermészete nem bi rt a a dtplornat áskodást. Ez ellen mindig türelmetlenül tudott kir ebbani.
Telev lzlója nem volt, de a vati káni rádió t minden este meghallgatta . Pápai kamarás i
reverendát nem csináltatott magának. kanonoki gallérja nem vo lt , vagy ha vol t , soha
nem vett e föl. Legnagyobb kínjai hoz tartozott , ha püs pöké hez menat föl kellett vennie
a li la öve t , egyébként soha nem viselte. Lakása t iszta. egyszerú, fé rfia san kemény volt .
Nem voltak párnázott bútorai. Hosszú rábeszélésbe került . amIg egy új télikabát vásárlására r ászanta magát.
Halálában szinte fél szegségig rnenö udvar iasságának volt része. Az út t úlsó oldalára akart átmenni. Közben egy moto rbici klis jött . MInd a ketten megálltak és t essékelté k a másikat . Azut án egyszerre indul tak meg. Igy történt a tragédia .. .
Gyászmis éj én, amelynek konceleb ránsalt nem lehet ett megszámolni, kedves énekei
k ö z ő rt a magyar Magnl fl catot énekel ték , a t e metőb en ezek után még a Te Deum-ot .
Mint Szent Agoston Szent Monika halála után, ml ls szívböl hálát adtunk az Úrnak ,
hogya miénk volt .. .
I:let ének két jubileuma következe tt vol na. Novemberben lett volna huszonöt éve
annak, hogy Turára jött. és jövőre lett volna a gyémántrn is éje . Ezeket már az örökkévalóságban ünnepli. Igy jobban Illik szerény életé hez e befe jezés, mert az ünneplést
soha nem szerette . Mi ndig az örökkévalóságnak élt .
Egyik barát ja
VARADY ISTVAN
(1914-1983)
Nagyváradon született 1914. nov. 4-én. Tanító egyetlen gyermeke volt . Váradon végezte iskoláit, és itt töltötte nyugdij asként élet ének két utolsó évt lzedét is . Az élénk
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szellemi é l etéről hires város l e ve g őj é t szívt a magába. E:d esapját elég korán elvesztette. és édesanyja minden szeretet e őrá, mint egyetlen gyermekére összponto sult .
Ez ls maradandóan hatott egyéniségére. Az anya eredetileg reformát us vol t, talán
ezért ls állt közel fia szfvéhez a keresztény ökumenizmus.
Vonzódott a Váradon fogalmat je le n tő premontrei rendhez, és volt jelöltje ls. de
végQl ls egyházmegyei pap lett. Felszentelé se előtt egy évre a nyitr ai papn evelőbe
küldték kl szlovák nyelvet ta nulnI. 1939. jún . 3-án szente lt ék pappá. 1940-45-ig Bethlentelepen. szlovák pl ébánián volt segédlel kész. közben 1944 ő s ze e l őtt Békéscsabán
is szolgált . Majd 1965-lg, majdnem húsz évig Körö st arjánban volt plébános. Ekkor betegnyugdljba kényszerült. Betegsége néhányszor súlyos levertségben és elzárkózásban
nyilvánul t meg. Tanult és igen értelmes pap volt. hangsúlyo zott e le m ző hajlamrnal.
I!rtelmi képesség e bet egsége alatt ls csorb ítatlan maradt .
Mint nyugdljas a családi házban lakott családi környezetben . Közben három éven
át (1971-74) a Szent László templomban szolq ált, sokak tetsz ését megnyerve lelkes
szentbesz édeiv eI. 1974 óta egészségi állapota elég jó volt . de nem mis ézett : még nem
jött el az Ideje, szekta rnondanl. Ezt nyugodt an lehet a f élénkebb lel kIIsmeret rneqnyIlvánulásának t ekintenI. Al ázatosan a hívek közé vegyülv e látogatt a a templo mokat .
szentm is éket . Mí nden egyházi ügy vált ozatlanul érdekelte, hálás volt minden f igyelmess éqért, ápolta baráti kapcsolatait . Halála el őtt i napokban kapt a meg egyik - t ávol ban
nyaraló - papt ársának köszöntő képeslapját. Még magánál vol t , és nagyon örült nekI.
