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A SZERETET HÁLÓJA

II. János Pál így jellemezte a keresztény családot. Fűzhet-e össze
mélyebb és tartósabb kötelék a hitvesi, anyai-apai és gyermeki szere
tetnél? A családban tapasztaljuk meg, hogy mit j elen t a test -vér-i kapocs.
Ott csírázik ki minden egyéb emberhez m éltó személyes viszony magja,
ott érintik meg szívünket az isteni, örök szeretet első sugarai, visszfényei.
A meghitt, boldog családi kör hihetetlen energiaforrás, minden áldo
zatra képesit, kárpótol ezer külső veres égért. Gyökerét, a házasságot
Krisztus külön áldásával, szentségével öntöZi.

Az egész társadalom értékskáláját mérhetjük fel a családról alkotott
felfogásában. Becsben tartja? óvja, fejleszteni akarja éltető összetartá
sát? Vagy - minden látszat ellenére - magasabb trónra helyezi az önző,

önkényes értleksikert. az élvezethajhászást, a teljesítményt?

A legbensőbb közelség alkalmat nyújthat a legfájdalmasabb súrlódá·
sokra, a leggyengédebb érzelmekkel való visszaélés a leokeserűbb csaló
dások szülője lehet. A szereiet hálója szetszakadhat. A kiengesztelődés,

a megújulás helyébe a rombolás, a menekülés léphet, a családi metea
ségre vágyó ember kielégületlensége az ellenkező végletbe csaphat át:
már nem hisz és nem remél semmiben, s gyakran cinikusan tör mások
boldogságának szétzúzására.

A szeretet hálóját emb eri szioeknetc és kezeknek kell fonni, de csakis
Isten kegyelméből képes erejét, rugalmasságát megőrizni. Allandóan
fejlődnie kell, hogya változó körülmények között védő, összetartó, ne
pedig fojtogató vagy üres szerepet töltsön be tagjai számára. Joggal sür
geti tehát II. János Pál a keresztény családokhoz intézett apostoli buz
dításában: Család, légy, ami vagy. szeretet hálója, légy igazán azzá!

Minden keresztény családnak erre kell törekednie. Neki kell kovász
ként hatni a társadalomban, hogy a pillanatnyi önzés és kieléouléskere
sés helyett a másik felé való megnyflás, a hitvesért és gyermekekért
vállalt áldozat, az életre elkötelező hüség uralkodjék a szívekben.

Központi helyet kell, hogy kapjon a család sorsa a mások boldog·
ságának gondozásával, a testvérek lelki szolgálatával megbízottak életé
ben is. Nem múlhat el nap, hogya lelkipásztor meg ne kérdezné saját
magát: mit tettem ma hitközségemben, környezetemben az egyház élő

sejtjeiért, a családokért? Hozzáférhet6 szavakkal hirdettem nekik a tcrisz
tusi ideált? Erősítettema kisgyermekkel, öregekkel bajlódókat? Mellette
álltam a már-már szakadozó hálóknak? Küzdöttem, hogy mindaz távol
maradjon a családoktól, ami káros és vészes lehet szentségi küldetésük
megvalósítására?
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Kis Monika felvázolja a mai keresztény család hely zetét. Kozmikus
távlatokat nyit, rámutat az égetőbb nehézségekre, tám pontokat nyújt,
hogyan küzdhetünk az árral szemben, hogyan közelithetjük meg ideálun
kat. Elgondolkoztat, imádságra késztet, tettre sürget.

Manapság nagy veszély fenyegeti a csalá di élet egyik pillér j ét , a hű

séget. A csak önerejében bizó em ber csődje, hogy alig mer m ár életre
szóló elkötelezettséget vállalni. Sem a papi, sem a családi életben. Milyen
alapokra kell építeni, mit kerülni és mit keresni, - erről gyűjtöttük

össze családapák és családanyák nyilatkozatait örök útitársak c. cik
künkben.

A család átfogja egész életünket. Igen sok téma érdemelne még külön
tanulmányt, sőt külön számot is. De nem hagyhatjuk figyelmen kivül
az ún . rendezetlen családi körülmények között élők lelkületének és lelki
gondozásának [elemlitését, átelmélkedését. I gen sokan élnek ilyen álla·
potban. Egyesek pedig még mindig farizeus módjára itélik meg a leánya
nyát, az elváltat, ha ismét közeledni akar Krisztushoz, részt akar venni
az egyházközség életében. A "mindent vagy semmit" megoldások leq
többször könnyelműek vagy szivtelenek. Nourissat, Kanadában működő

lelkész évtizedes tapasztalata igazolja, hogy igen sokat tehetünk a rá
szorulók érdekében.

Balogh Vince linzi plébános azt tárja elénk, hogy milyen lendületet
vehet a családpasztóráció a családok közreműködésével. B ekapcsolódá
suk új pünkösd gyümölcseit érleli az egész egyházközség számára.

Dr. Smolnig orvos és Fényesi Márk pszichológus cikke a családterve
zés problémájával kapcsolatban főleg kettőre hivja f öl a figyelmet: vizs
gáljuk a kérdést társadalmi összefüggéseiben is, és: az egyház fontosabb
dokumentumaiban ajánlott eljárási mód igen jó, biztos és lehetséges.
Sok keresztény család vergődik még, mert nagyon sok lelkipásztor nem
lépett kapcsolatba lelkiismeretes orvosokkal, akik gyakorlati útmutatást
tudnak adni ebben a mai körülmények között oly fontos kérdésben.

Bár cikkeinkben külön is igyekeztünk hangot adni maguknak a csalá·
doknak, fontosnak láttuk Vittorio Bachelet, az olasz katolikus élet és
családapostolkodás tragikusan elhunyt kiemelkedő alakjának arcélét
megrajzolni. Kozma György mutatja be.

Az emberiség jövője a családtól függ - hangoztatja II. János Pál
pápa. Adja Isten, hogy jelen számunk valamivel is hozzájárulhasson a
családok és az egész emberiség reményteljesebb jöv6jéhez.
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TANULMANYOK

Kis Monika

ERÖVISZONYOK A MAI KERESZTI!NY CSALÁDBAN

Van egy páratlan egybehangzás, amely symphonia a szó ősi értelmében :
a szeretet csodálatos cseréje. Isten mindent Krisztusban, általa és érte terem
tett , s a mindenség örökösévé rendelte őt, hogy benne mindent egyesítsen.
Krisztus pedig azért egyesít magában mindent, hogy Istennek alávesse a vilá
got , s így végre lsten legyen mindenben a minden . A vi lágmindenség az embe
rek által kapcsolódik Krisztushoz; az ő múvét Egyháza folytat ja, s minden hivő

ember, akár pap, akár világi, valamilyen formában meg van híva erre a krisztusi
munkára. Ebbe az összhangba beállni : az emberméltóság csúcsa. Ezen dolgoz
ni, ennek élni : maga az életszentség.

Ezt a gondolatot három kép egybeillesztése sugall ja. Az első magától Krisz
tustól való : a búcsúzó s ugyanakkor velünk maradó Mester már nem is atyai,
hanem anyai gyöngédséggel hívogatja tanítványait s rajtuk keresztül lsten
egész népét a csodálatos Szőlőskertbe, ahol értelmet kap az emberi erőfeszí

tés, kiteljesedik az emberi élet , feltárul az emberi jövő (Jn 15,1-17).
A szölövesszök nem teremhetnek egyformán : mindegyiknek külön feladata

van, s ezt adottságaik határozzák meg. Szent Pálnak a Misztikus Testről szóló
tanítása továbbrajzolja a Krisztus alapozta képet: az emberi szervezethez ha
sonlítja Krisztust és követőit, akiket a Lélek Istennel s ugyanakkor egymással
is egyesített. Krisztus a Fő és mi vagyunk a tagok : a Szeretet örök vérkeringése
árasztja el még a legapróbb sejtet is, felszíva belőle a megfáradt anyagot , frls
sítőt , éltetőt adva helyette kinek-kinek sajátos hivatása számára. s eggyé ölelve
őket, elválaszthatatlanul. Egymást, mint a Fő gondolatainak. szándékainak, el
határozásainak osztályosát becsülni és kiegészíteni: ez a legtökéletesebb test
vériség.

A titokzatos Test azonban nemcsak él, hanem fejlődik is : befogad és asz
szimilál minden értéket. Szent Pál, Szent János és az Egyházatyák nyomán je
leníti meg Teilhard de Chardin páratlan víziójában a kozmikus Testet , amely
az egész világmindenségbe kiárad - "s nemcsak társuló elemként , hanem ve
zérlő erő méltóságával és hatásával : Központként, amely felé minden szeretet
és minden vonzódás összpontosul. " (Út az Ómega felé . Szent István Társulat ,
Bp. 1980., 49. o.). Az anyag egyetemese n "sodródik" , "özönlik" a szellem felé .
"A jelen Világba n fizikailag csakis egyetlen dinamizmus létezik, amely mindent
Jézushoz vezet. Benne, a Mindenség teljességében omnia creantur, minden
teremtődi k, mert omnia uniuntur : minden egyesül" (i. m. 101).
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Szent Pál is "ki akarja testében egészIteni azt, ami Krisztus szenvedéséből

hiányzik"; ő ls azt tanítja, hogy Krisztus teste növekszik: a szeretetben épiti fel
magát. Teilhard de Chardin világképében sem érte még el minden a teljességet :
" . .. Krisztus még nem fejezte be alakulását. Még nem öltötte magára annak
a testből és szeretetből szőtt ruhának utols6 redőit, amit hivei alkotnak .. . A
misztiku s Krisztus még nem fejezte be teljes növekedését, nem érte el egész
termetét, tehát a kozmikus Krisztus sem. Az egyik is, meg a másik is teljesen
egyszerre és együtt van és alakul is."

Ez a három kép, a Szőlőskert, a Misztlkus Test, a Kozmikus Krisztus - cso
dálatos mélységet ad egymásnak , mint mikor három egymásra vetitett rajz új
dlmenz l6kkal gazdagftja egymást s végül a néző úgy érzi , mintha benne állna
a képben :

.Et Verbum caro factum est: és az Ige testté lett. Ez volt a MegtestesOlés.
lsten első Izben és gyökeresen kapcsolatba lépett fajunkkal; s mert ezáltal az
IstenI hatolt természetOnkbe, ezért új I:let szOletett, amely minden reményt
túlszárnyalva növelte emberI képességeinket, és ,befogadó képességét' (ter·
mészetes képességeInk . potentla obedlentalls" -át l magasra fokozta . ... A Ke
gyelem az egyetlen életnedv, amely ugyanabból a törzsből áramlik az ágakba;
olyan Vér , amely ugyanegy Sziv dobogására kerIng az erekben; olyan Idegáram,
amely egyetlen Fej tetszése szerint Járja át e tagokat. S kétségtelen, hogy
Krisztus ez a sugárzó Fő , a hatalmas Sziv és a termékeny Szőlőtő. A Kegyelem
mel kapott egy és ugyanazon I:let által nemcsak rokonokká válunk, még nem
ls csak testvérekké; de azonosulunk ugyanazzal a felséges valósággal, Jézussal"
(I. m. 45).

Ebben a felfogásban az emberi tökéletesedés kötelességet jelent. Krisztusba
tellesednl és mások Krisztusba teliesedését szolgálni - mert a kettő egymást61
elválaszthatatlan - a legnagyobb Kaland , amely valaha ls emberszIvet megdo
boqtatott. Csak egész ember, öntudatos és nagykorú keresztény tudja erre el
szánni magát, olyan, akinek számára ezzel partot talált minden emberi tetterő.

Aki élete sikereit és kudarcalt Immár egyszerű szerszámokként kezeli , s akinél
egyformán feladat-számba megy a boldogság és a szenvedés . Aki tudja már,
hogy felelős minden moccanásáért : ha élvezeteibe vagy önzésébe burkol6zna,
az életet vivő Véráramt61 vonná el magát s ha gyűlölné ellenségét, a mindkettő

jüket egyformán őlelnl vágyő Sejtszövetet roncsolná. Hiszen b e f e j e z e t 
I e n ü l nyúitJa feléje Krisztus a világot, hogy élete táplálkozzék a mindent
kielégitő örömből: Ime, ő adhat Neki egy parányit Belőle Magáb61 (vö. i. m. 46).

+
Ha manaoság egy fiatal keresztény férfi és nő elindul, hogy lsten nevében

egvbekellen és családi otthont teremtsen, mit érezhet, ha rnaqa körül széJjel
nézve mindenhol csak az ellenkező lét látja annak , amit megval6sltanl szeretne?
... Valon nem száll inába a bátorsága , ha arra gondol , hogy talán nincs is
olyan ismerőse , akinek sikerült törések vagy gyötrelmes megalkuvások nélkül
párjával egy életet végigélnie? . . . Talán ők ls fészekból kipottyant flókák, vagy
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a házastársi gyúlölködés miazmás légkörét szivták be gyermekkorukban, és
reménykedésük ki-kihagyásakor kínlódva emlékeznek sérüléseikre. Vajon sike
rülnl fog nekik az, ami másoknak annyira nem sikerült? .. ,

A finomabb fül azonban az élet zajában is meghallja a krisztustalanság jaj
szavát. S talán éppen a megvált atlanságnak az a kinja, ami az indu ló fiatal
életeket körülgyúrúzi, tud ja a legékesebben bizony itani a számukra, hogy ön
maguk ban nem tudnak ember ré teljesedni, részecske -sors az övék, és keresniük
kell az egészeti . . .

..Teréz egyedül semmi. Jézussal minden " - mond ja Avila i Szent Teréz.

Szükséges, hogya Részecske függetlenül és szabadon tudja adni magát az
Egésznek. Ezért önti el erói növekedésekor a függetlenség büszkesége és a
szabadság öntudata. De aki itt megreked, félember marad : ha öntudata és
szabadság-igénye nem lép tovább , lassan pöffeszkedéssé és góggé fajul. Ha
tov áb b ér lk, erói legnagyobbika: az alázat és a szeretet le fogja birni azt a káp
rázatot, hogy önmaga által , önmag ával és önmagában be tud tel jesüin i az élete.
A gyümölcs is mosolyogva ringatózik a faágon, távolodva a Földtól , majd éret
ten, íze-zamata édes terhéve l oda hull , ahonnan először elszakadni látszott.

A Szólóskert kapu ja tárva-nyitva áll : .. ... aki hozzám jön , nem taszftom el"
- hangzik Jézus szava (Jn 6,37). Nincs olyan emberi erófeszltés, amely ebben
a csodálatos környezetben ne tal álna meg igazi , neki való helyét. ~s a keresók,
a vergódök , a búnökkel terheltek, akik könnye ik és verítékük árán, dél idöben ,
vagy éppen csak napszálltakor jutottak oda a szólómunkához, ugyanannyi bért
kapnak , mint a hajna l óta dolgozók.

Azok, akiknek már sikerült fészket rakniuk, s most probl émák árja zúdul
otthonukra. néha elsöpréssel is fenyeg etve azt, irányt keresve, tennivalóikat
kutatva, bizalommal emelhetik tekintetüket a Szólótöre. Vajon mozaikd arabká
jává vagy selejt jévé lesz a Krisztusi Múnek, ami otthonukban él és mozog? ..
Ha mozaikja, vagy azzá lehet - még ha kezdetlegesnek, vagy prof ánnak látszik
is - , örö mmel futhatnak utána, hogy magukhoz ragadják, ahogy Krisztus ls
magával ragadta óket (vö. Fil , 3.12). Ami pedig nem lehet építókövévé lsten
Országának - még ha századok avatták is szépséges szokássá - , azt jó, ha
..Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten hátránynak tart ják" , ha érette
elvetik , sót - Szent Pállal - még szemétnek is tekintik, csakhogy Krisztust el
nyerhessék és hozzá tartozzanak (vö. Fil , 3,7-8). Nem kápráztathat ja el óket ,
még pazar csillogásában sem olyasmi , ami rügyetlen a Kert , élettelen a Test,
erótlen az egyetemes Krisztus számára.

Hangos szavukra, amellyel Istenhez kiáltottak, ez a finom iránytú a felelet.

+
Nincs olyan jelenség a fóldön, amelyet a történelem viharai úgy megtépáz

tak volna, mint a társadalom legieikét, a családot, s amelynek belsó eró it is
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ekkora bomlás fenyegetné . A keresztény családnak mindig volt hivatása, ma
azonban egyenesen küldetése van. Eróit csak ebben a küldetésben tudja meg
sokszorozn i; léte, fennmaradása, virágzása attól függ , hogy tud-e egyszerű

számtani összeg helyett hatványa lenni az ót alkotó tagoknak.

Hogya mai keresztény család eróviszonyait hitele sen megrajzolhassam,
ellátogattam otthonokba, több generáció gond ját-baját, öröm ét-boldogságát tet
tem a magamévá, s vetettem egybe saját élettap asztalata immal. Miután a nagy
vonalakban mindnyáj an megegyezt ünk, a legtöbb szó a mindennapok apró , de
egyáltalán nem jelentéktelen dolgairól, a "j elen pillanat" építóköveiról , a " ki
csinyben való hűség" feladata iró l esett. Beszélgetéseink alatt olybá tűntek elót 
tem ezek a családok , mint azok a viharvert hajók, amelyeknek - odysseiá juk
folyamán - elóbb , vagy utóbb , de meg kell ismerkedniük a bűvös Szirének, az
emberfaló Scylla, az árzúdító Charybdis veszedelmeivel.

A szirénhangok házasságkötés elótt is, család juk megtervezésekor is ott
zsonghatnak a fiatalok körül. Hangulatok, szenvedélyek, kényszerhelyzetek
felületes és elhamarkodott egybekelésre csábitanak. Ahhoz, hogy egy keresz
tény házasság, olyan, amire életeket lehet építeni , egyáltalán létre jöjjön, két
ember igaz és felelósségteljes szerelme kell . A komoly családtervezés a II. Va
tikán i Zsinat tanítása szerint ma már jog és kötelesség. Nem mindegy azonban ,
hogy mi!yen módon és milyen indokkal történik. Ha döntéseikben a fogyasztói
társadalom szempontjai érvényesülnek, ha gyermekük sorszámot kap beszerzési
Ilstájukon az öröklakás, az autó, a színes televízió közt, vagy ha éppen " ki
küszöbölik" öt, már nem keresztények .. . Az igazán keresztény ajkán fájdalmas
kis mondat fakad : "Uram, Te látod, hogy nem bírunk el többet .. .u A Gond
viselésnek is helyet ad terveiben, ha pedig abortusz és szülés közt kell válasz
tania, vállal minden áldozatot, de nem itéli halálra és nem végezteti ki a kezére
blzott kicsi IOletet.

A gyermekgondozási segély több esetben kihasználatlan marad. Pszicholó
gusok és pedagógusok bizonyitották be, hogy mennyire fontos egy kisgyermek
nek legalább 3 éves koráig édesanyja gondozásában maradnia. IOs hány meg
hány GYES-t élvezó kismama jár el .rnaszek munkára" hazulról - anélkül, hogy
komolyan rá volna szorulva - , visszahozhatatlan élményektól fosztva meg ma
gát is, gyermekét isi . . . Van, aki igénybe sem veszi , mert munkahelyén nem
akar fejlódésében lemaradni , és egyedül is érzi magát otthon, a házban, ahol
csak öreg nyugdr jasokkal találkozhat, ráadásul a házimunkát is unja . Az ilyen
asszonyok általában a bölcsódében felnóttek generác iÓjábÓl kerülnek ki ; nem
volt elég anya-élményük, s most nincs mit továbbadniuk. Csak az anyai
érzés ereje tud ja leb lrnl ezeket az emberi összefogásra is váró nehéz
ségeket.

Az elembertelenedés Scyllája, a tömeggé-sodortatás Charybdise is leselke
dik napja ink családi életére. IOlűkön a televrz ióval-bánni-nem-tudás áll. lidérc
nyomásos kép a műsorkezdéstól a műsorzárásig üzemben tartott, vagy ötlet-
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szerúen kinyitogatott TV-készülék, amely előtt kénye-kedve szerint jöhet-mehet,
ülhet, heverhet, aki csak akar . Az is megtörténik, hogy a családanya a TV elé
telepfti a gyermekeit szabad szombatjain, csak azért , hogy "békében marad
janak", s ő nyugodtan dolgozhasson. Pedig gyermekének segítenie kellene a
házi munkában, még akkor is, ha ügyetlensége hátráltatja őt. Megállapítást
nyert, hogy a túlzásba vitt TV-nézés nemcsak a k ép-, hanem a fogalomalkotást
is megzavarja a gyermek szellemi fejlődésében. A pedagógusok egyöntetúen
panaszkodnak, hogy nem akarnak - vagy már nem is tudnak? - eleget olvasni
a gyerekek: túltáplált, renyhe fantáziájuk nem tudja már élm ényként megragadni
azt, amit az irodalom mestermúvei kín álnak nekik.

Emberfaló szörny a krirn i-l áz is. " Panem et circen ses!" - hangzott a hanyat
ló Rómában; "Kaját és krimiti " - mondhatnók nap jainkban. Amott a Circus
Maximusban emberek nézegették kedvtelve, hogyan tépik darabokra oroszlánok
azt a másik embert, miközben ők gyümölcsöt szemelgetnek, Irlsslt öt szürcsöl
nek. Emitt szülök és gyermekeik vidáman ülik körül a képernyőt, amely szem
léltetően oktatja - és bagatellizálja - a gyilkosság válfa ja it , s ahonnét üveges
szemú hullák merednek a süteményeiket majszolókra, Cocacolájukat iszoga
tókra. Van, hogy a szomszéd szoba ajtaja nyitva áll , hogy ágyából oda lásson
a legkisebb is, aki "olyan jól el tud aludni a TV mellett" , a halálord ítások "nem
zavarhatják, hiszen úgysem érti , hogy mi történik" , s közben szegény kis agyá
ban ott halmozódnak az emésztetlen rémk épek. későbbi szorongások, neuró
zisok forrásaiként. Am bizonygassák ennek a múfa jnak a barátai, hogya szel
lemes bonyodalom, a nyomozói bravúr, az igazság napvilágra juttatása minden
képpen fémjelzi kedvencüket, de azt ők sem tagadhatják, hogy gye rmekek és
serdülők számára a krimi , vagy pláne a horrorfilm olyan méreg , mint a nikotin,
az alkohol és a kábítószer.

Már maga a nagyfeszültség is káros a fejlődő idegrendszerre . Hozzájön az
embervadászat kegyetlensége, amely kiöli a fiatal l é l e kbő l a búnös ember
iránti szánalmat, tel jesen ellentétben Shakespeare vagy a görögök tragédiáival,
amelyeket a krimi-védők oly szívesen s oly tévesen szoktak a krimivel párhu
zamba állitani. Emellett a serdülő, hero izáló hajlamával. nemcsak a mester
detektfvben, de a hidegvérú maffiafőnökben, a szuperkémben, a nemzetközi
szélhámosban is kereshet ideált magának a 8órharisnyák, a Winnetouk, az
Old Shatterhandek mellé. A pro vagy kontra vitában alighanem Szerb Antalnak
lesz Igaza, aki félt attól , hogya krimi olyan embertípust nevel ki , amely ezt
mondja majd a civilizációnak : "Fel a kezekkel l"

A keresztény család mindezzel élesen szembefordul. Ifjú barátaim, akikkel
párbeszédemet folytattam, megerősítettek ebben. Az egyik elmondta, hogy ők

nem is vásároltak TV-t , mert éppen du. 6 és este 9 között nem tudnák kinyitn i :
ekkor folyik a 6 gyermek leckekikérdezése, vacsoráztatása, fürdetése, lefekte
tése . Hozzátette, hogya hat közül az öt iskolás kitúnórendú tanuló. A többi csa
ládnak van TV-je. de mindenhol kéznél van a músor is, amelyben közösen
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megjelölik, hogy ki mit nézhet végig, s utána megbeszélik a látottakat-hallotta
kat.

A hétvége ls megszentelheti vagy megmérgezheli a családi légkört, aszerint,
ahogy élnek , vagy ahogy visszaélnek lehetőségeivel. Végigrobotolása és végig
unatkozása egyaránt idegen a keresztény szellem számára. A vezérmotívum a
hétvége megszervezésében csak a vasárnap méltó megünneplése lehet: tehát
célszerű előre tehermenteslteni a vasárnapot azzal, hogy a szabad szombaté
legyen minden fizikai és szellemi munka , amire a hét öt napján nem jutott idő.

A tanulás is ide tartozik. Az igazi keresztény számára a vasárnap azt jelenti,
hogy ezen a napon másoké : nem tarthatja meg magát önmagának. A szent
misében és az Eukarisztiában Istent kapja ajándékba, s neki adja oda magát.
Belesimul az Atya és a Fiú szeretetének mindeneket átölelő cseréjébe, a Lélek
erejében. Ez nem maradhat abba azzal, hogy kilép a templomból. Ha kitárult
lsten felé, ezzel kitárult az emberek felé is: és ez tettekbe kivánkozik. A család
ban remek alkalom a vasárnap arra, hogy mindenki a másikkal foglalkozzék,
nem valami kényszerú összezártságban, hanem szabadon és boldogan. Alka
lom nyflik mindenre, apa és fia, anya és leánya négyszemközti beszélgetéseitől

kezdve közös kultúrprogramokig, egészen a játéklg, az együtthancurozásig.
I: I m é n n y é v á I n i e g y m á s s z á m á r a : ez a vasárnapok nagy lehető

sége ; ha valaki eltékozolja, elsőszülöttségi jogát adta oda egy tál lencséért.
Hiába kapcsolja ki magát az ember a munkájából pihenéssel-szórakozással,
ha ugyanakkor önmagából nem sikerül kikapcsolódnia.

A karácsony és a húsvét anyagban és anyagiakban való túlünneplése az
ünnep lényegének átélését veszélyezteti. A feszesen körülült családi asztalon
pompázó és a dédanyó recept jei szerint készült "obligát" ételremekek rend
szerint megfekszik ezeket a szépséges napokat, s van úgy, hogy még a temp
lomba is alig jut el miattuk a háziasszony . Bölcs dolog a sütni-főznivalót ilyen
ünnepekre s általában minden vasárnap ra a lehetőség szerint már az előző

napokon jól előkészIten i , s munka igényes ételek helyett korszerúekből, gyorsan
elkészlthetőkból állftani össze az étrendet. Igen jó segédeszköze ennek a főző

láda, amelybe templomba menés előtt bele lehet tenni a forrpontján lévő levest ,
köretet, bizonyos fajta húsokat - kitapasztalva, hogy mi mennyi időt igényel - ,
s órák múlva omlós-puhán lehet kivenni. Házilag is elóállltható: egy akkora
ládát, amely karfával ellátva konyhai ülábútornak is használható, jól kibélelünk
tarka kartonhuzatba bújtatott régi dunyhával vagy paplan nal, s úgy helyezzük
el benne, felül is vastagon betakarva,a megpuhítandó ételt, mintha befáttet
tennénk száraz gőzbe. Ha a láda tetejét lecsukjuk, az étel forrásban marad,
vigyázni sem kell rá. A szentmise után még egy jó sétára vagy múzeumlátoga
tásra is jut idá, s délben félóra alatt friss ebédet varázsolhatunk az asztalra.

A karácsonyi vásárlási hajsza, amely már - sajnos - kereskedelmi ese
ménnyé vált , szintén el tudja torzltani az advent és a szenteste bensáségét.
Pedig már az egészen kicsi gyermeket is rá lehet vezetni: nem az a lényeg,
hogy kapunk , hanem az, hogy adunk . Az egész adventet be tudja aranyozni az

10



ajándék-készítés öröme, és elsósorban a kics i Jézusnak készülnek ajándékok
imákbóI és jótettekból, " hiszen Neki lesz születésnap ja." A szülök, a testvérek
megajándékozásának titkai, meglepetései : csupa izgalom és gyönyörüség . A
karácsonyra való készülödésben be kell bizonyosodnia annak, hogy "mégis
csak a Jézuska hozza a karácsonyf át" , m a g á val h o z z a , mert az ember
szív a legnagyobb ajándék: a Megtestesülésen érzett öröm ében nem tudja
megállni, hogy ne szerezzen örömet ö is. A szegények megajándékozása, ami
nem hiányozhat a keresztény család közös családi programjából , szintén ennek
a túlcsorduló örömnek a kifejezése.

A Húsvétra, a keresztén ység legnagyobb ünnepére is rátelepedett egy vala
mikor kedves, ma már kórossá vált szokás: a húsvéti locso lás. Tizenéves fiuk
sorra járják húsvét hétfójén leánypa jtásaik otthonait, kölnivízzel udvariasan meg
locsolva a ház hölgyeit, s utána zsákmányként gyüjtik be a pirostojásokat, a
csokoládéfigurákat s a húsz-, ötven- , sót százfor intosokat is, amelyeket a nagy
lelkü mamák csúsztatnak a markukba, közben szeszesit all al is kínálva a " nagy
fiút". Estére duzzadó zsebekkel, ittasan kerülnek haza, és egymással versengve
számolják össze . keresetüket" .

Ami így elkorcsosult , annak nincs már létjogosultsága. Tisztán látják ezt
azok a szülök, akik ilyenkor közös kirándulást rendeznek gyermeke ik számára,
hogy ne legyenek otth on találh atók. Csak összefogás mentheti meg az ünnepek
ün nepét a múltnak ettól a szánalmas hordalékától.

A mai idók rabszolgatartói a lelki szegénység hiányából fakad ó "státus
szimbólumok" . Ha az autó és a nyaraló cél és nem eszköz, ha a pályaválasz
táson töprengö gyermeket szülei karri erizmusba hajszolják, ha mellékszempon
tok miatt kedve ellenére való pályára eröltetik, ha ök maguk is olyan túlh ajtott
munkatempóban élnek, hogy azt, amit nekik kellene szolgálniuk, érvényesülésük
szolgálatába állítják : a rosszabb ik részt választották. Talán nem is tudnak rá
ébredni arra, hogy egészségt elen légkörük, amelyben a családtagok lassan
egymás ellen fordulnak, innen szívja magába a mérget.

A keresztény család légköre : az Örömhír légköre. Nem adottság, hanem
feladat. Ott , ahol megteremtésére irányulnak az erök , még átmeneti kudarcok
és hibák mellett sem találják meg ezek a kórokozók életfeltételeiket.

Nem kedvez ez az egészséges légkör a generációproblémának sem. Ott,
ahol Krisztus eleven valóság, önmagától szétfoszlik, vagy legalább is elhalvá
nyul: nincs miből táplálkoznia. A szeretet legbensőbb lényege : az IOn-Te kap
csola t lerázza magáról azt a koloncot, hogy az ember az emberben elsősorban

a tömeg egy darabjá t lássa. A generációk küzdelmében pedig tömeg áll szem
ben tömeggel, s az egyén a másik egyénre a tömeg tul ajdons ágait vet íti rá,
uniformizál va, tehát emberségében lefokozva ót. Ott , ahol generá cíóprobléma
üti fel a fejét, mind a két fél igazságtalan. Mind a kettó elszemélytelenfti a má-
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sikat , mert számára az elsősorban "az öreg" , vagy "a fiata l", s leg fel jebb csak
másodsorban az egyszeri , a megismételhetetlen I:n.

A fiatalok életküzdelme sok helyen kulit farag a nagyszü l ő kből. A határidős

munkák, a t úlórák. az ügyeletek pattogó parancsszavára állandó készültségben
kell lenniük, s miközben anyát-apát helyettesitenek, nem marad sem idejük,
sem erejük arra , hogy igazi nagyszülők legyenek. Victor Hugo utolérhetetlen
bájjal jeleniti meg. "A nagyapaság művészete" c. versciklusában unokáját,
Jeanette-ot. Rossz fát tett a tűzre, sötétbe zárták , csak kenyeret kapott, ő pedig
belopózott hozzá egy köcsög lekvárral .. . Mikor ezért megleckéztették a rend
bontó nagyapót, mondván, hogy ő is áristomot érdemelne, Jeanne odasúgta
neki : " Majd én is viszek lekvárt ... "

Aranyló humor, bizalmas pajtásság, kedves cinkosság - - - mind-mind
elhervad , ha az agyondolgozott sz ül ő helyett a nagyszülő a fegyelmező, az im
posztor-ráncbaszedő .. . Ha elsősorban neki kell nevelnie, nem jut hozzá sajá
tos eszközeihez, nem tudja a koronát rátenni a szülők nevelő munkájára, s ez
mindnyájuktól elrabol valamit.

+
A mai férfi és nő kapcsolatában összegeződnie kell a mi koru nkból fakadó

vonásoknak az örök vonásokkal: szükség van mindegyikre. Ma a part neri vi
szony uralkodik: az egyenrangú társé. Akinek saját elhivatottsága, külö n mun
kaköre van, még együttes munka esetén is. Ebből következik, hogy az otthoni
munkát is köz ös feladatnak tekintik. Fontos, hogy házon kívül is, házon belül
is ne versengés, hanem egymás kiegészltése legyen a cél. Az egymás munkája
utáni érdeklődés , egymás munkájának é p ltő bírálata, megbecsülése: mind-m ind
valami kedves, pajt ási-testvéri hangulatot tud teremteni, ami fejlődés a régebbi
korok fölé- és alárendeltségeihez képest. Jöhetnek azonban olyan élethelyze
tek, amelyekben a pusztán partneri kapcsolat kevésnek bizo nyul. Pető f i : "Sze
retlek , Kedvesem" c. költeménye megláttatja minden idők szerelmének azt a
fehér fényét , amely a szivárvány összes színét magában foglalja, s ha kell, bár
melyiket ki tudja oldani magából :

Egy személyben minden,
De mindened vagyok,
Aki csak szerethet,
Aki csak él érted:
Férjed , fiad , atyád,
Szeretőd, testvéred ,
I:s egy személyben te
Vagy mindenem nekem :
Lyányom, anyám, húgom ,
Szeretőm , hitvesem.
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Egy férfi és egy nő ilyen harmóniája csak úgy tud megvalósulni, ha mind
a ketten ki tudnak lépni önmagukból, hogy valami felettük állóban találkozza
nak...Egyedülség a szívnek valósága" - irja Reményik Sándor ..Sínek" c. ver
sében; ..mint egy-egy sín, a lélek oly magányos" . . . Csak néha enyhül ..ércbe
öntött sorsa" :

Olyankor vonat jár a síneken,
Fensőbb gondolat, fensőbb szeretet
S a sínek benne összecsengenek.

Lehet bármiben összecsengeni, ami ..fensőbb ": a tudós- és rn űv ész-házas

párok, vagy a bármilyen eszme számára együtt-elkötelezettek harmóniájának
is csodálatos gyümölcsei vannak. A legtökéletesebb együttes kiteljesedés azon
ban a közös Isten-élményből fakad .

..A [átszótársam, mondd, akarsz-e lenni, akarsz-e mindig, mindig játszani ..."
- kérdi Kosztolányi költeményében a szerelmesétől , s a játék itt a halálosan
komoly játékot, az élet kreatív megélését jelenti. ..Akarsz-e élni, élni mindörök
kön, játékban élni, mely valóra vált?" - hívogatja párját , s megérezteti, hogy
a hétköznapok ily módon megélt apróságai örök eggyéválást jelentenek a szá
mukra .

Az istenhit a kreativitás csúcstoka. Az Istent együtt szeretők a szellem leg
magasabbrendú tevékenységében egyesülnek: erőik innen forrásoznak.

A sziklaalap, amelyre a keresztény házasok építenek, szerelmük és szent
ségi házasságuk öntudata s az abból fakadó bizalom és Istenre-hagyatkozás.
lsten tenyerére rakták a fészküket, cl mosolyog rájuk boldogságukban, az cl
lehelete melengeti őket a bajban. Hatalmas törvényei átviharzanak rajtuk, hol
becézik, hol a szenvedésnek szolgáltatják ki , de mindig védelmezik őket. Men
tükben vi rágba borul az életük, ellenükben összemorzsolódik. Osztályosa i a
Teremtés nek: meghívottak. Megvalóslthatják, vagy csődbe juttathatják az isteni
Gondolatot. Roppant felelősségük innen ered .

Az első, amit Te remtőj ü k elgondolt róluk , az egymást mindig és mindenben
vállaló, erős szeretet. A második pedig az, hogy ebből a szeretetből életek
fakadhassanak, s ebben ereszthessenek gyökeret is. Egy igen tapasztalt lelki
pásztor - aki szintén résztvett párbeszédemben - állította, hogy az édesapa
édesanya egymás iránti szeretete a legnagyobb, amit a gyermek szüleitől egyál
talán kaphat. Talán még annál a szeretetnél is fontosabbnak érzi , amit ő maga
kap tő l ü k . Hiszen k ö z e g számára ez a szeretet: hiánya megvonná lába alól
a földet, tüdejétől a levegőt.

Van egy varázslatos szó, amely a Teremtő ajká ról hangzik szüntelen, s vissz
hangzik az őt keresők szívében: ..Neveden szólítalak" .. . Nevén szó11tani va
lakit : előhívni a legmélyebb valójá t, s ebben a valójában, létének gyökerében
igenelni őt. Ez a szeretet leglelke. Igy szeretni : a szeretet múvészete. A családi
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élet boldogságának is ez a titka: néven tudni szólítani egymást, jóban és rossz
ban, még a legrosszabban : a bűnben ls. Ha élettárs élettárssal, szüló gyermek
kel, gyermek szülóvel úgy tud szolidáris lenni, hogy bűnét elutasítva, annak
nyomorúságát orvosol ni igyekszik, ha elfogadja öt úgy, amint van, de lsten tanú
jaként mellette áll: szeretete kijárta a szenvedés iskol áit, és rendeltetésének
csúcsára ért. A család együttesen csak úgy lehet tanúságtétellé, ha tagjai egy
más elótt ls tanúságot tudnak tenni lstenról.

+
Suhard biboros 1947-48-49-ben adta ki "Lendületben vagy hanyatlóban

van-e az Egyház?" - "Az lsten iránti érzék" - és "A pap a társadalomban" c.
három remek pásztorlevelét, amely fároszává lett a II. Vatikáni Zsinatnak. Az
elsóben , - amely könyv formájában is megjelent - megláttatja, hogy új tavasz
fogja bontogatni szárnyát az Egyházban. Jóslata napjainkban válik valóra : egy
házközségeink életében fakadnak már a bimbók. Minden korosztály részére
óvodástói egyetemistáig - lelkesen folyik a katekézis ; a fiatal párok külön lelki
gondozásban részesülnek. A misézó pap meg-megáll igehirdetésében, apró
elemista gyerekek hozzászólásait kérve. Az okos kis válaszokból látszik, hogy
ezek a gyerekek a szülói házban is olvassák a Szentírást. Testvéri szeretetben
veszik körül az oltárt az ifjú csal ádok; közösen járulnak a szentáldozáshoz, apró
gyermekeik a karjukon ülnek , vagy velük tipeg nek az oltár elé. Ilyen párokkal
is beszélgettem : elmondták, hogy mindig együtt vesznek részt a szentmisén
és a szentírásmagyarázatokon, de otthonukban is összetartanak. Minden va
sárnap közös kirándulásokat rendeznek, mégpedig úgy, hogy gyermekeiket kor
osztály szerint osztj ák csoportokba, s igy mindenki eróihez mérten és neki
megfeleló társaságban szórakozik. Nyári problémáikat közösen rendezett nyara
lásokkai igyekeznek megoldani , egymás gyermekeit is el-elvállalva, úgy, hogy
mindegyik házaspár legalább egy hetet kettesben is pihenhessen. Az az igazi
keresztény család - mondották - , ahol mindig van egy fölös tányér és egy
fölös fekhelyelóre nem látható segi tségnyújtás céljára.

Ma mindenhol team-munka folyik. Ez a legszebb team : a föld sója .

+
Hogyan tud ja vonzóvá tenni a sz ül ö gyermeke számára azt, aminek 6 elkö

telezte magát?

Senki sem írhatja fel receptn ek a saját életét. Ha valakit megragadott az,
amit otthon , a szüleitól látott , azt is csak kegyelem birtokában, szabadsága
teljességében, saját eszközeivel valósithatja meg.

Az édesanya-édesapa akkor válhat kegyelem eszközévé, ha szeretetének
test szerint való csel ekedeteit meg tud ja ölni szeretetének lélek szerint való
cselekedeteivel (Róm 8,13). Ha gyermekét kezdettől fogva nem személyes ér
téktárgynak , hanem lsten rá bízott tulajdonának tekinti , ha sikereivel még ön
maga előtt sem kérked ik, hanem Istennek ad érte hálát. balsikereiben-botlásai-
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ban pedig mellette áll, s nem személye ellen való sérelemnek tekinti azokat.
Ha van h i t e I e a gyermek előtt, tehát példát tudott adni neki, a családi béke
megteremtéséért hozott áldozatoktól kezdve egészen a villamos- és autóbusz
jegyek magátólértetődő kezeléséig. Ha soha nem kívánt meg olyat gyermekétől ,

amit ő maga is meg ne tett volna.

Az ilyen törekvések megtanithatják a gyermekeket is arra, hogy az Istentől

kapott kegyelemért is, egymásért is felelősnek érezzék magukat. A levegővel

együtt szlvhatják magukba a keresztény realizmus , a szabadság és a szolgálat
szellemét. Igy alakul kl a családban az lsten iránti érzék . a reménynek és az
örömnek az a finom közege, amely érzékenyen közvetíti az isteni Akaratot, s
a vele való együttmúködésre indit.

Az Istennel való közös szövetség öntudata pedig már eltéphetetlen kapocs
szülö és gyermeke között.

1:s hogyan vértezheti fel a sz űlö a gyermekét gyengeségeivel, búneivel és
bukásaival szemben?

Moralizálás, lilalomfák felállítása csak távolabb vinne a céltól. A szülöl pie
desztálhoz való görcsös ragaszkodás legfeljebb szánakozast vált ki a mai fiatal
ból, de lelkében piedesz tálra tudja emelni azt a szül őt, akinek a baráti jobbját
maga mellett érzi. Együtt keresni Krisztust, akire ő tudva-tudatlan, de szomja
zik: ide kell elju tniukl .. . Már maga az együtt-keresés is kaland , amelyben baj
társakká válni : csodálatos élmény. A felfedező utak folyamán bajtárs a bajtár
sát sok mlndenrerneq tudja tanítani. Ezek közül a legfontosabb az, hogy Krisz
tus szemével próbálja nézni Istent, önmagát és a világot.

Teilhard de Chardin a modern hitetlenség egyik főokát az Isten-kép eltorzu
lásában látja. Itt bosszulja meg magát a deizmus: a Jézust elutasitó emberi
szellem előtt lassan elhalványult a Fiú megrajzolta drága atyai Arc , s végül a
felhők felett trónoló, érzéketlen Kényúr foglalta el a helyét. A Szentírás Krisztus
kortársaivá avat bennünket. Ott járhatunk vele Jeruzsálem utcáin , s miközben
megosztjuk örö meit, gondjait, reményeit és kí njait, visszakapjuk t61e az igazi
Istent.

A nagyralátás a és kisebbségi komplexuma közt hánykolódó mai fiatal akkor
jut csak nyugvóp ont ra, ha megtanulja Krisztussal becsülni önmagát. Az lsten
elgondolta ember felfedezése igényeket alakít ki önmagunkkal szemben : meg
válogat juk, hogy mire juttatunk abból az életünkből, amelyet ő a Benne való
klteljesedésre teremtett. Szerencsés, ha ilyenkor idős bajtársa ott áll mellette
és választásaiban segítségére tud lenni. Ha ráébreszt i arra, hogy csak akkor
tagadhatja a kivetni való t, ha már előbb igenel t minden szépet és jót, amit csak
maga körül láthat. Ha felke lti benne a vállalkozó kedvet a Szőlőskert és a krisz
tusi Test mértékegységeinek elfogadására és elfogadtatására. Ezzel már meg
tanította lázadni is: lázadni minden ellen, ami életét lefokozni és gicc sé alázni
igyekszik.
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Krisztus által , Krisztussal és Krisztusban b á n n i t u d n i a z é I e t ü n k
k e I : a keresztény család gyermeke ezzel az útravalóval meg fogja tudni ta
lálni a helyét a Mában.

ÖRöK ÚTITARSAK

Ö szép ez így. Nyugodt, nemes, örök,
akár a kék, zöld, boldog végtelenség, 
Kacaj , sírás , - árny, fény, - élet, halál,
örök társak , együtt egy két jelenség ; 
"Nagyon szeretlek" - gondolom magamban
és szólok: "Meg ne fázzál, végy kabátot."
" Nagyon szeretlek" - gondolod magadban
s megkérdezed: nem álmos-é barátod?

(Dsida Jenó: Örök útitársak)

Akiket a szeretet fűz össze, azok el sem tudják képzelni, hogy ne legyenek
állandóan együtt , hogy esetleg mást kívánjanak. Édes gyümölcsük a hűség :

csak veled , dacolva minden káprázattal, lidércfénnyell

Talán meglepetés egyesek számára, hogya mai fiatalság is erról álmodik?
1978-ban nagyvárosi , házasságra kész ül ő pároknál végeztek felmérést. Két állí
tás kerü lt elsó helyre: "hogy partneremmel mindenról fesztelenül beszélgethes
sek" , és " hogy partnerem a házassági hűséget mind ig komolyan vegye." Egy
év múlva a fiatal házasoknál a kép nem változott.

Hűség : következetes ragaszkodás az értékekhez - még ha köves utat kell
is járni. Hűség : kitartás az adott szö mellett - annak ellenére, hogy a világ
minden kincsét ígér ik cserébe. Hűség : a szeretet elkötelezettsége - bár az
önzés feledtetni kívánja a másikat.

Gyönyörű , kívánatos, de ápolásra szoruló gyengéd palánta. Annyi remény
nyel ültet jük el a családalapításkor, és mégis oly gyakran kiszárad! Miért? Mi
hiányzott? Mit lehetne tenni, hogy mind inkább szárba szökjék?

Megké rtünk néhány házaspárt , fiatalabbat és korban már érettebbet, írják
meg, mit tartanak ók fontosnak a hűségról. Mezei virágok? De élók, természe
tesek . Kiállották a viharokat, szép csokrot lehet kötni belólük. Az indulók kezé
be szeretnénk adni , biztató útravalóként, a mélyen bennjáróknak útjelzóként,
a családok lelki gondozóinak eligazítóként.

Egy házaspár tanúsága a húségról

Gyengék vagyunk? Mit hoz a jövő , előre nem tudjuk? Hűtlenek voltunk esetleg
fontos kérdésekben ls? Mégis bizalommallndulhatunk , ha horgonyunk maga a Hűség ,

aki szerete tét soha vissza nem vonja az emberektő l. Ezt Ismerjük fel szív ünkbe ültetett
szavából , amikor . önmanunkhoz" akarunk hűek lennI.
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A férj gondolatai

1. Szégyenkezve gondolkodom a húségről. Szerzetespapnak készültem, de
egyszerú s örök fogadalmaim után olyan mélyen megingott a Jézus Krisztusban
és az Istenben való hitem, hogy még szentelésem elótt elbocsátásomat kellett
kérnem a szerzetesrendból. Ezt annak rendje és módja szerint megkaptam ,
mégis úgy érzem, hogy ezzel hútlen lettem fiatalon nayy örömmel vállalt hlva
tásomhoz. Sok más alkalommal is hútlen voltam , hiszen minden bún hútlen ség
lsten iránt. Visszatek intve életemre csak a legnagyobb szerénységgel merek
nyilatkozni a húségről. Annál jobban szégyenlem saját hútlenségeimet, minél
mélyebben átgondolom a húség eredetét, üdvösségtörténeti szerepét, sajátos
értelmét, a hút!enség következményeit és a húség gyakorlati előfeltételeit. Em
beri oldalról tekintve nem utolsó helyen Karl Rahnernek köszönhetem, hogy
újra visszatalálhattam Krisztushoz, s Vele újabb húségre voltam képes elköte
leznl magamat.

2. Alapvető élményem, hogy nem vagyok , hogy nem létezem szükségkép
pen. Logikusan bel átern. hogyamúltból nem következik szükségszerúen a j övő,

hogyamúltban bevált törvényszerúségek nem feltétlenül érvényesek a j övőben

is. Feloldód ik bennem ez a bizonytalanság a j övőt ill etően, ha elfogadom a
teremtő és gondviselő lsten húségét, ha hiszem, hogy O örökre hú marad te
remtő elhatározásához. amellyel létre hozta a vIlágegyetemet törvénye ivel
együtt, és amel!yel engem is meghivott barátságába. Isten húsége nélkül sem
mi sem létezhetne tartósan és nem hatna törvényszerúen. Húségem (és h űtlen

ségem is) feltételezi lsten húségét.

