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A MISZTIKA úTJAIN
lsten önközlését ember, teremtmény - saját erejéből, erőfeszítésé
ból - el nem nyerheti, ki nem érdemelheti, még kevésbé képes kicsikarni. De erre nincs is szükség. Az ön közlés természetéhez tartozik: Ö a szeretet! Létet adott nekünk, mert szeret. Megváltott, és örök Igéjében egy
lett közülünk, mert szereti az embereket, választott népét, de személy
szerini is mindannyiunkat. Nevünkön szólít, új forrást fakaszt szívünkben, élővizet önt lelkünkbe. Jézus vérkeringésébe kapcsol, mint a
szőlőtő a vesszőket. Amire önerőnkból és büneink miatt képtelenek vagyunk, áthidalja határtalan szeretetével. öröme az ember fiaival lenni,
bennünk lakozni Lelkével.
Legtöbb keresztény azonnal megérti, hogy az Istennel való kapcsolat
megköveteli "természetes emberi erényeink" fejlesztését, nemesítését,
jóllehet ez a munka küzdelmet, .aszketikus lemondást" követel. Ezekre
az "alapokra" irányítottuk tekintetünket előző, 65. számunkban.
Igen sok mélyen hivő keresztény azonban - szinte ösztönösen - idegenkedik az Istennel való teljes egyesülés gondolatától. Helytelenül értelmezett alázatosság? Félig megértett evangéliumi örömhír? Maga a misztika szó is gyakran csak ködös, "nem nekem szól " élményt, néha egyenes tiltakozást ébreszt lelkünkben. Mintha eleve határt akarnánk szabni
lsten végtelen szeretetből fakadó önközlésének! Belejátszhat maga tartásunkba a teológusok és egyházi intelmek óvása is : minél közelebb emelkedünk az úrhoz, annál erősebben támad a sötétség lelke, növekednek
a veszélyek és félrelépések lehetőségei.
Mindez ne legyen akadály, hogy megnyissuk szívünket és csodáljuk
a határtalan kiáradást, amellyel lelkünket el akarja tölteni az Úr. S
talán sokkal gyakrabban mint gondoljuk, megízlelik lsten szetetetének
mámorát a megtisztulásra őszintén törekvő "egyszerü" hívek! Megtapasztalják jelenlétét, részesei annak, amit a lelkiségi írók misztikus élményként jellemeznek.
"Már mondották - írja K. Rahner (Schriften zur Theologíe XIV.
161 o.) -, hogy a jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem lesz
keresztény. A mondat igaz, föltéve, hogy misztikán nem rendkívüli parapszichológiai jelenségeket, hanem Istennek őszinte, létünk központjából
feltörő megtapasztalását értjük." Jelen számunk lsten felénkhajlásának erre a második gyújtópontjára hívja fel a figyelmet.
Héjja Gyula a Il. Vatikáni Zsinat és a mai teológia alapján igazolja,
hogy "minden keresztény életnek van misztikus dimenziója": benső életközösségre vagyunk hivatva. Nem a rendkívüli formák a fontosak, hanem a kegllelmi élet teljessége.
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I sten közvetlen, f át yol nélküli megtapasztalásában csak oda át leh et
részünk. D e a hitben már el6fzét ka phatjuk - mutat rá Farkasfalvy
Dénes. Az Is ten nel egyesült élet élrnénuszerűséqe nem hi ányo zha t tehát
prédikációnkból, szentírá Si elmélkedéseinkb6l, csak ne fe lejtkezzünk
meg az értelem szaváról sem.
Több jelentést tulajdonítunk a misztika szenak. Sok oldalú a misztikus tapas ztalat. Hogy mi a misztika, Weissmahr Béla világítja meg tapasztalati példákkal. Elvezet a misztikus tapasztalat emberi le het áséqének gyökeréig: értelmünk és akaratunk a "föltétlent" keresi, a i ranscendentális vonzza, s ezt k épes is m egragadni. Vitatott a " népi misztika"
k ifejez és. Tagadhatatlan azonban, hogy az ünnepek sajátos alkalmak,
amikor megnyílhatunk Isten kegyelmének. Érdekes magyar misztikus
megnyilvánulásokat fedez fel Hetény János húsvét, Boldogasszony és
Sarlósboldogasszony elnevezéseinkben.
Isten önközlésének kiváltságos mozzanata a Lélek kiáradása. Az ember szív ébe írt misztikus vágy késztethet ma sokakat arra, hogy ezen
az úton találkozzanak I stennel, tapasztalják me g édességét. Kereszty
Rókus tanulmányában mérleget készít az am er i kai karizmatikus mozgalomról. A L élek ilyeténképp megtapasztalása új lendületet hozott az
Egyház életé ben. Ugyanakkor emlékeztet, hogya misztikusok sem álltak
m eg az Is t enn el való egyesülés érezheté, élményszerű ol dalánál : ki kell
tartani a " szár azságban " , a nehéz percekben is , és gyümölcsöt kell teremni testvéreink szolgálatában.
Az I st ennel val ó legmélyebb egyesülés tanu l m ányozásánál nem hiányozhat utalás az ú n. keleti misztikára. Nem éri el a kereszt émi etmesülés teljess éqét? Nem nyugszik meg a Háromságos Egyistenben? S
mégis: Isten azokat sem hagyja el, akik még nem is me rhették meg Fiát.
Velük is köz li önmagát, ot t is érezteti szer etet ét. Béky Gellé rt, a keleti
lelkiség kiváló ismer6je emlékeztet, hogy esetleges tévedések között is
sziilethet misztikus él m ény. A lótuszvirágok pocsolyában virágzanak.
A misztikus élet nem ismer ko rhatárt , hisz I sten f el én khaj lásának
gyümölcse. Micsoda lelki magasságra emelkedhet a f iatal lélek, mennyire
eltelhet az isteni t űzzell Megillet6dve szem l él het j ük Elisabeth Catez, a
tavaly 6sszel boldoggá avatott Szentháromságról nevezett Erzsébet n6vér életében. Puskely Mária készitett róla é le t hű "riportot ".
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TANULMANYOK

Héjja Gyula
KERESZT~NY ~LETTELJESS~G ~S MISZTIKA

Manapság sokat beszélnek és írnak a misztikáról. Nemcsak keresztény lelki
irók és teológusok, hanem egyéb szakemberek is. Az összehasonlftó vallástudománynak kedvelt témája lett. Közepes vallási műveltséggel rendelkező
keresztények is tudják, hogy a misztika világjelenség. Sok előnye mellett, a
keresztény és a nem keresztény misztikus élet kérdéseit tárgyaló irodalom
olyan irányú befolyást is gyakorolhat, hogyalááshatja a keresztény misztika
sajátos természetére és jellegzetességeire vonatkozó világos látást.
A misztikus életet tárgyaló modern keresztény irodalom új szempontok szerint foglalkozik a kérdéssel. Ez az új irányzat különösen az utóbbi harmincnegyven év alatt vált általánossá. Kiemelkedőbb jellemvonásait négy pontban
foglalhatjuk össze: 1.) A keresztény életteljesség eszménye Krisztus misztériumában gyökerezik, innen ered, belőle táplálkozik és ennek megvalósitására irányul.
2.) A keresztény életnek mindig van misztikus dimenziója. 3.) A keresztény élet
értelmezésének a kulcsa az a nézőpont, amely az egész valóságot figyelembe
veszi. 4.) A keresztény élet minden formája és foka az Egyház közösségi életének talajából sarjad, ebből a talajból táplálkozik és természete szerint építi és
mélyíti a közösség életét.
Tanulmányunkban olyan nézőpontból szeretnénk rávilágitan i a keresztény
életteljesség nagy misztériumára, mely központi fontosságúnak tartja az lsten
megváltó és megszentelő kezdeményezését valamint nélkülözhetetlen kegyelmének életünket irányító és átalakító jelenlétét. Nyilvánvaló tehát, hogy megfontolásaink teológiai jellegűek. A keresztény életteljesség kibontakozását, annak útját a kezdeti fokozattól az életszentségben elért nagykorúságig a krisztusi misztérium szemszögéből vizsgáljuk. Embertani, társadalomtudományi,
lélektani és más igen fontos szempontok vagy kérdések nem képezik jelen
tanulmányunk tárgyát. Ezekre vonatkozóan csak egy megjegyzést kívánunk
tenni. Az emberi léttel és élettel foglalkozó tudományok nélkülözhetetlenek a
keresztény életteljesség helyes megértéséhez. Ha azonban jogos önállóságuknak abszolút jelleget tulajdonítanánk, lehetetlenné válik nyitottság uk a keresztény életteljesség természetfölötti és misztikus dimenziója iránt. Az ilyen irányban végzett munka a cél mellé lőne. Félremagyarázhatná a hagyományos keresztény elvet: a kegyelem a természetre épül - gratia supponit natu ram.
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I - Keresztény életteljesség és krisztusi misztérium
A keresztény misztikus élettel foglalkozó újabb teológiai és lelkiségi Irodalom ereje és értéke nem az újdonság ban, hanem abban áll , hogy visszaté r
ahhoz az idő álló és minden kor emberét kihivó, nyugtalanitó keresztény hagyo mányhoz, mely Krisztus misztér iumában vette kezdetét. Krisztus , a megtestesült Ige, az új teremtés kezdete, mert "Benne az élet volt , s az élet volt az emberek világossága " (Jn 1,4). Az édesanyától született, de a Szentlélektől fogant
Jézus ennek az új életnek a forrása . Ebben az új világrendben mindazok, akik
Ot hittel befogad ják hatalmat kapnak tőle , "hogy lsten gyermekei legyenek.
Azok, akik hisznek benne . . ." (Jn 1,12). Evangéliumának előszavában János
lényegre szorftkozó rövidséggel önti szavakba a keresztény élettel jesség igéretének jóhi rét : az istengyermeki élet s ennek tel jessége megvalósítható mindazok számára, " aki k nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem ls a férfi
akaratából , hanem Istenből születtek" (Jn 1,13). Szent János evangéliumában
az igéret megfogalmazása két alapvető Igazságot hangsúlyoz : az új teremtés
embere lsten életét élhet i, ha hittel Jézusban marad s igy járja a földi élet
zarándokútját. Sőt az új éle t teljességéből merithet, mert az Istenember " teljességéböl részesültünk, kegyelmet kegyelem re halmozva" (Jn 1,16). Szent Pál
apostol megerőslti és kibővltl szent János ta nít ás át : " O a testnek, az Egyháznak a feje. O a kezdet , az elsőszülött a halottak közül , .. . Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa b ékítsen ki magával
mindent a földön és a mennyben, .. . Nektek is, akik azelőtt távol jártatok és
ellenséges érzületúek voltatok gonosz tetteltek következtében, most nektek ls
megszerezte a kiengesztelődést emberi testében a halál árán, hogy szentté ,
szeplőtelenné és fedhete!lenné tegyen benneteket szlne előtt. Csak álljatok
szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evangéliumi
reménytől, amelyről hallottatok . . ." (Kol 1,18-23).
Az új Irányt képv iselő szerzők fő érdeme , hogya keresztény életteljesség
eszményét Ismét visszahelyezték a biblikus teológia, a patrlsztlka és a klasszikus keresztény irodalom megbizható és szilárd alapjaira. Rámutatnak az elévülhetetlen keresztény hagyomány korszakokat i h l e tő és mozgató hatására . E
hagyomány alap ján vizsgál ják és ismerteti k Krisztus üdvösség ünkre és megszentelódésünkre vonatkozó misztériumát. Ebből a misztériumból születik és
újul meg az az Egyház, amely Krisztus megváltó és me gszentelő jelenlétének
a szimbóluma és eszköze a b űnös . de mégis lsten után szomjazó világban . A
krisztusi misztér ium teszi az Egyházat azzá a közössé ggé, ahol minden h ivő
a keresztségben Krisztus halálába temetkezik, vele együtt új életre kel és az
lsten gyermeke inek életét éli a Szentlélek vezetésa alatt. A kor intus i híveknek
Irt második levél búcsús zava ls a misztlkus szent Pál hitből fakadó meggyőző
dését tükrözi az Egyház titkára vonatkozóan : "Urunk, Jézus Krisztus kegyelme,
lsten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal " (2Kor 13,
13). Mivel Krisztus misztériuma élteti, azért tek intheti az apostol az Egyházat a
szentek közösségének.
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A második Vatikáni Zsinat is ezt a keresztény hagyományt új ította fel és
erre alapozta felhívását : Nyilvánvaló, hogy minden Krisztusban hivő ember,
bármilyen legy en is társadalmi rangja vagy állása, elhivatott a keresztény életteljességre és a tökéletes szeretetre (Dogmatikai konstitúció az Egyházról, 40.).
A dokumentum következő pontja pedig kihangsúlyozza a keresztény életszentség lén yegi azonosságát : Ugyanarra az életszentségre törekszenek mindazok,
akik úgy töltik be kötelességüket a k ülőnbözö élethivatásokban, hogy követik
az isteni Léleknek az indítását, engedelmeskednek az Atya szavának és lélekben meg igazságban dicsőítik az Atyát (uo., 41. p.). A második Vatikáni Zsinat
tanítása teljes összhangban van a modern irodalom irányával. Mindkét forrás
Krisztus misztériumának egyszerű s mégis sokrétű gazdagsága alapján Ismerteti a keresztény életteljesség eszményét. Ennél is fontosabb azonban az a
tény, hogy mindkét helyen telt ün öen előtérben áll a hitből fakadó meggyőződés:
Krisztus miszté riuma nemcsak hagyományos tanítás, holt betű, hanem élő és
életet fakaszt ó valóság. Az Atya világosságot sugárzó és szeretetet árasztó
megváltó és me gsz entelő jel enléte közöttünk és bennünk. Ebben a környezetben, Isteni millő b e n élünk, mozgunk és vagyunk, amikor Jézus mellé szegő
dünk, életünknek új irányt adunk és Krisztus halálába temetkezünk, hogy vele
együtt új életre keljünk az Atya dicsőségére .

4 - Keresztény életünk mlsztlkus dlmenzlóJa
Könnyen belátju k az elm ondottak alapján, hogya keresztény élet természetes környe zete a Krisztus misztériumában teremtett istengyermeki millő.
Bár úgy tűnhet, ellentmondást tartalmaz, mégis igaz, ha állítjuk: a keresztény
élet természetes m iliője a természetfölöttI. Ebben az új környezetben mindaz,
ami " természet" és "természetes" a világ végéig köztünk maradó és bennünk
működő krisztusi misztérium erőterében létezik és él. A természet megmarad ,
nem tűni k el. Krisztus misztériuma azonban felmagasztalja, fölemeli a termé szetet. Igya természetes alapot hozzáhangolja ahhoz az lstengyermeki rnill óhöz, ahol látóterünkbe, a hit által beszállásolja magát a háromságos lsten .
Most már új irányba tájolhatjuk be életünket a bennünk élő Ige s a lelkünket
titokzatos módon irányító Szentlélek világosságánál.
Mivel minden keresztény hitből él s mivel hitből élni csak a krisztusi misztérium erőterében lehetséges, azért mondhatjuk, hogy minden keresztény élet
miszlikus jellegű, mind obje ktív mind szubjektív szempontból. Ez a misztlkus
jell eg vagy dimenzió elsősor ban azt jelenti, hogy az Isteni szeretet kifürkészhetetlen s önmagát adó szabadságában sátrat vert közöttü nk és bennünk: ezáltal a hit lámpását helyezte tudatvIlágunkba. Ebb ő l kifolyólag misztikus életnek
nevezhető mi nden keresztény élet , mert a hit természetfölötti adománya által
minden hivő az isteni élet világosságában részesedik. "Az Igaz a hitből él",
mondj a szent Pál (Róm 1,17) (objektív szempont). Az ado mány elf ogadása pedig annak az emberi szabadságnak az elha tározása és tett e, amit valami titok-
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zatos módon maga az Isteni adományozó érintett meg. Ez az isteni érintés teszi
lehetővé, hogy megszülessék a szivben az élő hit s felhangozzék az ajkakon
a hitvallás : Hiszek, Uram (szubjektfv szempont) . A keresztény élet miszlikus
dlmenzió ja tehát két irányba mutat. Egyrészt az isteni adományozó és az adomány Irányába, a hit forrása felé . Másrészt a hitvalló keresztény élet valósága
felé, mely a hit természetfölötti adományából fakad és fejlődik . Ezen az alapon,
a modern Irodalommal egyetértve állithatjuk, hogy minden keresztény életnek
van misztikus dimenziója.
A félreértések elkerülése végett és a nagyobb világosság kedvéért szükségesnek látjuk az előbb mondottakat néhány megjegyzéssel k ibőviteni. Bár
minden keresztény élet a szó Igazi értelmében mlsztikus élet , ez mégsem jogosithat föl bennünket arra , hogy ne tegyünk többé különbséget a hétköznapi
keresztény élet és a kiváltságos mlszt ikus élet között. Meggyőződésünk és a
modern szerzők nagy többsége szerint, a szorosabb értelemben vett misztikus
élet fogalma ma is érvényes és szükséges . Ennek ellenére elismerjük, hogy
nehéz és S'Zinte lehetetlen e fogalmat pontosan meghatározni. Meghatározás
helyett, megprób áljuk körülfrni három jellegzetessége alapján :

a) Isten jelenlétének élménye, tapasztalása s az ebb6l fakadó passzi·

mtd.!. Az Isteni jelenlét élménye, tapasztalása állandósul a misztikus tudatvilágában . Nem látja sztnröl-eztnre az Istent, hiszen ő is a hit homályában él,
mégis érzi, nincs egyedül: Valaki mindig mellette van, benne él és vonzásában
tartja, mint vasat a mágnes. A titokzatos Jelenlevő varázsa összegyú jtl , magára Irányrtja a misztlkus lélek minden erejét, vágyát és é rdeklődését. Számára
most már csak az lsten Igazán érdekes. Tudatvilágát annyira betölti az isteni
jelenlét, hogy valami egészen új módon Istenre figyel , őt várva él s, a hit homályában derengő Isteni fönnség és barát lebil incselő varázsa kapcsán , boldogan szenvedi el az lsten közel ségét. Igy kell értelmeznünk a misztikus élet
klasszikus jellemzését: "divina pati" .
Tévednénk azonban, ha a misztikus passzivitást azonositanánk a tétlenséggel vagy a kvietIzmussaI. Egy hasonlat segrthet bennünket, hogya kérdést még
jobban megértsük . A misztikus élet passzlvlt ását egy nagyon finom berend ezésú felvevőállomáshoz hasonlithatjuk, ahol a misztlkus magány már elcslt ította a világ zaját s a lélek mindenre készen várja , rnlt kíván tőle az lsten.
Idézzük emlékezetünkbe szent János evangé liumát is. Az evangelista, ha szabad Igy kifejezni magunkat, páratlan éleslátással szemlélteti Jézus misztikus
életét. A Fiú eledele az Atya akaratát tenni, Szíve elsősorban és mindenekfölött az Atyáért dobog . Mondhatnánk azt is, hogy János evangéliuma szerint,
Jézus elsősorban az Atya embere: az Atyáért élő , önmag át kiüresítő és elfelejtő ember . Ebből az Atyára való ráhangoltságból fakadt szeretete , mely őt , a
jó Pásztort a keresztre vitte. Igy lett belőle a másokért, embertestvéreiért élő
aktlvembertípus egyedülálló eszményképe. Szive dobogása kétritmusú : minden dobbanása szlwerése annak a határt nem i sm e rő szeretetnek, mellyel
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átadta magát az Atyának és a megvált ás után sóvárgó testvérein ek. Passzivitása az Atya iránt gyökere missziós tevékenységének. Egyben minden misztikus
passzivitás nak az egyetlen hiteles mércéje. Ho zzá fű z h etjük még : il yen szempontból nincs lényeges különbség Keresztes szent János és Loyolai szent
Ignác misztikus passzivitása között, Szent Ign ácnak is egyedül lsten vol t igazán
érdekes. Ignácot azonban a ..Deus operarius " közelsége bil inc selte le. Ennek
következtében az ő misztikus passzivitasának koh ój ában az aposto li él et buzgós áqa lobbant lángra.

b) A passzfv tisztulás útja. A misztikus élményben tapa sztalt isteni je lenlét túláradó fényként és minden elképzelést fölülmúló szeretet ként árasztj a
el a misztikus b el ső világát. Keresztes szent János szeri nt maga az lsten
áramlik be a lélekbe mint túláradó fény és szeret et. Az isteni fény háttere elé
áll ított terem tmény döbbenetes világoslátással ráeszmél ter emtm ényi kicsinységére. Lehull szeméről a hályog, fölismeri b űnös mivol tának minden rejtekét.
Fájdalmát csak növeli a tiszta isteni szeretet közel sége. Az értelem, akarat,
emlékezet és fantáz ia természetes képesség ét elsodorja, ..fölfü ggeszti" a szeml él ödő ima beöml ése a lélekbe. A misztikus életre hívott keresztény most leplezetlenül áll önmaga és az lsten előtt. Lelkében föl ébred a tisztulás vágya, de
érzi, hogy semmire sem képes . Jézus szent Péterh ez intézett szavai a Tibér iás
tavánál a misztikusra is alkalmazhatók : " Ami kor fiatal volt ál, felöv ezted magad,
s oda mentél , ahova akartál. De ha majd megö regszel, kite rjeszted karod, s
más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod " (Jn 21,18).
A szemünk előtt lepe rgett képek megnyitják el ménk et arra, hogy megértsük
a passzív tisztulás keresztény értel mét. Az isteni fénynek és szeretetnek a beáramlása felövezi a lelket s viszi ahova nem akarja : Krisztus kereszt jéhez . Bár
k özös tula jdonságaik alapján is le írhat ju k a két utat, de mégis nagyon nehéz
összehasonl!tani az aktív kereszt ény aszkézis gyakorlatait a passzív tisztulás
misztikus aszkézisével. Az aktív keresztény aszkétát természetfö lötti motí vumok indítják és irányítják. Közrem űköd ik a kegyelemmel s mint Krisztus atlétája fut a kitűzött cél felé , hogy magához ragad ja, mert úgy érzi , hogy Krisztus
már előbb magához ragadta őt (Fil 3). A passz ív tisztu lás útján járó keresztény
tudatát viszont betölti az érzés , hogy maga az isteni sz öl ö m ű ve s lett éle tének
fő cselekvő alanya. A keresztrefeszített Krisztus szavai s ürg e t ő en szólna k szívéhez: ter jeszd ki karodat, engedd, hogy keresztemre fesz ítse lek s halálo mba
eltemesselek. Azaz megvalósítsam benned a keresztségben beléd palántált új
élet tel jességét. A lélek imája ebben az állapotban a misztikus szemlé l ő dé s,
..contemplatio infusa". Keresztes szent János szerint itt ke zdőd i k a passzív
tisztulás útja , a lélek sötét éjszaká ja s a szorosabb értelemben vett misztikus
piet. E passziv misztikus aszkézis fő gyakorlata maga a halál : meghalni mindannak , ami nem lsten . Ebben a vajúdásban, haláltusában szület ik újj á a lélek
Krisztus keresztjén a Szentlélekben . Igy való sul meg benne a tere m t ő és megváltó lsten örök álma : ragyog benne az isteni képmás, melyet az Atya szere9

tete éget azok lelkébe, akik Krisztus halálába temetkeznek, hogy vele együtt
új életre keljenek.
A passz ív misztikus aszkézis tehát két lényeges szempont szerint jell emezszempont : a gyökerekig ható lemondásnak az útja . Az ezen az úton
haladó keresztény hajlandó a kereszt áldozati oltárára tenni mindazt, ami "természet". Nem azért, mert megveti vagy elí téli a " természetest", hanem mert
hitének és reményén ek horgonyába kapaszkodva Istennek akarja adományozni
tere m tőj é t ől kapott " természetét" . Személy iségének s természetének beteljesülését a keresztáldo zatból fakadó új életben látja. A másod ik szempont viszont a dolog pozitív oldalára összpon tos ltja figyelmünket. Arra a megistenülésre , mely a passzIv tisztulás célja. A görög szentatyák és a klasszikus keresztény miszt ikus ezerz ök is gyakran beszél nek errő l. Amiről az el s ő emberpár álmodott, " olyanok lesztek mint az lsten", megva lósulása felé halad a mlsztikus aszkézis iskolájában .
hető . Első

e) Mtszttkus életkljzljsség Istennel. A misztikus passz ív tisztulás útján
járó keresztény élete egyre inkább átalakul. Átváltozik valóságos és a tudatvilágot ls érintő életközösséggé az Istennel. Akinek az isteni szabad ság kiáradó
szeretete ezt a csod álatos hivatást adta, az a misztlkus szemlélődés leplébe
burkoltan jár ja föld i zarándokútját. Istenhez hasonultan, sőt Keresztes szent
János merész szavai szerint, mint "i sten" - a kegyelem által - közösségben
van a háromságos Istennel. Ebben az életközösségben a kimondhatatlan isteni
közelség elnémítja lelki képessége it, értelmét, akaratát , emlékeze tét és képze lő te he t s é g ét. Ennek követk eztében egészen új módon kezdi ismerni, megismerni az Istent. Nem az ember i ész elemző , összef üggések és magasabb egységek után kutató módszerei szerlnt, vagy a képzelótehetségben felmerülő képek haszn álat ával. hanem az isteni jelenlét lel ket érintő , vakItó fényénél. Istenismerete eléri azt a magaslatot, amely Aquinó i szent Tamás szerint a csúcspont: "tudni, hogy nem tudom , ki az lsten" ("quod sciat se Deum nescire" , De
Potentla, q. 7, a.6, ad 14). A keresz tény misztikus imáját ennek a fölfoghatatlan,
túláradó isteni teljességnek a közelsége táplál ja. Jézus emberségének közvet lt ö szerepe itt sem szún lk meg. Inkább azt kell mondanunk, hogy itt éri el
végső beteljesedésé t. Jézus, a k özvet í t ő . beszállásol ja a misztlkus életre hívott
keresztényt az Atya házába, ahol közössége van a Szentháromsággal. Igy teljesedi k be az Irás : " Aki engem látott, az Atyát is látta" (Jn 14,9).
A misztikus lé lek életközössége az Istennel nemc sak ismeret vagy megismerés, hanem szeret et is. A s ze m lé l ő d és fényében az önmagát adó szeretet
Istene van jel en, aki mértéket nem isme rő szeretettel fordul a lél ekhez, részesíteni akar ja isteni szeretetének életközösségében . Meghívást intéz hozzá.
HIvása mint éles lándzsa hatol a véges ember i szIvbe . A lélek fájdalma kimondhatatlan , mert érzi, hogy lsten végtelen szeretetét csak végessége mértéke
szerint, kis szeretettel képes viszonoznI. Ebbe a szeretet sebétől vérző szIvbe
áramli k be az isteni szeretet. Közli vele szeretetének tel jességét, részesrti az
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isteni szeretet életközösségében a misztikus élet kegyelme által. Most már úgy
szereth eti az Istent, ahogy az lsten szereti őt.
A fent iek alap ján az Istennel egyesült misztikus élet lényegét igy fog lalhatnánk össze : a sz ernlél őd ő miszt ikus ima kegyelme által a misztikus keresztény
tudatvil ága átivód ik a benne é lő és m űködő isteni j e l e n l é tt ő l. Közösségben él
a Szentháromsággal, mert lelk e elme rült abban a telj ességben, amely világo sság és szeret et. Az isteni jóság új teremtményt alkot belőle, szemét és szívét
is újjáteremti Isteni fényességének és szeretetének beáram lása által.
Három sajátos jelt ernvon ás alapján próbáltunk hűséges képet festeni a szorosab b értelemben vett keresztény mlsztikus élet természetéről. Csak nagy vonásokkal, vázlato san ismertettünk egy olyan természetfölötti valóságot, melyről
szentatyák, szentek, misztikusok és teológusok már vasko s kötete ket írt ak.
Rövid fejte getésün khöz szeretnénk még hozzáfűzni néhány szót.
Modern sze rzők a legtöbb esetben különbséget tesznek a keresztény misztika tágabb értelemben vett és leszűkftett értelemben használt fog alma köz ött.
Hangsúl yozzák, hogya keresztény élet nem gondolható el miszti ka nélk ül.
Elisme rik azt is, hogya hétköznapi ker esztény élet misztiká ja és a szorosabb
értelemben vett misztikus élet között folytonosság léte zik, mely a ke ttőt létrendi
és Ismereti síkon összekapcsolja és egybehangolja. Ennek ellen ére , a nagy
többség véleménye szerint a szorosabb érte lemben vett mlsztikus élet mégsem
tekinthető a buzgó hétköznapi keresztény élet magától értetőd ő , termés zetes
fe j lő d é s i állomásá nak. Nem, a misztikus élet leszűkített fogalma csak azokra
alkalmazható, akiket az isteni szeretet szabadsága arra hívott, hogya rnlsztlkus élet kegye lmi forrásánál, életközösségben az Istennel , tanúivá váljanak
Krisztus megváltó és megszentelódésünkön dolgozó misztériumának.
3 - Keresztény életünk egész valós ága és egysége : új n ézőpon t a koresztény
élet értelmezésében
Amint már említettük, a mod ern teológ ia és lelkiségi irodalom n ézőpontja
szerint, amikor keresztény életünk értelme után kutatunk, figyel embe kell vennünk annak egész valóságát és egységét. Mit jel ent ez a módszertani szabály
és milyen jelentőséget tula jdon ftsunk nek i jelen tanulmányunk keretében ?
Törek szünk két pontban válaszolni a kérdésre.