1983. aug. 5-én halt meg a váradi kórház szivoszt ályán. ahová pár nappal azelőtt
utalták be. 8-án tem ette a kapucinusok sírk ert j ébe dr . Dászkál István apostoll kormá nyzó. sok pap és nagyon sok résztvevő je lenlété ben. D é l e l őtt esős Idö volt , a temetésre
az épen kisütött a nap.
Confrat er

EGY PAPTESTVI!R KERESZTÚTJA
. Az érsekújvári (Nové Z árnky-l] kerületi papság a rokon ság nevében ls szomorúan
jelent i. hogy dr. Szolnoky Tibor ft . kanonok úr életé nek 64.• papságának 41. évében a
betegek szentségév el és a szent Útr avalóval m eg e rő s ödve I!rsekújvárott 1983. ápr. 23-án
visszaadta nemes lelkét Teremtőjének: . Számomra az élet Kris ztus, a halál pedig
nyereség" (Fil 1.21) .
Hát Igen. nyugdl jba vonulásom általá nos meglepet ést kel tett. A püspöki Fő ha tóság
csak nagy nehezen egyezett bele távoz ásomba. orvosi Igazolások és egészségi állapotom Ismerete mell ett . 1945-ben jobb arco mat oper ált ák: daganat az áll kapocs mellett.
1946-ban besugározták a t erület et . A sebhely begyógyult. békességem volt egészen
1977-lg. Akkor megpattant a bő rfelü let, majd mind szélesebb és mélyebb kráters zerü
nyitott seb kel etkez ett. mely k és őbb genny esedni kezdett . Reggel·est e kezelte m és
kötöztem. Jártam az orvosokat. használtam a k ül önböző ken öcsöket. spray-ket, amiket
az onkológlán elö írnak. Diagnózis : a túladagolt besugárz ás másodlagos eredménye.
Igy tav aly kezdett a szájnyflásom beszükülnl , és ő szre már csak 5-6 mm volt a fog·
sorok nyitása. Onnét, a hegyek közül. vajmi messze volt Pozsony, ahol szakértő orvosokra leltem a plaszti kai sebészeten . Ezért aztán nem tal ált am más megoldást , mint
nyugdíjba vonulni, édesanyámat ls hazaköltöztetnl a hegyek közül a saj át házába.
melyet rövidesen felújítottun k. s ezek végezt ével, Ist enünkben bízva, az orvosok kezébe
adtam magam. Magas cukrom ls volt , az e l ső 2 hétben ezt kellett ledolgoznunk. Febr.
19-én volt a nagyon Igényes mútét, 3 óra 42 perci g tartott, egy egyetemi docens és
két főorvos végezte. A granuláló rostos sejtek átfonták az arc f öldeq ét (faclal es) • s
az volt a veszély, hogya mút ét foly amán. vagy azt követően is. els zakadhat egy Ideg,
az arc lebénulhat. Márc . 14-én hoztak haza. házi kezelésbe . Naponta járok kötözésre.
Pozsonyban a mútét alkalmával minden káros anyagot elt ávolltottak , a sebet .kltömték" ,
és saját bőrömmel befedték. Most már csak türelem kell a kisebb deformációk vlll a-
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nyozásához stb. Virágvasárnap előtti szombaton már besegitettem az itteni ferences
templomban a húsvéti gyóntatásokba. s húsvét vasárnapjától Ismét átvettem a délelőtti 10 órás nagymise végzését. szentbeszéddel együtt. Bernélem. birni fogom ezt
is. és továbbra is a szolgálatot. Rengeteg volt az lma. szentmlse, szentáldozás stb ..
amit értem áldoztak. részben a hívek. részben oltártestvéreim. s ezeknek tudhatom
be a rnűt ét sikerét ls. Úgy vélem. a Gondvisel és akarata az. hogy az itteni körben .
szomszédos plébániákon is. tudjam szolgálni azt az Urat. akit a hegyek közt ls hir.
dettem. Deo gratias! (1980. rnárc, 31.)