3. Isten szövetséget kötött a választott néppel, és hú maradt igéretéhez. Az
embersors vállalásával - usque ad mortem, mortem autem crucis - megpecsé
telte ezt a szövetséget. Odvözttö halálával lehetővé tette a kiengesztelődést és
hútlenségeink megbocsátását. Egyébként egyik legerősebb indi tékom ma a
hitre, hogy ez csak Jézus Krisztus által lehetséges. Hiszem, hogy minden ke
gyelem Jézus Krisztus által árad ki az ember iségre és a világra. Igy Jézus
Krisztusnak húsége küldetéséhez lsten minden ajándékának az alapja.

4. Selátom a húség sajátos értelmét és ésszerűs éq ét , Ha baráta imra gondo
lok, akkor nyilvánvaló számomra , hogy baráts tr,uk megőrzése, tehát húségünk
egymás iránt nagy érték . Ha jót teszek , és ezt ismételten, húségesen teszem,
ezzel gyarapitom az értékeket a világban. A húség tesz megbizhatóvá, enélkül
nem iIIeszkedhetem be semmiféle közösségbe sem. Társi kapcsolatok nélkü l
pedig nem élhetek emberi életet. A házastársi húség nélkül nem bontakozhat
kl bennem az élettársam Iránti szerelem , kockára teszem családi életünk bol
dogságát és gyermekeim jövőjét.

5. A házastársi húség legerősebb motívuma számomra , hogya hútlenséggel
mélyen és helyrehozhatatlanul megbántanám és megsérteném feleségemet.
Vannak az Ismerőseim között jónéhányan, akik azt val!ották, hogya kis és nagy
félrelépések nemhogy súlyosan megzavarnák a házastársak közötti összhangot
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és szerelmet, hanem éppen ellenkezőleg elmélyftik és elevenebbé teszik. Azt
is mondott ák gyakran , hogya hűség elvárása nem más, mint rejtett birtoklási
vágy. Ezeknek az isme rőseimnek kivétel nélkül felbomlott a házasságuk. Né
hányan közülü k szakf tottak korább i nézeteikk el, és új élettársuktó l már elvár ják
a feltétlen hűséget. At éltem sok barátom házasságának kudarc át, tapasztaltam,
hogy milyen szenvedéseket okoz ez a házastársaknak , a gyermekeknek, a roko 
noknak és a baráto knak.

6. Pontosan ezek a tapasztalatok, elha tározásaink törékenysége, a j övőnek

ez a bizonytalansága tart vissza sokakat a házasságban, a barátságban, a papi
szo!gálatban és a világi apostolsá gban való végleges elkötelezettségtől. Úgy
érzem, hogy a hűséges Istenbe vetett alapvető bizalom nélkül senki sem köte
lezheti el magát véglegesen és feltétlenül. Ez a bizalom maga is éppúgy lsten
ajándé ka, mint az elkötelezettségben való kitartásunk . Ezért ezt a kegyelmet
újra meg újra kérnünk kell és meg kell köszönn ünk. Végső következtetésem :
az Istennel való eleven, személyes, Imádságos kapcsolat nélkül. rendszeres
elmélkedés nélkül nem maradhatunk hűségesek Istenhez , élettársunkhoz és
igazi önmagunkhoz.

A f e leség t a n ú ság a

Házastársam szeretete és az iránta érzett szerelem az én szememben egé
szen természetesen magába foglalja a hűséget. Úgy érzem: hogy ez egyben
az önmagamhoz való hűség is. Számomra nem a hűség a probléma, hanem
az, hogy mikén t őrizhetem meg az els ő találkozás elragadtatását. A hűtlenség

szóról rögtön a házasságtörés jut eszünkbe és egyben a féltékenységi jelene
tek, a csal ádi drámák, a gyűlöl ködó veszekedések, vagy pedig az udvarias,
hideg , látszólag civilizált közömbösség. Hogyan és miért jut el két szerelmes
ebbe az állapotba? Amíg szerelmes az ember, add ig fel sem vetőd ik , hogy hű

séges vagy hűtlen legyen . I:n minden vagyok neki, és ő minden a számomra .
Ismerem öt, és ó ismer engem, mint ahogy Istenen kívül senki más. Ezért úgy
érzem, hogy a férjem házasságtörése után én nem tudnék sohasem teljesen,
testemben-lel kemben megbocsátani. I:s ha én csalnám meg egyszer a férjemet,
akkor sem tudnék tel jes szerel emben új életet kezden i. Úgy gondolom, hogy
egyedül lsten, a végtel en irgalom tud tel jesen megbo csátani. Mi emberek nem
tudu nk igazán elfelejteni , és én nem hiszek az új ra összetákolt kapcsolatokban.
Mindig megmarad egy törés . Inkább a szerelem művészetét hangsúlyoznám,
mint a hűségre va!ó törekedést. Szerintem minden művészet fant áziát, Intelli
genciát, humort, kitartást, önkriti kát, a szépség , valamint a tökéletesség utáni
vágyat tételez fel.

Számomra a hűtlenség saját magam el árul ása. megtagad ása és lerombolása.

A tel jes megbocsátást a végte len Irga lomtól tanuljuk. Ezért Imádkozunk, hogy az
ő példájára ml ls megbocsássunk az ell enOnk vétőknek. Annak ls . aki testern -lelkern
legmélyebb kincsei, mindent átadó húséges magatart ásom ell en vétkezett. Ne tetéz
zem ezt az én keményszivúségemmel.
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A mindennapok sodrában

Krisztus sal szik lára é p ltl ű k családi hüségünket . De a környezet nem egyszer cinikus
árral akar megrend ftenl. Máskor ott fog tüzet a szlv űnk, ahova ártatl an pihenésért
mentünk . Vagy pedig mégis csak vissza akar lopakodnl önző szabadságunk. Igának
érezzük a szeretet terh ét. A hüség a mindennapban mutat kozik meg. - Erről többen
ls nyilatkoztak:

- Van, aki azt hiszi, hogy az egyházi esküvő automat ikusan megvéd, hogy
ezentúl többé már senki más nem tetszhet a házasoknak. Nem megoldás, hogy
szemellenzővel akarjuk járni a vi lágot. Külső , szellemi , egészséges érzelmi
kapcsolatokra ls törekszik az ember , ami helyes. Ha csak erőszakkal tud ja hű

ségét megőrizni, akkor már nem sok érték van benne . Ha szemünk nyitott, akkor
újra meg újra Iel újlthatjuk a házasságnál kimondott döntést. Mégis van egy
határ. De hol? Állandóan a határon járni veszélyes lehet.

- A családi élet egyik problémája a személyes küls ő kapcsolat kérdé se.
Néha megh ívják az embert munka után pl. névnapot ülnI. Azután rossz szem
mel nézik, ha azt mond ja, elnézést, rajtam a sor elhozn i a kics it az Iskolából.
Ugyanígy lenézik az embert , mert nem más asszonnyal szórakoz ik, nem csal ja
meg a feleségét. - A mi véleményünket diktá lja a saját erkö lcs i felfogásunk,
de a tágabb környezet semmiképpen sem ezt ajánlja az embernek.

- Ha a házastársi kapcsolaton belül hosszú időn keresztül van l ehetőség a
fejlődésre, akkor nem történhet baj. A feleséggel eltö ltött meghitt órák mind ig
tudnak újat adni, és ugyanakkor kudarcot is va!lhatunk. Az újdonság erejével
hathat egy új kapcso lat. De ha a megszokott partnerrel , a feleséggel is vannak
jobb , vannak rosszabb alkalmak, akkor a napnál is világosabb, hogy tel jesen
új emberrel, mind ig változó partnerrel nagyon kétes értékű örömökhöz juthatunk.

- A hűség nem fogalmazható meg szavakban . Mindenki maga tud ja, ml az,
amit megengedhet. és mi az, ami a belső mércé jének nem felel meg. Ha én
önző módon keresem , hogy nekem jobb legyen, akkor hűtlen vagyok . Tulajdon
képpen egy Jó házasságban föl sem merül , hogy a saját kedvemet keresem a
másik kárára. Az, hogy van felesleges húsz percem, és ezalatt leülök a parkban ,
nem gond . Viszont ha éppen otthon kellene lennem vacsorára, vagy más miatt ,
ha számítanak rám, akkor a csa!áddal szemben hűtlen vagyok . Mindenkinek
kell, akármilyen jó házasságban él, egy kis szabadság, egy kis csend , békes
ség, amikor regenerálódik. De amit az ember úgy csinál , hogy nem szeretné ,
ha a másik megtudná, az hűtlenség még akkor ls, ha semmi úgynevezett rosz
szat nem tett.

~rdemes

A szeretet nem érdek . nem ls eredménykeresés vezetI. Der erőt nyúlt , ha rámutat
nak, hogy érdemes hüségesnek lenni , hogy megéri családunk boldogságáért minden
mást feláldoznI. Idősebb Ir6ember, családapa gondolatai :

Valamikor este, munkából hazatérve, elkísértek azok a gondok a város ut
cáin, amelyek napközben foglalkoztattak. Annál erősebben követtek, kavarog-
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tak, minél kimeritóbb volt az elfoglaltság, minél gondterhesebb a munka . De
amilyen mértékben közeled tem házunkhoz, úgy párologtak, foszladoztak, egyik
a másik után, s amikor bedugtam a kapuba a kulcsot, mind eltúnt.

Alighogy beléptem, a mamát megelőzve , nyakamba ugrottak gyermekeim,
hogy zajosan ünnepe ljék érkezésemet. Ekkorra már semmi nem volt bennem
abból ami előbb foglalkoztatott. A kezecskék levegóverdesése szétoszlatta az
utolsó ködfelhőket. Otthon másnak éreztem magamat , nem volt egyéb, fonto
sabb gondolatom, mint hogyamamával legyek, ennek a kis birodalomnak veze
tójével , mesterével s egyúttal biráj ával.

Emlékszem, volt idő, amikor szinte csak magamnak él tem, azután kettönk
nek, majd hármunkn ak, négyünknek, ötünknek ... s az idő lassan-lassan szű

kebb lett, minden lépéssel összeszorult.

De nincs mit csinálni : a családapának mindent fel kell áldozni, s főleg saját
magát, igényeit, vágyait is - ezen az oltáron, amelyiken mindent elemészt ö

láng ég: a család szeretete. Vigasztaló, hogy nem mi férfiak áldozzuk a leg
többet : a nő k, az édesanyák többet tesznek nálunk. Nicola Lisi mondja: a fárad
ság minden édesanya esti nővére .

Aki nincs elszánva áldozatra, lemondásra, elhagyásra, jobb, ha nem ls gon
dol csal ádalapít ásra. Aki meg akar ja magát ő rizni , saját igényeit követni, min
den vágyát kielégiteni, ambiciókat hajhászni, az maradjon egyedül ...

Csak az ostobák csodálhatják meg az agglegényt azért, hogy "megőrizte

szabadságát" . Aki egy pillanatig is gondolkodik, rájön , hogya legtöbb esetben
apró rabszo!gaságokkal fizet meg ezért a szabadságért, amelyek annál gyülö
letesebbek és elviselhetetlenebbek mert nem a szeretet kötelekével össze
fúzött emberektől , hanem érdekból származnak ; és mennyi titkos megbánással
járnak együtt I

Még rosszabb az az önzés, amelyik nem akar gyermeket. Menekülni kiván
minden áldozattól, de avval végzi, hogy érzelmeit egy kutyára vagy macskára
összpontos ítja ; semmi érdeme , semmi jutalma.

Mert a végén, mindezt mintegy messziről szemlélve, Ime a jutalom: új csa
ládok, amelyek az enyémből származtak - saját problémáikkal, áldozatalk kal.
az emberi élettő l elválaszthatatlan fájdalmakkal , de egyben megelégedettségük
kel, vágyaikkal és reményeikkel ; mindez " tólem ered" , az én munkámb61, áldo
zatomból.

Emlékszem apámra; több mint kilencven éves volt , amikor meghalt. Mikor
mint f iatal munkás távoli megyénkből följött városunkba, teljesen egyedül volt.
~ I ete utol só éveiben fiai, unokái , dédunokái benépesitették a várost , a környé
ket, sőt küifö!dre is jutott belőlük. "Pátriárkának" érezte magát. S amikor ezt
emlegette, fáradt , öreg szemei új fiatalság fényét sugározták.
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~rtelmes kegyelmi közösség

Hogyan tudok keresztOlvergödnl akkor, ha hüségemet ugyan tartani akarom, de
lelkemben mégis úgy érzem, hogy nem kaptam meg eléggé azt, amit házasságomtól
reméltem7 A küls ö sokat jelent, de mit tehetek, ha bensőm elégedetlen? Saját küsz
ködésén érzékelteti az lma, a barátok, a helyes tanácsadás fontosságát a családi béke
újraéléséhez egy több mint 30 éve házas ember.

Több évtizedes házasság után az ember tula jdonképpen csodá lkozva néz
vissza: nekem miért sikerült és másnak miért nem? Félreértés ne essék : si
került együtt maradni és hálát adni a Gondviselésnek, hogy minden úgy történt,
ahogya sors hozta. De mennyivel könnyebb lett volna , ha sok mindenre figyel
meztetett volna valakI. Elsősorban nem is a szülőkre gondolok. Inkább komoly
lelkipásztori előkészitésre vagy intézményes tanácsadásra.

Jegyesoktatásra ugyan be voltunk jelentve, de rajtunk kivülálló akadályok
következtében elmaradt. De akkor, a 40-es évek végén távolról sem nyújtott
volna annyit, mint talán manapság. Igy az élet maradt a vezetőnk nehéz nap
jainkban. Az élet, azaz jó barátok, köztük lelki vezető is. I:s még valami. Mind
kettőnk családjában szokás volt, hogy haraggal nem tértünk éjszakai pihenőre .

Addig sohasem jött álom a szememre , amig nem engesztel tem ki édesanyámat,
és később feleségemet. I:s ő sem mulasztotta el.

Mindebből következik, hogy házasságunk nem volt mentes a válságoktól,
beleértve a tervszerú különélés időszakát sem. Azt sem tudom elmondani, hogy
egyedül képes lettem volna elviselni a velejáró vergődést. Ki segitett?

A baráti tanácsadókon kivül, azokat is megelőzve, négy aranyos gyermekünk
ártatlan szeme, az értük érzett klnzó felelősség . Mi lesz velük , ha végleg szét
válunk? Az lesz a sorsuk, mint az enyém volt gyerekkoromban. Apám még szü
letésem előtt elhagyta anyámat. Sohasem értem meg, mit jelenthet a családjá
nak biztonságot nyújtó édesapa az emberré válás folyamatában. Ez a sors várna
gyermekeimre is? De feleségem is Igy gondolkodhatott, mert a legmél yebb
ponton is éreztette velem, hogy amikor nem volt már mondan ivalónk egymás
számára, vállalja a mindennapi feladatokból ráeső részt. Mentünk némán az
úton, térben-időben egyideig elválasztva, barátoktól támogatva , - és imád
kozva.

Óvatosan szólok az imádságról. Nem azért, mert nem hiszek erejében. Ma
már azt is tudom , hogy nem volt hiábavaló. De a házasságon belüli konfliktusok
oka legtöbbször olyan alkati probléma, amelyre a házasságkötéskor senki sem
gondol. Sőt, a józan, esetleg sz ülöl figyelmeztetés éppen az ellenkező hatást
érheti el. I:s amikor észreveszi az ember, hogy " nem illünk össze" , az Istenhez
fordulás, az imádság előtérbe állítása könnyen okozhat csalódást. Már csak
azért is, mert nem biztos, hogy imádságunk helyes, jelentheti a konf liktustól
való gyors szabadulás vágyát, amikor talán éppen a ránk rakott megpróbáltatás
elfogadása jelentené a kivezető magatartást.
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A kegyelmet, - ma már Igy látom - az őszinte barátok jelentellék. Azok,
akik reálisan rávezellek a konfl iktusok valóságos okaira, és szaretet-k özössé

gükkel sepltettek viseln i azt a terhet, amibe egyedül valószlnúleg beleroppan
tunk volna, elvesztellük volna az egymáshoz visszavezető utal.

Ma már gyereke ink önállóak, két unokánk aranyozza be életünket, és úgy
érezzük, hogy érdemes volt megküzdeni önmagunkkal egymásért. A szeretet
elmélyült , új távlatot nyert , és éppen a nehézségek mutallák meg házasságunk
értelmét, adták vissza az egymást kiegészftő természet öröméiményél.

A kihordott konfliktusok és mego!doll problémák tanulságai azonban szá
mos olyan kérdést hagytak nyitva, amelyen ma is gondolkodom. Miért nem
ta!álkozhattam a házasságkötés előtti időben olyan Intézménnyel, személlyel
vagy lelki vezetővel , aki feladatának tartolla volna a házasságra való elökészl
tést? Irodalma sem volt akkor a családalapltés és családi élet ma már sokol
dalúan feltárt lélektani, szocloíóq laí és teológiai vetülete inek. Ma már érzi a
társadalom, az egyház ls, hogy nem elegendő a jó szó, a figyelmeztetés. Terv
szerú felvllágos ltásra és szükség esetén Intézményes segrtségre van szükség
ahhoz, hogy a fiatal nemzedék hatásos lndltást kapjon a nehéz feladatra, vál
ság esetén a megoldásra. Segfthet a modern pszichológia ls.

Nem megyek részletekbe. Ugyanis több mint három évtizedes házasélet
után, minden rac ionális okoskodás ellenére megtapasztaltam, ·hogy a házasság
két ember egy életre szóló é r t e I m e s k e g y e I m I k ö z ö s s é g e. I!rtel
mes közösség , mert az egymáshoz való állandó alkalmazkodás és egymás kl
egészftésének feladata aktlvlzálja és el is mélyItI azokat a lelki erőket, amelye
ket a megértés és szeretet hoz felszlnre. I!r!ell , nyitolIabbá teszi a személyi
ségeI. Kegyelm i közösség ls, mert a sikeres házassághoz, de a kevésbé sike
resnek érzeIt életközösséghez ls kevés csupán a jószándék. Hozzátartozik az
állandó áldozatkészség ls, és ennek forrása a nyItolIság a természelfelelll világ ,
lsten felé.

Hogy mindez elmélet? Okoskodás? Látszólag Igen, mert a sikeres házasság
ra irányuló készséget minden fiatal a családi közösségben nyerheti el legtermé
szetesebb úton , a sz ül ök példája nyomán. I!s akinek ez a kegyelem nem adatolt
meg? Az számíthat másfajta kegyelemre, mert "Hiszen kegyelemből üdvözülte
tek a hit által , s ez nem a magatok érdeme , hanem az lsten ajándéka" - mond
ja Szent Pál az efezusiaknak második apostoll út ján. Mert a házasság, a család
szeretetközössége, különösen válságos , új értékszem!élet ért küzdő korunkban,
ugyancsak lsten ajándéka, amely bőven árad, ha elfogadjuk .

(Osszeállftolta a szerkesztőség)
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Jacques Nourlssat

NtHÁNY ESZKöZ AZ ELVÁLT ts ÜJRAHÁZASODOTT KERESZTtNYEK
SZOLGÁLATÁRA*

Még jobban a nagylel kűség, az Intelligencia és az okosság jegyében álló
lelkipásztori elkötelezésre van szükség - a jó Pásztor példájára - azokkal
a családokkal kapcsolatban . amelyek tárgyilag nehéz helyzetek elé kerülnek.
gyakran függetlenül saját akaratukt ól. vagy különbözö természetű más kö
vetelmények súlya alatt (Famill arls consortl o körlevél).

Ezek e jegyzetek negyven éves papság után kerültek papírra. Különféle papi
szolg álatok során fed eztem föl, értékeltem kl és vettem alka!mazásba az itt kö
vetkező gyakorlati eszközöket. sőt tan íto ttam meg rájuk világiakat, lelkipásztori
szolgálatban álló férf iakat és nőket, papokat, szerzeteseke!, mindenfajta keresz
tény közössége t. 1948 óta a .Lataste testvériségek" megkülönböztető jegy ei
lettek, amelyek az Irgal masság Igazi kis labor atórlumai. 1974 óta pedig igen
jól fogadták és dolgozták fel őket különféle üléseken és gyüléseken Francia
országban, Olaszországba n, Haitiba n, az USA-ban, Kanadában, Québec tarto
mányban . Még misszionár iusok is élne k velük Óceánia vagy Afr ika országaiban.

Amikor elvált és újraházasodott ke resztények keresik a világosságot. felele
tet kívánnak, föl akarják ismerni lsten akaratát saját magukat és család jaikat
illetően, ez mindenképpen fájdalm as, kény es és kellő időt k övetelő fo lyamat.
Nekik , övéiknek,. családjaiknak, gyermekeiknek min dez sürgető. A helyi egy
háznak is sok időre lesz szüksége ahhoz, hogy megt alálja és felajánlja a meg
felelő és minden kétértelmüségtől mentes eszközöket ezeknek a fivé reinek és
nővé reinek, akik Jézust keresik , az ő evangéliumát és Krisztus közösségének,
vagyis az Egyháznak evangé liu mi erkölcsét.

Az egyes helyzetek olyan kü lönbözők, hogy már csak ezért is idő kell a tisz
tánlátáshoz. A lelkipásztor míndlg szem előtt fog tartani két bizonyosságot : Egy
felő l az írgalmasság Atyja őket is szüntelenül az életszentségre hívja, minden
helyzetből kiindulva. Szüntelenül felajánlja nek ik a kiengesztelődést Krisztus
ban. Másfelől Jézus és a Szentl élek állan dóan dolgozik bennük, hogy minden
nap kfsérje őket a számukra lehetséges ritmus és "az Egyház fokozatosságá
nak törvénye " szerint. E két valóságos ösztönző erő között haladnak, előre

mennek, majd visszaesnek, futnak, elbuknak, megint fölkelnek, akárcsak mi,
- fivéreink, nővéreink az életszentség útj án.

Lehetetlen, hogy az Atya anél kül Indítaná el gyermekeit az Egyházban élő

Krisztusa felé , hogy ne biztos ftana mindent konkrét elkfsérésük re, Fiának Irgal -

• J . N. a dijoni egyházmegye papja 1943 óta. nz évig káplán volt , négy évig falusi plé
bános, 14 évig a dijoni mOszaki kollégium le lkésze. 1970 óta .az Irgalmasság mlsz
szlonárlusa". 30 éven át a lataste testvériségek lelkésze volt az országban. 1943-ban
a kanadai Québacbe költözött.
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mában, aki egész életét és egész titokzatos testét, az Egyházat szolgálatukba
álli tja. Istennek semmi sem !ehetetlen.

I. A személyes pasztoráció

Mit fedeztünk föl és hasznositottunk ebben a lelkipásztori munkában olyanok
kal, olyanok érdekében, akik keresztények, érvényes házasságot kötöttek, el
váltak és új házasságra léptek? Ime az utunk:

1. Elöször ls igyekszem fö!fedezni az Ilyen férfiak és nők keresztségi hitének
valóságos és jelenlegi állását. Szeretnék eszközöket nyújtani nekik, hogy utóbb
maguktól is rá tud janak erre [önn l,

Azután kutatom, milyen jelek mutatják, hogy a hitben, reményben és szere
tetben járnak. Próbálom fölfedezn! a keresztségben kapott erők hatását.

Majd velük együtt keresem a támpontokat, amelyeket ezen az úton haszno
sItsanak.

Végül meghallgatva őket, velük együtt megállapitom, milyen igazi óhaj . rej
tőzlk a kis kérdések rnöqött ". Ez az eljárás kezdetben mindig egyénI.

Ezt a kezdő eljárást gyakran . kllnlkal irgalmassági kartonunknak" hivjuk.
Egyesek saját maguk számára használják föl , mások közösségükben vagy lelki
pásztori összejöveteleken. A találkozást és a párbeszédet a hit tekintete vilá
gltja be. Ugyanakkor lsten Igéjének gyakori tanulmányozása megnyitja a lelki
pásztor szemét az eljárás során, és lehetővé teszi számára a szeretet és imád
ság állapotában való életet.

2. AmIkor a szóbanforgó személyek fölfedezik, hogyan áll valójában és jelen
leg a hitük , ennek erejében fö!élednek keresztségi erőik. Együtt találjuk meg,
hogyan éli mindegyikük keresztsége erőit az Egyház különféle övezeteiben.

Keresztségét mindenki márls éli a testvériség, az Igazságosság, a béke , a
javak megosztása, az egységes vagy nem egységes , közeli vagy tágabb család
területén ; mindebben növekszik korban és az Igazság keresésében. Beletarto
zik a társadalmi, hivatásbeli, politikai, nemzeti és nemzetközi világba. Az Egy
háznak ezt az első övezetét a m á s o d I k p a r a n c s terének hfvhatjuk: sze
resd felebarátodat, mint tenmagadat. Az illető benne él, növeksz ik, vétkezik,
újra fölkel az Úr kegyelmével. Megosztja, amije van, megbocsát, reményt és
örömet áraszt.

A második övezetben , a v II á g o s s á g éban, lsten igéjében keres fele
letet nagy kérdése ire. A bibliai szó megerősIti vagy ösztönzi , hogy visszatérjen
az első zónába, és jobban élje a második parancsot, nagylelküen pazarolva
magát. Minél Inkább tudatára ébred, hogy növekvő mértékben e két z6nában
é! és j61 érzi magát bennük, annál Inkább ráébred keresztsége erői re, annál
jobban megelevenednek ezek benne.

Végül sokan kIvánnak újra a harmadik övezetben élni : a H ú s v é t éban .
Ott a szeretett Fiú kiszolgáltatja magát Atyjának a Lélekben . Ingyenesen nekünk
adta magát, hogya ml életünket ls elkötelezze az Atya dicsőségére és minden
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testvérünk szolg álatára. Időre van szükség, hogy újra elfoglalja Itt helyét, tel jes
világosságban és tiszta evangéli umi megkülönböztetéssel. Kr isztus új húsvétja
a megkeresztelt, érvényes házasságot kötött, elvált és új házasságra lépett em
ber konkrét és jelen legi életében igen sok szeretetet, szenvedést és kül önösen

hitet kiván meg. Az új helyzetbe kerül t megkereszteltek számára új utak ny1I
nak a húsvét felé . Ez a harmadik övezet egyben az, ahol Jézus , szabadon oda
adva magát húsvétjában és különösen Eukariszt iájában, fokozatosan fel akarja
eleveniteni a keresztség összes erő it, és minden segélyfo rrást, amelyet felhasz
nál a megkeresztelt táplálására mindennapi életében. Még a házasság szent
sége ls, ahelyett, hogya boldogság akadálya lenne, igazi Jákob kútjává válhat,
ahol az örök életre szökellő élőviz megnyit ja keresztségi és emberi élete min
den zárt ajta ját. Isten türe lmes. Ekkor fedezik fel sokan közülük, hogy a remény
Igazi "megkeresztelt katekum enei" . Újra megtalált hitük révén, bármilyen kicsi
legyen is az, már lsten országában vannak. Növekednek felebaráti szeretetük
új dimen zióiban, s ez a szeretet lassanként Krisztus szeretetévé válik . Ebben
a húsvéti övezetben remény ébred bennük, hogy higgyék : ha Krisztus Igy vonz
za őket a szentségekben, akkor a Lélektől elég e rőt kapnak, hogy életüket
lassacskán egybehangol ják az ö közösségé nek evangéliumi erkö lcsével és élet
szentségi törvénye ivel.

3. Azután a " két út "-nak nevezett lelk igyakorlattal föl fedezik az eszközöket ,
amelyeket maga lsten használ , hogy lelk iismeretük mélyén állandóan folyt atódó
vagy szünte!enül újra kezdődő közvetlen párbeszédbe von ja őket. Ugyanakkor
gyermeki lelkülettel és fokozódó teljességgel számba veszik azokat az eszközö
ket, amelyeket Jézus alkalm az és már alka lmazott , hogy keresztség ük óta bele
testesltse öket titokzatos Testébe, az Egyházba, és meggondolják, hogyan sür
gliltl öket , hogy újra él jenek mindezzel. Arra vezetjük őket , hogy újra tulajdonuk
ba vegyék mindazt a vallásos és különösen szentségi élményt, amit gyermek
koruk óta az Egyház életében és az lsten szava által szereztek. Fölfed ezik,
hogy nem ls olyan szegények , mint gondolták, vagy mondták nekik. Újr aébredt
szomjuk az Irgalm asság Istene Iránt szüntelen ül új eszközökre vezeti rá őket.

Rajtunk áll, hogy felvllágosltsuk, vezessük, tápláljuk őket. Ne maradjunk le
mögöttük, sem a Lélek mögött.

4. I:letük pszichikai és vallásos növekedés e során lassacskán újra tula j
donukba veszik keresztségi életüket. Miközben fö lismerik Jézus kezdeménye
zéseit és a saját válaszukat. fölfedezik életszentségük útjá nak s z a k a s z a i t .
Minden lelkipásztornak vagy közösségnek , aki kisérn i akar ja őket, meg kell
tudni állapitania, milyen szakaszban vannak. Ettő l függnek az alkalmazandó
eszközök. Az ..Irgalmasság klin ika i kartonja" és a megelőző el járások h é t
szakaszt fedeztettek föl velünk az életszentség útján, ami lehetséges a meg
keresztelt, elvált és újraházasodott emberek számára, akkor ls, ha több gyer
mek szüleI.

Ezeket a szakaszokat az Illetök fogadása és meghallgatása során fedeztük
fOl, de mindenekfölött akkor, amikor ők maguk számoltak be életükről. Mind-
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megannyi jelzés ez a lelkipásztornak, fel kell tudnia ismerni, helyükre tenni öket ,
mint " jó· pásztornak, hogy minden alkalommal felklnálhassa személyes kisére
tét és az Egyházét, az illető ritmusához alkalmazva. Az egyes szakaszok ugyan
akkor az elvált és újraházasodott keresztények Igen sok rejtett és kifejezett
kivánságát foglalják magukban a lehetséges megtérés útján . A Szentlélekben
és lelkipásztori jártassággal kell tudomásul venni ezeket.

Szüntelenül visszatér mindegyiknél a házasság szentsége érvényességének
kérdése , abban a mértékben, ahogyan a Krisztusba vetett hit n ő . Alázattal , bé
késen és bátran kell ezt fogadni. Minden alkalommal eszközöket kell nyújtani,
hogy világosságot teremtsünk, és ilyen eszköz számos van.

a) Az illet ő ébressze föl hitét, jóindulatát Krisztus iránt, aki átadja magát
minden elvált és újraházasodott kereszténynek h á z a s s á g a s z e n t s é
g é b e n , amelyet eredeti keresztény családi tűzhelyénél élt meg : ez világos
ságot hoz. Rá kell vezetni öket , hogy fokoz atosan fellndftsák hitüket házasságuk
szentségének Krisztusában : ettől növekednek. MIndegyikükkel megkeressük,
hogyan gyakorol ja még most is a rá bizott hitvesi és sz ül öl feladatot. Mindegyi
ket arra hívta lsten , hogy megkeres ztelt házastársával igazi házi egyházat ala
pftson. Akár hűséges volt ehhez a küldetéshez, akár nem, feladata megmarad.
Megfelelő , egysze rű és tisztelettudó kérdések útján k önnyű fölébreszteni ezt a
hitet anélkül , hogy új kinokat keltenénk. A hit mindig megszabadit.

b) Azután a vihar végisöpört csal ádi tűzhelyük fölött. Mindegyikük s i v a 
t a g i korszakot élt át. Keresni kell, hogyan nem hagyta el lsten mégsem gyer
mekeit , hogyan tudott tovább élni a sivatagban, hála megmentésére sietett ba
rátainak. A kétségbeesésnek, a kegyetlen szenvedésnek ez az ideje egyben
az Atyaiste nbe vetett páratlan reményé ls. Minél inkább átélte valaki a kétségbe
esést, annál többször került közeiOhozzá, hogy Egyetlenként imádja és találja
meg újra .

c) A következő szakasz a b a r á t s á g é : sokszor kapott segftséget, be
fogad ást, támogatást házaspároktól , papoktól, szerzetesektő l, szerzetesnóktől,

világiaktól stb. Egy emlék ezetes pillanatban kiválasztott egy másik elvált ke
resztényt , az lett a barátja, a barátnője , azzal a vággyal , hogy együtt haladjanak
útjukon. Amikor újra fölidézi ezt a nehéz szakaszt , föl kell fedeznie ott is Jézus
jelenlétét , bár igen diszkrét módon . Egyesek ilyenkor visszatérnek a keresztény
családi tűzhelyhez : minden újra kezdődik.

d) Igen jelentős ugrás történt, amikor h á z a s s á g o n k í v ü I i viszonyra
lépett egy másik - elvált vagy nem elvált - kereszténnyel. "Szedd aholmidat,
gyere hozzám, jobb lesz eqy ütt ." Itt kezdődik a lelk iismeret küzdelme, hogy
megtud ja, " kihez tartozik az ember" . Drámai helyzet. Mindegyik azt kivánja a
másiktól , hogy olyan legyen, mintha felesége, mintha férje lenne . A házasság
törés, a keresztény házassághoz való hűség teljes problematikája fölvetődik

itt. De még semmi sem végleges . Elengedhetetlen, hogy újból megtanuljunk
Istenre hallgatni, szenvedni , Imádkozni , nagylelkünek lenni, hogy kikutassuk
lsten akaratá t.
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e) Kettejük élete gyakran s z Ü I Ő i életté válik , mert gyermeke ik születnek.
A gyerekek magukkal hozzák a felhfv ást az ártatl anságra és vágyat, hogy olya
nok legyenek, mint ők. Nélkülözhetetlen bizonyos családi környezet ezeknek a
gyerekeknek az életéhez: ezért ha még nem mondatták ki a válást, most elinté
zik, és polg ári házasságot akarnak kötni. Ugyanakkor a kicsi megkeresztelése
alkalom új kapc solat fölvételére az Egyházzal. Fölmerül a " második templomi
házasság" nagy probl émája. Még "más templomba" is elmenn ek, hogy úgy
csináljanak, mintha újra kezdenék. Ez az egyik legfontosabb pillanat mindazok
számára, akik fogad ják a keresztelésre jelen t kezőket.

f) Azután ú j h e I y e t találnak az Egyházban. A ..második parancs" vagy
" Isten igéje" helyét, de még nem az egész húsvéti övezetét. Gyermekeik, igen,
részesülhetnek ebben ; de őve l ü k mit csinál janak ? EI kell kerülni minden meg
szégyenitést, megvetést, elutasftást stb.; de igyekezni kell lojálisan és hozzá
értően, irgalommal mind azt nyújtani, ami az adott alkal ommal lehetséges. A
megkereszteltek erői felébrednek az irgalmasság Istenével való mind benső

ségesebb viszonyban. Szenvedések, könnyek, csügged és, örömö k egymást kö
vetik. I:s hamaros an megváltozik a helyzet (gyakran tapasztaljuk ezt elvált ke
resztények részéről a foglalkozásokban): a szentségek igénylésébő ! és a hozzá
juk való jog hangozt atásából oda jutnak, hogy fájdalmasan és evangéliumi mö
don kutatják viszonyukat Jézussal az ő húsvéti misztériumában. ..Alapjában
véve mi most az én búnöm? Mit kel! csinálnunk, hogy telj es bocsánatot kap
junk? Hogyan válaszolj unk a közösségben Krisztusnak, aki húsvét jába von
bennünket?"

g) Lassanként a vil ágosság a Lélek erejében mindegyikük életébe behato l.
Előbb csak halvány, majd mind kápráztatöbb lesz. Ez a második vagy harmadik
házasságban átélt út nagyon különbözik attól, amikor Krisztus a házasság
szentségében rájuk bizta a hitvesi és szü lő i szo!gálatot. A Krisztussal kötött
szövetség egyre erősebb és döntőbb lesz. Növekszik a mindenkori házi egy
házuk Krisztusába vetett hit.

Ez a h ú s v é t szakasza. Ebben a második, harmad ik házasságban nincs
meg a Krisztustól rájuk bizott hitvesi szolg álat, mint a keresztény házasságban.
Csak testvérként és nővérként fedez ik föl egymást Krisztus egyházában, kivé
teles, evangéliumi keresztény barátságban. Magukra veszik szülői feladatukat,
és gyermekeiket emberi és keresztény úton akarják vezetni. Mind egyikük meg
tanul dönteni, hallgatni a Szentlé !ekre , és a maga módján újra vállalni az e l ső

hitvesi és szülői szolgálatot. Mind ennek tartóereje a Szentléle k, a Krisztusba
vetett hit, az új evangéliumi élet és a testvér i Irgalmú keresztény közösség . Az
öket kisérő lelkipásztor és a keresztény közösség hite ne marad jon el az övéké
mögött. Egyesek még valami Istennek szentelt evangéli umi életformában is
megtalálják annak eszközeit, hogy újbó l húségesek legyenek, új megvilágosltá
sokra és új kapcsolatokra várjanak. Kanadában például sok érvényes házassá
got kötött, elvált és polgárilag újraháza sodott keresztény fölébe emelkedik
helyzetének, megtalálja szabadságát az Úrban. A világosságnak és a kereszt-
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ségl hitnek ez a növekedése nem Igazságtalanság, nem utópia és nem is em
bertelenség. Találkoznak a békével, és ezen az áron megélhetlk. Maguk a gyer
mekek ls gyakran átélik ezt.

5. Sokszor nélkülözhetetlen a valláspszichológiai segftség igénybe vétele .
Ha a lelkipásztor ért hozzá és ó maga alkalmazza, az nagyon jó. Hogy valaki
eljusson a hittel teljes összhangban álló igazi pszichikai önál!óságra, ahhoz
konkrét módon , egyszerúen , mindenki számára és mindennap hozzáférhetően

aktualizálni kell a mindenkiben gazdagon adott pszichológiai erőket. A mont
réalihoz hasonló képességfejlesztő és alakító intézetekben ilyen értelemben
dolgozunk. Sok más eszköz is lehetséges és érvényes. Csak azokat akartam
felsorolni, amelyeket a legjobban ismerünk és mindennap használunk.

6. A lelk ipásztori munkatárs (férfi vagy n ö) nem tehetetlen ennek a szemé
lyes kfsérésnek során. IOletét és nagyle lkúségét veti be, a Jó Pásztor értelmét
és okosságát (vö. Familiaris Consortio 77. sz.). Amikor az elvált és újraházaso
dott megkereszteltet elhelyezi az időben és a térben , szeretete objektfv és re
ális. A remény állandó forrása lesz az illető számára. Bízva az ő hitében, képes
lesz együtt haladni vele. Egymást ösztönzik a hitben , s közösen haladnak
Krisztus nyomán, a Lélek szabadságában. Sőt a pásztor indítást kap, hogy imád
ja Krisztust, aki szünet nélkül munkálkodik a másikban. Eletét ugyanolyan mé
lyen hozzáköti ehhez a másikban jelenlevö Krisztushoz, mint az élet eukarisz
tikus kenyerében jelenlevöhöz. Tudjunk erre a szintre emelkedni, és a meg
felelő eszközöket alkalmazni, hogy ne emberi módon evangelizáljunk, hanem
a Lélek lendületében.

II. A kollektív pasztoráció

Térjünk át most az Irgalmasság közösség i pasztorációjára az elvált és újra
házasodott megkereszteltek érdekében. Az Egyház egy sejtje ez a mozgalom,
amely növeksz ik, él és úgy cselekszik, mint az irgalmasság valóságos testvéri
közössége. Minden itt jelzett közösségi eszközt gyakran alkalmaztunk, kiérté
keltünk és igazoltunk. Mind az egyéni kfvánalmak húséges hallgatásának logi
kájában fedeztük föl. Közösségi eszközökké váltak, hogy az Irgalmasság egy
házi eszközei legyenek.

1. 1937-ben, a Betániáról nevezett domonkos növérekkel érintkezve Mont
ferrand-le-Chi3teau -ban, Basaneon mellett, fedeztem föl az Irgalmasságnak ezt
az egyháztanát. A börtönben született. Lataste atya (1832-1869) lelkigyakorlatot
adott 400 nói fogolynak egy cadillaci (Bordeaux mellett) fegyházban , amikor
fölmerült elótte ennek az egyháznak a látomása. A rabok örökimádók voltak
benne. Azt mondta nekik, és ök komolyan vették: ..Minél távolabb voltatok Is
tentöl , annál inkább egyetlenetekül választhatjátok . Minél többet vétkeztetek,
annál véglegesebben ragaszkodhattok hozzá. Amikor lsten szeret bennünket,
már nem érdekli az, ami voltunk, hanem csakis az, ami vagyunk ..." Mikor egye
sek kifejezték azt a kivánságukat, hogy teljesen ezerzetesi életet éljenek, az
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atya elhatározta, hogy új kongregációt alapít. Ebben nem lehet majd megkülön
böztetni, kl jön a börtönből, kl nem.

1948-ban, hogy választ adjunk egyes teljesen kilátástalan házassági helyze
tekben élő megkereszteltek határozott kfvánságaira, néhány világival elhatároz
tuk, hogy ugyanebben a szellemben megalapítjuk a Lataste testvériségeket.
Kis bázisközösségek ezek, föltétel nélküli, teljesen diszkrét testvéri szeretet
jegyében . A kiváncsiság megfékezése, a mindenkinek sajátos hitbeli ritmusa
szerint folyó élet az egyház kis sejt jeivé teszik őket az Irgalmasság evangéliumi
erkölcse szerint. Kilátástalan helyzetú keresztények egyszerre a remény jelölt
jeiként élik meg magukat, és mások hozzájuk szegődnek, mindenestül test
véreik és nővéreik lesznek . Minden megkülönböztetés lehetetlen. ~s ettől a
pillanattól kezdve "a fokozatosság törvénye" a mienk is lesz. Mindenki saját
hitének szintjén és keresztségi erői szerint halad előre.

2. A Lataste testvériségekben kezdődő tapasztalatok nagyon hamar széle
sebb körben ls Ismeretessé váltak, és felhasználták őket. Sok lelkipásztor, a
missziós egyházakban és másutt, értékelte használatukat. Ime a legáltalánosab
bak, a legkipróbáltabbak: Mindenki tiszteletben, diszkrét testvéri szeretetben és
testvéri örömben részesül. A "reményünk a Biblia" összejöveteleken boldogan
fogadják be lsten szavában a bennünk lakó Istenről szóló megvilágosltásokat.
A "megbocsátás kúrája" során igyekeznek bocsánatot kapni és adni is mind
azoknak, akik már régóta sürgetik, - mi még habozunk megtenni ezt. "Jákob
kútja": kis imádásl csoportok az eukarisztikus Jézus előtt fölfedezik szemlé
lődő képességeiket. A "remény ünnepein" egyidejúleg és ugyanazon a helyen
a kiengesztelődés sokféle alakját ajánljuk föl. Mindenki szabadon választja azt,
ami megfelel neki . .. A "hármas bocsánat" (személyes-testvéri-szentségi) a
kiengesztelődésnek előbb mindenki, majd csak a megkereszteltek számára
nyitva álló folyamata. Végül Szent Ignác lelkigyakorlatainak első hetét ajánljuk
Iöl, a mindennapi életbe ágyazva, ugyanolyan értelemben Rómában, mint Kana
dában. P. Cusson, az ilyenfajta lelkigyakorlatok specialistája már kettőt veze
tett. Ez az út nagy jövőt Igér.

3. Látszik tehát, hogy már most lehetséges - szerényen , teljes összhangban
a jelenlegi katolikus egyházában élő Krisztussal - számos nevelő eszközt mu
tatni a lelkipásztoroknak. Nem dicsekszünk valami egyedül üdvözítő módszerrel,
de boldogok vagyunk, hogy egy kis hozzájárulást nyújthatunk az Egyháznak,
mert kivánja ezt tőlünk. Ime, ezt tesszük, és tehetünk még többet ls.

Négy napos összejöveteleken fölfedezzük a lelkipásztori eljárást, amely le
hetövé teszi, hogy bizalomban, a másik hitébe vetett hittel és félelem nélkül
cselekedjünk. Együtt keressük Jézust, aki oda szólít, ahol ő már előttünk járva
dolgozik, és kezdettől múködik mindazokban, akikhez küld.

Lelkinapok segltik egy-egy plébánia tagjait, hogy az irgalmasság testvéri
pásztoraivá váljanak egymás között, püspökük körül és minden megkeresztelt
tel vagy meg nem keresztelttel szemben, minden helyzetben.
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Papnevelő intézetek növendékeivel tartott összejövetele k lehetövé teszik
számukra, hogy irgalmas szlvú megkereszteltekből "az irgalmasság lelkipásztor
tanoncaivá" váljanak. Mindaz, amit gyakran át kell élniök családjukban, környe
zetükben, a papságra tőlkészítő lelkipásztori értelmet ölt.

"Irgalmasság - ma" nevú csoportok alakulnak. Megtanltjuk neki k, hogyan
ébredjenek és nevelődjenek rá az irgalmasság szolgálatára. Világiak, szerzete
sek, nővérek, állandó diakónusok stb. e tan ítás következtében igen bátor elő

haladást tesznek szociális vagy lelkipásztori evangelizáló elkötelezettségükben.
Sok újraházasodott vagy új házasságot nem kötött elvált is eljön, hogy élete
értelmét keresse .

Az összejöveteleken az elvált és újraházasodott keresztények otthonosan
érzik magukat, és teljes mértékben részt vesznek. A többiekkel együtt eIkészI
tik " Irgalmassági kartonjukat" , fölfedezik helyüket az Egyház három övezetében,
és hogy hol tartanak az életszentség útján. Amikor bejárják a hét szakaszt,
utána gyakran mondják: itt tartunk. Hiszitek-e, hogy célhoz jutun k? A francia
országi Creusot-ban az idén egyik résztvevő fölkelt, és énekkel fejezte ki ör
vendező reményét.

Ezen az összejövetelen - a tárgy volt: "Eukarisztia és az elvált és újra
házasodott megkereszteltek" - azt kérdeztük magunktól: hogyan közli magát
lsten életemmel? Hogyan jutok közösségbe az övével? Hogyan a többie kével?
Egyikük azt mondta a végén : " Most már tudom , hogy végig kell élnem Krisztus
szenvedését. Tudom, miért szenvede k, megkap tam a világosságot." A felesé ge
pedig: "Jézus nekem adta magát a házasság szentségé ben, és húséges maradt
hozzám. I:n nem. Hogyan tudnék újból húséges lenni hozzá?"

Az alkalmazott találkozókra elvált keresztények még több házasságkötés
után is el mernek jönn I. Vannak családok, ahol csak egy szülö van, s keresi k,
miért a családban a szenvedés, és hogyan növekedhetnek adott helyzetükbe n,
anélkül, hogy kétségbeesnének. Egy québeci összejövetelen ötvene n vettek
részt , köztük tlz férfi. Egy édesanya ezt mondta: "Mielőtt meghalok, szeretném
megadni az eszközöket a lányomnak, hogy legyen reménye családot aiapltanI.
Végre is még egy többszörös elváltból is lehet családi misszionárius." Igy felel
tem : " Minél több törést élt át, annál jobban seglthet - Jézus Krisztus világos
ságával és a kialakuláshoz szükséges idő után - másokat, hogy családi életet
éljenek."

Nem szabad megfeledkeznünk mindezeknek a családoknak a gyermekei ről.

Gyakran drámai helyzetben élnek . Bármilyen korúak is, nélkülözik a bizalmas
és szeretetteljes gyermeki viszony nagy kincsét, s Igy kell eljutniok az Irgalmas
ság egy új formájához, amelyben a hit, remény, szeretet teológiai erényei nek
keresztségi ereje életbevágó szerepet játszik legmindennapibb családi viszony
lataikban ls. Sok Idöre , szenvedésre , könnyre, barátra lesz szükség ük, amig
mindennap beilleszkednek ebbe az új helyzetbe. Soknak meg kell tanulnia két
apával, két anyával, új testvérekkel élni. De a tágabb értelemben vett családnak
számos tagja van, aki kész elkisérni öket , remélve minden remény ellenére.