aj A keresztény élet egész valósdga és egysége.
Eddig i megfontolásaink már rámutattak a kereszt ény élettel jesség egységére
és s o k rét ű termés zetére . A bennünk élő Krisztus sokrétű emberi valóságunkat
egységesíti azáltal , hogy bevonja a ter mészetfölötti rendbe. Ember i termés zetünk már részesévé lett az isteni természetnek a megtestesült Igében . Úgyannyira, hogy az C emberi é leté ről álHthatj uk a szó Igazi ért elmében : ez az egyed i
emberi élet lste n élete a vilá gban. Amint az emberi természet eggyé lesz az
istenlvel azáltal, hogy a második isteni személ y magáévá teszi ("unio hypo11

statica") , ugyanúgy a keresztény eggyé lesz az Istenne l, részesedik az isteni
természetben a kegyelem által. Az iste ninek és az emberinek e b b ő l a köl csönös "egymásban-maradásából" ("a dmirabile co mmercium" ) fakad Jézus istenemberi élete. A mi istengyermeki életünk for rása viszont Jézus élete, kereszthalála és föltámadása. Ilyen értelemben helyezi előtér be az új nézőpont Krisztus
misztér iumát, mint keresztény életvalóságunk egészének és egységének alapkövét. E misztér ium fénye vezeti arra irányuló törekvéseit is, hogy rámutasson
a hétköznapi kereszt ény élet miszt ikája és a leszűkített értelemben vett misztikus élet közöttí kapcsolatokra és összefüggésekre.
Keresztény életünk értelmezése nem lenne kielég ítő , ha nem tennénk vizsgálat tárgyává istengyermeki életünk másik oldalát, igazi embe ri arcul atát.
Már említettü k, hogya kegyelem a természetre épül. Arra a természetre, amely
lsten örök gondolatában és szere tetében jelent meg először. Szellemi létün k
és életünk, noha anyaghoz kötött, mégis valós ágos nyitottság az lsten felé a
természet rendjében , és az isteng yermeki élet felé a kegyelmi rendben. Az
eredeti bűn következtében ez a természet megsérült és személyes b ű n e i n k
miatt még több seb torz ítja . Sokrétű s összekúszált emberi valóságot érint a
kegyelem. Krisztusban újjászületünk, de mégis bennünk mara d a test és lélek
ell entéte: az anyag súlya és a szellem lendülete, az örököl t tulajdonságok terhes poggy ásza és személyiségünk kitel jesedésre irányuló törekvése, a szociológ iai, pszichológi ai hatások kényszerzubbonya és énünk függetlenséget igényl ő érvényesülés i vágya, a bűntudat lidércálma és szívün k szomja az ártatlanságra, jobb, nemesebb életre.
Könnyen magunkra ismerhetünk ebben a leírásban. Névtelenü l állunk azok
tömeg ében, akik elfáradtak, mert terhet hordoznak. Jézus nevünkön szólít és
hívó szavakkal fo rdu l hozzánk : "Gyertek hozzám mindnyájan,
én megkön nyítele k titeket. Vegyétek magatokra igámat , és tanuljatok tőlem
" Ha elfogadjuk hívását, hatalmat ad nekünk , hogy lsten gyermekeivé legyü nk. A hatalom
pedig nem más, mint O maga, az Atya által ült etett sz öl őtö. Közli velünk, a
sző l őve ssző k k e l , az isteni élet gazdagságát.
Keresztény életünk egész valósá gát most már így fogal mazhatjuk meg : a
gyönge ember újj ászület ése és élete Krisztus misztériumában, az istengyermeki rn il l ő erőterében , ahol az életszentség keresztútját járva halad e l ő re
a kitel jesedés remény ében . A fölvázolt kép h ű s ég e sen ábrázolja keresztény
életünk egész valóságát és egységét. Kevés sikerre számíthat az, akit nem ez
az élethű szemlélet irányít, miközbe n a kereszl'ény élet értelme után kutat.
bűnös ,

b) Hdrom észr ev ét el az új szemszöghöz.
A modern irodalom egyik legszembetűnőbb jellegzetessége : keresztény
életünk értelmezésénél nem választja el a keresztény aszkézi st a miszti kától.
Evvel szorosan összefügg második észrevéte lünk: mode rn szerzők hangsúlyozzák, hogya keresz tény élet lélektanát, embertani és társadalmi oldalát tanulmányozó szakemberek vegyék figyelembe a keresztény élet természetfe letti
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valóságát s ennek viszonyát a természetes alaphoz. Végül , több modern szerz ő
komoly megfont olás tárgyává teszi a hétköznapi keresztény élet misztikája és
a szúke bb értele mben vett misztikus élet kapcsolatát, bár a kettőt mégsem
azonosítják.
4 - A keresztény élet részesed és és részvétel az Egyház életében
Számos modern szerző arra törekszik, hogya keresztény élethivatást és
életmód ot beil lessze az Egyház életébe. Ebben az összefüggésben a fő kérdés nem az Egyház hierarchikus vagy jogi szervezetére vonatkozik, bár ez is
fontos, hanem arra, hogy mi teszi az Egyházat a maga egészében élő k öz össéggé. Ilyen értelemben az Egyház az életszentségre hívott h ivők közössége.
~Ietük k özös forrásból fakad : a Krisztus misztériumában megvalósult közösségb ő l (koinonia) a Szentháromsággal. Innen ered az a közösség i élet, a jeruzsálemi egyház életének a mintájára, melyet az Apostolok Cselekedetei lakonikus
rövidséggel így jellemez: "A hívek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségé ben (koinonia), a kenyértörésben és az imádságban . . . .
A hívek mind összetartottak, és közös volt mindenük .. . Egy szívvel-lélekkel
mindennap összejöttek a templomban . . . D i cső í t e tt é k az Istent , és az egész
nép szerette őke t" (ApCsel 2,42-47). "A sok hivő mind egy szív, egy lélek volt.
Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük k özös volt" (uo. 4,32-37).
A hívek közössége egymással, közösségi életükben tapasztalt összetartozásuk,
javaik megosztása egymás között és szükséget szenvedő testvére ikkel , közös
imáik és hitvallásu k; min dez föl di vetülete közösségüknek a Szentháromsággal.
Szent Pál tanítása az Egyházról, mint Krisztus testéről, még élesebb vonásokkai rajzolja meg a hívek közösség ét Istennel és egymással.
Az idézett szentí rási szöveg, szent Pál tanítása, s általában az Újszövetségben megtalál ható egyháztan, messzemenően befolyásolják értelmünket, és keresztény életün k mélyrehatóbb tanulmányozását. Az Újszövetség tanítása az
Egyházról meggyőzően alátámasztja tétel ünk igazát: minden keresztény élet
részesedés és részvétel az Egyház életében. Érdemes elidőznünk egy kicsit
ennél a kij el entés nél. Nem kerül nagy fejtörésbe, hogy bel ássuk: a szó " részesedés" emlé keztet az adományozóra és a t ő l e kapott adományokra. Az adományozó maga az lste n, az Atya, "aki mindenben mindent véghezvisz" (1Kor
12,6). Megtestesült Fia és a Szentlélek által osztja szét adományait azok között ,
akik Krisztus testének, az Egyháznak tagjai. Legnagyobb adománya pedig az,
hogy részesít bennünket háromságos isteni életének szeretet közösségében .
Igy születik meg az Egyház, azok közössé ge, akikbe az önmagát elajándékozó
isteni szeretet az új élet leheleté t lehelte, hogy új népet teremtsen és gyújtsön
maga köré. Legnagyobb adom ányát és többi adományát is nekünk címezi név
szerint. Személyünkne k szól ó üzenetet is csatol hozzá, mert minden adománya
élethivatásunk és fela dataink hírnöke is. Adományaival azért halmoz el, hogy
Egyházát, Krisztus testét szolgálj uk vel ük, Az adományok ban való részesedé13

sünk az Egyház közösségén belül , elve zet az önfelajánláshoz és az elhat ározáshoz, hogy részt vegyünk a közösség életében. Igy részvétel ünk az Egyház
életében annak a kegyelemnek a gyümölcse, amely beépített bennünket lsten
gyermeke inek csa lád i életközösségébe . Minden adományt úgy kapunk, mint
Krisztus testének tagjai. Ezzel járnak az életh ivat ás és felad atok , hogy ép ítsük
Krisztus testét , az Egyházat. Minden keresztény élet értelme és rendeltetése
tehát, hogy gyümölcsöt, bőséges gyümölcsöt teremjen , szolgálja szeretetben
testvéreit az Atya d i csőségére .
A mai szerzők általában nagyon komolyan veszik ezt a szempontot. Ezért
foglalkoznak anny it a keresztény misztikusokkal és a szemlélődés magányában él ő szerzetesekkel meg remetékke l. Kutat ják, hogyan lehet mai nyel ven
é rthetővé tenn i a világtól elvonuló szemlélődő keresztény élet egyhá zias jellegét. Jórészt megegyeznek abban , hogy a világtól elzárkózó szemlélődő keresztény életm ód nem hasonl ítható össze szép, lelkeknek épített fellegvárral. A
szem lélődő életre hívott keresztény elsősorban jó keresztény, nem pedi g misztik us akar len ni. Pusztába vonul, elhagyja a világot, hogy Istentől kapott élethivatása talentumait kamatoztassa lsten dicsőségére s testvérei javára az Egyház közösségében.

Farkasfalvy Dénes
HIT

es TAPASZTALAT

Az emberi megismerés tökéletlenségéhez tartozik, hogy mindent ösztö nszerüen leegy szerüsítünk : a kaptaf ára húzás a dolgok leggyakoribb eltorzltása.
Sajnos a hitről alkotott fogalmunk is ilyen torz ftásoktól szenved . A racional ist a
múlt örökségeként a " hi tet" még ma is gyak ran azonosítjuk egy " tan" vagy
"gondolatrendszer", sokszor csak egy " tétel -li sta" elméleti elfogadásával , és
így tel jesen az elvont gondolkodás körébe soroljuk. Ez a tévedés ártalmasabb
mint gondolnánk. Arról ugyan gyakran hallunk, hogya hit nem puszta gondolat,
hanem " tettben kell megnyilvánulnia". Ezzel azonban csak nagyon kis lépést
tettünk a keresztény hit helyes megértése felé . A hit ugyan is nem valamiféle
elmélet, amit akkor egészítünk ki, amikor a " cselekvés vezérfonalává" tesszük.
Felfogásunkban a " turpisság" végülis akkor derül ki, amikor aztán az ún. "lelkiélet" ügyeiről kezdünk beszélni és az .Jsten élrnény" kategóriájával már nem
tudunk mit kezdeni. Vagy túllövünk a célon és a természetfölötti élet minden
"é lményét", minde n megtapasztalását a .rnlsztlka" fogalmához, a rendkivüli
lelki adományok körébe soroljuk, vagy pedig minden élményre való utalást
lekicsinylőn sz áműz ünk a vallásos érzelmek, sőt az é rzelg ősség ingoványos
és megbf zhatat lan birodalmába, amellyel leg jobb, ha sem a teológus, sem a
müvelt keresztény nem foglalkoz ik. Az eredmény : száraz prédikálás, raciona-
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lista - vagy semmitmondó - bibliamagyarázat és értelmetlen szembesülés
mindazokkal, akik a hit ihletett élményéról, vagy a Lélek tanúságtételéről beszélnek. Pedig lelkünk mélyén a tények, - saját tapasztalataink tükrében sokkal bonyolultabb és gazdagabb valóságról árulkodnak. A hit és a tapasztalat együtt születik, növekszik, alakul és fejeződik ki. Emberi természetünk
összetett jellege miatt - amíg a földi sors korlátai között élünk, feloldhatatlan
dialektikában: egymásra utaltan, de egymással állandó ellentétben, a hit és a
tapasztalat mindig kölcsönös függésben marad. Az alábbiak csak nagyon vázlatosan próbálják megvrlágítani ezt a hatalmas témakört.
1) Istenre ébredés
A profán "mellébeszélés" szfvesen elidőzik azon, hogy valaki a hitét szülel"örökli " . A teológiai .rnellébesz élés" - sit venia verbo - túl sok
figyelmet szentel annak a ténynek, hogy a csecsemő, amikor megkeresztelik,
a teológ iai erényeket, így a hitet is, " virtutes infusae" (belénk öntött erények)
módjára kapja meg. Nem az elméleti teológia eszmélődésévei akarunk vitába
kezdeni. Csak azt hangsúlyozzuk, hogya hit kérdése senki emberfiában nem
intéződik el "öröklés" révén , nem nyerhet emberi megvalósulást csecsemőkor
ban, és valósághúen nem írható le teljesen passzív "befogadás"-ként. Még a
csecsemőt is az Egyház hitében kereszteljük meg. A csecsemő "hite" az Egyház hitének kiterjesztését, a csecsemőnek az Egyház hitében való részesedését
jelentI. Ezt fejezi ki a keresztszülők tudatos és felnőtt hitvallása és a szülŐk
kötelezettségvállalása a gyermek katolikus nevelését illetően.
től, őseitől

A személyes hit kezdetei mindenki számára többé-kevésbé tudatos élményekkel kapcsolódnak össze. A tudatos és szabad azonosulás a hittel lehet
fokozatos, lehet eseményhez kötött, történhet robbanásszerúen vagy éppenséggel lépésenként egy vallásos család belső, normális életkeretének harmóniájában. Mindenesetre a hithez, amikor személyes aktussá válik, élmény és
tapasztalat fúződlk.
Mi ennek a tapasztalatnak a tartalma? Sokrétú és személyek szer int különazért, mert a tudat szinvonalán nem rögzítünk mindent egyformán,
ugyanazon a hatásfokon. De a hitélmény központjában két adottság mindenképpen jelen van. Egyrészt az önmagunkon és minden más léten túli valósággal való személyes találkozás ténye : a Végtelen személyes Valóság élménye.
Másrészt ehhez szorosan kötődik az az élmény, hogy "ez nekem jó", nemcsak
megnyugtat és kielégft, de felemel, boldogít, nemesít, betölt .. . Még folytathatnánk az igék halmozását, szavakkal mégsem merfthetnénk ki az élményt. A
lényeg , hogy az Istenre ébredő ember, amikor Istent Istenének mondja, nemcsak azt tapasztalja meg, hogy önmaga határain túllépve a Valósággal magával találkozott, hanem azt ls, hogy - paradox módon - ez az önmagán való
túllépés egyben a saját természetének legigazibb megvalósftását és beteljesitését jelenti. A jól tájékozott könyvek ilyenkor mindig R. Ott híres kifejezését
böző, főleg
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idézik : lsten mint "mysterium tremendum et fascinans" áll elénk : egyszerre
félelmetes és vonzó, túl sok és túl nagy ahhoz, hogy barátunk , társunk. "élettársunk" legyen , de mégis mint boldogító és felszabadító valóság lép elénk.
Ez az élm ény száz és ezer módon jelenik meg az ún. istenes versek vagy
lí rai vall omások garmadá iban, de igazában ott ragyog a Biblia rendk ívül gazdag poetikus anyagában is, amely szinte folyton istenélményt fejez ki. Gondolhatunk olyan nagy írói tehetséggel megírt szövegekre, mint Illés találkozása
Istennel a Hóreb hegyén (1 Kir 19. fej .), vagy a 139. zsoltár, és Jób könyvének
sok-sok lapja . . . De ott van a maga közönséges egyszerűségében a galileai
halász, Péter példája, aki a csod álatos halfog ás után felkiált : " Uram, menj el
tólem , mert bűnös ember vagyokI Mert félelem szállta meg öt és társait." I:s
utána nyomba n: "elhagyva minden üket , nyomába szegódtek" (Lk 4,9-11). A
megren dító félele m és a leküzdhetetlen vonzás szinte egyszerre jelentkezik.
Az istenél mény egész életü nkön át elkísér : néha er ős öd ik, egyes életszakaszokban elfakul, néha ismét elemi eróvel visszatér. Napjainkban gyakran megtal álható az ún. " negatív isten éimény " : az lsten hiányának megtapasztalása,
amely - ismét csak dia lektikus módon - az istenélmény egyik formája. Ez a
19. század trag ikus örökségét, az ún. vulgáris material izmust ma is kíséró jelenség. A mater ializmus ezen fajtája a közélet egyik rejtett tünete . Gyakran úgy
él az emberszívekben, mint az " istenkérdés" iránti fogékonyság hiánya, sót
teljes közömbös ség : a vele való gyakorlati nem-foglalkozás. Magyarul: egy
világvárosi élet ben az ember el tud töl ten i hosszú éveket is, - de legalábbis
hónapokat - anél kül, hogy Istenre egyált alán gondolna. Igy aztán az "Istenre
ébredés" furcsa módon játszódik le : az ember arra döbben rá, amit kulturál is
környezete, az a világ, amelybe bele ágyazva él, igazában csak feltételez, de
nem mond ki: istennél küliségének ellentmond ásosságára. Ráébred legalábbis
arra a tényre, hogy amennyiben levonn á bel só életvitelének következtetéseit,
azt kell ene hin nie, hogy ó, ez a személy, akinek " jogaiért" , "szabadságáért" ,
" öntudatos és felelósségtel jes " cselekvésekkel egy életen át küzd, tulajdonképpen csak egy véletlen - vagy valami személy telen anyagi szükségszerű
ség - term éke. Ennek követk eztében ó nemcsak porszem, ami ma van és holnap az elmúl ás áldozata, hanem minda z, amit szellem i kincsei ról, joga iról , szabadságáról stb . felt ételez és lényegesnek tart , csak meró képzelgés, vagy
legjobb esetben ugyanannak a "véletl ennek" egyik eredménye : öntudatos lét ének kissé bizarr , de végsó soron megkérdójelezhetó következménye. Ez a negatí v ist enélmény azért Istenéi mény, mert az lsten nélküli emberi tudat és életvitel lehet etlenségét nyilatkoztatja ki. Igy ponto san az istennélküliségen belül
jel zi azt, hogy az ember bel só mivolta csak mint .Jstenre-utalteáq" érthetó meg,
foghat ó fel.
Ennek a negatív istenélménynek nagyszámú irodalmi vetülete létezik (a
franc ia irodalmon belül lásd Ch. Moeller összeáll ítását: ChristIanisme dans la
Ilterature du XXeme slécle, l, Le silence de Oleu, Paris, Casterman 1958). Meglepó módon a Bibl iában is megtal álható. Az aránylag keveset olvasott " Prédi-
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kátor könyve" a maga ismétlődő "vanitatum vanitas"-ával, amit legalábbis Kölcseyn keresztül mégiscsak ismerünk, tele van ewel a furcsa istenéiménnyel,
amit - persze egy teljesen más kultúra összefüggésében - az Ószövetség népe
megtapasztalt és az istenhit negatív vetületeként kezelt.
Egy pillanatra térjünk vissza a 139. zsoltárhoz, hogy véglegesen leszögezzük a tényt : az ember az istenélmény alapját a maga szellemiségében hordozza, valamilyen formában mindenképp megéli:

.Lelkedt öl hova menekülhetek?
Arcodtól hova szálljak?
Egekbe hogyha hágok, ott talállak,
ha alvilág ra roskadok, ott is csak rád lelek.
Bár szárnyaim keletre szálljanak,
vagy nyugaton az óceánon túlra telepedjek,
ott is rám nehezedik súlya balkezednek.
I:s akkor megértettem én:
sötétben is rám függeszti szemét . . .
Igen, bensőmet, Te alkottad! ... " (Zs 139,7-13)
2) Találkozás Krisztussal
Legtöbb Krisztus-hivő nem tudja elmondani az ő sajátos damaszkuszi útját,
amelyen szent Pál módjára hirtelenül találkozott Krisztussal. Mégis majdnem
mindegyikünknek vannak olyan élményei, amelyek a Jelenlevő Krisztusra vonatkoznak. Itt sem egyszerüen "fantáziaképről" van szó; nem arról, hogy Jézus
alakja az evangéliumok alapján mintegy megelevenedik, azaz, a képzelet jóvoltából a " reg é n yh ő s b ő l " valóság lesz. A .rnost és itt " valóságos Krisztusáról
van szó és olyan élményről, amely egyáltalán nem rendkivüli, tehát nem csodás
vagy kivételesen "misztikus", hanem minden keresztény életében megjelenik
több-kevesebb tudatossággal. Azt éljük meg, hogy Krisztus most is valóság :
egyrészt az örök életben - "odaát" - , másrészt egy olyan jelenléttel, amellyel
övéit a földön elkíséri. Ezek az élmények lehetnek a szentség i élet részei nagyon sokszor pl. az Eukarisztiához kapcsolódnak, - de lehetnek a magános
megfontolás, ima, szellemi vagy társas élet részei. Mindenképpen annak a megtapasztalását jelentik, hogy lsten a tőle elrugaszkodó embert határtalanul szereti . Az abszolút szeretet élménye ez, amely a keresztényben nem maradhat
határozatlan és bizonytalan, hanem a Krisztus-tényben " ölt testet", "tematizálódik" : a Krlsztus-t ény a Krisztus-élményben lesz személyes világom részévé.
A keresztény ember Krisztus-hite, ha élő, akkor Krisztussal való tényleges
kapcsolatot jelent. Azt is mondhatnánk, hogya hit csak akkor ihlet imádságo t,
ha elérhető, megszólltható személyes valóságra vonatkozik. A keresztény élet
tehát nemcsak az apostolok hithirdető szavának ad hitelt. Nemcsak elfogadja,
2
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hogy Krisztus feltámadt és él, hanem az apostolok élményét újra megjelen iti
a keresztény létformában. Az élő Krisztussal találkoztam és ő hiv, követé sére
szólit fel , mondan ivaló ja van számomra .
3) Lélek és élet
Ha Krisztus jelenlétének tudatosítását keressük az újszövetségi iratokban,
a János-evangéliumra kell figyeln ünk. A búcsúbeszédek központi
és újszer ú témája Krisztus köztünk maradása a szenvedés és feltám adás után.
Jobb nekünk, hogy O el megy, mert különben nem küldhetné el a Lelket, nem
jö hetne lét re ez az új, bel ső , lelki jelenlét (vö. Jn 16,7). Ez az új .lelki egység
a tapasztalás nyelvén kifejezett ismeret forrása : tudás, amely " látás" és egymásban való élet (vö. Jn 14,19). Barátság és életközösség, amely gyümölcsöt
terem, és amel y a szeretet elszakíthatatlan közössége (vö. Jn 15,14-17). Amikor
a fel támadt Krisztus a tan ítványoknak az első húsvét estéjén megjelenik, a
János-evangéli um rendk ivüli tömörséggel bemutatja, hogyan válik minden igéret valósággá. A kétsz eres békeköszöntés a megszerzett megváltás adomány át
hangsúlyoz za, azt a békét , amelyet a világ nem adhat (vö. Jn 14,27). A tanítványokat eltö lti az az öröm, amit senk i el nem vehet tőlük (vö. Jn 16,22). A feltámadt testben az új templom, a "Lél ekben és igazságban" történő imádás
templ oma jelenik meg (vö. Jn 2,21-22 és 4,23). A kiáradó Lélek betölti az Irásokat, amelyek szerint abból , aki hisz, élő vizek forrásai fakadnak. "Ezt a Lélekrő l mond ta, amelyben majd a benne hivők részesednek " (Jn 7,38-39).
első sorb a n

De a több i újszövetségi irat is gazdagon beszél a Lélek adományáról, amely
a keresztény tapasztalásnak mintegy "közege " . Legtömörebben talán Pál apostol szél a rómaiaknak írt levélben : a Lélek Krisztus istenfiúságát közli , amikor
a szívün kbe árad és élményt kelt , amikor felk iáltunk, Kris ztus szavai szerint,
tehát Krisztus fiúságának mint áját követve : " Abba, Atyánk l" (Róm 8,15-16) A
" kiáltunk" szó minden nél világosabban olyan élményt fejez ki, amelynek sodró
ereje egész valónkat birtokba veszi. önkéntelenül tör fel imádságos életünkben, amelyen belül maga a Lélek tanit bennünket imádkozn i (vö. Róm 8,26).
A Lélek él ményszerú adománya tehát, János és Pál szerint egyaránt a norm ális
keresztény élet je lleg zetessége, annak lényeges tartozéka.
4) A keresztény hitélmény éltetó ereje és korlátai
Ez a tapasztalat a hithez kapcso lódik, vele együtt növekszik, alakul, megprób ált atásokon megy keresztül , megszilárdul, kiteljesedik vagyelsatnyul. Alap ja mind ig a hit marad, cél ja mindig túl mutat ezen az életen. De tel jességre
nem jut éle tünk elsó, evilág i szakaszában. Igy is sok szlnú és igen változatos.
Ha nincs két egyfor ma falevél , akkor nem meglepő , hogy ninc s két azono s
lel ki él mény sem.
A lelki irod alom i s m erő i szerint manapság két szempont lett igen id őszerű .
Az egyik nem újkeletú, de ma, a karizm atikus mozgalmak világában fontos . Az
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ún. " átl ag keresztény " - mirólunk van sz ö, rólam , aki ezt írja és e sorok olvasóinak zöméről - lelki élményét nem szabad lebecsülnünk. Amikor szent Pál
azt mondja, hogy " az lsten országa nem evés és ivás, hanem megigazulás,
öröm és béke a Szentlé lekben " , nem " eszem-iszomról", nem tivornyázásról beszél. Arról szól, hogy az lsten orsz ága nem a mózesi törvény é tkezés i (és rituáli s) szabályainak megta rtásától függ , teh át nem valami fegyelm i szabályzat
függv énye, hanem belső történés és élmény. Helytelen a " miszti kus " és a "k özönséges hivő " olya n rid eg meg különböztetése, ame ly elfeledkezik arró l, hogy
a kegyelmével jelenlevő lst en megtapasztalása, mint ilyen , rendk iv üli kegy elem és egyben minda nnyiunknak felajánlott ajándék. Az a kö zvetl enség, amely
a kegyel emből fakadó istenél mén yt je ll emzi, nem öncsa lás, a jóakaratú, kegyelemmel együttműködő keresz tény hitéletében, hanem a szem élyes találkozás
megélése az Istennel. Korunk rac ionalizmusa sokat ártott a vallásos ember
önszeml életének. A biblia lap jain minduntalan arról olvasunk, hogy az lsten
beszél övéihez. Ma alig hisszük, hogy ez velünk is megtörtén ik, nemcsak az
emmauszi tan itványokkal, akik " szi ve izzott, amikor beszélt" hozzájuk Jézus
útközben és kifejtette az Irásokat (vö. Lk 24,32). Talán különösen hangsúlyozni
kellene a "b iblikus élményt", az lsten szava olvasásakor megva lósuló élményszerű tal álkoz ásokat. Mer jük keresn i a sugalmazott szövegben hozzánk betérő
é lő isteni Szót , személyes Igét , azt az egy Szót, akire a szavak tarka sokasága
vona tkozi k.
A másik probléma ellentétes irányból merül fel. Sokan a kar izmatikus rnozgalom lendületében elf eledkeznek arról , hogy az élményt mind ig kor látozzák
a je len " testi lét " határa i. A legmagasabb fokú istenélményre a patrisztikus
hagyomány rendszerint három pé ldát szokott felemlí teni : Mózes lstenlátása,
Ill és tal álkozássá az Úrral és Pál elragadtatása a " hetedi k mennybe " . Egyik
sem azono sítható avval , ami a bo ldog istenlá tás a mennyben (a középkori teológusok nyelvén : " visio beati fica ") . Ezt a Szen ti r ás következetességgel áll it ja
az Ó és Újszövetségben egyaránt : " nem láthatj a senki az arcom úgy, hogy él etben maradjon " (Kiv 33,20), és: " Istent nem látt a soha senki " (Jn 1,18). A rendki vüli istenél mények még az üdvtörténet nagy alakjai esetében is részlegesek:
" Ma még csak tükörben, hom ályosan látunk" (1Ko r 13,12). Ezek közé sorolj a
szt. Pál magát is. Beszélhetünk az ist enlátás " h at á rél m é n y érő l" , a mennye i vízió
m egközelítéséről, de nem szabad elfelednünk, hogy Itt csak hasonlóságról ,
analóg iáról van szó. Minden tapa sztalati megism erés eszköze - mintegy közege
- az öntudat vagy pontosabban a "tudatos önb irtoklás", amely földi állapotunk ban a testi lét korl átai miatt tökél etlen. A tér és I dő határai közölt mozgunk,
ezért sosem tudatosithatjuk marad ékta lanu l a benn ünk megvalósuló kegye lmi
élet csodáját. Igy az élmény mindig az érzéki-fogalm i alapokból indul ki (a hit
tényeit és tételeit veszi alapul) és ismét a fogalmakra, illetőleg képekre irányul.
Ezt a k itűnóbb misztikus irók szinte önéletrajzszerű vallomásban mond ják el.
Szt. Agoston, Nagy Szent Gergely, Szt. Bernát, Nagy Szt. Teréz stb . elsősorban
azok, akiket fo glalkoztat az élmén y el mondása és lalr ása, mint szónokokat vagy
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frókat. Az ember, mint testbe ágyazott szellemi lény, a megismerésben nem
képes önmagát maradéktalanul birtokolni. Újra és újra kénytelen a fogalmak
és érzéki képek mankójára támaszkodni mind a megismerésben, mind az ismeretközlésben . Ezt a korlátoltságot a legmagasabb misztikus élmény sem sz ünteti meg, legfeljebb áttöri vagy egy rövid időre felold ja. Ezért az ún. " magánkinyilatkoztatás" nem helyettesítheti és nem helyesbitheti a hitet. Másrészt azt
a kinyilatkoztatást, amelyre hitünk épül , nem a " misztikusok és szentek " élményei szavatolják, hanem lsten egyszülötte. János apostol világosan hirdeti :
" Istent nem látta soha senki , az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya
ölén van (Jn 1,18).
5) Néhány gyakorialI megfontolás

A modern ember még ma is a racionalizmus sivatagában él. Az élménykeresés szomja egyre jobban kínozza. Egyesek lenézik az élménynek hódoló hitéletet, és a hit tartaimát csak megmagyarázva , csak gondolati formákba öltöztetve hajlandók elfogadnI. Mások az élmények kultuszának hódolnak és a vallást e lsősorb an vagy kizárólagosan csak a belső tapasztalat síkján értékeli k.
Emiatt részben " mindent meg akarunk érteni ", másrészt a szubjektivista, pusztán érzelmileg igazolható ("nekem" igaz, szép, jó stb.) lelkiségek kultusza burjánzik mindenfelé.
Válaszunk nem pusztán valami " középút" megjelölése. Inkább arról van
szó, hogy az értelem jogait tel jes mértékben biztosítsuk és ugyanakkor az élmény és tapasztalás értékéből egy jottányit se engedjünk. Minden maradjon a
maga helyén és a maga Istentől rendelt korlátai között. Erre utalunk néhány
megjegyzésben és gyakorlati következtetésben.

a j Szentfrásmagyarázat
Az egzegézist nem sajátíthatja ki a kritikai-történeti sem pedig a fogalmitudományo s magyarázat. " Hozzátok intézett szavaim lélek és élet " (Jn 6,63). A
szentírási üzenet vonatkoztatása a konkrét ember i létre nem jámborkodás, nem
is valami önkényes tetszőleges hozzáadás, hanem olyasmi, aminek a szöveg
vizsgálatából természetszerűleg kell kinőn ie . A szövegek suga lmazója ugyanaz
a Lélek, aki bennünk az istenélmény és Krisztus -élmény forrása és a "szavakba
nem foglalható sóhajok " (Róm 8,26) - fogalmi kategóriákat túlszárnyaló tapasztalatok - szerzője .

b J Szentbesz éd
Legyen egyszerre a tanítás és élményközlés ötvözete . Az olyan gondolat,
amely a beszél ő számára sem fejez ki megélt valóságot, nem meggyőző, és nem
tesz tanúságot, nem " közöl" hitet. Mert nincs hit élmény nélkül. Jó lenne, ha
prédi káci ós "forrásanyagként" inkább személyes tanulmányt és az elmélkedő
imádságot használnánk, nem pedig a mások által előre gyártott homfliákat. A
szív bőségéből beszél a száj - se többet, se kevesebbet. A szóvirágokból álló
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üres költészet éppen olyan keveset ér, mint a fogalmi magyarázkod ásokba
fúló felolvasás .
c ) Dogma és karizma

Aki a keresztény tanításnak ellentmond és saját belső tapaszta latára hivatkozik, az a fentiek szerint, a lelki élmény határait és korl átait nem veszi figyelembe . Aligha lehet vitatkozni, vagy eszmecserébe bocsátkozn i avval, aki mondanivalóját a Szentlélektől nyert . k özvetlen bizonyosságra " ép íti . Az ilyen ember közlése lehet szép és jó, de egyirányú: tőle csak kiny ilatkoztatást kapha tunk . Kinyilatkoztatást azonban mi egy üdvrend és üdvtörténet keret ei között
kaptunk. Szubjektív élmények megvilágIthatják, de nem helyettesIthetik. Az
egyházi tanítóhivatal és a bennem élményeket fakasztó isten i kegyelem egyazon
Szentlélek ajándékai. Az előbbi a gondolati-fogalmi megismerés nyelvén beszél, az utóbbi alanyi feltételek szerint belülről tanít, a lelkem közepéből. Mindkettő fény, de nem azonos fajtájú. A tanítóhivatalt az emberi gondolkodás és
önkifejezés objektív feltételei határolják s ezért ideális körülmények között
világos és szabatos, de sosem kimerítő , vagyis mind ig enged élyez további kérdéseket. A bennem müködő kegyelem viszont személyes és közvetlen erejü,
az "i ntuitív-egész" élményét adja , de homályossá tehet ik a tévíl életek és fél reértések , gyakran éppen saját belső életünk zavarai. Másszóval , nehezen fogalmazható meg objektív érvényességgel és közérthetően. (Fontos szempon t a
katoli kus karizmatikus mozgalmak résztvevői sz árnára.) Nem elég a " Lélek
ihletése", a teológiai gondokodásnak ugyanolyan hangerővel kell szóhoz jutni a.
d) Egyházi közösség

Az élmény lehet " közös" - vagy annak tünhet - , de gyöke rében mindig
személyes. Még a szeretetkapcsolatban sem ismerj ük élménysze rüen a másik
szeretetét, csak a magunkét; a másikét csak j el e k b ő l, visszaje lz é s ekbő l és a
magunk válaszélmé nye alapj án sejtj ük. Amikor lsten közösségben , egymásra
utaltan vált meg bennünket, beszél hozzánk és egybegyü jt a szeretetközösségbe; nem pusztán személyes tapasztalatokkal , hanem obje ktfv módo n szól hozzánk: hajdan a törvé ny és a próféták által , majd Fiában , akit az apostolok és
az Egyház hirdetnek szóval és tettel. A lelki élet élm ényei csak akkor hitelesek,
ha az Egyház közösségét ép ít ik, egybefon ják a hívek et a hitben , amelyet az
Egyháztól objektrv formában kaptak. Különben bomlaszta nak és az egyéni élmények szeszélyei és különcségei vagy agresszív hajlamok eszközeivé válna k.
A lelki élmény a legnagyobb ajándékok egyike , de csak akkor, ha a Lélek szándékai szerint épül be személyes és közösségi életünk egészébe .
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Weissmahr Béla
MI A MISZTIKA?
A misztika szó (legalábbis azokban a szövegekben, melyek a vallással összekérdésekkel foglalkoznak) az istenismeret különleges fajt áját jelenti. Ezt
az Istenismeretet szembeállitják azzal az isten ismerettel , melyhez következtetések segitségével, értelmi erőfeszltés által jutunk el. Ezek szerint a misztikusok
tudása - ellentétben a fogalmi gondolkodáson alapuló értelmi tudással - az
Isteni, az abszolút valóság közvetlen megtapasztalásának eredménye. Aquinói
szent Tamás nem használ ja ugyan a miszt ika sz ót, de a jelzett megkülönböztetés tellelhet ő nála is. Az isteni jóságnak ill etve az Isteni akaratnak kétféle
meg ismeréséről beszélhetünk, Irja a Summa Theolog icában . Az egyik a spekulat ív, elvont gondolkodásra épItett ismeret. ..A másik az Isteni jóság illetve
akarat attektlv, azaz tapasztalati megismerése, mikor ugyan is valaki önmagában megtapasztalja az lsten édességének Izét és az lsten akaratának felé je
áradó jóindulatát." (II-II q. 97 a. 2 ad 2)
Mivel a misztikusok nem vérszegény elméleti megfontolások, hanem saját
tapasztalataik alapján beszélnek vagy Irnak az Isteni valóságról, nyilvánvaló
tanuságtételük jelentősége. Joggal meg vagyunk ugyanis győződve arról, hogy
az, aki tapasztalat alapján beszél valamiről , különösen is megérdemli, hogy
felfigyeljünk rá. Magunkbóllndulhatunk kl. Elvont okoskodások, elméleti oktatások - ezt nagyon jól tudjuk - önmagukban véve még nem hoznak kapcso latba a valósággal. Csak élmények, tapaszta latok vezetnek hozzá el. Minden
ismeretünk alap ja végeredményben önmagunk vagy mások tapasztalata. Ha
ezt állitj uk, akkor a ..tapasztalat" szó nem pusztán arra vonatkozik, ami érzék szerveinkkel észlelhető, hanem magában foglal ja mindazt, ami az érzékeló
megismerés kapcsán akármilyen formában meghatározza tudatunkat.