A tavaszi. mondhatnám első etapp, a kereszt rövIdebbik szára voll . amint azt mostanl bejegyzéselm igazolják. 30 napi otthoni ét után erős rosszabbodással ápr . 22·én
jöttem föl ellenőrző vizsgálatra Pozsonyba. és Itt foglak. úgy. ahogy jöttem. készületlenül a körház í bentfekvésre. 88. napja. hogy Itt vagyok . Máj . 13·án volt egy kisebb
müt étl beavatkozás . melytől nagy eredményt vártak. és csak a fájdalmaim szapórodtak .
Nagyon drasztikus hat ásu klini kai próbagyógyszeres kezelés és ennek toxlkáclós kö.
vetkezményel után júl. s-án egy szájsebész. egy plasztikai docens. egy főorvos és
asszisztens mellett lebontották a februári müt étet, és kiszedték a jobb arcomon az
egész mandlbulát (őszintén Ca) . Hogy ez mit jelent. részenként tapasztalom . Megvan
a két foqsorom, de nincsen . ami a Jobb végén rögzftse őket. Igy újra kell tanulnom
ennI. A seb még nincsen behegedve. hanem tisztul: naponta kezelik és átkötlk. 10 nappal az Ilyen nagy m üt ét után még nem várhatok csodát és fájdalommentességet . Egész
idő alatt rengeteg ember. Iskolások. felnőttek. búcsúsok s kilencedeket tartók Imája
kisért. Hála értük az Úrnak . mert ez ls az Úr seqltséce . kegyelme. Istenünk végtelen
kegyelme. hogy 83 éves édesanyám egyedül bírja az otthonlétet. Szeretném remélni .
hogy lassan bejutok a Kereszt árnyékába. az sem lesz könnvü, (1980. júl. 18.)
Végső eredmény: egy olyan arc. mint a szélütöttek eltorzult arca. mert a faclalest
is kivágták. tehát lógós arc. elferdült száj, szem stb. Bizony nagyon·nagyon nehéz és
hosszadalmas volt megbarátkozni ezzel a valósággal és következményeiveI. Sokszor
felkérdő]elezett bennem a gondolat. a kérdés : Uram. mlért, meddig és hogyan? Valószlnúleg januárban levágnak a medencecsontomból egy megfelelő hajlású darabot .
s abból pótolják a kidobott mandlbulát. Ehhez Ismét fel kell nyitni. most már az állkapocs alatti részt . Ha ez is odaforr. vagy 6 hét múlva, tehát lehet. hogy már március
is lesz. jön az utolsó plasztikai beavatkozás. amikor ls . r áncba szedik" az arcomat.
Igy talán húsvétra én ls éne kelhetem. sz fvböl: Alleluja! .. . Remélni szerétn ém. hogy
már végefelé tartok mindennek. s ha még messze ls van február. március. mégis kö·
zeledik a. nap. amikor Ismét ott állhatok. Istenünk kegyelméből a hivek előtt a íerencesek kedves templomában. hogy tovább hirdessem nékik azt a Jézust . akihez a szenvedések Iskolájában magam is belratkoztam. (1980. nov. 24.)

Kedves . értékes öreg barátomat hívta magához az Úr karácsony előtt. dec. 22-én.
Kovács Gyula bácsit Görqön . igaz. önzetlen barát és paptestvér volt. Hónapokon kerestül imádkoztatta híve it. ministránsait értem és édesanyámért. Hetente kaptam tőle
levelet. még a kórházba ls Pozsonyba. bátor ított. vigasztalt. írta az egyházmegyei új.
ságokat. Dec. 22·én délután még olvastam legutóbb érkezett levelét. melyben szinte
kötelességemmé tette. hogy fogadjam el az Itteni esperes unszolasát. és karácsonytól
kezdve álljak oda Ismét a ferencesek templomában az oltár elé. s vállaljam ismét a
vasárnapi to-es magyar naqymlséket. szentbeszéddel együtt. Igy hát 8 hónap rnúltán.