30



Egy olyan rendkfvüli intézményben, amilyen Ouébecben a Szeplőtelen Szüz
oblátusai nak ..Jézus, a munkás" nevü háza, minden héten 1500 személy fordul
meg. Igen sok az elvált és újraházasodott keresztény. Mind azt kérdi , mi a
helyük ma az Egyházban. Közeledésünk éplt ö hatással van rájuk, és egyesek
nagyon hamar fölfedezik a reményt .

Kanadában törekvések kezdődnek, hogy megtaláljuk a felajánlható eszközö
ket azoknak a fiataloknak, akik sohasem ismertek családi életet, hogy képesek
legyenek a családalapftásra. Ez bizonyára nagy reménység lesz sok résztvevő

számára. Sok támpont világosodott meg az eljárások során. Rajtunk áll, hogy
misszionáriusai legyünk ennek.

Mindezekben a kezdeményezésekben szeretjük fölfedezn i Krisztus müvének
tiszteletét minden megkeresztelt; elvált és újraházasodott barátunk konkrét éle
tének legmélyén. Sok Időmbe került, amfg hitem mélyébe fogadtam be legkfn
zóbb, legfájdalmasabb kérdéseiket, mint megannyi ösztönzöt, hogy keressük
Krisztus gazdagságát az ő Egyházában, amelyet minden igénylőnek szánt. Az

ima, a szenvedés, a kfnlódás igen gyakran belelendftett a tiszta hitbe, a Szent
lélekbe. Mi állft meg sokszor bennünket? A félelem, hogy az elvált és újraháza
sodott keresztények megtanftanak a végsőkig élni az igazán teológiai reményt,
- és az, hogy nem ismerjük az eszközöket, amelyeket Krisztus tényleg esen ren
delkezésükre bocsát. Az Úr mindennap megtanftott, hogy ő adja értük életét
elsőnek. Arra hfv , hogy ugyanfgy tegyek őbenne . !os ennek során fenntart, mint
szegény lelkipásztort, aki gazdag lsten minden jóságának felhasználásában és
közvetftésében.

Ime néhány támaszpontul szolgáló kérdés, amit gyakran föltesze k magam
nak. Úgy tünik, hogy szüntelenül ösztönzik barátaim hitébe vetett hitemet.

- Mit mond nekem konkréten: hirdetni Jézus Krisztusnak és a családnak jó
hírét minden ..nehéz esetben"? (Vö. Familiaris consortio 77-85. sz.)

- Lépten-nyomon fölvetődik az érdekeltekben a keresztény házasság ér
vényességének kérdése . Hogyan kezelem ezt a kutatást? Minden eszköz, amit
kiválasztanak hitük növelésére, szükségképpen oda viszi őket, hogya hit új
tekintetével szemlél jék házasságuk szentségét.

- Hogyan ösztönzöm a házasság szentségében egyesült családokat, amfg
misszionáriusokká válnak , fölfedezve az Irgalmasság pasztorácló ját, amit én
az elvált és újraházasodott megkereszteltek között végzek?

Hogyan éleszti föl az Eukarisztia a keresztség minden erejét, minden szent
séget és Jézus eszközeit annak érdekében, hogy az elvált és új házasságot
kötött megkereszteltekből ismét ..új életet élő" megkeresztelteket alkosson?

- Hogyan képezi a házasság szentsége - amely megmarad a két elvált és
új házasságot kötött megkeresztelt életében is - a kegyelmek és megkülönböz
tetés főforrását, hogy előbbre haladjanak az életszentség rájuk vonatkozó útján?

- Mennyire tárgya a család az én hitemnek? Hogyan világ ftja meg a hit
annyi egységben élő vagy szétesett család szenvedését?
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- Hogyan tesz engem az elvált és újraházasodott keresztények kegyetlen
szenvedése szüntelenül mlsszionáriussá Krisztusban, az Egyház szivében, a
tel jes keresztény közösséggel?

- Hogyan indí tsam útnak helyi egyházamat, hogy legyen "hite az elvált és
új házasságra lépett megkereszteltek hitében", és világosan együtt haladjon
velük a ..fokozatosság törvénye " szerint?

- Hogyan fogad jam be Krisztust, aki irgalmas irántam és egyházának min
den tagja iránt, ott , ahol szokásszerúen visszautas ítom? Hogyan tegyem meg
alázattal és egyszerúen az ó kegyelmével azt, amit az elvált és újraházasodott
keresztények még olyan keservesen hajlandók? Ugyanaz az irgalmasság zár
magába bennünket : meddig megy hát szolidaritásunk a közös megtérésben?

- Hogyan szervezem meg lelk ipásztori életemet, hogy hallgassam és szem
léljem az Urat? és hagyjam magam ösztönözni a keresztség és a megkülönböz
tetés eró iben, amelyeket az én rendelkezésemre és az övékére bocsát?

Mindezek a mélyreható kérdések a hitre ösztökélnek. Megvan mindegyikre
az aktuális, lehetséges, alkalmas felelet Jézus Krisztus Egyházában, amelynek
papja és pásztora vagyok . Arra szóIItanak, hogy ennek az Egyháznak minden
gazdagságát fölfedezzem , felhasználjam és megosszam a keresztény közös
séggel , a papsággal , az egyetemes egyházzal és minden elvált , újraházasodott
megkeresztelttel, akit az Úr hozzánk küld .. . ..Az evangélium, amit hirdettem,
nem emberi mérték szerint való " (vö. Gal 1,11). Igen : ilyen az Evangéli um.

("Christus" 1983. okt., 464- 471.)

Balogh Vince

CSALAoPASZTORACIÓ MA

Egy osztrák nagyvárosi plébán ián a közelmúltban, 25 év után. ismét ..nép
számlálást" tartott ak. 1959-ben a katolikusoknak 26 %-a vett részt az Istentisz
teleten , 1984-ben csak kereken 10 %. 16 % tehát ..lemorzsolódott" .

A templom látogatók száma lassan de biztosan csökken. Különösen áll ez az
iskolásgyermekekre, a fiatalokra, valamin t a fiat al házasokra . Az emlitett plé
bánián a temp loml átogatók 1/4-e 65 éven felüli volt. Ezek nagyobb része a kö
vetkező 10-15 éven belül meghal. Innen jön a templomlátogatók állandóan
csökkenő száma, ha .. . Ha nem sikerül valamit tenni a fiatalabb korosztályok
bekapcsolódása terén .

A 15-20 éves fiatalok ezzel szemben 9 %-át, a 20-30 évesek pedig csak
7 %-á t tették ki a látogatóknak. Feltúnó , hogy iskolaköteles korban a gyerme
keknek csak jó 10 %-a jön el szentmisére. Pedig 25 évvel ezelőtt az iskolakö
teles gyermekeknek csaknem 50 %-a járt a vasárnapi szentmisére .
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Tudjuk, hogy a statisztika csalóka. Azt is tudjuk, hogy a vasárnapi templom
látogatás csak külső mércéje a vallási életnek. Mégis : egy ekkora arányú vál
tozás egyértelmú jele annak, hogy itt belső tarta !omhiány állt be, és hogy a
templomlátogatás mellett más vallási értékek is eltúntek.

A lelkipásztork odás e szédületes és folytonos hanyatlásának sokrétú oka
van, amit itt részletesen nem bonco!unk. Elég legyen rámutatni a gyökeres gaz
dasági, kulturális és társadalmi változásokra és válságokra, amelyek az utóbbi
évti zedek folyamán megrend ítették az emberi társadalmat: a " nagy-család"
szétesése, az iparosodás által létrejött hirtelen jólét és elvárosiasodás, az ezt
követő "e lvilágias odás" (szekularizáció) és "elkereszténytelenedés" , amely
éket jelent az ember profán és vallási élete között.

Ezzel a gyökeres változással szemben lelkipásztori módszereink lényegé ben
a régiek maradtak: Még mind ig az ún. " népegyház" szabályai szerint orientáló
dunk, amikor ez oszlásnak indult, szétesőfélben van. Az egyházi élet eddigi fő

pill érei : a vasárnapi szentmisehalIgatás, a szentségek kiszolgáltatása és az
iskolai hitok tatás. Hogy ezek a módszerek, még a II. Vatikáni Zsinat reform jai
után is (gondoljunk a keresztségi, házassági , bérmá!ásl stb. intenzív előkészüle

tekre) tanácstalanul állnak a modern nagy aposztáziával szemben , nem kétsé
ges. Az új problémákra új feleletet kell adni , az új tömlőkbe új bor ke!1.

Gyakor latbó l néhány újabb, nem okvetlen legjobb és semmi esetre sem ki
mer ítő kezdeményezésre szeretnék rámutatni. Hiszen, hála Istennek, mint eső

után a gomba, úgy nőnek ki itt is, ott is új próbálkozások, több-kevesebb ered
ménnyel.

Mindegyik módszer megegyezik abban , hogy közvetlenü! nem a nagy közös
séget (= plébániát, községet) , hanem az egyént , mint az Egyház tagját , illetve
a családot , mint az Egyház sejtjét tartja szem előtt és próbál ja átformálni, meg
téréshez segíteni, hogy így, közvetve, kisugározzék környezetére.

1. Katolikus akció és az apostoll mozgalmak

Már XI. Pius pápa a huszas évek óta felismerte, hogy csak az öntudatos és
felnőtt katolikus tudja megállni helyét az egyre jobban elvil ágiasodott társada
lomban. A katolikus akció csoportokba tömörítette a fér fiakat , nőket, fiatalokat,
gyerekeket, parasztokat, iparosokat, értelmiségieket, múvészeket stb. A közös
érdekek s közös információk nagyobb átütő erőt kölcsönöznek a közös cél érde
kében. Idóvel Nyugaton a katolikus akc ió ereje mindjobban elsekélyesedett.

Az ötvenes évektől kezdve egyre jobban elszaporodtak az ún. "aposto!i moz
galmak", amelyek öntudatra kezdték ébreszteni és kis csoportokba toborozni
a nehézkes alél tságban szunnyadó keresz tényeket, hogy felnőtt, buzgó, apostoli
katoli kussá form álják át őket. A spanyol eredetú "CursilIo" és "O;Jus Dei" , az
olasz eredetú "foco lare" és "Jobb-Világ-mozgalom", az fr eredetú "Mária Lé
glója" , az amerikai eredetú "karizmatikus mozgalom" stb., hogy csak egyeseket
emHtsek. Ezek a t öbb é-kev ésb é rendszeresen találkozó kis aktív csoportok már
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nemekre és állapotokra való tekintet nélkül mély ftik el felnőtt vagy serdülő tag
jaikban a krisztusi szellemet, támaszt nyújtva tagjaiknak egy mind ig jobban
elpogányosodott világban.

E mozgalmak felismertek egyet-mást, ami rendk ivül fontos a jelen kor Egy
házára vonatkozó lag :

1) A kereszténynek szüksége van megalapozott , önálló, mély, személyes
hitbeli meggyőződésre.

2) A szekularizált világban nem elegendő az eddig i "normális " ( = min ima
lista) keresztény életf orma (vasárnapi szentmise kötelezettség, szentségek fel
vétele életfordulókon), hanem elengedhetetlenül szükséges, hogy a keresz
tények áttekinthető, eleven, kis közösségekben átéljék hitük igazságait, és egy
mást támogassák hitükben , közösen éljék a hite t.

3) A keresztén y élet eredeti forrása az imádság és a Szentlélek kegyelme ,
amely nélkül minden komoly keresztény élet megfeneklik.

4) A lelkipásztori munka fösúlyát a felnőttekre és szűlökre kell fek tetn i, akik
a családban gyakorolt élő hitet hiteles formában tovább is tudják adni gyerme
keiknek.

2. Házaspár-csoportok - Családi körök

Mivel a házaspárok közösen viselik a család anyagi és szellem i ügyét -baját,
azért az utóbbi időben külö nös közkedveltségnek örvendenek a házaspár-cso
portok, ill. családi körök. Ezek legalább 3, legfeljebb 6, egymást lehetőleg már
eleve jól isme rő házaspárból épül nek fel. A házaspárok rendszeresen, havon
ként egyszer vagy kétszer jönnek össze, minden alkalommal egy más család nál.
Az összejövete l egy délutá nt vagy egy hosszabb estét vesz Igénybe.

Az összejövetel közös étkezéssel kezdőd ik vagy fejeződik be. Rendszer int
a vendéglátó család . bemeteqlt öü í" elöad ja a már elözöleg közösen elfogadott
témát , amelyre a kör többi tagj a is gondolati lag felkészült. A rövid beszámolót
élén k eszmecsere követi. A téma lehet hitb eli, bib likus vagy erkölcsi kérdés.
Nagyon gyakran a gyermekneveléssel vagy a házastársak egymás közli viszonyá
val foglalkozik. De nem egyszer aktuá lis esemény vagy tapasztalat lehet a ki
indulópont, amelyet a hit fényébe merítve vitatnak meg. Fontos, hogy az eszme
csere ne csupán elvi síkon mozogjon, hanem belevágjon a gyakorlati életbe.
Minél jobban siker ül a résztvevöknek " kitárni önmagukat" , közölni egyéni né
zetüket és "kilépni önmagu kból", saját elevenükre tapintani, annál nagyobb
haszonnal jár a találkozó a mondás szerint: "Mindenki annyit kap, amenny it
ad." Az ilyen személyes, elkötelezö nyíl tság ösztönzöleg hat a több i j e len l evő re,

és a kölcsönös egymásra hatás eddig nem várt és meg nem tapasztalt maga
sabb szellem i szintre emeli a "társalgást". Fontos helye van minden összejöve
telen a közös imának a találkozó fő pont jain, mint a szentlrásolvasás végén ,
vagy a " könyörgésekben", amelyeknek színezete ilyen alkalmakkor különösen
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élénk. Az elkötelezó közös élmény elszakithatatlan szálakkal fonja össze és
baráti kapcsolatba forrasztja a csoport tagjait.

Minden ember és minden pár is különb öző . Az ember mint társas lény lénye
gesen csak a körülmények s fó!eg az embertársak hatására bontakozódlk ki
személyiségében. Különösképpen elősegíti ezt a kölcsönös kibontakozást mind
az egyed, mind a pár számára a családi körökben rendszeresen történó talál
kozás: a zártabb egyéniségek kitárulnak, a félénkek vagy csalódottak meg
könnyebbülve állapitják meg, hogy a többiek se kü!önbek a Deákné vásznánál:
hasonló problémával küszködnek, a rezignáltak új reményre kapnak, ha látják,
hogy másoknak hogyan sikerült megoldani hasonló problémáikat.

A már éveken keresztül rendszeresen futó házaspári körök idóvel szilárd
baráti körré kovácsolódnak össze, amely a legmesszebbmenóbb s legrészlete
sebb, még anyagi életközösséggé is alakulhat. Kényes esetekben természet
szerűen egymáshoz fordulnak tanácsért. Szükség esetén a legmesszebbmenóen
számithatnak egymásra : a le!ki barátság hihetetlen megterheléseket bír kl.

Különös segItséget jelent e mozgalom a házastársak között fölmerüló, ma
napság gyakori problémák megoldására. Nem egy esetben Ismét megindul egy
jó találkozó után az egymás közti párbeszéd olyan témákról is, amelyet e!óbb
agyonhallgattak, s eltabuizálása méreg ként hatott a házastársi viszonyra. A felek
megtanul nak egymással kényelmetlen kérdésekről is beszélgetnI. A nyílt esz
mecsere újabb és mélyebb kapcsolatot teremt közöttük.

A családi körben a résztvevók megtanulnak a bibliával élni , belenónek az
imádság szellemébe, és ezt természetszerű!eg folytatják a család kötelékén
belül is, úgy, hogy a gyermekek eleven keresztény légkörben nevelkednek fel.
A házastársi csoport nagyon alkalmas arra, hogya családot "családegyházzá"
formálja át, amely a jövóben egyedül garantálja azt, hogya gyermekekben ki
bontakozzék a hit csírája.

Minden éremnek két oldala van: Egy ilyen szűk házaspár-csoport olyan zárt
körré forrhat össze, hogy oda új jövevény csak a legritkább esetben nyer be
bocsátást. A sejtszerű osztódás a legritkább szaporodási forma . Az egészséges
keresztény életformában azonban mindig lüktet a misszionárius szellem. A jó
házaspár-csoport, ha nem is osztódással, de kisugárzással és új csoportok ver
buválásával törekszi arra, hogy mások is részesül jenek e keresztény életforma
áldásaiban.

3. Felnöttek katekézise (= Neokatekumenat)

Az ősegyházban a keresztség felvételét hosszú, sokszor több évet tartó ka
tekumenátus, vagyis hit jelöltség, keresztségi elókészület előzte meg. A felnőtt

keresztelendők rendszeres hitoktatásban részesültek, a közös istentiszteleten
csak az Igeszolgálaton vehettek részt, hogy aztán húsvét éjjelén a keresztség
által felvételt nyerjenek az Egyházba.
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Ezt a gyakorlatot évszázadok óta kiszorította a különböző okoknál fogva
bevezetett csecsemőkeresztség . A megkeresztelt gyermek beles zületett egy
keresztény nagy-családba, keresztény alapokon álló társadalomban nevelkede tt,
és szinte az anyatejjel szívt a magába a keresztény vallási élet elemeit.

A világ , amelyben ma élü nk, gyökeresen más: a kereszténység megszünt
állarnvallá s lenni , az állami törvények egyre inkább emanc ipálódnak a keresz
tény világnézet hatása alól. Az evilági fel fogás átj árja már évszázadok óta a
családok nagy részét. A szülők gyermekkorukban még részt vettek az iskolai
hittanórákon, de hitük gyermekcipőben maradt, az elpog ányosodott világ sok
esetben csorbát ejtett rajt a, és semmiképpen sem képesek arra, hogy tovább
adják az utódoknak.

A csecsemőkori keresztségben a hit magját ugyan belé jük hintették, de az
alig csírázott ki, vagy elsatnyult. Hogyan lehet megint új életre kelteni?

Ezt a célt szolgálja az ún. neokatekumenátus, vagyis a felnőttek katekéz ise.
Ezt az őskeresztény hitbeli bevezetést egy spanyol fiatalember hívta körül

belül 20 éve új életre, aki egy Mad rid környéki nyomortanyán a legkivetettebbek
között élt , és megdöbbenve tapasztalta , hogy az evangé lium hirdetése e nyomo
rultak között valóságos csodát művelt .

A katekéz is ma már több mint 70 országban elterjedt, és csodával határos
megúju lást hozott. Igy Róma plébánláinak kb. egy harmada a katekéz is alap ján
újjászervezte a lelkipásztorkodást.

A már katekizált csoportok saját körükbő l ún...vándormisszionáriusokat"
választanak, s elküldik őket sokszor messze idegenbe, hogy ott ls hirdessék
az Igét az elpogányosodott keresztények között. A missziósok anyagi támoga
tását az otthoni közössé g vállalj a magára. A vándormisszionáriusok kb. 3-5 sze
mélyből álló csoportokat alko tnak. Mind en csoportban van egy pap , de a moz
galom val ój ában világiak mozgalma, mint ahogy alapítójuk is laikus.

A felnőttek katekézisét csak akkor kezdik el valahol , ha a plébánossal való
szoros együttműködés biztositva van. A katekézis első szakasza 2 hónapot vesz
igény be, heti két órás hithirdetéssel. Az utolsó kateké zisen megjelen ik a püs
pök, és ünnepélyes formá ban átnyújt ja a résztvevóknek a bibl lát. amely ezentúl
hűséges kísérőjük lesz egy élet en át.

A katekézis szíve-l elke : Jézus Krisztus örömhíre és lsten irgalmának hirde 
tése. Ahogy lsten ereje Jézust halottaiból feltámasz totta, úgy ma is képes arra ,
hogy engemet új életre támasszon, hogy magamnak meghalva, szeretetből má
sokért tudjak éln i, úgy, mint Jézus, aki meghalt értünk, amikor még ellenségei
voltunk.

A mal szekularizált világban olyan keresztényekre van szüksége az Egyház
nak, akikre mint jelre mutat a világ : ..Nézzétek, hogy tudnak szeretnl l" Az a tár
sadalom, amely elmerül a világi dolgokban, s kivon ja magát az igehi rdetés és
a lelkipásztori munka minden hatása a!ól, csak az ilyen keresztényeknek fog
hinni , hogy Krisztus oldalán van az igazság...Mi vagyunk az egyetlen biblia,
amelyet a világ még olvas és megért."
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A kéthónapos katekézist egy intenzív hétvége követi , amelynek folyamán
az eukarisztia mélysége és átélése áll a központban. E hétvégén a résztvevők

aztán választanak maguk közül egy fe le l ős csoportot, amely a pappal együtt
immár a vándorm isszionáriusok nélkül - folytatja a katekézist az egész csoport
számára. Két éven keresztül hetente kétszer összejö nnek egy igeszolgá !atra és
szombat este csoport-eukarisztiára . Ezt a nagyon igényes és radikális hitbel i
elmélyülést a "terhességgel" lehetne összehasonlítani, amely alatt a magzat
(= új teremtmény, vö. 2Kor 5,17) életképes kereszténnyé fej lődik ki; kegyelem
és a közösség támasza által nemcsak helytáll egy pogány világban, de kisugár
zásával apostoll munkát is végez.

A tapasztalat azt mutat ja, hogy az első katekézisre inkább "gyakorló keresz
tények" jelentkeznek. A következő években meghirdetett kateké zis látogatói
ezzel szemben inkább egyházilag "távolá llók" és keresők, nem egyszer súlyos
személyes válságban szenved ök, akikből a katekézis csodával határos módon
új embereket varázsol.

"Suum cuique" : Mindenkinek megvan a maga ízlése. Nem minden keresz
tény egyformán vonzódik minden "út" felé . Nem mind en lelkipásztornak áll ke
zére ez vagy az az irány. Egyesek megelégednek a hagyományos módszerekkel ,
mások kisérieteznek, mig meg nem találnak egy "drágagyöngyö t", egy " rejteIt
kincset " . A Szentlélek nem alszik, hanem olt fú, ahol akar. Engedjük hatni öt.

"Az emberiség záloga a család ." Igy fejezi be a pápa "Famili aris consortio"
kezdetú apostoll levelét. Ugyanezt mondhatn i a kereszténység j övőjé ről is: Ha
sikerül a családot kereszténynek megtartani vagy újra kereszténnyé tenni, akkor
a kereszténység, a világ sója, kovásza és világossága át fogja hatni, meg fogja
szentelni az egész emberiséget.

Dr. Stanisiaus Smoln ig-Fényesi Márk

A CSALÁDTERVEZ~S PROBLEMATIKÁJÁHOZ

A hat gyermekes orvos családapa előszö r csodálkozva hallotta a kérdést :
hogyan tervezték család i életüket? Ezt nem lehet tervezni, aki így kezdi, annál
biztosan rosszul végződ ik ; itt nem vezethet érdek vagy számítás. A szeretet a
döntő. - A beszélgetés közben azonban hamar k i tű nt , hogy a kifejezés nem
tetszett nekI. Melfékízt érzeIt ki belőle . "Mert - folytatta - természetes, hogy
volt néhány alapelgondolásom. Már a katonas ág alatt tisztán láttam, hogy bol
dogságom megkivánja, hogy életemet megosszam valak ivel. Isten terve az, hogy
megházasod/am . Azt is eldöntöltem, hogy éppen családi boldogságom előké
szltéséhez meg kell teremteni a min imális alapot. Ez egyrészt megk ívánja, hogy
előbb befe/ezzem tanulmánya imat, másrészt meg kell tanulnom uralkodni ma
gamon, amig nem találom meg jövend6belimet. Tudtam , hogy az önfegye lem

37



a legjobb előkészület, hogy valóban megnyilhassak nekI. Amikor megismertem,
azt terveztük, hogy hat gyermekünk lesz. Hogy miért éppen ennyi , azt nehezen
tudnám megmondani. De megvalósult. Sok küszködést jelentett, amikor úgy
láttuk, hogy több gyereket már nem tudunk vállaln i. Mert szeretetünket minden
képp meg akartuk őrizni , klnyllvánltanl, s ugyanakkor biztonságot akartunk,
ami nélkül csak Idegesek lettünk. összefoglalva azt mondanám , hogy nem
lehet tárgyiasan terveznI. A személyünkbe gyökerezett alapértékeket kell el
salátltanl, ezeket fejlesztenI. Akkor napról napra megta !áljuk majd, hogy kell
egymással és gyermekeinkkel a szeretet szellemében aiakltani életünket. Sok
Imát, lemondást és együttes döntést kivánt meg, de megérte.·

Ez a pár gondolat már jelzi , mekkora feszültségek rejlenek az oly egyszerű

nek látszó és ma annyira hangoztatott családtervezés fogalmában. Együtt kell
működnie a szlv (a szerelem) és az ész (a tudatos vállalás és önátadás) logIká
jának. A sz ül ök vállára nehezed ik a végső döntés, de az egész társadalommal
áll kölcsönhatásban. A mindennapra vonatkozik, s mégis lsten e!őttl örök szem
pontok szerint kell , hogy történ jék . Az egész embert érinti : testi-lelki, egyéni
és közösség i, természetes és természetfeletti dimenziójában. Ezért az egész
ember bevetését kivánja meg, ami - éppen a legdöntőbb lépéseknél - szemé
lyes reflex lót és ál!ásfoglalást jelent. Vagyis tervezést. Nem a cél és eszközök
közötti pusztán rideg log ika i számlt ást, egyenletfelállltást. S mégis a célra
szegezett szem és szlv kutat ását, készségét, hogya másikkal mind jobban
megvalóslthassuk lsten nekünk szánt tervét. " Isten ugyanis mint az élet Ura
az emberekre bizta rá az élet fenntartásának döntő szolgálatát, és ezt ember
hez méltó módon kell végezni" (Gaudium et Spes, 51).

A család i élet egyik lényegbe vágó összetevőjéről van Itt szó. Nem elég
tehát csak valam i burkolt, ösztönös módon elintézn l. Újra meg újra át kell gon
doln i, át kell Imádkozni, hogy az lsten akarta boldogság egyik tényezője legyen .
Ezért szeretnénk néhány szempontot külön ls kiemelnI.

1. A családtervezés mint szakk ife jezés a nemzési funkcióknak a családon
és a társadalmi szerkezeten belü li felelősségteljes használata (I. Praktisches
Wörterbuch der Pastoraltheologie, Herder 1975, 295). Ez a meghatározás túl
szűknek tűnhet, mert nem emeli ki azonnal a csal ádi életre való felkészülés és
átfogó tervezés fonto sságát. Rámutat azonban egy igen döntő összefüggésre.
A család nem egyedü lál!ó sziget. A közösség sejtje. Kihat rá az ebben uralkodó
felfogás, amint az egyes családok szelleme sem marad nyom nélkül az egész
társadalom alak ít ásában. Ezért van az, hogy az Egyház mindig sürgette, hogy
a keresztény családok vállal ják közéleti felelősségüket is. Nem utolsó sorban
éppen az által , hogy az olyan keretek felállltását szorgalmazzák, amelyek a
helyes családtervezést mozdltják eló. " Igy tehát a családokban egyre Inkább
tudatosulnia kell annak, hogy , fősze repet játszanak a családpolitikában' : más
különben épp a család lesz az első áldozata azoknak a bajoknak, amelyeket
nem e!hárltanl, hanem csak közömbösen szemlé lni akart " (Famlllaris con
sortlo, 44).

38



Legtöbb demokratikus állam a helyes családtervezést vallja, mert tudatában
van a család értékének. A kivitelezésnél azonban merülnek föl problémák. Igy
pl. Auszt riában a leányanyák gyermeknevelési [ árulé ka nagyobb, mint a férje
zetteké. Brazillában az új főváros tervezésekor olyan kics i lakásokat épltettek,
hogy nem fért bele négy személyn él több . Ezenfelül akadnak megrendítő vad
hajtások. Közismert, milyen . családtervezést" akartak bevezetni a 70-es évek
ben l:szak-Indla négy tartományában. Kényszer-sterilizálásnak vetették a!á mind
azokat a férfiakat, akiknek már két gyerm ekük voll. Azonban az egész rendel
kezés kb. félév ig volt csak érvényben. A nagy részében nem ls keresztény
lakosság fellázadt, és a törvényt vissza kellett vonnI.

Az 1980-as püspöki szlnóduson - amelynek témája a család volt - nem
egy fejlődő ország püspöki karának képvise l ő j e hevesen tiltakozott az ellen ,
hogy egyes nemzetközi szervek csak akkor hajlandók anyagi segltséget nyú]
tani népüknek, ha kormányuk " hatékony eszközökkel " gátat vet a népesség
szaporodásának.

Mindkét eset Igen komoly problémára hivatkozik. A föld lakossága állandóan
növekszik. Ha valam i k özbe nem jön, nemsokára megduplázódik. Hogyan fogjuk
ezt blrnl, ha már ma is annyi a nyomor, az éhező ? Az ún. fe j lődő országok nép
szaporulata a legmagasabb, viszont naponta kb. 40 OOO ember hal bennük éhen.
A techn ikailag és gazdaságilag fejlettebbek népessége kevéssé, vagy éppen
aIIg növeksz ik.

Minden kereszténynek kötelessége az így fe lvetődő kérdéseken elgond ol
kozni, és a szakembereknek - kutatása ik, tudomán yuk terén - a megoldás ok
kidolgozásához hozzájárulnI. Felelősek vagyunk egymásért . Nem elég , hogy
nekünk jól megy a dolgunk, a ml család jainknak megvan a megélhetéshez szük
séges. Erkölcsileg nem fogadhatjuk el a fenti , egyszerűnek látszó "megoldáso
kat" : segftünk a fejletlen országok sorsának [avlt ás án, de csökkentsék a gyer
mekáldást , mert Igy nem gyarapodik az éhező szájak száma. Elengedhetetlen,
hogy közreműködjünk konk rét és erkölcsileg ls elfog adható eljá rások kidolgo
zásában.

A közvetlen cél marad : megfele lő életnlvót biztosítani az élőknek és a szü
letendőknek. De mit követel meg ez a " megfe l elő életnivó" ? Megk ivánhatja
esetleg , hogya gazdagabb országok csökken tsék az övékét, hogy jobban
megosszák meglévő vagyonukat? Mert komol y tanulmányok igazolják, hogy 
legalább is manapság - még elegendő élelem áll az egész emberiség rendel
kezésére, csak az elosztás mond csődöl. l:ppen ezért az egyház hangoztatja,
hogy nem elég a közvetlen igényeket nézni. A pusztán evilági jólét biztosításá
nak kritériuma feledteti az ember igazi, örök értékeil. A fenti két kirívó pé!da
- ha nem is kifejezetten , de hallgatólagosan - azt hirdeti, hogya szegény nem
lehet boldog, Illetve hogy a jólét az egyén és a családo k boldogságát ered
ményezI. Igen gyakran a tervezés . a gazdasági élet bűvöletébe kerül" , s a
gazdaságilag haladottabb országok és a többi között csak növekszik az űr

(vö. Gaudium et Spes, 63).

39



Amint az egyes családok életé ben, úgy a nagyobb társadalmi egységekben
is az értékrend megbomlása vagy felejtése magával hozza az eszközök meg
választásának tragédiáját ls. Az egyenesen akart és vállalt sterilizáció erkölcsi
leg tarthatatlan, semmi körülmények között nincs megengedve - hirdeti kezdet
töl fogva az egyház . Még elfogadhatatlanabb, ha valakire rákényszeritik. Mani
puláció a másik legszemélyesebb értékeivel, s Igy tulajdonképpen személyével.
Mintha felejtenénk a nácizmus keserveit, s olyan módszereket ajánlunk, amelyek
céljukat a személy elidegen íthetetlen jogainak lábbal tiprásával akarják e!érnl.
Ne korlátozzák tehát sem az egyesek családalapltási jogát, sem pedig azt a
jogot, hogy "az életet továbbadhassa" (Fam. cons . 45).

2. A törvények és írott rendeletek me!lett jelentős - s néha talán még mé
Iyebb - hatást gyakorolnak a családi életre és tervezésére a társadalomban
uralkodó divatos áramlatok, a "közfelfogás" , a .rnodellek" .

Régen, alig pár évtizede, Európában az egyház föltételezhette, hogy az ő

mode !lje a mérvadó. Szinte mindenki kereszténynek vallotta magát. A közszel
lem a tradicionális értékeket hordozta, ezt hirdették a szónokok, ezt támaszt ot
ták alá a könyvek, folyóiratok. Maguk a szűl ők is élték - több-kevesebb sik er
rel. A hüség , a holtomiglan-holtodiglan tartó elkötelezettség elfogadott volt. Az
egész rokonság és a baráti kör sietett a házasok segítségére, ha a családi
életben nehézségek támadtak. Mindenki azon volt , hogy megbéküljenek, kitart
sanak egymás mellett. " Lega!ább a gyerekek miatt maradjatok együtt" - vo lt
gyakran az utolsó mentődeszka. Ami néha segftett ls a válságos idők áthidalá
sához. Volt , amikor csak a látszat maradt meg, de a gyermekek mégis együtt
maradtak szüleikkel.

Ma Európában és a többi gazdaságilag fejlett országban, a pluralizmus el
vét kihasználva, egyesek magát a családot vonják kétségbe. Sokhelyütt divattá
válik a " jegygyürü nélküli", " alternatrv" forma. Mondják ugyan, hogyegymásél,
de semmiféle módon nem akar ják elköteleznl magukat. Talán mert előre féln ek,
hogy . rnt lesz, ha mégsem sikerül" , talán azt hiszik, hogy kevesebb fájdalom
mal válhatnak szét , ha nincs " jogi akadály", vagy talán csak azért, mert meg
csömörlöttek a maguk körül tapasztalt félresikerült családi életektől?

A másik csoport . pr öbeh ézess áqot" hirdet. Esetleg váltanak jegygyürüt, de
csak Ideiglenesen kötik le magukat. " Ha nem sikerül, akkor majd mást kere
sünk" - a kl nem mondott, de mindenképpen val!ott jelszó. Nem veszik észre,
hogy eleve fából vaskar ikát akarnak: az Igazi családalapitás teljes szfwel való
szeretetet jelent, ezért kizárólagos és feltétel nélküli. Ezt akarják most ideig
lenes korlátok közé szoritani, azt gondolva, hogy a kettő lelkülete ugyan az.

I:rthető, hogy sem az egyik, sem a másik esetben nem alakul kl igazi család.
Ritkán merik vállalni a gyermeket, aki nemcsak pár évre , bizonytalan Időre, ha
nem egész életre szóló kapcsolatot jelent. Ennek következtében a társa dalom
alapjait renditik meg, amelyik a családra épül.

Az egyes embernek és a magára maradt keresztény családnak segitségre
van szüksége, hogy megküzd jön ezekkel a divatos áramlatokkal, hogy követ-
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hesse a krisztusi ideált. Szinte érthetetlen módon még ma is az egyház az
egyetlen komoly tényezó, amelyik kifejezetten elókész it a családi életre. A
szexuális felvilágosltás ugyan napirenden van, de legtóbbször pusztán tár
gyiasítja a nemiséget , nem segft a házasság, a családi élet boldogabb megélé
séhez. Ahelyett, hogy megtan ítaná az embereket arra , hogy személyi mivoltu nk
megkivánja, hogya lélek éltesse a testet, nem pedig fordítva, hogy a gazdag ító
gyengédség és a szivból fakadó önátadás önuralmat is követel, amiból az igazi
szeretet kifejezójeként születik a testek közösülése, megelégszik a biológiai
ismeretek közlésével , mintegy föltételezve, hogya nemi aktus magától elvezet
a valóban emberi kapcsolathoz a partnerrel.

Amíg az egyház tan itása járta át a közfelfogást, a családi életre való felké
szülésnél elég volt a szorosan vett szentség i részesedés és a jogi szempontok
kiemelése, vizsgálata. A mai pluralista társadalomban elengedhetetlen, hogy
igazi keresztény családtervezéssé tel jesedjék ki. Az lenne az ideál is, hogy ez
otthon, a családi körben csírázzék ki, ahogy egy már 15 éve boldog házasság
ban éló többgyermekes édesanya ecsete lI.

"Szegény értelmiségi családban voltam kisgyerm ek, testvére immel együtt.
Apai nagyszüleink is velünk éltek halálukig, s az "öregek" példamutatása rend
kivüli hatással volt rám. Ugyanis láttam a férfiak nemes értelemben vett család
fói szerepét, a tekintélyt, amelyet nem spártai szigorral, de következetes, becsü
letes életükkel vívtak ki maguknak. Láttam nagyon szép anyós-meny kapcso
latot , amelyet mindkét fél alkalmazkodó magatartása s egymás megbecsü !ése
alakított ki, illetve tartott fenn . A szüleim példamutató házasságban éltek, kitar
tóan, a hüség minden formáját kielégltve. Igy természe tesen az otthoni gyöke
rekból táplálkozott az a vágyam, hogy szeretnék férjhez menni, s egy szép család
összetartó asszonya lenni , de valami nagyszerü társas viszonyban !

Mindezek a vágyak persze nem ilyen letisztultan fogalmazódtak meg, hiszen
még csak 10 év körül jártam. A kamaszkoromból nagyanyó alakját máig sem
felejtem el, aki 80 évesen ifjú barátnőm volt , s a legkomiszabb időben első

rendü segltőm. S ebben a nehéz kamaszkorban történt valami nagyszerü dolog.
Az egyik nagybátyám, aki pap, minden nyáron összegyüjti egy hétvégére a ro
konság fiataljait, 12 és 22 év között - remek pedagóg iával, kamaszokra mére
tezve. Az esti ,prédikációk' anyaga : a házasságra való felkészftés. Remek útra
valót kaptunk .. . szeretettől fütötten, amit bizonyít mai életem , ahol csodálato
san bevált az elmélet gyakorlati alkalmazása.

Például Itt tanultam meg, hogy történetesen a kék szem és 190 cm-es test
magasság mögött akár üres lélek és fej is lehetség es, - ami persze 16 éves
lánykák képzeletében szóba sem jöhet.

Például itt tanultam meg, hogy nem szabad a házimunkába egyedül bele
feledkeznl, hogy milyen jó úgy vasaln i, mintha két vasalónk lenne .

Itt tanultam meg, hogy a sz ülők elsődlegesen egymásnak kell, hogy fontosak
legyenek, mert akkor közös, egyetértő odafordulásuk a gyermekekhez a szere
tet melegágyát képezi.
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A mai nap ig sem felejt em el nagybátyám szavalt: ,A gyermekek mind ig lás
sák : apa szeretettel fordu l anyához , anya szeretettel fogadja apa közeledését !'
Rendkivül fontos! - Fontos az is, amit a társra váró emberkének a fülébe súg
nék: Imádkozzék sokat egy jó házastárs ért, akivel később majd együtt lehet
imádkozni, kérve lsten seg ltségét a köz ös feladatok elvégzéséhez. "

Ilyen l elkülettő l vezetve ismeri meg leendő fér jét. öt hónapon át 2-3 órás
esti sétákon für készik egymás vIlágnézetét, gondo!ata lt, vágyait és terveit. Ezt
jele ntette az előkészület, nem pedig szexu ális kapcsolatot. ..Mert amig a lelki
kapcsolat nem jön létre két emberben, véleményem szerint a szexuális kap
csolat sem lehet jó."

Mindenesetre manapsá g még a legkatoli kusabb országokban ls megkiván
ják, hogy mindenki, aki igazán keresz tény házasságot akar kötn i, legalább há
rom- négy megbeszé lés fo lyamá n kap jon támaszt csa ládi élete megt ervezésé
hez, eli nd itásához. Ezeknek az el ők ész lt ö találkozásoknak egyik súlypontja
egy vagy több családi életet é lő pár tanú sága. Lega lább néhány órán keresztül
próbál nak konk rét mod ellt nyújtan i a családalapitásra készülőknek. Ilyen talál 
kozás után mondotta egy jegyespá r : ..Most kezdjük megérten i, mit je lent Krisz
tus szerint tervezni csalá di életünket; reméljük, hog y fi gyelni is fogunk szavára,
amit az Irásokon. az imán és a többi család testvér i közösségén keres ztül közöl
velünk,"

3. Legtöbb embert a családtervezés a leszúk iteU értelemben érdekli: mennyi
gyerm ek népesit se be az ő család ját. ltt merülnek föl lelkiismereti problémái,
s még kife jezett ebben a ..módszerekre" vonatkozóan.

Megfelejtkezik a kérdés egyéb összetevőiről ; észre sem veszi, hogy legtöbb
ször azért talál ja meg oly keservesen az utat. mert nem törődik a tágabb (az
e lőző ponto kban tárgyalt ) jogi és társada lmi tényezőkkel, nem törekszik ezek
alakít ására. A szor osan vett családtervezésnél pedig legtöbb hiba abból támad ,
hogy a cél elsődleges és döntő tisztázása helyett mindjárt a módszerek kere
sése tö lti be a tud atot.

Minden házaspárnak elsősorban azt a kérdést keli felvetni: mit ls akarok/
akarunk családi é letünkkel? Miben ls keresem boldogságomat? Abban, hogy
kölcsönös szeretetünkk el mun katársai és to lmácsai legyünk a teremtő lsten
szeretetének ? (vö. Gaudium et spes, 50). Mennyiben hatja át ez a törődés egy
máshoz való viszonyunkat és ennek természetes gyümölcsét, a gyermekáldást?
S mindez t nem elvontan , hanem a le gbensőbb motivumalnk , külső magatartá
sunk , múltunk és jele nünk tükrében.

Amig ezt elegendően nem tisztázzuk, addig hiába - vagy legalább is túl
korá n - tö rődünk a módszerekkel. Tegyük föl őszintén a kérdést magunknak:
lsten velem/velünk való terv ének megvalósitásához mennyire kell szeretetünket
gye rmeke kben gyümölcsöztetn i? Még ped ig úgy, hogy - minden józan számitás
szerin t - ők ls majd boldogan dicsérhessék Istent. Ilyen és hasonló lépések
fejezik ki, hogy valóban meg akarjuk valósItani a közvetien célt, amit lsten
elé nk t űz ö tt , és amit az egyház felelős apaság nak-a nyaságnak nevez.
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A Humanae vitae pápai körlevél szerint a választ két irányban adhatja meg
a hivő . "A fiz ikai, gazdasági, pszichikai és szoc iál is körü lmények viszonylatá
ban a felelős apaság-anyaság akár abban az átgond olt és nagylelkú elhatáro
zásban nyilvánul meg, hogy népes családot alakí tanak kl, akár abban a súlyos
okokból és az erkölcsi törvén y tiszteletével hozott döntésben, hogy idő legesen

avagy határoz atlan időre kerülik az újabb születés t" (10. pont).
- Mivel mindezeket a család életét befoly áso!ó tényleges kör ülményeket

csak a házaspár Ismeri, a családtervezés végső joga és feladata őket illeti meg.
- A döntés legyen valóban kettőjüké , amelyik ért mindketten imádkoztak,

amelyiket közösen vállalnak. Egyébké nt a fellépő feszültség a szak lt ás kezdete
lehet.

- Mivel a körülmények válto zhatnak , a dön tést i dőnként felOl kell vizsgáini,
és újra meg kell ejteni.

- Uralkodjék ezeknek az indítékoknak a mérlegelésénél a teljes nyfltság
és őszinteség lsten és egymás előtt. A mély h itbő l fakadó és áldozat készséggel
párosult szeretet, ne pedig önző és önkényes motí vumok áll janak a központban.

Fogyasztásra , teljesítményre és indivldualiz musra berendezett társadalmunk
ban Irgalmatlan veszély körn yékezí a h ivő házaspárt, hogy menekOIjön a talán
egyszerúbb és bensőségesebb életformától , amit a több gyermek vállalása majd
nem szükségszerúen magával hoz. Manapság sajnos már nem egyszer éri
igazságtalan és keserú kritika őket: " Kizsákmányolják a természetet , ennyi gye
rekkel föletetik a föld tartalékát" , "Csak iszákosokn ak és aszoc iálisokna k van
sok gyerekük". Ellenkezőleg az egyház: dicsérette l adózik azoknak, akik ezt
örömmel vállalják, s biztatja is a házaspárokat, hogy járják ezt a emberfleg gaz
dagító utat. - Ez az érem egyik old ala.

A másik fellelhető még jóindulatú, de túlságosan szúk látókörú h ivők és lel
készek között is. Már magát a gyermekáldásra vonatkozó kérdésfeltevést is
"természetellenesnek" tart ják. Mintha az ember természetéhez nem tartozna
az ésszerú megfontolás és döntés . Még kevésbé képesek elfogadni, hogy az
ilyen, a hit szellemében megfogant dönté s "negatrv" eredménnyel zárulhat, azaz
további gyermekek kerülésével. S jönnek a szólamok : "Micsoda búnös élet
lehet, csak egy gyermekük van" , "A gyerme ktelen házasság dupl a önzés". 
Tagadhatatlan, hogy igen gyakran önző érdekek álljá k útját a gyermek vállalá
sának. De ha komolyan vesszük az egyház már több ször idézett dokumentumait,
akkor el kell fogadnunk, hogy lehetnek olyan helyzetek (betegség, szegény
ség ...), amelyekben a lelkIIsmeretes dönt és megk ívánja, hogya házastársak
ápol ják a család i élet cél jának egyik ágát, lemondva - súlyos okokból és talán
Igen fájó szfvvel - a másik kivirágoztatásáról.

Azt sem szabad felejteni , hogy a gyerm ektelen házasságok - általában 
gyengébb lábon állnak: hiányzik az egyik legbensőbb összekötő kapocs. Aho l
pedig csak egy vagy két gyerek van a családban, a közösségi élet fontos elemei
fejlődnek kl nehezebben, mint pl. a megosztás, a másikra figyelés, egyOttörOlés
stb.
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Sok feladat hárul még a családi körök tagjaira. az egyházmegyei és egyház
községi családi bizottságok, a házassági előkészítő tanfolyamok és egyéb szer
vek munkatársaira, hogya házastársak mind tisztábban ismerhessék föl házas
ságuk rájuk szabott célját és ezt vállalják is. Senki kivülről e!ő nem frhatja a
másik házaspárnak, hogy mennyi gyereke legyen . Ha még messze járnak a
helyes cél keresésétől, ne türelmetlenkedjünk, hanem a nevelés aranyszabálya
szerint új utakon próbá ljuk megvilágitani számukra a kérdés döntő fontosságát.
Mekkora figyelem és okosság kell pl. annak megértetéséhez, hogy két egyforma
keresetú katolikus házaspár lelkiismeretesen és mégis másként választhat,
dönthet a gyermekáldás tekintetében.

Aki lsten előtt fgy kutatja és vállal ja a számára kitúzött feladatot, az már
félúton van a helyes módszer megválasztásánál.

Tudjuk, az egyház legfontosabb dokumentumai az ún. természetes módsze
reket állitják a hfvek elé . IOrdekes módon az utóbbi időben ismét figyelmeseb
ben hallgatják erre vonatkozó szavát, még olyanok is, akik 10-15 éve fitymálva
emlegették. Túl vagyunk a tabletták eufórikus csodálatán. Volt eset, amikor ezek
sem bizonyultak megb izhatónak (pl. együtt vette be valaki egyéb, összeférhe
tetlennek bizonyult orvossággal), nem egy asszonynál káros hatást váltottak ki
az egészségre (pl. trombózist, szivinfarktust), másoknál a férfinak való kiszol
gáltatottság érzését okozzák, nem kevesen női ciklusuk s evvel nőiességük

megerőszakolásának érezték.
Az ún. természetes módszerekről pedig "felfedezték", 'hogy lélektanilag

mégis csak ezek felelnek meg legjobban az igazi házastársi kapcsolatnak, a
két fél gyengéd közremúködését kfvánják és elő is mozdítják, a nő igazi part
nernek érzi magát ; újra klnyilvánitja a női szexualitás teljességét; a néhány
" megtartóztatási nap" még csak fokozza a terméketlen periódusok örömét.
IOs főleg : nemzetközi kutatások igazolják, hogy biztonsági fokuk legalább is
egyenlő a tablettákkal. (Az ún. Pearl-Index mindkét módszernél: 0-1 a 100-ra.)
Evvel megszúnt az eddig hangoztatott ellenvetés: a természetes módszerek nem
biztosak. Ez a közhiedelem még katolikus kiadványokban is meg-megjelenik.
IOs a tömegtájékoztatási eszközök egy része sem akar még tudomást venni ezek
ről az újabb kutatásokról, csak a régi ún. Knaus-Ogino módszert emlegeti,
amelyiknél a hibaszázalék valóban 20 körül mozgott, azonfelül, hogy a házas
társi egyesülés napjait jóval leszúkftette.