függő

I. A mlsztlkus tapasztalás néhány példája

Ha a megadott általános meghatározáson túlmenően igyekszünk megérteni,
hogy ml a misztikus, a tapasztalati istenismeret, akkor a misztikusok beszámolóit, élményeinek leírás át kell elemeznünk. Tanulmányunk kereteit tek intve ez
persze nem lehet széleskörú. Hogy azonban megfontolásaink ne mozogjanak
légüres térben, három szövegen keresztül legalább Izelítót akarunk adni a misztikus tapasztalat jellegéről.
(1) Az els ő szöveg szent Agoston Vallomásai 7. könyvének 10. fejezetében
áll. E szöveg megértéséhez tudnunk kell, hogy Agoston számára az igazi istenIsmeret legfőbb akadálya az - mint a Vallomások 7. könyvének első fejezete iben maga elmond ja - , hogy nem volt képes a szellemi létezőt valóságként felfognI. Hogyan lehet valóság az, ami nem tapintható, ami nem kiterjedt? Ez a
tula jdonképpen nagyon mal kérdés sokáig foglalkoztatta öt. Igy azután az Istent
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sem tudta igazán elgo ndol ni. Az ugyanis nyilvánvaló volt számára, hogy az
lsten nem olyasvalami, amit érzékelni lehet. Miközben ezen tépelődött, kezébe
kerültek Plotino sz művei Marius Victorinus latin for dításában. Ezeket olvasva
egy istenélményhez j utott el, melyben felfedezhetők a misztikus megvilágosodás jellemző vonásai. A kö vetkez ő ke t irja:
"Ez figyelmeztetett arra, hogy önma gamba térjek ; mire a te vezetéseddel
magamba szállt arn. Erre azért voltam képes, mert te lettél a segítőm. Magamba tértem és minte gy lelki szememmel láttam, a szememen sőt érte lmemen is
túlemelkedve, egyel nem múló fényt. Nem ezt a közönséges és minden látható
élőlény számára látható fényt. Az a fény nemcsak a közönséges fénytől nagyságrend szerin t elté rő, annál sokkal fényese bben vilá gító fény volt. Nem erról
volt itt szö: az a fény másfajta, mindezektól teljesen különbözött. Nem úgy
haladta meg az értelmet, ahogy az olaj úszik a vízen, vagy ahogy az ég van a
föld fölött. M agas a b bre nd ű volt: ő hozott létre engem, magam pedig alá voltam
vetve neki , amennyiben tól e eredtem . Aki ismeri az igazságot, ismeri őt , és aki
ismeri ót, ismeri az örökkévalóságot. A szeretet az, mely ismeri őt. Ö örök igazság, igaz szerete t és szeretetreméltó örökkévalóság I Te vagy az Istenem, éjjel
nappal hozzád sóhajtozom. I:s mihelyt téged így megismertelek, felemeltél
engem, hogy lássam: az, amit látok , valóság , és egyben lássam, hogy én még
nem vagyok az a valóság, aki igazán lát. Izzó sugárzásoddal felkorbácsoltad
tekintetem gyengeségét és a sz eretettől meg a szorongástól megrendültem és
felismertem, hogy messze vagyok tőled, egy másik birodalomban . . . I:s így
szóltam: Vajon az igazság semmi, csak azért , mivel sem a véges, sem a végtelen térben nem ' terjeszkedik el ? I:s a távol ból kiáltottál : Ellenkezőleg, "én
vagyok, aki vagyok." I:s meghall ottam ezt, mint valaki , aki a szíve mélyén hall ,
és lehetetlen volt számomra, hogy kételkedjem. Inkább kételkedhettem vol na
abban, hogy élek, mintsem annak az igazságnak való ságában, melyet azzal
az értelemmel Ismerünk fel, ami által a létrejött." (Vö. Róm 1,20)
Ágoston megért ette : az lst en megismeréséhez egy különleges összeszedettségre van szükség. Felül kell emelkedni minden megismerésen , mely okoskodik , fogalmakra támaszkodik. Másutt ezt így feje zte ki: " Noll foras ire, in
teipsum redi; in interi ore homine habitat veritas ." Azaz: " Ne törekedj kifelé ,
szállj magadba , a be ls ő ember ben lak ozi k az igazság. Ha magadban felfedezted saját változékony természetedet, haladd meg magadat. Afelé törekedj,
ahonnét az értele m fénye ered" (De vera religio ne 39, 72 PL 34,154). Ezzel a
fel ismeréssel kapcsol atban Ágo ston egyben tudja azt is, hogy az ember ezt a
fajta összeszedettséget, melyben valóban túlemelkedhet a véges valóság elgondolásán, nem képes magától elé rni. Isten adománya által nyílik meg számára az a látás, mely mindent új fényben tünte t föl, mivel minden látás és
megértés erede téve l hozza kapcsolatba. Vagyis Ágoston megtapasztalja az
abszolút, a tulaj donképpen egyetlen Igazi valóságot. Egyben felismeri a maga
függőség ét, teremtett voltá t, esetlegességét. Világo ssá válik számára az is,
hogy az lste n nemcsak igazság, hanem egyszersmind szeret et is. Ezért "a sze-
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retet az, mely ismeri őt" . A szlv - mely ebben az összefüggésben a következtetéseket levon6 értelem nél magasabbrendű képességet jelent - hallja az Itt
elhangz6 sz6t.
(2) A második vallomás Euglme lonescot61, a román származású franc ia
i r6t61 származik. Egy Interjú keretében mondta el a következőket :
" Nekem is voltak pillanataim, amikor bizonyossággal rendelkeztem. Erre
vonatkoz6an volt egy élményem. Tizenhét éves voltam , és egyik nap vidéki
városban sétáltam; jún ius volt és reggel. Hirtelen úgy éreztem , hogy a világ
megváltozott. Olyannyira, hogy egy meglepő öröm ker ített hatalmába. Ekkor
azt mondtam magamban : akárm i is történjék, most már tudom . I:s ezt a pillanatot sohasem fogom elfelejteni. Ennek következtében sohasem esem tel jesen
kétségbe . Nem tudom önnek le Irnl, mi volt ez, mert ezt val6ban nem lehet elmondan i. A városnak, a világnak, az embereknek a megjelenése mintha teljesen megváltozott volna . Az ég sokkal közelebbnek tűnt, majdnem kézzel elérhetőnek. Nem mondhatok mást, csak annyit , hogy intenzitás, jelenlét, fény volt.
Ezekkel a szavakkal többé-kevésbé körül lehet ezt Irni . De meghatározni lehetetlen .
Mindenesetre abban a pillanatban azt mondhattam, hogy bizonyosságom
volt. Ha megkérdeztek volna, hogy miben voltam bizonyos, nem tudtam volna
megmondanI. De egy bizonyosság töltött el, és azt mondhattam, hogy soha
többé nem lehetek szerencsétlen, hogy a legrosszabb helyzetben is emlékezni
fogok erre a pillanatra.
Ez megismétlődött még egyszer két-három évvel később, de kevésbé erösen, és többet nem. Azután elfelejtettem az egészet. Már nem élő val6ság számomra. Csupán fénylő képek maradtak. Teol6gusokkal beszéltem r6la ; azt
mondták, hogy ez a természetes misztika állapota volt." (Idézi : P. Mommaers,
Was ist Mystik ?, 1979,35. k.)
lonesco nem beszél az Istenről , de az amire a szöveg utal, a feltétlenség
vonásait hordozza, anélkül persze , hogy ennek személyes jellege az élményben kidomborodna. lonesco az egészet mint egy pillanatot éli meg, mely minden előkészület nélkül tör rá, és kétségbe nem vonhat6 bizonyossággal tölti
el. Intenz itás, jelenlét, fény l Ezek a szavak utalnak arra a val6ságra, amiről az,
aki ebben az élményben részesült, tud ja , hogy kimondhatatlan. I:s ezt a tapasztalatot egy meglepő, szavakban ki nem fejezhető öröm kiséri. Az interjú folyamán lonesco még egyszer visszatér erre a tapasztalatra. Elmondja, hogy az
életmódjában meg szeretett volna felelni enn nek a fönséges élménynek, de
ez nem sikerült neki. A "világ" vonzása túl erős volt számára. Ezzel kapcsolatban arr61 beszél , hogy "elbukott". Ennek következményeit igy irja le :
"Allithatom, hogy az6ta lemondtam az égről , és az a benyomásom, hogy
az ég ele jtett engem. Egyre mélyebben vetettem magamat az életbe, kéjelegve,
falánk módon . Minél idősebb leszek, annál őrültebb az életösztOnöm: hatalmas
étvágy, érzékiség, bor , "élet" - ami pont ellentéte az " igazi életnek" - , Irodal-
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mi hírnév és hasonló dolgok. És érzem : mind en nek az eredete, e ls ő oka, hogy
úgy mondjam, el ső hib ám, azaz személyes buk ásom volt. Minde zek a vágyak.
melyek kielég ülést ker esnek , olya svalam inek túnnek, melye knek azt kell ene
p ötolnlok , amit egykor elves ztettem, noha jól tudom , hogy nem pótolha tják azt "
(uo. 36. k.).
Ebben a vallomásban ki fej eződ ik, hogy az ilyenfaj ta élmények követke zményekk el járnak, köt elezettséget hoznak magukkal , választás el é állí tják az
embert. Követelnek ugy an, de nem kénysz erftenek.
(3) A harmad ik szövegben André Frossa rd francia író és publi cista mondj a
el, hogy milyen élmény kapcsán j utott el az istenhithez. Előrebocs át juk, hogy
Frossard minden vallásos nevelés nélkül , ate ista környezetben nőtt fel. 21 éves
korában volt egy vele egyidős , hivő katol ikus barát ja, akivel so kszor vita tkozott
vallási kérdésekről. Bar átjának volt egy rozoga autója, ami akko riban - 1935ben - még ritka ságszámba ment. Egyszer együtt autóztak Párizsban, amikor
André barátjának eszébe j utott, hogy gyónni akar az Örök imádás kápoln ájában .
Megkéri Andrét, hogy várjon rá a kocs iban . Mivel a dolog kissé elhúzód ik,
André utána megy a templomba. Azzal , ami ekkor történt, több mint 30 évvel
később lépett csak a nyilvánosság elé. Családjának és is m e rő sein e k beszélt
ugyan erről az élmény éről , de általában kinevették. Feltette mag ában : csak
akkor fog errő l részletesen beszámolni, ha saját e rej é b ő l kivívta magának,
hogy komolyan vegyék . A 60-as évek vége felé, mikor már jón evú író, megjelent a könyve : "Dieu existe, je L' ai recontré" (Isten létez ik , találkoztam vele).
Ennek csúcspontja az itt következő beszámoló :
" M i n d e n e k e l ő tt belém adattak e szavak : ,lel ki élet'. Nem nekem mondják
ő k e t, nem magam formálom őket. Hallom ezeket , úgy, mintha halk hangon egy
személy , aki lát ja azt, amit én még nem látok , ejtené ki őket mellettem.
Mihelyt e halk előjáték utól só szótag ja elérte tudatom küszöb ét, újr a rnozgásba lendül a lavina. Nem azt mondom, hogy megnyílik az ég, nem nylli k
meg, hanem rámszakad . Hangtalan távoli villámlás módján hirtelen kivilágitja
cikázó fényével a kápolnát, melyben - honnét is sejthettem volna - titokzatos
módon be volt zárva. Hogyan i rjam le ezt ezekkel az elkoptatott szavakkal.
melyek felmond ják a szolgálatot? Azzal a veszéllyel járnak, hogy meghamís itják a gondolatot a képzel et számlá jára i rva azt. A festő , akin ek megadatik,
hogy ismeretl en szineket szemléljen, mivel fesse meg őket? Egy végtelen ül
áttetsző, szétrombolhatatlan kristály ez, melynek fényessége majd nem kibírhatatlan (egy fokkal több megsemmisítene enge m). Egy inkább kékes fény,
egy vil ág, egy másik világ, melynek ragyogása és telített sége oly an, hogy vele
szemben ez a mi vil águnk a nem végigá lmodott álmok elf oszió árnyának túnik.
Ez a valóság, ez az igazság, ezt látom a söt ét partról , ahol fogva vagyok tart va.
Egy rend létezik a mindenségben és ennek csúcsán, e csillogó ködfá tyolon
túl , ott van az lsten bizonyossága. Bizonyosság , mely jelenlét: bizonyosság,
mely személy. Annak a személye, akit egy másodperccel ezelőtt még tagad tam, akit a keresztények A t Y á n k n a k neveznek, és akinek szelíd jóságát
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magamon tapasztalom. Szelí dséget, mely semmi máshoz nem hasonlft, mely
nem az a néha ezzel a szóval je lzett passzfv tulajdon ság. Szelfd ség et, mely
fölülmúl minden erőt , mely meg tudja törni a legkeményebb követ is, és még
azt is, ami keményebb mint a kő, az emberi szivet.
Ennek a valóságnak lenyügöző betörését egy öröm kis éri, mely nem más,
mint a halálból kiszabad ultnak vagy annak a hajótöröttnek ujj ongássa, akit
még idejében kimentettek a vízből. Azzal a különbség gel persze, hogy számomra csak abban a pillanatban, amik or úgy érzem, hogy az üdvösség felé
ragadnak, lesz egyáltalán tud atossá, micsoda mocsá rban merült em el anél kül,
hogy tudtam volna. És én, aki még félig ben ne vagyok, felteszem magamnak
a kérdés t, hogyan is élhe ttem és lélegezhettem benne . . .
Mindezek az érzés ek, mely eket megpróbálok a gond olatok és képek erőt
len nyelvén kifejezni, egyidejüek és átjárják egymást, és még évek múlva sem
tudom tartalmukat kimerí teni. tS mindez t . .. annak az egynek jelenléte uralja,
akinek nevét soha többé nem fogom tud ni leírni anélkül. hogy ne fogjon el az
aggodalom, vala miko r megsérthetné m a szeretet éI. E lő tte áll ok, mint egy gyermek, aki olyan szerencsés volt, hogy bocsánatot nyert, és aki azzal a tapasztalattal éb red föl, hogy minden ajándék. " (A német fordítás alapjá n: A. Frossard, Gott existiert . Ich bin Ihm begegnet, Freiburg, 1970, 136. k.)
II. A mlsztlku s tapasztalat klllönleg es volta
A megadott péld ákból már valame nnyire látható , hogy miben is kül önbözik
az abszolút um misztikus megismerése a " közönségesnek" n evezh ető Istenismerettél. azaz a feltétlen valóságnak attól a megismerésétól , mely vagy a
követk eztető gondolkodásból indul ki, vagy pedi g a vall ásos érte lemben vett
hit által jön létre. A következő k ben csak a számunkra legfonto sabbnak t űn ő
szempont okat emeljü k ki. Osszefoglalásunk , a fente bbi pél dák kiérté kelésén
kívül , a misztikusokról szóló irodalom ra is támaszko dik .
A miszti kus megismerésre jellemző, hogy hatalmá ba keríti az embert, ncm
lehet " betervezni", ajándéksze rü. Nem is lehet rá szert tenn i abban az é rtelemben, hogy bizonyos gyakorlatok segítségével létre lehet ne hoznI. Csak tel jesen
ö n z e t i e n ü I lehet rá törekedni. Úgy, hogy az ember e l ő ké s z í ti magát rá
hüséges , kitartó imaélettel és önzetl en szeretetből fakadó tettekk el. Anélkül
azonban hogy mindezt azzal a céllal tenné, hogy lsten miszti kus megtapasztalás ában részesül jön .
A misztikus élmény által a valóság átte t szővé vál ik a végtelen felé . Ezt az
új dimenziót a misztikus egyetlen tek intettel fogj a át. Egyszerü látásról van
itt szó, mely azonban egy " b e l ső " látás, mivel ncm a szemek közvetf tésével jön
létre . Ezt a belső látást kísérhetik látomásos élmények és elragadta tások. Ezek
azonban nem tartoznak a misztl kus megis merés lén yegéhez, hanem - a nagy
miszti kusok tanúsága szerint - inkább a misztlkus megisme rés e l s ő , kezdeti
fázisának kísérői jelensé gei.

26

A miszti kus számára tehát az evilági, véges létezőtó l alapv etóen k ülönböz ő
feltétlen, isteni lét lesz élményszerüen tuda tossá. A kimondhatatlant, az egészen másvalamit ismeri meg a misztikus. Ezért mindenki, aki ilyen tapasztalatban részesült, hangsúl yozza azt, hogy az emberi nyelv ezt a valóságot képtelen
le frni. Ezért folyamodnak a misztikusok sokszor parad ox kifejezésekhez. [gy
fordulhat eló, nemcsak a keleti misztikában, hogy az abszolút valóság ot "semminek" nevezik . Amit megtapasztaltak, annyira más, mint minden, ami normáli s ismeretünk körében felme rül, hogya "se mmi " az egyetlen kifej ezés, mely
ennek más voltát kielég ftóen megközelíti.
Mindebból következ ik, hogy a misztikus (a közönséges meg ismeréstól eltéró en) nemcsak az lst en teremtményei t tapasztalja meg, melyekből az lsten
léte és mivolta az értelem segftségével kikövetkeztethető (vö. Róm 1,20; Bölcs
13,1-5). Számára a teremtményeken keresztül maga az isteni való ság lesz valamiképpen, minden titokzatossága ellenére, nyilvánvalóvá. A miszt ikus ismeretben sem tünik el teljesen a közvetettség mozzanata. Ezért a mlsztikus istenismeret soh a sem lesz lst en színről szín re való látása. Mégis a legközvetlenebb
isten ismeret az ember föld i létének lehetősége in belül. A miszt iku sok számára
élménysze rü valóság, hogy Istenben " élünk, mozgunk és vagyu nk" (ApCsel
17,28). Ezért beszélnek jel enlétról, fényről , bizonyosságról. Misztikus tapasz talatu kat általába n egy határtalan b e l s ő öröm és boldog ság kí sér i. Ez nem
jelenti azt, hogy a misztlkus megismerésben nem lehetnek jelen fájda lma s
mozzanatok is. Az isteni valóság megtapasztalása fokozódhat az Istennel való
egyesülés megél éséig, amely a misztikus személyisége, öntu data, énje szempontj ából két egymásnak ell entmondó következménnyel jár . Az egyesülés az
Istennel egyrészt a miszti kus személyi voltának nem e l t űnését vagy felszívódását az isteni óceánba, hanem annak legmagasabbfokú kiteljesedés ét, önmag áratal álasát jelenti. Másrészt azonban az Istennel való egyesülés meg tapa sztalása
kapcsán élményszerüen tudatossá válik, hogy ennek az egyesülésnek egyetlen
igazi akadály a az ö n ző , a maga biztonságát önhatalmúan elérn i akaró én. Ennek tehát el kell tünnie, ami min den öröm és boldogság ellené re nagyon fájdalmas tapas ztalat lehet.
A megadott lelr ásból é rthető, hog y aki a misztikus tapasztalásban részesül ,
ezt bizonyos tétle nségként éli meg . tS ez anny iban meg is felel a valóságnak,
hogy a misztikus tervező, a do lg okat kívül ről kormányzó és befolyáso ló tevékenysége valóban megszünik. Ha azonban tek intetbe vesszük, hogy a szellemi
tevéke nység legfelső bb fokán a befoga dás és az öntevékenység már nem zárja
ki egymást , akk or be kell ism ernünk : A misztikus valóságlátás egyben a legmagasabbfokú tevéken ység.
III. A mlsztlkus élmény alapJai a közönségesnek nevezhető tapasz talatokban
Megállapított uk, hogy a miszti kus élmény és a minden ember számára lehetséges isteni smeret nagymértékben külö nböz ik egymástól. Ez azonban nem
zár ki ala pve tő megegyezést a kétfajta istenismeret között.
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(1) Az abszolút valóságra uta ló tapa sztalatok el őfordulnak ugyan is a rninnennapi életben, mégp edi g nem rit kán. Mivel azonban ezek a tapasz talatok
napi tevékenységeink, fő ké p p e n pedi g személyes kapcsolataink , hátterében
húzód nak meg, ezért ált alában nem válik kife jezetten tudatossá a bennük rejl ő
utalás a val óság abszol út d imen zió jára.
Itt m i n den e k e l ő tt hivatkozun k min den tudásunk és meg ismerésünk ki sérő
jelenségére, az öntudatra. Az ember nemcsak tud vala mit, hanem egyben tu dja
azt is, hog y tud ; létünk és tudásunk tud atos. Ez az alapja ann ak, ho gy rendelkezünk egy feltétl en állásponttal. Ez teszi lehetövé az objekt ív, a való ságnak
megfelelő megi smerést is, illetve azt, hogy egyes részl etismeret eink viszo nylagos kieg észítésre szo ruló voltá t kép esek vagyu nk feli smernI. Ha nem lenne
meg bennünk ez a vég es lé tünk ből vég ered ményben soha tel jesen meg nem
magyarázható fel tétlen állás pont, akk or érthetetl en vo lna az igazság kere sésének fe ltétlen igény e. Ez utóbbi minden embernél jelentkezi k, bár főképpen a
tudo mányos kutatás dinam ik ájában nyil vánul meg .
Hason ló jell egúek azok a tapasztalatok , mel yekben megél jük , hogy csele kedeteink, minden minket kívül r ől és b e l ülről befolyásoló hatás ellenére, a szó
szoros értelmében től ü nk magunktól ered nek. Ennek a következménye, hogy
tette in kért f e lelő sek vagyu nk. Ahol ped ig a felelősség tudatossá válik, ott fellép
a köt el ezett ség tudata, amely mind ig magában foglalja a feltétlenség mozzanatát. Ez pers ze nem akkor lesz élményszerúvé, amikor csupán a kötelesség
fog almát ele mezzük, hanem akko r, amikor a közöttünk és mások között fennálló szemé ly es vis zony ba n jel entkezi k. Ilyen esetekben fél reérthetetlenül tu djuk: Nem mi nde gy, hogy - feltéve, ha megtehetjük - segflünk-e vagy sem, igazságosa n bánunk-e vala kivel vagy sem, megtartjuk -e adott szavunkat vagy sem,
és Igy tová bb. Semm iképpen sem közömbös, hogy ezt tessz ük-e vagy ped ig
azt. Tudj uk, hogy ez a különbség feltétlen jell egú . Az ilyen és hasonló helyzetekben tehát az embernek a felté tlennel van do lg a, még ak kor is, ha erre
egyáltalán nem g o n d o I kifejezetten . Errő l azonban valamik épp en még is
t u d , mert ha elre jtve is, magata rtásának végs ő feltételeként jelen van számára .
Ez az által ában rejte tt d imenz ió néha villanásszerúen tudatossá válha t. Az
ilyen élmény csí raszerúen tartalm azza azt, ami a miszlikus tap asztalatokban
telj es erővel hata lmába ker fti az ember tudatát.
(2) Ha a miszlikus tapasztala tnak a mindennapi életben e lőford u l ó alapjait
keressük, akkor e ls ősorb an az ún. vallá sos élményekre szoktunk gondoln i,
nem pedig az imé nt említett " trans zcendentáli s tapasztalatokra " .
A vallásos élmé ny sokaknak csak elmosódott és meghatározatlan érzés.
Ebben annyi az igazság, hogy az, amit vallási élménynek nevezünk sok féle
esemény kapcs án és sokfé le érzelm i szfneződésben jelent kezhet. A lényege
mégi s az, hogy mindig megtalál ható benne valamilyen élményszerú utalás a
felté tlen valós ágra . Pontosabban szólva, valamiképpen élményszerúen tudatossá lesz: személyes kapcsolatba állok az életemnek és az egész létnek feltét-
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len értelmet adó való sággal, akit Istennek nevezünk. Vagyis minden ún. vallá si
élménynek tartalmaznia kell azt, amit vallás i tapasztalatnak nevezhetünk. Ez
a vallásos hit alapja.
Hangsúlyoznunk kell ui., hogya hit is egy bizonyos tapasztal aton alapszik.
Annak , aki hisz, fel kellett ismerni e m eg g yő ző dé s e igaz voltát. Ehhez a felismeréshez csak azáltal ju thatott el, hogy lega lább bizonyos esetekben " találkozott " a feltétlen valósággal. Legalább azáltal , hogy megtapasztalta : hite képes egész életének egy mindent átfogó és felt étl en értelmet adn i. Ebb ől persze
már látható, hogya hit tapasztalati bizonyossága másfajt a, mint a közvetle nül
érzékelhetó egyedi dolgok empirikus bizonyossága. Az empirikus bizonyosságra először az jellemzö, hogy akkor áll rendelkezésemre, amikor éppen akarom. Az érz ékelhető tárgyak valóságát ugyanis mindi g új ra e llenőr izhe te m , mihelyt szükségét érzem . Az emp irik us tények bizonyossága továbbá olyan,
hogy személy szerint nem érint engem . Ezért lehetséges ennél a . személytelen " tárgyilagosság.
A hit alapját képező tapasztalat bizonyo ssága ezzel szemben nem i déz he tő
fel akko r, amikor éppen igényem van rá. Nem is kénys ze r í th e tő ki, hanem
ajándék jellege van. Olyan ez a bizonyosság , mint az, mely a sikerült személyes kapcsolatokat jellemzi: egy ember szeretetét nem tudom kikény szerí teni
(ha ezt megkísérlem, már tönkretettem a szeretetet). Ezért a szeretet nem bio
zonyítható személytelen, és ilyen értelemben tárgy ilagos ísmérvekkel. Ennek
ellenére a szeretetn ek vannak csalhatatlan jelei. De ezek nem olyanok, hogy
akkor áll nak rendelkezésemre, amikor éppen jónak látom. A hit lényegéhez
tartozik tehát, hogy akkor is kitart a hittapasztalat által megalapozott meg g yő 
ződés mellett, amikor a tapasztalat maga már elm últ , amikor már csak emléke
van jelen. Ezért mondja a zsidókhoz (rt levél , hogya hit " szilárd bizalom abban,
amit remélünk, meggyőződés arról , amit nem látunk ." (11 ,1)
A hittapasztalat természetéből követke zik az is, hogy az ált ala meglap asztalt valóság személyvoltomban, egzisztenciál isan ér int, s ezzel mind ig elk ötelez
és választás elé állit. H űvös, a dolgokat érdektelenül szemlé lő állás pont itt
tehát nem lehetséges. Ha az ember a hit ben j e l ent kező való ságnak nem köte lezi
el magát (vagy ha nincs meg benne legalább a készség erre), akkor az itt lehetséges megismerés vagyis a hittapasztalat egyáltalá n nem jön lét re. Ugyanígy
a személyes szeretetet is csak az tud ja megtapasztaln i, aki magáraveszi a személyes szeretet kockázatát.
A mondoltakból érthető, hogyahitélmény és a misztikus élmény között
kapcsolat áll fenn . A legtöbb vall ásos ember persze nem részesült felsőbb fokú miszt ikus élményekben . De azt valam iképpen megtapasztalta, hogy
hite életének biztos alapot ad. Néha, talán a közösségi istentisztelet alatt vagy
esetleg személyes imával kapcsolatban, megélt egy be lső örömet és megindultságot, vagyis azt, amit a lelki irók "vigasztalásnak" szoktak nevezni. Ez az áll abelső
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pot különféle fokon fordul elő. Ha olyan erős, hogy teljesen hatalmába kerfti
az ember érzel emvilágát , akkor " affektfv imáról" szoktak beszélni, mely a " belénk öntött szemléIödésnek" , a misztikus imának kezdő foka .
IV. A mlsztl kus tapasztala t és a ráció
Befejezésül még két kérdést szeretnénk röviden megvilágítani.
(1) Milyen értelemben racionális (ésszerű) illetve nem racionális a misztikus
istenismeret? - A válasz erre a kérdésre attól függ , hogy mit értünk racionális
ismereten. Ha a racionalitás fogalmát leszűkftjük az egyértelmű fogalmakra,
lehetöleg egzakt módon le írható ismeretmódokra, akkor azt kell mondanunk,
hogya misztiku s ismeret nem rac ionális. Ezért persze helytelen lenne irracionálisnak (ésszerűtlennek) nevezni, mert az egyértelmű fogalma kat használó,
mindig elvont megismerés korlátozott volta könnyen kimutatható. Ezért helyesebb ebben a távlatban " transzracionális", " rációt meghaladó" ismeretről beszélni. A leghelyesebb azonban megcserélni a néz őpontot . A mindig másra
utaló " diszkurzív" , következtető és elvont racionalitás ugyanis nem képes önmagát Igazoln i, azaz a saját tevékenységét megalapozni. Erre csak az a fajta
racionalitás képes, mely számol az egyértelmű fogalmakkal soha ki nem fejezhető reflexivitással, s így a racionalitás alapjait már eleve a fogalmon túli
ismeretben látja. Ebben a távlatban a misztikus ismeret az emberi racionalitás
legmagasabb foka.
(2) Mil yen értelemben ellenőrizhető az, amit a misztikusok mondanak?
Hogyan lehet az igazi misztikust az álmisztikustól megkülönböztetni?
A megkülönböztetés egyik fontos szempontja : " G y ü m ö l c s e i k rő l ismeritek
meg ő ke t ! " (Mt 7,20) Vagyis, ha valaki azt állftja, hogy misztikus élményekben
részesült , ezzel dicsekszik vagy ezzel a maga számára evilági előnyöket akar
szerezni, akkor nagyon valószínűtlen , hogy igazi misztikus élményei voltak.
Az igazi misztikusok soha nem beszélnek élményeikről azért, hogy feltűnjenek .
Egy másik fontos szempont az, amit az igazság "koherenciájának", belső
összefüggé sének nevezhetünk. Akármennyire is különleges a misztikus megismerés, nem mondhat ellen annak, amit a fogalmi ismeretre magát le nem szúkít ő ember i "é sz" az isteni valóságról megismerhet. A misztikus kifejezések
félreérthe tő voltára persze ügyelni kell. Azaz, nem minde n helytelen, ami egy
bizonyos fogalmi rendszerbe nem illik bele . A misztikus állítások mércéje fő
képp a Krisztus-élményre támaszkodó hittapasztalat, azaz a keresztény kinyilatkoztatás ismerete. A nagy misztikusok mindig tudatában voltak ennek. Meggyőződésük ui., hogy annak , amit tapasztalataik alapján mondan ak, mindig
összhangban kell állnia az Egyház tan ításával.
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Hetény Jáno s
ONNEPEINK MISZTI:RIUMA

A II. Vatikáni Zsinat kulcsfogalom ként használt a a .rn ysterlurn paschale "-t
(vö. Sacrosanctum Concilium 5., 6., 61. stb.). Ezért lek i csiny l ő értéke lés mutatkozhat a magyar "h úsvét " szóval kapcsolatban. Mintha vaskos népiessége
miatt mit sem lehetne kezden i vel e a teológ ia vagy akár a paszto ráció területén. A kérdést általánosságban ér telmezve, kétség vetőd ik föl ünnepein k neve
és magyar ünneplé sünk lelkisége kör ül.
A teológu soknak, majd nyom ukban az egyház egész népének előszö r fel
kell fognia a . mystertum paschale "-t, és csak utána következhet a lelkls éqnek
m e gfe le l ő ünneplés. Hasonlóképpen, - csak éppe n fordito tt irányban - kisérelj ük meg lsten népének gondolkodásmódja szerint e l őször megérteni " húsvét "
(és még néhány ünnepünk) szavának misztiku s értelmét, utána két ségk iv ül
jobban sikerü lhet a lelk isége szerinti ünneplés is.
A hús-vét értelme

A háború után egy fiatal magy ar pap vonaton utazott és beszédbe elegy edett egy katonával. A katona roml ással vádolta a nyug ati kereszté nységet, mert
- mint húsvétkor Németországban tapasztalta - nem szenteltek húst! A papi
útitá rs megpróbálta felvil ágosítani a katon át, hogy ez nem tarto zik a vallá sosság lényegéhez. 6 azonban nem tágftott. Hivő öreganyjára hivatkozott : ha valaki nem szentelt húst húsvétkor, az annak a jele, hogy nem böjt ölt és i gy nem
is élte át a szent negyvennapot, nem szenvedett együtt Krisztussal, tehát feltámadásának örömében sem lehet társa.
Jóllehet ez a jelenet alkalm i megny ilatkozás, el ő tte m nem kétséges, hogy
az egész közép-ke leteu rópai népi vallásos keresztény gondol kodásmódra. Persze nem sko lasztikus, vagy egyéb "is kolás" teoló gia szerint igazodik. Gyökere valam ilyen sajáto s "sz e mlél ő d ő reali zmus" , amelyne k ő si birto kosa
a minden féle iskolás teológia előtti " atyák" világa és lel kisége. Nem tisztán
szentpáli misztika ez a " húsvét" szó? " Ha halálának hasonlatosságában egyben őtt ünk vele, úgy leszünk felt ámadásában is" (Rom 6,5). A "húsvét " szavunkban tehát a mindennapi életben : a test és a lé lek vágyainak ősz in te tapasztalásában és megféke zésében e g ysze rű , de valóságos Krisztus-élmény (vö. " cum
Christo ") , igazi . mysterlum paschale " bontakozik ki e l ő tt ü n k . Igaz, hogy más
szavakkal. De ezeket a szavakat meg klhet és meg is kell értenünk.