Karácsony első ünnep én. Ismét ott álltam a nyilvánosság elött, Urunk oltáránál. hogy
hirdessem nekik az örömhírt : meqszületett Jézus az első titokzatos. betlehemi élszakán, s próbáljam közelebb hozni a Ma emberének Betlehem Titkát. Kiváló hanqerösítök
vannak beszerelve. ennek kös zönhető. hogya templom minden sarkában. folyosóján
s kápolnájában ls érthető a vasárnapi homília . A végén a hIvek Itt válaszolni szoktak :
lsten hallgassa meq, vagy lsten fizesse meg . A férfiak többsége. ahogyan nekem
. vtsazarnondté k" . igy szólt: lsten. gyógyltsd meg ezt a papot . - Dec. 8·ra behegedtek
a Hsztulák, befejeződött a seb belső tisztulási folyamata . De a szájsebészprof nem
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szivesen bolygatná meg a begyógyult részt azzal. hogy a medencecsontból átültetést
csinálna. Rizikós a két csont összeforrása . Csak a plasztlkások .szednék ráncba" a
képemet. A még kicsi szájferdületet, valamint a jobb szem alatti részt próbálnák .fel·
akasztanl" egy szomszédos Izomra. Igy azonban a jobb arcomon maradna egy horpadásszerü mélyedés. S ezt a kérdést már nem tudom Gyula bácsival leleveleznl. Igaz.
hogy írt olyasfélét, tegyél oda egy kis .elegáns· kötést a mélyedésbe. s gondolj arra.
hogy nem a külsö a fontos. hanem amit mondasz a lelkeknek. Ebben ls van valami. de
hát van mindennek egy emberi oldala ls. (1981. jan. 21.)
Itt mifelénk az élet fut tovább a szok ásos mederben . Talán mlntha szaporodna a
tü-es mise látogatottsága. s hozzá a férfiak száma van emelkedőben. még az áldozók
közt ls. Karácsonytól egy sorozattél ét kezdtem . a tanltó Jézus Iskolája . I:rdekes közben
ellenőrizni a figyelmet. együttgondolkodást az arcokon . (1981. márc . 15.)
Meghallgatta I:desanyámat az Úr. Csendes halálért Imádkozott naponta. (gy ls történt júl. 30-án. Viszont az egymás mellett élés hosszú ével. az egymásra utalts áq, főleg
az utolsó 27 év Idegen ajkú. nemzetiségű (szlovák) hivek köztl munkája. az élet. nagyon ls össze tudják kovácsolni két embernek az életét. Ily esetben azután talán még
nehezebb belenyugodni a megváltoztathatatlanba. Főleg a lefekvés előtti Időszak áthidalása hangulatilag nem könnyű. Nincsen kinek .besz árnolnl" a napl eredményekről .
tervezgetnl stb . (1981. dec. 19.1
Márc. lS-évei egy újabb stáclóhoz érkeztem keresztutamon. Megsüketültem. nem
hallottam a hivek válaszát a szentmls ében, s Igy már a márc. 19-1 misét ls le kellett
mondanom . Azóta még visszavonultabban élek családi házunkban. különbözö orvosokhoz kellett járnom. a gyógyszerek sokaságát szedem. Injekclók. most már a harmadik
szérJa. Hallásom kezd Javulni. de kaptam egy kis gépecskét. füldugóval. A máj. 1O-re
tervezett mútétet bizonytalan Időre. sőt talán egészen a 83-as évre halasztották el.
TI. állandónak mondható Idegfájdalmak vannak a jobb arcomban. ahol a mandlbuláris
műtét alkalmával átvágták az Idegeket. s azok most .helyezkednl" akarnak. rákapcsolni
a balarcom Idegeire ."Némelyiknek sikerül. a többi elpusztul . és annak kl kell tisztulnia .