Nem célunk ezeket az újabb módszereket hosszabban kifejteni, csak kettőre

szeretnénk utalni. Az egyik kutatási Irány Dr. Blllings, ausztráliai orvos nevéhez
fúződik . A petefészekben lezajló változásokat jelző nyák tulajdonságait vizsgálta.
A nő figyeli a nyák szárazságát, Illetve sikosságát (szlmptomáját). Természeti
(prlmltfv) törzsek ismerték ezt a módszert ősidőktöl fogva . IOs ma is rohamosan
terjed a harmadik világban, mert nincs szükség semmi segédeszközre, nem
követeli meg, hogy az asszony fm I-olvasni tudjon. - A másik kutatási Irányt
Dr. Rötzer , bécsi orvos inditotta el. A peteleváláskor hőmérsékletemelkedés

(term ikus változás) lép föl a nőnél. A hőemelkedések változásait és a méhnyak
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tágulását figyelve állapithatja meg, hogy mikor áll be a termékeny periódus .
Egyes nyugati országokban jobban elfogadják a n ők, mert a megfigyelési el
járást pszichológiailag megfelelóbbnek tart ják. - Az utóbbi években a két rn öd

szert mind inkább kapcsolják (szimpto-termál módszer) : teljes biztonságot és
nagyobb önismeretet nyujt a nónek. Mindkét módszert 2-3 órában meg lehet
tanulni.

A módszer megválasztására még inkább áll, amit a helyes döntésre vonat
kozóan mondottunk. Az egyház gyönyörü és nagyon is lehetséges ideált rajzol
elénk. Magában az ideál ban nincs fokozatosság. mert norma ls, legfeljebb fel
ismerésében , megközelitésében és vállalásában. Sokan messze állnak az ideál
tól, mert föl sem ismerték, mert eló ítéletek foglyai , mert bár alap jában lsten
szeretetét kívánják sugározni, de mégis sok emberi folt rakód ik rájuk .. . vagy
mert a célt ugyan elfogadják, a lélek kész, de a test erótlen !

- Mind a szorosan vett családtervezés kérdésében, mind tágabb összefüg
géseiben még nagyon sok imára, készségre , kutatásra , válla lásra van szükség
az egyház tagjai ban, hogya családok lsten akarta szentsége és boldogsága
növekedjék.

Irodalom. BILLINGS. J .• The Ovulatlon Method. Advocate Press. Me lbourn e 1972. 
ROllER. J .• Natürllche Geburtenregelung. Herder, Wien 1979. - STETTER, G., Wachset
und mehret euch, Verantwort ete Sexual lt át, Butzon u. Bereker . Kevelaer 1980.

Kozma György

VITTORIO BACHELET, A CSALÁD I!S Kö ZI!LET "SZENTJE"

1980. február 14-én az olasz telev ízió gyászmisét közvetft ett Rómából. A
meggyilkolt áldozat . Vittaria Bachelet fia, Giovann i, aki apja halálhírére érk ezett
vissza az Egyesült Államokból, imát mondott apja koporsója felett. amely meg
rendítette egész Olaszországot : " Imádkozzunk azokért . . . akik nagy gonddal
és szeretettel az elsó sorban küzdenek a demokráciáért. Azokért is imádkozn i
akarok, akik megölték apámat, mert bár az igazságnak gyóznie kell , szánkon
mindig a megbocsátás szava legyen , és soha a bosszúé ; mi az életet akarjuk,
és soha mások halálát. " E nemes szavakra mindenki felf igyelt. Honnan ez a
mélyen keresztén y gondolkodás egy fiatalemberben ? Egy fiz ikusban , aki els ő

kutatását végzi az amerikai Bell telefontársaságnál? Egy emberben, aki olyan
országban született, ahol a gyilkosságnak, emberrablásnak, terrorizmusnak ,
vérbosszúnak évszázados hagyománya van? A választ maga az áldozat fia adta
meg a televízióban, két héttel a temetés után. A riporter ezt kérdezte tóle:
..Milyen nevelést kaptál édesapádtól : csak vallásos nevelést , vagyerkölcsit,
vagy polgárit ?" A válasz önmagáért beszél: "Azt mondanám : t e I j e s , integ-
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rálls nevelést kaptam. Nehéz lenne elválasztani, mit tett ehhez apám, vagy
anyám, hiszen olyan tökéletes egységben éltek, hogy még nekünk, gyermekeik
nek ls nehéz feladat a jövendőbeli kiválasztása ilyen példa láttán. Lehetséges
nekünk is olyan személyt találnunk, akivel annyira egyek vagyunk? Azt kell
mondanom, mindkettőjüktől a k e r e s z t é n y e m b e r s é g tanítását kap
tuk, különösen édesapámtól. Legjobban az bizonyItja ezt, hogy olyasvalakinek,
akinek annyi közéleti teendője akadt, mint apámnak, mindig volt rám veszte
getni való ideje. Emlékszem éjfél utáni vitáinkra, amelyekben végtelen türelem
mel álli mellettem, és meghallgatott, akár politikai kérdésekről volt szó, akár
az egyházról, akár az én saját egzisztenciális kérdéseimről. Soha nem keltette
bennem azt a benyomást, hogy más, fontosabb tennivalója akadna."

Giovanni azt ls elbeszélte: amikor két olasz egyetemista barátja - akik
telefonértesltést kaptak Rómából - reggel hétkor zörgetett az ajtaján, rögtön
tudta, hogy valami jóvátehetetlennek kellett történnie. Hiszen mindenki előtt

ismeretes volt, hogy ő éjszaka tanul , s ilyenkor alszik. A második kopogáskor
már megértette, hogy apja meghalt. A fájdalom mellett első érzése a büszkeség
volt arra az emberre, aki teljes odaadással, időt nem kImélve, gondos előkészü

lettel végezte munká ját éveken át, és volt bátorsága életét is feláldozni a haza
érdekében. nA második érzés az volt: mennyivel rosszabb vagyok nála. Mind
járt mondtam a barátomnak: el akarok menni gyónni. Mert átláttam minden
kicsiségemet, nyomorúságomat, összehasonlftottam magam mindazzal , amire
papa tanított, amiről tanúságot tett. cl most már bizonyára fö!repült az égbe .
De ha a repülő lezuhan, és én még nem gyóntam meg, kockáztatva, hogy nem
találkozom vele? Rohantam a templomba gyónni, mert éreztem, mennyire hátra
vagyok még azon az úton, amire tan ított.•

Gyümölcse iről isme rjük meg a fát. Vessünk pillantást erre az erőszakosan

megszakltott emberi életre, amely Ilyen gyümö!csöt termett. 1980. február 12-én
terjedt el a hlr az olasz sajtóban, hogy Vittorio Bachelet terrorista akció áldo
zata lett . Család ja francia eredetű volt, Napoleon katonái között kerültek ősei

Itáliába. A családból a mai napig sem veszett ki a katonai erények hagyománya:
a keménység , becsületesség, szolgálatkészség. Anyja 45 éves volt, amikor
1926-ban kilencedik gyermekként Vittorio megszületett. Két testvére: Adolfo és
Paolo jezsuita lett . A család légköréből sztvta magába a vallásos érzületet:
náluk nem volt vita tárgya a szentségek gyakori vétele, a mindennapos családi
esti ima. Otthonuk valóban családegyház volt. Lelkületére nagy hatást gyakorolt
az Oltáriszen ség Kongregációja, különösen vezetője, don Massimo Massimi,
akitől nemcsa a Mária-tisztelet, a szentmisén való részvétel lelkületét sajátl
totta el, hanem még azt a jogi szemléletet is, amelyre egész életét szentelte.

Mivel a család legkisebb gyermeke volt, mindig a kedveskedés középpontjá
ban álli, ez azonban nem akadályozta meg, hogy iskolás éveiben kitűnő ta
nuló legyen. Mind járt egyetemi évei elején két életre szóló eljegyzést élt át:
megismerkedett a törvények rejtelmeivel , és jövendő feleségével , Maria TeresIá
val is. A katolikus egyetemisták egyesületében találkoztak először. A katolikus
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mozgalmi élet egyébként Vittorio egész életére j e ll emző. Csúcspontját akkor
érte el, amikor 1964-ben az Olasz Katolikus Akc ió egyhangúlag országos el
nökévé választotta. Az. Is maradt 1973-ig. E korra esik nemcsak a II. Vatikán i
Zsinat befejezése, hanem a világi hivek apostoli tevékenységének fellendülé e.
Ennek szellemében újitotta meg a szervezet tevékenység ét, szabályzatát , vezető
rétegét.

Ekkorra már pap bátyjai is bizonyára megértették, miért volt , hogy öccsük 
némi csalódásukra - nem az ő nyomukba szegődött. Vittorio nagyon tudatosan
választotta a világi keresztény hivatását , választását nem kisebb személyiség,
mint P. Lombard i irányitásával ejtve meg. Úgy túnik , lsten szándéka az volt
vele, hogy már a Zsinat előtt mintegy megtestesftője legyen ennek az ideálnak.
1965 novemberében, a Zsinat vége előtt, igy foglalta össze a világi keresztény
feladatát a Katolikus Akció központi bizottságában: " M indeneke l őtt kitárulni a
természetfölötti életnek. Ennek fő feltételei : Krisztusba kapcsolódni a húsvéti
misztériumban összpontosuló szentségek által, gyakorolni a hlt-remény-szeretet
teológiai erényeit, az elmélkedést és lsten szavának hirdetését, részt venni az
Egyház életében és küldetésében, belenőni az evangéliumi tanácsok szellemé
be. Továbbá elfogadni és szeretni saját helyünket a világban, mint sajátos mó
dot, hogy megfeleljünk az életszentségre szóló általános hivatásnak ; úgyhogy
az életpálya, a családi élet, a társadalmi kapc solatok eszközökké váljanak,
amelyekkel a világi betölti küldetését, s együttmúködlk Istennel a világ rendezett
növekedésén és megszentelésén... Ez elsősorban saját életprogramja volt.
Mindennap elmélkedett és szentmisére ment , feleségével együtt. Állandó lelki
vezetője volt, évente lelkigyakorlatot végzett. Feleségével mondta el mindennap
az olvasót; a kis fekete füzért a nadrágzsebében hordta, halálakor is vele volt.
Minden vasárnap együtt olvasták a Szentirás egy-egy fejezetét, közös tanul
mánnyal és imával mélyitve el jelentését. Amikor meghivták a Kato likus Akció
alelnökének, éppen az egyetemi katedra megpályázására készült. De nem
törődött azzal, hogy az Idő, amit igy tanulmányaitól és a tudományos munkától
von el, talán karrierjét veszélyezteti, hanem az Egyház érd ekeit elébe tudta
tenni a sajátjának, - abban a nyugodt meggyőződésben, hogy aki először

lsten országát keresi, az a többit ráadásul kapja. Igy is történt.
Bensőséges családi élete és közéleti feladatai mellett mindig kész volt a

bőkezű anyagi segitésre és nem sajnálta az időt a személyes , lelki segitségre
sem, bárki fordult hozzá.

Példaadó keresztény életének elismerése volt , hogy 1967 és 76 között a
Világiak Tanácsának első tagjai közé hívták meg. Ezt a szentszéki intézményt
VI. Pál pápa alapitotta 1967 Vizkeresztjén.

Természetesen a megújulás nem ment akadályok nélkül. Családi életére
is jellemzők azok az elvek, amelyeket az akadályokat görditőkkel kapcsolatban
vallott. Már 1947-ben, az általa kiad ott Ricerca cimú lap vezércikkében igy ir
az ellenségszeretetről és a keresztény megbocsátás alapjairól: "Az egyháznak
és a hiveknek mindig lesznek ellenségei Jézus igérete szerint. A katolikusok
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ellenfelei azonban kétségtelenül sajátos helyzetben vannak. Altalában azok
ellenségek, akik kölcsönösen rosszat akarnak és egymással harcolnak ... Ha
azt nevezzük ellenségnek, a k i nem szeret , akkor a katolikusoknak kétség
telenül sok makacs ellenfele van. Ha azonban azt nevezzük ellenségnek, a k i t
nem szeretnek, akkor a katolikusoknak nincsenek ellenségeik. A katolikusok
harcolnak, kénytelenek harcolni a rossz elien , mert ez az egyetlen, amit nem
szerethetnek. De nem küzdhetnek e m b e r e k ellen, nem lehetnek azok ellen
ségei, még akko r sem, ha a rossz szo!gálatába szegődtek, még akkor sem, ha
az igazság, az igazságosság, a szeretet, az egyház elien küzdenek."

Ez a hiteles jézusi szeretet , amely különbséget tesz bún és búnös között ,
még önmagában nem magyarázná azt a meleg, felhőtlen családi légkört, amely
annyira jellemezte Vittorlo Bachelet otthonát. Testvére, Paolo Igy jellemezte ezt
a légkört: ..Soha nem láttam házukban senkit, aki dühös lett volna . Derús nyu
galom áradt otthon ukból. .. Ez elsöso rban gyermekeikkel kapcsolatos viselkedé
sükre volt j e llemző , akár amikor még a kisgyermekek csínytevéseiről volt szó,
akár a felnövekvő kamaszok ..szabadságharcáról", amelyet - úgy vélik - szü
leik ellen kell vivniuk. Mi volt ennek a derús nyugalomnak titka? Adolfo, a má
sik testvér Igy látja : ..Vittorio soha nem kényszerített semmit senkire. Inkább
segItett. Azt akarta, hogy bizonyos következtetésekre mindenki magától találjon
rá. Tiszteletben tartotta gyermekei választásalt. Abban az Időben pl., amikor a
Katolikus Akció elnöke lett, nem emelt kifogást az ellen, hogy Maria Grazia
és Giovanni (két gyermeke) egy más egyesületbe: a cserkészek közé iratkez
zék."

J:rdekes módon ezt a nyitottságot, mások személyének tiszteletben tartását
éppen család ja katonás hagyománya i révén tudta megvalósítani. Soha nem
mondott le saját meggyőződése védelméről , mint ahogya katona is megvédi
saját csapatát. De soha nem választotta ehhez a védelemhez a durva közel
harcot, a vitatkozást, polémiát, hanem a párbeszédet. Ennek pedig előfeltétele

a meghallgatni tudás. Sok példát lehetne hozni politikai pályafutásából, mennyi
re nem tartogatta ezeket az elveit kizárólag családi élete számára, hanem egye
temesen alkalmazta. Hiszen akkorra esett Legfelsőbb Bírósági elnöki tevékeny
sége, amiko r Olaszországban heves jog i viták folytak a válás törvényesHése
mellett. A parlamenti civakodások viharában ő volt a nyugalom szigete , aki a
felindult ellenfeleket képes volt a nyugodt párbeszédre segíten i. Jóllehet na
gyon intenzív közéleti munkát végzett , a szeretethez szükséges nyitottság érde
kében soha nem lépett be pl. egyetlen pártba sem. Pedig amikor a Katolikus
Akció elnöke lett , a Democrazia Christiana ugyancsak csalogatta saját soraiba.
Ennek a megőrzött függetlenségnek köszönhette, hogy Róma városí tanácsába
is beválasztották, ahol a bizalom és szolidaritás alap ján képes volt bármilyen
világnézetú munkatársával együttmúködni a közjó érdekében. Amikor 1967-ben
VI. Pál pápa létrehozta a Világiak Tanácsát , Bachelet az első kinevezett világi
tagok között szerepelt. Ekkor ismerte meg Karol Wojtylát is, aki e Tanács kon
zultora volt. Ilyen megfesz ített közéleti munk ára épp keresztény hite tette al-

48



kalmassá . Jelentősebb döntések, tárgyalások előtt öt-hat szemlélődő szerzetes
háznak is írt , kérve imáikat, hogy lsten akaratát képviselhesse. Ezek a kolos
torok ereklyeként őrzik mély hitének dokumentumait. Bár sikeresen képviselte
a közéletben egyháza érdekelt és elveit, mégis meggyilkolása után, 1980. feb
ruár 23-én, II. János Pál pápa így méltatta érdemeit : Tanúságtételét "azáltal
adta , ami volt , azáltal, amilyennek mutatta magát, de főleg c s a I á d i é I e t e
által." Vagyis nála nem kerülhetett végzetes ellentétbe családi élete és közé
leti szereplése. Hogyan érte ezt el?

Nem alkudozott e két feladat követelményeivel, nem úgy érte el az egyen
súlyt, hogy hol egyiknek, hogy másiknak kedvezett. Nyitottsága, türelme, derült
kedélye egyetlen keresztény magatartást segített : a s z o I g á I a t s z e II e
m é t. J:ppen közéleti küzdelmei mutatják, hogya tanftvánnyá tévő keresztény
szolgálatról helyesen gondolkodott. Nem tévesztette össze a szolgáltatással,
amely csak bizonyos elvárásoknak akar megfelelni - esetleg megfelelő ellen
szolgáltatás reményében . A keresztény szolgálat ennél több. Olyat is képes
nyújtani, amiről talán nem ls tud az, akinek szoigálatot teszünk. J:s hogy ne
legyen mindebből lelki diktatúra, akarata ellen is boldogftani akaró jozefiniz
mus, ahhoz kellett az a n y i t o t t s á g, a személy következetes tisztelete,
amelyet olyan sokan megcsodáltak már Vittorio Bachelet életében is. J:s meg
csodálhatták halálában is. Szemtanúk vallomása szerint nem sokkal halála
előtt jelentette ki , amikor azt ajánlották: hordjon fegyvert magával : "Ha meg
kell halnom , hal jak meg magam, nem akarom , hogy megöljenek más ártatlano
kat is, mint a Via Faninál történt , szegény (Aldo) Moro esetében ." Ugo Poletti
bíboros a meggyilkolása előtti estén szintén figyelmeztette: " Professzor úr, ön
egy ciklon közepében él." Erre csak szokásos kedves mosolyával válaszolt ,
megjegyezve : " Mindig lsten kezében vagyunk. " Ez volt bátor nyitottságának
végső magyarázata , nem valami fatalista meggyőződés, vagy vak hősködés .

Miért ölték meg a csendesszavú , derús jogászprofesszort, a hitvalló katoli
kust, a közjó fáradhatatlan munkását? A gyilkos golyó talán nem személyének
szólt, hanem annak az egészen más életfelfogásnak, amelyet egy terrorista so
hasem érthet meg. Hiszen aki meghúzta a ravaszt, csak azt sejtette homályo
san, hogy mit n e m akar , de semmi elképzelése nem volt arról, mit szeretne :
milyen életet, milyen berendezkedést a forrongó világban. A gyilkos golyó in
kább szólt pozfciójának, a társadalomnak, amelynek szolgálatába szegődött,

mint kedves egyéniségének. Ezt maga gyilkosa mondta el.

1984 tavaszán alkalmam volt elbeszélgetni jezsuita testvérével, Alfredo atyá
val. Neve arról lett közismertté, hogy immár több, mint 30 terrorista lelki gondo
zását végzi szép eredménnyel a börtönökben. Köztük testvére gyIlkosáét is.
Úgy mondta : nem ő volt a jó pásztor, hiszen nem ő ment ezek után a csellengő

bárányok után, hanem azok keresték fel őt. Egy karácsony előtti decemberi
napon levelet kapott több hirhedt nevú gyilkos aláírásával a börtönből : szeret
nének vele találkoznI. A kellő engedélyek megszerzése után létre is jött az
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első találkozás. Megtérésről szó sem esett. Csak azt kérték, mondjon szentmisét
nekik. Az olvasmányt egy magát ateistának valló többször ös gyilkos olvasta
fel, és kérték , máskor is hozza közéjük a számukra még nem érthető szerete
tet. A terroristák ..megtérése" nem volt látványosan egyetlen pillanat múve. A
csendes szó és Vittorio Bachelet égi segítsége azonban időben meghozta
gyümölcsét. Ha gyümölcseiről ismerjük meg a jó fát, akkor nem lehet kétsé
günk : Vittorio Bachelet életében is megmutatkozott, mit ér a kegyelem, az evan
gélium . Ma már más terrorista akciók áldozatainak rokonai is megbocsátó kezet
nyújtanak a börtönökben szeretteik gyilkosainak, ezzel is tanúsítva, hogya sze
retet képes elsimítani a legmélyebb ellentéteket is.

Család és közélet határmezsgyéjén Vittorio Bachelet életében 011 álli a szol
gálat szelleme, amelynek végső titkát Krisztus keresztjében látta. Befejezésül
méllóbb gondolatot nem idézhetnénk tőle, mint azt a programbeszédet, amelyet
az Olasz Katolikus Akció megújítása érdekében mondott : ..Allól a naptól fogva
szerezhetjük meg szabadságunkat, amelyen Krisztus meghalt a kereszten ...
Meg kell tanulnunk, hogy csak a t e I j e s áldozat szabadít meg minket, csak
a teljes, a halál ig való engedelmesség adja meg a megváltást, ami a végleges
megszabadulás . . . Csak miután mindent odaadtunk, érthetjük meg a szeretetet
és az életet a maga teljességében."

lsten mindig újbólodahajlik teremtményeihez, - nemcsak az emberhez. hanem
mindenhez . ami csak van.

Az édesanya odahaj lik gyermekéhez. az növekszik és jól érzi magát .
Két ember szeretetben egymáshoz hajol, az egyik rátámaszkod ik a másikra. szük

sége van rá. Holnap talán forditva. Mindegyik fél hol ad. hol kap.
Ahol valaki szeretettel hajlik a másikhoz. valami visszaárad a szeretetből. Ez t ör

vény . A válasz hangtalanul . mélységes mélyből jön . Oröm tölti el mlndkett öj űket: az
odahajlót és azt, aki megnyílik és elfogad .

Igy bezárul a mindent átfogó Szeretettől meginditott kör.
A szeretet pedig attól való, aki maga a soha meg nem szünö Szeretet.

(lIse Wüppenhorst)
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AZ EGYHÁZ SZAVA

II. JÁNOS PÁL PÁPA APOSTOLI LEVELE AZ EMBERI SZENVED~S

KERESZT~NV ~RTELM~ROL

"Salvifici Doloris" , 1984. febr. 11.

I. Bevezetés. - A tárgy mindig és mindenütt i dősze rű, különösen is a meg
váltás jubileumi évében. Arró l van szó, hogy fölfedezzük az emberi szenvedés
üdvösséges értelmét, s akkor szenvedéseinkből öröm virágozhatik ki (vö. Kol
1,24). Az Egyháznak, amely Krisztus kereszthalálából született, mindenekelőtt

a szenvedésben kell találkoznia az emberrel.

II. Az emberi szenvedés vilá ga. - A betegségekkel járó szenvedést az orvos
tudomány már valamennyire gyógyítani ill. enyh íteni képes. De a szenvedés
bir oda lma sokkal tágabb , magában embervoltunkban gyökerezik. A Szentírás
ban is számtalan példáját talál juk a lelki, erkölcsi, kollektív szenvedésnek. Ke
resztény hitünk szerint a teremtés, a létezés jó. A szenved és a rossz, a baj
megtapasztalásából fakad , vagyis a jó hiányából , elto rzulásából , tő le való meg
fosztottságunkból.

III . Válaszkeresés a szenvedés értelmére. - Elkerülhetetlenül fölmerül a
kérdés: honnan és miért a szenvedé s? életemben és a világban ? Ez a súlyos
kérdés nem egyszer istentagadásra is vezethe t, amikor pl. ártatlan gyermekek
szenvedését látjuk, vagy azt, hogy nagy bűnök mintha nem kapnák meg bün
tetésüket. Hogy az embernek szabad szíve egész szenved élyéve l és nyugta lan
értelme minden kínjával ilyen kérdéseket intézni Istenhez, azt mutat ja Jób
könyve , amelyet a Szentatya hosszan fejteget. Isten rendre utasítja Jób barátait,
akik szerint minden szenvedésnek büntetés-jellege van, és megvédi a szen
vedő igazat. Mindamellett az Ószövetségben a szenvedé s elsősorban mint lsten
nevelő eszköze szerepel. Legmé lyebb érte lme azonba n - épp úgy, mint min
den létezőé - a szeretet. Ezt a választ csak Jézus Krisztus keresztjében adta
meg nekünk az lsten.

IV. Jézus Krisztus: a szeretet legyőzte a szenvedést. - "Úgy szerette lsten
a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne , az el ne vesszen,
hanem örökké éljen" (Jn 3,16). Jézus beszélgetése Nikodémussal rávilágít a
szenvedés alapvető és végleges értelmére. Az ember akkor vész el, ha elveszti
az örök életet. Az üdvösség ellentéte tehát nem az ideigtartó, hanem az örök
szenvedés: a kárhozat. Isten Fia, hogy ettől megmentsen, természetfölötti gyö
kereiben ragadta meg a szenvedést, amelyekből az emberiség történelme során
kifejlődött. E gyökerek: a bűn és a halál. Jézus halálig rnenö engede lmességé
vei l egyőzte a bűnt, feltámadásával pedig a halált. Nemcsak eszkatológiai, ha-
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nem bizonyos mértékig földi értelemben is. A földi-történelmi rossz és szen
vedés nem választható el az 6sbűntől, a "világ bűnétől" (Jn 1,29), az ember
személyes cselekedeteinek bűnös hátterétől. Krisztus megajándékozza az em
bert az istengyermekség lehetőségével , s feltámadása a mi feltámadásunk kez
dete. Igy az evangé lium fényében a földi szenvedést az örök boldogság re
ményében viselhetjük. - A Megváltó földi életében mindig újra az emberi szen
vedés felé fordu lt, vigasztalta, gyógyította a betegeket, a szomorúakat, az éhező

ket. De ő is magára vette a legkülönfélébb szenvedéseket , még környezete
megnemértését és ellenségei gyűlölöködését is. Teljes tudatossággal tart halála
felé, önként, ártatlanul vállal mindent. A Szentatya itt részletese n elemzi Izajás
53. fejezetét lsten Szolgájáról. Jézus tehát nemcsak tan ításával, hanem saját
szenvedésével felel meg a szenvedés értelmét feszegető k érd ésre. Olajfák hegyi
imája leleplez i, mennyire igaz és kegyetlen a szenvedése, s éppen ezért mek
kora a szeretet, amelytő l indí ttatva vállal ja. A kereszten pedig emberileg átéli
az I stentől való elhagyotts ágot, ami a bűn hatása. Keresztjéből , mint forrásból ,
élő víz fakadt ; ott kapunk végleges választ kérdéseinkre.

V. Részvételünk Krisztus szenvedésében. - Krisztus szenvedésének erejé
ben minden emberi szenvedés megváltott szenvedéssé vált, és minden ember
hivatást kapott a Krisztus megváltói szenvedésében való részvételre. A szenve
dés titkát azonban körülfog ja húsvétnak , a feltámadásnak titka. A pápa mindezt
bizony ítja Szent Pálleveleiből. Szenvedésünk mind ig felh ivás lelki érettségünk
tanús ítására. Ezt tették nemzedékek során a vértanúk és hitvallók. De még a
nem hivő ember szenvedése is tükrözhet lelki nagyságot, amikor igaz ügyért
veszi magára. Pálnál ismételten találkozunk az evangéliumi paradoxonnal :
"amikor gyönge vagyok, akkor vagyok e rős " . Ebben az értelemben szenvedn i
annyit jelent, mint különösen fogékonnyá válni lsten üdvözí tő erejének hatásai
iránt. Igy juthat el az ember odáig , hogy "örömest szenved" a Titokzatos Test
javára. A megváltás műve Krisztusban természetesen teljes és túláradó, de az
Egyház a törté nelem folyam án, tagjai révén állandóan merít belőle , és így az
egyszer beteljesedett megváltás a szeretet dimenz iójában bizonyos értelemben
állandóan folytatódik.

VI. A szenvedés evangéliuma. - Krisztus oldal án egyedülálló közelségben
találjuk a szenvedésben is ~desanyj át. Majd az apostolok tapasztalata és szava
révén a szenvedés evangéliuma az Egyház új meg új nemzedéke i számára ki
merithetetlen forr ássá vált. Megvilágítja a szenvedés értelmét és üdvösséghozó
erejét az Egyház küldetésében is. Krisztus olyan követelményeket támaszt tanit
ványaival szemben , amelyek et csak önmegtagadás árán lehet teljesíteni. Kilá
tásba helyezi, hogy őérette üldözni fogják őket ; de megerősiti bátorságukat a
feltámadás bizonyságával. A tan ftványok sorsa a szenvedés els6 fejezete az
Egyházban. A továbbiakat a történelem folyam án ir ják mindazok, akik "Krisz
tussal" szenvednek, ember i baja ikat az ő üdvözitő szenvedésével egyesitve.
Az ilyen szenvedés bensőleg közelebb visz Krisztushoz; sok szent ennek kö
szönheti mélyebb megtérését. A tehetetlen nagybet eg, aki bels6 érettséget és
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lelki nagyságot tanúsít, megragadó lecke az egészségesnek. Az érési folyamat
nem egyforma; főleg az elején sokszor jár nehézségekkel. Már a kiindulási pont:
az Illető készsége is különböző. Emberi dolog, hogy először szinte minden ki
tiltakozik a szenvedés ellen , emberi síkon keres választ értelmére. Krisztustól
nem elvont választ kap, Inkább a felh ívást : Kövess engem! Kereszteddel végy
részt a megváltás művében I Az a benső meggyőződés , hogy a szenvedő test
véreinek üdvösségét szolgálhatja. legyőzi a haszontalanság, a csüggedés érzé
seit. I:s az Egyház annál sürgetőbben kéri a szenvedők segítségét, minél nyo
masztóbb a bún terhe a mai emberiségen.

VII. Az Irgalmas szamaritánus. - A példabeszéd mondanivalója számunkra
a pápa szerint az, hogy nem szabad elhalad nunk a szenvedő mellett. Mindenki,
aki megáll szenvedő embertársánál, és ha módjában van, tevékenyen is segít
rajta, ilyen Irgalmas szamaritánus. A szenvedésnek tehát arra is kell szolgálnia,
hogy fölébressze a szeretet et, az önzetlen odaadást. PI. az orvosok, betegápo
lók hivatása evangéliumi tartalmat hordoz. Megérdemlik elismerésünket és há
lánkat. Külön kiemeli itt a pápa a mellékhivatásként, önként adott segítséget.
Ha ez evangéliumi indítékokból fakad, s még inkább ha egyházi keretben, tár
sulásban végzik, apostoli munkának számít. Mindezek a szolgálatok előmozdít

ják, hogy a társadalom életét erkölcsi alapértékek - emberi szolidaritás, ke
resztény felebaráti szeretet - hassák át, szöges ellentétben a gyű:ölet , az erő

szak, a kegyetlenség, az emberek megvetése vagy a rideg közöny különböző

formáival. A szenvedés keresztény szemlélete tehát kizár minden passzivitást
ezzel a szükségszerűséggel szemben. Krisztus megtaníto' . bennünket, hogy
szenvedésünkkel jót hozzunk létre , a szenvedővel pedig jót tegyünk. Ez a ket
tös tétel világítja meg a szenvedés végső értelmét.

Befejezés. - Ez tehát a szenvedés természetfölötti , de egyben mindenestül
emberi értelme és jelentősége. Mindamellett a szenvedés misztér ium marad,
hiszen a megváltás titkával áll összefüggésben. A Szentatya, Mária és a szen
tek közbenjárását kérve , további segítséget vár a szenvedőktől az Egyház és
az emberiség számára. "A jó és rossz közötti rettenetes harcban, aminek szín
helye korunk, győzzön szenvedésetek a Krisztus Keresztjével való egységben I"

R.

A PÁPA APOSTOLI LEVELE A SZERZETESEKHEZ AZ ISTENNEK SZENTELT
I!LETROL A MEGVÁLTÁS TITKÁNAK FI!NYI!BEN

"Redemptionis donum ", 1984. márc, 25.

I. Odvözlet. - A megváltás jubileumi éve megtérésre és kiengesztelődésre

szólít. Minden hivőnek szól ez, de kül őnö sen is a szerzeteseknek, akik foga
dalmaik révén szorosan Krisztushoz tartoznak, és a keresztény élet teljes meg
valósítására törekszenek. A Szentatya a szeretet szavaként intézi hozzájuk ezt
az írást.
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II. Hivatás. - A szerzetesi hivatás be l ső szerkezete kiviláglik Jézusnak a
gazdag ifjúhoz intézett szavaiból. Jézus " rátekintett és megszerette" : a hívás
mind ig személyes találkozásnak, az Úr szetet ő tekintetének gyümölcse, amely
a szívbe hatol. Felszólí tja a tökéletességre, aminek első feltétele az evangéliumi
szegénység, - mennyire időszer ű ez a fogyasztói társadalmak korában! "Azután
jöjj és kövess engem." A hivatás lényege az elkötelezés Jézus Krisztus élő

személyiségének.
III. Az élet odaszentel ése. - A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint a szer

zetesi fogadalom a keresztségi fogadalom tel jesebb kifejezése. Isten népe
minden tagja prófétai, papi és király i hivatást kapott Kr isztus messiási küldeté
sében osztozva. A szerzetesi fogadalom tel jes önátad ást jelent a Szenthárom
ságnak, aminek kifejezése és egyben eszköze az elköte lezés az evangéli umi
tanácsokra . Már a keresztség a régi ember halála és az újnak feltámad ása. A
fogadalomtételkor ez megismétlőd ik. A fogadalom egyben a jegyesi szeretet
szövetsége Jézussa l, az Egyház Vőlegényével.

IV. Evangélium i tanácsok. - Az evangélium Jézusnak sok "tanácsát" tar
talmazza; de ezek között kulcshelyzetet foglal el a szegénység , szüzesség és
engedelmesség. Bizonyos értelemben az üdvösség egész ökonómiáját maguk
ban foglal ják. Ennek az ökonómiának lényege az egész világ átalakítása belül
ről , az ember szlvéb ől kiindulva. Az Istennek szentelt élettel az Atya szereteté
hez kötjük magunkat, ami az egész teremtést átfogja, de egyben törekszik
legyőzni mindazt, ami nem Istentől való. Az emberben rejlő rendetlen kíván
ságok (vö. 1Jn 2,16) megrontották viszonyát a világhoz. Már most az evangé
liumi tanácsok a legradikálisabb eszközök arra, hogy átalakítsák az ember szívé
ben a vi lághoz és önmag ához való viszonyát. Ugyanakkor részvételt jelentenek
Krisztus önkiüresítésében. Belekapcsolnak a húsvét kettős titkába: halál ön
kiüresítésben, - feltámadás új életre . A lemondás nem öncél , hanem arra szol
gái, hogy tökéletesebben megtal áljuk magunkat Krisztusban (vö. Fil 3,8k).

V. Szüzesség - szegénység - engedelmesség. - A szüzesség a Krisztu s
iránti jegyesi szeretet kifejezése (1Kor 7,34), szabad döntés a házasság nélküli
élet mellett a mennyek országa kedvéért (Mt 19,10-12). Altala lsten országa
mintegy megjelenik világunkban. - Az evangéliumi szegénység végső magya
rázata lsten odaadása a megtestesülésben : Jézus gazdag volt , de érettünk sze
génnyé lett (2Kor 8,9). Ezzel tett gazdagg á minke t. A szegénység : önmagunk
és mindenünk odaajándékozása lsten példájára. Ez nekünk is el nem múló
kincset blztoslt a mennyben (Mk 10,21). - A megváltás lényegét Jézus végső

kig rnen ö, szetető engedelmessége alkotja az Atya iránt (Fil 2,7k, Róm 5,19).
Ennek nyomába lép a szerzetes . Az emberi természet önző , inkább uralkodni
vágyik , mint szolgáln i ; az engedelmesség útján Krisztus példá jára lsten akara
tát akar ja teljesíteni. Föltétel nélküli odaadás ez a Szentléleknek, aki min
denekelőtt az egész Egyházban múköd ik, de az egyes szerzetközösségek alkot
mányát is ihlette. Ebből foly ik a szerzetes engedelmessége törvényes elöljárói
nak, akik lsten képvise lői számára. Az elöljáró viszont gondolja meg, hogy
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hivatalát a szolgálat szellemében kell gyakorolnia, hallgassa meg szívesen test
véreit, ha a döntés az ő felelőssége marad ls. Az önkén tes engedelmesség a
be lső szabadság különleges kifejezése.

VI. Szeretet az Egyház Iránt. - A szerzetesek az Egyházban lsten szereteté
nek és a megváltás múvének t a n ú I , amire a mal világnak nagy szüksége
van. A Szentatya ezért az Egyház háláját fejezi kl nekik, és számol további
nagylel kú közremúkédésükkel, mindig összhangban a tanftóhivatallal és püspö
kükkel. Fáradozzanak személyes és közösség i sí kon ls egyháztudatuk megúju
lásán. Ismerjék meg és tartsák meg húségesen a Zsinat szellemében átdolgozott
új szabályzatukat. - A krisztusi szeretetből folyik az Egyház a p o s t o II m u n 
k á j á b a n való részvétel is, az alapító különös karizmájának megfelelően.

Ezek a sajátos kegyelmi adományok az Egyház és a világ különb özö szükség
leteit elégítik ki történelme során. De bármilyen fontosak is az apostoll múvek,
a legalapvetőbb apostoli tett mégis az marad , hogy mi a szerzete s az Egyház
ban, a világban. Nagyon fontos a kölcsönös szeretet tanúságtétele, a testvéri
szellem a közösségben, hiszen errő l ismeri meg a világ, hogy Jézus tanítványai
(Jn 13,35). Amelle tt nagy érzékkel kell az emberiség szükségei és szenvedései
felé fo rdulniok .

VII. BefeJezés. - A pápa Istenhez fordul , hogy sok nagylelkú fiatalt küldjön
erre az útra. Segítsen ebben a szerzetesek Imája és példá ja. Végül Máriára
mutat, mint az Istennek szentelt élet mintaképére; legyen ő különleges táma
szuk, hogy húek maradjanak a húséges Istenhez.

R.

A PÁPA APOSTOLI LEVELE A VILÁG PüSPöKEIHEZ L1BANONROL
1984. máj. 1.

Kedves Püspöktestvéreim! Odvösségünknek az elmúlt napokban ünnepelt
nagy tit kai emlékünkbe idézték, milyen áron váltott meg bennünket Krisztus,
"aki vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért feltámadt" (Róm 4,25).
Az egész Egyház Alleluját énekelt abban az örvendező tud atban, hogy hordo 
zója az élet és remény üzenetének, amit a húsvét az emberiségnek felkínál.

De az, hogy tudu nk Krisztus győzelméről a söté tség fölött, még csak súlyos
bftja gondjainkat, hiszen tudjuk, mennyi testvérünk van még kiszolgáltatva a
gonosznak minden formájában, különösen is a háborúnak és szörnyú következ
ményeinek. Ezért összeszorul a szívem, mikor arra a drámára gondolok, amit
Libanon immár tíz éve átél.

Libanon ma szenvedést jelent a világnak és az Egyháznak, mert emberek
szenvednek benne, akik testvéreink, s aggodalommal tele néznek a jövő elé.
Éppen most intéztem üzenetet minden libanonihoz, ismételten kifejezve benne
bizalmamat az országban és minden olyan polgárában, aki k segédkezni kíván-
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nak egy új ország megszületésében, úgy, hogy egyidejúleg hú maradjon érté
kes szellemi örökségéhez.

Szeretném, hogy ez az üzenet az egész egyház üzenete legyen. Ezért figye l
metekbe aján lom, tiszteletreméltó Testvéreim, hogy hozzátok egyházközségeitek
tudomására. Osztönözze ez az üzenet az imát , és indftsa a béke és igazság
minden barátját meggondolásra egy nép drámá ját i ll e tően, amelynek már túl
soká kell szenvednie erőszakos cselekmények miatt.

Mi mint keresztények csak a béke ép ít őmestere l lehetünk; azé a békéé,
amelyre a Boldogságok tan ítanak, azé a békéé, amely egyszerre ajándék és
feladat, mindegyikünk múve.

Ez a szolidaritás azonban még parancsolóbb kötelességgé válik, ha a szen
vedök egyben kere sztény testvéreink is. Tudják meg, hogy lelkileg részt veszünk
sorsukban, tudva, hogy ugyanegy családhoz tartozunk. Nem felejtjük el őket.

MI több : sz ámítunk rájuk és jelenlétükre egy demokratikus Libanonban, amely
nyitva áll a többieknek a kultúrákkal és vallásokkal folytatott párbeszédben.
Csak igy maradhat meg az ország , csak igy biztosithatja létét szabadságban
és emberméltóságban. Ezenfelül a kereszténység tejlődése Libanonban előfel

tétele a keresztény kisebbség jelenlétének Közel -Keleten. A pápa és a teljes
Egyház tud ja ezt. Semmi kétség : minden keresztény egyházközség az egész
világon hozzá szeretne járulni ezekn ek a keleti egyházaknak a megvédéséhez,
hiszen ők voltak hlt ünk bölcsője és nagyon sokat köszönhetünk nekik. Szám ft
hatnak az egész katolikus Egyház erkölcsi és lelki támogatására.

Ezért felhivlak benneteket, tiszteletreméltó Testvéreim, imádkozzatok és
imádkoztassatok libanoni keresztény testvéreinkért, hogy legyen bátorságuk
hinni a jövőben, és mindinkább püspökeik köré csoportosul janak, hogy mint
egyház lsten nevét vigyék polgártársaik közé . Abban a Libanonban, amely még
mind ig mindenféle szakadás és korlát között gyötrődik, elsőrangúan jelentős,

hogya keresztény közösség az egység és a kiengesztelődés kovászát képvi
selje.

lmádkozzunk nem keresztény libanoni testvéreinkért is, akik a keresztény
hitet valló polgártársaikkal együtt irták meg Libanonnak, a találkozás és pár
beszéd országának történetét. Hogyan ne lennének képesek ugyanazon a föl
dön élő , magukat ugyanegy lsten gyermekeinek tekintő emberek végre véget
vetni az erőszakos tettek és a boss zúállás szomorú epizódjainak , hogy közösen
szegezzék szemüket a tőlépítendő jövőre? Micsoda katasztrófa lenne a világ
nak, ha a két fél odáig jutna, hogy a vallás nevében kölcsönösen kizárja egy
mást! Az arab világ keresztényei a maguk részéről mindig otthon érezték magu
kat ezen a vidéken , hozzájárultak a kultúra és haladás üzenetének terjedéséhez,
s ennek mindenki haszonélvezője volt.

Végül pedig kérjük az Urat : adjon jó sugallatokat Libanon barátainak min
denütt a világon, különösen azoknak, akik a politikai döntések sikján felelősek.

Senki se engedjen a csüggedésnek, inkább legyen mindenki készen tovább
segiteni Libanonnak, hogy újra megtalálja eredeti jellegét! Aki csak szereti ezt
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az országot, annak mind segítenie kell a libanoniaknak, hogy saját erejükböl,
a törvényes hatóságok segítségével újra felépítsék. Ez csak akkor sikerülhet.
ha mindenki, Libanonban és másutt, kész feláldozni saját érdekeit, hogy rnln
denki közös java érvényre juthasson.

Ezeket a meggondolásokat bízom rátok , tiszteletreméltó Testvéreim, hogy
a libanoniaknak küldött üzenet a tiétek is legyen és azoké, akikért lelkipásztori
felelösséget hordoztok. Mint ahogy elsö hittestvéreink "egy szíwel, egy lélek
kel, állhatatosan imádkoztak .. . Máriával , Jézus anyjával " (Csel 1,14), úgy egye
süljünk mi is állhatatos imában a libanoni egyházért ; jusson osztályrészéül a
kegyelem, hogy Krisztusnak húsában hordott keresztjéböl eröt meríthessen élni
lsten jelen pillanatát, a testvériség és kiengesztelödés ideálját. Még egyszer
ki szeretnénk fejezni nagyrabecsülésünket a nem keresztény Iibanoniak iránt
is, és imádkozunk Istenhez, világosltsa meg öket, hogyellenálljanak az oly
könnyen kiváltható szakadások és bizalmatlanság kísértésének.

Bárcsak lsten elégséges bátorságot és hitet ajándékozna mindenkinek,
hogy az ember gyözzön a sötétség fölött! Különben nem ez lesz az első alka
lom, hogy a libanoniak szembeszegülnek a megpróbáltatással és bizonytalan
sággal.

A boldogságos Szűz Mária könyörgö imájára bízzuk ezeket a kívánságokat
és kéréseket, hogy Libanon hamarosan ismét a mindenkinek szóló reménység
jele legyen az ottani népek és a világ számára.

Különös szeretettel az Úrban küldöm apostoli áldásomat.

.A mély szeretet, amivel régóta vlseltetem ez iránt az ország és súlyosan meg·
próbált lakossága Iránt - Irja a Szentatya a Iibenonlakhoz intézett külön üzenetben - ,
úgy gondolom. felhatalmaz, hogy egy barátságos szót Intézzek minden lIbanonihoz, ka.
tollkusokhoz, keresztényekhez és muzulmánokhoz. Tudom, hogy utat talál a szIvükhöz!
Húsvétnak, az élet kinyilatkoztatásának hasonlfthatatlan fényében teszem ezt . Mert ha
a lIbanoniaknak az adott körülmények között valamire szükségük van, akkor bizonyára
a feltámadásról szóló , a jövőbe mutató szőral" Biztatja öket, ne rendüljön meg hlzal
muk az országban és sajátos értékeiben : régi kultúrájában, a kölcsönös megértésben ,
a szellemi nyíltsáqban, a párbeszédben. Mindennek a holnap lIbanonját ls Jellemeznie
kell. Orlzzék meg bizalmukat az emberekben . a közös munka lehetőségében! .A vere
ségek , az elkeseredés, a harcok, még az öldöklések sem olthatják kl soha teljesen
az apró lángot, ami minden ember szIvében ott pislákol. aminek a neve szeretet, és
amivel leginkább hason Ift Istenhez: Mindenki felelős az ország jövőjéért, mindenkinek
készen kell lennie a lelkiismeretvizsgálatra, a lemondásra valamiről. ami kedves neki.
a közjó érdekében. A keresztényeknek különösen nagy a szerepük az ország erkölcsi
úJjáépülésében . Hozzájuk fordul most különösen a pápa. Ok a mal Libanonban .a re
mény felelősei: A remény a feltámadt Krisztusból fakad . Húsvét Lelkének gyümölcsei·
vel .teremtsetek ott. ahol éltek és dolgoztok. testvéri légkört. Fáradozzatok azon 
anélkül. hogy együgyüek lennetek -. hogy bizalmat ébresszetek a többiekben. és ta
lálékonyan segftsétek győzelemre a megbocsátás és könyörület megújltó erejét.·
Ugyanakkor védjék meg az evangélium hirdetésének és a közös életnek szabadsáq
jogait. Az egész egyház velük érez és büszke áldozataikra. Közösségi tanúságtételük.
kel Igyekezzenek legyőzni a háború szftotta mesterséges ellentéteket. •A libanoni egy·
háznak prófétai módon a párbeszéd és a kiengesztelődés szolgálata kezesének kell
lennie, amelynek forrása Krisztus Szfvében van: Működjenek közre minden jóakaratú
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honfitársukkal - és azok vannak többségben. Felelősséget viselnek a Jövő nemzed éke
kért ls.

A pápa reményeit és óhajait libanon Nagyasszonyára bízza . Szeretö atyai áldását
küldi valamennyiüknek, különösen ls a betegeknek, sebesülteknek, a szeretteiket gyá.
szolóknak, a jövőért aggódó fiataloknak, a keresztényeknek és mindazoknak, akik sza
bad, sugárzó libanon után vágyakoznak.

A CSALAD, AZ EMBERS~G ISKOLAJA

A pápa beszéde 1983. nov. 6-án

1. Nagyon örülök, hogy fogadhatom Önöket a hetedik nemzetközi család
kongresszus alkalmából , amelyet szerveznek, és arra biztathatom: folytassák
tanulmányaikat és működésüket a csa lád ügyének elömozditására. Igy mint
különböz ö hlvatású és más-más környezetböl érkezett keresztények, állam
polgárok és családfők egyesftik tapasztalataikat, gondjaikat, terveiket és 
erröl is meg vagyok győződve - bizonyosságaikat.