je ll e m ző

Olvassuk el ezekhez Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd c. könyvé(254 o. kk.) az i devágó bizonyftékokat. P,(, Szil rábaköz i faluban a szentelt bő l régebben csak az ehetett, aki buzgón megtartotta a nagyböjtöt és meggyónt, megáldozott. Vásárosdombón úgy számolták az éveket, hogya család
már hány szentelt et evett meg együtt. Istenseg it s népének szokása szerint a
ből
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gyónást sokan hagyták húsvét napjára, hogy a szenteltböl áldozás után a kegyelem fr iss állapotában egyenek. Hosszúpályi faluba n régebben csak azok
ehettek a pászkából , akik elvégezték húsvéti gyónásukat és áldozásukat. Rozsály
görögkatolikus faluban ismert mondás szer int " ha semmi sincs , de pászkának
lenn i kell" . - Mielótt panaszkedn ánk a húsvét szavunkra nem kellene-e mindezeket elöbb ismernünk, értelmeznünk és utána , mint a "mysterium paschale"
valódi nép i megfe lelöjét felhasználnunk ? Magunkat is meggyöznénk vele , hogy
íme: a II. Vatikáni Zsinat liturgikus kulcsfogalma, népünk gondolatvil ágában
öst kere sztény felfogás. Népi hagyományunk ilyen értelme valósággal megelözi
a Zsinat tan ítását : " A megváltás misztériumait igy meg ünn epelve val amiképpen
minden I d ő be n jelenlevö valóság gá teszi azokat az egyház . . hogya hivők
abba beka pcsolódhassanak és az üdvösség kegyelmével töltekezhessenek "
(Sacr . conc . 102). Valóságos népi misztika ez. I:s talán még ezt is megkockázlathat juk : van sajátos misztikus nyel vün k isi
E gondolat igazolására vizsgáljunk meg ünnepeink köréből, más magyar
népi kult ikus szavakat is.
A Boldogasszony
M indenekelőtt foglalkoztat a " Bo ldogasszony" szó. Erről a magyar néprajz-

tudom ány legújabb jelentőségteljes gyújteménye, a Magyar Néprajzi Lexikon
I. kötet e a megfelelő címs zó alatt úgy tudja, hogy " fe lt e h e t ő e n ősi asszon yist enség neve. Gellért püspök tanácsára a téritök Szúz Máriára alkalmazták.
ü nnepnevei nk kedveltebb invokációj a Már ia helyett az ünnepélyesebb Boldogasszony." Irod alomként hivatkozik a kérdés első ismert felvetőjének Kálmány
Lajosnak Boldogasszony, ősvallásunk istenasszonya cím ű, éppen 100 éves
értekezésére. Az annak idején kevés megértésben részesült alföl di paptestvér
néprajzi munk álkodása és zsen iál is érzéke el őtt a mai néprajztudomá ny tiszt eleg . Mégsem mentes kora nép ies-nemzeti , romantikus behatásalt ól. Örvendetes,
hogy a végleg elt únt nemzeti őseposzunkért némi kárpótlást nyújtott népköltészetünk remek terméseinek felfedezése. Másrészt Kálmány Lajos szerint : "Ahová a törté nész fáklyája be nem világít. a kere szténységet nem ismerő ősök
korába, beh atolhatunk az ethnographia segítségével . . . Hiszen nyelvkincseink
és a szokások sem egyebek, mint a nép nyelv ébe. szokása lba bejegyzett történe lmi adato k." 1 Ennek az ős i, feltételezett mitológ iának emléke a " Boldogasszony. ősva ll ásunk istenasszonya." Erősen kérdéses, hogy a téma tár gyi igazságáról lehetséges-e egyáltalán döntenünk. (A részletes alkalmazásban, Kálmány Lajos biztosan tévedett.) De jelenleg nem ez a fontos . Számos ün nepünk
mindm áig ele venen őrzi a "Boldogasszony" nevet. Éppen ezért a mai lelkipásztor számára és hfveink érdekében, nem a ködös mitológiai ere det , inkább
a felt ételezett szentgell érti alkalmazás miértje, vagyis a kifejezés jelentése a
fontosabb .
Ké zenfekvő volna a " boldog"
" beata" (vö. " bol dognak hir det minden
nemzedék" , Lk 1,48) származtatás. Azonban egy feltételezett pogány isten-

=
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asszony nevének kisajátftására túlságosan "egyházias" és utólagos magyarázatnak látszik. A magyar szómagyarázatban a "boldog
beatus" jelentésének
egy ősibb formájára hívnám fel a figyelmet. Ezt már csak néhány szólásmondásunk órzi, mint pl.: "Szegényember szándékát boldog (gazdag , erós) lsten
bírja", ,,011 volt szegény és boldog (gazdag)", vagy " A botnak boldogabbik
(vastagabb) végivel", vagy "boldogasszonyfája" (a ház középoszlopa). Fel kell
tehát tételeznünk a "boldog" szónak "erós, hatalmas, gazdag" már kiveszóben
levó ósi jelentését. A példák azt sejtetik, hogyaszentgellérti Boldogasszony
a megdicsóítell, a mennybe feivelI és 011 hathatós kegyelemközvetító, azaz "erós"
lsten-szül ő kelló ábrázolása. A magyar gondolkodás szerint tehát a Boldoger ős, hatalmas, gazdag lsten-sz ül ó (Sz űz Mária) névkapcsol ás.
asszony
Ugyanarra az eredményre jutunk, mint a "húsvét"-nál. Feltételezhetünk egy
magyar szemlélódó gondolkodást és annak kifejezó nyelvét. Ez jó ideig, bár
egyre szegényebben fennmaradt ünnepeink megnevezéseiben. Lássunk még
néhány példát.

=

=

A GyOmölesoltó

Pápai Páriz Ferenc híres Dictionariumának Bod Péter által bóvitell 1767-es
kiadásában ezt találjuk : "Belé-nemzem, oltom : ingigno." Már ezt olvasva is
sejtjük talán, hova jutunk. Majdnem 200 évvel korábban 1583-ban, az esztergomi Agendarius Liber már írja: "Test fogadó vagy gyuomoelcs olto boldog
asszony napja." Még elóbb, 1489-ben megjelenik az ünnep önálló megnevezése is: "Gymech oltó Boldogh Azzion napia".2 Izajás ismert messiási jövendölését (11,1) követve, a szentatyák és egyházi irók számára hagyományos a
"Jessze ága, szép virága" kifejezés alkalmazása a Szent Szüzre és az Úr Jézusra. A zöld ág molivum a folklórban a szüzesség jelzóje. Igy pl. a somogymegyei Nemesvidról gyüjtöll ének szerint a fehér ostyára helyezell zöld ág a
Szüzanya méhe tisztaságát jelenti. 3 Az "elhervadás" ennek ellentéte: "Odvözlégy szüzvirág, ki el nem hervadtálv.s I:ppen Mária szüzi szülésével kapcsolatban bukkan fel el ősz ör a magyar nyelv leggyengédebb szava a szülés kifejezésére: "Micoron ez zentsegees zlz megveragoznec és ezoe zentsegoes es
tisztelendoe foeld meg nilec es nekoenc idvoezitoeth teroemte . .. ".5 A virágbaboruló zöld ág: termó ág, gyümölcsözik. Mária szüzességét megtartva - a
Megváltó édesanyja lesz: "Oh Mária, legszebb virág, te vagy ama termó zöld
ág ...", vagy "Odvözlégy Szüz Mária, élet termó fája, kinek édes gyümölcse
lelkünket t ápl álja" ,« A történeti és az éló folklór a használt kifejezések elemzésével eljut az ünnep sajátos lelkiségének megértéséhez : Izajás jövendölése,
sarjadó és virágbaboruló vesszóról, az angyali üdvözlet pillanatában kezd teljesedni. Erre utal a magyar képszerű látás, amikor ujjongva fedezi fel a saját
tavaszi munkájával való hasonlóságot. Idószerü gyümölcsoltó munkája megláttatta vele az ünnep misztériummal teli tartalmát. Mária révén mintegy oltás
történt az emberiség javára. Amit a gondolkodás a valóság szemlélésével elóször képszerüen megközelít, azt ki is mondja az ünnep magyar nevével : Gyü3

33

mölcs o!tó Bol dogasszo nyi Ső t - és ez szint én je lle mzőj e az efajta "ünneplésnek" • azaz az ünnepben való részese désnek - után ozni is kivánja a maga életében: " Efféle oltványokat még Gyümölcso ltó boldogasszony tájban kell oltan i
tavasszal. "
A Sarlósboldogasszony

Kritika i értékelés szempontjából talán még érdekesebb Sarlósboldogasszony
neve és ünneplése. Nagy az eshetőség arra, hogy inkább a bájos kedvesség
fog ja meg a hivőt és a misztérium tartalma szinte a semmibe vész. 1583-ból
ismerjük e l s ő emlé két a "Visitatio Mariae" megnevezésének : "Sarlósboldogasszony " ." Miről tanúskod ik ez a páratlan elnevezés? Vajon tud-e róla az egyetemes kereszténység?
Kálm ány Lajos ismét ösvallásí elemet vél felfedezni : " Ez a Boldogasszony
a földmíve lés istennője volt őseinknél" . Az egyébként kiváló kut ató itt - intő
példa I - saját előfeltételezéseinek áldozata lett. Száz évvel eze lőtt még nem
isme rhe tté k az ünnep gazdag tolkl órj át. Bál int Sándor azonban elé g ko rán
jelezte, hog ya népi képzelet szerint amerre Mária ment ama látogatásának idején, a termés zet meg ismerte és a maga módján üdvözölte ő t és Magzatát: " A
rét virágai tiszteletedre kinyíl nak " .8 Ez a közlés megfelel a mú ltszázadbeli po nyvairodalomból ismert sarlósboldogasszonyi aratási éneknek: "" Örömmel szó l a
szép Szüz Márla / A kis Názáretből megyen Hebronba /
Szive alatt nyugszi k az ég kincse / A mennyből szállt meg testesült ige. /
Isten áldása van
azon a helyen, / Ahol a szent Szüz keresztül megye n. /
Ai d meg mun káját a szántóv etőnek / Aid meg határunk, szántóföldünket. / Az egész világ
ö römmel szól jon , / üdvözölt légy Sarlós-Boldogasszony." A szepesmegyei Gölnicbánya népe a l őcse i Máriahe gyre szokott ezen az ünnepen zarándokolni.
A gazda különös kegynek veszi, ha a búcsúsok az ő rétjé n hala dna k keresztül,
mer t így bővebb termésre sz ámlthat.? Ez a jámbor hiedelem egybecseng a régi
jászsági aratóénekkel : "Amerre mén , ahová lép , áldás derül fel, / Mert az égi
jó Atya áldását osztogatja. / Gazdag termés, iste náldás vir ul nyom ában." A
tovább gondolkodó népi képzelet azt is tudja, hogy Szüz Mária (a kegyelmi
rendben) maga is aratómunkás : " Mária is munkálkodik a para dicsomban . . .
Szent Fia csüribe / gyüjti az igazakat" . 10 fI!1iért látja a nép , hogy az Erzsébetet
látogató Szüzanya arat? Hogy an kerül Mária kezébe a sarló? A kérdésre a
néprajz azzal válaszol , hogy már az ősi időkben a nő kezében van a sarló. A
sarlós aratás módj a az, hogy általában az asszony ok aratnak és a férlinép szed i
utánuk a markot. "' A Sarlósboldogasszony kultusza csak azáltal alakul hatott
ki, hogy a sarlózás ősi női munka. Igy érthető : .Kasz ásbcldcqasszony'' elképzelhetetlen a nép szerint, mert a kasza már férfisze rszáml Mária azon ba n felveheti a sarlózva arató nők szerepét, akik révén a termés, az I:let, betekaritást
nyer. Igy tud ja ezt pl. egy multszázadbeli ponyva-ének : " Minket is vár Szüz
Mária, hogy le arasson, / Szent Fiának, Úr Jé zusnak, hogy bemut asson."
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De a .Jek épez ő törekvés " szabályai szerint a sarlózva arató Mária szerepe
vissza is hat népünk asszonyai ra. Tulajdonképpen Máriát várják az aratásba,
hogy áldást hozzon. Mária megjelenítői az asszonyok lesznek : amikor i d ő k
multával, a kaszás aratással, már elvesztették az aratásban a gabonavágó szerepüket, legalább egy keveset aratniok kell ezentúl is a gazdag termés érdekében.
Itt nem a földmívelés ősi istenasszonyáról van szó a pogány magyarság
maradékaként, hanem valami közös középkori, európai megközelítésről. Igazol ja ezt a hajdani soproni " Ell endzech" , azaz a társadalom kivetettjeit gondozó vallásos céh múköd ése. Ennek a - főleg németajkú - vallásos társulatnak
oltára ugyanis a soproni Szent Mihály templomban a látogató, méhében a szegény népnek Ald ást hozó Sarlósboldogasszony tiszteletére volt telszentelvel tt
Próbáljuk ezekből levonni a kultusz gondolatát. Isten i Magzatát hordozó
Szűzanya úgy közvetíti nekünk az ~Ietet, ahogy a sarlózva arató asszonyok
hajdan tették. O maga is " arat" : Szent Fia számára. Igy kegyelemközvetítő
szerepe ölt formát a Sarlósboldogasszony nevében és kultuszában. Vagy pedig
- a sarlóval arató asszony és férfi munkakapcsolatában - Mária : a Megváltó
kegyes Társnője (Alma Socia Redemptoris).
Tanulságok és következtetések

1. A névelemzés és a szokások néprajza révén sajátos ünneplésmódot találtunk . Itt az ünneplés nem egyhangú, egyforma és pusztán kötelességteljes ítés.
Minden ünnep más és más: egy-egy megélt valóság. A keresztény ünneplés
célja : misztériumvalósággá tenni az ünnepeket a Zsinat óhaja szerint.
2. Az ünneplésnek jellemzője a képies látás. Egy bizonyos szemlélődő naív
(nem tanult) realizmus. A képszerű meglátás után pedig a leképezésre, azaz
utánzásra, megélésre törekszik. Igy az ünneplés szó szerint részvétel a misztérium tartalmában.
3. Mivel a névelemzés ilyen nagy gazdags ágot tár fel , nem merész a feltételezés, hogy létezett egy saj átos. naív miszt ikus gondolkodás. Ez nem mérhető össze a szoros értelemben vett misztika kifejezéseivel és szabálya ival.
Ezért nem találták eddig a hozz ászólók a magyar misztikus élet elegendő jeleit. 13 A misztika tapasztalatot meghaladó transzcendens kategória, jóllehet
szavakban nem fejezhető ki, mert bensőnkben tapasztalt. Arpádházi Szent Margit ezért volt képtelen szavakban közölni Judit nővérrel imádságának módját?
4. Kellő összehasonlító anyag híján azonban nincs vitathatatlan jogunk,
hogy az észrevett összefüggéseket mindenben történeti illetve népi magyar
sajátosságnak tartsuk. Lehetséges , hogy többé-kevesbé k öz ös, európai népi
misztikáról van szó. Hiszen Vianney Szent János paraszt ja sem tudta kife jezésekkel közölni az ő (valószinűleg nagyon is hiteles) imaéletét.
5. A tárgyi vallásos emlékek leltározó gyűjtése mellett szükséges tehát egy
"megfoghatatlanabb" és ezért nehezebben rögzlthető, de mégis fontosabb
szellemi (értelmező) hagyomány gyújtése.
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6. A népi vallásosság emlékeinek ez a nemcsak le írö, illetve leltározó gyújtése, hanem értelmező elemezése, Erdélyi Zsuzsanna archaikus ima-gyújtéséhez hasonló meglepetéseket tartogathat még számunkra.
Jegyzetek: 1. Kiadatlan kéziratából a budapesti Néprajzi Muzeum Ethnológlal Adattára ,
EA 2814. II. 366. - 2. Batth yányl Bold izsár kősze gi várkapit ány misekönyve. - 3. Gönczi : Karácsony éjjeli ostyajá r ás. Ethnografl a, 1930. 84 . o. - 4. Volly Ist ván: Karácsony i
és Marta-énekek. Bp. 1982. 83 . sz. - 5. Nagyszombati Kódex . 1512-13; Nyelvemlékt ár
II I. 57. - 6. M indke ttő a multszáz adi ponyváből. A XVI. sz. kodexlrodalma és a népi
ponyvairodalom rejtett érintkezésének jó péld áI. - 7. Bártf án. Gutgesell Dávid ált al
Slovaclus Péter craccal aszt rológus ut án kladott . Jvdlclvm magyar nyelven 1538. esztendő re ' . - 8. Bálin t Sándor : Népünk ImádságaI. Regnum Evkönyv 1937. 30. 9. Walter János: Odvözlégy Mária . Bp. 1934. 49 . o. - 10. Mul t századbeli ponyvafüzet saját
g yújtésbő l , Kapuvárr ól. 11. Magyarság Néprajza, 1. kiad. II. 211. o. és Bátky Zsigmond: Ar atósarIók a Néprajzi Múzeumban. Néprajzi Erteslt ó. 1926. 77. o. - 12. Dr. Házi
Jenó: Sopron középkori egyháztört énete . Sopron 1939. 99. és 303-4. o. - 13. Sík Sándor : A magyar k öl tők Ist enélménye. A kettős végtel en. Bp. 1969. I. 211. skk . o.

Kereszty Rókus
A KARIZMAT IKUS MEGÚJULÁS AMERIKÁBAN

1. Jel enség
A hatvanas évek közepén az ún. radikális teológia d ívott Amer ikában: "A
transzcenden s, világfölölli lsten a mi korunkban érthetetlenné vált ... Isten
nem más mint a tapasztal ati világ legmélyebb alapja . .. Az egyetlen érthető
imádság a mai ember számára a tett és élet imádsága. Az igazi modern liturgia
pedig a kulturál is és civil izációs munka , az "Evilági Város" épít ése ." Ilyenfajta
jelszavak jelentek meg a n éps zerűsít ő teológiai cikkekben és előadásokban .
Még a katoli kus teológusok egyik része is elfogadta, hogy az amerikai társadalom elvi lágiasod ása gyors és visszaford íthat atlan folyamat. Próbálták megmagyarázni, miért oly nehéz a mai kultúrában a közvetlen vallásos élmény és
kifejezetten beszélni az Istenről. Meg akart ák mutatni, hogyan tapasztalhatjuk
meg Istent közvetve, mint evil ági élményeink legmél yebb alapját. Jóll ehet egyesek komoly eredményeket értek el, elfelejtették vagy gyökerében megkérdő• A cikk megírásánál saj át t apasztalat aimon és két Int erj ún kívül elsősorban a követke ző múveket használtam föl : J. H. Flcht er , The Catholic Cult of the Paracie te (New
York : Sheed and Ward , 1975) ; E. D. O'Connor , The Pentecost al Mov ement ln the
Catholic Church (Notre Dame, Ind.: Ave Mar ia Press. 1971); az Amerikai Püspöki
Kar két nyil atkozatát (1975 és 1984) ; a New Covenant karizmatikus folyóirat több
számát. - Az Európában virágzó karizm atikus m eqúlul ásra vonatkozó kiegészítéseket
német nyelvterületen müködö munkatársaink fúzték hozzá. akik az Oszt rák Püspöki
Kar megbízásából kladott dokumentumot: Gelstliche Gemeinde-Erneuerung (A közösség lelki megúju lása, Bécs. 1984 karácsonyán) ls f igyelembe vették.
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jelezték az Istennel való személyes kapcsolat és a kifejezett imád ság fontosságát.
Ebben a légkörben egyetlen szakember, teológus vagy szoc io lóg us sem
sejthette előre, hogya közeljövő mit érlel. 1967 febru árjában a Duq uesne-i katol ikus egyetemen egy csoport diák és néh ány tan ár " meg kapta a Lelket" .
Egy lelkigyakorlat alatt elkezdtek nyelv eken szólni. Az lsten szeretete .rnln t a
tenger vize " elárasztotta őket. Békét és örömet éreztek, a Lél ek gyengéd és
mégis erőteljes jelenlétét. Sok neurozis (depresszió, gyúlölködés, beteg es érzékenység) máról holnapra megszúnt : a beteg új életre született. Később kiderült , hogy ennek a lelkigyakorlatnak " e l ő z m é n ye" is volt : két Duqu esne-i világi
egyetemi tanár megegyezett , hogy mindennap elimádkozzák a Veni sancte
Spi ritus-t, mert bántotta őket saj át és di ákja ik lelki életének siv ársága. 67 februárj ában úgy érezték, imáj ukat bős ég e sen meghallgatta az lsten.
A Duque sne-i " pünkösd" híre és gyakorlata futótúzké nt terjed t. Hamarosan
pentekosztális (pünkösd i), kar izmatikus imaközösségek alaku ltak a Notre Dame
katolikus egyetemen és Ann Arbor-ban , aMichigani Allami Egyetemen. Néhány
év alatt többszáz imacsoport indult szerte az orsz ágban többezer ré sztvevőve l.
Sok közöttük anélkül jött létre, hogy más pünkösdi közösségekrő l hallott volna.
Vizsgál juk meg , mi történ ik egy tipikusnak tekinthető amerikai kal izmatik us
összejövetelen. A gyúlés rendszerint dicsérettel, énekléssel kezdődik: szívük
Istenhez irányul, a Lélekkel akar töltekezni. Először angolul feje zik ki örö müket, hálájukat, majd az éne k .riyelvekbe " csap át. Annak ellen ére, hog y gyakran százak és ezrek énekelnek együtt - minde nki a sajá t "nyelvé n" (azaz ahogy
a Lélek sugallja) - , megl epő harmóniát, hol halku ló hol e rőse b be n áradó, spontán sokszólamú dallamot hallunk. A r észtvev ők állítá sa szerint e l ő fo rd u l, hogy
némelyek pl. németül, görög ül, ola szul szólalnak meg, bár ezt a nyelve t sohasem tanult ák. Ettől eltér J. Fichter ismert jezsui ta szocioló gus állítása, miszerint többszáz " nyelv"-e t magnóra vettek é s szakértőkk el megv izsgált att ák, aki k
egyetlen " nyelv" -et sem tudtak valamelyik ismert nyelvvel azonosíta ni.
Ezt az adományt, a glosszoláliát fontos adománynak tek int ik. Az új tag rendszerint a " Léle kben való keresztség "-ben kap ja meg a nyelvek adományát,
amikor a Lélekkel eltelt tagok kézfeltétellel imádkoznak érte . A meg keresztelt
így fejezi ki a közösség előtt, hogy eg észen , mintegy hang szerül ajá nlja fel
magát a Léleknek, teljesen Kr isztusnak adja át önmagát. Kéri , hog ya Lélek
tetszése szerint játszék rajta. Másrészt a karizmatikusok meggyőződé s e , hogy
az isten minden értelmet felülmúló misztériumát ezen a minden korl átot meghaladó nyelven közelíthetjük meg.
Az ének et, imát hosszabb-rövidebb szentí rási szöveg ek olvasása szakítja
meg, kommentárral vagy kommentár nélkül. Gyakori az is, hogy a résztvevők
tanúságot tesznek, azaz elmondják, hogyan avatkozott be lsten az él etükbe,
milyen jeleket múvelt az elmúlt héten . A csoport d icsérő imádsággal felel a
tanúságtételre.
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Az imagyúlés egyik fontos elve a spontaneitás: ne irányitsák a gyúlést szándékosan . A vezetó feladata, hogy blztos ítsa ezt a hajlékonyságot és tervezetlenséget. Minden elózetes témaválasztás megkötné a Lélek szabadságát. A
Szentlélek közvetlenül hat minden szivben és ezért sugallja a résztvevóket,
összehangolja imádságaikat, proféciákra, intelmekre és tanúságtételekre
késztet.
Vannak ugyan is gyúlések, ahol biblikus értel emben vett " proféciák" is elhangzanak : lsten választott személye in, prófétá in keresztül oktatja vigasztalja
és vezeti népét. Természetesen felmerül a kérdés, mikor igaz és mikor hamis
a tanítás, prófécia? A páli elv alapján a közösség dönt. Ha egy prófécia a katolikus karizmatikusok számára hitünk tan ítása ellen szól, az eleve téves. Igy
é rt h et ő, hogy pl. jóll ehet a pünkösdölók kezdettől fogva nagy tiszteletet és érdek lód ést tanúsítanak a protestáns testvérek iránt, - ak iktói sok indit ást vettek
át - amiko r egy Notre Dame-i imagyúlésen ezek a máriatisztelet ellen prófétáltak, kato likus vendéglátólk finoman, de határozottan kitessékelték őket az
ajtón .
A dicséreteken és hálaadáson kivül, amely az összejövetelek alaphangját
képezi , imádko znak egymás és a kivülállók szükségeiért is. Egyes csoportok
i dő t és energ iát fordítanak gyógyitó imádságra is. Kézfeltétellel , esetleg szenteit ola jjal való megkenéssel (amely azonban nem azonos a betegek szentsége ola jával) imádkoznak a beteg ért. Nemcsak testi betegségek, hanem lelki,
emoc ion ális sérülések gyógyulásáért is. Fóleg a mozgalom kezdeti Idejében
ter jedt el , hogy akinek Igaz a hite és akiért Igaz hittel imádkoznak, az meggyógyul. Ezzel nemegyszer csak fokozódott azokn ak a betegeknek a szenvedése, akik mély hitük ellenére sem gyógyultak meg. Ma már kevésbé hangsúlyozzák a testi gyógyulás fontosságát. Elismerik, hogy a hittel viselt testi és
lelki szenved ésnek megszentelő ereje van, bekapcsol a kereszt misztériumába.
A kar izmat ikusok komolyan veszik az ördög létét és múködését. Tudják,
hogy ahol az lsten Lelke érzékelhetóen jelen van , ott a gonosz lélek is eróteljesebben próbálkozik. Az ördögi hatások különbözó formái ellen imádsággal,
kézfeltétell el küzdenek.
Az elózó sorokból is kiérezhetó, hogya Lélek kiáradása az öröm , lelkesedés mellett kérdéseket is vetett föl a szellemek megkülönböztetéséról , a pünkösdi csoportok hovatartozásáról , az egész mozgalom lényeges jegyei ról.
A katolikus karizmatIkusok, hogy megkülönböztessék magukat az ún. "klaszszikus pünkösdista mozgalomtól" , elóször csak a katolikus jelzót csatolták
csoportjaikhoz ("Catholic Pentecostals ") . 1969-tól azonban inkább a Charismatic Renewal in the Catholic Church (Karizmatikus megújulás a katolikus egyházban) nevet hangoztatták; rövidítve : Catholic Charismatlc Renewal (Katolikus
karizmatikus megújulás) .
Az elnevezés hangsúlyeltolódás jele is. Továbbra is sürgetik, hogy éleszszük fel lelkünket az egyház elsó évtizedeiben oly jelentós - de késóbb háttérbe szorult - kar izmák: azaz a glosszolál ia, profécia, gy6gyitás iránt. Mindez

38

azonban történjék az egyház szentségeiben (fóleg a keresztség , bérmálás és
eukarisztia) rnük ödö Lélek erejében. Mindjobban kikristályosodott az is, hogy
a karizmatikus mozgalom lényege a "megújulás" , megtérés az é l ő lsten Fiához,
Jézus Krisztushoz (1Tessz 1,9). Ennek a megtérésnek, ami az Úr adománya, az
egész életet kell álfognla, a szfvból kell fakadnia. Legtöbbünket gyerekkorban
kereszteltek meg, a Lélek már akkor kiáradt reánk. Felnótt korunkban azonban
tudatos, személyes döntéssel kell ezt vállalni, átélni.
A karizmatikus megújulás tehát nem módszertani kérdés, nem is puszta
lelkesedés; a Lélek szabadon ajándékozza magát s gyümölcsei tartásak, Lényeges tehát a megtérés - a Lélek vezetése alatt, - a krisztusi közösségben s
ennek tagjaitól támogatva . Aki, fgy teljes lélekkel, életet megújftóan kötelezi
el magát Krisztus mellett, az kap új életet, arra árad ki igazán a Lélek . Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy át kell engedni magunkat az () rnűk öd és ének , járjon
át a megváltás kegyelme Krisztusban, rendezzük életünket teljesen akarata
szerint, sugározzuk a megbékélést mások felé is az Egyház szolgálatában.
Az lma értékelése igen sok karizmatikust vezetett a szemlélódó imához, a
misztikus élet felsó fokára . ügyelnek, hogy mindez ne történ jék tetszelgésbó l,
vagy puszta "élményhajhászásból", hanem a Lélek szolgálatára. Minden egyéb
adomány, a legfontosabb karizma: a szeretet kiteljesedéséhez kell hogy vezessen (1Kor 13).
A Iejl ődés újabb szakaszaira hatottak az európai karizmatikusok, akik teológiailag krilikusabban kezdték vizsgálni a karizma fogalmát, s akiknek nem
volt annyi kapcsolata az Amerikában rnük öd ö pentekosztális (szektás) mozgalmakkal.
A kezdetben egymástól független karizmatikus csoportok hamarosan különbözó szervezeti formákba kezdtek tömörülni. Egyik részük ökumen ikus egyesülést szorgalmazott. Mások, az eddig meglevó kereteken (plébán iákon) ki vül
próbálták a hfveket összefogni. Megalakult az ún. "Covenant Community", a
biblikus értelemben veli "szövetségi közösség". Célja , hogya plébániai közösségeknél szorosabb és mélyebb csoportokban ápolja a keresztény életet.
Ezekben a közösségekben mindenki kap egy "lelki vezetót" ("head", " fejest" ),
akivel megbeszéli lelki problémáit. Ennél a csoportosulásnál a közösségek és
az egyének vezetói túlnyomó többségben világiak. A legfejletebb "Covenant
Community " a Michigan állambeli Ann Arborban, a megújulás elsó központjában alakult ki. Megpróbálta összefogni, közös "alapszabályokkal" ellátn i az
egész világon elterjedt "Covenant Commun ity"-ket. De nagyrészük csak laza,
lelki kapcsolatot fogadott el.
A csoportok jórésze a plébániákhoz csatlakozott, illetve már ezeken belül
született meg. Nemcsak hogy nem akarta ezektól elvonni a híveket, hanem
éppen az egész plébánia karizmatikus megújulását tűzte ki feladatául. Ali ez
fóként a katolikus karizmatikus csoportokra. Megértó , lsten sugallatainak megnyílt pléb ánosok és lelkészek irányitása alatt megórzik - a plébánia egyéb
mozgalmai, egyesületei mellett - sajátos jellegüket, sugározzák karizmáikat,
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s részesednek az egyházi hivatalokon és szentségeken keresztül ható Lélek
egyéb gyümölcseiben.
Az amer ikai püspökök, mint az egyház egyéb püspöki karai is hamar felfigyeltek a karizmatikus megújulásra. Kezdetben egyesek bizalmatlanul kritizálták, mások annyira fölle lkesedtek, hogy személyesen is csatlakoztak a mozgalomhoz . A püspöki kar bizottságot alakitott a mozgalom tanulmányozására és
lelkipásztori ir ányítására. A bizottság 1975-ös nyila tko zata még elég óvatos.
Elismer i a mozgalom nagy értékeit, de kifejti a veszélyeket is. Hangsúlyozza,
hogy az egyszerű és rendkivüli karizmák mind ig jelen voltak az Egyház életében. Finoman figyelmeztet arra , hogy nem szabad az Egyház karizmatikus életét a karizmat ikus mozgalommal azonos itani. Kifejti , hogy milyen kritériumok
alap ján lehet megitélni a karizmák valódiságát. Ha adott esetben a profécia,
glosszol ália vagy a gyógy itás adom ánya valóban a Szetlélekt ől van, akkor az
egész Egyházat épiti , és előmozditja a szeretet növekedését. Mindaz, ami megbont ja az Egyház egységét és " elitizmust" táplál (azaz azt sejteti , hogy senki
sem lehet tel jes értékű keresztény, ha nem tagja a mozgalomnak) nem jöhet
az egység és a szeretet Lelkétől. A nyilatkozat óv az anti-intellektualizmustól ,
a teológia és a szentirástudomány lebecsülésétől, attól , hogy a hit valóságát
érzelm ekben k ife jezhető élményre csökkentsük. A nem katol ikus amerikai karizmatikus mozgalmakban ugyanis gyakoriak voltak ezek a túlhajtások. Helyesnek tart ja a protestáns karizmatikusokkal való alkalmi imádságot, de erősiteni
akarja az imacsoportok katolikus jellegét. Felhivja a püspököket és papokat,
hogy Ismerked jenek meg az egyházmegyéjükben terjedő mozgalommal , mutassák meg a Szentlélekben való élet szentség i forrásait. Becsüljék, de irányitsák
is az imacsoportokat, vonják be őket minél szervesebben az egyházmegye , ill.
a pléb ánia életébe . A mozgalom sikere attól függ , ál lapí tja meg a nyilatkozat,
hogy képesek leszünk-e olyan vezetőket nevelni, akik az egész Egyházzal
együtt élnek , és akik képzettek a teológi ában s a szentirásmagyarázásban.
1975 óta a mozgalom sokat fe jlődött. Az első - nem egyszer túlfűtött lelkesedés nyugodtabb lett. Amerikában, úgy látsz ik, a számszerű növekedés
megállt , de Európában és egyéb földrészeken nem. Másrészt a plébániai imacsoportok és a "Covenant Communlty"-k hatása az amerikai plébániák ill. egyházmegyék életére csak erősödött. Az 1984-ben kiad ott püspöki nyilatkozat
nagy dicsérettel szól az elért eredményekről, idézi VI. Pál és II. János Pál elismerő szavalt, és további útmutatást nyújt.