Ezzel magyarázzák a nagy kavernás sebemet. Annak a kezelése ls elég körülményes .
hetente kétszer hidrogénnel öblögetik. majd valami kék színü folyadékkal kenegetlk .
A kötést egyébként magam cserélem reggel-este. Igy bizony kiestem a vasárnapi
nyilvános pasztorácIóból és a tömeggyóntatásból is. Talán ennek a füldugónak a seaítségével a szeptemberi első péntekhez be tudok már segitenI. KI tudja ugyan?! Hát
ennyit rólam. (1982. aug. 5.)
Egészségem nagyon változó lett. Nagy lelkesedéssel láttam Ismét neki a kinti
besegltésnek aug. 25-ével. Orömöm azonban rövid lélegzetű volt. mert szept . 9-ével
ismét búcsúznom kellett. visszaestem egy rosszabb egészségügyi ez értába. Maradt a
magány. éjszakai és nappali fájdalmaival együtt . Elég sok csillapltót kell szednem. s
így egy hatalmas álmossági hullám uralkodik fölöttem . Még ülve ls. ha lehunyom a
szemern. m árls alszom . Viszont ha csökkentem a cslllaplt ökat, nagyon nehéz áthidaini
a fájdalmakat . Járok le-föl a lakásban. próbálok olvasni. Imádkozni. nem akar rnerml,
központban ott vannak a fájdalmak. hol egyik. hol másik részen . (1982. dec. 10.)
A képes újságok nagy örömet okoztak. Útjukra bocsátottam, az én két pozsonyi
sebésztanáromnál. Úgy gondoltam. úgy ér az valamit, ha többen is olvassák. látják
baráti köreikben. A fent Jelzett utca ideiglenes lakásom. ahová. egy sz ép régi magyar
kifejezés szerint: dajkaságba kerültem. Ez egy orvos barátom. Előzményei: dec. 19-én
erősen kezdtem v érezni. Barátaim kocsiba pakoltak. s elvittek a pozsonyi kllníkára,
ahol 80-ban a nagy műtéteket végezték. Ott már várt a telefonon értesitett operációs
stáb. Nyak alatti vágás és némely nyaki erek elkötése. Ádám-Éva napján hoztak Ide.
mert Injekclózni kell, s .felhízlalnl" a nagy hirtelen fogyást. Igy karácsony óta az Itteni
kis szebában misézgetek. Aprilis végén már erősen szeretnék hazamenni. de aházlak:
majd mit mondanak az orvosok. Köszönöm kedvességét a gyógyszereket Illetőleg.
azonban úgy gondolom . csodaszer ott sem Igen található . Viszont örömmel fogadnék
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egy példányt az új Kódexből, hiszen éveken keresztül dolgoztam a Tribunálban. Imáért
Imát Igérek . (1983. márc. 8.)
!:s ápr. 23-án valóban hazament. Végleg.

R.
DR. SCHWEIGHOFFER KOLOS O. Cist.
(1901-1983)
Megboldogult testvérünk a török hódoltság után a helnrichaul apátság által újjá·
élesztett zirci monostor birtokára telepltett német földmúves családok egyikének kései
utódaként született a Veszprém vármegyei Nagytevelen. 1919. szeprember 31-án lépett
az első vIlágháborút követő Idők szellemi és erkölcsi nyugtalanságát egységben és
épségben átvészelt zirci apátság első novlclusal közé. Noviciusmestere a zirci llturglkus megújulás kiemelkedő alakja, Küzdi Aurél volt, aki szfvvel-lélekkel szolgálta
Békefi Remig apátúr reform-sz ándékatt.
Az If jú Kolost apátja az Innsbrucki egyetemre küldte, ahol egy egész életre eljegyezte magét a dogmatika tudományával. !:Iete munkásságának három lényeges mozzanata volt : a dogmatika múvelése, a könyvtárosi tisztség, és prefektusként a rendi
növendékek Irányitása.