A mostani kongresszus témája - Család és társadalom - folytatja és ki
egés zit! már más szemp ontból megkezdett gondolkodásukat. Köre igen nagy.
Önökre hagyom, hogy elmélyitsék, és határozott Iránye lveke t vonjanak le belöl e
a cselekvésre. Allftásuk szerint jobban el akarják köt elezni magukat a társada
lomban, hogy így több családot tud janak segfteni gye rmekeik nevelésében.
Ennek kezdete a személyes haladás a jobb felé , saját gye rmekeik tárgyilagosabb
megismerése, és ráébredés arra , hogy mások gyermekeivel is törődnlök ke ll.

2. E területen először is szilárd meggyőződés szükséges, hogy a csalá d
nak mind a társadalomban, mind az Egyházban e r e d e t i é s a I a p vet ő
h e I y e van . Hallgassák meg együtt újra az Evangéli um szavát, az Egyház
tan ítás át. ami felt árja a csal ád sajátos jelle gét, benső erőforrásait , küldetésé
nek jelentőségét az emberek és lsten áll amában (vö . Familiaris consortio 86.
sz.), De nincs szükség rá, hogy újból idézzem a kere sztény család feladatairól
szóló apos to li buzditásom fontosabb helyeit, hiszen olvasták és átelmélkedték.
Meg vannak győződve, hogy "a z emberiség jövője a családon át vezet " , hogy
lehetöv é kell ten nünk számára a neki kijáró szerepel. De nem elég magasztalni
a családot és megerősiten i jogait: konkréten kell nézni , hogyan lehet tagl alni
a család és a társadalom feladatait. Rövid találkozásunk csak a problémák föl
idézését engedi meg . Egysze rűen azt mondanám : egyfelől a csal ádnak megvan
a sajátos küldetése tagjainak szolgálatában, megvannak a jogai, tehát sz űk

sége van a társadalom segitségére, hogy gyakorolhassa őket, - mástel öl meg
vannak a kötelességei a társadalom iránt, hogy hozzá járul jon a közösség szol 
gálatához.

3. Igen , a t á r s a d a lom bizonyos értelemben a c s a I á d s z o I g á 
I a t á r a val ó, tisztelnie és támogatn ia kell, mint " sajátos és elsőd leges

jogot élvező társulást" , ané lkül, hogy a helyébe tolná magát, anélkü l, hogy erő-
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szakos an beavatkoznék felelősségi körébe vagy a családszövetségek kezde
ményezései be. Ezen a téren a többinél még inkáb b a szubszidiaritásnak kell
érvényesülnie.

Hogy csak néhány jellegzetes példát idézzek: akik családot akarnak alapi
tani , azokna k joguk van elvárni a társadalomtól, hogy kedvező erkölcsi, nevelői,

társadalmi és gazdasági feltételek közé kerüljenek. Különösen a házasság in
tézményes értékét kell a közhatalomnak támogatnia.

A családnak joga van a társadalom segítségére abban a feladatban és fe
lelősségben, amit a gyermekek világra hozatal a és nevelése jelent; a népes
családoknak különösen joguk van megfelelő segítségre.

A szü lö k vagy gyámok támogatását nélkülöző gyermekeknek és az árváknak
különleges oltalmat kell élvezniök a társadalom részéről. Ilyen esetben az állam
törvényhozásának meg kell könnyítenie, hogy erre alkalmas családok befogad
hassák őket.

A nevelést illetően: aszülőknek - akik gyermekeik legelső és legfontosabb
nevelői maradnak - joguk van az erkölcsi és vallásos meggyőződésük szerinti
nevelésre, következő l eg az e célra szükséges iskolá k vagy más eszközök sza
bad megválasztására.

Meg kell kapniok a társadalomtól a szükséges segítséget és támogatást a
segélyek igazságos elosztásával. A vallásos és erkölcsi, valamint a szexuális
nevelésnek mindig a szülők figyelmes vezetésével kell történnie.

4. Másfe lő l a családok joga és kötelessége, hogy a társadalom szerkezeté
ben g y a k o r o l j á k s z o c i á I i s s z e r e p ü k e t. Ennek a szolgálatnak
hozzá kell járulnia a társadalmi viszonyok minőségéhez, az erkölcsi légkörhöz,
amitől a közösség erkölcse függ .

Ha a család betölt i küldetését tagjait illetően, akkor már magában véve is
az emberség, a testvériség, a szeretet, a közösség iskolája, s a belőle kikerülő

állampolgárok képesek lesznek gyakorolni azt, amit társadalmi szeretetnek mon
danék, mindennel együtt, amit ez szükségképpen magában foglal: nyitottság ,
az együ ttmű ködés szelleme, igazságosság, szolidaritás, béke és a meggyőző

déshez való bátor ragaszkodás.
Ott van azután az együttműködés egész területe szűlők és nevelők között

az iskola keretében, vagy iskolán kívüli programok megszervezésében, ahol a
keresztény családok részvétele igen termékeny lehet.

Gondolok még a családpolitika kidolgozására is, mindarra, ami általában a
család jogi és társadalmi helyzetére vonatkozik, valamint azoknak a családok
nak seg!tésére, amelyek anyagilag vagy erkölcsileg kedvezőtlen helyzetben
vannak . Jelentős szerepe van itt a családok és főleg a családszövetségek
hozzájárulásá nak, s Önök ennek bizonyára nagyon is tudatában vannak .

I:s hogyan feledkezhe tnénk meg a tömegtájékoztatási eszközök - sajtó ,
prospektusok, rádió, televízió, mozi - egyre növekvő befolyásáról, hogy a hit
vesi szeretetet , a házassági előkészületet , a házasság intézményét, a család
minden értékét úgy mutassák be, ahogyan kedvez az erkölcsi nemességnek?
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Nemcsak órködésre van itt szükség amiatt, ami - sajnos! - a család válságának
elmélyülését kockáztatja, hanem pozitív hozzájárulást kell adni : Azok a csalá 
dok, amelyek a keresztény hit világánál a házasság eszményét igyekeznek meg
valósItani, tegyenek erról világos tanúságot a h írközlő eszközökben, sőt köves
senek el mindent, hogy az újság Irás és a népszerü énekek is figyelembe ve
gyék ezt.

Végü l világosan meg kell vizsgálniok a mai kultúra egészében adódó hely
zeteket, mindazzal, ami bennük hiányos és veszélyes , de az esélye kkel és kez
deményezési lehetőségekkel is. Igy tudnak majd igazi párbeszédbe kerülni
azokkal, akik hozzájárulnak az erkölcsök kialakftásához, gyakorolni az önökre
eső felelősséget, megfelelő, realista és hatékony orvosságokat ajánlani, rnln
denekfölött ped ig szüntelenül tanúságot tenni a család keresztény szem!életé
ről, aminek megismerésére és értékelésére akkora szükség van társadalmunk
ban. Az ..Evangelii nuntiandi" apostol i buzdftás akultúrák evangelizációjáról
beszélt ; a család , ma jobban mint valaha, ilyen evangelizálandó valóság .

Milyen csodálatos munka a család és az egész társadalom érdekében, az
Egyház érdekében, amely annyi c ímen szárnlt a családokra! Hogy ez a szolgá
lat hatékony legyen , az nyitottságot tételez fel és az együtlmüködés keresését
azokkal, akik a különböző egyházi és társadalmi mozgalmak és társulások kere
tében ezzel foglalkoznak.

Nagyon örülök, hogy alkalmam volt erre buzdItani Önöket. Kérem a Szent
lelket, ajándékozza Önöknek világosságát és erejét, s egész szfvböl megáldom
Önöket és családjukat.

A CSALAD A MAI VILAGBAN

A franc ia püspöki családbizottság üzenete. 1984 március

I. A család szerepe pótolhatatlan

A család mai helyzete megdöbbentő. Leértékelték. Ugyanakkor minden ku
tátás a boldogság helyének mutatja.

Családunk mindenképpen mély jegyet nyom ránk. Bizonyára megvannak a
családnak is a maga határai ; de pótolhatatlan a szerepe mindegyikünk és az
egész társadalom életében.

Viszont az igazi családi környezet nélkül felnövő gyermekek mintegy soha
be nem gyógyuló sebet hordanak. A családtól megfosztott felnőttek ped ig rnln
dig egy kics it egyedül érzik magukat.

Pótolhatatlan szerep . Miért? hol?

al A s z e mé I Y n e k

Azért vagyunk, hogy szeressünk és hogy szeressenek. A család ölén fedezi
föl ezt az ember először.
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Ott föltétel nélkül befogadnak, nem kell igazolnunk jelenlétü nket. ~s minél
törékenyebbek, sebezhetőbbek vagyunk , annál több erőt kapunk a több iek gyön·
gédségéből.

Ott tanulunk meg lenni. Fölfedezzük, hogy vagyunk valak i. tS ugyanakkor
fölfedezzük, hogy nem vagyunk a világ közepe. Befogadjuk a mellettünk létező

többieket. Megtanulunk szeretetet kapni , szeretetet adni, és önmagunkat is
szeretn i.

b) A t á r s a d a lom b a n

A családban cs írázik ki és nő meg a szabadság és a társas élet. Egészen
addig a fordulópontig , amikor a gyermekek elhagyják a családot, gyakran azért,
hogy ők maguk is családot alapítsanak. Közben a nagyszülők, majd a szülök
visszatérnek az atyaí Házba; haláluk emlékünkbe idézi , hogy csak vándorok
vagyunk e földön.

A családban kezdünk messzebbre is látn i, fölfedezni más ember i közössége
ket: az iskolát, a várost . . .

Persze családjaink nem tökéletesek ; ismernek mindenfé le csalód ást, össze
ütközést, néha lázadást. De egyben a bocsánat, a kiengesztelődés helyei is.
Ott tanulunk meg együttesen emberi történelmet alkotni anélkül, hogy enged
nénk az erőszaknak vagy a végzetszerúségnek.

c) A z E g Y h á z b a n

Ott lépünk be a szent történelembe is. A család , mint lsten szeretetén ek
visszatükröződése a házasság szentsége által, az a hely, ahol rendes körül
mények között mindenki fölfedezi , hogy lsten föltétel nélkül szeretett gyermeke ,
arra hivatva megszámlálhatatlan testvérével együtt , hogy egészen felnőtté le
gyen, küldetést tud jon betölteni az Egyházban.

A keresztény családban sz ülök és gyermekek kölcsönösen evangelizálják
egymást. I:s igy bekerülnek egy nagyobb családba, az Egyházba, s ott talál
koznak "az Atyával , akitől minden család származik az égben és a földön "
(vö. Ef 3,15).

Ez a lelki születés és növekedés megkivánja az egyéneknek és magának
a családnak a megtérését. Mint minden emberi valóság , ez is rászorul a meg
vált ásta .

II. Megosztott felelősség

a) H á z a s t á r s a k é s s z ü I ő k

A családok, különösen ma, mindenki nagy figyelmének tárgyai, kezdve a
fiatalokon. Ugyanakkor igen esendők.
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Nehezek a gazdasági viszonyok. A távolban végzett munka gyakran szét 
szórja a családokat, a hazalakat és még Inkább a bevándoroltakét. A munka
nélküliség elveszi a fiatalok bátorságát és a családi tűzhelyek szilárdságát.

A felfogás fejlődik. A jobban megtervezett termékenység, a családon belül
kialakuló új viszonyok, a nő helyzetének firtatása Igen pozitiv jelek.

De az elkötelezéstől, a tartós vállalástól való félelem, a "máris, azonnal"
kultusza, a fiatalok összeköltözése, a termékenység bármi eszközzel történő

meggátlása, beleértve még a magzatelhajtást ls - mindez rombolja a családot,
aláássa a húséget és kiszélesíti a nemzedéki ellentétet.

Hány szül ö esik kétségbe, amikor látja , hogy gyermeke "tékozló fiú" vagy
lány lesz, mint egykor az evangéliumi?

Hány fiatal nak hiányzik a szilárd és sugárzó otthon, amihez kedvük támadna
hasonlítani?

Hány elvált szülei közt hánykódó gyermek nélkülözi a személyiség egyen
súlyához annyira szükséges érzelm i biztonságot?

b) A z á II a m h a t a lom

Mindebben az államhatalom sokat tehet. A család Intézményét aláaknázó
állam öngyilkosságot követ el. Ezzel szemben az épltö jellegű csatádpolitika a
jövőt munkálja. Például azzal, hogy biztosítja az igazságos 'gazdasági és jogi
feltételeket a családoknak, különösen a népes családoknak. De mindenekfölött
azzal, hogy tiszteletben tartja a természetes közösségeket. A családoknak jogu k
van, hogy eszményük szerint nevetjék gyermekeiket (föltételezve, hogy ők is
tiszteletben tartják a közjót) . Az állam tehát nem léphet a családok helyébe az
iskolázás és nevelés terén, különben súlyosan fenyegeti az egész közösség
harmonikus növekedését.

cl T á r s u I á s o k

Az állam sokat tehet, de nem mindent. l:ppen a lényegeset nem, mert az
magukban a családokban játszódik le. Van azoknak még elég emberi segély
forrásuk, hogy megtalálják a szeretet és az élet útját - a kettő ugyanaz.

A hitvesi és családi szeretetben az újjászületés energiája feszül, és ezt moz
gósítani kell, először az otthonokban, de a családi, szakszervezeti, kulturális
és más társulásokban is, hogy biztosftsuk a jövőt.

III. Hálaadás és küldetés

Főbenjáró családi feladatok ezek. Már sokan tel jesítik őket bátor örömmel.
Együtt adunk érte hálát az Úrnak.

Az imádságban és a szentségi életben hallgassunk Istenre és másokra .
II. János Pál apostoli exhortációja a családról ajánlgatja ezt. Eléggé ismerjük-e?
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Folytassuk a munkát az ország minden közösségével, de azokkal a keresz
tényekkel is, akik segitik a családokat, hogy hivatásuknak és küldetésüknek
éljenek. A házassági elókészítón kezdve a legkülönfélébb családi csoportokig
nem hiányzanak a rátok váró mozgalmak.

Minthogy a család szerepe olyan fontos azok irányában, akik nélkülözik,
miért ne gyakorolnánk a család i vendégszeretetet?

I:s ti, gyermektelen szülók , megkérdeztétek-e már magatoktól, nem arra hív-e
az Úristen, hogy szüleiket nélkülöző gyermekeket fogadjatok be?

Azt se feledjétek, hogy a család nem abszolútum: tudtok-e támogatást adni
azoknak a gyermekeiteknek, akiket az Úr arra szólít, hogy mindent elhagyva
öt kövessék?

Az idén március 25-én, a Szentatya hívására, a katolikus családok a szent
évet ünneplik, imájukban az egész világ családjait hordozva.

A Szentlélek segitsen benneteket, hogy tanúság ot tegyetek Istennek a sze
relemre és a házasságra vonatkozó szándékáról I

A názáreti Szentcsalád segitsen benneteket, hogy teljesen és örvendezve
éljétek hivatásotokat ember és lsten szolgálatában. Mert "az emberiség jövője

a családon át vezet" (Familiaris consortlo 86. sz.),

A hat legfontosabb szó:
- Készséggel elismerem, én csináltam a hibát.

Az öt legfontosabb szó:
- Én igen büszke vagyok rád I

A négy legfontosabb szó:
- Mi a te véleményed?

A három legfontosabb szó:
Kérlek , légy szives.

(A New York-i Kat. Orvosmisszió Testület lapj ából)
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ESZM~K ~S ESEM~NYEK

A MEGVÁLTÁS JUBILEUMI SZENT~VE UTÁN

..Látjuk, amint bezárul ennek a templomnak szent kapuja - imádkozta egy
kis sajnálkozással. de nagy bizalommal hangjában a Szentatya húsvétvasárnap
a Szent Péter bazilikában - ; de bizonyosan tudjuk, hogya te kegyelmed kapuja
soha be nem zárul azok el őtt , akik hisznek szeretetedben, és hirdetik irgalmas
ságodat. Hagyd nyitva hát, szent Atyánk, kegyelmed klncstárát, és engedd, hogy
mindazok, akiket ebben az évben a b űnbánatra. a megtérésre, a kiengesztelö
désre hívtál, kitartsanak az új életben, megerösödjenek Szentlelked által, és
így földi vándorútjuk végén házad örömébe jussanak."

A megváltás jubileumi szentévét a pápa nyilvánvalóan elökészületnek, mint
egy hídnak szánta az ezredfordulói " nagy" szentév felé. Amikor bejelentette,
sokan meglepve, s őt vegyes érzelmekkel fogadták. Olyan vélemények merültek
föl, hogy az ilyen tömegmegmozdulások ma már nem eléggé korszerűek. Utólag
kiderült: megint csak neki lett igaza. Az első szembetűn ő dolog az volt, hogy
az emberek a világ minden tájáról nagyon is fölfigyeltek a hívó szóra, és egyéni
leg is, csoportosan is az egész jubileumi idö folyamán csak úgy özönlöttek
Rómába. Akárhányszor nem volt elég a két részletben megtartott szerdai álta
lános kihallgatás, a Szentatyának más napokon is egymás után kellett fogadnia
a zarándokcsoportokat. A "mennyiségné'" - több mint tíz millió - azonban
sokkal vigasztalóbb a .mln öséq". Mario Schierano, a jubileumi központi bizott
ság elnöke megállapítja, hogy a zarándokok magatartásában kifejezetten a val
lásos, a lelki elem uralkodott. Nem turista vagy kulturális céllal érkeztek, hanem
hogy elnyerjék a szentévi búcsút, és a szentségekhez járuljanak. Akárhány olasz
hivö éjszaka utazott, a d élelőtt folyamán elvégezték ájtatosságukat, tarisznyából
ettek valamit, és máris indultak vissza. Igazi "búcsújárás" volt ez így, sok fá
radsággal , semmi szórakozással.

Nemcsak egyéni és egyházszervezeti, de társadalmi kihatásai is voltak a
jubileumnak. Különféie társadalm i kategóriák képviselói külön-külön jubileumi
napokat ünnepeltek a Szentatyáva l. Igy került sor a munkásoknak, a művészet

és tudomány képviselóinek, az újságíróknak, a gyerekeknek, a csal ádoknak. a
betegeknek, a fogyatékosoknak és rokkantaknak (ez volt talán a legmeghatóbb),
a vallásos testvérületeknek, a katonáknak, a sportembereknek a jubilumára, és
így tovább. Az egyik legkedvesebb meglepetés a fiatalok szerepe volt az év
folyamán . Ezrével jöttek, tekintélyes számot képviseltek az egyházmegyei vagy
plébániai zarándoklatokban, más nemzetiségű társaikkal közös elmélkedésre,
imára gyűltek össze, hallgatag, fáradságos menetelésekben tettek tanúságot
hitükröl , áldozatosan segítették szegény vagy testileg-szellemileg sérült társai
kat , hogy nekik is lehetövé tegyék az utat. Négy napos külön jubileumuk pedig
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a nagyhét előtt, mintegy a szentév kicsengéseként, sokak szerint az egész esz
tendő legkiemelkedőbb eseménye volt : az első találkozás a Szentatyával szaka
dó esőben, a péntek esti keresztút a Kolosszeumban, Teréz anya és Roger test
vér felejthetetlen elmélkedésével , mindennap egy órás előadás és csendes el
mélkedés az "öröm - szabadság - szeretet" hármas témájáról, a szombati
nagy találkozó a pápával , ez az annyiféle nemzetből összeforrott valóságos
"anll -Bábel" (köztük a hat korea i, akikhez a pápa, közeli látogatása örömére,
külön akart anyanyelvükön szólni , és a Japánból érkezett buddhista küldöttség),
végül pedig a virágvasárnapi körmenet és zárómise. A hosszú szertartás végén
még egymás után hangzott a fiatalok soknyelvű köszönete , és maga a pápa is
alig tudott elszakadni tőlük.

A római események .J ö sze rep l ő le " természetesen a Szentatya volt. De nem
szabad megfeledkeznünk sok névtelen közreműk öd ő szerapéról. püspököktől

világiakig, akik a szervezés és segítés fontos feladatait végezték, örömöt hozva
másoknak is, maguknak is.

Tudjuk azonban , hogy a szentév nemcsak Rómában folyt. A pápa kivánsága
szerint az egyes egyházmegyék püspökein keresztül az egész katolikus világ
helyben is bekapcsolódhatott és be is kapcsolódott. Az akció sikerét már az
igazolja, hogy több országból kérés érkezett Rómába : hosszabbitsák meg a
szentév tartamát. Ezt teljesitették is. Ha nem is lenne k őnnyű dolog lemérni a
hatást a különbözö országokban - lelkiekben ez különben sem "mérhető · ,

és a szívet csak lsten látja - , nem nehéz belátni, mennyire fontos tényező volt
ez az egységes és általános jelleg. Egyfelől jobban tudatosította a helyi egy
házak egységét egymás között és Rómával. Másfelől fokozta a kereszténység
kisugárzását. Kereszténységet mondtunk, nemcsak katolicizmust, hiszen a Szent
atya kezdettől hangsúlyozta: a megváltás , Krisztus keresztje az egész keresz
ténység közös kincse, és igy a többi keresztény egyház is velünk ünnepelheti.
Ebben az esztendőben , amint a megnyitó bulla kitűzte, rendkivüli erővel élhet
tük át a "rendes" keresztény életet. Elsősorban a megtérés és a kiengesztelő

dés gondolata hatotta át a lelk eket, merült fel újra meg újra a megnyilatkozá 
sokban, és igya közgondolkodás is, akarva-nem akarva, jobban felfigyelt rá.
A megváltás nagy titka, ami a jubileumi év középpontjában állt , több elmélke
déssel, a kegyelemeszközök fokozott igénybevételével jobban behatolt a hivők

be, s talán megérintette más felfogású környezetüket is. Ha pedig ez a meg
váltó szeretet közelebb jutott az emberekhez, akkor hitünk lényegéhez kerültünk
közelebb. Tehát örömmel adhatunk hálát a Szentatyával együtt a jubileumi év
minden kegyelméért.

S.M.

A PÁPA TÁVOL-KELETI ÚTJA

II. János Pál nemcsak pápa, hanem misszionárius is. Ez az utazása minden
edd iginél közelebb vitte ahhoz, amit mi a .mlsszlö" fogalmán értünk. Fiatal
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egyházakat járt végig, ahol a kereszténység dinamikusan fejlődő, de többnyire
nagy kisebbségben levő vallás. Dél-Koreában a lakosság 26 %-át teszik ki,
ebből 4,5 % katolikus. A pápát az evangelizálás 200 éves jubileumára hívták
meg. Páratlan jellegű történet ez: világiak hozták be és terjesztették el a ke
reszténységet, állandó érintkezésben a pekingi püspökkel. Jézus vallása olyan
erős gyökeret vert, hogy az első száz évben egymást követő tíz nagy üldözési
hullám sem tudta kitépni. Vértanúk tizezrei tanúskodtak hitük mellett. - Pápua
Új-Guinea 460 OOO krn'-es területének 3 millió lakosából a 913 OOO katolikus ma
a legnagyobb egyház, a kereszténység már 60 %-ot tesz ki. A hithirdetés alig
100 éves , sőt Mount Hagen vidékén csak 50 éves múltra tekint vissza . Az őser

dők alig megközelíthető bennszülött népe még ma is a kőkorszakban él és az
animista vallás követője. - A brit nemzetközösséghez tartozó Salamon-szigetek
(23315 km') 309 OOO lakosából 42 OOO a katolikus, míg Thaiföld (a régi Sziám)
több mint 48 milliónyi népességének 95 %-a buddhista, a keresztények része
sedése mindössze 0,6 %, közülük 200 OOO a katolikus.

A pápa ezen az egyik leghosszabb, az alaszkai stációt is leszámítva 10 napos
útján (máj. 2-12) 38500 km-es utat repült át (a szorokdói lepratelepen ugyan
ennyi szentolvasót ajánlottak föl érte!), öt különböző országban, 11 városban
járt, félszáz beszédet mondott, 9 ünnepélyes szentmisét és egy sor igeliturgiát
tartott (a misék közül kettőn papokat szentelt, egyen keresztelt és bérmált, egy
pedig szentté avatással volt egybekötve). Beszélt angol, francia, pidgin-angol
(Pápua-Új-Guinea "népszerűsített" angolja), koreai , motu törzsi , thai nyelven .
Ez volt huszonegyedik külföldi útja. A 39 Olaszországon belüli utat is beszámít
va mintegy hétszer repülhette volna körül eddig a földet .. .

A programot csak két nem jelentős incidens zavarta meg. Szőulban , úton
a Szeplőtelen Fogantatás temploma felé, egy 22 éves elmebeteg fiatalember
játékpisztolyból rálőtt a pápa - golyóállő üveggel védett - kocsijára. Mount
Hagen felé pedig a repülőgépen adódott kisebb üzemzavar. Visszafelé ki is
cserélték.

Máj. 2-át a Szentatya a repülőn töltötte. A gép este az alaszkai Fairbanks
ban üzemanyagot vett föl. Itt a pápa találkozott a Kínából hazafelé tartó Reagan
elnökkel és az amerikai püspöki kar több tagjával. Majd - esőben - igeliturgiát
tartott az ottanlaknak. Megemlékezett a misszionáriusokról, a hit autentikus
hőseiről, akik szerétettől indítatva emberfölötti teljesítményekre voltak képesek.
Utána még elbeszélgetett a fogyatékosokkal és betegekkel. Fölidézte annak a
kislánynak emlékét is, aki 1981-ben ezen a földön (Anchorage-ben) nefelejcs
csokorral fogadta. Azóta a jó lsten magához szólította ; de szerető tette nem
megy feledésbe.

A Szentatya Koreában mondott beszédein, tanításain vörös fonalként húzó
dott végig néhány alapgondolat. Az első természetszerűen a jubiláló egyház
története s abban is elsősorban a vértanú k hősi példája volt. Tartózkodásának
csúcspontjaként vasárnap, máj. 6-án szentté avatott 103 mártírt: 93 bennszülöt
tet és tíz franciát ; utóbbiak leszármazottaiból többen átjöttek francia föld-
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ről is. A pápa első sz őull látogatása is a "lefejezések dombjának" szólt; a krlp
tában tisztelgett a vértanúk földi maradványai előtt, és helyi szokás szerint egy
terrakotta vázára följegyezte - koreaiul - a nevét. A szentté avatási misére
elhozták az egy éves múködés után kivégzett első bennszülött koreai pap, Kim
András ereklyéjét is. A misén több mint 1 millió ember vett részt, - amint a pápa
bevonulásán is.

A második ismétlődő nagy gondolat az egységé volt. I:rkezésétől búcsúzá
sáig többször kifejezte óhaját : bárcsak a kettészakadt ország ismét békés egy
ségben élhetne . Külön -külön találkozott a hagyományos korea i vallások kép
viselőivel és a nem katolikus keresztényekkel, nagy tisztelettel emlékezve meg
értékeikről. munkájukról, kiemelve az együttmúködés lehetőségeit és szükségét.
A püspökökhöz szólva hangsúlyozta a Rómával való egységet , de egyben az
inkulturációnak, a helyi sajátosságok ápolásának fontosságát ls.

A 8 milliós monstrum város, Szóul székesegyházában a pápa az Istenanyá
nak ajánlotta fel Koreát. Ugyanez ismétlődött a többi országban is, ahová elláto
gatott.

Anélkül, hogy zsúfolt programját nyomon követhetnénk, csak néhány pontot
szeretnénk kiemelni. Látogatása második napját, máj. 4-ét a Szentatya az ország
legszegényebb vidékének kivánta szentelni. Kvangzsu városában szentmise ke
retében megkeresztelt és megbérmált 72 felnőtt hit jelöltet. A szám nem vélet
len : úgy küldte vissza öket környezetükbe, mint Jézus a 72 tanítványt, hogy
tanúskodjanak hitükről. A misén az országnak ezen az egyik legmegpróbáltabb
részén a kiengesztelődésről beszélt: Istennel a gyónásban , az emberekkel a
megbocsátásban. Délután Szorokdo szigetének lepratelepét kereste föl. Ezt a
látogatást először törölték szoros programjából, de az ő kifejezett kivánságára
mégis visszaállították. A 2345 leprás közül 365 katolikus. Naponta kapnak szent
misét, Szent Pál nővérek ápolják a betegeket. A Szentatya áldást osztva járt
körül, majd igeliturgia következett, amelynek során a szenvedés értelméről és
értékéről beszélt, nem mulasztva el köszönetet mondani a személyzetnek sem.
(Ez volt az egyetlen hely, ahol mindjárt koreai nyelven olvasták föl beszédét ;
különben angol szavait szakaszról szakaszra forditották.) A betegek saját ké
szítésű , nem egyszer múvészi ajándékokat adtak át neki , s lelkesen énekelték:
"Közelebb, közelebb, Uram, hozzád . . ." Kedves volt, amikor egy gyerek elesett
a mély meghajlás közben , s a Szentatya természetesen nyomban fölemelte. A
gyerekeknek egyébként külön üzenetet küldött a pápa, ui. máj. 5-e Koreában
gyermeknap. Szeressék Istent és embertársaikat különbség nélkül - kötötte
lelkükre. Mindegyiküknek felajánlja szívét, de különös szeretettel fordul a szen
ved ő és elhagyott gyerekek felé. A világ jövője az ő készségüktől függl

Máj. 5-én a 2 milliós Tegu városában 38 dlakónust szentelt pappá a Szent
atya. I:letük középpontjába az Eukarisztiát állította, nagylelkú szolgálatra hívta
fel őket, főleg a szegények, szenvedök, búnösök közelében . A jelenlevő fiata
lokat külön biztatta: hallják meg az Úr hívó szavát. Délután a 3 milliónyi lakosú
Puszán kikötővárosban 300 OOO munkással, földmúvessel, halásszal találkozott.
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Jó alkalom, hogy rámutasson Jézus munkáséletére, az apostolokra, valamint
arra, hogyan kell igazán megbecsülni a munkát és a munkást.

Máj. 6-án délután a pápa nyitotta meg az országos lelkipásztori konf erenciát.
Este pedig utoljára a liatalokkal találkozott a sportcsarnokban. Kb. 8000-en
voltak, s képviselőik igen komoly kérdéseket vetettek föl a Szentatyának; pl.
ütközés a csal ádban hallottak és az Egyház tan ítása között; hitbeli és szociális
problémák ; a béke ügye. A pápa, mint máskor is, a szeretet, az optimizmus.
az önfegyelem és a hitvalló bátors ág programját szabta eléjük. "Jézus Krisztus
hozzátartozik a jövőtökhöz l - búcsúzott tőlük . - És ez az erőtök annyi külön
b ö z ő nehéz helyzetben ." Szavaira mintegy válaszul felhangzott 1Kor 13 szere
tethimnusza.

A rövid négy nap alatt a pápa láthatólag minél több helyet akart bejárn i,
minél több csoporttal találkozni. A rendezvényeket általában komolyság és
egyszerűség je llemezte, s más utaktól eltérően elég pontosan meg is kezdőd

tek . A munk ások nagyon énekes kedvűeknek bizonyul tak: kórusu k Perosi " Ecce
sacerdos magnus"-ával fogadta, majd a 117. zsoltá rt énekelték Handel Júdás
Makkabeusának dallamára, de koreai népdalt is. A fia talokn ál pedig egy lány
hegedűk ísérettel köszöntötte. "A pápa arca - mondta valaki - megny itotta a
szívek ajtaját. Most van itt először, de már magunkénak érezzük ." I:s egy egye
temi professzor szer int a Szentatya mosolya "a részvétel és alázat keveréke,
keresztény lelkének kifejezé se." De a páp át is nagy örömmel töltötte el ez a
látogatás. Hiszen a vértanúk vére bőven kezdi megteremni gyümölcsét : 1000
bennszülött pap rn űk öd lk , a 17 püspök közül csak három a külföldi , most nyit
ják meg a negyedik szemináriumot a pápa látogatásának emlék ére. Hálás és
biztató szavakkal vett búcsút Ko re át ól, hogy máj. 7-én megérkezzék Pápua-Új
Guinea fővárosába, Port Moresby-be, még aznap este szentmisé t mondva ott.

A világ egyik legérdekesebb vid ékére ért. A bennszülött lakosság teljes
ünnepi díszben fogadta : kifestett arc cal, levél- és faháncsszoknyában, a férfiak
hagyományos fegyvereikkel: bárdd al, fejszével , lándzsával. Sokan közülük hosz
szú gyalogutat tett ek meg az ő se rdő ri át, egyesek súlyos kereszttel a vállukon.
Az istenti sztelete ken nagy szerepet játszott a dobszó és a liturgikus tánc (ez
utóbbi Thaiföldön is) . A felajánlott ajándékok közt elmaradhatatlan volt a virág
füzér és a paradicsommadár, kitöm ve vagy fából kifaragva, amint Thaiföldön
az elefánt. A fiataloktól gyönyörű tolldíszt kapott a pápa, amit azzal tett föl a
fejére , hogy ez " Pápua-Új-Guinea püspöksüvege."

A Szentatya, aki szeret egyszerű emberközelben lenn i, igen jól érezte magát
az itt töltött két napon . Meleg, költő i szavakkal köszöntötte érkezés ekor az or
szágot. A fővárosban , Port Moresby-ben máj. 7-én a hivatásokért misézett. Köz
ben eleredt az eső, de a 40 OOO hivő nem tágított. A végén , miután a pápa meg
áldotta a hozott kegy tárgyakat "és különösen az embereket az egész ország
ban" , a következő rögtönzött párbe széd folyt le : "Pápa, szeretünk l" - " I:n is
szeretlek titeket. Ti szeretitek Jézust?" - " Igen !" - " I:s ő szeret titeket. Ti
igen szeretetreméltó emberek vagytok. Remélem , holnap ismét találkozunk.
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Jóestét, jóéjszakátl Dicsértessék a Jézus Krisztusi" Elképzelhető a tömeg lel
kes ujjongása. - Kedd délelőtt az ország belsejében, Mount Hagen-ben misé
zett. Majd a fővárosba visszarepülve a püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel,
világIakkai, betegekkel találkozott, végül pedig a kormányzóval. Hálát adott a
Gondviselésnek, hogy eljöhetett ide, mert " látni akartalak benneteket, ami le
hetetlen, ha nem jövök el. A püspököket időnként látom ad limina látogatáson ,
de a többit nem." Este a püspökökkel vacsorázva még egy programon kívüli
beszédet is mondott. Az Egyház - emelte ki - mindenütt missziós jellegű , nem
csak a harmadik világban. S kérte őket: imádkozzanak a megújulásra szoruló
NyugatértI

Máj. 9-én 3500 km-es utat repült át innen a pápa, hogy a sokak számára
teljesen ismeretlen Salamon-szigeteket fölkeresse, ott 8 órát tölthessen, - s
ezalatt a népesség minden csoportjával találkozott: a kormányzótól a börtön
lakókig, a püspököktől a világiakig, a betegektől a szabadtéri misére fölsereg
lett tömegekig. Meglátogatta a mindössze 6 éves nagy székesegyházat. A pidgin
angolul mondott misén szentségi katekézist tartott, és nagyon kiemelte a ki
engesztelődést. Hiszen a 2. világháború alatt ezrek estek itt áldozatul , "kiérde
melve" a vidéknek a "zöld pokol" nevet. - A nagy eseményre nemcsak a kör
nyező szigetekről jöttek el a fővárosba, Honiarába, hanem még Mikronéziából
és Polinéziából is érkezett két tánccsoport. A pápának a hatóságok felajánlották
a város kulcsait, és kijelentették, hogy diplomáciai viszonyt kívánnak létesíteni
a Szentszékkel. O búcsúzáskor, utalva a bölcs királyról kapott nevükre, meg
állapította, hogy maga is tanult tőlük ottléte alatt.

Máj. 10-én reggel , miután a pápa egyenként köszönetet mondott aszállásául
szolgáló nunciatúra lakóinak, és "a szív és a hit protokollja szerinti" érzékeny
búcsút vett Új-Guineától , útra kelt Thaiföld felé . Itt töltötte útjának utolsó másfél
napját. A buddhista főpátriárka, akinél tisztelgett, meg is jegyezte , hogy ez az
idó nagyon kevés, máskor is el kell jönnie. Amire a pápa római meghívással
válaszolt. (Elődje már járt VI. Pál pápánál 1972-ben.) Ezt a találkozást a pápa
maga nevezte " történelmi jelentőségű"-nek, s annak a reményének adott ki
fejezést, hogya jövőben nagy hatással lesz katolikusok és buddhisták viszonyá
ra. Mikőzben a gép a levegőt szelte, a manilai "Radio Veritas" beolvasta a
Szentatya hangszalagra mondott francia nyelvü üzenetét Vietnamnak: együtt
érzés, biztatás, a vallási értékek kiemelése jellemezte.

Thaiföldön valóságos szauna-éghajlat fogadta az érkezőket. A fogadáson a
trónörökös herceg akasztotta nyakába a virágfüzért. Bhumibol király a palotá
ban várta. A sportpályán a világbékéért mutatott be szentmisét. Jelen volt az
ország 22 püspöke - valamennyi thai -, 200 koncelebráló pap és 50 OOO főnyi

tömeg. Másnap, 12-én, az utolsó napon a program igen zsúfolt volt. Mivel Thai
föld egyik fő problémája a nagylelkűen befogadott rengeteg menekült, a pápa
mIndenekelőtt Phanat Nikhom menekülttáborát kereste föl: "Egy testvér szíve
jön közétek Jézus Krisztus nevében, és egyenként átölel benneteket. Ne veszít-
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sétek el személyiségeteket és reménye teketl" De nem maradt puszta szavaknál;
50 OOO $ segftséget ajánlott föl.

A nap fénypontja a délutáni papszentelési mise volt, ahol 23 új szolgával
gyarapodott a thaiföldi egyház. A szartart ás latinul folyt le. A Szentatya túláradó
öröme a mise végén a következő thai nyelvű rögtönzésben csordult ki : "Szeret
lek benneteket. Szeretem a föld minden népét."

Milyen jó a föld végső határain is tudni : valaki lsten nevében szeret minket!
Spectator

IN MEMORIAM KARL RAHNER Ct 1984. máre. 30.)
Részletek az osztrák rádióban 1980-ban adott interjúból

Miért lenne szégyen, hogy az ember elmondhatja: rendes, keresztényien
jámbor, kemény munkához szokott családban jött a világra, ahol valójában töb
bé-kevésbé minden rendben van? A gyerekek talán itt-ott lusták vagy veszek
szenek, a szülök talán néha összeszidják őket ; de a mamának sokat kell dol
goznia , az apának középi skolai tanársága mellett még korrepetálnia, hogy a
hét gyerek rendesen felnőhessen . De vasárnap kalács van, és elmegyünk Frei
burg mellett a hegyek közé a nagymamához. Egyszóval a család tulajdonkép
pen érintetlen; minden gyerek rendesen fejlőd ik , mind iskolába jár és leérett
ségizik, bár legalább tizennégy éva korkülönbség a legidősebb és a legfiata
labb között. Másfelől nem is izgatóan érdekes mindez; gyerekkoromból nem
tudnék nagystflű, érdekfeszítő történeteket mesélni.

Négy évvel i d ősebb bátyám már elhatározta magát, és rövid katonáskodás
után 1919 januárjában a vorarlbergi Feldk irchben belépett a német jezsu iták no
vlciátusába. Ennyiben azt lehet mondani, hogy / nálam is / minden - legalább
felületesen tekintve - normállsan. szabályosan és nagy izgalmak néikül történt.
De azért nem szabad túl ártalmatlanul sem elképzelni a dolgot. Minden fiatal
nak megvannak a maga problémái, legalábbis belül , talán csak lenyeli öket.
I:n a fekete-erdei vérmérsékletemmel, tehát bizonyos szkeptikus melankóiiával,
persze nem éppen az az ember voltam, aki az életet eleve túl egyszerűvé és
vidámmá teszi magának. De ha azt mondja, hogy ép világban nőttem föl, akkor
ezt felelném : Igen, igy van, hála Istennek.

Az a tárgyilag és önmagában adott kérdés, hogy valak i pap akar-e lenni
vagy szerzetes is, nem ferences, hanem jezsuita - ez az én esetemben tény
legesen el volt intézve: mindig pap akartam lenni és jezsuita. Hogy miért, azt
tulajdonképpen már nem tudom egész pontosan. Azt hiszem, egyszer már el
mondtam egy spanyol folyóiratban, amely szintén az indítékaimról kérdezős

ködött: Magától értetődően értelmes indftékoknak kellett lenniök, és biztosan
vallásos indrtékok ls belejátszoltak, egy bizonyos teológiai problematika indi
tása , amibe az ember be akart hatolni. De egy fiatalember indrtékai eltűnnek,

a későbbi életben nem olyan kézzelfoghatók, és ez nem is szükséges. Ha meg-
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kérde z, hogy megint jezsuit a lennék-e, azt felelném: Ha most úgy lennék, mint
akkor, hát magától értetőd ik, és a mai következményeit sem bánom. Azt hiszem,
az ember éppen egy ép világban valódi hívás miatt határozza el magát, ami
bensőleg lefoglalja, és állhatatos marad ezen a vonalon. A végén aztán öreg
ember, és elégedett elmúlt élete folyásával.

Soha nem alkalmaznám magamra a hivatásos filozófus meglisztelő eimét ;
igazából túl kevés filo zófiát olvastam ahhoz, hogy ilyet állIthassak. Pullachban.
ahol a filozó fiánk volt, először rendes újskolasztikus filozó fiát tanultam annak
szakjaiva l, némi Intell igenc iával és okossággal . .. De kezdetben arra szántak,
hogy filozófiatörténetet tan ítsak Pullachban. Ez a szándék elk ísért a teológián
át is. Ezért a teológia elvégzése után P. Lotz-cal együtt Freiburgban még egy
szer filozófiai tanulmányokat folytattam két éven át, és doktori érteke zést is
írtam belőle. Amivel megbuktam. Később mégis kinyom atták, több német ki
adást ért, s lefordították franciára, angoira és más nyelvekre. A sikeres disszer
tációm viszont nem jelent meg, mert hirtelen álirányítottak Innsbruckba, és
aztán ez az egész filozófiai múlt meglehetősen közömbössé vált számomra.
Bevettem magam a teolőgiába, és tulajdonképpen meg is maradtam ennél a
mesterségnél egész életemben. Bár hadd jegyzem meg mindjárt - és ezt is
mindig kifejezetten hangoztattam - , hogy való jában nem voltam teológ iatudós ,
és egyáltalá n nem is akartam az lenni. Nem, igazából nem múveltem tudom á
nyos teológiát, job ban mondva csak nagyon kevéssé. Eltekin tve csak igen ké
sőn írt "A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába " (1976) c. múvem
től , tul ajdonképpen mindig egyes kérdéseket tárgyaltam, éspedig csak azért.
hogy a mai embert érdeklő ilyen kérdéseket egy kicsit jobban értelmezzek,
megmagyarázzak. Azt mondanám : mindig az igehirdetés, a préd ikáció, a lelki
pásztorkodás miatt múveltem a teológiát. Ezért viszonylag sok tipikus értelem
ben vett jámbor könyvet írtam , például "Az ima keservéről és áldásáról" (1949).
"Szentóra és ájta tosság Krisztus szenvedéséről" (1949) és hasonlókat. Barátom
mal, Herbert Furtwii nglerrel kiadattam egy kis könyvet : ..Mári a, az Úrnak Anyja" ,
amely bibliai prédikációka t tartalmaz (1956). Egyszóval : nem vagyok tudós és
nem is akarok lenni, hanem olyan keresztény, aki komol yan veszi a keresz
ténységet, elfogulatlanul él a mában, és hagyja, hogy az felad ja neki ezt meg
amazt a kérdést, aztán a harmadikat meg a huszadikat, amiről elgondolkod ik.
Ha ezt "teológiának" akar ják hívni , hát jó.

Hogy a zsinaton valami különös szerepet játszottam volna, arra igazából
nem emlékszem . A legelején talán kicsit másképp volt. Ratzinger és én Frings
bí boros égisze alatt összeál1ftottuk / az egyházról szóló / konstitúció vázlatát.
amelyet aztán a német püspökök sokszorosftottak és minden püspöki karnak
megkül dtek. De ez aztán igen hamar az asztal alá került , viszont nem kis mér
tékben hozzájáruit, hogy lényegében minden zsinat előtti szkéma odakerült,
és a zsinat minden határozattal és konstitúcióval új ra kezdte a munkát. A zsinat
előtti stilusú szkémák, amelyeket e lőzőleg római teológusok állítottak össze,
nagymértékben újskolaszlikát tartalmaztak, úgyhogy egyes pontokon Igazán
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hálát adhatunk Istennek, hogy asztal alá kerültek. De ettől az ösztönzéstől talán
eltek intve - ami aztán tulajdonképpen XXIII. János révén hozta meg a fo rdu
latot , Döpfner, Frings stb. bíboros befolyására, a búcsút a zsinat el őtti szkémák
tól és az újakhoz való eljutást, amiket egészen más teológusok csináltak 
igazán nem gondolnám, hogy itt különös és fogható érdemeim lennének. Persze
szorgalmasan dolgoztam , ami rettentő fárads ágos volt - nem ecsetelhetem
most, hogyan találta meg egy-egy ilyen határozat, adott esetben százakra rnenö
püspöki [avltásl javaslat után, azt a fogalmazást, amit aztán a zsinat elfogadott.

Azt hiszem, a zsinat végső, alapvető ösztönzése i egész biztosan megmarad 
nak. Már csak azért is, mert ma már ezek az egyház általános tudatában egy
általán nem prob lémák, a konzervatlvokéban sem. Gondoljon például a vallás
és lelki ismereti szabadság felfog ására, úgy, ahogyan Murphy és más amerikaiak
kereszt ülvitték: ez a felfogás ma már olyan magától értetődő, hogy a konzer
vatlvok sem látnak benne többé problémáI. Már az egyház konzervatlv szárnyán
is rendk Ivüli változások álltak be.

I:n egy "régimód i" jezsuita szeretnék lenni , akinek alapjában véve semmit
sem szabad jelentenie, hogy teológiát ad-e elő Innsbruckban, vagy talán Bra
zlllában törődik kis süvölvényekkel, vagy pedig Indi ában őrlődik föl a munká
ban. Hiszen az egyház és az evangélium rende lkezésére bocsátottam magam,
nem azért, hogy híres professzor legyen belőlem , hanem hogy az ember meg
tegye a kötelességét, és valamennyire a több i emberért éljen, minden termé
szetszerú önzése mellett.

Kl!T E5KOVORE

(Beszéd 1950. jún . 26-án Pompeiben.)

Ebben az ünnepélyes pillanatban életetek legfonto sabb dönté se előtt álltok.
lsten kegyelmével örök szövetséget akartok kötni , életreszóló szövetséget mind
halálig, a házasság szentségében. Nagyszerú isteni terv ez: amikor szeretetben
átadjátok magatokat egymásnak, egyúttal isteni életet is adtok egymásnak. Mert
a házasság szentségét nem a pap szolgá ltatja ki, ő csak megáldja lsten nevé
ben szövetségteket. Maguk a házasfelek szolgáltatják ki egymásnak a szent
séget Krisztus nevében : a férfi a nőnek és a nő a férfinek. Ezért olyan nagy
ti tok a házasság. A szeretett ember szIvét kölcsönösen lsten elé viszitek, az ő

trónusánál áldást kap, átizzik az isteni élettől , csordultig telik hitvesi szeretettel,
- azután pedig lsten szeretetében kicse rélitek szIveteket.

örülök, hogy éppen ma áldhatom meg házasságotokat, pappá szentelésem
12. évfordulój án. Hiszen a házasélet , a családi élet is papság. Az oltár az asz
szonynak, az édesanyának a szIve: oda viszik a férj és a gyerekek szerete tük
áldozatát, s onnét merltenek bátorságot és izzó elszánást az áldozathoz napi
gond jaikban. A pap a férj : neki kell gondoskodnia a mindennapi kenyérről,
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amint a pap is mindennap elkészíti a lelkeknek az oltár kenyerét. Legyen hát
életetek bensőséges áldozati élet lsten olt áránál.

Messziről jöttetek ide. Apátok nincs itt , de mennyei Atya megáld benneteket
és szövetségeteket. I:desanyátok nincs itt, de az égi I:desanya itt az ő szen
télyében szerető szemmel tekint rátok , és biztosít anyai szeretetéről és oltal
máról.