2. Okok
Miután vázoltuk az amerikai karizmatikus megújulás történetét, vizsgáljuk
meg mil yen, emberileg is megközelithető okok segitenek, hogy létrejöttét
jobban megértsük. Ezzel nem tagadjuk, hogy valóban az lsten Lelke érlel gyümölcsöket benne.
A század eleje óta működtek protestáns pentekosztális gyülekezetek Amerikában. Eredetileg az "elfogadott", meghonosodott és elismert protestáns
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egyházakból váltak ki. Vallásosság uk egészen hasonló volt a jel enlegi, ún.
neopentekosztális mozgalomhoz. De az 1900-as években e lső so rb an a szegény,
művel et l e n nép között terje dtek. Szociológusok . perernlelenséqnek" tartott ák,
a nagy nyilvánosság alig hallott róluk.
Mivel magyarázhatjuk, hogy 1967-től a mozgalom ol y rohamosan terjedt a
katolikus Egyházban és jelent kezett az episzkopális, luteránus, prezbiteriánus
és baptista egyházakban is? Miért az egyetemisták és a középosztály soraiban
terjedt el leginkább a katol ikus Egyházon belül? Miért nem a munk ások és
szegények között? Válaszunk nem végleges, csak néhány valósz ínű okot emlí t
meg.
1. A mai i dőkben sem csak a szegény embernek van szüksége megé rtő ,
támogató közösségre, hanem az ún. középosztálybe linek is. A modern városi
élet gyökértelen, személytelen , gép i st rukturái növelik az ember magányát és
fokozzák igényét egy meleg , szerető közösségre. A nagy, személytel en plébánia nem tudja ezt a közösségi igényt kielég íten i. Ezt az igényt is felh asználhatta a Lélek, hogy az emberek különös képpen érzékenyek legyenek szeretetnyilvánitásaira.
2. Az amerikai középosztály hagyományos ideálja a józan , érzelmeit mindig
fegyelmező "gentl eman" . Ebben a racionalista kultúrában a legm egbé lyegezettebb gyöngeség az érzelmi fegyelem elveszté se. Mindez rányomja bélyegét a
családi kapcsolatokra és a vallási életre is. Az apa pl. soha meg nem öle lné
a saját fiát. Inkább férfiasan kezet ráz vele . Amerikában a hagyom ányos katoli kus prédikációra is állt a szabály : " soha ne engedj utat az érzelm eknek " . Igy
aztán az átlagprédiká ció inkáb b száraz értekezésre, közvetlen hangú csevegésre, vagy rosszab b esetben a pl ébániai hirek megb eszél ésére korl átozódott.
Ebben a hű vös, érzelmileg meddő légkörben é rt hető a hirtelen forradalo m:
pszichológiai sikon a karizmatikus megújulás a vallásos érzelmek gátszakit ó
fölszinretörését is jelentette.
3. A két előző meggondolás az egész amerikai középosztály világában kereste az okokat. A katolikus Egyházon belül azonb an egy harmad ik okot is
megjelölhetünk: a II. Vatikáni Zsinat helytelen értelmezését. A Zsinat igazi
szándékát (a Szentf rás, a patrisztikus teológia és a liturgia elfe lejtett gazgagságában megújitani az Egyházat, hogy az evangél iumot hitelesebben és érthető bbe n közvetithesse a mai világnak) csak kevesen fogt ák fel. A Zsinatot
még a katolikus tömegek számára is igen gyakran a világi sajtó és tévé közvetftette. Az amerikai papság egy részét meglepetésszerűen érte a Zsin at. Nem
igen értették, mi történik és miért. Igy aztán ők is a tömegtá jékozt ató eszközök értelmezésén keresztül próbálták a Zsinatot feldolgozn i és a hívekkel
megismerte tni. Ennek következtében a sok kiváló reform mellett (pl. az anyanyelvi liturgia, a Szenti rás széleskörű tanulmányozása, a laikusok öntudatra
ébredése) a szekularizáló korszelle m is beszivárgott az Egyházba. Ellapositotta
a liturgiát, a teológiában me gké rdőjelezte az alapvető keresztény misztériumokat és kétségbevonta a keresztény hit törté nelmi alapjait. Ennek következté41

ben nagy hiányérzet és csalódás támadt éppe n a múvelte bb katolikusok körében, akik lépést tartottak az eseményekkel. Úgy érezték, hogy a Zsinat utáni
légkör nemhogy megkönnyítette, hanem inkább akadályozta vallásos életük
kifejlődését. Valóban vágytak az élő lsten megtapasztalására, "mint a kiaszott
rög a harmatcseppre" .
Ehhez járult még, hogy a Zsinat után több plébánián máról holnapra megszüntették a paraliturgikus ájtatosságokat. A rózsafúzér, litániák, keresztutak,
elsőpéntek, els öszombat, negyvenórás szentségimádás sok hivőnek fontos ,
érzelmileg is kielégítő vallásos gyakorlat volt. Megszúnésük mégjobban elő
mozdította a katolikus vallásos élet racionalizálódását és növelte a vallásos
hiányérzetet.
3. Mérleg

Egy még élő mozgalmat igen nehéz tárgyilagosan kiértékelni , főleg akkor,
ha olyan sokrétú és csoportonkint különböző, mint a karizmatikus mozgalom.
Yves Congar-ral elmond hatjuk (szavait a püspöki bizottság is idézi): "a karizmatikus megújulás kegyelem az Egyház számára". Talán a középkori ferences mozgalom óta nem volt ilyen méretú laikus megmozdulás az Egyházban,
ennyi tömeges megtérés, az lsten " édességé" -nek ilyen mély és ilyen tömeges
megtapasztalása. Ezrek akarják életüket Krisztusnak adni, életük központja
lsten ingyenes, önmagáért való dicsérete. Naponta olvassák a Szentfrást, mint
lsten feddő és életet adó szavát, mely a Szentlélek mindenható erejével formálja életünket. Céljuk, hogy Krisztus országa, azaz Krisztus uralma megvalósuljon az egyén és társai életében. Megízlelik a keresztény közösség misztériumát : egymás hitét erősítik, egymást támogatják mind lelkiekben, mind anyagiakban. Hisznek abban , hogy az Egyház folytatja Krisztus gyógyító munkáját: ma
is gyógyítja a betegek lelkét és testét.
Ezek az elemek többé-kevésbé minden karizmatikus csoportban megvalósultak. Tömeges feltúnésük VI. Pál szavaival, nagy ..lehetőség" az Egyház és
a világ számára. VI. Pál beszéde óta 9 év telt el. Az elmúlt időben a karizmatikus mozgalom rengeteg jó gyümölcsöt hozott és hoz ma is. A Szentlélek sokakat meghívott és hív szüntelenül.
A kezdeti "édesség " és mennyei béke megtapasztalása, az Egyház kétévezredes tapasztalata szerint elsősorban arra szolgál, hogy "elcsábítsa" a lelket,
hogyamegtérő b űnös megérezze, érdemes az istenkeresés útján elindulni. A
mézeshetek után a Jegyes, Krisztus igen gyakran "bújócskát" kezd az "elcsábított" lélekkel : hol eltúnik, hol újra megjelenik, hogya lelket további keresésre
ösztökélje. A lélek fejlődése attól függ, hogy hajlandó-e a Jegyes keresésére
akkor is, amikor nem ..érzi" jelenlétét, avagy megreked a saját élménye búvöletében. Ha az utóbbi történik, akkor következik az, amit Ed Q'Connor, a karizmatikus megújulás egyik teoretikusa "karizmániá"-nak nevez. A karlzmániától
megszállt ember úgy keresi a lelki "élményt" , a rendkívüli karizmát, mintha ez
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lenne a hit központja. Nem ért i, hogy az élmény ugyan normál is velejá rója a
hitnek, de csak akkor nem torzul el, ha a h ivő túll ép rajta és eljut a láthatatlan
Isteni g. Az lsten lélek és olyan imádókat keres, akik Öt lélekben és igazságban
imádj ák. Az igazi hit sohasem magára az élményre irányul, nem annak élvezetére összpontosul. A h ivő számára a hitélmény je l, csalogató, hogy a minden
élménynél nagyobb, láthatatla n Istent keresse. Az imában, a közösség szeretetében történt tal álkozás boldog ító perc ei előkés z ítik és e rősítik , hogy még
ha semmit se érez, vagy éppen ell enkezése van az imádság iránt, akkor se
hagyja abba. Tudja , hogy Jegyese próbára tesz i: " Engem magamat keresel-e
vagy önmagad lelki kiel égülését?"
Ha a lélek valóban az Isten t keresi, aki nagyobb a saját élmé nyénél és
minden közösségi élm énynél , akkor megér ti a szentségek je l entősé gét. A kegyelem érz éke lhető jelei , de csak a hit ben látjuk azt, aki bennünk m űköd ik .
Hányszor nem érz ünk semmit, mikor Jézus testét és vérét vesszü k az Eukarisztiáb an. A h i tből azonban tud juk , hogy minden Eukarisztiában sokkal nagyobb
dolgok tört énnek , mint a " legsikeresebb" kari zmatikus i magyűlés e n, vagy más
hasonló f el emelő találkozásnál.
Aki ilyen h itből él, az könnyebben megért i, hogy Jézus gyógyít ó tevékenysége itt a földön az eszkatologikus gyógyulás el ő vé t e l ez é s e és garanciája.
Mindannak, aki meggyógyu lt és annak is, aki embe ril eg nem gyógyult meg, a
Krisztus kereszt jét kell magára vennie . A föltámadás boldogságához csak a kereszten át lehe t el jutni. Véglegesen a halálu nk után, részlegesen már itt a
földön is. Minden bűn és esetl eges követ kezménye (pl. betegség és lelki zavar)
valamiképpen az ördög uralmának k i fejezője. Azonb an (amint a püspöki nyilatkozat is meghagy ja) a legtöbb betegs égnél hel ytelen voln a közvetlen ül az ördög hatását keresni és ennek követk ezményeként a természetes gyógyeszközöket elhanyagoini. Az evangélium közpo ntja nem az ördög, hanem Jézu s Krisztus uralma .
A hivő keresztény, legyen az tagja a karizma tik us mozgal omnak vagy sem,
ha növekedn i akar a hitben , akkor éhezik a hit misztériumainak egyre mélyebb
megértésére. Nem rekedh et meg a saját pünkö sdi élményei elemzésénél. Törekszik a teológiai elmélyülésre és keresni fog ja a Szentírás objektív és teljes
értel mét. Ezért biztat ja a püspök i nyilatkozat a karizmatil<us megú julás ve z e tő i t
mélyebb teológiai képzésre. A Zsinat igazi szándéka, hogy valóban megtörténjék a " ressourcement". Azaz: térjün k vissza a for rásokhoz, ismerjük meg
hitünket mélyebben. A német nyelvterületen rend szeres tanfolyamokon mélyítik
el a karizmatikus csoportvezetők hitét.
Ha a Lelket birtokol juk , valam iképpen a hit egész valóságát isme rjük meg,
fo g a l o m e l ő tt i , közvetlen intuitív ismerettel. De éppen a bennün k lakó Lélek
ösztönöz arra, hogy ezt az élm ényszerű ismeretet a Szentírás, a teológia és a
li turgia fényében egyre világosabban fogalmazzuk meg önmagunk és a világ
számára. A keresztény misztériumok teljesebb megfogalmaz ása éppúgy a
Szentlélek karizmája, mint a gyógyítás, vagy prófétál ás.
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Ha megszűnik a "vallásos élvezet"-hez való egyoldalú ragaszkodás, a karizmatikus jobban átélheti hite katolikus jellegét. Fölfedezi, hogya katolikus hit
fontosnak tart minden evilági értéket, kultúrát, civilizá ciót, tudományt és mindazt, ami igazán emberi. A katolikus hit társadalom- és kultúraformáló erő azáltal
is, hogy sajátos ért éküket elismeri, autónomiájukat tiszteletben tartja és mindazt
előmozdítja, ami "emberibb embert" teremt. Az emberré testesült lsten vallása ,
aki az emberi élet egészét elfogadta, és az emberi élet egészét akarja megszentelni. Újra meg újra tudatosftanunk kell ezt, amiről a legnagyobb misztikusok sem feledkeztek meg. A karizmatikus imacsoportok tagjai kezdettől fogva
nagylelkűek voltak az egyénre , testvérre irányuló szeretetszolgálatokban. Egyesek kifog ásolják, hogy közösségileg hiányzik bel ő l ük a törekvés a kul túra és
a társadalmi struktúrák igazs ágossabbá tételére. Erre az amerikai püspökök
nyilatkozata is biztatja őket. Másrészt az is tagadha tatlan, hogya Lélek ajándékai különbözők, senki sem részesedik egyforma mértékben mindegyikben .
Modern , rohanó világunkban nagy szükség van azokra, akik a "belső értékeket" hangsúlyozz ák : a teljes megtérést, a megnyilást a Lélek adományai előtt ,
lsten dicséretét és az embertestvér igazi szeretetét az egyházi közösségben.
A fenti gondolatok nem törekedtek teljességre. Néhány szemp ontot akartak
bemutatni. Főleg nem hallgattuk el, hogy milyen veszélyek fenyegethetik az
embert a legszentebb úton, az Istennel való őszin te és teljes kapcs olatnál is.
Alázattal és szüntelenül arra kell tehát törekednünk, hogy valóban a Lélek
adományai töltsenek el bennün ket és így mindinkább megtermékenyíthessük
imáinkkal , áldozatainkkal az egyház egész közösség ét. Paradox kifejezéssel amire a német nyelvterületen működő karizmatikus mozgalmakat serkentő püspöki irat is utal - úgy is mondhatnánk : a karizmatikus megújulás akkor éri el
igazi célját, ha mint önálló mozgalom fölöslegessé válik. Mint annakidején a
liturgikus mozga lom , átadja maradandó értékeit az egyetemes Egyháznak. Igy
az Egyház teljessége gyarapszik a Lélek iránti hűségben és szolgálatban , a
karizmatikusok pedig jobban megny ílnak az Egyházban őrzött egyéb, a Lélektól származó kincsek befogadására, gazdagodnak szentségi életével, a tudás
és bölcsesség ajándékával, a kultúra és az igazságosság szolgálatának karizmájával.

Séky Gellért
A LÖTUSZVIRÁG TITKA

(Kelet misztikája)
AMI NINCS MEG A RÓZSÁSAN SEM
A misztika "analóg" fogalom (H. Küng). A keresztény misztikát se könnyű
meghatározni. Al ig akad két olyan szaktekintély, aki teljesen egyetértene abban,
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mi is tulajdonképpen a misztika. Ez nem is csoda, hiszen a misztikában Istennek tapasztalati, képekbe, fogalmakba csak nehezen öltöztethetó ismeretével
van dolgunk. Igaza van D. Knowlesnakt: olyan Valamivel (Titokkal, Szépséggel)
találjuk itt magunkat szemben, ami nem lelhető fel a rózsában (de az emberi
ész és kéz csodálatos alkotásaiban sem).
Misztika mindenek el őtt az "isteninek" (Istennek) az imádság légkörében
t ört én ő tapasztalati megélése. A keresztény rnisztlka , lega lább is ahogy ezt
annak klasszikus képviselóinél látjuk, kivétel nélkül a hitból fakadó imádság
világába vezet, ahol lsten a középpont, a minden.
Nos, a keleti vallásokban (pl. a zen-buddhizmusban) mind lsten (az "isteni ") ,
mind pedig az imádság (elmélkedés) meglehetósen elmosódott fogalom s csak
homályosan, gyakran nagyon is személytelen módon van jelen. A japán irodalmi kritikus Kató Súicsi az Abszolút Léttel való találkozásban, eggyélevésben és
az ebból adódó kölcsönhatásban keresi a misztika lényegét.
Az ilyen tág értelemben vett misztika majd minden nagyobb vallásban (hinduizmus, buddhizmus, iszlám, a zsidó vallás) fellelhető. Bár az is tény, hogy
nem egyszer csak mostohagyermekként, eretnek kisiklásként, vagy afféle
lényegtelen kisérő jelenségként kezelték és könyvelték el vallások felelős vezetői. Erre gondolhatott az anglikánból katolikussá lett Dom J. Chapman is 2,
mikor egy kis rosszmájúsággal kijelenti, hogya keresztény "is" lehet misztikus .
Az alábbiakban a keleti misztika, s annak is főleg Jap ánban található megnyilvánulásait szeretném röviden ismertetni , lehetőleg példákkal ábrázolva (vö.
Szolgálat 1981/50):
AZ ELlSMEm:S I:S HÁLA VALLOMÁSA
Japánban (s keleten általában) a természet szinte term észetfölötti valóságnak számit. A természet nem csal és nem is csalatkozik. Teljesen meg
lehet benne blznl, nyugodtan rá lehet hagyatkozni. " Az ember a Földnek engedelmeskedik. A Föld az I:ghez igazodik. Az I:g a Taót követi. A Taó magától
az, ami: önmaga normája" (Lao-cse : Az Üt és Erény könyve, 25). Ez a termé szet korántsem elvont törvények számtani képletekben elénk táruló kényszerú
szabályszerúsége, hanem elsősorban az a szinte " isteni" Valóság, amelyben
élünk, mozgunk és vagyunk. Körülfog bennünket, éltet, véd és beteljes ít. Feltéve, hogy tudatos alázattal beilleszkedünk a nagy Harmón iába. Az ember csakis
ezzel a nagy Mindenséggel együtt érthetó igazán, mint annak felelős részese
és pártfogoltja. Az ember célja és rendeltetése is csak ebben a nagy kozmikus
összefüggésben lesz egészen nyilvánvalóvá. A mindenség nagy, szent, titokzatos, végtelen eróinek köszönhetjük, hogy egyáltalán létezünk, élünk és boldogok vagyunk . Ennek tudata tette valóban megelégedetté évezredeken keresztül az egyszerú kínai parasztot. A régi japánokat is hálával töltötte el ennek a titoknak tapasztalati megsejtése. Egy bonc k ölt ő így fejezte ezt ki versében: " Nem tudom, mi ez; nehéz szavakba önteni, amit érzek: de könnyek tolulnak szemembe, a hála könnyei." (Szajgjó, 12. század)
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Csak az "ismeretlen Istennel" való önkén telen talál kozás szülhette ezeket
a sorokat. Valami szent öröm , megnyugvás, bizto nságérzet ez, az el ismerés és
hála vallomása, amelyen nem fog az idő . Annak megvallása, hogy nem értelmetlen a lét, van célja életünkneki Lao-cse ködös -homályos sejtések hatalmas
képeivel utal erre a névtelen Valóságra: "Van Valam i ; megfoghatatlan, alaktalan, mégis tökéletes önmagában. Volt , még rnlel ött az I:g és Föld lettek volna .
Határtalan hallgatás: egymagában, változatlanul; átjár mindeneket, behatol
mindenüvé. Tek inthetjük úgy is, mint mindenek Anyját. Nevét nem isme rem,
ezért egyszerúen "Tao"-nak (Út) mondom , s jobb szó híján "Nagy"-nak c lm ezem" (Az Út és Erény könyve, 25).
Nos, ez a term észet e ls ősorban az évszakok változásában, virágok nyílásában, szí nekben, ízekben, alakokban jelenti ki magát. Az égitestek forgás a, a
hold szelíd ragyogása , a "csi ll agos szelek" szintén errő l a felfoghatatl an s
mégis olyan egyszerú titokról .suttognak. A hegyek örökké változó körvonalai ,
a vizek zúgása, a fákat cibáló szél zenéje - Csuang-cu a mindenség fenséges
szimfóniá járól beszél - mind-mind valam i titokzatosan "Isteninek" valós jelen létét hirdet i. Kőben , fában, vizeken , egyszóval mindenütt ott találju k (vö. Teil hard de Chard in " Mili eu Divin "-ét) .
Önkéntelenül is a Szentlélek jut eszünkbe. Tudvalevő , hogy a Szentlé lek a
Szenthárom ság " legszemélytelenebb Személye". Az Atya is, a Fiú is emberi
hasonlatok képeibe öltöztetve jelenik meg a kinyilatkoztatás szent szövegei ben.
A Szentlélek je lképei viszont a szél, a víz, a túz és a lehelet! Csak egyszer
hasonl ítja a Szentirás élől ényhez a Szentlelket, és akkor is a galambhoz, nem
személyhez! S mégis, éppen ez a "személytelen " Lélek a személyisé g vég s ő
forrása és beteljesítő je , s ugyanakkor a mindenség bámulatos rendjének és
harmóni ájának oka és biztosItéka. A görög egyházatyák , a Szentirásra támaszkodva, a Szentléleknek tula jdonftják mindazt, amit kele t misztikus látn okai a
természetben olyan "isteninek" találnak. Amennyire "személytelen" a Szentlél ek a két másik isten i Személyhez viszonyítva (legalább is a róluk való képes
beszédmódban), éppannyira személytelen a kelet "természet-Isten"-fogalma is.
Eddig ezt nem egyszer tiszta panteizmusnak bélye gezték a teológusok. Am
nagyon is lehetséges, hogy más, "ke resztényib b" magyarázata ls van ennek
a számunkra még szokatlan látásmódnak.
Majd 30 éves itt élés után látja csak igazán az ember , mennyire más ez a
természetkép, mint pl. a materialisták robot-világ-egyeteme. Kelet világképe
eleven, mel eg, irgalmas, megbocsátó, szinte " anyás" (Lao-cse) . Hozzá képest
az idealista filozófusok természettogalma túlságosan is elvont és merev, s talán
panteistább . Nyugat költői nek, bölcselő inek romantikus természetrajongása,
természet imádata meg egyenesen mesterkéltnek, sőt természetellenesnek túnik
fel mell ette. Elég behatóbban tanulmányozni pl. a kínai vagy japán festők utolérhetetle n ecsetvonásokkal megrajzolt élethú természetképeit, leheletsze rú,
átszellemült fi nomságú tájképfestészetét, s mind járt érezzük, mennyire a nagy
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Tao láthatatlan jelenvalósága hatja át ezeket a halhatatlan alkotásokat (vö.
Béky, Vigilia 1979, nov.).
lsten mindenütt jelen van. Aquinói szent Tamás szerint minden egyes homokszem, minden szál virág öt tükrözi. Az úgy nevezett "Jézus-Log iák " közt
van egy, amely így hangzik: "Emeld fel a követ és ott találsz engem is; ha fát
hasogatsz, benne vagyok" 4. A spanyol misztikus, Luis de Léon a réten-mezón
barangolva Jézust látta. Avilai szent Teréz számára meg az Úr jár a konyha i
edények, a tálak és fazekak között. Az indiai A. de Mello lelkigyakorlatos
könyvecskéjében meg ezt olvassuk: Menj le a hegyról (a magányból , a szeml élöd ésb ől) a nagyvárosba és egész biztosan találkozol ott Istennel! 3 A japán
robot-szakember Mori Maszahiro könyvet írt arr öl-, mint találhatj uk fel Buddhát
mindenütt, még az élettelen robotban is. Csak éppen a természetben ne volna
jelen az lsten? A próféták előtt, a zsoltáros számára az egész mindenség nyitott könyv : lsten dicsóségét zengedezi.
Amit a Biblián nevelkedett keresztény miszt ikusok személyes Istenként tapasztalnak meg, azt kelet bölcsei és misztikus hajlamú müvészei személytelen
közelségben sejtetik. Ámde a személytelen Titokkal való ilyen nagyfokú egyesülés, azonosulás; az iránta való őszinte vágyodás és beleolvadás a legszemélyesebb élmény, amire csak ember képes , az állat nem . Lehet , hogya mi
elvont, túlságosan is sz űk személytogalmunk akadályoz bennünket a személy
(s következésképpen lsten) teljesebb megértésében .
Egy japán kisgyerek a gyönyörü naplemente láttára köveket kezdett felszed ni
és sorjában kirakta a patak hídjának kartájára. " Hát te mit cs inálsz?" - kérdezte az anyja csodálkozva. "Csak meg akarom mutatni a kövecskéknek is a
szép naplementét. " Ez a naiv történet nagyszerüen érzékelteti , hogy nézi kelet
a természetet. Mi egyéb ez, mint a Személytelen nel való nagyon is személyes
találkozás? (vö. Szolgálat 41. sz.)
ISTEN I:S A "SEMMI"
a) A buddhizmus, fóleg a "zen"-buddhizmus, " Isten nélküli" vallás. Irásban
és beszédben ugyan zavartalanul használják egész Japánban az "isten" szót,
majdnem úgy, mint keresztény országokban. Mégis ennek az istennek (isteneknek) alig jut sorsd önt ő szerep a világ irányításában, a történelemben vagy az
egyesek életében . Egyáltalán nem foglal el olyan központi szerepet az üdvösségben, mint pl. a Biblia Istene.
Más a helyzet Indiában. A hinduizmusnak ezer változata-árnyalata van: panteizmus, politeizmus, egyistenhit él békésen egymás mellett. Tagadhatatlan
azonban , hogy szinte tapintható a hindu hivóknél az lsten jelenlétének eleven
tudata és a vágy az Istennel való egyesülés után. Sokan ez utóbbiban látják
az élet csúcspontját. Isten szeretetét megtapasztalni, ízlelni Ot: íme az üdvösségre vezetó út lényege. Se szeri, se száma azoknak a jámbor híveknek, akik
életük vége felé elvonulnak a világból és Istennek egyre tökéletesebb meg is-
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merésére, a Vele való egyesülésre szentelik magukat. Máshol meg, pl. Burmában, szinte bevett szok ás, hogy a férfiak életükben legalább egyszer egy i d ő
re elvonulnak a megszo kott környezetb ől és valamelyik buddhista kolostorban
tölt enek pár hónapot.
Bengáliában az Istennel való szerete t (szerelem)-egységre is talá lunk példát. Ebben a viszonyban az istenség a völeg ény, a lélek pedig a menyasszony.
Igaz ugyan, hogy a belőle született költészetnek erősen miszlikus-erolikus íze
van (Krisna).
Indiai a következő elbeszélés is: egy kis halacska megkérdezi az öreg nagy
haltól, hol van az Óceán? " Egész i d ő alatt itt uszkálok ebben a nagy vízben ,
mert mint mondják, az óceánnak itt kell val ahol a közelben lenn ie, de még
mindmáig nem sikerül t rátalá lnom." "Ó, te kis butuska: ez a víz, amelyben születtél és egész nap vígan uszkálsz, ez az Óceáni Benne élsz, ficánkolsz, az
borul rád, véd, óv, táplál - és még azt áll ítod: nem találom a tengert l" 5 Igy
vagyunk Istennel is : Benne élün k, mozgun k és vagyunk s mégis azt kérdezz ük :
Hol van az lste n? (vö. ApCsel 17,28)
A japán (buddhista) Rinzai (12. sz.) igy beszél: " Atöleled, mégsem a tiéd
(Buddha) ; elfutsz előle , de nem veszted el. Minél jobban keresed, annál távolabb van s ha nem keresed , ott van a szemed előt t. " Mintha szent Agostont
olvasnánk, mikor a nagy egyházdoktor Istenről beszél. Kelet nem szeret Istenről beszéln i: inkább Benne akar lenni abban , amit mi Istennek mondunk. S ha
Benne van, minden cselekedet fönséges , minden esemény nagyszerü : " Milyen
csodálatos , milyen isteni: hordom a fát, cipel em a vizet! " "Távol keressük, jóilehet közelünkben van, csak nem vagyu nk ennek tuda tában " (Haku in). Az ideálban, az eszményben minél magasabb, minél fenköltebb valami , annál jobb.
A gyakorlatban azonban ford itott a sorrend : a kicsi, az alac sony, a hét köznapi
a biztos út (s zesszan)e. Ki tud ja, hátha éppen ez a " kis út" kele t kereső i számára az " Ismeretlen Isten" -hez vezető utak egyike. Ahhoz az Istenhez vezet,
akine k se neve, se temploma nin cs még, csak egy ropp ant oltára : az élő és
él te tő term észet, a mindenség .. .
b) A buddh izmuson nevelkedett intell igencia számára a személyes lsten
nem " létezik". Az ui., akire (vagy amire) ők gondolnak, se nem lét, se nem
"n em-Iét " . Túl van a lét és nem-Iét kategóriáján; messze túlszárnyalja a személyes és személytelen " ke ttő s megos ztotts ágát" is. Ez magában véve még nem
jelentene külö nösebb akad ályt Istennel kapcs olatban, hiszen a keresztény teológus ok és miszt ikus ok is nagyon óvatosak , ha Istenről kell beszéln iö k (vö.
Nazianzi szent Gerg ely, Echart Mester , Keresztes szent János stb .), Manaps ág
meg a fil ozófusok, nyugaton is, szívesebben nevezik " Vé g s ő OkU-nak, " Vé g ső
Valóság"-nak (Ult imate Reality ), " Egy"-nek azt a kimondhatatlan , megn evezhetetlen Titko t, amit közönségesen az lsten n évvel jelölünk meg 7.
Az ún. " kjótói iskola" k épv iselőinek (K. Nisida , Takeucsi, K. Nisitanyi) azonban még az il yen óvatos körülírás is sz űk és kevés, mert eleve leszükiti a Kimondhatatl ant, elhat árolja a Meghatározhatatlant. Ezért beszélnek egyszerüen
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és következetesen a .rnuv-r öl és " kjo" -ról (semml. üress éqjs, A régi taolsták
valóságos misztikus dicsfényt fontak a "Semmi " köré ; a buddhista filozófusok
meg egy egész metafiz ikát épitenek rá. I:ppen ez bűvöli el (vagy botránkoztatja)
napja inkban a nyugati logikához szokott (vagy abból kiábrándult) embert. Hogy
milyen mágneses eróvel vonzza ez a .rnu " az észgyártotta rends zerekbe és az
egyre jobban robottá váló tudományba belecsömörJó embereket Európában és
Amerikában, mi sem mutat ja jobban, mint a róla szóló angol , német, franc ia
nyelvű könyvek özöne és óriási sikere.
Nos, a " mu"-val való szinte misztikus azonosulás legszebb példáját a japán
"zen" szolgáltatja (vö. Szolgálat, 1973/1 8).
ZEN, AVAGY A PARADOXONOK MISZTIKÁJA
A zenról csak az tudna valami érdem legeset mondani, akinek megvo lt már
a "szatori "- ja (megvilágosulás). Jobban mondva: a zenról mindössze egyet
állíthatunk teljes bizonyossággal, ti. hogy nem lehet definiálni. Ha meghatároztuk , már nem a zen (vö. szent Ágoston hires szavait: Si cep isti, non est Deus,
azaz: Ha megfogtad, megértetted, nem lsten ; valami egészen mást fogtá I meg
helyette) . Marad tehát a tapasztalat, mint az egyetlen járható és megbizható
út a zen világába.
Nincs is ezért .zentelenebb " , zen ellenesebb valami, mint a zenról Irni vagy
beszélni. Ennek ellenére a zennek ma már óriási irodalma van, fóleg külföldön .
Úgy vagyunk a zennel is, mint K. Barth a teológ iával. Szerinte a teológia reménytelen vállalkozás, hiszen arról kell írnunk és beszélnünk, akiról alig mondhatunk valam it és azt a keveset is szinte képtelenség szavakkal kifejezn i. K.
Barth mégis megírta hatalmas Dogmatikáját. Japánban Szuzuki Dajszetsu Irt
sokat a zenról. Leginkább rá szoktak hivatkozni, mint az egyik legnagyobb
tek intélyre. Bár nem hiányzanak a kritikusok sem. Szemére vetik , hogy az európai, idealista filozófia meg a liberális protestáns teológia kényszerzubbonyát
húzza a zenre, hogy jobban megértesse magát európai és amer ikai olvasóival.
A zen metaf izika, még pedig a lege lvontabb fajtából , ami edd ig létezett.
(Nem ok nélkül adta Mircea Eliada egyik könyvének ezt a c imet: " Az ő s e m b e r
tól a zenig" ). Emiatt sohasem volt igazán a tömegeké, Japánban sem. Csak a
" boldog keveseknek" tárja fel magát, azoknak, akiknek van jócskán kitartó
akaratuk és fölös idejük a benne való elmélyülésre.
Ám ugyanakkor a zen nyilt tagadása minden log ikus, érvekre támaszkodó,
fogalmakkal dolgozó, rendszerezó tudásnak, boncolgatásnak. A zen nem más,
mint " keresztbe tett lábakkal, lótuszülésben, semm ire se gondolni ". Igy remélhetjük , hogy egyszer (talán 30 év múlva , talán holnap) részünk lesz a " szatori "ban, megvilágosult állapotban, ahol nincs már se igen , se nem; se jó , se rossz ;
megszűnik minden különbség az ok és okozat, az azonosság és ellentmondás
között. Mindenféle "kettósség", dualizmus : így az én és te, a világ és lsten
stb . megosztottsága is semmivé lesz, feloldódik a nagy "mu"(Semmi)-ban.
4
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A zen lényeglát ás, az igazán önmagunkká-Ievés e gyszerűen nagyszeru megvalósulása. Ez és semmi egyéb. Igazában a szator i se fontos. Ső t még gyanús
is, ha nagyon vágyódunk rá, mert a lappa ngó én, önző haszonlesés ravasz, erő
szakos megnyil atkozása. Mikor a tanitvány megkérdezte a halál án levő mestert, mi hiányzik még neki a zen teljességéből, ezt a választ kapta: " Neked még
túlságosan zen-szag od van, bűzlesz a zentől . Tökéletes akarsz lenn i, túlságosan tudatositod a do lgokat, az éntl "
A következő hasonlat is a zen gondolatv ilágát érzék elteti val amelyest: e l ő
ször, mik or még nem tö rő dü n k a zennel , a hegy csak hegy, a víz is csak víz,
különösebb értelem vagy jelentés nélk ül. Kés őbb , amikor már ráléptünk a zen
útjára, kezdjük nem érteni a dolgokat. Csodál kozunk mindenen : a hegy hegy
is meg nem is ; a víz víz is meg nem is. A szatori után egy csap ásra ki nyílik
a szemünk : most igazán víz a víz, hegy a hegy ! A lényeg jeleni k meg előtt ünk ;
önmagu nkat is leglényegünkben szemléljük.
A kínai Kao-Feng (13. sz.) hat álló napig se nem látott, se nem hallott ; azt
se tudta, hol van kelet és nyugat ; megszűnt számára az éjszaka és a nappal.
Egyre csak azon járt az esze: " Minden visszatér az Egyhez (a Végső Valóság),
de hova tér vissza az " Egy"? S hirtelen, ahogy bement a nagy terembe, ahol
ülve szoktak elmélkedni, mintha az egész vilá gegyetem dara bokra tö rt volna ,
a föld egyszerűen szétfo szlott előtte. Elfelejtett mindent : önmagát, a vilá got.
Mintha egyik tükör tükröz te volna a másikat. Egyszerre világossá, áttetszővé
vált minden, amit eddig nem értet t. Olyan nehézség ek is, amelyekkel edd ig
hiába viaskodott, töké letesen világosnak, magától ért h etódőnek t űnt neki. A
japá n Hakuin (17. sz.) is hasonló v illanásszerű , kristályt iszta é lményrő l számol
be, amelyben 24 éves korában volt része",
Egy másik kép , a zen más oldala. A tan ítvány kérdésére: Miről lehet fel ismerni, volt -e valak inek szatorija vagy sem? - így vál aszolt a Mester : Az ilyet
kinevetik, len ézik, bolondot járatnak vele, de ő fel se veszi.
Hires az úgynevezett 10-bivalyos kép is, amely Délkelet- Ázsiában, a
rizsföld eken még mindig látható szelf d bivally al érzékelteti a szator i el őtti és
utáni állapot k ü lönböző foka it. A legutolsó képen a paraszt, akié (az elveszett
és új ra megtalált) bivaly, rizsp álin kát, halat s miegymást árulgat a piacon,
mintha semmi köze se lenne az egész zenhez meg a szato rihoz. Pedig már
túl van rajta . I:pp ezért térhet vissza a városba, a zsibongó piactérre, a legközönségesebb foglalkozáshoz. Hiszen leg yőzött minden ellentmondást, túlesett minden nehézségen és kettősségen, leszámolt végérvényesen a kéte lyekkel. Egy a mindenséggel, bivalyával és természetesen önmagával is. Számára
immár a semmi a minden, a minden a semmi.
S mindennek teljében hall juk csak, miben látja a zen lényegét Kjóto egyik
legh íresebb zen-templomának, a Ryóandzsinak a prospektusa. A templom nevezetessége az úgynevezett "szikla-kert" : nem látunk benne jelképes homoktengeren és néhány ügyesen szétszórt szlkl án kívül egyebet. A legelvon tabb
zen-filozófia mester i szimbóluma. Nos, az említett pro spektus - ezt adják a
50