A rend feloszlatása Zlrcen találta a dogmatika tanáraként a teológiai főiskolán, és
könyvt árosk ént. Kolos atya, a monachálls élet szerelmese, visszariadt a világi életben
való elhelyezkedéstől, Inkább Nagytevel be vonult el családja körébe. Ezt a döntését
különben egyre súlyosbodó és mútét után is tovább romló szembaja ls befolyásolta.
Egyre kevésbé tudott tudományszakával foglalkozni, sőt még olvasni ls. 1970·lg élt
Nagytevelen teljes vissz avonultságban. - A gazdasági élet változásai hatással voltak
családjának életkörülményeire is, ezért Kolos testvérünk a pannonhalmi Szociális Ott.
honba húzódott vissza , s Itt élt haláláig. Itt hunyt el 1983. április 6-án, és a zirci Bazlllkában lelke üdvéért április 13-án bemutatott koncelebrált szentmise után kisértúk ki
porlandó testét a zirci temetőbe.
Fenti életrajzi adatai szemléletessé teszik emberi személyiségének és szerzetesi
egyéniségének összetevőit is. Itthonról magával vitte Innsbruckba a megújuló monasztlkus élet vágyát. Apátj ának és novicius mesterének eszmélhez és eszményeihez
egész életében hú maradt. Nemcs ak a tudós, humánus és aszkéta apát egyénisége
nyúgözte le, de mindenek fölött a rendet szolgáló lelkülete is magával ragadta a fiatal
növendéket. Innsbruckba kerülvén, korának egyik tudományos teológiai középpontjába
jutott. Itt érlelődött meg kiváló dogmatikai tudása, és fejlődött kl tudományszakának
területét átfogóan és mindig korszer űen áttekintő képessége. Innsbruck - érdekes
módon - hatott monasztikus lelkületére ls . Itt ul. - az egyetemen és a Canlalanum.
ban - akkor a növendékek tekintélyes részében jó talajra talált a gregorián ének
kultusza, és termékeny erjedést hozott körükbe Maria Laach bencés apátjának, Herwegen IIdefonznak liturgikus tevékenysége.
Ezek a fiatalkori élmények mindvégig meghatározó elemel maradtak szerzetesi lelkületének és gyakorlati életrnödjának. - A tudomány szeretete kapcsolta a könyvek.
hez ls. A zirci apátsági nagykönyvtár teológiai .I átöhatér énak" korszerü tágitása és
színskálájának frissen tartása Kolos testvérünk maradandó érdeme . - Kevésbé termékeny volt prefektusi tevékenysége. A tudomány és könyvek világa emberének, az al.
katllag ls visszahúzódó és befelé forduló előljárónak, neveltjeihez fűzödö kapcsolatán
á t- á t s z ű r ö dö tt ugyan bölcs, néha humor fúszerezte megértése, mégsem sikerült neki
a reábizottak felé magával ragadó módon kisugározn ia belső világának mélységeit és
szépségeit. Nem volt pedagógus egyéniség, de ez nem hibája, csak hiánya volt . Viszont
példaképe volt a tudós, mégis szerény, lelkiekben rendkIvül gazdag, mégis egyszeru,
messzeteklntö, mégis alázatos monachusnak. Nemzedékében talán az utolsó zlrcl clszterclta, akiben kézzelfoghatóvá vált a szentbernátl . Iucere et ardore" kiegyensúlyozott
életstílusa .
-s -n
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DR. MAGYAR ISTVAN piarista
(1909-1982)
Kisteleken született. Szegeden és Kecskeméten végezte gimnáziumi. Budapesten
hittudományi és magyar- lati n szakon egyete mi tanulmányait . Pappá szentelése után
4 évig Debrecenben. 9 évig Tatán. 23 évig Budapesten tanított.
Igazi tanáregyéniség volt. Magyar órái t ta nltványal nem egyszer megtapsolták . Lelkesen, magával ragadóan magyarázott. bevllágftva a versek. novellák tartalmába. rnondanlvalójába. Mé lyen átélt és átérzett Igazságokat tan ított. és minden sz épért, nemesért . tisztáért őszintén . önfeledten lelkesedett. Sokakkal szerettette meg az Irodalmat ,
a versolva s ást. Keményen bevasaita a könyvn élküllt. de tanltványal most évtizedek
múlva érzik Igazán a hasznát. és hálásak érte.