Ajándékul mindegyikőtöknek egy-egy olvasót szeretnék adni, hogy magatok
kal vigyétek az életre. Az egyik a katakombákból való : egyszerü és erős , mint
a férfi hite és jelleme. A másik a loretói litánia titkaival van dfszitve, gazdag
és tarka, mint az asszony lelke és kedélye . Imádkozzátok gyakran; imádkozzá
tok közösen is. Ez a közös ima erőt és bátorságot fog hozni. A házasélet tulaj
donképpen állandó olvasóima. Erős hittel kell megkezdenetek, hogy az Atya,
a Fiú és a Szentlélek dicsőségére szolgáljon. Tele van titokkal is. Vannak ben
ne örvendetes órák, mint az Istenanya életében . . . ..akit te, Szent szüz, a Szent
lélektől fogantál. Erzsébetet látogatván hordoztál, a világra szültél, a templom
ban bemutattál . .." De a szenvedés órái is jelentkezni fognak életetekben,
nehéz Getszemáni kerti órák és kereszthordozás. Ilyen órákban nyúljatok az
olvasó után. A dicsőséges titkok pedig a család gyarapodása lesznek, a család i
ünnepek, végül pedig a mennybemenetel , szárnos gyermek körében .

Római földön állunk. Kornéliához, a gazdag patríciusfeleséghez eljött egy
szer egy barátnője, és kérte : mutasd meg az ékszereidetl A nemes római nő

elővezette a gyermekeit: Nézd, ezek az én koronám és az ékszereimi A keresz
tény házasság koronája a nagy család, ékszere a sok gyermek . A Teremtő lsten
áldja meg szövetségeteket sok gyermekkel az ő nagyobb d icsőségére, a ti
örömötökre, és hazátok javára!

(Levél 1955. máj. 25-én.)

Köszönöm , kedves kishúgom, hogy közölted nagy titkodat és nagy oromo
det. Azt hiszem, nem puszta véletlen, hogy éppen els ő áldozásod napján és most
írt ál, Gondoltál-e rá, milyen hasonlóság áll fönn a két szentség között? Az első

szentáldozásban az eukarisztikus Jézusnak ajándékoztad magadat , és ő neked
ajándékozta magát. A házasság is kölcsönös ajándékozás. Nemcsak szerelmet
adtok egymásnak: még sokkal többet. Szent Pál azt mondja: ..nagy titok" a
házasság. Mert legmélyebb értelmében Krisztus jegyességét jelképezi az Egy
házzal. Krisztus szerette az Egyházat, és odaadta magát érte áldozati halálában ,
amire minden szentmiseáldozat és minden szentáldozás emlékeztet bennünket,
- hogy megszentelje a keresztvfz fürdőjében való megtisztítással. A házasság
is nagy önátadás. Testileg, hogy szeretetben és hüségben életet adjatok földi
zarándokoknak, akik egyben az ég polgárai; de lelki összeforrás is: életszövet
ségetek csak akkor lesz boldog, ha megvalósítjátok a szép mondást: ..Két lé
lek, de csak egy gond olat; két akarat, de egyetlen tett; két szfv, azonos szfv
verés." Sőt még tovább ls van: a házasság eljegyzés Istennel is, éppen mert
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nagy szentség. Házasságkötésetek pillanatában papként fogtok cselekedni.
mint az Istenember képviselői, mint lsten titkainak sáfárai (1Kor 4,1)... Igen "
szavatokkal megnyitjátok a szentségi kegyelmek kincstárát; kölcsönös esküvői

ajándékotok lsten lesz, a megszentelő kegyelem és a szentségi kegyelm ek.
Szerelmetek így az lsten iránti szeretet tüzét gyújtja ki bennetek. Meggyújtja
családi életetek tüzét is, hogy ez a tűzhely soha ki ne aludjék, hanem szakadat 
lanul meleget sugározzon, amelynél ti magatok és gyermekeitek melegedhet
nek, - gyermeke itek , lsten teremtői akaratával való titokzatos közreműködése

tek nemes gyümölcsei.

Szép napot választottatok esküvőtökre : pünkösd napját , amikor a Szeretet
Lelke szívünkbe áradt. O gyújtsa lángra mindig újból családi tüzeteket. Május
31-e Márla-ünnep ls; Mária legyen családotok Királynője, amint Krisztus a Ki
rálya. I:s a közös szentáldozás a nászmisén mindig emlékeztetni fog benneteket
az áldozat szellemére. amivel Krisztus megváltott bennünket, és amivel nektek
is viselnetek kell a köz ös terh et. Az Istenanya esdje ki nektek az igazi családi
szellemet, a názáreti Szentcsaládét!

Ory Miklós

A CSALÁDOK JUBILEUMA RÖMÁBAN

Jelentőségteljes napr a esett a családok jubi leuma megvált ásunk emlékévé
ben. Márc . 25-e volt , nagybö jt harmadik vasárnap ja. Gyümöl csoltó Boldog
asszony ünnepe ez, bár liturgikus megülését a vasárnap miatt előző napra
tették át. Egyben pontosan egy éve volt a szentév kezdetének.

T!zez rével utaztak a családok gyermekeikkel együtt a világ minden részéból
Rómába. A pápa a Szent Péter téren mutatta be a szentmisét. A napi olvas
mányokhoz kapcsolódó homíliájában először a kegyelem ..é l ő vlzé r ő l " szólt a
házasság szentségében. majd drámai erővel írta le, hogyan kísérti a mai em
ber Istent - a pusztában vándorló zsidókhoz hasonlóan - a családi élet terén
is, és jellemezte Jézus nagyszerű pedagógiáját a szamar itánus nővel szemben.
Olyan adatok láttán, mint hogy pl. az USA-ban évente kb. 1,2 millió magzatel
hajtás történik, vagy hogy az NSZK a világon az uto lsó helyen áll a népszapo 
rulat listájában, a pápától felvázolt képet nem mondh atjuk túlzónak. - A jelen
levő házaspárok házassági igéretük megújftásával Ismételten hitet tettek a ke
resztény családi élet mellett.

Még egy rendkivüli mozzanattal akarta a Szentatya ezt a jubileumot ünne
pélyesebbé tenni : a szentmise végén megújította a világ felajánlását Mária
Szeplótelen Szfvének. Kivánsága szerint erre az alkalomra áthozták Fatlmából
az ottani Mária-szobrot, amelyet 1982. máj. 13-án ő maga keresett fel. A s züz
anya most mintegy ..visszaadta a látogatást" . Szombat délutántó l kedd reggelig
többszö r nyilt alkalm uk a zarándokoknak és a rómaiaknak imádkozni elátte .
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Szombat este pedig a Szentatya magánlakosztályába vitték, s ott ő és közvet
len környezete virrasztva töltötte előtte az éjszakát.

A két mozzanat összefüggését a felajánló ima elött a pápa a következő sza
vakkal világitotta meg: "A család az Egyház szive. Szálljon fel ma ebböl a szív
ből különleges odaszentelés az lstenszülö Szivének. A megváltás jubileumi
évében meg akarjuk vallan i, hogy a Szeretet nagyobb a búnnél és az embert ,
a világot fenyegető minden rossznál." Maga a felajánló ima lényegében a Fa
timá ban mondottnak megismétlése volt (I. Szolgálat 55/53) . A világ összes püs
pökei, ki-ki a maga székhelyén , csatlakoztak az aktushoz .

Délután a VI. Pál csarnokban gyúltek össze a családok. Tizenegy házaspár
tett a pápa jelenlétében tanúság ot a megváltás erejéröl családi életükben. A
beszámoló kat a két híres Focolare-kórus, a Gen verde és Gen rosso énekei ,
egy jelenet és egy balett festették alá. A tanúságtévőket a világ minden részéből

válogatták össze: volt köztük fülöp-szigeti, brazil, spanyol , nyugatnémet, francia,
olasz stb. Egyes esetekben belső nehézségek merültek föl a házastársak között ,
máskor a jó léti társadalom anyagias légköre vagy a gyermek vállalásával járó
kockázat jelentette a próbatételt, vagy éppen az alkohol és a káb ítószerek tra
gikus tapasztalatán ment át az egyik fél. De Krisztusba kapaszkodva mindig
sikerült megtalálni a megoldást. Legmegragadóbb volt a kék kimonóba öltözött
törékeny Cecili a Lo, Hong-Kong-bő l való család anya tanúsága . akinek múlt év
aug. 28-án szeme látára gyilkolták meg lányát, mert meg akarta védeni tiszta
ságát. Cec ilia elmondta, hogyan küzdötte át magát a kezdeti kétségbeesésből

a megbocsátásig, akárcsak lelki rokona, Goretti Mária édesanyja. Eredmény :
férje és nővére most kéri a keresztséget.

A tanúságtételek meggondolkoztató légkörébe kedves változatosságot hozott
a spanyol házaspár két élénk gyereke , akik mindenáron ki akarták húzni apjuk
kezébő l a kézira tot, végül pedig odaszaladtak a pápához és az ölébe teleped
tek, a "megtámadott" örömére és a jelenlevök élénk derü ltsége közepett.

Végül a Szentatya beszédet intézett a 7000 fónyi gyülekezethez. Szent Pállal
fordult hozzájuk : . Krlsztus nevében kérünk: engesztelódjetek ki az Istennel!"
(2Kor 5,20) Hármas meghivást jelent ez: "Engesztelódjetek kl a kezdet Istenével,
vagyis múltotokkal! Engesztelödjetek ki a reménység Istenével: jövótökkel! En
gesztel ödjetek ki a szeretet Istenével : jelenetekkel!" Végül az imádságot, külö
nösen a közös imát kötötte lelkükre. "Az együtt imádkozó család együtt is ma
rad; az imádkozó család rneqrnent!" A családegyházaknak világosságot és lsten
szeretetét kell megvinniök a világba

S. M.

A REJTOZO ISTEN

Igen, tudom , itt vagy bennem. Itt vagy kegyelmeddel, itt vagy szereteteddel.
Mindennap valóságosan hozzám költözöl, és lelkem legmélyén ütötted fel állan-
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dó lakásod. Megengedted, hogy egészen szorosan Hozzád tartozzam. Kerestél
engem. szélt ál hozzám, és feleltél szeretetem szavára. Egy vagy velem, jobban,
mint anya gyermekével. férj feleségével. Enyém vagy, mélységesen enyém, s
csak szívemmel együtt lehetne kitépni belőlem Tége d. Ó, de mért rejtőzöl el
olyan nagyon? .. .

Templom a lelkem, ahol állandóan ott virrasztasz ; és én oly rideg, részvét
lenül kongó léptekkel járok-kelek ennek a templomnak kőkockáin. Alapjában
véve nem nagyon tudok mit kezdeni Veled. Az a a szokásszerű szórakozottság,
amely imaéletemet jellemzi, s amelyet már nem is igen veszek szívemre, bizony
nem nagy örömet jelenthet Neked. lOs ha kegyelmedből néha tudok szépen,
ihletetten szóln i Rólad . .. jaj, mások számára van az, és míg nekik beszélek,
magam nagyon is méltó vagyok az elvetésre! A szö, a betű zengheti a Te dicsé
retedet . . . s a lélek, amelyből fakad , sokszor a legkisebb áldozatra sem képes
lOrted.

los aztán a mindennél nagyobb, fájdalmasabb üresség, a szakadék belsó
és k űlsö közöttl Magamba veszlek, Uram , tudom , bennem vagy, - de bizony
ugyancsak jól elrejtleki Úgyeltemetlek, mint nagypéntek délutánján a jámbor
lelkek, még le is kötöziek, hogy véletlen meg ne mozdulh ass sírodban. Termé
szeti adottságaim, megrögzött rossz szokásaim, lehetetlen modorom mint meg
annyi gát meredezik Eléd , ha hatni és működni akarnál belőlem. Mennyire ha
lálra ítéll ek Téged, lelkemnek Istene, aki bennem élsz, akit mégis csak minden
nél jobban szeretek, s akit oly kegyetlenül bántoki Nem, nem lehet ebbe bele
nyugodnI. Te állandóan kopogtatsz, zörg etsz belülről - nem kívülről többé,
hisz bebocsátottalak, lelkemnek minden ajtaját megnyitottam Neked, de most
már hogyan találod meg az utat visszafelé? .. ' " olyan kényelmetlen dolog
most felk elni és kinyit ni azt a rozsdás kaput! Két retesz tartja : az egyiknek
rossz szokás, a másiknak rosszaka rat a neve. Ami a zárat illeti, az a mi sze
mélyes titk unk. Kulcsa elveszett . . ... (Claude l) Látod , képes vagyok kényelme
sen elheverni - mint reggel az ágyban - napszám, évszám, s elhallgatni a Te
kopogásodat, zörgetésed et. Hallg atni úgy, hogy nem is nagyon hatódom meg
tőle . Néha megpróbálok összegyűjteni egy kis energiát és nekifeszüini az aj
tóknak, - aztán újból visszahullok a mindennap szürke kisszerűségébe és
nyomorúságába, az ezredszer is ugyanolyan hibák közé . . .

Mondd , én lelkemnek elrejtőzött, fogolyként é lő Istene, mikor fogom tudni
elegyengetn i utadat , hogy megszülethessél belőlem? Milyen keserves is az, hogy
akinek talán könnyebb lenne életébe vinni Téged, az rendesen visszariad a
végső ..Igen" szavától. Akiben pedig megvan ez a végsőkig való odaadottság,
az gyakorlatban nem szokta komolyan venn i, amit kimondott. S így aztán válo
gathasz a lelkek közt olyan szállásokban, amelyekből egy-egy szélroham vagy
földi vendég kopogtatása elűz, meg olyanokban, ahol meg kell fullad nod a
levegőtlen, bűzös sötétségben. . . Bár inkább Te fullasztanál meg bennem
mindent, ami szűk és kicsinyes, ami nyomorult és levegőtlen! Tudom, egyre
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súrúbben tö ltesz és burkolsz be, én Atmoszférám ; de lelkemnek sziklái és vár
falai olyan jól bepréselik még most is ezt az itteni légkört, hogy a velem talál
kozó testvérek édes -keveset sejt hetnek belölel I:s amit sejtenek, - azt is ide
genségnek, elvá lasztó nak, botránynak .. . ahelyett, hogy Téged sugároználak
felé jük , édes otthoni lsten , és Hozzád vinném haza öket.

Igy rejte lek hát el Téged , Uram. [gy rejtelek el Téged , noha azért próbáltál
eleven tabernákulumoddá tenn i, hogy monstranciáddá legyek. Nem,nem talá
lok mentséget magamnak, és bámulom irgalmadat, hogy még mind ig találsz
mentséget számomra . Hogy szeretlek? Micsoda szeretet az, amely nem teszi
az O akaratát? A jószándék ? Megérdemli-e nevét, ha nem nyúl komolya n az
eszközökhöz?

I:s mégis . . . Az, hogy nem távozol el töl em, mutatja , hogy akarsz velem
valam it. Te nem változt atod meg tervedet, nem vonod vissza hívásodat. I:s
annyit tudok, halálos biztonsággal , hogy : hívtál. Nincs más utam, mint a min
dennapos újrakezdés, s bár mindennap tudn ámI Hiszem, hogy dolgozol ben
nem, hogy amint az évek telnek, megrendül , leom lik egy-egy gát, egy-egy szik
la . . . csak hogy nem tudok már komolyan vésót és kalapácsot ragadni én is,
hogy segítsek Neked , hogy felszínre hozzalak, lelkem bányaom lásainak Elte
metettjét . . .

Medd ig? . . . Te tudod, Uram. Ó, bár a múló évek az alázat húmuszába hulla
nának , s nem a türelmetlen keserúség gyökérzetét tápláln ák bennem. I:s bár
megértóbbé, türelmesebbé tenne a Te megfoghatat lan türelmednek és jósá
godn ak látása. Látod , még mind ig nem tudom megér teni a lélek iszonyát a vég
sö odaadástól - az iszonyt, amit pedig magam is átéltem, - éppoly kevéssé,
mint a Neked odaadott lélek mindennapos hitványs ágát : azt az állapotot. ami
ben nyakig benne vagyok magam isi Ó én lelkemnek rej t ő z ő Istenei I:píls hidat
bennem I Hidat, amelyre ráléphet isteni lábad. Hida t, amelyen átlebeghetsz szl
vem mélyéból ajkam pereméig, onnan a testvérszivekbe és az lsten Szíve kö
zepébe! Istenem, rejtózó lsten, mindenható vagy i Hallgass meg engem I

Ida

MISSZiÓS LEVELEK AZSIÁBÓL

A legmélyebb szeretettel értesftem, hogya hozzám küldött levelet a benne lévő

csekkel megkaptam. A bank 3 hónap múlva adja kl az összeget. Franciska nővér az
elözö küldeményért kapott 1102 ruplt . 800·ért bevásárolt egy hónapra való élelmiszert
a szegényház lakóinak, lisztet , rlzskását, lencsét, olajat, teát, cukrot; ami maradt, abból
fogja fizetni két nagyon szegény lánynak a fölvételét. Mind a kettő ápolönönek akar
tanulnI. A kórházakban csak úgy veszik föl, ha első vagy második osztályú papírja
van, de ha 3. osztályú, akkor küldik gyárakba dolgozni. és ez Igen veszélyes a fiatal
lányokra ebben a mohamedán országban. A katolikus szülök nem ls engedik a lányo
kat egyedülkimennI.

77



Mi bezártuk a kisbabák otthon át , de nyitottunk egy koll ég1umot szegény ka.tollkus
falusi lányok számára, akik szeretnének valami oklevelet szerezni, amivel később mun
kát kapnak, de a szülelk nem engedik meg, hogy k ésö este járjanak haza. Ha tudják,
hogya lányuk a nővérekn él van, akkor megnyugszanak. Ez kicsit nehéz lesz, ugyanis
már két helyen be kellett zárnunk Ilyen szállást, mert a kapuban mindig ott ült a sem
mirevaló f iatalság. De itt a rendörök Igen közel vannak hozzánk, 'és segitségünkre
lesznek, ha valami fog t ört énni.

Legutóbb ls hoztak hozzánk két klsbabé t, ezeket elhelyeztük a közeli Szt . József
kórház b ölcsőd é l ében . Oda csak gyógyithatatlan betegeket és kisgyerekeket vesznek
föl. Fönöknö anyánk és én mentünk velük. IOn ott maradtam egy hétig, úgy mondták,
hogy pihenni, de kl tudna pihenni, amikor láttam, hogya n őv érelmnek a fejük búbján
felül a munka, segítettem, amit csak tudtam. Egy hét múlva a fOnöknó anya azt mondta :
.Sr . Györgylke, visszav iszem, mert nem akarom látni többé, hogy egy 84 éves növ ér
Itt dolgozzék , mint egy 25 éves fiatal: Tehát jobb az engedelmesség, mint az áldozat .
- [gy nem vesztettünk semmit, és a kis ártatlan lelkek ls nyertek, rnert a nem kell
kis csecsemők, akik hozzánk kerülnek, nem lesznek eladva mint az állatok, és ha az
Úr Jézus élet et ad nekik, megtal álják a jó örökbefogadó szüleiket.

IOn ls nagyon rosszul kezdtem az 1984. évet , Január hónapot a kórházban töltöttem,
a szivem adott elég kellemetlenséget. Két napig mozdulatlan voltam. felad ták a bete
gek szentségét, és várták, hogy mikor repülök az örök otthonba, de a sok lma vissza
tartott. Febr. 2-án visszaszállítottak a zárdánkba, egy hónapot adott a doktor plhen öre,
most már azon ls túl vagyok, és hálát adok az Úr Jézusnak, hogy tudok járkálni, ha
bottal ls . A bal szememre már régebben nem látok semmit, kérek Imát, hogy az Úr
Jézus őrizze meg a jobb szememet. de ne az én akaratom legyen meg, hanem az Ov é.

Sr. Márla Györgylke
Azlz Bhattl Rd. 242
Rawalpindl , W. Paklstan

+
Ha késOn fog ls odaérnl levelem, hálás sziwel jövök boldog, szent, örömteljes ka

rácsonyi ünnepeket kívánni, legalább a folytatását, amiben a .Szolgálat· ls igazi .szol
gálatot" t esz. Kett öset. mert hozza az Úr Jézus szavalt és vele a magyar sz öt, ami
szintén nagy öröm. Ez évben magamra maradtam . A másik két növ ér fönt r89lldt a
libanoni hegyek között. No de ez ls áldozat a mlsszl ós életből. Most érzem csak, milyen
kemény az egyedüllét: senkivel sz öt váltani, megosztani hírt , levelet , örömöt, bánatot .
Sr. Adel aide Ide van szánva, mert fönn a libanoni hegyek között nagy a hideg, amit O
nem bIr kl. De nehéz mozdulni a mal kürülmények között . Sr. Glullana pedig le van
kötve az Iskolával. IOn? A jó lsten rabja vagyok, kis tolókocsImban, egy Igen jó ápoló
Nővérkémmel. Amit tudok, varrással, stoppolással én ls hozzájárulok a munkához, de
a mozdulatlanság nehéz, lábaim használhatatlanok, pedig sok gyógyszerrel próbálják
javltanl. Fiat voluntas Del. amIg O akarja. Más testvérkék oly sok az épet Irnak apostoli
munkájukröl . én nem tudok erről irnl semmit . (Hát az Imádság és az áldozat. k. Nővér?
Szerk.) Nemrégiben volt egy kis versecske egy elhunyt falusi paptestvérr öl, amit úgy
szeretek elmondani : . én csak az lsten kis tlllnkója voltam . . : Hát Igy akarok lenni
és ennek lenn i én ls. mert mást nem tudok tenni, amig a jó lsten Itt hagy.

(Egy kés öbbl levélbOI:) A jó lsten úgy intézte, hogy az egész Nagyhét valóban nagy
hét lett számomra, ágyat örlzve. még most ls alig vagyok rendben . De a tegnap este
váratl anul érkezett húsvéti kis könyvcsomag oly jót tett, és klpóto lt mindent. E héten
ideérkezett az én jó társam LIbanonból, ahol nem birta már a .za ít", s áthe lyezték,
Igy ketten vagyunk . O az én Iskolatársam, gyermekkorom óta együtt voltunk. Négyen
jöttünk le Olaszországba, jó lelkiatyánk tanácsára, SegltO Szüz Leányainak, és boldogok
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vagyunk hivatásunkban. Egy pesti testvérkénk meghalt közülünk. és mi azóta ls Itt
vagyunk .

Sr. Kollárovits Margit f . m. a.
Ospedale Itallano
Darnascus, Syrla

+
Már több éve Ranchi egyházmegyénkben az a szokás. hogyapapszentelést a pap

szül öhely én, az ottani misszióban tartják. 1983 ápr. 28-án volt ez a nagy és ritka ese
mény egy Ilyen elhagyott faluban . Egy egyházmegyés papot és egy Jezsuitát szanteltek.
Két püspök jött és valami 40 pap. Az egyik püspöknek a kocsija belesüllyedt az egyik
folyóba. és majdnem egy napot Igényelt. mire kl tudták szabaditanI. Rengeteg nép jött
össze. Rendkivüli élmény volt a rokonok és mindenki számára. Shantl k. nővérünk szé
pen felkészitette a diákokat az énekkel stb. A szartart ás után a ml tágas verandánkra
jöttek a papok. szerzetesek és a rokonság. Itt adtunk nekik ünnepélyes vacsorát. Ro
zita k, n őv érünk kitett magáért a jó szak ácskodás ával, Mindenki örült. lélekben ls . Ha
az Úr segft. két év múlva Ismét lesz papszentelés Bardlhban, és utána talán minden
évben. mert eleget felvettek a szemináriumba.

Hamar beállt a nagy höséq. Minden évben át kell élni ezt a klmer ít ö Idójárást. Ez
is elmúlik. mint minden más. Ilyenkor van alkalom áldozatokat hoznI. Amikor t ürelmet
lenséget érzek ezek miatt a kis bajok rnlatt, arra gondolok : kl tudja. talán ez lesz ne
kem az utolsó meleg évszak. ajánljuk fel a lelkekért. Igy nálunk Húsvét ünnepe a ter
mészetünknek megpróbáltatásokkal jár. de ml missziósok vagyunk.

Az év végén volt 34 éve. hogy Indiába kerültem. Jó volt ezen elmélkednI. Dec. 26-ától
újévig magányos lelkigyakorlatot végeztem. Nagyon vágyOdtam. hogy közelebb legyek
az Úrhoz. csendben Imádkozhassam. Tongóba mentem, ahol 20 évvel ezelótt dolgoz.
tam. és nagyon boldog voltam. Az Intézetünk mellett van egy jól művelt, tiszta erdö,
a jezsultáké. Vannak benne szép utak és a rózsafüzér stációI. Csupa csend. Egyik
végén a temető, ahol lehet komolyan elmélkedni az életről. A másik oldalán pedig
egy szép grotta a Lourdes-t Szűzanya szobrával. A nagy csendben csak a madarak
dalol nak. és ltt-ott egy·egy róka mutogatja magát. Megemlékeztem mindazokról. akik
Imával és anyagi segítséggel támogatnak bennünket. Az új mentókocslnk szépen rnü
ködlk, és vele együtt a .dlspensary· (vándorambulancial ls . Jelenleg az Iskola éplté
sére használunk fel minden támogatást. Méregdrága az anyag. Majd valahogy. mint a
múltban ls. megsegit a drága Szent József .

A jobbkezem allergiával megbetegedett. Néhány napig Ranchlban kellett marad
nom, és kaptam rá. ami segít. Nagy kincs az egészség. a jó lsten eddig megáldott
vele. A betegségeket ls elfogadjuk. mint az O ajándékát. Apostoll munkánkat az apróbb
nagyobb szenvedésekkel édesítjük az Úr elótt.

Mother M. Theresla (Pushpa n.l
Ursullne Convent
Bardlh, P. O. Amgaon. Dr. Gumla (RanchI)
Bihar, 835207 India

+
Itt folyik tovább a munka és az élet. A tokiói Szent Ignác templomban karácsony

táján 70 keresztség volt. I:n ls kereszteltem kett őt . Húsvét napján pedig 11 új .gyer·
rnekern" született. Imádkozzanak értük. Van köztük mindenféle, férfi és nö, és nagyon
kedves társaság . Idén áprilisban újra kezdtem a kurzust, és remélem. hogy 8 Szent·
lélek megint megadja az embereknek a hit csodáját. Oket ls Imáikba ajánlom. Szeml
narlstálnk száma növekszik. A Jezsuita noviciátusba ls öt új belépő van. úgyhogy tl
zenegyen vannak most noviciusok. Az én .flam·. Asano Pali. szépen lefogadalmazott.
nagy könnyek közepette. Van ezekben a japánokban valami gyermeki naJlvság és t lsz-
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taság. - A koreai sz öull székesegyházban tavaly 6000 felnöttkeresztség volt. Úgy van,
ahogy Bühlmann remek könyve mondja : .Wo der Glaube lebt t" A Katoli kus Lexikon,
aminek a szerkesztését a nyakamba varrták, Igen nagy munka, de érdekes. Mozart
óráimra megint többen jelentkeztek, mint amennyi t be tud fogadni a nagyterem. Elve
zem ezt a heti két órát. Mindnyájan az lsten kezében vagyunk; és higgyük szívvel
lélekke l , hogy az lsten . jó" .

P. Nemeshegy i Péter SJ
2-191 Sekimachi , Nerlma-ku
Tokyo 177, Japan

+
1983 Ricci Jubileumi év volt . 400 évvel ezelőtt Matteo Ricci és jezsuita t ársai helye

sen ít élté k meg, hogy az evangelizáció nem lehetséges Inkulturáció nélkül. •Testté "
kell lennie , amint Krisztus ember ré lett, és a maga kultúrkörében, hazája nyelvén ért
hetően hozta meg a jóhírt . Hogyan hirdessük ml korunk emberének érthetően, hogy
az Atya isten Jézusban valamenny iünket gyermekeiként szer ét . és örök életével akar
megajándékoznl? Ricci és követői először elsajátftották a régi kínal kultúrát , csak
akkor próbálták elültetni Krlsztus-élrnényüket Kínában. Bár a .rttusvlta" It I. hogy nem
engedték meg helyi elemek alkalmazását a liturgiában, Szerk.) , a hatalomvágy, a
szükkebl ü nacionalizmus stb . sok mindent meghlús ltott, a Jól elvetett mag lsten ke
gyelmével erőteljesen klzsendült .

30 évvel ezelőtt aKlnából kiutasított miss zionáriusok Itt Taiwanban a régi mödszer.
rel kezdték. Iskolákat alapítottak vagy állarnl Iskolákban müködtek, mások missziós
plébániák at alapítottak. Nagyst ilüen folyt a szegény nép segélyezé se. Ez akkor jó volt.
A néhány ezer keresztény máig 300 OOO-re szaporodott. De mostanában a missziós rnun
ka megakadt. Az embereknek jobban megy, az anyagiakat hajszolják, Igy növekszik az
erkölcstelenség és a búnözés , főleg a fiatalok között . Mint Ricci Idejében, most is újból
új utakat kell keresn ünk a missziós munka számára. Persze nem lehet mindenki Ricci,
Adam SchalI vagy Frelnademetz . De mindenki, akiben él Krisztus Lelke, saját pótol
hatatlan adományaival kovászként múködhet, vagy kis mécsesként vil ágíthat mis sziós
világu nkban. Tudjuk : a vil ág átalakítása az Evangélium által lsten kegyelme. Ezt akarjuk
klesdeni a megváltás és a Hiccl-lub lleurn szent évében. Taiwani püspökei nk napl szent.
lr ásolvasást, közös családi Imát, heti meqtart óztat ást és havonkénti szentó rát írtak
elő a híveknek ; a papoknak és szerzeteseknek még egy böjti napot ls a héten. Sok
találkozón és Imával ls keressük az új utat, amely Igazából mindig ugyanaz: K r I s z
t u s . A magból f ának kell kln önle, Krisztus kovászának át kell hatnia a világot, Krisz
tus világosságának le kell győznie a sötétséget. Ehhez új, jó misszionáriusokra van
szükségünk, és természetesen anyagi segítségre ls . Krisztus Testének eleven tagjaira
van szüks éq ünk, hogy a Titokzatos Test tovább fejlődjék ezen a vidéken ls . lAz atya
márc. 31-én töltötte be 80. életévét . Gratul álunk!)

P. Koch István SJ
1-9 Wen Ming Rd.
Potzu, Taiwan 613, R. O. C.

+
Hála Ist ennek, Ismét Blnmaley-ben vagyok. De át kell még vennem a kis Dulag

falut és még négy falut hozzá. Ez az a hely, ahol valamikor missziós áll omást akarta m
létesítenI. Dec. 16-án megkezdtük az Agulnaldo-mlséket lmlnt otthon a rorate) . A temp
lomok tömve vannak. A nép vágyakozik a megváltás után. Ennek a szónak Itt sokkal
húsba vágóbb értelme van, mint mifelénk . Mindent Jelent az embereknek szabadulást
a szegénységtől , betegségtől , bizonytalanságtói, félelemtől, elnyomástó l és a bűn

szolgaságától , ami - ezt jól megértik az Itteniek - minden baj gyökere. Kedves
missziós barátainkkal együttesen akarunk remélni , várni, Imádkozni és ünnepelnI. Az
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éjféli mi sén lmádkozzunk egymásért. A szenvedő nép olyan hálás, ha tudja, hogy nincs
egyedül.

P. Bellér Lajos SVD
Our Lady of Purlflcatlon Parlsh
Blnmaley, Pangaslnan 0715
Phlllpplnes

+
A Santo Nino (Szent Gyermek) tisztelete a népies vallásosság tipikus példája, amit

egyesek lenéznek, de természetesen megvan a pozitív oldala ls . A jan. 16-1 ünnepét
megelőző novéna alatt naponta átlag t ízezren járultak szentáldozáshoz , és ugyanannyi
jön minden pénteken. Hogy szentimentális beállítottság, az nem tagadhatő, de aztán
ahogya Kis Jézus nőtt, úgy a belé vetett hit ls nő a hívekben. Itt a processziók Igen
n épszerűek. és az ünnep napján óriási tömeg vesz részt az ún. Slnulogon , még más
szigetekről ls sokan jönnek . Az egyik kápolnám szlnt én a Santo Nino-nak van ezentel.
ve , és az enyéim is rendeztek egy mlnl·Slnulogot a környező utcákon, de 1983·ban a
férfiak nem mertek kivonulni, mert épp azokban a napokban csúnya veszekedés tört
kl fiatalok rivális bandál között, és egy 17 éves fiút, Bobby Fuentest egy este rneqöl
t ék, úgy látszik tévedésből, mert másnak nézték a sötétben. Nem merték a plébániára
vinni , engem hlvtak meg, hogy temessem. Egy kis barrio kápolna előtt mondtam a rnl
sét . Nagy tömeg gyült össze és Iszonyú lamentálást rendeztek, aIIg jutottam szóhoz.
A fiú szüleí Igen szegények, még a koporsóra sem tellett, én segítettem vele . Itt a
szegénynegyedekben sok az er őszakoskod ás. blcskázások. lövöldözés, és az ártatlanul
megölt f iú koporsóját a kezemben tartva, kicsit tetemrehívás-szerü beszédet tartot
tam. De 400 év után ls sokakban nem mély a kereszténység ; a túlzsúfolt lakóviszonyok
között, ahol a fiatalok nagy része aIIg részesült nevelésben és munkanélküli, nem ls
csoda. A gazdasági és szociális problémák szinte megoldatlanok. A püspöki kar közös
nagyböjti pásztorlevele Igen világos és bátor állásfoglalás. Ha egy ország csődbe lut
hat, a filipinók közel vannak hozzá.

Az év folyamán területi plébánia lettünk. Eddig hivatalosan csak a klnal katolikus
kommunltásnak viseltük gondját, most van saját területünk a szomszédos városr ész
ben, azonkivül a San Miguel szegénynegyed egy része és egy nagy népiskola (3000 ta
nulóval) tartozik hozzánk. Persze eddig ls sok filipino jött a templomunkba. de most
hivatalosan ls hozzánk tartoznak. Mindez több munkát Jelent, sok szempontból m éd
szert ls változtattunk a pasztorációban. reméljük. lesz eredménye. IOn egyelöre fel.
adtam a tanítást az egyetemen, nem tudom. újrakezdern-e majd, nehéz Időt szakítani
rá, sokkal több időt Igényel , mint amennyit a rendes pasztorációs és szociális tevé
kenységelm megengednek. Sok mindent persze nem értünk meg, mert úgy vagyunk Itt.
min t Habakuk próféta. akit üstökénél fogva ragadott az lsten angyala Dániel mellé,
de amig Itt vagyunk, igyekszünk megérteni a népet, és amennyire módunkban áll,
test il eg-lelkil eg segíteni.

Küldök néhány képet a kisgyerekek karácsonyi programjáról (Living Belén - élö
Bet lehem) . A férfi , aki mankóval áll mellettem nagy jámborul, Rogello del Soccorro
névre hallgat. és nagy csirkefogó volt. lOveket töltött a nemzeti börtönben , ahová rab.
lókat és gyilkosokat csuknak be. De miko r csonttbc-Ie támadt az egyik térdében. kl 
engedték, és minthogy senkije sincs. aki segitse (az anyja prostituált volt és nem
törőd i k vele. a nevelőanyja pedig béna), én segitettem kórházba és szereztem meg
neki az orvosságot, Mert a kórházban a szegényeknek valójában csak az ágy és a
koszt van Ingyen, az orvosságról a betegnek kell gondoskodni. különben ott rohad és
meg ls halhat. Hogy Rogello mennyire újult meg bensőleg, azt nehéz megállapftani.
Akik Ismeri k, félnek, hogy annyi ra meggyógyul . hogy új rakezdi régi meste rségét, a
tolvajkodást.

Megjött az ért esl tés (Ory ) Miklós jobblétre szenderüléséről. Több mint 30 éve
láttam utolj ára, de az utóbb i években, mióta levélbeli kapcsolatban voltunk, Igen kö-

6 81



zellnek éreztem. A hiveimmel egyiJtt imádkozunk örök nyuoalmáért, épp tegnap délután
kellett egy soronkfvüll misét mondanom a Negative Barrio (leor ástelep) gyerekei szá
mára, és mindjárt őérte tudtam fe laj ánlant . Ma meg a két másik barrióban ajánlom
fel a misét érte.

P. Kráhl József SJ
P. O. Box 98
Cebu City 6401. Phlllpp lne s

PAPI JUBILEUMOK ~S KINEVEZ~SEK

Gyémántmisék. Dr. Nemecsek József ny. teol. tanár máre. 25-én Nagyváradon.
Egész életét a papnevelő intézetben töltötte Nagyváradon , ill. Gyula
fehérváron. Szónoka dr. Dászkál István ordinárius volt.

Msgr. Dr. Magyari Gyula ápr. 23-án, húsvéthétfőn Rómában. A beszédet hang
szalag ról Tomek Vince érd . piarista rendfőnök mondta.

II. János Pál pápa a nagyváradi egyházmegye élére 1983. okt. 25-én kinevezte
Dászkál István irodaigazgatót, a temesvári egyházmegye élére pedig
Kreuter Sebestyén csigérgyarmati plébánost .ordlnarlus ad nutum Sanc
tae Sedis"-nek.

Msgr . Dr. Irányi László, a külföldön élő magyarok püspöke európa i helynökévé
kinevezte P. Szóke János szalézi atyát.

Msgr. Dr. Kada Lajos érsek, Costa-R ica-i nuncius a Szentségi Kongregáció tit
kára lett Rómában. 1957 óta állt vatikáni diplomáciai szolgá latban , köz
ben 1971-75-ig a Cor Unum pápai tanács titkára volt. O most a leg
magasabb rangú magyar kuriális tisztségviselő.
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KONYVSZEMLE

Az Opus Mystici Corporis kiadó új kiadvAnyal
Theodor Bovet: F e I e t t e n a g y t I t ok . Könyv a házasságról. Negyedik, bővitett

kiadás. OMC, Bécs 1983, 112 o.
Georg Geiger : A z e g y h á z k e z d e t e I . Munkafüzet az Apostolok Cselekedetei
első részéhez. OMC, Bécs 1982, 48 o. - Másod ik részéhez. Uo. 1983. 48 o.

Sokak áldozatos munkájának és nem utolsó helyen dr. lIptay György készségének
és szakérteimének köszönhető. hogy az OMC alap itójának, Dr. Török Jenőnek halála
után ls folytatja áldásos müködését. Karácsonyra öt kiadvánnyal örvendeztette meg a
l1l8gyar közönséget .

Bovet már Ismert és Igen é rtékelt könyvének negyedIk. átdolgozott kiadását még
Török atya rendezte sajtó alá . Mondanivalója lényegében változatlan (vö. Szolgálat 16).
De kifejezésmódja modernebb . közvetlenebb. Sol< kérdés került m ás-rnás fejezetbe.
újabb összefüggésbe. Valószlnüleg a fejlődő ökumenizmus eredménye. hogyakatoll·
kus és protestáns felfogás közötti különbségeket ls kevésbé emeli kl. Aktuális kérdé
seknek több teret szentel : pl. meddóség, születésszabályozás . Ahol a katolikus olvasó
pontosabb ellgazltást várhat. ott klegészltő megjegyzéseket találunk a kiadótóI. A
66. oldal első soraiban tett megJegyzés azonban megtévesztő . Azt vehetjük kl, hogya
katolikus erkölcstan szerint csak a Knaus-Oglno módszer megengedett. A megjegyzés
után felsorolt bazális hOmérsékletmérés (ún . Rötzer-módszer) és az ovuláclós módszer
(Bllllngs· módszer) - amelyek az ún. természe tes móds zer tökéletes itett formál 
er kölcsileg kifogástalanok. Ezért van , hogy az elöbblt pl. Teréz anya nővérei ajánlják
Indiában . az utóbbit pedig a brazil püspöki kar ls .

Az Egger professzortól a Szlnoptlkusol<hoz készitett munkafOzetek után (vö. Szol.
gálat 49. 51 és 53) a .Szentlélek Evangéliumának" . az Apostolok Cselekedeteinek
biblIakörl feldolgozását seglti elő G. Geiger munkája. I:rthetően két füzete t szentel a
témának. Az elsO - amely még Török atya életében jelent meg - Péter szerepét emeli
kl Jézus feltémadásának tanuságtételében: Jeruzsálem. Illetve a Jeruzsá lemi keresz
tény közösség a szlnhelye : hogy élték meg ől< az Idők betel jesedését s az eredetileg
kiszemelt néphez. a zsidósághoz való viszonyukat. - A második Pál megtérésén és
hirdetői tevékenységén keresztül mutatja be Jézusnak. az Úrnak és Lelk ének müködé·
s ét, országának terjedését az akkor Ismert világban. - Kiemeli . hogy a két rész egy·
séget alkot. amit lukács evangélista a 9-12. és a 15. fejezet fel épltésével Igazol. 
Főlcént pedig jól érzékelteti az Apostolok Cselekedetének .teológláját" : mindez ne
maradjon csak történelmi visszapillantás, találkozzunk ml ls a Feltámadottal. ml ls
vegyünk részt országának hirdetésében.

MarcelIno IraguI: A m I ö r ö m h I r ü n k . Lelkigyakorlatos vázlatok. OMC, Bécs 1983.
64 o.

A karizmatikus megújulás eiméikedó, gyakorlati életbe átültetni segitő elmélyltését
célozzák a rövid. szentfrásra épülö megjegyzések. A 16 pont és a függelék lelkesítenek .
hogy mer jünk Indulni a teljesebb. a Lélekben megélt út követésére. Egyszersmind
azonban kiegyensúlyozott: engednI. hogya lélek vezessen, de az egyházban; az Irást
forgatni. de nem a fundamentalisták szükre szabott szóhoz kOtOttségével ; élmény.
szerüen, de nem érzelegve . . . Vonalvezetése Mühlen : újuljatok meg Lélekben (Prugg
Vig. 1978) c. könyvéhez hasonló. lélektanilag ls megszlvlelendök az utalások a modem,
sérült ember szá mára ls annyira fontos gyógyulásról - fOként .az emlékezet gyógyl.
t áaár öl" (6. pont ) . A nyelvek adomá nyánál hangsúlyozza az önmagunkat felejtető. lazl.
tott állapotban külsö kifejezésr e ls jutó s pontán ImamegnyIlvánulást; vagyis a nyelvek
adománya tk . Imádságadomány lesz (12. pont) .
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Igen jól sikerült a belső fed élapon adott utas ítás a .füzet hasm álat ához". VelOsen
érzékelteti, hogyan lehet az evangéliumi örömhírt az éle tben gyümölcsöztetnl. Igya
kis könyv igen praktikus eszközzé válhat azok kezében ls, akik nem vesznek aktív részt
a karizmatikus megújulásl mozgalmakban.

Benkö A.

J.KremerjW.Kasper: Alkotó·l:letadó.Megszentelő. Bécs 1983.103 o.
A két nagy teológusnak könyvformában egyesített teológiai kutat ásal fontos gondo.

latokat tárnak fel minden keresztény számára. Ma már a legtöbb keresztény emberben
tudatossá vált, hogya Húsvét hltünk legnagyobb ünnepe, hiszen Jézus legyOzte a ha
lált és föltámadt. A föltámadás ténye sok embert vezetett a keresztény hithez. Ennek
a most már lassan kétezer éve tartó kereszténységnek Húsvét utáni legfontosabb
állomása Pünkösd volt. A pünkösdi eseményekben nyilvánvalóvá vált , hogy Jézus nem
csak föltámadt , hanem elküldte Lelkét , hogy tovább munkálkodj ék.

Kremer prof esszor ezeket a pünkösd i eseményeket kutatja, magyarázza ennek az
értékes könyvnek első részében. A sorok közül nyilvánvalóvá váli k. hogy lsten Lelke
nem a pünkösdi eseményekkel egyidOben kezdett el működni, hanem az emberek már
az ószövetség idejében megtapasztalták életükben a Szentlelket. Az újszövetség pro
fesszora természetesen nemcsak hlvöként, hanem tudósként is. sokszor kritikus szem
mel fe jtegeti a Szentlélekkel kapcsolatban áll ó bibliai részeket. Megnevezi a szent
Irásl részeket , melyekben a Lélek müköd éséröl van sz ö, azonban tovább ls megy. és
arra buzditja az olvas ót. hogy ezeket a bibliai történeteket ne mint történelmi tudös t
tást nézze, hanem vegye figyelembe a körülményeket is , amelyekben ezek a szövegek
keietkeztek. •Akl nem sajnálja a fáradságot ahhoz, hogy az új szentfrástudomány ered
ményelvel megismerkedjék. hamarosan rál ön, hogy ez az új szemléle t az Igazi hitet
nem lehetetlenné teszi, hanem elörnozdítja" - frja.

W. Kasper, a tübingeni egyetem dogmat ikai professzora a könyv második részében
fölteszi a kérdést : ml az oka annak. hogy lsten Lelkének az egyházban sokszor csak
kevés jelentőséget tulajdon ftanak. Majd föltárja a Szeritl élek-tan alapelemeit, és utal
arra, hogy .az egyház Jézus Krisztus alap ltása és annak megvalósulása a Lélekben ' .
Az egyházi közösségekben Krisztus Lelke munkálja az üdvösséget.

Kfvánjuk. hogy ez a könyv minden olvasót közelebb vezessen a pünkösdi esern é
nyekhez.

Chrlsta Meves : I: I n I a k a r o k I Bécs 1983, 40 o.
Dicséretre rnéltö a német pszlchológusnOnek az a törekvése, hogy megpróbál a

serdülő korban l évö lányok kérdéseire keresztény szemsz öqböl válaszolnI. Ez egyálta.
lán nem könnyü feladat. mert ebben a korban nagyon nehéz a fiatalokhoz hozzáférkOznl.
Tele vannak ugyan kérdésekkel - KI vagyok én? Hogyan öltözködjem? Milyen legyen
a viselkedésem a másik nemmel szemben? Mit jelenthet számomra a szexualitás?
Milyen legyen a nemi kapcsolathoz való hozzáállásom? - . mégis elzárkóznak az elöl,
hogy valaki közvetlen feleletet adjon kérdéseikre.

Az ír énö nem közvetlenül szól az olvasóhoz. hanem a levél formát használja. Ilyen
módon éri ei, hogy a fiatal kinyitja magát, hiszen nem neki szólnak a sorok, hanem
Márt inak, a ti zenévesnek . A sorok olvasása közben azonban azonosftja önmagát az
Ifjú lánnyal. Fokról fokra kap tehát választ a saját kérdéseire, problémáira. A köny
vecsk e természetesen nem általános . recepteket " kínál, hanem az élet különbözö hely·
zetelböl kiindulva készteti gondolkodásra az olvas ót.

Kovács László

Dr. Szántó Konrád O. F. M.: A k a t o II k u s E g y h á z t ö r t é n e t e. i, k. Ecclesia
1983. 711 o.. 14 szines , 6 fekete táblával és 4 térképpel.

A Szentlélek világ osságával és tüzével megfrt könyv a hazai katolikus sajtó ritka.
szép dicséretét érdemelte kl. A 2 kötetre tervezett egyetemes katolikus egyháztOrté net
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első része a reformációlg tartó másfé lezer évet tárgyal ja. A megvált ás müve, az Egy·
ház születése 1950. évfordulóján megje lent munka az Egyház Isteni arculata mellett
megláttatja az emberit ls . Nem ls lehetne másként. lévén látható . szervezett. állandóan
fennmaradó tá rsaság. amelynek létét Isteni igéret biztositja a világ végezeté ig.

A munkához előszót maga a szerz ö Irt .•Igyekezett minél jobban figyelembe venni
és felhasználni a nemzetközi kutatások legújabb eredményeit s a történelemkritIka
mal álláspontját' . különös tekintettel a magyar katolIcizmusra (11-12) .•Bevezetés az
egyháztörténelembe' (13-26: fogalma : tárgya . m édszerel. forrásai . jelentósége. fel.
osztása) előzi meg a tel jesanyagot. a keresztény ókort, 30--692 (27-257. o.) és a
keresztény középkort, 692- 1517 (259-577. o.) . - . Függelék· a rövldlt ések jegyzéke.
általános Irodalom . jegyzetek és spectálls irodalom. Időrendi táblázat. a római pápák
és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke . Névmutató és tárgymutató zárja le a
kötetet.