látogatóknak - tíz pontban foglalja össze, mi is tulajdonképpen a zen. Röviden így összegezhetnénk a tartaimát: A zenben isten nincs, következésképpen
semmit és senkit nem imádunk önmagunkon kívül. A zen célja ennek az énnek
a lehetó legtökéletesebb tudatosítása. Aszatori lényeglátás, pontosabban kIfejezve: önmagunk lényegének a villan ésszerű meglátása . S ugyanakkor egyedüi a "mu " (semmi) számít, tehát az énnek is el kell tűnnie . Mégis kizárólag
a saját erónkre való hagyatkozás az egyetlen út: mindenki elég (kell legyen)
önmagának. Mert a Buddha én magam vagyok.
A zen tehát, ez a legszemélytelenebb valami, a legszemélyesebbnek, az
énnek a világába torkoll ik . Se lsten, se másvilág nincs ebben a furcsa világban, vagy ha van, bennem van, én vagyok mindez. Ennek felfedezése, megélése,
izlelése a zen lényege .
A zen óriási hatással volt, és van ma is a japán gondolkodásra, els ősorban
fóleg a japán lovagi ideál kialakítását célzó etikára, valam int a szépm űvésze
tekre (festészet, kertek, virágdíszítés, tea-ceremónia, haiku-költészet, kerámia
stb .), t:vszázadokon át ez, részben a zen, részben a "Tao " szellemével átitatott
etika és esztétika volt a nevelés és tudományok legkívánatosabb eszménye
(vö. Béky : Vigilia, 1979/11).
A zent lehet vallásként is értelmezni : nem alaptalanul. Akik ul. komolyan
ráadják magukat, éppolyan odaadással, szent meggyózódéssel teszik , mint
ahogy pl. buzgó szerzetesek végzik az istenszolgálattal kapcsolatos kötelességüket. t:s mégse vallás, ha Istent, kegyelmet, bűnbocsánatot , üdvösséget
keresünk benne. Mert mindez idegen a zen gondolkodásától. Ennek ellenére
tény: igenis van valamiféle misztikus élmény benne , afféle természetes "visio
beatif ica" 10. Korántsem rekednek meg a l'art pour l'art" felületességében.
Csakugyan van valami csendes, észrevehetetlen kapcsolat a "Végsó Valósággal" (akárhogy nevezzük is azt).
Elég megfigyelni azt a békét , egyszerű alázatot, könyörületet, amely az
ilyen élményt kíséri. Nem is szólva az önfegyelemról, a viszontagságok türelmes elviseléséról, a mások el nem í t é lé sé r ő l. Ez megint olyan vonás, ami külön
varázst kölcsönöz a zennek kortársaink szemében. Harmonikusan kiegyensúlyozott életmód, amelyben ismeretlen a gyűlölet, félelem, versenyláz , a robotember ideges vigasztalansága. Figyelemre méltó az a tény is, hogy jelenleg
éppen a zen-buddhizmussal sikerült egy sokat ígéró beszédet elkezdeni a katolikusoknak Japánban.
Természetesen mindezt nem adják ingyen. Mikor valaki hetekig tartó za-zen
(ülve elmélkedni) után se találta meg lelke békéjét, csak a lába fájt, sajgott
a szokatlan ülésmód kinjában, megkérdezte a mestert: "Meddig tart még ez a
fájdalmas tortúra?" "Csak az elsó 30 év a nehéz, utána már gyerekjáték az
egészl" - volt a válasz. Azaz: csak ha kész valaki akár 30 évig (vagy akár a
halálig) várni , gyakorolni, az ér el a szatorihoz. Az ilyen nem 30 év után, de
talán már 10, sót 3 éven belül, vagy akár néhány nap alatt célba jut.
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A SZ~PS~G ARADAsABAN
A jap án sintoizmus lényegében nem haladja meg a természetet és a term észetben elénk táruló szépség et. " A felkel ő nap fényében tündöklő cseresznyevirág" : ez a sintoizmus - és a japán léle k - kla sszikus kép e. Sokak számára
a vallás nem egyéb kisebb- nagyobb fokú szép ségé lménynél. Az olyan vall ást
megvetik , amelynek nin cs érzéke a szépség iránt. A ker eszténység se fog add ig
igazán gyöke ret verni a japán nép lel kében, m íg nem sikerül neki bebizonyítani, hogy a szépség Isten ének a vallása, - írja egyik cikkében az ószakai katolikus egyetem volt rektora.
Gyakran még az ön gyilkosság is tud atosan a szépség b űvö l et é ben törté nik.
A japán nem fog lemo ndani erről a szépsé g-eksztázisró l csak azért , hogy elkerülj e a halált, fogalmazta meg valaki találóan. A régi japán irodalom nem
igen foglal kozik egyéni vagy társ adalmi kérdésekkel. A szép ség meg látása,
érzékeltetése, egy bizonyos szépség élmény a költők és i rók álma . Ha ez megvan, nem szám ít többé se az élet, se a halá l. Kawabata Yasz unar i, kevéssel a
Nóbel- díj átvétele után öngyilkos lett. Halála e l ő tt a hawai egyetemen tarto tt
káprázatos e l ő a d á s t a japán lélek szé pségélményé ről. Ez a szé pség egyál talán
nem a test és hús kiáltóan mutatós csáb ítás a. Még csak nem is a gö rög szobrok elő ke lően nemes var ázsa, hanem pl. a kerám ia (edények , csé szék , vázák)
szemmel alig észre ve he t ő rejtett szép sége , vagy az ősz elmúló szépséghullásában, a fénynek, napsugárnak pillanato kkén t váltakozó, játékos árnyalataiba n
megnyilvánu ló bája. A végtelenn ek, az ö rökkévalónak reménytel enül hiábavaló
fel cs illanása a véges, muland ó do lgo kon.
Sok áig itt kell él ni keleten ahhoz , hogy az embernek valamelyes érzéke
legyen ehhez az elvon t, mégis olyan konkrét ; szánd ékosan burkolt, rejtett, de
annál beszédesebb , m e g l ep ő b b széps égözö nhöz . Nagyon sok japán számára
ebben merül ki a vallásosság, jobban mond va: a szépsége t, az eszté tika i élvezetet teszi a vallás mérőzsi n ó rjá vá .
Készségesen megbocsát ották régen is a bo nc nak , ha fesl ett életet élt , feltéve, hogy szé pen tudott énekel ni vagy ügyes verse ket írt. A " zen" számára
a zöl des teav izben az egész mindenség ben ne van összesűrítve . Egyetlen vízcsepp maga a nagy koz mosz. A féli g kiny ílt , még csak bimbózó li li omon tü ndöklő harmatszem többet mond neki egy tu dós értekezésné l.
A teaceremónia val óságo s vall ásos cse le kede t: csendes áhitatt al figye lj ük,
hall gatjuk a tű z lassú mor molását, a kisüstb en fo rró víz vidám dorombolását,
a fények és árnyak szüntelen játékát. Közben keverj ük a dr ága folyadékot, amit
persz e nem "inni" kell , han em cse ppekben szippantgatva, szürcs ölve élve zni
a kesernyé s lzt, és benne valami elmúlhatatlanul mul andó szépségörömöt.
Szóval szent , misztikus áhit at kell még a teaiváshoz is. Külön rítusa van, szin te
teol ógi ai tartalomm al. Ily en é l m é n yb ő l születik az igazi vers , az utánoz hatatlan
í rá s m ű v é s z e t (tus sal írt kínai jelek). Sz épségo á ~ is a rohanó világ , az elmúlás
sivár pusztaság ában! ".
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Ezzel a szépséggel szívesen indul a keleti ember még a halálba is. Cseresznyevirághullás kor , a telihold szelíd fényében megha lni : van-e enné l nagyobb
szerencse? Vagy mint az egykori japán lovag tette , aki miután minden nyilát
ellötte már, egy virágos " ume" -ágat t űz öt t üres tegezébe és úgy harcol t tovább . . .
A görögök isten i inspi ráci ót látt ak minden igaz ihl etben. A kereszt ény misztikusok az isteni kegyelemnek tul ajdonítják a megtapaszta lt ingyenes fényességet és édességet. A japánok a termé szetben , a minden napiban ker esik és
találják meg az ihlet fo rrását. No meg az esztéti ka érzéki-lelki benyomása iban.
Ezért a za-zen, ezért a jóga, a lél ekzés tudatos szabályozása. A buddhista
templomok gong jának mélyen bo ngó zúgása; a ja pán koto (húros hangszer)
éles, egzotikus pengés e: a madarak ének e, vizek zúgása, a fen yők , bambuszo k
közt suhogó szélf uvalla tok, és termé szetesen egy életen át tartó aszkézis, tudatos önfegyelem : mindmegannyi utacska a fent leí rt élmények világ ába.
De vajon vallás , imádság , misztika ez? Ez volna az a híres keleti elmélkedés, ami után annyira epekedik a nyugat fiatalsága? Ugyan mi köze mindennek
a misztikus áhítathoz? Ugyanígy kérdezhetnők: vajon mi köze Bach zenéjének,
Fra Angelico festészetének, a gregorián éneknek a misztik ához ? Igaz, a keresztény múvészek Istenből , a hitből merítettek. S látszólag éppen ez hiányzik
a keleti ember élményeiből. De valóban lsten nélküli világ ez?
"Gyümölcséről ismerjük meg a fát" (Mt 7,20). Ha ez igaz, akkor hódolnunk
kell kelet sajátos vall ásos élményei előtt is. Sok halhatatlan érték, igazgyöngy
rejli k a számunkra nem egyszer szokatlan, érthetetlen kifejezésmód, kelet hit ének jell egzetes megnyil vánulása i mögött. Feltéve , hogy nem akar juk minden
áron a ml mércénkkel mérn i és megítélni azokat.

Két hasonlat, jellegzetesen keleti kép jut eszembe : az egyik a lótuszvirá got
példázza. " Olyan, mint az iszapban nyíló lótuszvirág" . A lótus z t ud va l evő e n
iszapos, rno csárszerű , piszko s vízben tenyészik legjobb an. Sze mb es zökő a különbség a finom , hófehér virágok és az iszapos, sáros tal aj között. A lótus z a
tiszta szív, nemes érzelem beszédes szimbó luma. A másik az " edény" szóhoz
kapcsolódi k. Gondo lj unk most els őso rba n a gyönyöru japán és kínai kerámiára.
Az igazi erény, a nemes szív is il yen értékes, szép edényben lakik . Az erényes
ember maga ez a drága , edény . A kép egyéb ként a Bib liában is megtalálható.
Szúz Máriát szintén szép, jel es edényhez hason lítja a kere sztény áhítat.
Talán ez a két hason lat illi k még legj obban az úgynevezett "k eleti" misztlkus élmények boldog hordozóira. Választott edények ők is. Igazi, fehér lótuszvirágok a talán téves, babonás , pant eista színezetú, evilági vizek iszapos ős 
talajában. Kétségk ivül sok bennük még a homályos, kaot ikus elem (ugyan ki
mentes ettő l teljesen?). IOs kl merné olyan magabiztosan állítani, hogy nem
ugyanannak a Teremtő Istennek szabad Lelke lebeg kelet vizel felett, mint
amely Lélek oly termékenyítően tudott hatni az elmúlt kétezer év alatt nyugatnak sokszor posványos vizei ben gyökerező kultúráira?
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Pálnak előszö r még csak sejt elme se volt arról , hogy Istennek milyen nagyszámú népe rejtőzött ismeretlenül Kor intusban (ApCsel 18,10). Keleten biztos
még nagyobb számú nép keres i az üdvösséget. S ez a nagyszámú nép is az
Úr Jézusé . Ki tud ja, nem közelebb vannak ezek a ..keleti " misztikus keresők
az lsten országához , mint ezt edd ig gondolni és hinn i mert ük volna?
Buddháról jegyezték föl ezt a bájo s legendát : Egyszer prédikációra gyűltek
össze hlvel a ..Keselyű " hegyen . Am, mekko ra volt meglepetésük, mikor Buddha,
ahelyett hogy szólásra nyitotta volna aj kát, szeli den rájuk mosol yogva néhány
szál virágot kezdett el forgatni ujjai között. Egyik öreg tanltványa v ill á m s ze rűe n
felfogta a Mester néma tanltását, és boldogan visszamosolygott.
Az Úr Jézus egész biztosan rögtön fölfogná ennek a virágos mosolynak a
mélyebb értelmét, és ugyano lyan boldogan visszamosolyogna rájuk . . .
1 O. Knowles : The Nature of MystIcism. N. V.• 1966. 2 C. J. Chapman: Splrltual Letters
of J. Chapman, Sheed & Ward. London. N. J.• 1935. 3 A. de Mello S. J.: Sadhana, a
Way to God, Guyarat Sahlt ja Prakash, Anand , India. 1978. 4 Mori. Maszahlro : The Buddha
ln the Robot. Kósel Publ., Tokyo, 1982. 5 A . de Mello S. J.: The Song of the Blrd, Anand,
India. 1982. 6 J. Schloegl : The Wlsdom of the Zen Masters. Sheldon Press. London.
1975. 7 Fr. Copleston S. J.: Relig ion and the One, Phllosophles East and West. Search
Press, London. 1982. 8 H. Waldenfels S. J.: Absolutes NIchts. Zur Grundlegung des
Olalogs zum Buddhlsmus und Christentum , Herder, 1978. 9 Suzukl, Teltaró Oalsetsu:
Essays ln Zen Buddhlsm . I- I I. Kyoto-Oxford . London (rokvo). 1927/33 . 10 Nyugati olvasók számára nagyon hasznos olvasmányok lehetnek J. Dumouli n. Enomlya·Lasalle . W.
Johnston ezlrányú könyvel . valam int Th. Merton néhány érdekes munk ája [cf. Mérleg
1983/ 2. 188-195; 1984/3 , 269-275) . 11 A oyama Shundó [zen apáca, több könyve jelent
meg): Okakura Tenshln. The Book of Tee; Igucsl Kalsen, Famous saylngs (teeceremony).

Puskely Mária
SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT BOLDOG ERZS~BET
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énbennem, én Obenne. Nincs más dolgom.
mint hogy Ot szeressem . hogy hagyjam magam szeretni mind ig, minden körülmények között . éberen a szeretetben, a hit közegében
élve . lelkem a lel kében, szivem a Szlv ében,
szemem a szemében.

A riporter előszava

Igen, személyesen ismer juk egymást.
Többször megfordultam Dijonban ; utoljára 1978 júniusában tíz napig vendége skedtem a Boulevard Carnot 4. szám alatti kol ostorban. A követ ke ző évben
az egész épülettömböt, templ omot lebo ntották, a közösség ki költözött egy Dijo n
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közelében fekvő csendesebb helyre. Engem azonban Erzsébet még abban a
házban fogadott, ahová elsőáldozó korában látogatott el először, ahová 21 éves
korában belépett és ahonnan 19D6-ban kivitték a di jon i köztemetőbe .
Megmutogatott mindent, ami csak érdekelt : első betű it és fogalmazványait
tartalmazó Irkált, fiatalkori fel jegyzéseit, verseit. Belelapozhattam Naplójába ,
forgathattam levele it és elo lvashattam két utol só lelk igyako rla ta alka lmával írt
feljegyzéseit. Végigvezetett a múlt század derekán épült neogótikus kolostorban. Az e lső di joni kármel alapítása (1605) Avilai Szent Teréz kortársa, Jézusról nevezett Anna nevéhez fűződ ik. A francia forradalom felszámolt a a k őzős
séget. 1854-ben épült meg az új kármel. Erzsébet bevezetett egyszerű cellá jába: megmutatta az ablakból látható kis kert- és égdarabot. Végigjártuk a vörös
ko ck akő v e l kirakott fol yosókat , a re cs e g ő fa lépcsőket , megnéztük azt a betegszobát, ahol uto lsó heteit élte . Innen átment ünk arra a parányi imakórusra, ketten éppen csak elfértünk benne - ahonnan betegség e idején követte a k özös zsolozsmát , és ahol súlyos rohama iban hétrét görnyedve erőért könyörgött.
A betegszoba mellett erkély húzód ik ; amIg járn i tudott, itt imádkozott, varrogatott. Fájdalmakkal telt éjszaká in innen szemlélte a csillagos eget, várakozva a hazatérésre. Megmutatta természetesen a templom baloldalán nyfló
imakórust. A r ácsen át a Mária oltárra lehetett látni. Kezembe adta latin zsolo zsmáskönyvét, végig pergette előttem rózsafüzére szemeit , kezembe adta fogadalmi keresztjét. Tudta, hogy élettörténetét szeretném tőle hallan i. Nem a róla
szóló könyvek alap ján, hanem egyenesen tőle . Mivel már évtizedek óta ismertük egymást, könnyű volt őt rávennem , hogy " nyil atkozzék" . Bemen tünk hát
abba a nagy szobába, ahol írásai sorakoztak szép rendben . Testvéri kezek az
elmúlt évtizedben leltározták ír ásalt, időrend i sorrendbe rakták , kommen tálták ,
ml több - tette hozzá mosolyogva - még a helyes írási hibákat is elt üntették l
Hellye l kínált. Szemben ültem vele , hogy megfigye lhesse m minden mozd ulatát, nagy fekete szeme játékát. O ped ig dallamos szép hangján feli dézte testvér a testvérne k - rövid élete történetét.
" . . . trombitaszó volt az e lső hang. ami néhány perces koromban megütötte
fülemet. I:desanyám elbeszélése szerint hangos sírással válaszoltam . A llf tólag
ez volt zenei talentumom e lső megny il vánulása. 1880. jú lius 18-án, vasárnap
láttam meg a napvilágot a Bourges melletti Avor kato nai táborban. I:desapám,
Franc;ois Joseph eatez itt telj esrtett éppen szolgálatot. I:desanyám , Marie Rolland 34 éves korában adott nekem életet ; édesa pám akkor már 48. évében járt.
Mindketten katonacsaládból származtak. Egy évvel korábban , 1879-ben házasodtak össze Saint Hilaire-ben. Mária Magdolna ünnepén , júli us 22-én kereszteltek meg. A Marie Elisabeth nevet kaptam , Magyarországi Szent Erzsébet lett
vé dősz e nt em . Később sok történetet hallottam róla. olvastam Montalembert
híres E lisabeth de Hongrie c. könyvét is. 14 éves lehettem, amikor ezt az imát
fogalmaztam védószentemhez :
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Emlékezzél meg, 6 Szent Erzsébet, védőszentern és Isteni oltalmaz6m, hogy
a te kis védenced vagyok. Jöjj segitségemre ezen a puszta földön , támogass
engem gyöngeségeimben. Add meg nekem szép erényeidet, szelid alázatodat ,
nagy szeretetedet. Eszközöld kl Istentől, hogy hibáimat erénnyé változtassa ,
amint azokat a kenyereket, amelyeket vittél, r6zsává változtatta. Add meg,
hogya remény szárnyán repüljek az ég felé, és amikor majd lsten magához
hiv, jöjj és Te fogadj majd az lOg kapujában . Igy legyen. - Elisabeth Catez.

Itt Avorban készült rólam az első fénykép , kb. 9 hónapos koromban. Elég
rémülten tekintettem a fekete lepelbe burkolt gép felé . Ellenszenvemet már
nyiltabban kimutattam másféléves koromban : a tőlem telhető legharagosabb
képpel pózoltam a fényképésznek. Abban a pillanatban egyetlen vigaszom
Jeanette, kedvenc babám volt. Ot akartam elringatni. Ekkor már tudtam beszélni , énekelgetni.
Avor után másfél évig Auxonne táborában éltünk, aztán Dijonba költöztünk
Rolland nagypapa szép házába. Négy éves korom körül , amint ezt a mellé kelt
fénykép is tanús ít ja , már megmutattam alaptermészetem minden előnyös és
hátrányos vonását. A világból érkező benyomásokra általában haragkitöréssel
válaszoltam, indulatos, sírásba fulladó kiabálásom felverte az egész lakást.
I:desanyám tudott velem bánni , a szeretetére való hivatkozás volt egyetlen eszköz arra, hogy alábbhagyjak a dühhel és kiabálással. - Szenvedélyes, tüzes
természet , Igazi katonagyerekl - állapították meg rólam akkoriban nagy jóakarattal. 1883. február 20-án kishúgom született, Marguerite, a drága kis Guite.
Csöndes , szelid természete soha nem okozott gondot szülelrnnek, persze nekem sem, mert mind ig azt csinálta, amil én akartam.
Nagyapával vagy édesapával mindennap kisétáltunk a városba . Utunk célja
a Saint-M ichel plébániatemplom volt, de lassanként megismerkedtem szép
városunk többi nevezetességével ls. A város szívében laktunk, közel volt hozzánk a Sainte Benigne székesegyház , mellette a püspöki palota meg a városháza. Egy kis tér közepén a városi színház, a Boulevard Carnot elején egymással szemben a kármelita kolostor és a zsinagóga. Innen nem messze pedig
a Salnt Pierre és a Jó Pásztor templom. Két utcával arrébb emelkedett a domonkosok kolostora.
Első tanrtónk édesanyánk lett. O ültetett először a zongorához is, szép hangú planlnónk volt. A zenével soha nem tudtam betelni, naphosszat elültem
volna a fehér-fekete billentyúk mellett.
Az 1887-es esztendő a gyászt jelentette kis családunk számára. Februárban
meghalt Rolland nagypapa , nyolc hónappal később pedig , október 2-án édesapám hunyt el szívroham következtében. EI kellett hagynunk a Rue Lamartine
kényelmes házát. A Rue Prieur-de-la-Cöte-d'Or sarkán béreltünk szerényebb
lakást. A kapitányi nyugdíjból kellett megélnünk. Nem nélkülöztünk, de sokkal
nagyobb beosztással éltünk, mint azelőtt. Talp ig feketébe öltöztünk mind a
hárman , amint ez a fénykép ls mutatja. Lakásunk egy része látható rajta; édesanyám az ablakban könyököl, mi ketten kint állunk mellette az udvaron. Húgom
szeliden nézett a világba, az én arcomon inkább keménység látszik. Guite ké-
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sóbb így jell emzett: "I gen élénk volt, gyakran elragadta a harag, olyan igazi
harag, néha valóságos kis ördög ként viselkedet t." A kitöré seket boc sánatkér és
és fogadkozás követte, hiszen senk inek sem aka rtam fájdalmat okozn i, legkevésbé édesany ámnak és Guite-nek. Nyolc éves koromb an végeztem el elsó
szentgyónásomat. Ettól a pillanattól kezdve állandó harcb an volt am önmagammal, küzdöttem szenvedélyes, kitörésekre haj lamos természetemmel. Hányszo r
szorult ökölbe a kezem, hányszor harap tam ajk amba, hogy ne vágjak vissza,
hallgassak, ne . rc bbanjak'', amikor forrt benn em a vér I 1888-ban írat ott be
édesanyám a konzervatóriumba. Tanáraim szeri nt rend kívüli tehetséggel rendel keztem. I:n csak annyit tudok, hogy a zongora melle tt mind ig egészen elememben éreztem magam . A gyermekhangversenyeken sem izgultam, ill etve csak
egyetlen elismerésre vágytam, édesany áméra . Ú pedig el ég szű km ar kúan mérte a dicséretet, nem akarta, hogyelkapjon az öne légül tség. Tud tam, hogy a
hiúság is hibáim köz é tar tozi k, s igen tuda tos an küzdö ttem ellene. Egy gyermekhangverseny elótt arra kértem a Szent Szüzet, ha ott hiúságom mal megsérteném a jó Istent, ne enged je, hogy részt vegyek rajta. Félte m ugyanis, hogy
megint nagyon megtapsolnak. Este aztán oly an fülfájá s fogott el , hogy egész
éjje l le se huny tam a szemem , s persze a hangversenyre sem mehette m.
Karácsonykor, újévkor levéllel szereztem meglepetést édesanyámnak . Hozzá
virágokat rajzoltam, s biztos voltam abban , hogy ennél nagyobb örömet nem
szerezhettem volna neki. 1889. j anuár 1-én pl. ezt a levélkét kézbesítettem a
szomszéd szobába:
Drága Anyukám , boldog új évet kivánok neked és egyben megígérem. hogy
Jólnevelt leszek, engedelmes. többé nem haragítalak meg, nem ls sirok, példa.
kép leszek, hogy neked örömet szerezzek. Mindent elkövetek azért, hogy ígére·
temet megtartsam, nehogy ígéretem hazugsággá vállon, amint ez már meat örtént, Hossz ü-hossz ú levelet akartam neked írni. de nem tudok többet Imi. Meg·
látod azért, hogy nagyon jó leszek. Olell ek, anyukám , drága kislányod, Elisabeth
Oatez.
Az év végén , amikor ismét jókívánságaimat akartam kifejezni , levelem úja bb
fogadkozásokat tartalmazott :
Drága anyukám, most hogy már nagyobb vagyok, szel íd, türelmes. engedelmes.
alkalmazkodó kisl ányod leszek, soha nem fogok haragudni. Es mivel én vagyok
az I dős e bb, példát kell adnom kis húgomnak. Többet nem ellenkezem vele, hogy
elmondhasd, te vagy a legboldogabb édesanya. Remélem, hamarosan első
szentáldozáshoz járulhatok, és akkor még jobb leszek, mert Imádkozom a jó
Istenhez, hogy tegyen jobbá. - Olel egész sz fv éböl, Elisabeth Catez.
Az elsó szentáldozásomat mege lózó plébán iai oktat ásokra édesanyám kísért el. 11 éves koromban, 1891. ápr ilis 19-én fogad hattam e l ő sz ör szívembe
a szentségi Jézust. Azon a napon minden olyan ragyogó fehér és tiszta volt,
mint hosszú ünnepi ruhám és fátyo lom . Szívemet béke és kimondh atatl an öröm
töltötte el. " Ezen a napon egészen egymásnak adtuk magun kat." Emlékszem ,
amikor kiléptünk a plébániatemplomból , egyik kis bar átnóm kérd ésére ezt
mondtam: "Nem vagyok éhes; Jézus egészen eltöltött magávaL " Elsó bensó séges találkozásunkkor megértettem, hogy Jézus szeretet, és ha Úrá tekintek,
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mindent szépnek, boldogrtónak találok. Megtapasztaltam, mennyire átalakít ez
a Szeretet. Könnyebbé , " sikeresebbé" vált a küzdelem Indulatos természetemmel.
Még azon az áldott napon, délután, meglátogattuk a kármelt. Jézusról nevezett Márla anya nevemet magyarázva ezt írta egy kis kép hátára: " Neved
misztériumot rejt. Gyermekem , szíved ezen a földön lsten , a szeretet Istenének
háza." Nos, ez a gondolat, hogy szívem a Szentháromság " házikója" , állandó
lakóhelye, egyre mélyebb gyökeret vert bennem , mígnem majd egész életem
misztériumát összefoglalta. Ebben az időben már hallottam valamit Szienai
Szent Katalinról , tudtam , hogy szívesen vonult vissza szíve kis kamrájába, hogy
ott Mesteréve l ld őzzék és örömére legyen. Ezt próbálgattam én ls.
Két házitan ító járt hozzánk . Szívesen tanultam, de legboldogabb akkor voltam, amikor ismét leü lhettem a zongorához. Naponta hosszú órákat töltöttem
a hangszer mellett, közben kijártam zeneórákra. Mind ig nehezen fogtam neki
az otthon i házi feladatoknak, de - hogy Guite-nek jó példát adjak - , igyekeztem azokat is jól megcs ináln i. A helyes írás soha nem volt erős oldalam, a pontozás meg örök életemre " pontatl an" maradt. Ha jól emlékszem , 14 éves Iehettem, amikor egyszer házi dolgozatként önmagamat kellett jellemeznem. Ime
a portré :
Kicsit kényes téma , hogy az ember megrajzolja lelki és erkölcsi arck épét. de
összeszedem bátors ágomat és munkához látok . . . Büszkeség nélkül rneqállaplthatom, hogy személy iség em mindent összevetve nem ellenszenves . Barna vagyok . koro mhoz képest elég magas. azt mondják . Csillogó fekete szemem van.
sürű szemöldököm komoly külsöt kölcs önöz. Egyébként személyem jel enté kte len . E lbűv öl ő lábaim mlatt , mint Bertha kir ályn ét. engem ls hosszúlábú Er.
zsébetnek nevezhetn ének. Ime ez küls ö portr éral Ami az erkölcsi oldalt illeti :
meg kell jegyeznem. hogy meglehetősen jó karakterem van. Vidám vagyok . és
- be kell vallanom - egy kics it szeles . Jó szIvem van. Természetem szerint
hiú vagyok. Anélkül, hogy a t ürele m péld aképe lennék . ált alában tudok rnaqamon uralkodni. Nem szokt am neheztelnl. Ez az én erkölcs i képem . Megvannak
a hibáim. és sajnos kevés a jót ul ajdonságom. Remélem , azért néhányat el fogok
s al átltan ll - Végr e megcsináltam ezt az unalmas házi feladatot . nagyon el éqedett vagyok.

I:desanyám fiata lon bevezetett a dijoni társadalmi életbe. Először az unokatestvérek körét b ővítette , aztán bejutottam a szalonok világába is. Ha felkértek.
szívesen zongo ráztam. és olyankor elveszett körülöttem a világ . Valójában Jézusnak játszott am, akinek 14 éves koromban örök tisztaságot fogadtam.
Egy napon a szentáldozás után ell enállh atatlan vágyat éreztem . hogy Ot válasz.
szam j egyesemnek. Azonnal örök szüzességet fogadtam nekI. - Egy másik
alkalomm al a Kármel szó hangzott fe l lelkemben: nem volt már más vágyam.
mint hogy elrejtőzzem rácsa mögött.