Akkor észre sem vettük. hogy az irodalom tanítás ával mennyire az életre nevelt : a
müvek kapcsán mély és rneqsz lvlelend ö t anit ást kaptun k tőle erkölcsről. kereszt énységrő l. munk áról, családi életrő l, hazaszeretetről. Sok rnondat ára, kifejezésére még
ma ls emléke zünk. Az órákon sohasem volt fegyelmezésl gondja. nem lehetett oda
nem fig yelni.
Ugyanez a lelkesedés jellemezte latin óráit is. Több tuc at k özrnondást , szentenclát
örzünk ma ls tőle .
Egyenes. őszinte ember volt. Nem tudott beleny ugodni abba, hogy valaki nem
becsüle tes. Ha valakit hazugságon, csaláso n vagy k épmutat ásen kapott, őszintén fel·
háborodott. Mindent meetett. hogy jó Irányba terel le . Egyenessége abban ls megnyilvánuit, hogy ha valakit t év ed é s bő l vagy felh áborod ásában talán a kelleténél jobban
megbüntetett, nyil vánosan. az osztály előtt kért bocsánatot tőle . Igazságérzeténél
azonban nagyobb volt a szeretete. Előfordult. hogy ha látta. hogya méltán megkorhol t
diák nekikeseredett . azonnal vigasztalni kezdt e. mert mint Jó pedagógus a büntetéssel
nem megtorolni akart. hanem javítan I.
Az Iskolai munka mellett rendszeresen kisegített a Bakáts téri templomban. Lelkes
hivősereg hallgatta vasárnaponként klasszikusan szerkesztett , rövid prédikációit. Ezekre
igen gondosan és lelkII smeretesen készült . vázlattal. Diákjai közül ls sokan gyóntak
rendszeresen nála, és később az érettségi után is visszaj árt ak hozzá ellgazftást kérni
életük ügyes·baj os dolgaiban . Míndlg megvigasztalt. bátor ított. tanácsot adott - rá.
adásul egy·egy ver sidézetet.
Hivei. gyónói Igy emlékeznek lelkipásztori müködésére: 26 éven át mind en hétköznap
kora reggel . vasárnap a kijelölt Időben megtette gyalog a 15 perces utat a rendházból
a Bakáts t éri tem plomig . Végezt e a korai szentmis ét , majd gyóntatott. Nem csekélység
ez önmagában sem: egy ember , egy pap. aki re mindig számitan i lehet. akit abban a
reggeli órában mi ndig meg lehetett találni , beszélni vele. tanácsát kérni. A szentmisét
vagy más szent cselekményt avval a közvetlenséggel végezte , ami megérinti a mal
bezárkózásra hajlamos embert ls. Úgy al kalm azkodott a rituális elö lrásokhoz. hogy
kapcsolatban t udott maradni a résztvevőkkel. Istenn ek nagy adománya volt, ahogyan
tudott vigasztalnI. Szfvesen váll alt temetést. s a legkülönbözőbb gyászolókat ls meaillették szaval.
Rendtársai körében ls csupa szlv, csupa lélek ember volt. Teljes iteni tudta a szentpáli felhivást : . Orüljetek az örvendezőkkel . sírjatok a sír ökkal!" (Róm 12.15) Megada.
tott neki . vagy inkább nekünk, hogy utolsó heleit közöttünk tölthette el , az Igazi pietá s
szép példáját adva . A halálra teljesen tudatosan és nyugodtan készült . •Ennylt engedett
élnem a Jóist en. most hazahív. Megyek örömmel: Az volt a kérésé. hogy KIsteleke n
édesanyja mellett legyen a nyugvóhelye.
Hisszük . hogy amire sokakat oktatott és nevelt . hlt re. tudásra, szép életre.