Amit P. Szántó az Egyháznak a hellenlsztlkus-römal világban történő klbontekoz ásá
nál Ir. minden korra érvényes Igazság: .a fejlődés fömozgatója a természetfeletti élet
erőkön kivül az ellentétes emberi erőkkel való állandó konfrontáció' . és: .a fejlődés

biztosítéka és győzelmének alapja az egyházban állandó an je l e n l evő Krisztus és a
szüntelenül müködö Szentl élek. továbbá a keresztény vallás vonzóereje és a kegye.
lemből táplálkozó hivek erkö lcsi fensőbbrendüsége' (29) .

A Jeruzsálemi ősegyház (46) . az egyház terjedése Péter és Pál szervezésében. meg·
szIlárdulása (a jelentősebb keresztény községeket 200 körül térkép ábrázol ja) az egy·
ház természetfe letti erejére mutatnak: A keresztény vallás elterjedésének legfőbb

oka. vonzóerején felül . a hit terjesltólvel együttmüködő Isteni segitség volt: a v érta
núk hősiessége rendkivüli erőforrásul szolgált. .A pogányság szellemi támadása és a
keresztény hit védelme' (89) kiváltotta a hitvallás összefoglalását az eretnekségek
ell enében.

A történelem anyaga az egyház istentiszteleti és embermeqszentelö tevékenysége.
de az egyházszervezet íellö dése ls (113-128). .A konstantini fordulat' (138) döntően

hatott a kereszténység elterjedésére. A keresztény ókor második szakasza Innen kez
dödlk: összefogá s az államhata lommal. és tart 692-lg. - A keresztény ókor tárgyal ásá.
nál a Sze rző hlttörténetl t álékoztat éval gazdagltja az olvasót a tévtanok és válaszként
az egyetemes zsinatok tömör bemutatásával.

. A legnagyobb nyugat i egyházatya' . Szent Agoston életműve következ ik . majd . bün
bánatl fegyelem és valláserkölcsi élet' • •a szerzetesi élet kezdete és kibontakozás a' .
•az egyház missziÓS tevékenysége ' a germánok. frankok. britek között, valamint Azslá
ban és Afrikában. - Ezzel végződik a keresztény ókor tárgyalása .

A keresztény közéekor történetét három részre oszt ja a szerzö : akoralra (692
1073), vi rágzóra (1073-1303) és késői re (1303-1517) . Az e lső a nyugat i keresztény
népközösség kia lakulásának és a feudális hatalom egyház feletti gyámkodásának 
a második a függetlenségért. a Nyugat feletti főhatalomért folytatott harcoknak és az
egyházi éle t felvirágzásának - a harmad ik a keresztény népközösséget összetartó
erök meggyengülésének és az egyház Irányitó szerepe csökkenésének a kora .

P. Szántó az utolsó részben tárgyalja a magyar egyház küls ö. azaz a politikai élet
tel kapcsolatos. majd belső életét vegyes házbeli királyaink Idején . Ez utóbbi témái:
az egyházmegyés papság kiképzése. müveltséqe, fegyelme : a magyar szerzetesség
fe ladatai : a lelk ipásztorkodás és liturgikus élet: az egyházi Irodalom és m üvészet . A
késői középkornál tájékoztat a .devotlo moderna' felől . amely .a hit Igazságainak
bensőséges átélésére és megtapasztalására• . . . az alázatos és szenvedő Krisztus kö.
vetésé re törekedett' (példa Kempis Tamás. t 1471). Ebben korban leginkább kormány
szerveinek bővülése. kormányz at i hatalmának növekedése jellemezte az Apostoll Szent·
széket .

Az .ö sszefoglaló helyzetképben az egyház ref ormáció előtti állapotáról' P. Szántó
Konrád megállapltja: .Az egyháznak Krisz tustól kapott lényeges tartalma nem szen-
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vedett törést. sem alapvető válto zást. és az egyház nem tért le arró l az útról. melyet
számára az Úr kllelölt" (576). I:s Ismét: .A késő i középkor hiányosságai egy pillanatig
sem tették az egyházat képtelenné arra . hogy valódi hivatá sát. az emberiség üdv özlt é
sének múvét Krisztus akarata szerint és az ő ereje által folytassa:

A borltólap a cslkszentlélekl oltárképet. a Szentlélek eljövetelét ábrézolla művészt

nyomásban. A hát lapon a Szerzőnek kutat ő, szinte szúrós szemekkel történelmi táv.
latokba néző ferencrendi képe néhány életrajzi adattal. P. Szántó jelenleg a Ferences
Rend hittudományi Főiskoláján tanár. rendi levéltáros. a Pázmány Péter Hittudományi
Akadémia levelező tagozatának elöadöla . Számos műve Jelent meg a hazai könyvkiadás·
ban.

Rákos Raymund

Itt jelezzük örömmel. hogya Szent István kiadó befejezte a Teológiai vázlatok
( = teológiai kiskönyvtár) hat kötetének megjelentetését . Az egyes füzeteket annak
Idején már Ismertettük.

Capuai Boldog Raymund OP: S z I é n a I S z e n t K a t a II n é I e t e . Ford. dr. Diós
István. Szent István Társulat. Budapest 1983. 252 o. + 32 lap képmelléklet. - Szlénal
Szent Katali n: D I a I ó g u s . Ford. dr . Csertő György OP. Szent István T.. Bp. 1983.
344 o.

A Szent egyénisége válik hozzáférhetővé a magyaroknak ebben a két szép könyv
ben. 1980-ban ünnepeltük halálának 600 éves Jubileumát. 1970·ben VI. Pál pápa Avil ai
Szent Terézzel együtt az egyházdoktorok közé Iktatta.

Katalin életét. amelyet Legenda Malor·nak ls neveznek. gyóntatója Irta meg. Igy
sokat nyer fontosságban. teljességben és érvényességben. mert az Iró saját ismere
tetre , vagy jól ismert szemtanúk vallomásaira hivatkozik. Előadásmódja egyszerü. de
meanverö. mivel nagyon közvetlenül szól az olvasóhoz . A könyve t három részre osztja,
ezzel ls hálát. dlcsöséget és tiszteletet akar adni a Szentháromságnak. Az első rész 
ben Katalin sz ületéséröl , gyermekéveiről. első látomásá ról és szüzességI fogadalmá·
ról beszél. amit még gyermekkorában tett; ez ls mutatja kOIönös kiválasztottságát.
Véglgklsérhetjük lelki életének fejlődésében. amelyet lsten csodálatos vezetése Irányit .
Majd Szent Domonkos bűnbánó növérelnek (a harmadrendnek) ruháját ölti magára;
ezután még jobban törekszik az egyesülésre égi Jegyesével. és Jézus Krisztus eljegyzi
őt a hitben. - A második rész Katalin tevékeny életéről számol be. Kiemeli felebaráti
szolgálatait. kűlönösen szegények és betegek Iránt. Beszél csodálat os életmódjáról .
elragadtatásairói. az Úr kínszenvedésében való r észesedéséröl, s néhány csodála tos
megtérést sorol fel. - A harmadik részben a szerz ö a Katali n közreműködésével tör
tént firenzei békekötésről tesz említ ést , majd Krisztus földi helytartója előtt találjuk
őt. hiszen nagy szerepet játszott XI. Gergely pápa visszatérésében Av ignonból Rómá.
ba. A Dialógus keletkezéséről ls szó esik. Azután Katalin földi életének utolsó hónap
Jairól számol be Capuai Raymund. különösen az Egyházért vállalt szenvedése i rő l . majd
haláláról és a holttesténél történt gyógyulásokról. Röviden összefoglalja életét. klernel 
ve nagy türelmét. Befejezésül Egyházunk szavát olvashatjuk erről a csodálatos életrő l

II . Plus pápa szenttéavatási bullájában. Végül kronológia. bibliográfia. metszetek és
a képek jegyzéke található. Egy térkép Slenát mutatla a 17. században. A szép kép 
mellékletekkel zárul ez az értékes könyv .

A Dialógus a Szentlélek műve. Katalin ugyanis elragadtatásaiban diktálta. mikor
meg volt fosztva érzékel használatától. kivéve a beszédet. Ezért ls egyike a legmélyebb
keresztény mlsztlkus könyveknek. Párbeszéd az Úr és egy négy kérdést feltevő lélek
között . Csodálatos Isteni tan ítást tartalmaz, útmutató lehet minden jóakaratú ernber
nek. amely közelebb viszi Teremtőjéhez . Isten tan ítja Katalint és minket ls. hogy az
igazság Ismeretére úgy juthatunk el. ha a hit világosságával megismerjük önmagukat
és megismerjük Ot ls . Megmutatja az üdvösség misztériumát lsten tervében. Jézus
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Krisztus a hid, amelyen a lé lek hármas fokozatban a legmagasabb tökéletességre
juthat el. A bűnök gyökere iről és a belől ük sz ármazó veszélyekről ls beszél. de az
Ist eni Orvos orvoss ágot ls ad hozzá. Hasznos ta nít ást ad az Imádságról és a lélek
állapotairól. .A szóbeli vagy a benső Imádság minden gyakorlatát arra a célra rendel.
tem , hogy eljuttassa a lelket az Irántam és a felebarát iránt való tökéletes szeretetre ,
és meg is őrizze őt ebben a szeretetben." Beszél papjai méltóságáról. e rényeiről és
bűneiről. Csodálatos tanítást ad az Isteni gondviselésrő l. Az engedelm esség klválö
ságát és az engedetl enség nyomorúság át ls elénk tárja . - Befejezés ül a lélek hálát
ad, és Istent dics érve Imádkozik az egész vil ágért és a Szentegyházért. A hit erényét
ajánlva fejezi be a könyvet . A kiadvány végén n év- és tárgymutató ls található.

A könyv mind ig aktuális marad, mert ez a Szeretet tan ít ása , és a szerétet örök.
Nekem oly nagy örömet és lelk iekben való gazdagodást jelent, hogy szeretn ém, ha
minden kihez eljutna.

E két remekmO nagyszerű fordftása és Igen sz ép, izléses kiállitása Igazán dísz ére
váli k a kiadónak és öröm az olvasónak .

Dominicana

Békés Gellért : K r i s z t u s i ö r ö m h i r , e va n g é I i u m I b o I d o g s á g . Szent
István Társulat, Budapest, 1983, 142 o.

Néhány evangéliumi téma átelmélkedésével a szerz ö ahhoz akarja hozzásegfteni
az olvasót, hogy felnőtt ember felelősségtudatával befogadja és megélje az evangé·
Iiuml örömhírt. Ez magában fog lalja a hittel és a reménnyel az embertárs megértését
és szolgálatá t is . Igy határozta meg a célját . Ezzel kapcsola tban szóba kerülnek az
emberi lét legalapvetőbb kérdései . Előadásmódjából kitűnik, hogy komoly képzettségű

olvasóközönséget tartott szeme előtt .

Ennek a krisztocentrikus rnünek igen értékes lapjai szólnak 8 reménységben megélt
hitről. Mint az egyén és a társada lom semmivel sem pótolható érté két mutat ja be. A
transzcendens remény elvesztése az egyéni és a társadalmi élet csődj ét jelentI.

Mint ahogyan az evangélium nem tartalmaz lsten-blzonylt ékokat, könyvünk sem tár
elénk ilyesmit . Még is a mal olvasóközönség számára nagyon odaillő a sokat Idézett
Elnsteln ·vallomás: .A természet törvényeiben oly an föl ényes értelem nyil vánul meg,
hogy ahhoz vlszony itva minden értelmes emberi elgondol ás vagy elrendezés annak
csak egész halvány visszfénye: Igaz, Einstein az abszolút értelmet nem tudta szemé
Iyes lényként elgondolnI.

IOszrevehetjük szerzőnk alkotásában az ökumenikus jelleget . Nemcsak az egész
emberiségre szóló k i engeszte l ődés egyik lényeges elemek ént emlftl a kereszténység
egységét, hanem egész mondanivalója is ebbe az Irányba mutat. Nehéz lenne benne
olyan kijelentést találnunk, amely a keresztény egyházak között vitára adhatna okot . A
közös kincset ápolja és hirdetI.

Jó meglátással megérezteti velünk az evangél ium esély eit je lenünkben. Bár sehol
sem üt meg triumfalista hangot , fe lteszi a kérdést : nem jutott unk-e el a szellem i
fejlődésnek arra a fokára, ahol a nem hivő humanizmus kezdi elveszteni eredeti len
dületét és hatóerejét? Ezzel szemben blztat öan hird eti , hogy a Jézusba vetett hit a
társadalmi megújulás jelentős tényezője lehetne , ha közös meggyőződéssé válnék .
Embertársunkat testvérként szolgálni csak bels ö ind it ásra lehet . Enélkül nem volt, és
nem ls lesz emberhez méltó társadalmi rend - hangsúlyozza (53.0.1. A Jézusba ve
tett hit történelmi méretü hatására példaként emlitl az európai népek rneat érttött, a
középkori szerzeteseket. Klalakltották a maguk testvéri k őzösséqalt, és azok sok év
századon keresztül társadalmat formáló erőként m üködtek . De a hivő számára nem
la döntő a Jézusba vetett hit koronké nt változó társadalmi hatása. cl mlndentöl függet .
lenül biztos annak újjáteremtő erejében. Váratlanul, meglepetésszerüen ls meqelevene
dik . Jelentkezik akkor, amikor szlnte már le is mondtunk róla. Az élet legfrissebb
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eseményei ls felkeltik szerz önk figyelmét, és ezzel kapcsol atban kérdezi, vajon nap
jainkban a megújulás nem a mal Ifjúság közösségi mozgalmaiban tapasztalhat ó-e?

Nem hagyhatjuk eml ítés nélkül irásában a Biblia központi ezerepét. Ott, ahol a
helyes értelmezés szükségessé tette, lelkIIsmeretesen alkalmazza a Szentirás szöv eq
kritikáját és exegézisét. Amde szép példáját adja ebben ls a hivő magatartásnak. Igy
nem vált sehol sem pusztán bonckés alá vett szöveg gé a Szentlélek sugallta klnyllat
koztatott sz ö. Mindenütt megőrizte Iránta az áhitatát, sőt a legnagyobb részben erre
építette fel mondanivalóját.

A könyv megjelenése Igényt elég[t kl. Sokakban már hiányzik a tanttás és nevelés
által, mintegy előre kész elemekből összei ll esztett vallásos világnézet, ezért maguknak
kell keresnl ők. és keresik ls az eligazodást. Kezükbe most hasznos útmutatót kaptak.
Másrészt sokakban tudatossá vált az az úr , amelyet a transzcendens remény hiánya
hagy maga után. Ennek az apostoll szándékkal meq írt múnek legszebb eredménye
lenne, ha visszhang támadna onnan, ahol ez a hiányérzet - mondhatnánk .horror vacul"
- már előkészitette a talajt a krtsztusl örömhír befogadására.

Kerny Géza

Pécsváradi Gábor : J e r U z s á I e m I u t a z á s . Fordi totta Holl Béla. Szépirodalm i
Könyvkiadó, Budapest 1983, 272 o.

Az utóbbi években Ismét fellendült a Szentföldre vonatkozó magyar katolikus Iro
dalmunk. Megjelent Gyürki László, Puskely Márla eredeti könyve (vö. Szolgálat 52/90)
s legújabban Gerhard Kroll keletnémet jezs ui ta vil ághlrú munk ája fo rdít ásban (Sz. 60/
87). Mi ndhárom kiegészíti egymást. Annál örvendetesebb, hogy a' Szépirod alm i Könyv
kiadó ls hozzájárult Szentf öld-lrodalmunkhoz a Magya r Rltkaságok sorozatban meg.
jelent könyvé vel, ráadásul .ösbemutat öval": először jelenik meg magyar nyelven ha
zánkfla, Pécsváradi Gábor valószlnúleg Bécsben, 1519-ben lat inul kladott szent földi
útlelrása.

A könyv jelentősége éppen dokurnentum-jelleq ében áll. [rója , a magyar obszerváns
ferences rendtartomány főnöke, 1515·ben Pásztói János atya ki sére tébe n a Szentföldre
ment, és ott 33 hónap ig tartózkodhatott az akkori rendi szabályok szer lnt , A könyv a
korabeli .Itlner árlum" (útikalauz) múfaját követI. A Szentföld teljes le írását adja nagy
pontossággal. A központ Jeruzsálem, s Innen a négy világtáj felé haladva négy r ész
ben vázolja a látnivalókat. A lapszélen kereszttel jelöli a helyeket, ahol búcsú t lehet
nyernI. A szerzö maga elsősorban valóságos útikönyvnek szánta múvét, de - amint a
befejezésben irja - azokra ls gondol, akik csak lélekben látogathatják meg a szent
helyeket.

Az írö személyes tanúságot ls tesz. A száraz adatfelsorolást szinessé teszi a szent
helyekre vonatkozó hagyományokkal, legendákkal, s nem egyszer kitör belőle az őszinte

vallomás, a sóhaj. Például amikor a Szent Kereszt helyét Ismerteti, megjegyzi a sok
m éret felsorolása közben: .Magam áhltatosságból többször ls beled ugtam fejemet. O,
én Istenem! Bárcsak akkor lehettem volna ott, amikor a kereszten függöttél , és a fe·
[emet ugyanott ez elé az árok elé fektethettem volna, és drágaláto s vé reddel rneqön
tözhettem volnat" (69)

A klasszikus Itineráriumok beosztását követi abban ls, hogy minden Ismertetett
helyről öt pontban számol be. Lelrásába beveszi olvasmányai alapjá n az Izraelen klvüll
egyiptomi szenthelyeket, sőt Indlát és Orményországot ls. Meg ls Indoko lj a eljárását:
. Ez ugyan ninc s a Szentföldön, minthogy azonban jó és csodás dolgokat hallottam
felőle, úgy gondoltam, ezt ls Ide vesze m" (200. A könyv történelm i értékét emeli, hogy
Jeruzsálemben élte át a .török császár" (I. Szell m) 1516/ 17·es egyip tomi hadjá ratá t,
amelyben l egyőzte . a Soldanus klrályt" (az uto lsó egyiptomi mameluk szultánt) , és
elfoglalta Egyiptomot. Pécsváradi Ismét kitör : .0 tun ya fej edel mek, Itt volna most az
Ideje, visszaszerezni a Szentföldet, amelyet a jóságos Jézus saját vérével rneaszen-
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telt. Krlsztus, a ti Istenetek nem vonakodott saját vérét adni értetek. és ti megtagad·
játo k véreteket érte klontanl" (164). Vallomásai nemcsak vallás os jellegüek. hanem
hazaflasak ls. Onnan ls látszik . hogy az Iró mind ig hazagondol és elsősorban honíl
társainak szánja könyvét . hogya magyar méretekhez szabja leírását, és a latin szőveg·

be olyko r magyar kifejezéseket szö.
A kötetet fordlt ö Holl Béla nagyszerüen érzékelteti a korabeli magyar nyelvet: rnlnt

ha Pécsváradi szólna hozzánk anyanyelvén a XVI. században. Kltünő bevezető tanul.
mányt ls Irt a könyv elé a szerz öröl és rnüvér öl, amely egyben a magyar szentföldi
zaránduklatok és Irodalom történetének rövid foglalata ls. A könyv végére tett jegy·
zetek ls kiválóak. Még külön névmagyarázatot ls ad előforduló személynevekhez. Bö
séges könyvészet i jegyzéke útbalgaz itja azokat. akik többet akarnak tudni a szerzöröl
és az lt lnerártum-lrodalornröl.

Sz. M.

René laurentin: L J s I e u x • I T e r é z. Mltoszal és valósá ga. Ford. Sinkó Ferenc.
Szent István Társulat . Budapest 1983. 216 o.

Lls leux-l Szent Teréz önéletrajza és utolsó szaval születése századtk évfordulójára
jelentek meg Budapesten, III. Rómában (vö. Szolgálat 29/94) . Ugyanakkor az elsert
st adt l Prugg Verl ag-nál ls megjelent egy füzet a Szolgálat mellékleteként. 1975·ben
Puskely M árla "Akik hittek a szerete tben" c. kötetében közölt tanulmányt róla . Azóta
most jelenik meg először Ismét Szt , Terézről szóló könyv magyar nyelven . s csak ör
vendhetünk, hogy ez Laurentin könyve. lrója 1917-ben született pap. az anaers-t egye.
teme n tanít . Nagyszerü stílusa tudományos alapossággal párosul. Elsősorban mario
lógus, ezen belül közel húsz kötete jelent meg Lourdes-r ól és látnokáról (vö. Szolgálat
55/ 92) . De kiváló szentírásmag yarázó ls . E téren a Szt. Lukács-féle gyermekség ·evan·
géllumról Irt könyve keltett feltünést 1957·ben.

Lourdes és Bernadett e tanulmányozása hozta össze Kis Szent Terézzel ls . Sokszor
vont párhuzamot életszentségük között. Tanulmányai alapján tagja lett a Teréz összes
müvelt kiadó centenár iumi bizottságnak. és amikor J.·F. Six támadta ennek munkáját,
ö utasit ott a vissze a vádakat (Beauchesne. Paris 1973).

Könyvünk eredeti je 1972·ben jelent meg a Beauchesne klad önál. majd követték az
átdolgozott kiadások. Csak sajnálhat juk . hogy a magyar kiadás mellőzl a nagyszerü
képanyagot. A fordító ktt ünö munkát végzett .

A szerz ö már az első részben világos célt t űz kl maga elé : Szent Teréz eltérő rneq
ít élését elemezve, meg akarja különb öztetni a mítoszt a valóságtól. Könyve tehát krl
t lkal életrajz. Előbb azonban párhuzamot von Szent Teréz és "elődei", valamint kortársai
között, néha talán kicsit erőltetetten. de mindenesetre érdekesen (2. rész).

A könyv lényege a harmadik rész, a tulajdonképpeni életrajz ("Az Óriás pályafuté
sa"). Itt végzi szerzőnk a legalaposabb munkát: mindennek utánanéz, mindent ellen
őriz. Ezzel egyben Itt ls megadja a feleletet azoknak. akik kalandor mödon, áltudorná
nyos módszerrel akarják megközelíteni Szent Teréz valóságát.

Az utolsó. 4. rész ( "Teréz ma nekünk" ) levonja a következtetést . Megtudjuk , hogy
mennyiben foglya még Szent Teréz korának . de arra ls rámutat, hogy .8 II. Vat ikáni
Zsinat tájékozó dásainak úttörője" volt!

Nagyban emelik a könyv értékét a függelékek: l . Irodalom (csak sajnálhat juk. hogy
a magyar kiadás Itt nem követte a gyakorolt jó szok ást, hogya francia könyvészetet
a magyarral egészltse kl) . 2. A Szent családfája . 3. A Szent földi és földön túli életének
Időrendje 1973·lg. Ezután név- és tárgymutató, végül a forrásjelölések magyarázata
következik.

Reméljük, hogy Laurenti n könyve Ismét rátereli a figye lmet a lel ki gyermekség kis
útjára. amely korunkban az életszentség leginkább követhető útj a.

Sz.M.
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P. Marton Marcell Boldizsár : S z é P s z e r e t e t. !!Ietem emlékei a Szüzanyában.
Bécs. Christl iche Innerlichkeit kiadó. 1982. 148 o. Megrendelhetó: Provlnzlalat der
Karmellten. Sil bergasse 35. A-1190 Wien.

Az Avilai Szent Teréz halála IV. cent enáriumára rendezett jubileumi évben a Sa
rutl an Kármelita Rend l eg főbb elöljárója megbízta a bécsi Christliche Innerlichkelt ki
adót. tegye közz é az 1966-ban elhuny t P. Marton Marcell kármel ita 1950-OOn elöljárói
kérésre összeállitott önélet rajzát . Az Imában fogant és minduntalan Imába forduló
irást olvasva rendkivül cikcakkos pálya rajzo lódik elénk. A Zala megyel tehetséges
fiú 15 éves korában kerü l el szúkebb hazájából Pázmány városába. Nagyszombatba;
útja onnan a budapesti Bölcsészkarra vezet. majd fiatal tanárként az erdélyi Petra
zsényben látjuk. Vakáclól során ki-ki ruccan egy kis salzburgi. müncheni és Itáliai kul 
túrkirándulásra. Az első vil ágháború az albániai fr ontra dobja. amelynek pokláb öl cso.
dával határos módon menekül meg. Egy Titokzatos Asszony (a Boldogságos Szúz Má
ria) . Hajnalcsil lag vezeti . akive l gimnazist a korában Ismerkedett meg. de aklr öl másfél
évtizeden át majdnem elfeledkezett. Az Irodalmi. szónoki sikerek mákonva azonban
csak Ideig-óráig képesek elbódi tanl a fia ta l tanárt : amint az elfeledett. de titokban
mindig visszasírt Asszony alakj a egyre vil ágosabban felragyog. annál Inkább keresi a
magányt. keresi igazi önmagát. Megigézi a Hófehér Márla . az Orökkévalóság Asszonya .
a Magány és a Fájdalmak szelidarcú Ass zonya. Igy közelit a Jóság. a Béke és a B ől

csesség vonzásában a Búnösök !!desanyjához. és tal ál rá Ismét Jézusra. a Szépszere
tetr e. Egy Mödlingben végzett 40 napos lelkigyakorl at túzpróbája után jelentkezik a
budapesti kármelitáknál ; Györben P. Szeghy Ernő lesz újoncm estere és bensőséges

barátja. A 38 éves tanár. a társasági élet kedvenc . B ödí ja" . a bravúros lovas és hegy·
mászó. a jótollú Iró és szenvedélyes zenebarát a Szépszeretet Anyja vezetésével tel
jesen új éle tet kezd. - Sajnos. csak eddig tart P. Marcell a Virgine Carmeli .Confes
sio" -ja. További belső alakulásáról eddig még kiadatl an Naplójegyzetei. rendtá rsai és
azok vallhatn ának. akik évtize deken át sereglettek gyóntatószéke körül. A Kármelhegyl
Boldogasszonyról nevezett Marcell atya az evangéli umi boldogságok sokat ezenvedett.
de min dig alleluját ének lő hirdetőj e . a Szeplőtelen Szúz .Iovagja és trubadúrja"• végső
soron a Megfeszit ett Jézusnak. a Szépszeretetnek feledhetet len tanúja . Neve szerepel
azok között, akiknek boldoggá. il l. szentt é avatását a Kármelita Rend általános posz
tulá tora képvi selI.

Puskely Márla

Prokop Péter : O d v ö s s é g ü n k . Grafikák. Róma. 1984. 200 o.
1984-ben megjelent albumával érdekes tárlatra vezet bennünket Prokop Péter . A

sorozat képel lazán a Jézus Neve li tánia szövegéhez kapcsolód nak. Előző albumaival
ell entétben Itt nem lehet egyhuzamban átta nulmányozni a képeket. Néhány megdöbben.
tő kép után kis pi henőt . k i térőt tart . beszéln i kezd különféle témákról. Egy-egy krokí,
elmélkedés vagy tanulmány után újra vi sszavezet a képekhez. Látszólag nincs össze
függés a képek és irások között. PI. a Vért anúk erőssége. Hitvallók világossága. Szúzek
t isztasága c. képek után a Mit látott Constantlnus ? c. kroki következik. De aztán várat
lanul összeáll a részekre t agolt nagy egész. •A megrendítő hit múvészete ceruzával.
kr étával, ecsettel. irótollal . .. Krisztus médján gondolkodni és élni megtalálása: Ez
a formabontó tárlatvezetés célja.

E l őző múvelben már rászoktatott bennünket a rnüvész, hogyalkotásalban ne keres
sünk negédes fomákat. Mint maga mondja: . Magunkat áltatjuk csak. pedig tudjuk.
hogy öncsalók vagyunk . Elferdítjük tetszetősre vérző probl émálnkat."

Graf ikál kusza vonalaiban keres i a . szin fal mögötti valóságot: A sorozatból csak
néhányat emelnék ki. hogy a mest er kezének vonalvezetése nyomán mi ls ízellt öt
kaphassunk ebből a valóságból. A 4. kép: . Krtsztus, hallgass meg minket. Otlegelnkért
bocsáss meg: A diagonáli s el rendezésú alakok megnyújtott kezel csak ütnek. ütnek .
Jézus elnagyolt alakjának legkihangsúlyozott abb része a természetellenesen széles
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hát, amelyet jól lehet ütnI. De a verölegények arca nem vi csorog , söt egy félénk , ta
pogatózó kéz Jézus testéhez simul. Igy látva azonnal behelyettesülünk a verök, vagy
megbánók alakjaiba. - 26. .Szerstö barátunk. Szivünk gerjedezett: Az elnagyolt vo
násokkal odavetett emmauszi vándorok a köztük l épdel ő Útitárssal. Csak a Jézus felé
fordulás vona lai hangsúlyosak. - 49/B .Hallgass meg minket! Saul látomása: A földre
zuhant Saul alakját egyetlen vonallal oldotta meg a müvész, A fekete földön vakít a
látomástól megvakult apostol hófeh éren izzó alakja. Kegyelme t befogadó sugárzó em
ber lett. - 33.•A szegények atyja . A földmúves MIatyánkja: A fizikai erő hódolata
a megfe szített pl éh-Krisztus szaretet-erele el őtt, Az összekulcsolt nagy kezek a ke
resztr e szegezett Ol várják a segítséget.

A képek alatt két mondat áll. Egyik a litánia szöveqéböl, a másik egy hozzáfúzött
gondolat, ami segít a kép Igazságának keresésében . 75 kép. Néha részletezO a mü
vész keze, néha elnagyolt vonásokkal. vagy arcnélküli alakokkal, vonalakkal, színekkel
csalogat bennünket egyre beljebb, a színfalak mögé, hogy sej tésünk biztos tudatta
váljék: nagy volt üdvösségünk ára.

A képek közé ékelt írásokat inkább elmélkedéseknek nevezhetnénk. EzekrOl igy
vall a szerz ö: .Úgy öntöttem össze a címeket. amennnylre az utca ls rendetlen . A
végére áll csak össze az én ,Fiorettlm' . Aki elolvassa, belém ls látott : szavakba öntött
önarck épernbe." De megtanitja az olvasót tovább ls látnI. Megsejteti velünk a negyedik
dimenziót , a szeretet birodalmát, a lélek karizmáját. A múvész szemével láttatja meg
az élet szinét , amely a szenvedé s és öröm kergetOzése .•Az mlnOsítl jóvá tetteinket:
mekkora derúvel vállaljuk hozzácsapva a velük járó kell emetlenségeket ls: A mü
alkotásokról magunkra ford ítja figyelmünket : . M inden élet egy-egy múalkotás. A rnü
vész joga félbeszakftanl vagy folytatni aszerint, miko r úgy érzi, hogy kész:

. FlorettijétO magyar hon!itársainak küldI. .Nern slró és tehetetlenségbe merült
honvággyal , hanem az elvégzett munka el éqt étel ével."

Cs.M.

Prokop Péter : B o I d o g a s s z o n y . Róma 1984, 196 o.

65. születésnapjára ajándékozott meg bennünket ezzel a kép- és gondolatgyújte
ménnyel Prokop Péter , a 26 éve Rómában élö, kalocsai származású magyar festO és
pap. . Emléknek. Emlékül. Remetemagányból küldött kopogás nak barátaim ablakán:

65 képet szedett csokorba a loretói litánia szövegére . Némelyik sleímmel. vagy
rövid utalással a kép szineire vagy rendeltetésére (Fekete Márla , Freskótöredék) .
Több segftséget a képek megértéséhez nem ad. Szándékosan nem. Prokop nézőlét fel
n ő ttk ént kezelI. Ráhagyja Ot a saját érzékenységére és áté lö képességére. .Az alko
tással való összeolvadáshoz rátermettség és alázatos !igyeini akarás szükséges :
Célj a a litániasorozattal, hogy képel a kis zugokba, a tárlatot nem látogatókhoz is el
jussanak, és hozzásegítsenek megérezni .anyal közellétét annak, aki nem csak János
nak adatott : Ime a Te Anyád:

Cikkel - mint írja - nehezebben jöttek létre, mint ralzal. Talán képek maradtak
el miatt uk. De a szándék nemes volt. Az egyszerú tettek tisztaságát hirdetni jóttek
lét re.

Ak i az egymás után k övetkező képek és cikkek között tartalmi kapcsolatot keres ,
nem mindig találja meg szárnltás át . Különösen nem, ha nem tartja szem el ött a rntn
den dologban és mi ndig köztü nk élő Istent. Szlnes, fzes magyar nyelven mesél a szer
zö a szépröl, a jóról, rn űv é szetr ö l . tan áratr ól. diákjairól, látogatóirói, az alkotá sról. az
Igazró l. Nem prédikál , nem misztIfIkál. De az értelmes és érző ember szemével meq
látj a egy barackmagban az élet csodáját .

Egy gazdag élet tapasztalataiból meríthet a fig yelmes és nyitott olvasó .
F. E.
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HALOTTAINK

P. Orv Miklós SJ febr . 19-én Klagenfurtban (Ausztria) (75,57,46)
Molnár Imre Marlán mariánus ferences testvér Pannonhalmán (1983) dec . 7-én

(93,72)
Nagy Ferenc Gellért ferences testvér Pannonhalmán (79,57)
Sörédi László Ignác OFMCap. Riedben (Ausztria) dec . 30-án (69)
Dr. Joanelll Alfréd Béda OSB, tanár a györi kórházban jan . 8-án. Pannonhalmán

temették (73)
Pozsgay Pál ny. esperespléb. jan. 21-én Pannonhalmán. Szülöfalujában, Rába

csanakon temették (71,45)
Ferencsik Lórlnc sólyomkövári (Románia) c. prépost, pléb. jan . 27-én (64,40)
Rabolln Gyula ny. gk. parochus Nagyváradon. szentmiséje után hirtelen jan .

28-án. A Rulikovszky temetőbe temették
Déghy Pál tb. kanonok, esperespléb. Kaposvárott febr. 6-án. Levágott lábbal,

tolószékben is húségesen szolgálta az Urat (59,36)
Kondlts Kálmán ny. közép isk . hittanár febr. 8-án. Iregszemcsén tem. (81,56)
P. Szörényi Gábor SJ febr. 10-én Vácott. Pannonhalmán tem. (72,54,42)
Dr. Kárpáthy Károly prépostkanonok febr. 1O-én. A soproni Szt. Mihály teme

tóbe tem. (74,49)
Szennai Sándor piarista tanár febr. 20-án. A kecskeméti piarista templom krip

tájába temették (69,51,44)
Bába Miklós gyémántmisés gk. parochus, tb. kanonok febr . 2o-án Debrecenben

(91 ,61)
Csertán Ernó febr. 22-én. 30 évig volt a lánycsóki hivek lelkipásztora (75,47)
Oláh Ferenc Geláz febr. 22-én. Az esztergomi ferences templom krip tájába

tem. (82,57)
Nagy Lajos ny. pléb ános febr . 23-án Keszthelyen (68,42)
Biai Lajos szentszéki tanácsos, osgyáni (CSSR) pléb . Febr. 27-én tem. (82,56)
Altdorfer Károly kanonok, teol. tanár febr. 29-én. A gyórl székesegyház krip tájá-

ba temették (68,44)
Darabos László püsp . tan ., drávasztárai lelkész márc . 4-én. Pécsett tem. (n ,53)
Varga István tb. fóesp ., gyémántmisés ny. pléb . rnárc, 5-én Bolatlncon (Jugosz

lávia). Muraszombaton tem. (87,64)
Császtl Gyula c. prépost, fóesp. , pléb. máre. 7-én Gyöngyösön (78,56)
Perjésl Imre Kerubin ferences testvér márc. 11-én. A Budapest-Mártirok u. fe

rences templom kriptájába tem. (57)
Pálfl Géza székelyudvarhelyi (Románia) pléb ., volt teol. tanár márc. 14-én (43,20)
Horváth Gyula c. prépost, ny. esperespléb. márc. 15-én Budapesten. Szentend

rén temették (80,57)
Bujdosó Gábor Kázmér pléb . márc . 16-án Szegeden. Lajosmizsén tem. (40,16)
Boros István Valér ferences testvér, a marosvásárhelyi (Románia) Szent Imre

templom karnagya máre. 22-én (65,45)
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P. Bodolay Gyula SJ m árc, 26-án Pannonha lmán (81,62,51)
Szabó Ferenc ny. pléb. márc. 27-én Karcagon (78.56)
P. Hltter József SJ Ham il tonban (Kanada) ápr. s-án (81.61,49)
Kardos Lajos püsp. tan ., ny. pléb. Veszprémben ápr. 19-én. A hidegkút i plé

bániatemplom tem etö jébe temették (73,47)
Máté György ny. pléb.• a Budapest-Törökör-i Kis Szt. Teréz plé bániatemp lom

kisegitö lelkésze ápr. 19-é n. Pest erzséb eten temették
Budai János Ipoly kapucinu s testvér. Apr. 24-én teme tték Zala kop pányban (84)
Dr. Bán Imre c. apát , pléb . ápr . 21-én Budapesten . Farkasréten temették (73,49)
BaJkó László aranymisés ny. pléb . Jobbágyfalván (Románia) ápr. 25-én (78.54)
Szokoly Ferenc SJ ápr. 28-án Győrött. Veszprémvarsányban tem . (76,47)
Miklós József érs. tan . taktaszadai esp . pl éb . ápr. 27-é n (65,40)
Horváth Mihály SJ máj . 5-én Budapesten. Pannonha lmán tem. (78,55)
Torma József ny. pákai esp eresp l. máj . 8-án. Szombath elyen tom . (78,49)
Czigány Béla tb . kanonok, egyházasrád6ci pléb . máj. 12-én. Osz k6n tem . (80,56)
ötvös János Frigyes iskolatestvér J6zseffalván (Szatmárnémeti me ll ett) baleset

következtében . 1950 6ta mint kántor-sekresty és múködött ott (89,72)

Elhunyt paptestvéreinket foglalj uk mement6lnkb a !

+
P. ORV MIKLOS SJ

(1909-1984)
AIIg három éve temette el legjobb barátját, Marosi atyát . Most ó ls elköltözött az

örök hazába, halálával újabb súlyos veszteséget hozva az összmagyarságnak.
t:letét, halálát. sajátos módon a magyarságra alkalmazva. a Főpap Krisztus nagy

szIvevágya fűtötte át: .Hogy mindnyájan egyek legyenek: János evangéliumának ezt
a fejezetét szinte naponta elimádkozta. BIzunk benne. hogy az eszme ereje tovább
sugárzik az Immár kettős sir fölött ls.

Ory atya szOlőföldje az Orség vidéke volt . innen vette 1944-ben magyarosItott nevét
is. Németlövőn (ma Deutsch-Schützen, Burgenland) született 1909. szept , 9-én. A mé
lyen vallásos. Intelligens. meleg családi légkört a kil enc gyerekkel maga fest ette le
bátyja. Wachter István SVD nekrológjában (45. sz.l , Ugyancsak maga számolt be egy·
kori prefektusa , Wllleslts Ferenc búcsúztatójában középlskol ás éveinek környezetéről

a kőszegi bencés gimnáziumban és a Kelcz·Adelfly f lúott honban (52. sz.) , Hivatása
másodlkos kora óta érett benne. 1927. júl. 30·én t:rden lépett be a noviciátusba: klkép
zése során megjárta a Manrézát, Szegedet, Kalocs át, a harmadik próbaévben Firenzét.
végül 1940-43 között a római Gergely-egyetemet. kettös (teológiai és filozófiaI) dok
torátussal fejezve be tanulmányait. 1944. aug. 15-én tett e le ünnepélyes fogadalmait.

1938. jún. 26-án szentelte pappá Szegeden Glattfelder Gyula püspök. Ezzel vette
kezdetét papi élete , amit h üs éq, kiegyensúlyozotts ág, lényeglátás jellemzett. - és
lángoló apostoll buzgalom. Lelkiéletének középpontja mindvégig a papi élet lényege
volt : Eukarisztia, brevi árium, Szentfrás. A szentmisére mindig gondosan készült . be
mutatásába egész lelkét beleadta, gazdagon kihasználva később az új liturgia nyújtotta
lehetőségeket. Minden gondját, örömét . feladatát a szentségi Jézus elé vitte, s külö
nösen szerette a Szentfrást ott olvasni . mert - úgymond - Igy olyan Ize van. mintha
maga az Úr Jézus mondaná szivébe.

1943-tól tanárkodott Szegeden. közben más rendi hivatalokat ls betöltve. 1949. márc.
ts-én (Szent Józsefet mindig különösen tisztelte és pártfogójánek választott aI elöl
járól Intézkedésére követte kOIföldre tanuló kispapjait. Az olaszországi Chieriben.
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majd a belgIumi, Löven mellett! Eegenhovenben eltöl tött Idő után 1954 őszétő l Ausztrlá.
ban élt. Előbb repetiter volt az innsbrucki Canislanumban, 1958-tól pedig dogmati kát
és más tárgyakat adott elő a klagenfurti papnevelő Intézetben. Nagy gondja volt a
II. Vatikáni Zsinat tanitásának közvetítésére, amelyben boldogan ismerte föl a Szent·
lélek múvét. 1971·től a káplánek triennálls vizsgáiban és a hitoktatók képzésében mü
ködött közre. Ugyanebben az évben lett Klagenfurt és környéke magyarjainak lelki
pásztora. Nagy odaadással szentelte már fogyó erejét ennek a nem könnyú feladatnak
is. Különösen a betegek látogatása, fölkészftése és lelkigyakorlatok, lelkinapok szer
vez ése volt szive ügye . Külí öldön ls sokfelé tartott magyaroknak lelkigyakorlatot, el.
jutva Svájcig, Brüsszellg, sőt Kanadáig ls.

Közben .volt P. Orynek egy hobby[a" . A maga szemérmes módján - mert alapjá
ban véve zárkózott ember volt - Igy írta körül azt a munkát, ami egy életen át fog·
lalkoztatta : Pázmány Péter tanulmányozását. Kezdődött ez Rómában, ahol disszertáció
jának tárgya Pázmányegyháztana volt. Itt jött rá, hogya lat in .Dlatrlba Theologlca"
Pázmány saját múve, s ezt módszeresen be ls bizonyitotta a mú facsimIIe kiadása elé
tett bevezetöjében (Prugg V., Eisenstadt 1975). O írta a Lexikon für Theologie und
Kirche-be a Pázmányról szóló cimszót, szerkesztette a .P. P. lelkisége" c. antológiát
(Carinthla, Klagenfurt 1964, 2 kiadás) . Egy sor kisebb-nagyobb tanulmányban és clkk
ben foglalkozott a nagy magyar alakjával , történelml·teológlal környezetével. Nagy ter.
vének, az életmú részletes feldolgozásának sajnos csak az alapvetése készült el:
.Pázmány Péter tanulmányi ével" (Prugg V., Eisenstadt 1970). Sem Iról, sem emberi
[ellemzöl nem kedveztek a gyors és termékeny munkának. Széles és mélyreható tájé·
kozódással, roppant akrfblával dolgozott; ugyanakkor szinte lelkifurdalása volt az ldö
miatt, amit Igy az emberektöl , a lelkipásztorkodástól , a szeretet közvetlen gyakorlásá.
tól elvon , és a legalkalmatlanabb Időben Jelentkező kellemetlen látogató betú szerint
többet ért neki egy kész könyvnél. Igy aztán, miközben szakirodalmi és teológiai kö
rökben komoly tekintélyt szerzett magának, tudós-volta neki magának Inkább keresztet
jelentett - egyet a sok közül.

A Pázmány-tanulmány mögött persze ott Izzott legigazibb szenvedélye: a magyar
lelkiség kutatása. Nem jutott odáig . hogy komolyan írlon róla . De vajon kevesebb-e
ennél. hogy életmúvét hevitette át? Mert 1955 őszétől Marosi atyával, halálig tartó
egyetértő, szent papi barátságban megkezdték az egység nagy munkáját a magyar pap
ság s rajtuk keresztül a magyarság szolgálatában . .Egy nagy lelki családdá formál t,
forrasztott bennünket, amit a szeretet melegsége járt át" - írla tömören valakI. Szo
lid teol óqlat-valláal müveltséget és mindenekfölött lelkiséget adni : ez volt a cél, amit
életfogyasztó munkában, sok-sok gond és szenvedés között, de boldogan és eredmé
nyesen Igyekeztek megvalósltani majd 30 éven át. Ebből a munkából sarjadt kl 1969
ben a .Szolgálat" és teológiai meg lelkiségi könyvek - fordftások, eredeti munkák 
egész sora. Erről már nem kell sokat mondani olvasóinknak.

P. Ory magával ragadő egyéniség volt. Vonzö külseje, barátságos, kedves, vidám
modora, csevegő képessége mindenkit meghódltott. Odaadó szolgálatkészsége, rnaku
látlan húsége mágnesként húzta magához az embereket. Testl-lelkl szenvedéseit magá.
nak tartotta meg, amig csak ment.•Receptje" ebben az volt , hogy a különös neh éz
ségek idelén igyekezett kétszeresen jó lenni másokhoz.

Egészsége mindig gyönge volt, de az utóbbi években különösen ls . Több operáció,
szfvütemező beépitése és három Infarktus voltak fizikai keresztútjának határkövel. A
harmadikból már nem épült föl. Febr. 19·én szólftotta el Ura, akit annyira szeretett és
a Társaságban, az emberekben, hazája fiaiban olyan hüségesen szolgált.

A sok szép levél közül, ami halála után befutott. hadd Idézzük egyik munkatá rsun
két: .Az évek hosszú során a Szolgálat neve összenőtt az ő nevével, és az az érzésem,
öt a mennyben ls lröasztal várja, ameiy mellett utolérhetetlen kritikai érzékével és
finomságáva!. törhetetlen szorgalmával, az igaz és a szép, az lsten szava Iránti Izzó
szenvedélyével továbbra ls seqlt a kiadás nehéz és Igényes munkájában. Az ö lsten
szava terjesztésének és a folyóIrat Ogyének egészen odaadott élete gazdag örökséget
- és a továbbfolytatás súlyos kötelességét hagyja nemcsak Rátok, de mindannyiunkra,
a Szolgálat egész földkerekségen szétszórtan élő munkaközösségére. Adja meg a j6
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lsten, hogy méltón tudjuk folytatni ezt az örökséget. Miklós s az ő mennyei Iréasztala
nem lesz messze tőlünk , - hathatós segitsége, derüs bölcsessége Itt marad mind
azokkal, akik a lappal kapcsolatban áll nak, a clkkjr öktöl a kiadókon át egész 'az ol
vasóklg."

R.

HUBER JÓZSEF teológiai tanár
(1915-1983)

Elnézem .JÓzsl bácsl" gyászjel entésé t, és azon gondolkod om, klfelezl-e, hogy tu laj
donképpen kl ls volt ó számunkra, akike t tanított? Milyen másképpen hangzott volna :
Msgr. Huber József pápai prelátus stb.! De ó rendelte Igy, hogy minden elmét rnell özve
csak ez áll jon neve alatt : . teológlal t anár." Számunkra úgyis az volt. el sősorban az.

Végrendeletét 1981 ·ben fogalmazta meg. Betegségei akkor jelen tkeztek súlyosabb
mértékben, s akkor kezdett készülődnI. Gyászjelentésének utolsó szakasza szinte
szóról szóra Innen való : .Papl szolgálatának nagy részét az egyházmegyei Igazgatásban
és a papnevelésben végezte . Kivánsága szerin t szeretettel ajánlj uk mindazok Imád
ságába és Jó emlékezetébe, akik életükben barátságukra vagy megbecsülésükre rnél
tatták." Temetésén azt mondta egy paptestv ér. hogy Ilyet végrendeletileg csak nagy
ember hagyhatott meg. S abban mind egyetértettünk, hogy Józsi bácsi - vagy a kis
papok .JÓcÓ bácslla" nagy ember volt. Dec. 7·én reggel talál ták holtan szemináriumi
azob álában. Szivinfarktus végzett vele e l őtte nap este. A Főpásztor szaval mindent
kifejeznek: .Többet vesztett az egyházmegye, mint ha én haltam volna megl"

1915. márc . 24-én született Körösbányán, Nagyváradon lépett a premontrei rendbe,
ennek keretében végezte el a fil ozófiát Rómában. Ezzel magyarázható, hogy legalább
öt Idegen nyelvet Ismert . Hazatérve erdélyi egyházmegyés kispapként fejezi be a teo
lóg iát , s Igy szenteli fel 1940-ben Márto n Aro n püspök . Káplánkodása után püspöki
levéltáros, marosvásárhelyi hittanár, maid a Bihar megyel Tenken plébános. Sokat
mondó tény , hogya hosszú kényszerü távoll ét után hazatérő Márton Aron püspök őt

hívla be titkámak, majd Irodaigazgató s 1961-tOI teo lógiai tanár ls lett, és azóta sze
mélye elvál aszthatatlan volt a nagy püspöktől. Jell emző titoktartására : amikor pap
testvérei bizalmaskodva a klhelvez ések fe l ől érdeklődtek nála, komolya n megkérdezte:
.De tudsz-e titkot 'tart anl?" Amikor a másik er ös ltqett e, hogy tud , csak ennyit mondott:
. ~n ls." S a püspök titkát tőle senk i sem tudta meg. Rávll áglt ez kedves, humoros
magatart ására ls : a kisp apok körében hIres volt arról, hogy elOadás közben szenvtelen
faarccal tudta beles zOnl legjobb viccelt, s talán ezzel érte el a Ieunanvobb hatást .