Jézus jelenléte tartott fogva akkor is, amikor táncoltunk, találós kérdésekkel
szórakoztu nk, é lőképet alak ítottunk. Nagy örömet jelentettek a nyári vak ácl ók,
sokat utaztunk. I:lveztem a falu csend jét , termékeny pompáját, a szabadságot.
Sokat zongo ráztam, tanultam is még valamit, segrtettem a ház körül meg a
plébán ián. Tagja voltam a templomi énekkarnak. társaimnal együtt én is jár-
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tam betegekhez, katekizmust tanítottam a dohánygyári munká sok gyerekeinek.
Hosszú barna hajamból 16 éves koromban ép ítettem először kontyot, és kezdtem magam komoly felnőttnek érezn i. 17 éves koromban beszé ltem először
édesanyámnak a kármelről. Persze hallani sem akart az ügyről , sőt a legszigorúbban megtiltotta, hogya kolostorba betegyem a lábam. Eladósorba kerül tem, egy jó házasság volt édesanyám minden kívánsága . Becsü lte ugyan a
szerzeteseket, na de miért éppen az ő lánya ... I Azt gondolta, az utazás majd
jobb belátásra késztet. Bejártuk Franc iaország nagy részét, megt ekintett ük a
párizsi világkiállítást, eljutottunk a Pirreneusokba, hosszabb körutat tett ünk
Svájcban. Kimondhatatlanul szerettem a természetet. Leg inkább a tenger búvölt el.
Hogy mfly gyönyörú, mérhetetlen, nem tudom kifejezni! Szeretem ezt a hat árok és korlátok nélküli horizontot! Mama és Guite aIIg tudtak kiragadni a szemlélödésből, azt hiszem, kicsit unalmas társnak tartottak.
Marsellle-ben meglátogattunk egy óceánjáró hajót, engem borzasztóan érdekelt.
Mama viszont Iszonyúan félt, mert a kis bárka, amelyen odahajóztunk, nem
volt valami biztonságos. Boldog volt , amikor Ismét földet érzett a lába alatt,
s egyáltalán nem osztotta a tenger Iránti lelkesedésemet.
Legjobban a Grande Chartreuse-t csodáltam meg. Ha tudná, mflyen sz ép a
pusztaságnak ez az útja, milyen zöldek, dúsak az erdök .. . Ez a legmélyebb
magány, amelyröl egyáltalán álmodni lehet. Az ember azt hinné, hogy száz rn érföldre van a világtól, annyira el van veszve a vad klnézetú hegyek között , Nő.
vérek egy kis zárdájában aludtunk, szemben a Chartreuse-zel. egy kis cellában,
Irgalmatlanul kemény ágyon , mivel a Grande Chartreuse-ben a vezeklés szel.
leme uralkodik.
Edesany árn azt remélte, hogya társas összejövetelek, ten íszpartik , utazások
során majd olyan ismeretség re teszek szert, amely egy bi ztos , jól megalapozott
házassághoz vezet. IOn meg bölcsen hallgattam .
Kb. 19 éves voltam, amikor kezembe került Szent Teré z anyánk A tökéletes·
ség útja c. múve. Nem tudtam betelni vele. Egyrészt arra tan ított, hogyan maradjak meg még húségesebben szívem kis kamrá jában , másrészt feli smertem
benne bizonyos élményeket, amelyekkel az imában Jézus már mega jándékozott. Ugyanakkor erőt is merrtettem a könyvből , hogy húséges bizalommal várjak a kármelre. Ugyancsak ebben az i d ő b e n olv astam az alig néhány éve meghalt Lisieux-i Teréz nővér önéletrajzát. Ha a " nagy" Szent Teréz lelki anyám
lett, a " kicsi" Terézt lelki testvéremnek tekintettem. Szórakozások , utazások,
összejövetelek sokaságában éltem, de való jában már kármel ita voltam . Jézus ,
a lelkemben lak6 Szentháromság kötötte le figye lmemet. Soha nem volta m
egyedül. Kötelezettségeimet természetesen nem hanyagol hatt am el , ezért igen
korán keltem. Hány gyufát kellett reggel eltúntetnem, mert éjszaka többs zör
fölébredtem és megnéztem az órát l Nem akartam elkésn i a Jézussal megbe szélt kora reggeli találkozó ról. Mire reggel 7-re szentmisére mentem , a nap
egy Jó része már mögöttem volt.
1899. március 4-től április 2-ig a redemptori sták tartottak nagy lelkigyakorlatot Dijonban. Előkészületül - mivel külső vezeklésre nem kaptam engedé lyt ,
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ui. egyszer megpróbáltam és be lebetegedtem -

a belső önmeg tagad ás kor-

látlan területét választo ttam .
Jézusom, Mesterem, nagy Szerelmem, felajánlom Neked akaratomat, hogy
egyesltsd a te akaratoddal. Minden e rőm m e l húséges akarok lenni [öfeltételemhez, hogy mindig megtagadom magam. Ez nem mindig könnyú, de Veled, én
Erőm és IOletem, vajon nem blztos-e a g yőzelem?!
Eljártam az elmélkedé sekr e, szorgalmasan je gyeztem, aztán ami i d ő m csak
maradt, Jézussal töltöttem, le h etőle g Mária köze lében . Szerett em vo lna egy
i smerősöm megtérés ét kie szközöln i ; az Atyától ajánd ékba kértem Mo nsieur X.
lelkét, hogy J ézusnak adhassam. Felajánlottam érte életem et, válla ltam érte
min den elképzelhető ál dozatot.
Az egy hónap os lel ki gyako rlat nagy kegyelmekke l gazdag ítot t. Meg ajándékozott többek között a szenved és vágyával. Szom jaztam arra , hogy lelkeket
adjak Jézusnak. A ltalános gyón ást végezte m, és mérhetetJen hálával fogadtam
a hivatásomat me g erős í tő szavakat. Komo ly elhatár ozást tett em, hogy test véreimet mindi g mentegetn i fogom , nem fogo k it élkezni. Egy napon kimondtam,
hogy " eleve elfogadok mindent l" azért a bűn ö sért , akiért annyit könyörögtem .
Bármi árat hajl andó vagyok fizetni , csak Jé zusnak öröm et szereshessekl Szívem égett a szer etet tüzében. Jézu s áldozatáért áldozattal, szer etetéért szeretettel akartam válas zoln i. Márc ius 30-án felajánlottam magam a világ bűneiért .
A télt em, hogy szívem , él etem többé már nem az enyém . . .
Ez a nap még egy meglepet ést tartogatott. I:desanyám felindultan közölte,
hogy val aki meg kérte a kezem, fényes házasság van kilátásban. Nyugod tan
mondtam nemet, mi re ő izgatott an arr a kért, gondoljam meg , várjunk még
nyolc napot. Mondtam ne ki, hogy dö ntésem ugyanaz lesz nyolc nap múlva is,
de ha ez neki meg nyugtató, hát várjo n még a végle ges válaszad ással. Húsvét
vasárnap ért vége t az egy hónapos le l kigyakorl at, és Mo nsieur X. nem jelent
meg, sőt az őt felkere s ő szerzetest is a leg merev ebben elu tasí tott a l Szívem
majd meg szakadt a fáj dal omtól , együtt szenvedtem az elu tas ított Jé zussal!
Aztán ismét Márián ak ajánl ott am ő t. - Nyo lc nap múlva már nem ke ll ett részleteznem, miért nem akarok fé rjhez menni. Nem az vo lt a hivatásom. I:desanyám megértette és eng edélyt adott, hogy ismét meglátogas sam a kármelt ;
onnan mindig megerősödött szeretettel tér tem haza.
Megigérem Jézusnak, hogy valahányszor alkalom nyill k rá, megalázom. meqtagadom magam Iránta való szere tetb öl. és arra kérem szeretett Jegyesemet,
segitsen, hogy életem az állandó ima élete legyen. a szeretet aktusa. Semmi
se t ávo líts on el tóle. Úgy éljek a vil ágban. mintha nem lennék a vil ágban, hogy
szivemben kármelIta legyek, és mindig ott tartózkodjam.
Szívemet az áld ozat ok apr ó vir ágaival diszítettem , benne a szerete t l árnp áját égett em. Közben új abb csoda tö rté nt: édesanyám kö nnyek között kijelentette, hogy mihelyt nagyko rú leszek, teh át 21 éves koromban, beléphetek a kármelbe, tö bbé nem támaszt akadályt. Sokat szenvedett ebben az évben a közeli
elv álás mia tt.
IOn magam teljesen isteni Szerelmesemre hagyatkoztam , nyugodt voltam, tudtam, kinek hiszek. Csak egyet kértem Tóle: hogy egész l elkemből szerethes-
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sem, igazi, erős, nagylelkü szeretettel! Újból kezdődtek az összejövetelek, de
már semmi sem tudott elszak ítant Tőle, hiszen az ember Érte tesz mindent, a
lélek legmélyéig hatoló Isteni tekint ete alatt . A világ kellős közepén ls rá tud
figyelni az ember a sziv csendjében, amely sziv csak az övé akar lenni!
Gyakran bejártam " kármelembe " , segítettem a külső nővéreknek a templom
diszítésében, barátnőimmel énekeltünk, ha kellett, muzs iká ltunk is. 1900 februárjának egy reggelén a kármel társalgójában találkoztam a domonkos P. Valléeval. "Ó, ez a páter a kezében tartja a Szenth áromsáqct!" - mondta a híres
szónokról tréfásan az egyik nővér. Nos, ő magyarázta meg nekem, mi is történik voltaképp a lelkemben. Hogy lelkemben él az Atya, a szer etett Fiú és a
Szentlélek . . . Alig vártam, hogy elhalIgasson, annyira elragadott ez a valóság.
Rendkívül nagy hatást gyakorolt rám, szavai nyomán szinte összeroskadtam az
isteni szeretet alatt. Soha nem felejtettem el, amit a végtelen szeretetről rnondot, "Aki keresi, szinte üldözi lelkünket."
Első szentáldozásom 10. évfordulóját a " puszta hitben " ünnepeltem . Soha
nem éreztem még magam annyira gyöngének, nyomorultnak, min t abban az
időben. De nem a vigasztalást, édességet kerestem, hanem Jézust, és azzal
bátorítottam magam, hogy azért szeret, mert ilyen gyönge vagyok.
Kötetre való levelet írtam ebben az utolsó időszakban. örömmel , szorongássai, fájdalommal vettem búcsút mindenkitől. 21. születésnapomra ismerő
seim fényes estélyt rendeztek. Köztük voltam, egész szeretetemmel, szívem
ugyanakkor békés csöndben Jézusnál időzött. Csodálatos, hogy a szeretet
milyen akrobatamutatványokra készteti a véges kis emberi szíveti Szívembe
akartam rejteni mindenkit, akit szeretek, hogya kármelen imádkozzam értük.
IOs oly sokan voltak . . . Csak Jézussal tudtam őket számontartan i.
Júniusban a lábam fölmondta a szolgálatot, majd két hetet ágyban töltöttem .
" Meg voltam fosztva a szentáldozástól, de a jó Istennek szüksége van-e erre,
hogy hozzám jöjjön? Ó, ki tudna minket elszakítan i Attól , akit szeretünk, Ak i
megragadott minket, hogy egészen magáévá tegyen?"
Látnom kellett édesanyám és Guite szenvedését. Velük gyötrődtem: a kereszt lábánál adtam nekik randevút, ott mindig megtalál nak majd . ..
1901. augusztus 2-án reggel közösen részt vettünk a szentmisén, majd édesanyám a klauzúra ajtajához kísért. Jobban szerettem őt, mint valaha, és tudtam, hogy Jézus kárpótolja majd élete legnagyobb áldozat áért. Megöleltük egymást és én már bent is találtam magam a szent kármelben . Jézusról nevezett
Germaine anya és a közösség fogadott.
Elsőpéntek volt, szentségimádás az imakóruson. Germaine anya itt ajánlott
fel először az Úrnak. Aztán elfoglaltam a cellámat, amelynek legfőbb és egyetlen ékessége egy korpusz nélküli nagy fakereszt.
A dijoni kolostor új kármel alapítására készü lt, munka teh át akadt bőven.
A Kármelen mennyországomat találtam meg a földön, drága magányomban ,
ahol egyedül lehetek Istennel. Mindent Vele teszek, isteni örömmel megyek
mindenhová. S öpr ök vagy mást dolgozom, vagy imádkozom, mindent jónak, elragadónak tartok, hiszen mindenütt Mesteremet látom!
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Az első napokban megkérdezték többek k öz őtt, milyen vértanúsággal szeretnék meghaln i. " Mindegyik tetszik, de legjobban a szeretet vértanúsága." Meg
hogy melyik szentet szeretem a legjobban. "Szent Teréz Anyánkat , mert ó a
szeretetbe halt bele. " Germalne anya, aki mindössze tíz éwel volt idősebb
nálam, igen nagy belső szabadságra nevelt. Kövessem a Szentlélek ihletését,
gyakran csak ezzel bocsátott utam ra. Repültek a hónapok, boldogságom nem
ismert határt. December 8-án kaptam meg a Kármelhegyi Boldogasszony sarutlan nővérei egyszerű ruháját. A mennyországban éreztem magam. Megvaliottam perjelnőmnek , alig tudom a rám ZÚduló kegyelmeket elviselni. Alig telt el
azonban néhány nap, ismeretlen szorongás, aggályok, sötétség vett birtokába.
Al ig tudtam megküzdeni érzékenységemmel, pedig azt hittem, már régen legyőztem ezt az alaphibámat, az imában pedig , amely eddig mindig az öröm
és erő forrás át je lentette, csak unalmat és keserűséget találtam. "A kármelita
olyan lélek - mondogattam magamnak a legsötétebb órákban -, aki a Megfeszítettre tek int szüntelen." Hányszor egyesültem Urunk getszemáni kínjaivall
Lassan, haladtam, amikor repülni szerettem volnal At kellett élnem a jóra való
telj es tehetetlenségemet, meg kellett tanulnom, hogy a sivatagban járjak és
feltétel nélkül bízzak Jézus vezetésében. Aggodalmaim a fogadalom előtti lelkigyakorlatban a tetőpontra hágtak. Kételkedtem hivatásomban . Elöljáróim megnyugtattak, én pedig
a nagy napot megelőző éjszakán, mik özben a kóruson várakoztam a Jegyes
érkezésére , megértettem, hogya földön megkezdődött mennyországom, mennyország a hitben, szenvedéssel és feláldozottsággal Azért, akit szeretek.

1903. január 11-én, Urunk megkeresztelése ünnepén tettem le örökfogadalmamat.
Minden beteljesedett, helyesebben megkezdődött, mivel a fogadalom csak haj.
nal; j egyesi élete m mindennap szebbnek t űnt, ragyogóbbnak, mindennap jobban
elbor ltott a béke és a szer étet .

A következő két év észrevétlen csendben telt el. Részt vettem a közösség
minden munká jában , szolgálataiban , kezdve a nagymosástól a takarításon keresztül a főzés ig. Allandó munkaköröm is volt : a portán segítettem - ez főképp
ezer apró ügyelintézését, türelmes kibogozását jelenti -, továbbá a varrodában dolgoztam, a nővérek habitusait varrtam, foltoztam. Az ősi Regula szellemében azon voltam, hogy szívem állandóan az Úrnál maradjon . "t:des kettes"
volt az egész nap, hajnaltól lefekvésig. Meg kellett tanulnom, hogy kiegyensúlyozottan dolgozzam, soha ne vesszek el a teendőkben. A lábasok, fazekak
között soha nem volt elragadtatásom, mint Szent Teréz anyánknak, de én ls
imádtam Ot, a köztünk Jelenlevőt. Kimondhatatlanul szomjaztam a csöndet,
hogy Orá figyelhessek, Istenem örök Igéjére. A nővérek olykor húztak is, amikor különféle erénygyakorlatokról esett szö : " Csönd, hallgatás, ugye Erzsébet

növ érünkv!"
Egy napon a pihenés kor valaki felhívta figyelmemet Szent Pál mondatára :
" Isten dicsősége dicséretére teremtett mlnket." Megtaláltam az idézetet az
Efezusi levél elején , és a gondolat egészen elragadott. Lelkem mélyén úgy
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éreztem, a "d icsőség dicsérete " az az ..új név" , amelyen lsten engem nevez.
E névben, ..laus gloriae" megta láltam sajátos hivatásomat , kármelita hivatásomon belül. Ettől kezdve ezért éltem a szerete tben , hogy a Szenthárom ság
..d icsőség ének dicsérete " legyek.
Szent Teréz anyánk és Keresztes Szent János műve it ezután is állandóan
forgattam , de most elsősorban Szent Pál lett tanítóm esterem . " Az örö k éle tet
közölte velem. " Levelei Krisztus lelkét fedték fel előttem , s nekem nem volt
más dolgom, mint elmerülni benne.
Ot kell néznem mind ig és csöndben maradni . . . Mindez oly egyszerü ... KI·
mondhatatlan, amit lelke m mély én tanít . M indent megvll ágosít, kiel égíti mlnden Igényemet .
Hallgatok, hogy O te ljes könnyeds éggel áradhasson sz ét bennem . . . Bennem
lakik a szeretet: egyet len gyakor lat om, hogy önmagamba tér jek , és elveszítse m
magam abban, aki jel en van.

A lelkekért akartam m eg s zen te lődn i , hogy épü ljön és töké lete sedjék az
Egyház teste. Mélyen átél tem, hogy egyetlen testnek vagyunk tagja i, és a legtöbb, amit testvére imnek adhatok, a benn em növekvő isteni élet. Ez volt az én
kármeli ta apostoli tevékenységem; feltétlen bizalommal hittem, hogy akkor
szeretem leg jobban, a " leghasznosabban" testvéreimet, ha a bennem é lő
isteni szeretettel veszem körül őket. Ha hűtlenségen , hibán kaptam magam,
azonnal a Szeretetnek adtam . Ebben a szeretetben éltem meg a földön a tisztltótüzet.
A vasárnapokat, ha nem volt más elfoglaltságom , imádásban töltöttem. Mi
más ez az adoráció, mint a szerető szív ekszt ázlsa, a Szentháromság d ics ő 
ségének ujjongó dicsérete I Az Eucharisztia előtt töltött órákban tal álkeztam
enyéimmel , és ők is tudták, hogy Jézus előtt mind ig megta lálhatnak. Egy voltam szeretteimmel és azzal a megszámlál hatatlanul sok testvéremmel, akinek
a szeretetben életet akartam adni.
Közben Guite férjhez ment , hamaro san megszületett e l ső kislányuk , aki
szintén az Erzsébet nevet kapta. Amikor megl átoga ttak, büszkén szemlé ltem
kis unokahúgomat: szeme lehunyva, két kis karja összefo nva szíve fölött. Ime,
"Isten házikója", a kis Sabeth, a Szentháromság imádója l Crangyala akartam
maradni, hogy majd mindig teljesítse neve sugallta hivatását. Akkor még nem
sejtettem , hogya kis Erzsébet majd ugyanc sak a dijoni kármel boldog lakója
lesz . . . (Sőt - szólal meg a Riporter - még megér i nagynén je boldoggáavatását. Most persze már hajlott kis öreg , de mosolya ma is a kis Sabeth-é .) Időn
ként mi is kaptunk hírt a Franc iaorsz ágot akko riban uraló egyházellenes politika megnyilvánulásairól , a szerzetesrendeket sújtó újabb törvén ye krő l. 1904ben megúj ltottam hazámért tett élettelajánlásomat.
1905 elején kezdtem érezni a betegség első jeleit. Soha nem voltam túlságosan erős fizikumú, elég gyakran fájt a fejem, de most valami a lapve tően
megváltozott. Néha már kora reggel olyan iszonyatos fáradtság fogott el, olyan
túrhetetlen fejgörcs, gyomorfá jdalom, hogy nem tudtam, hogyan marado k talpon egész nap. Nem sokat adtam az egészre. Ha volt lehetőségem , tartottam
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egy plusz imaórát , és attól mindjárt erősebbnek éreztem magam. Látva gyöngeségemet Germaine anya felmentett a szigorú rendi böjt aló l, munkámat is megkönnyítette . Mindez hiábavalónak bizonyul t. EI kellett j utnom a "puszta szenvedés " zónájába, ahol az embert már csak az önátad ó szeretet és a tiszta hit
vezeti tovább. A napirend megtar tása hősies e rőfeszí tést kívánt ; tudtam , szemem egy pilla natra sem vehetem le Róla, mert egyedül Tőle kapok erőt. Októberben végeztem el évi 10 napos lel kigyakorl atomat.
Ennek során oly magasztosnak túnt fel e lő ttem hivatásom, hogy arra kértem Jézust: ne késl ekedjé k, tegye tel jessé bennem életé t, hadd jussak el hamar arr a a szere tetre, amely Ot valóba n m egd icső í ti.
1905. dec ember 24-én d é lel őtt a jászo lt készítettem az imakóruson. A kicsi
Jézus akko r megértte tte velem, hogy következ ő szüle tésnapját már az Atya
házában fogom Vele ünnepel ni .. Gyakran ismételgettem Szent Pállal : "J:lek
én, de már nem én, Krisztus él bennem !" Tudtam , O fog felvezetni a Kálváriára
és a kereszten teljes íti be élet- és szeretetegységünket.
1906 nagyböjtjében azt hittem , elkövetkezett a boldog pillanat. Virágvasárnap megkaptam a szent Útravalót, de nagyszombaton ismét erőre kaptam. Még
nem j utottam fel egészen a Kálváriára . Átadtam magam egészen Neki az Egyházért, mint Szent Teréz anyánk. Aztán az elviselhetetlenségig fokozódó fizikai
fájdalmak között csak arra ügyeltem, hogy mozdulatlan csendben maradjak
drága " Hármam" társaságában. Igaz, a fájdalom várkastélyában laktam, de
soha nem egyed ül I Ha valam it kérdeztek tőlem, nem tudtam addig választ adni,
amíg csak meg nem beszéltem "Tanácsommal", .H ármammal". Anyánk szeretett volna a közösségnek megtartani, remélve , hogy még külön féle szolgálatokat tehetek szeretett Rend ünknek. Én azonban biztosan tudtam , hogya földi
elfogla ltságok már nem nekem valók. Aludn i hónapokon keresztül nem tudtam,
fájd alom tépte, marcangolt a egész bensőm et , benső t űz égetett, csak botra
támaszkodva tudtam néhány lép ést tenni. Igy tapasz taltam meg Urunk "túlságosan nagy szeretetét" irántam. Mindig mell ettem állt Mária, a Mennyország Ajtaja
(porta coe li), ő készítgetett a mennybe való belépésre.
Nem mondhatom , hogy önmagában szere tem a szenvedést ; azért szeretem ,
mert Ahhoz t esz hasonlóvá, aki Jegyesem és Szerelmem. - Nemcsak angyali
ti sztán akarok a mennybe jutni , hanem egészen Krisztusba öl tözötten.

Napi táplálé kom egy pohár tejre csökken t. Az iszonyú rohamok egyre gyakrabban jelentkez tek. Ilyenkor elvonszol tam magam a betegszoba melletti kis
imakórusra, és Jézus mind ig megadta a szükséges erőt. C, csak egészen Orá
kell hagyatkozni! - Szívem megte lt hálával mindazok iránt, akik szerettek és
akiket én szerettem. J:desanyámat lassan készítgettem az elválásra, és megígértettem vele, hogy ha a k üls ö nőv értől megtudja halálom hírét, azonnal letérdel
és hálát ad Istennek végtelen szeretetéért. Guite-nek, aki akkor már két kislány boldog édesany ja volt, rövid feljegyzéseket készítettem arról, hogyan
találhatja meg a mennyországot a földön. Ezt a titkomat hagytam neki örök64

ségül. I:desanyámnak gyakran írtam pár sort, el akartam őt vezetni a hitben
megélt boldogság útjára.
Gyakran jött hozzám az orvos . Tudtuk mind a ketten , hogy nincs segítség.
Egyszer műtétre gondolt, aztán már csak kezelésekre szorítkozott. Ez utóbbiak
rendk ívül kínosak voltak. Egyszerre borított el a fizika i fájda lom, a halálfélelem
és a bo ldogság. Drága " Hármam" azonban olyan közel volt hozzám, hogy végeredményben mind ig a boldogság került túlsúlyba. Mesterem arra tan itott,
hogy ne én válasszam ki a szenvedéseket, hanem Vele egyesülten merül jek
el a határta lan fájdalomban. Mélyen átéltem , milyen komoly feladat az élet. Minden pillanatot arra kaptunk, hogy egyre jobban belegyökerezzünk Krisztusba ,
hogy egyre inká bb hasonlók legyünk az Atya szeretett Fiához. Ehhez ped ig
egyetlen út vezet : elfeledkezn i önmagunkról , Jézu st nézni, Ot egyedül. Tő le
fogadni mindent, fájd almat , boldogságot. Mindez kimondhatatlan békét jelent.
Szerettem volna örökségbe hagyni lsten jelenlétébe vetett hitemet, a Szentháromsággal megélt be n ső s é g e s élet boldogságát. Ez a bensőséges szeretetegység volt élete m mindent besugárzó napja, ez jelentette az elóvételezett
mennyországot. Készült em a Bárány lakomá jára , miköz ben osztogattam kIncseImet, tel jességében akartam megélni mind en pillana t misztér iumát.
1906. október 22-én beöltözést tart ottunk. Boldoga n nézte m a fehé r ruhába
öltözött kis menyasszonyt. Túlá radó örömmel sejtettem, hogy hama rosan ugyanazon a helyen fognak engem felravatalozni. Októ ber utolsó napja iban annyira
elragadott a szeretet, olyan tűzze I árasztott el, hogy lényem legbensejében
éreztem: halálos sebet ütött rajtam . Október 29-én találkoztam utol jára édesanyámmal, Guite-tel és két kis unokahúgommal. Több é már nem tudtam elhagyni a betegszobát. A hó utolsó napj án ismét megkaptam a szent Útrava lót.
Mindenszentek ünnepén epedő vággya l hallottam a harang zúgást, azt hittem,
már hazatérésem pillanatát ünnepli.
Minden e lmúlik. Az élet alkonyán cs ak a szer etet ma rad meg. Mindent sz eretetbő l kelJ tennünk, te ljes en elfel edkezve önmagunkról. A Jó lsten anny ira
szereti azokat, ak ik feledi k önmagukat . Ú , ha mindig ezt tett em volna l
Mennyire megtapasztaltam az uto lsó kilenc nap halálküzdelmében , hogy
"Istenünk emésztő tűz i " Parázson izzott , lángban égett egész testem, és képtelen voltam akár csak egy csepp vizet is lenye ln i. Határta lan boldogsággal
vettem tudomásul : az Atya arra méltatott , hogy hason ló legyek szeretett Fiához, a Kerosztrefeszítetthez. Jézus ped ig egyet len mozzanatot sem mulasztott
el, hogy a Kálvárián egyesítsen önmagáva l. Harm inc-negyven évig is kész lettem volna ezeket a kínokat szenvedn i, hogy egész lényem fe lemésztőd jék a
" d i csős ég dicséretében", hogy életemet cseppenként adhassam az Egyházért !
Az áldozati ostya azonban már fe l emésztődött .. . Egy k irá lynő méltóságával
sürgettem a Királyt : Indul junk l Tűzben , gyötrelem ben elhamvadó életemnek
azonban még át kellett vergődnie a halálfélelem alagútján is. örökkévalóságomat ezért arra is akarom fordítani, hogy vilá gszert e a haldoklók mellett álljak,
mert Iszonyú a halál azok számára, akik csak az ideigvaló dolg oknak éltek !
5
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Szent Pál Leveleit kimondhatatlan hálám jeiéül az engem mind ig jól megorvosnak adtam és arra kértem őt, istengyermeki hittel olvassa az apostol tanítását, éljen e tanítás szerint, míg csak a Szentháromság örök világo sságában viszont nem látjuk egymást.
Egy reggelen valami csodálatos pálmát láttam . . . Nem tudtam, rám vár-e,
de szerettem volna megosztani valamennyi nővéremmel.
November 7-én még egyszer eljött drága orvosom . Nem tudtam titkolni előt
te örömömet : "Talán két nap mulva már ,Hármam' ölén leszek, hát nem csodálatos? Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi . . . Az egészen ragyogó,
lsten tisztaságát sugárzó Szent Szüz vezet majd be kézenfogva a mennybe . . ."
Ime, röviden ez életem története. Folytatom, az örökkévalóság hajnalán , amikor a " Három" színről-sz ínre látásának isteni miliőjében viszontlátjuk egymást.
Szentháromságról nevezett Erzsébet
" laus gloriae" in aeternum
értő

r g y i s t ö r t é n t - erős ítheti meg a Riporter.
Az agónia november 9-én reggel véget ért. A Keresztrefeszítettel együtt elmondhatta az Atya irgalmából : " Beteljesedett." "Atyám , ,Hármam', kezedbe
ajánlom életem" .
• ELJUTOTT A FI:NYHEZ, A SZERETETHEZ, AZ I:LETHEZI" Ennek jeiéül avatta
öt boldoggá II. János Pál pápa, 1984. november 25-én.

Az Ifjú Nemzedék életszabálya
1) lsten az Ideálunk.
2) Minden nép és minden népfaj ifjúságát szeret jük , mert Krisztust látjuk
bennük.
3) Kétsze res szeretettel válaszolunk azoknak, akik lemosolyognak minket.
4) Hüséges követői leszünk Máriának, Vezércsillagunknak.
5) Istent visszük a világba szeretetünkkel, énekünkkel , munkánkkal és rninden eszközzel , hogy így új társadalmat építs ünk.
6) Felajánl juk fáradalmainkat és szenvedése inket , a világ minden fiatalja rneq-

t érés éért.
7) I:lni, imádkozni, dolgozni fogunk azért , hogy egymásra találjanak a másvallású fiatalok.
8) A pápa a ve zetőnk és az Egyház a nagy család unk.
9) Küzdeni fogunk az egész világ békéjéért, mert ezáltal valósul meg a világ
egysége .
10) Megismertetjük másokkal is a Szeretetet, hogy mondh assuk az első keresztényekkei: "A tegnapé vagyunk, de már az egész világot meqhódítottuk!"
Chiara Lubich
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AZ EGYHAZ SZAVA