íöra" - , megmarad tanltványai és hívei lelkében .
Confrat res
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M IKO GYtJRGY
(1919-1983)
Augusztusban még ott volt Innsbruckban a magyar papi lelkigyakorlaton, jó kedélyben. Pedig márciusban súlyos operáclón esett át - egyik ves éjét vették kl tumor
miatt -, amelyből azonban kttünöen fölépült. De november 3-án Ismét operálni kellett.
Utolsó körlevelében közölte a hírt hiveivei, s talán mintha érezte volna , ml vár rá, a
halottak napja kapcsán Igy írt : .Ns nyugtalankodjék aztvetek. Atyám házában sok hely
van. Elmegyek, hogy helyet készitsek nektek ls" (Jn 14,1-2). 21 napl önkívület után,
nov. 24-én hajnalban lelke megt ért Teremtőjéhez. November utolsó vasárnapján amely egyben advent első vasárnapja volt - az esseni és ruhrvidéki magyar hIvek a
szokottnál ls nagyobb számban gyültek össze a Szent Mihály templomba: nem a havi
magyar rnls ére, hanem lel készük b úcs úztat ására. A külföld iek lelki gondozásával meqbizott esseni segédpüspök, Julius Angerhausen 25 pappal koncelebrált . Köszöntötte a
gyászolókat: a magyarországi rokonokat, a Münsterból , Hannoverből, Hamburgból ,
Grevenbrolchból , Münchenből, Bonnból érkezett magyar lelk észeket. az egyházmegye
külföldi lelkészeit, a Szent Mihály templom pl ébános ár. akinek vendégszeretetét a magyarok oly hosszú Idő óta élvezték, valamint az elhunyt hiveit.
Szőke János SDB búcsúztatta homfllájában a paptestvért. Felvázolta életútját . 1919.
dec. 17-én született Pusztadoboson , Szabolcs megyében, sokgyermekes családból.
Mind ig vágyott a papságra, de fiatal korában nem volt alkalma a kenyérért való napl
küzdelem mellett tanulnI. Banktisztviselö lett. 1956-ban került az akkori Innsbrucki
magyar gimnáziumba , beült a rövidnadrágos gyerekek közé, hogy először az érettségi
bizonyltványt szerezze meg. A bécsi Pázmáneumban szentelték pappá 1963 Péter-Pál
napján. 1965·ben került Essenbe, ahol haláláig a ruhrv idék i magyar hivek lelki gondozását látta el.
A gyászmise végén hivei nevében Laber A ndrás köszönte meg 18 évi munkáját. A
rnosolyt és vendégszeretetet, amellyel a szentmisék után a hiveket a szomszédos
plébániaterembe Invitálta . A sok gondot, amivel a szertartásokat elökészltette , mü.
sorokat, karácsonyi pásztorjátékot szervezett. A szeret etet, amellyel mindig szfvesen
látott asztalánál bárkit, de különösen az újonnan érkezetteket és a szegényeket. A
hazaiak és a környező államok magyarjai Iránt mindig megnyilvánuló ragaszkodá st .
Különösen erdélyi testvéreinket, legfőképpen pedig az ottani kispapokat támogatta
minden lehetséges módon. Fáradhatatlan munk álkodás át hfvel ragaszkodással hálálták
meg. Erre talán a legjobb példa, hogy első operációjának idején a hiveke t körlevélben
kellett kérni: ne látogassák, ne vigyenek neki annyi jó falatot, mert ez gyógyulá sát
veszélyeztetI. S mikor szanatóriumba ment, titokban kellett t art ani a helyet, hogya
látogatók serege ne zavarja . Mert ő még akkor is minde nkit örömmel és tárt karokkal
fogadott.
Utolsó kivánsága volt, hogy szül öfalujában temessék el. Oda kiséri most hivei lrnádsága: adjon neki az Úr békés pihenést abban a hazai földben, amelyet soha nem szünt
meg szeretni , s amelynek szeretetét bennük ls lankadatlanul ápolta haláláig .
Laber András nyomán
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