Nemcsak tanárunk volt. Hozzá mindig be lehetett menni , min denkit meqhalluatott.
és el tudott IgazItani nehéz helyzetbe n ls . Valahányszor már mint müködö naook fenn
jártunk a püsp ökvárosban. hozzá ls bementü nk. Szivesen fogadott, érdeklődött mun
kánk Iránt. Valahogy mind ig továbbra ls tanárunknak éreztük . Ha megszorult az Intézet
tanári kara , mind ig kész volt klsegltenl. Ezért mondogatta: még csak filozófi át és éne
ket nem tanItott. Halála el ött már csak egyháztörténelmet és pasztorál1st adott elő ,

de azelőtt még a latin nyelv , hodegetlka, egyházjog stb . Is az övé volt egy·egy Idő

szakban. Mes élik a kispapok, hogy halála e lőtt az egyik tört énelemórán még ünnepélye
sen bejelentette: •vége az eretnekségeknek." Ezek voltak ui. soron az egyháztörténe
lemben , s tudta , hocy ebbe beleIzzadhat a klsoao .

Mióta hazaj ött Rómából , nem lépte át a határt . Nem ls próbálkozott . lelki program
Jához hO maradt, mint novicius korában. Nagyon szIvesen segItett a meoszoruló lelki
pásztoroknak. Még mInt t itkár és lrodalcazqató vasárnaponként helvettes ltés és hlva
talos megblzatások clmén be/árta az egyházmegyét. M indenki rnondla, hogy O Ismerte
legjobban még a legtávolabbi f i ll ákat ls. UtolJára Krisztus Király vas árnaplán szereoelt
hIvek előtt : a szomszéd Tövlsen helyettesItette a plébánost . Különben mindenki tudla
- végrendeletében ls Jelzi -, hogy sohasem szerette az ünneoe lteté s t , ~ppen ezért
utóbbi Időben már csak flllákban vállalt búcsús beszédeket . Moso lyogva szokta mon
danI, hogy ő már csak .zugbúcsúkra" Jár. Ha hirtelen kell ett beugranl . akkor sem
akadt fenn, mert elővette az egyik - hogy ót Idézzem - .klasszlkus beszéd et" , amin
a lelkIpásztor korában leIrt szentbeszédeket érte tte . Amikor évfordulókat emleoettak
e l őtte, tréfásan meghIvott mIndenkit gyémántm iséjére, amelyet 2000-ben fog rneptar-
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tanl a Holdon. Többször emlegethette ezt, mert a Mikulás ls meghallotta, s hozott ls
neki egyszer egy gyémántmlsés kazulát paplrböl, hasonló eredetü .gyémántkövekkel·
kirakva. Belement a tréfába, rnlnt mindig, s hagyta, hogya Mikulás kisérői beöltöztes
sék. Azt mondják, halála után megtalálták a paplrkazulát a ruhás szekrényében. Tehát
megőrizte a Mikulás ajándékátJ Az egyik évben arra figyelmeztette a Mikulás: sokszor
használja a .hogy úgy mondjarn" kifejezést. Másnap óráj át ezzel kezdte: .Hogy ne
mondjam, hogy úgy mondjam ....

Akárhogy ls kutatok emlékelm között . hiába folytatnám, akkor sem tudnám kifejezni ,
kl volt ő számunkra . De aki találkozott vele az életben , vagy éppen tan ítványa volt,
annak nem ls kell részleteznl. Végakarata szerint nem hangzott el méltatás a temeté
sen, a gyászmisét ls csak egy pap végezte két mln lstránssal. Előtte majdnem négy
napig volt felravatalozva a gyulafehérvárI szemináriumban. Ott a szentmisét a két p űs.

pök és a szemináriumi rektor koncelebrálta a temesvári ord inárius és vikárius , az egy·
házmegyel Iroda, a tanári kar , az összegyül t papok és a négy egyházmegye ott tanuló
142 kispapja jelenlétében. A koporsót azután autóra tették, s végakarata szerint Szé
kelyudvarhelyt tem ették el szülei mellé . A katolikus temető a plébániatemplom mellett
van dombtetőn, gyönyörú kilátással. A s írbetételt a segédpüspök végezte . Bár szombat
délután volt és az utak síkosak. több mint száz pap gyült össze a temetőben búcsút
venni tőle.

':Ietében megvalósltotta azt, ami kIvánsága szerint gyászjelentését lezárja: • ... akár
élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk' [Róm 14,8).

Tanltványa

KOMAROMI TITUSZ OSB
(191G-1981)

A Vas megyel lkerváron született 1910. febr. ts-én . Gimnáziumi tanulmányait a
kőszegi bencés gimnáziumban végezte . A VI. o. elvégzése után Pannonhalmán mint
oblátus tanult tovább. ':rettségl után, 1930-ban beöltözött, és egykori kőszegi tanára.
Kádár Titusz emlékére a Titusz nevet kapta. A noviciátus után a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem teológiai fakultására került. Egy alkalommal a kltűzött teo
lóglal pályázatot ls megnyerte. 1936-ban szentelték pappá. Utána főapátl titkári be
osztást kapott. Egy félév után a főapát úr az akkor meghalt kapolyi plébános helyére
küldte plébánoshelyettesnek, és figyelmeztette , hogy minél több tapasztalatot ezerez
zen, mert a főiskolán majd pasztorális-tanárnak akarla megtenni.

':Iete mégis másképpen alakult. 1937 nyarán áthelyezték az akkor megüresedett
zalavári plébániára, amely abban az Időben az egyik legteklntély~ebb bencés plébánia
volt . Nagy lendülettel fogott a pasztorációhoz. HIvei hamarosan megszerették a fiatal,
agilis, mindenkihez kedves plébánost. Háza mindig nyitva állt mindenkinek. SegItett,
ha valakinek elintézendő ügye akadt . De legnagyobb qondla mindig az Ifjúságé volt.
A gyerekek és álta :ában a fiatalok ra)ongtak érte. Még Játékaikban ls részt vatt.
Megszervezte és IrányItotta a falu futballcsapatát. Nagy érdemeket szerzett a Kalot
és Kalász megszervezésével. A nagy zalavári templomnak még nem volt orgonáJa. Az
apátság és a fatu egymásra hárltotta az elkészltéséhez szükséges összeget. Titusz
meglgért~ Miksa apátúrnak: ha a felét vállalja, ekkor az egyházközség összegyOjtl a
másik felét. Az apátúr klmosolyogta: .Flam, maga nem Ismeri még a falujának anya
glasságátl' Titusz két hét alatt összegyüjtötte a szükséges pénzt! A falu boldog volt,
amikor az orgona először megszólalt.

14 évet töltött Zalavárott. Szociális érzéke miatt a háborús években ls magukénak
tartották a faluban . Közben két bencést ls nevelt. Az 1949 tavaszán megalakult zala
vári esperesi keruletnek ő lett az első esperese. Kinevezése osztatlan örömöt keltett
a környék plébánosai körében . Mint Jó szónokot szIvesen htvték plébánlálkra búcsús
és lelklgyakorla~os szónoknak. - 1951·ben főpásztora a Somogy megyel volt ferences
plébániára. Segesdre helyezte plébánosnak. OJ helyén sok munka várta. Avlsszavonuló
németek felrobbantották a müernlék templomot, 1/5·e elpusztult. A ferencesek a háború
u~án még felépftették, de a belsO berendezés pótlása már TUuszra maradt. A domb
tetön épült. egyemeletes ferences kolostort .ferences Pannonhalmának' szokták ern-
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Jegetnl. Az államosltás után nem ve~~ át senki. Neki sikerűlt megmentenie 8 pusz
tulástól : az egészségügyi minisztérium felCjította. és állami szociális ot'honnak ren
dezte be. Szigeti Klllán tervezésében gyönyörű nagy orqon á; éplttetett, a gyűjtéshez

a falu protestáns lak61 ls azépen hozzájárultak. Közben, Segesd kegyhely lévén. az
évi két nagy búcsúkor mindig több és több lett a zarándok. Ilyenkor volt Igazán ele
mében. Minden érkező csoportot maga köszöntött a templom kapujában. majd a szen
~élyben. Gondoskodott megfelelő számú gy6ntat6r61. sz6nokokról .

A nagy és klrnerttö munka felőrölte erejét. Kezdett gyengélkednl. de nem akart
még nyugalomba vonuln I. Azt mondta , kevés a veszprémi egyházmegye papja, s Igy.
ameddig tudja. szolgálja az Urat . Pünkösdkor még a kegykápolnában mlséze't. prédl
kált. A helybellek szerint Ilyen azépen még nem hallották beszélnI. Majd hirtelen
rosszul lett. Az orvos ágyba parancsolta. Tüdőgyulladás . A szerrkeneter még felvette.
s másnap éJJel. jún. tu-én meghalt. Temetése val6ságos diadalmenet volt. A konce
lebrált szentmisén Paskai Lászl6 megyéspüspök volt a főcelebráns. A ~emetésen kb.
120 pap vett részt és rengeteg hivő. Külön aut6busz jött szülófalujáb61. Ikervárról s
előző pléb ánlájár öl, Zalavárról. Egyik veszprémi pap"ársa Irta r6la: .Személyében egy
Igen kedves. melegszlvű , jól képzett. mindenki által szeretett lelkipásztor távozott el
közülünk. I:rékes. érdekes és megnyerő egyéniség volt. A kedves bencés szerzetes
az .Imádkozzál és dolqozzál' jelmondatot már kapolyí, majd zalavári plébánossága
Idején kezdte életévé alakitanI. 1951·ben a Szent Benedek-rend keretéböl klkerült
ugyan, de mindvégig annak szellemében élt és dolqozott."

Confrater

FR . KÁLOCZI JÁNOS SJ
(1895-1983)

A j6 lsten olyan szobrászművész, aki mindenféle anyagot fel tud használnI. Kál6czi
testvérűnket keményfáb61 tervezte .

Kalocsán született 1895. nov. tz- én, kisgazda családban . A novlciátust Szegeden
kezdte meg 1920. aug. 14·én. Noviciusmestere. P. Müller jelentéséból tudjuk , hogy még
abban az évben elvégezte a 30 napos lelkigyakorlatot. nagy szorgalommal , komoly
lelki átalakulással , majd ügyesen a k6rházprobáclót. 1922·ben már I:rdre költözött a
noviciátus. 1923·töl szülövárosa konviktusában betegápoló. Ekkor volt tanúja a Bellar
mino Róbert szentté avatásához elismert egyik csodának: egy Albin new diákjuk gyors
lefolyású tüdővész következtében halálán volt . KIlencedet tartottak a leendő szenthez.
és a 9. nap reggelén látja ám Kálóczl testvér, hogy Albin a virágokat öntözt. Teljesen
meggyógyult.

Ezután 1950·lg sokfelé találjuk a testvért : Pécsett , Szegeden, Hódmezővásárhelyen ,

Mezőkövesden, majd Ismét Kalocsán, felváltva mint kapust , beteq ápolöt. sekrestyést.
Majd 1970·lg Budán. a Pasaréten lakott egy rendtársával. Itt új oldaláról mutatkozott
be: több villa kertjét. gyümölcsösét tartotta rendben, általános elismerést aratva ,
többek között a nagy népi író, Veres Péter r észéről ls .

75 évesen, 1970. dec. 12·én testben ls, szellemileg is megtörve jött Pannonhalmára.
Már kikapcsolódhatott volna a munkáb61. De nem tette: segített, ahol tudott, néha
túlzott ügybuzgósággal ls . Hiszen, mint mondottuk, keményfából faragták: amit egyszer
a fejébe vett, nem egykönnyen lehetett leálIltanI. Igy volt nagy mlnlstrálásl buzqalrná.
val ls a bazilikában. Különben mindene volt, hogy a tiszt ítótűzben szenved ö lelkeken
segItsen. Mlséket mondatott, imádkozott értük - rengeteget. De imádkozott az élő

kért ls. például a bazilika takar ítóiért ; gyakran köszönte meg nekik a bazilika tlszta
ságát. és Igért hálából Imát. Buzgón k észítette fel a betegtermet a lItániákra. Még
halála előtti napon ls feltette szokott kérdését: .lesz máma lltánta?"

Szép tulajdonsága volt még az engedelmesség. Ha a . rektor atyára" hívátkoztak.
ez - legalább addig. mig el nem felejtette - hatásosnak bizonyult többször sajnos
zavart magatartására nézve.

Halálát érelmeszesedés, általános elgyöngülés okozta. Az utols6 hetekben állapota
változó volt. Hol a halálét várták, hol pedig újra valamelyik teendőjében buzg6lkodott.
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A szentkenetben idejekorán r észesült, ősz inte áhitattal vette föl az áldott szentséget .
Utoljára a szülővárosát érseki székhellyé tevő Szent Királyunk ünnepén áldozott. telj es
fig yelemmel. Aug. 21·én. vasárnap hajnalban fél 5-kor dobbant utolsőt sok fáradozásban
kimerült szIve.

Nem volt ma született bárány. Nehéz ember volt . sokszor az elöljárók keresz tj e.
De ti sztelni . becsülni kell benne áldozatos rnunk álát , szolgáló s zeratet ét mindenki
Iránt. sokoldalúságát és húségét a Társasághoz. Kérdés. hányan tudtunk volna h üs éqe
sen kitartani hlvat ásunkban. ha annyi nehézségbe ütköztünk volna. mint Kálóczl test-
vér. Confratres

SALIGA PÁL
(1931-1983)

Négy gyermekes család elsőszülötte volt. Kondoroson született 1931 . szept . B-án.
Szülei ellenére ment el jezsuita noviciusnak Pécsre. Miután II rendet feloszlatták. az
egri szemlnáriumba jele ntkezett . Jezsuit a spir it uális a érl elte te ljessé hiv atásában. hogy
aztán hüséges maradjon mindhalálig . Káplán volt Tarnaleleszén . Polqáron, majd pl ébá
nos Ttszadobon, Hajdúhadházán és végül Tlszapalkony án, ahol ezüstmiséjét 1980·ban
mutatta be. Itt töltötte papságának fel ét . Leninváros hatósugarában. két f ill ával rnun.
kás papi élete volt . Erőteljes fizikuma. mindig v idám külseje vonzóvá tette . Szerette
a rendet maga körül. Templomát kívül-be lül megújította. a harangokat vIll amosította.
a Mose r orgonát renov áltatt a . szembemiséző oltárt építtetett. Az új li turgia bevezetése
és végül Oszlár községben sok nehézség árán a kis templom fel építése volta k fonto
sabb munkáJ. Az utóbbinak anyagi fedezeté t ls ó gyű jtótte össze. Az épület té gláit és
betonját sokszor saját kezével hordta. Már nem érte meg. hogy fölszentelve lássa.

Sajátos módon tudott pasztorálnJ. Igazi öröme az volt. amiko r Idejét megoszthatta
hiveiveI. Mi ndenkinek ismerte családi és közös gondját. az egyházközségben és a
fIl Iában egyaránt . Mi ndig mindenkin kész volt seqlte nt. soha nem mondott nemet. bár 
mit kért ek től e . Ott volt k eresztelő l eb édjükön. lakodalmukban. iskol ás gyermekük
bankett jén. ott volt. amikor sietve kellett a szül őotthonba vinni a kismamákat. vagy
hozni az anyát gyermekével. Ott volt a kórházi beteglátogatásokon; ugyanúgy paptest
v érett ls mindig látogatta . segi tette. Senki nem Ismerte nála jobban az egri egyház.
megye papságIlnak gondJát·baJát .

A falu vizeIlátás ának [avltásá nál. a vízműt ársulat pénzügYI terveinek elkészltésében
ls segédkezett. pedig akkor a betegség már egyre gyakrabban jel entke zett nála. kisebb
nagyobb rosszull étt el. Igényelt ék szelp a lat át . kedves. megnyerő beszédével. s ó adta
szlvét-lelkét.

Hosszas. alatt omos betegségét türelemmel viselte . Az 1982·es szilveszteri hála
adáson összeroskadt az Úr olt ár án ál. de másnap már újra ott volt. s végezte köteles
ségét. egyre er őtlenebb ü l . fáradtabban. 1983. jan. t ü-én ment be a debreceni klinl kára.
miután helyettesItésé ról gondoskodott. Panasz nélkül t ű rte kiv izsgálását . csak annyit
mondott látogatóinak: ha meggyógyul s otthon lesz. elmeséli majd. mennyi fájdalmas
kiv izsgáláson ment keresztül. Soha senki nem hallotta meg. mivel febr . 6-án viss zaadta
lelké t Teremtójének. Itt hagyta munkaterület ét , hlvelt, papt es tv ére tt. barátait . Teme.
tésére feb r. to-é n a csúszós. rossz Idó elle nére 12 paptestvé re és több száz híve. ls 
rner öse jött el végső búcsút vennI tőle . A szent rnls ével egybekötött temetési szer
tart ás után kikísé rtük egyházközségébő l: szüle i Jánkmajt lsr a vitték. ott temették el.

HIvei nem felej tik el tisz te letreméltó alakj át . embertársaival való ezeretettel les
bánásmódját. Igazi papi szolgálatát . sohasem.

Egy híve

DR. FREY FERENC JÁCINT OFM Cap.
(1914-1983)

Nagy tehe tséggel és k ltünő memóriáva l áldotta meg az lsten. amit hangyaszorgal .
mával még t ök életes ített. Nagy reményekre jogosIto tt élete pályájának Indulása. s
hogy nem lett teljes és sikeres ez az életút . azt főként a történelem sok mindent
e lsöprő vihara akadályozta meg.
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1914. május 20-án született Mórott szegény paraszti családból. I!desapját korán el
vesztette . de energikus. szorgalmas és mélyen vallásos édesanyja már gyermekkorá·
ban az oltár közelébe irányitotta lépteit. A Kapucinu s Rendbe 1929. augusztus 29-én
lépett be. Tanulmányait mind a gim náziumban. mind a bp.-I Pázmány Péter Hittudo
mányi Egyetemen kltün ö eredménnyel végezte . 1939. Július 2-án szentelt ék pappá a
budai rendi templom ban. Utána 3 évig a római Gregorlánán végzett egyháztőrténelm i

tanulmányokat . és ugyanott szerzett doktorástust ls .
Hazatérve a rendi főiskolán tanár . prefe ktus és spirituális volt. Tanftványalt nem

csak a tudom ányokban műve l te magas fokon. hanem megtan itotta őket az Egyház iránti
hűségre és rendje szeretetére is . Je ll emző jellemalakltó nevelé sére. hogy tanltványal
közül - bár az élet keményen megpróbált a őket - egy sem lett aposztata .

Szivesen és örömrnel vett részt a lelkipásztor i munkában ls. Prédikált. gyóntatott.
triduumokat és missziókat tartott . Remekbe szabott szentbeszédei lelki élményt jel en
tett ek egyszerű hiveknek és Intelligenseknek egyformán. Ha papi gyű l é s en komoly
témáról kellett e lőadást tartani . akkor szinte refrénsze rű vol t a közös fel kiáltás: .rnaj d
n Jácint atya megcsin álja l ' O azután a maga tudós. kutató és le lkiismeretes munkájá
val el ls készitett e az előadást mindenki megeléged ésére.

Az alsóvizivárosi hivek még ma ls emlegetik, hogy Buda ostroma alkalmával Jácint
atya és rendtársai sorr a jártá k az óvóhelyeket. rnls éztek, gyóntattak és házasságokat
rendezt ek. Ami kor a hIvek nem mert ek Jézushoz jönni a templ omba. akkor ők vitték
Jézust a hívekhez a legnagyobb életveszé lyben.

Minden munkát és megbizatást elvállalt, amivel a rend elölj árói és az esztergomi
egyházmegyei főhatóság megbizták . Igy 1947-töl halálá ig az esztergo mi Pösz entszék
kötelékvédöje. majd vlzsgálóblrója és bp. vl ügyhallga tója volt . 1950·től 1969-ig a budai
rendi templomban rnüködött mint káplán. és 1 9G9·tő l haláláig az óbudai Kövi Márla
plébánlán folytatta lelkipásztori munkáját.

Tudományos működése sem szökkenhetett te ljes en virágba az előbb említett okok
rnlatt, pedig nagy tehetség volt. De egy-két komoly munkájával Igy is kimutatta orosz
lánkörmelt. Doktori érte kezése: . Dle Bezlehungen der Kapuziner zu Ungarn bis zur
Gründung des ersten Klosters (1595-1614) ' (248 old al), mind Itthon, mind külföldón
nagy elismerést szerzett nekI.

RövIdebb tanulm ányai a rend I: rtesl tőjében je lentek meg:
1.) A kapucinusok Mórott (1945).
2.) A budai rendház főnöke i. (Hosszú bevezető j e a budai kapuci nusok h ázt ört énet ét

IsmertetI. 1948.)
3.) Brindisi szt. Lőrinc , a magyar kapucinusok őse (1948) .
4.) Magyarországi P. Bernardin (1948).
5.) Egy kapucinus kegyhely tündöklése a 18. században. Bodajk (1948) .

Elete utolsó évében a test i szenvedések kemény keresztútját járta. Csodáltuk t ü
relmét és szótl an keresztviselését. Félig b énulta n. s szinte aIIg látva ls mindennap
mis ézett , és végezte munkájá t az uto lsó napokig . 1983. márc . 27-én szólította magához
az Úr. Az óbudai temetőben sok pap és még több h ivő Jelenlétében szentelte be holt
test ét dr . Bagi Istv án esztergomi segédpüspök ápr. ll-én. Végső kivánsága szerint a
lelk iüdvéért bemut atott. koncelebrált szentmise után Mórott tomettük el a rendi test.
vérek sírkertj ében. ápril is 14-én. Halálával nagy veszteség érte az esztergomi főegy.

házmegyét. a rendi testvéreket és a híveket egyaránt .
Volt tanítványa

PALFALVI JOZSEF
(1914-1983)

Született Klr álytelken, 1914. nov. 2-án. Pappá szentelték Egerben. 1940. jún. 16-án.
Meghalt Gyöngyösor osziban, 1983. ápr . 25·én. Utolsó levelében. márc. 28-án még ter
vezett: .Osszel bérmálás. Akkorra rendbe kellene hozni a templom északi falát. és a
lakás külsö-bels ö felú jftása ls nagyon sürgős : Apr . 24·án még a papi hivatások vil ág·
napját tartotta meg templomában . Jézushoz új hivat ásokért esedezett jó hiveivei együtt.
Másnap. hétfOn szokása szerint korán kelt, mert már 1/2 5 után mondta a breviáriumot.
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a azentolvasót. Azután Indult a szentmisére. Azt mondta, fáj a feje . Szentmise után
hazament. az Irodában leült az ír óasztal mell é, elővette a szentírást , - néhány perc
múlva Iróasztalára, a szentfrásra borulva talál ták, holtan. Az orvos megállaplt ása:
súlyos agyvérzés vitte el. nem lehet ett volna segiteni. Elóbbl nap hivatások ért könyör
gött . és vele ls kevesebb lett a hivatások száma. Isten útjai nem a mi út jaink.

IOs ott, ahol nap-nap után szentmisére mentek a hivek. most bezárt ák a templomot.
További intézkedésig csak vasárnap délutánonként megy kl az egyik gyöngyösi káplán.
IOs nem kaptak a jó hívek blztat ást , hogy lesz új plébános, mert hiszen nagyon kevés
lett a pap. Egy év alatt 11 akt ív lel kipásztor távozott el egyházmegyénkbó l az örök ha
zába. Arv án maradt újból egy plébáni a . .. és lesz-e új hivatá s? MI lesz a nyájJaI. ha
nem lesz pásztor?

Pedig amit ápr. 29-én, pénteken Gyöngyösorosziban, a temetésén átéltünk. abban
a gondolatban erősített meg: érdemes papnak lennI. Végső tI sztele tadásra összegyül t
kb. 60 pap, élükön Kádár László érsekföpásztorunkkal; a hívek nagy tömege. sokan
hangosan sírtak. A nép nem fért be a templomba . A koporsó körül vagy 25 fe lsös ls
kolás lány áll t fehér blúzban, sötét szoknyában. mindegyik kezében szegfücsokor : el
kérezkedtek az iskolából . hogy plébánosuknak. hitoktatójuknak utol só hálájukat tan ú
síts ák. Voltak ministránsok ls . A konce lebrált misén evangéliu m után egyik osztá ly
társa búcsúzott től e. EmlItette. hogy minden esztendőben összejövünk szentelési év
fordulónkra , s ebben az évben Gyöngyösorosziban lett volna a találkozónk. IOnekeljük
ilyenkor: .u t constanter simus omnes sanctl casti sacerdotes", és ő szokott az orsc
nánál ülnI. De most ilyen a találkozásunk: a koporsó mellett. Beszélt a papi hivatásról.
önzet len papi tevékenységéről. A temetési szertartás keretében beszéddel köszönt ek
el tőle első plébániájának hivei ls Fül öp r ől. ahol 3 évig szervez ö plébános volt . Tar
nalelesz ls megköszönte 12 évi plébánosságát, Balaton ls elhozta a hála virágait. Több
autóbusszal jöttek a hívek temetésére . Amikor Indultunk a temetőbe, fi atalok vitték
vállukon a koporsót , magasan emelkedett a hivek feje fölé. Impozáns volt a menet: a
koporsó előtt ment vagy 300 férfi. minden lobogót hoztak a templomból; mintegy húsz
férfi a koporsó két oldal án égő fáklyát tartott a kezében, majd a papok. a koszorúk.
a koporsó után pedig jött vagy 1500 asszony Rengeteg vi rágcsokrot dobtak a sírj ába.
Igazán példaadóan ragaszkodtak papiukhoz . még halálában ls , bár csak 1982. aug. t -e
óta volt között ük. Igy hát valóban hála az Úr Jézusnak a hivatás kegyelméért: érdemes
a mal Időben ls papnak lenni . ..

Osztálytársa

IFJ. MERSICH MARTON prelátus
(1894-1983)

A mal burgenlandi horvátság, a valamikori nyugatmagyarországi horvátok . 1983 nya
rán egyik legjelesebb papjukat veszítették el. Egy hosszú. munkálkodásban és te v é
kenységben gazdag. jósággal tell tett élet ível ése ért véget. Ezt a gazdag és hosszú
életet két gyújtópont fogta össze; a hitben való buzgósága az Egyház szolgálatában
és maroknyi népe kulturális , zenei és nyelvi pall érozása. Szerénységéve l. tudása 
val, [ élelkűs éq ével, hüségével , lelki alkalmatosságával és testi fegyelmével measze
kiemelkedett korából. Mindezt egy bizonyos könnyedséggel. amely elfogultság nélkül
megnyerte . vonzáskörébe vonta az embert.

Mint pap nemcsak példás élet ével. prédikációival és hittanoktatásával buzdftotta
népét : ugyanúgy tellett lelki tud ásából Imák. hltvlták és világi témák megfogalmazásá·
ra. S ha úgy adódott , nótáznl, zeneszerszámot kezébe venni . tárogatóval búskomor
kurucnótára gyújtanl, vagy hegedüvel a clgányprlmást lep ipáini sem volt lényének
Idegen. Teljesség ében keresztény ember volt. az lma. áhitat embere. a burgenla ndi
horvát kultú ra élharcosa. de emberi teljességéhez hozzátartozott derü látása. humora
és kedves, vidám virtusa ls .

A fe l sőpu lya i járás egy kis horvát falujában, Fraokenauban (R épcesarudon) szüle
tett 1894. okt . tz-en, Köz ép- és felső Iskoláit a közeli Köszeaen, Sopronban. a teológiát
Győrben végezte. 1918. jún . t t -én szente lték pappá. GroBwarasdorf (Nagybarom) és
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Unterfrauenhaid káplán ja, majd 1925-1965-ig Baumgarten (Sopronkertes) papja. Nyu
galmazott éveiben az elsenstadt l (kismartonI) káptalan és az új fiatal püspöks ég akt iv
tagja .

Számt alan tudományos és népies cikk !rója, de első és f ö feladatának a ráblzott
hivők lelkiségének emelését tekintette. Igy már a háború alatt adja kl .Kruh nebeskl"
(Mennyei kenyér, 1941) clmú imakönyvé t , amely nemrégiben a hatodik kiadást érte
meg . A római misszálé (1962) és az Olt ár i misekönyv kia dásával élete rnüvét val öst
totta meg . Már 1935-ben meg frta . Povljest Cr lkve" (Az Egyház története) c. rnűv ét ,

amely minden burgenlandi horv át ház kézikönyveihez tartozott.
E tevékenységeiért az Egyház prelátus ává választotta, az állam i hatóságok meg pro

fesszorrá nevezt ék ki.
Világi tevékenysége fől eg Iroda lomtö rté neti és népzenetörténeti jellegű . Az utolsó

ötv en évben ő fogl alta össze a burg enlandi horvátság Irodalomtö rt énetét (Kal endar
Gradl§~e. 1969) és 1972-es .Znamenlt i I zasluíni gradlM anskl Hrvatl" (Híres és eml í
tésre méltó burgenlandi horvátok) c. könyv ével az első klsenclklopédiát adja népének
kezébe . •Baumgarten Im Burgenland· (Sopronkertes Burgenlandban 1963) a papi rnü
veltség egyik leg jelesebb műve . A magyar pálosrendi kol ostor tört énetét helyezi kö
zéppontjába. Legkedvesebb munk ál közé tartozott a horvát népénekek .Jaökar" (1964)
cimű gyűjteménye. Újságot ls szerk esztett. Mint káplá nnak hírese k voltak dal árdál,
tamburicazenekarai és népi jellegű .faluszlnháza", amelynek számtalan magyar művet

fordi tott.
Gazdag könyvtára vol t , régi , r itk a. értékes kiad ásokkal. A máriacelll bűcsúl árások

nak hosszú évek en át szervezője és fáradhatatlan hive volt.
Egész életét. vall ásosságát, munkálkodását, lel ki és anyagi javalt népe szolgálatába

áll itotta. Ugyanak kor - bár nem dolg ozott magyar pasztorációban - mind ig sze r étet
tel fogadta a magyarokat . jól érezte magát között ük. és koronként eljárt az eisenstadti
(kismartonI) magyar papi találkozókra ls. 1983. júl. 21-én a burgenlandi horvátok egy
reménységgel lettek szegényebbek. de egy népvall óval gazdagabbak, aki egy sorsdöntő

kérdés rem énység ét cs illogtatja meg maroknyi népe előtt .

Dr. Bencslcs Miklós

PROSZT JAN OS SDB mlssz lon árlus
(1908--1983)

.Ha esetleg nem tud nék többet irnl - mondja egyik utolsó level ében -, még ér.
kezlk egy levél , ami már rég le van téve, hogy elbúcsúzzak mindenkitől a ,Szolgálat'
által.·

Megjött a lev él , igaz. csak hónapokkal 1983. júl. 24-1 halála után : .Ked ves Testvéri
Mikorra e sorok odaérn ek, a jó lsten kegyelméből már ,otthon' leszek. Imádkozz és
imádkoztass érteml Szeretettel ölel ln Christo Jesu testvéred . János: Utána szép ren
desen az adatok : .Szű l. Sármelléken (Zala rn.) , 1908. V. 5. Első fogadalma a Szalézi
Társaságban 1928. VII I. 15. Pappá szentelése Córdoba. Argentina, 1938. XI. 27. 1931. nov.
6-tól 1962. rnárc , 1O· lg Patagónlában a Szalézi Művekben dol gozott ; 1962. márc. t t -töl
Uruguayban a Szentszéktő l kine vezett lelkésze a magyaroknak: f:s végül egy zsolt ár
idézet: .Laetatus sum ln his, quae dlcta sunt mihi : ln domum Domini lb lmus !"

Me llékiete ls van a c édulanak. Egy kis fénykép és egy hosszú levél boldogult Marosi
atyához a 70-es évek végé ről. Azt mondja benne , hogya . díöh é]" életnél- a felsorolt
néhányadatnál - többre nincs szükség.•Aml engem Illet, éppen elég. De Igazság·
talan volnék, ha elhallgatnám mások érdemét. f:s ezek a .m ások' az én édes szüle/ml
lsten után mindent nektk köszönhet ek."

Elmondja , hogy édesap ja egyszerű földműves család tize dik gyermeke volt. Nagy
áldozatok árán kitaníttatták tan ltónak. Egy kis faluba került vágyai szerlnt, feleségül
vette az ottani öreg kántortanító tizen ketted ik leányát , és 36 évig volt ott utána
tan itó és kántor. Kilenc gyermeket adott nekik a jó lsten, hato t föl neveltek. Az apa
mindennap magával vitte öket a templomba, egyi k mi nist rál t , a többi a kóruson vele
énekelt. Apja volt minden lelki mozgalom feje , a betege k látogatója, a szegények se-
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gltOje. Sohasem tett félre pénzt . . Majd lesz nyugdlj" - nyugtatta meg édesanyjukat.
Gyermekeit Oszinte vallásosságra nevelte. főleg példájával. .Már gyerekkorunkban
arról beszéltünk. hogya legnagyobb f iú pap lesz . a második kántortanltó, a harmadik
barát . a negyedik katonati szt. Majdnem minden bete ljesü lt :

A hivatását ke reső Jancslt az édesapa Irányitotta li noman a szalézlek felé : .Most
vannak modern kongregációk, ahol a szegény , árva gyermekeket különbözö mester
ségekre tanit ják. Tanulj meg valamilyen Ipart . aztán je lentkezz náluk: Valóban kitanult
Keszthely en cipé szsegédnek. 1927. máj. 20-án lépett be a rákospalotai Klarisszeumba.
eugusztusban megkezdte a noviciátust, és dec. 8-án beölt özött. IOdesapja csak ekkor
árult a el: . Ftam, még meg sem születt él , amikor én már kértem a j ö Istentől egy
gyermeket Don Bosco számára: IOs Proszt atya boldogan teszi hozzá: .Már több, mint
ötven éve vagyok Don Bosco fia. de soha még csak árnyékát sem éreztem valami
kételynekl"

1931 ·ben te ljes ült a vágya: kiküldték az argent in missz ióba. Nov. lD-én már Pata
gónlában, Fortin Mercedes -l házukban volt . (Ennek tört énetét lásd lapunk 25. sz. 75. ol
dalán közölt leve lében.) Több mint 30 évet töltött Itt: ez volt életének fénykora. Saj
nos, sem ő maga nem árul el nagy szerénységében semmit róla , sem másoktól nem
sikerült adatokat szereznünk. Szíve nagyobb fel ét , mint minden jó misszionárius. bi
zonyára ott hagyta . Milyen boldog volt , mil yen szivesen küldött anyaqot , amikor meg
tudta. hogy közölni akarjuk a patagónlal indián sarjadék. Ceferino Namuncurá élet
rajzátl

De az engedelmesség jegy ében készséggel vándorolt 1962-ben tovább Uruguay-ba,
Montevldeóba magyar lelk észnek. •Orömm el hagytam ott a már annyira megszeretett
második hazámat. Gondoltam. úgy akarja a Jóisten. hogy öregs égemet magyarok kö.
zött él jem le. Olyan jó képzelő tehets égem van, hogy szinte már egy kis földi menny
országot épite tt em magamnak .. . Hogy aztán a valóságban más lett, jobb . hogy nem
is seltettern l"

Mert bizony ez lett: korán elöregedő lelkész egye/öregedő gyülekezetben. Utolsó
éveiben Irt levelei szomorúak. 1982 januárjában frja: . Két Izben is sürgősen szállltottak
szanatór iumba . Szivzavaraim vannak. AIIg áll ok a lábamon. Félvak ls vagyoki Igaz,
hogy már a 74. évemet ,bicegem' . (Úgy érzem, nem sokái) Egyedül vagyok magyar
pap Uruquay-ban. Már aIIg tudom ellá tni egyházközségünket , ahol ,missionarius cum
cura anlmarum'vnak vagyok kinevezve a Szentszé ktől. Híveim rettegnek attól, hogy
elhagyom öket l Kevesen vagyunk magyarok , majd mind 50--60 éve került Ide. E közel
20 év alatt több mint 300 magyart temettem el, s csak 106 keresztelésem volt! Igaz,
hogy mennek az Itteni plébániákra ls. Bárcsak többen mennénekl " Egy év múlva, leg
uto lsó levelében arró l tudósit , hogy közel 3 hónapot volt az év folyam án szanatórlum
ban. IOlete lassacsk án kialud t .

1981.nov. s- án még terepült patagőnlal prov lnc lájuk székhelyére , odaérkezésük
50 éves találkozójára. 11 fi atal kisp ap érkezett annak Idején . néggyel sikerült talál
koznla. Három már meghal t. egy visszatért Olaszországba. egy kil épett, egy súlyos
beteg. A találkozó két hét ig tartott. Fölelevenített ék emlékeiket , élményeiket.

lOvenként húségesen küldött öt szentmiseválla lást velünk való lelki egysége Jeiéül.
Don Bosco hú misszionáriusa most már bizonyára az örök Találkozót ünnepli az égben.

Szerkesztőség

Dr. WER-SZASZY LASZLÖ piar ista
(1898-1983)

A Piarista Rend szerénységében és elvonultságában ls nagy fiától búcsúztunk el a
FarkasrétI temetőben 1983. augusztus t t - én,

Hogy érett séglj e után 18 éves korában a Kegyestanltórendbe lépve Indult neki ál
dásos, gazdag azerzetespap-tan árl életének, nem volt véletlen . Egész egyénisége , éle te,
lelkülete a kegyeletesség eszméjébő l táplálkozott . A rómaiak pietas -nek nevezték azt
a szent emberi érzést. ami összeköt bennünket az életünket körülölelO legnagyobb
ért ékekkel : szülOkkel, családdal . haz ával. Istenne l. Kalazanci Szent József evvel a
lelkülettel közeledett a r áblzottakhoz, n övend ékethez. környezetéhez.
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IOder-Szászy lászló eszménye egész életében ez a kalazanclusi pletas volt. Sze
rénységében ls ragyogó szemmel emlegette még Idős korában ls kiváló sz űlelt, taná
rait, s tőlük eredeztette áldott életének értékelt. Sik Sándor görög óráin egy életre
megszerette az antikvitás szépségét . Prohászka egyénisége úgy megragadta, hogy
nála végezte pappá szentelése elótti szentgyónását. Bámulatos szellemi k épess énel.
memórlája fényes karriert Igértek. Már egyetemista korában bölcseletdoktorátust
szerzett a keleti nyelvekből. de a teológiai doktorátust ls Idejében szerezte meg. Mint
fiatal hittanár nagyamblclóval végezte Ifjúságnevelő munkáj át. de tudott Időt szakftani
arra ls. hogy elmélyedjen keleti nyelvekben, és hihetetlenül alapos múveltségre tegyen
szert. Dr. Kmoskó Mihály hirtelen halála (1930) megakadályozta, hogy pontot tegyen
már készen álló magántanári habIlItációjára. de ezt úgy fogta föl, mint isteni belesző

lást, hogy egész életét a rábfzott Ifjúság nevelésére szentelje. Nagy hatással volt a
diákokra. Csendes szerénysége. humora. nagy tudása , vele született lelki és peda
góglal erényei keresett gyóntatóvá tették. Nem egy diákja öt-hat évtizeden át nála
végezte szentgyónását. DIákjain kivül sokan vannak, akikre hatott lelkü letével, amikor
gyóntatott. esketett. keresztelt. temetett. Ezen fel ül évti zedeken keresztül - mint
szinte névtelen és teljesen önzetlen munkás - végezte a szövevényes házassági perek
kihallgatásait olyan prec izitássai , amit a mal kor embere csak elképzelni és csodálni
tud.

Az ötvenes évek elejétől mindez a munka folytatódott, de még észrev ét lenebbül .
még cs öndesebben. szinte teljes rejtettségben. ~desanyjával és testvéreivel élt . Oket
eltemetve és magára maradva tovább munkálkodott fáradhatatlanul. ~Iete utolsó hónap
Jáig hűséges volt napirendjéhez a hajnali rnls étöl a reggeli temetőlátogatáson át a
hozzáfordulók lelki gondozásáig . Kórházba kerülve még a betegágyon ls gyóntatott.

Egyik gyónója - roa már nagymama - Irj a: .Még 12 éves koromtól volt gyóntatóm
tizennégy éven keresztül. A jó lsten sok kegyelemmel, Inditással ajándékozott meg
rajta keresztül, Nagyon Jó, Igazi lelkivezető volt. Szigorú, de jóságos. megértő. Isten
helyettese. aki a gyónóra nézve kellemetlent ls a javára forditotta. Mindig úgy érez
tem. és még most ls : neki feltétlen el kell jutnia a Mennyei Atyához, hiszen önmagá
hoz sem volt kiméletes . Hála érte a Jó Istennek. hogy vele találkortam. és lmálrnrnal
segftem, ha rászorul. hogy minél előbb megláthassa. akit oly nagyon szeretett."

A rejtekben látó és mindenért megfizető mennyei Atya f izessen meg neki az örök
élettel.

Született Rákoskeresztúron 1898. január 3-án. A Piarista Rendbe lépett 1916. augusz
tus 27-én. Aldozópappá szentelték 1922. július 2·án. Gimnáziumi hittanár 1922/23 -ban
Szegeden. 1923/24-től 1924/25-ig Tatán, 1925/26-tól Budapesten.

Tanftványa és rendtársa

ROKONAI SIMON OClst.
(1909-1983)

A Pancsován, Torontál vármegyében született Rokonai lajos nemcsak Ismerte még
a soknemzetiségű történelmi Magyarországot. de annak örökség ét is hordozta jellemé
ben és alkatában. Temperamentumának d élszl ávos. ellágyulásra. kitörő lelkesed ésre,
borongós hanguiatokra és pillanatnyi föllobbanásra hajlamos szöttesét magán viselte
egész életében. Mikor családja a fővárosba került, Tóth Tihamér diákja és lelki fia
lett. O mutatott utat a buzgó, lelkes és jókedélyű Ifjúll8k a ciszterci rend felé . amely
nek már felsős glmll8zlsta korában oblátusa lett. Az oblátusok akkori otthonában. a
budapesti Bernardlnumban Ismerte meg lassanként a szerzetestanári életformát. 1928
ban lett novicius ZIrcen, és a hagyományos rendi kiképzés szerint elvégezvén hittudo
mányi tanulmányait a zirci főiskolán, a Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika
fIzika szakon középlskolal tanári oklevelet szerzett.

~Ietét mégsem a nevelő-oktató munkásság töltötte kl. Csak két évig volt gimná
ziumi tanár Budapesten, utána káplánl és plébániai beosztásban lelkipásztorkodott. A
II. világháború végén francia hadlfogságba esett.
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Hazatérése után - követve szivének minél szigorúbb szerzetesi élet utáni vágyát 
a rendi testvérek borsodpusztai közösségében élt, úgyszólván a feloszlatáslg. Miután
lelkipásztori tev ékenységre nem gondolhatott. szellemi, lelki szempontból súlyos esz
tendők vártak rá. Mégsem roppant össze. Megtanult várnI. Hosszú évek teltek el,
e l őbb a dudari szénbányában vájárk ént dolgozva - a bányászok tiszteletétől és szere
tetétől övezve - , majd Zircen kocslkís érök ént, aztán korrepetálásban és k ántorkod ás
ban, mig legalább élete végén egy rendi plébánlán ismét testvéri közösségre talált , és
papként is hivatásának szentelhett e maradék erejét . Rövid, nagyon rövid volt ennek
a lelk i megpihenésnek az ideje, mert két év alatt egészsége annyira meggyengül t ,
hogy 1982-ben a pannonhalmi Szociális Otthonba kellett behúzódnla . A szenvedésnek
példás türelemmel vi selt I d őszaka köszöntött rá. Félig b énultan. de szelid megadással
és szivében a végső hazatérés vágyával, - hiszen oly sokat és oly sokáig volt honta
lanl - várta a Halált estv ért , aki 1983. Júl ius 20·án elkfsérte az Atya házába, ahol sok
lakóhely van (Ján 14,2). - A zircI Bazil ikában júliu s 22-én koncelebrált szentmise
után kisértük kl földi porhüvely ét a zirci temetőbe, elhunyt rendi testvérei mellé.

·s ·n

GERENDÁS LAJOS
(1919-1983)

A győr i egyházmegye közti szteletben álló papja halt meg a győri kórházban 1983.
júl. 12·én. Koporsóját száznál több pap áll ta körül volt hiveive i együtt a Fertőd II., s üt 
törl templomban. A temetés után valahogyan azt érezte meg az ember , hogy érdemes
jónak lenni és szentül élni , mert még a földön ls jutalmat kap érte az, aki .beleszere.
tett az Istenbe ."

Gerendás Lajos Ilyen pap volt. 1919-ben született. I:desanyja, aki a világra hozta,
ott áll t koporsója mell ett ls. Amikor végignézett a gyászolók hosszú során, mintha
kárpótlást kapott volna elve sztett gyermekéért. Hiszen csak előre ment, hogy várja
azokat. akiknek hirdette lsten csodálatos vil ágát . - Lajos pappá szentelése után azon
nal megszerezte a teológia i dokto rátust . majd 12 évig lelkipásztorként dolgozott; ebből

közel egy évtizeden át Magyaróvárott mint hitoktató müködött szép eredménnyel az
If júság neveléséb en. Ismét 12 év követk ezett a győri Papneve l ő Intézetben. ahol tanár
és prefektus. majd gondnok volt . Papi generációka t nevelt a liturgia szeretetére. De
apostola volt a liturgikus megújulás nak az egész egyházmegyében ls . Továbbképző

előadásokon . rekollekclókon közvetftette a Zsinat szellem ét a paptestvéreknek. A
most rnüködö győri egyházmegyés papság nagy része tőle tanulta meg a szentmise
és a brevi árium szeretetét.

Letelt a 12 év. Ismét a lelkipásztori munka várta . I:lete nagy keresztjét jelen tette
a szemináriumtói való búcsúzás. Ezt ls váll alta . de nagyon nehezen tudta feidolgozni
az Igazságtalanságot , mert f inom lel ke mélyen megrendült bele. Legutóbbi állomás
helyén mégis új lendülettel váll alta az újabb 12 évet , Csodálatossá tatte templomát.
KIsgyermekekbő i álló kórusával emelte a szent l iturgia fény ét. Temetés én ezek a kis
gyermekek énekelte k, és egy·egy szál fehér szegfüv el búcsúztak lelkük atyjától. De
a fi atalokat , leln ötteke t . öregeket ls egyaránt bekapcso lta a szent cselekménybe. Hét
köznapi misé i ls élményszámba mentek.

lsten tőle ls számon kérte, komolyan veszl -e az áldozatv állalást. Hat éven át súlyos
kereszt et hordott. Kórházról kórházra járva hordozt a a kapott . aj ándékot " . A nehéz
mütét ls csak I dő l egesen segftett. Szenvedését hível ért és a papságért, különöse n
volt tan ltv ányalért ajánlott a fel. Júl. 18-án Pataky Kornél megyéspüspök őszinte baráti
szavakkal búcsúzott iskol a- és papt árs át ól. aki közel állt szivéhez . Az érte bemutatott
szentmise mintája vol t az Eukariszt ia ünnepl ésének , ahogyan hiveit nevelte rá. Remél
Jük. hogy lsten országában eggyel több szent pap Imádkozik ért ünk.

Nagy József
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