A VILÁG FIATALJAIHOZ
II. János Pál pápa levele az Ifjúság Nemzetközi ~ve alkalmából
A Szentatya 16 pontból áll ó apostol i levéll el for dul a fiatalokhoz az Ifjúság
Nemzetközi ~ ve alk almából és bizalommal hangsú lyozza :
" Mindannyian reátok tekintünk, mert általatok - bizonyos érte lemben ismét fiatalo k leszünk. Ifjúságtok tehát nemcsak egyén i tula jdonotok. . . Az
egész emberiség java ls. Bennetek a reményünk, mert ti vagytok a j övő emberei . . . A remény ugyanis mindig kapcsolatban áll a j övőv el . .. Ami most még
j övő, veletek lesz jelenné .. . Ebben az érte lemben az Egyház el s ő és l e ghő b b
kivánsága, amit az ifj úsági évvel kapcsolatban ajka immal a fiatalságnak kimond: ,Legyetek mind ig készek rá, hogy minden kinek megfele ljetek, aki kérdez i,
mi az alapja reménye teknek ' (1Pét 3,15)." (1. p.)
A következő hét po nt (2-8.) anyagát Krisztus és a gazdag ifjú (Mk 10,17-22)
beszélgetésére épiti a Pápa.
" Az ifjúság az ember, a fi ú és leány sajátságos ki ncse - mondja a Szentatya. Ez az a korszak, amikor különös erő vel táru lnak fel az emberi ,én' és a
vele kapcsolatos tu lajdo nságok, képességek . . . Mekkora érték felfedez ni és
kitervezni az első önálló döntéseket ! . . . Az evangélium i Ifj ú is épp en ebben
az életszakaszba n volt . .. Valójában bel s ő gazdagság a vezette őt Jézushoz,
hogy föltegye az életkérdést : ,Jó Mester i Mit tegyek , hogy elnyerjem az örök
életet' . " Mit tegyek , hogy élete mnek teljes értéke és értelme legyen? E kérdés megfelel emberi személyiségtek lendületének. Néha ugyan türelmetlenül
teszitek fel . . . Külö nös hangsúlyt kap koro sztályotok azon tagja inak ajkán,
akiknek élete szenvedéssel terhelt : akiket a testi fogyatékosság, egyéb korlátoltság, csal ádi vagy társa dalmi probléma gyötör" (3. p.) . ..
" Krisztus - folyt atja a Pápa - ezt válaszo lja evangé lium i beszélótársa kérdésére : "Senki sem jó , csak az Isteni' . . . Azaz: lsten az egyed üli végső alap ja
minden értékne k, csak ő ad végső érte lmet ember i létünknek . . . Krisztus arra
szóli t fel tit eket válaszával, hogy minden t hozzatok kapc sola tba Istenne l. Ar ra
is rámutat azonban , mi a forrása és alap ja bennetek mindennek. A teremtéss el
mindegyiktek lsten képe és hason mása lett (Ter 1,26). Létformátok - mivel
lsten képe és hasonmása vagytok - késztet titeket arra, hogy ezt a létkérdést
feltegyétek, és fel kell tennetek! Ugyanakkor ez igazol ja, hogy az ember lsten
nélkül nem képes önmagát megérten i és lsten nélkül mégk evésbé képes önmagát megvalósltani" (4. p.).
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Kérdezhet-e azonban a modern fiatal az élet értelméről az evangéliumi ifjú
szavaival: ,Mit tegyek, hogyelnyerjem az örök életet?' - amikor látóhatárát betölti a földi haladás színes programjaival, és olyan világnézetek kötik le figye lmét, amelyek elvetik az örök életet?
II. János Pál ezekkel a szavakkal fordul a kérdező ifjúsághoz :
.Krlsztus nemcsak a ,jó Mester', aki megjelöli az életutakat ezen a földön .
Tanúja az ember rendeltetésének, ami egyed ül Istenb en van. Tanú ja az ember
halhatatlanságának. Az örömhírt, amit szavaival hirdetett, végérvényesen hitelesítette a húsvéti titokkal, keresztje és feltámadása által . . . Minden programmal, világnézettel és ideológiával szemben újra és újra ismétl i: ,IOn vagyok a
feltámadás és az életi' (Jn 11,25) . . . Hogy azonban ennek a tanúságtétel nek
teljes igazságát megértsd, szeretett testvérem és nővérem , egyrészt ,szeretned
kell a világot' - ,mert úgy szerette lsten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda '
(Jn 3,16) - ugyanakkor belső távolságot kell megteremtened ezzel a gazdag
és meg igéző valósággal szemben " (5. p.).
Az élet cél ját és értelmét fürkészve szükségszerúen szembetaláljuk magunkat az erkölcs és a lelkiismeret kérdésével is. Ezért így folytatja a Szentatya :
"A Krisztussal beszélgető fiatalember természetesen fejből tudja a tlzparancsot, sőt örömmel újságolja: ,Ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól
fogva I' . . . Ezek a paranc sok szolgáltatják az alapot az emberi cselekvés erkölcsi kiértékeléséhez . . . Szerves kapcsol atban állnak az ember hivatásával
az örök életre, de az lsten országának felépítésével is az emberekben és az
emberek között ... Az erkölcsi törvény az evangéliumban: a hegyi beszédben
és a szeretet par ancsában éri el csúcsát .. . Ugyanakkor, ez az erkölcsi törvény még egy másodformát is ismer : az emberiségbe írt erkölcsi lelkiismere tet. " Benne található az ember nagyság ának, tényleges emberi méltóságának
lényegi alap ja. Ez az a benső gazdagság, amellyel az ember ismételten túlszárnyalja magát az örökkévalóságban. Ha igaz, hogy ,az ember számára rendelkezés, hogy egyszer haljon meg ' (Zsid 9,27), úgy igaz az is, hogy az ember
lelkiismerete kincsét átvlszl a halál határán, a benne rejlő jóval és rosszal"
(6. p.).
• Igen, - folytatja a Pápa - kívánom nektek , hogy ifj ú éveitek ajándékozzanak meg tit eket az egészséges elvek szilárd alapjaival. Lelkiismeretetek érje
el már ifjúkorban azt a tisztánlátást, ami lehetövé teszi , hogy ,lelkii smeretes
emberek ', ,az elvek emberei ', ,bizalmat ébresztő személyek' legyetek, akik hitelt érdemelnek. Ilyen erkölcsi személyiséggel jelenthettek legtöbbet a k özösségnek ."
" .. . Jézus ránézett a fiúra és megkedvelte. Kívánom, hogy ti is tapasztalj átok meg ezt a tek intetet. I:ljétek át azt az igazságot , miszerint Krisztus szeretettel tekint ráto k. Minden embert megajándékoz a szeretet tek intetével
Keresztáldozatával nyerte el ez a tek intet a szeretet sajátságos mélységét
Az
isteni kiválasztottság örök szeretete úgy kíséri az embert egész élete során ,
mint Krisztus sze ret ö tek intete " (7. p.).
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A Szentatya megjegyzi, hogya nemkeresztény vallások - fő leg a buddhizmus, hinduizmus és iszlám - kö ve tő i között is sokan ifjú koruktól szegénységben és tisztaságban élnek , hogy elj uthassanak az érzéke l h e tő vilá gon túli valósághoz. A fiatalok ugyanis nem elégszenek meg csak a paranc sok megtart ásával, többre vágynak . Ali ez az evangé lium i ifjú ra is.
"Szeretelt el tek intett rá Jézu s. Új jel e ntősé get kap ez a szerete t. Az embert
a Szentlélek vezeti a parancsok szerinti é letből a tudatos önátadásban klte l les ü l ő életre . . . Erre vonatko znak Jézus szavai: ,Ha töké letes akarsz lenni, add
el, amid van, az árát oszd szét a szegé nyek között, így kinc sed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess eng em I' (Mt 19,20-21 )."
Ezt a felszólí tást követik azok a férfiak és nő k , akik a papi vagy szerzetes i
hivatásra a tisztaság magasztos igényével válaszo lna k. Mivel " az aratnivaló
sok" (Mt 9,27), így for dul a Pápa korunk ifj úságához: " Ha szívedet megéri nti
ez a meghívás, ne hallgattasd ell Engedd , hogy hivatásként beér jen l Múköd j
közre imáddal és azzal, hogy húséges vagy a parancsokhoz i" (8. p.),
" Az evangélium ezen szavai bizonn yal a pap i és szerzetes i (s ze rzetesnő i)
hivatásra szólí tanak fel, de ugyanc sak utalnak a hivatás tágabb és általán osabb
értelm ére. Beszélhetün k itt az ,életh ivatásról' . . . : ,Mit tegyek ?' Mi a Te terved
életemmel, Istenem? Mi a t e rem tő és atyai terve d velem? Mi az akaratod velem? Teljesí teni szeretném .....
Az apostol i 'l evél figyelmezteti a fiatalokat, hogy életh ivatásuk felt árása és
fej lesztése közben ügyel jenek arra , hogy ez az életh ivatás legyen kereszt ény
hivatás is. A k ett ő t nem választha tj uk szét, főképp nem állíthatjuk szembe egymással. Ezért hangsúlyozza a Pápa:
" Alaposan gondo ljátok át a keresztség és a bérmálás j el en tő s é gét. Ez a
két szentség az alapja a keresztény élet nek és a keresztény hivatásnak. Innét
vezet az út tovább az euka risztiához. Ez tar talmazza a szentségi kegyelmek
tel jességét . . . A keresztény személyiség kialakításában azonba n nélkülözhetetlen szerepe van a búnbánat szentségének is .. . Ezért minden él ethivatás,
mint keresztény hivatás az egyház szentségi mivolt ában gyökerezik " (9. p.).
A kereszté ny ember egész élete hivatás. Kölö nös hivatás a keresztény házasság és családi élet. E r rő l beszél a Szentatya aposto li level e 10. pontj ában:
"I: rzelmi gazdag ságával és tényleges termé szetf öl ött i szépségébe n a szerelem mind ig sajátságosan és személyes valós ágként fejezödi k ki. Ugyanakkor
határozolt figyel meztetést ho rdoz magában : Ne engedj ük meghamisít ani a
szerelem kifejezését, ne szegény ítsük el gazdagságát, ne csúfít suk el szépségétl Legyetek m eggyőző d ve a f e l ő l , hogy ez a fi gyelmeztetés magától Istentói jö n, aki az embert ,saját képére és hason mására' terem tette épp en, mint
.térflt és nöt' .. . Az evangéli um így fejezi ki ugyanezt az intést: ,Bol dogok a
tisztaszívúek, mert meglát ják az Istent ' (Mt 5,8). Másszóval : Ebben a szeretetben, ami bennetek bimbózi k, és ami be lesz vésve egész életetek be, Istent
kell látnotok, aki maga a Szeretet I '" Nagyon fontos, hogy a szeretet útján
Krisztust kövessétek . . . O a jegyesi szeretet tan ítómestere. A házasság hivatá-
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sának útjára lépni azt jelenll : napról-napra, évről-évre tanulni a jegyesi szeretetet. Azt a szeretetet, ami gazdagftja a testet és a lelket egyaránt. Tanulni kell a
szeretetet, amely .örörnét az igazság győzelmében leli', azt a szeretetet, amely
,mindent elvisel' (1Kor 13) ..."
" Kedves fiatal Barátaimi - szólltja fel az ifjakat a Pápa. Ne enged jétek
kifosztani ezt a gazdagságotokat. I:letprogramotokba ne vegyétek fel a szeretet meghamlsltott, elszegényftett és elcsúfított tartaimáI. A szeretet örül az
igazságnaki Ott keressétek ezt az igazságot, ahol meg is találhatjátok . Amikor
csak szükséges, legyetek mindig határozottak a divatos nézetek és parolák
áradatával szemben ."
A 11. pontban szól a Szentatya a törzsek , népek és nemzetek történelmi
és arra ösztönzi a fiatalokat, legyenek ne csak élvező i , hanem
rneqerösltö l is ennek az értéknek:
"A család adja tovább ezt az örökséget. A családi neveléssel egy kultúrát
kaptatok, részesei lettetek népetek vagy nemzetetek történelmének. '" Ahogy
a család mindegy iktek első nevelője, ugyanúgy - a család által - a törzs, a
nép, a nemzet is nevelőtök . Osszekapcsol minket a közös kultúra, nyelv és történelem . . , Ide kfvánkozlk a talentumok példabeszéde (Mt 25,14-30). Talentumainkat a Teremtőtő l kaptuk szüleinken és családjainkon keresztül valam int
nemzeti közösségünk által. Ezt az örökséget nem kezelhetjük tétlenül vagy
vlsszautasftó magatartással, mint ahogyan azt a talentumokról szöl ő példabeszéd utolsó munkása tette . .."
örökségéről

Egy-egy nemzet kimagasló személyiségei - a múltban vagy a jelen történelemben - az Ifj úság példaképei és megkövetelik annak a szeretetnek kifejlesztését is, amit gyakran hazaszeretetnek nevezünk" (11. p.).
" . . . Az evangéliumot szemlélve mondhatjuk, hogy az ifjúkor az az időszak,
amikor fel ismer jük talentumainkat . . . , tovább fejlesztjük alkotókészségünket ... Felkész ülünk a munkára, amely sajátságos módon alakitja az embert .. .
Minden munka il yen, a fizika i is . . . A fiatalok munká ja m indenekelőtt e lőké
szület a felnőttko r szakmunkájára, s ezért az iskolához kapcsolódik .. . A képzés az ember i kultúra egyik alapértéke. Különösen fontos az ifjúságnak, de
az egész társadalom j övője is t őle függ . . . Eszembe ötlik itt a munkanélküliség prob lémája ... Emlékeztetem ezért a felelőseket arra , hogya munka az
ember joga és ezt le hetővé is kell tenn iök . .." (12. p .),
II. János Pál levelének 13. pontja az önnevelést emeli ki és megemllti az
ifjúságot veszélyeztető fenyegető jelenségeket :
"M indenki alakItsa magát .bel ülröl' is kitartóan és türelemmel. Ezt a képzést nevezzük önnevelésnek . . . A munka, az oktatás , de különösen az önnevelés fejleszti az életet és alapot teremt személyiség ünk további fejlődéséhez . . ."
"A fenyegető jelenségek közül megemIlteném a fékevesztett kritizálás klsértését . . . Utalok arra a szkepticizmusra, amely kétségbe vonja a hagyományos értékeket s néha gúnyorosságba csap át . . . Nem hallgathatjuk el a
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tétlenség , önzés és társta lanság zs ákutc ált, de a reklámtechnika veszedelme it
sem, amikor kizárólag csak a fogyasztási élvezetekre és az anyagi javakra
összpontosít . . . Egyeseket kísért, hogya felelósség elói az alkohol, és kábítószer, a röv i dél e t ű szexuális kapcso lato k . . . , a nemtöródömség . . . vagy éppen
e r ős z a k álomvilágába menekül jenek. Legyetek éberek a vil ág cselvetéseivel
szemben, amely megcsa l vagy téves útra terel i erótel jes vágyatokat a boldogság
és az élet értelme után .. ." (13. p.).
" Lukács evangélista írja : ,Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban,
lsten és emberek elótt i kedvess égben ' (Lk 2,52). A fiatalság is gyarapodás . . .
Mondhatj uk, hogy álta la ifjúság az ifj úság. Sót, szükséges, hogy az ifjúság
gyarapodás legyen . Ehhez viszont rendk ívül fon tos a kapcsolat a látható világgal, a természettel . .. Ezért kívánom nektek fiatalok, hogy gyarapodástok
,bölcsességben és korban ' a természet ölén menjen végbe . . . Kívánom továbbá, hogy ezt a gyarapod ást eló mozd ílsa kapcsolatotok az ember műve ivel
és méginkább az eleven embere kkel . . . Az ifjúság különösen fogékony az
ember műveiben rejló igazság, jóság és szépség iránt . . . De legtöbbet tanu lhatunk az emberr ől , ha ápol juk a kapcsolatot magával az emberrel .. . Az ifj úkor az az id ősza k, amikor ismeretségek. társ kapcso latok és barátságok létesülnek a család keretein kívül . . . Igy képes ülünk arra , hogy tökéletesebb. másokért éló emberekké válj unk .. ."
" Kívá nom továbbá, hogy gyarapodjon Istennel való kapcsolatotok is. Közvetve szolg álja ezt kapc solato tok a te rmészettel és az emberekkel , k özvetlenül pedig külön ösen az imádság. Imádkozzatok és tanuljatok imádkozni . ..
Nyíljatok meg elótte . . . Beszélgessetek Vele. Mélyílsétek el az éló lsten szavát azzal, hogy olv assátok a Szentírást és elmélkedtek fölötte " (14. p.).
A Pápa levelé nek 15. pontja a jövó nagy kih ívásáról szól :
" Az Egyház önmag ára ismer a fiatalokban .. . már az aposto li kezdetek
óta . . . A János-levél így mond ja ezt el : .Irtarn nekt ek, ifj ak, mert erósek vagytok, az lsten tanítása bennet ek van' (1Jn 2,14) .. . Joggal kérdezhelilek az el őz ő
generáci ótól : Miért halnak annyi an éhen? . .. Miért a temérd ek tervezett erószak? . .. Legyetek készek a harcra ! Nem az ember elleni harcra valam i eszme
vagy gyakorlat nevében , ami elszakadt az evangéliumi gyökerektól. Legyetek
erósek a harcra a gonoszság, az ig azi rossz ellen . Minden ellen , ami Istent
sérti : minden igazságta lanság, kizsákmányol ás ell en, minden hamisság és
hazugság ellen. Minden ellen , ami bánt és megaláz, ami megmételyezi az emberi együttélést és kapcsolatot."
A Szentatya levelének zárószava (16. p.) teljes bizalmat sugároz az ifjúság
felé:
"Tóletek függ a jövól - mondja. Rátok épül e század vége és az új század
eleje. Ne legyetek teh át restek . Vállaljá tok a felelósséget az élet minden területén, ami nyitott elóttetek. Ezért imádkoznak veletek együtt a püspökök és
papok a föld minden táján ."
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EL~RKEZETT A MÁSODIK EVANGELIZÁLÁS ORÁJA

II. János Pál beszédéből a belga püspökökhöz
A Szentatya emlékeztette a belga püspököket az els ö mlsszlónárlusok fáradozásaira,
akik elvetették a hit magvát; a középkorban oly jelentés németalföldi keresztény kultúrára ; végül a Belgiumból származó számos hlthtrdet öre. Nem száradhat kl tehát mondotta - ez a gyümölcsökben oly gazdag kereszténység, bár elérkezett a második
evangelizálás órája.

"Valóban új evangelizálás i szükségletekkel álltok szemben országtokban.
Soha nem látott és rnlndennél keményebb feladatnak tünhet. A papok és hfvek
egy része elcsügged, amikor látja a " pluralista társadalom", a "szekularizáció"
(az elvilágiasodás), a vallásos intézménytől való eltávolodás kihívását. Tudom,
ti püspökök, tisztánlátó k, figyelmesek, leleményesek maradtatok ezekkel a kihfvásokkal szemben. Semmiképpen sem kapituláltatok.
TIsztánlátók vagytok : megvizsgáljátok a tényállást - felmérések és statisztikák segftségével - és tudatosftjátok milyen okok nehezftlk meg, hogy az ember higgyen a személyes Istenben, elkötelezze magát a keresztény tanítás teljességének és erkölcsi követelményeinek, tárgyilagosan alakítsa lelkIIsmeretét,
továbbadja hitét és a keresztséget gyermekeinek, rendszeresen résztveqyen a
szentmisén és a kiengesztelődés szentségén, életét Krisztus és az Egyház kizárólagos szolgálatára szentel je.
Egyik nyilvánvaló nehézség a társadalom és az életfelfogás változása . Gyakran minden előkészület nélkül , teljes erővel zúdulnak a legkülönbözőbb szellemi áramlatok a fiatalokra és felnőttekre . A fogyasztásra berendezett társadalom és a szabad, gazdag nyugati országok nagyrészében kínálkoző könnyü
gyönyörök az anyagi világra szükftlk le Játószögünket és elszoktatnak az áldozatvállalástól. Ugyanakkor a látszólag ellentétes állapotok ls felkavarják a valláshoz való hüséget és annak gyakorlását. Ilyenek: az olyan munkaritmus, amely
főleg a nőkre gyakorol rossz hatást, a gyökértelenség, lakásproblémák és súlyos
munkanélkü liség .
Ezek az tények azonban csak többé-kevésbé kedvezőtlen körülmények, nem
pedig Igazi okok . Ne szükftsük tehát figyelmünket csak ezekre. Bizonyos értelemben nem súlyosabbak, mint amelyeket századokkal ezelőtt is tapasztaltak
a hithirdetők . A világ egyéb egyházainak nehézségeinél sem nagyobbak, főként
ha azok még megfelelő eszközökkel és szabadsággal sem rendelkeznek.
Inkább a lelki okokra figyeljünk, amelyek az emberek és családok belsejéerednek. Főleg a hit, lendület, képzés és a vallás támogatásának hiányára.
Igen mély és fontos válság ez. Ma egyesek emberségük nevében akarják elvetni Istent. A szekularizáció önmagában véve jelentheti az evilági és a természetfölötti jogos megkülönböztetését (1. Gaudium et Spes, 36.), de veszélyessé
válik, amennyiben magát az Egyházat, IHetve a pap i és a szerzetesi életet érinti.
A II. Vatikáni Zsinat alapvető elveket és eszközöket nyújt, hogy me gfelelően
megújulhassunk a lelki életben. De ahol rosszul tanulmányozták, rosszul értelből

72

mezté k és rosszul alk almazták azokat, ott zavar t és megosztást okozhattak, és
nem akadályozták meg a le lki ellanyhulást. Ahelyett, hogy sopá nkod nánk a
nehéz körülmények mia tt, orvosoljuk a keres ztények gyen geségeit. Más szóval :
dolgozzunk, hogy építs ük hit ün ket és mind en kortá rsunknak hirdessük az evangéliumot. Az ember azonb an nem elsz igetelt lény , társadalm i befolyások hálózatában él , amit a töm egtájékoztatási eszközök csak fokoznak. ~ ppen ezért ,
helyre kell hozni a társadalom kereszt ény talaját is.
Amikor erről a ker esztény tala j ról beszélünk, akkor a k ülönböz ő keresztény
szervezetekre gondolunk. Tudom, hogy orsz ágotokban - az alkotmánytól biztosltott szabadság keretein bel ül - nagy a számuk és jelentősek . Az élő és
szabad egyhá z normál is jelei. Ezek a szerve zetek nemc sak lehetővé tették,
hogya katolikusok Ielkllsmeret űk szava szerint erősítsék hit üke t. Lehetőséget
nyujtottak arra is, hogy tanúskod janak és jótékonyan közremúködjenek a társadalommal pl. az okt atás, az egészségügy és a köl csön ös segrtés terén . Ma
is megvan létj og osultságuk. T iszteletben tartjá k más csopo rtok kezdeményezéseit, nem vetélke dnek vel ük, minden szektásság és min den gettószellem nél kül. Ez a ha rmónia gazdag ság egy ol yan társadalomban, amelynek helyes fogalma van a közjóról, és amelyben ki-ki szabadon közremüködlk .
Mind eneset re a katol ikus szervezetek nem jele ntenek záróvo nalat: a keresztények számára fontos, hogy tanúskod jana k és do lgo zzanak nem vallásos szervezetekben is. A lényeg az, hogy hite les keresztén yeket képezzünk, mindent
megtegyü nk támogatásukra. Ilyen összefügg ésben akaro k el mélkedni veletek
a hármas kül det és rő l , amelyet a p üsp ökszentelésset kaptunk : ok tatn i, megszentelni és kormányozni. Tudo m, hog y ismeritek ezeket. Sokszor meg is csodáltam és csodá lom anny i bel ga püspök buzgóságát. Ha mégis beszélek erről,
munkatársaitokra gon do lo k, akik veletek együtt a hit mesterei, a szont ti tkok
kiszolgáltatói és pásztorok.
E l ső feladatunk, hogy tan itsuk a hitet (vö. Lumen Gentium, 25: Chr istus
Dominus, 12-14) . .. Nem határozhatjuk meg a másik me ggyőződ ését. Ez az
illető kedvező és kedvezőtl en körülményeitől befo lyáso lt szabadságától és
lsten kegyelmétől függ. De legalább legyünk a " hit hlrnökei" , " hiteles tanltók " ,
" a lelkiismeretek vezetői " , hogy az evangélium fénye világ osan és meggyőzően
ragyogjon . .. A hit lénye ges elemeit kell hirdetnünk azo knak, akik még csak a
küszöb ig értek el (s ma sokan vannak). Ugyanakkor Krisztus tel jes misztér iumát, az Egyház teljes tan ítás át kell elmélyíteni. Tiszteletben tart juk a hit letéteményét, amelynek őri zete fela datunk. Új at és régi t kell kiemeln i belőle , a jelen
kor kérdéseinek megfelelőe n és a rendelkezésünkre álló modern eszközök
felhasználásával.

. . . Kort ársaink nem min dig kapcso lják össze az erkölc sösséget a személyes istenhitte l ; könnyen szétválas ztják az embe rekr e vonatkozó parancsokat
az Istenre irányulóktól. Istenközpontú szemlél etbe kell bevezetni öket : a keresztény humanizmus 8 teremtő és megváltó Istenre épü l. Minden föld i valós ág
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az ernber üdvé re van ren delve . . . Egyes téve déseket a nevükön kell neveznünk , a hit egyes felújított tételeit pedi g el kell mélyítenünk .
Tudom, hogy erő t ök színe-javát szentelitek az igehirdetés szolgá lat ának homil iáitokban és külö nféle utasításaitokba n, pásztorl evele ite kben , megnyil atkozásaitokban és a h ívekkel tö rt é nő számos ta lálkozástokban. De a tu la jdonképp eni prob léma az, hogy ho gyan nevelhetjü k mély hitre az egé sz h i vő népet.
A felele t: seg íts étek pap ja itokat, szerzetes eiteket, keresztény nevelőIteket, hitoktatóitoka t - ak ik sokan vannak - , hog ya hi t hiteles n eve l ő i legyenek. Legf ő b b gondotok legye n, hogy szll árd , igényes és te ljes tanbeli kép zést kapjanak ; mély hüséget éb resszetek benn ük az igazi tan ító tek intély (mag isztéri um)
irá nt, mert azt a hitet ke ll tovább adn io k, amit kap tak . Az Egyház ir ánti szeretettel és felvilágo sult buzga lo mm al hirdessék azt a hitet , amelye t maguk is
tö rekszenek éln i. Legyen gon dotok a katekézisre minden szl nten: a gyermekeknél az iskolában, a szen tség ekre való fel készül ésnél, a fiatalok között , a felnőtte k számára. [gy remé lhetjük, hogy érett hitük lesz a kere sztényeknek, nem
kapja fö l őket a minden o lda lról fújú tano k szel e és megértéssel kezdh etnek
" üdvös párbeszédet" els zakadt testvérein kkel, a keresőkkel és a hitetlenekkel."
A megszentel és f eladat ainál a pápa arra buzdította a püspököket, hogy seqíts ék
hivei ket a jó im ádságra és a szents égek gyömölcsözö felvétel ére. A jó pásztor mintájára pedig vezessék az lsten népét .

" .. . Az egység gondozása fontos része a püspöki tevékenys égn ek. A II. Vatikáni Zsinat után nem minden hivő halad ugyanabban a lépésben . Egyesek
nosztal giáb61 vagy pedi g türelmetlen ségből rneqel éqedettlenek. Mások társ adalmi származásukk al. lelkipásztori m6dszerelkkel vagy kulturális különbsége ikkel össz efüggő okokb61 vitáznak egymással. A püspök feladata, hogy elhárltsa az egyenetlenségre és botrányra vezető indí tékokat, megtan ítsa egyházmegyéje híveit egym ás megbecsülé sére . Szeressék, fogadj ák el egymást
a külö nbségek ell enére is, és egymá st kieg észítve müködjenek közre. A püspöknek ügyelnie kell , hogy k ül ö nc k öd ő cso portok ne sajátítsák ki maguknak a
lelki pásztorkodást. Az apostolkod ás mind ig mindenkire irányul, és mindenki
közr emüködésé t kí vánja. A nyáj pásztora a püs pök. C a béke megteremtője.
Ahol bizal matl anság, pártosk odás vagy törés üti fel a fejét, ott ő biztosítja az
egysé g szol gál atát, mert a szeret etet hirdeti , a kereszté nyeket a hit a la pve tő
tanai és az igazság köré gyü jt i egybe."
A szentatya ezután kif ejezett en a papokhoz is fordult. Velük ugyanis csak Beaurln cben (Belgiu m legfontosabb Márl a·kegyhely én), találkozhato tt. [gy most újból kIemeIhette, hogya püspök i hármas küldetés rájuk is áll, s intette öket :

" Szabadulj atok meg azokt61 az el m é l et ek t ő l , ame lyek egy adott pi llanatban
' elmerü lt ek és fenséges önazonosságto kat (identitástokat) szétbomlasztják. Ne
szük ítsétek le pap i tevékenység teket egys zerü hivatalnokoskodásra, azzal az
ürüggyel, hogy a világiak is annyi feladatra kaptak hivatást az Egyházban. A
vilá gi ak csak olyan papokkal együtt tölthetik be küldetésüket, ak ik egész életüket, lényüket - testüket szívüket és lelküket - az Úrnak és az C szo lgálatának
szentelték."
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A PÁPA LÁTOGATÁSA ELÉ

A holland pOspöki kar kö rlevele
1985. május t t .. szombattól május 15., szerda esté ig II. János Pálországunkba
látogat . Sokan szívból örül nek ennek a látogatás nak és nagy reménnye l várj ák. Mások
- az elmúlt hónapok fol yamán - ószint e aggodalmukat fej ezt ék kl. Levelünkben azt
kívánjuk kifejteni , mil yen okok miatt hívt ák meg püspökeink a p áp át , és mi ért vagyunk
neki hálásak, hogy a meghívást elf ogadta .

A világ már megszokta, hogya pápa utazik . Saját szavai szerint " a pápa
útjai Péter és Pál utazásaiho z hasonló apostoli utak". Azért kel útra, hogy hirdesse az evangél iumot , erósítse testvére it a hitben és mindenütt bátorítsa az
embereket a jóra való törekvésben. Szerint ünk a pápa utazásai azér t olyan
gyümölcsözóek, mert látoga tásaival értet i meg velünk mit jelent " pásztornak
lenni" : fel keresni az embereket, irányt mutatni nek ik, eg yb egyűj ten i öke t, S
valóban, a pápa nem hátrál meg sem a fárad ság sem a veszélyek el őtt, hogy
megvalósítsa "az egész egyházra szóló pásztor i hivatását " . A pápa látoga tása
ismét igazolj a, mily szoros a kapcsolatunk az általános egyházzal. Oseink egykor hitük et az egyházon keresztül kapták meg. A magunk részéról pedig mi is
k öz re m ű kö d h e ttü n k új kont inensek nálunk fiat alabb egyházai nak építésében.
Tudjuk, hogy vallási közösségünk kapcsolatban áll az egész földkerekség
számtalan egyházával. Mindenütt van helyi egyház, amelyn ek feje a püspök ,
amelyeket egységbe forraszt és amelyek felett elnököl Róma városának püspöke, Péter utóda . '
Ehhez a szerves egységhez tartozik a holland iai hivó közösség is, történelmének fény- és árnyoldalaival, örömeivel és szenvedéseivel, megszente lódésével és vétke ivel. Az egyes püspökség ek vallá si közössége nem pusztán közigazgatási egységek az általános egyházban . Az egyházmegyében az egy katolikus egyház valóban jelen van és működik , amint a II. Vatik áni zsinat mondotta
(vö. Christus Dominus 11.) A pápa látogatása ennélfogva aláhúzza a helyi egyházak jelentóségél. Tel jes szívból rem élj ük tehát, hogy jelenléte által méginkább
egységbe érezzük magunkat mind az általános mind pedig a helyi egyházzal.
Miért tartozik a római püspök hivatásához az egyház egységéne k szolgálata?
Mi hollandiai püspökök ötévenkint közösen felkeressük Rómában Péter és Pál
sirját. Ez a zarándoklat emlékeztet, hogya hit nem önmagunktól származik,
hanem lsten bizta azt az emberekre. Az apostolok adták tovább, akik közölt
Péter volt az első , mert Jézus neki adta a hatalom kulcsait. A tizen kettó fejévé
telte. O a Feltámadott kiváltságos tanúja. Jézu s arra hlvta meg, hogy erós it se
testvéreit és nóvéreit, és megbizta, hogy legeltesse nyáját. Az ó tanúsága fényénéi, beleértve vértanúságát, ítélnek majd felelt ünk. Péter ilyen érte lemben az
egyház sziklája, alapja. Az egyház az apostolok tanúságára épített hitb ól él.
Innét meriti az egyház sajátos tekintélyét és különleges hatalm át a hit hitele s
továbbadásában. Ezért mondja a katolikus hit meggyőződése , hogya római
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püspök, mint Péter utódja különleges és állandó hivatást kapott a helyi egyházak egységének és javának szolgálatára.
Amikor Willibrord a frízek megtérítésére készült, 695-ben Rómába is elment, ahol Serg ius pápa megerősítette küldetését és Utrecht püspökévé szentelt e. Azóta egyre erősödött a kapocs, ami országunkat Rómához köt i, jóll ehet
i d ő n k i n t erős próbát kellett kiállania. 1600 körül szakadás jött létre Róma és a
protestá nsok között. Ez a tény a katol ikus egyházat is ösztönz i, hogy mélyrehatóan vizsgálj a meg lelkiismerelét és hitét. Véleményünk szerint országunkban a keres ztény hit j ö vő jé re roppant fontos , hogy Péter hivatalának jelent ő 
ségét ökumen ikus párbeszédek szellemében vizsgálják továbbra is az egyházak.
Ismert tény , hogy még kato likusok között is, akik elismerik a pápa vezető
szerepét a hit területén, mutatkozik véleménykülönbség a pápa küld etésének
gyakorl atára vonatkozólag . Röviden : a tét a világot átfogó egyház egysége és
a jogos különbözőségek közötti feszültség . Körlevelünkben nem mély ítjük el
ezt a kérdést , bár jellemzi korunk egyházi helyzetét és sok feszültséget ell entétet okoz . Ne csüggedjünk ezek láttán. Mindez ugyanis felhfvás, hogy növekedjünk a hitben , reményben és szeretetben . Az újszövetség több helyén látjuk, hogy az els ő keresztényeknek sem volt kész felelete minden felmerült kérdésre. Ne csodálkozzunk tehát, hogya mai egyházban is gyakran csak tapasztalat, érzelmek és vélemények szembeállftása után találjuk meg a helyes utat.
De nem minden ellentét segfti elő a haladást. Egyik-másik egyenesen gátolhatja. Nem minden megrázkódtatás ered a fejlődés krlzlséből és nem minden
feszült ség születik az evangélium iránti hiteles szorgoskodásból. Részrehajlás,
sértett g ő g , megszokott formákhoz való ragaszkodás és bizonyos szűk vidékies ség is jelentkezhet. "Semmit se tegyetek vetélkedésböl , vagy hiú dIcsőség 
vágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak " mond ja Pál apostol a filippi keresztényeknek (Fil 2,3). A nekik írt levélből vettük a mai leckét és az elmúlt vasárnapokét is.
Az őszinteség magába foglal ja a becsületességet, de nyflt szfvet is föltéte lez mások adománya i és jogai felé . Meggyőzödés ünk, hogy az evangélium szellemének megfelelö kölcsönös nyfltság nélkül nem találjuk meg a megoldásokat, amelyeket lsten Lelke sugall ma is az egyháznak. Ez nem jelenti azt, hogy
a párbeszéd minden problémát megold. Mialatt egymással párbeszédet folytatunk, élnünk ls kell ; az élet pedig megkívánja, hogy döntsünk, utakat próbáljunk ki, Irányokat válasszunk. Mint katolikusok hisszük, hogy ezen a területen Róma püspöke sajátos küldetést és mással nem helyettesfthető felelős
séget kapott , amely II. János Pál Genfben az Egyházak Világtanácsa előtt mondott szaval szerint: látható és az egység biztosftéka.
A Miatyánkot választottuk a pápalátogatás jeligéjének. Jézus imája figyelmünket Istenre és az emberek szükségleteire irányftja. A pápa, testvérünk a
hitben , együtt imádkozik velünk az egyetlen mennyei Atyához , aki mlndnyá jun-
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kat, mint gyermekeit testvéri együttélésre hi vott. Eljünk közösségben. A pápa
az Úr dicséretére szente lt eukar isztikus ünnepségeken fog elnököln i, amelyek
a kenyértörés és a bűnbocsánat által szentelnek meg . . .
Kérjük, hogy mától kezdve különösk éppen Imádkozzatok a pápáért . Szüksége van
Imáinkra. M indenk inél jobban il lik rá Pál apostol mondása: .M lnden mást ól elt ekintve ,
mindennapi zaklat ásom: Az összes egyházakért való gond terhel. KI gyönge, hogy én
gyönge ne lennék? KI botránkozik meg, hogy én ne égjek?· (2Kor 11,28-29) . . . lrnádkozzunk, hogy II. János Pál pápa látogatása közösségünk hit ének serkentő eseménye
legyen .

Utrecht 1984. szept. 8., Kisboldogasszony ünnepén

Újabb német nyelvű irodalom a misztikáról :
Paul Mommaers: Was ist Mystik? (Mi a misztika?) Insel VIg., Frankfurt am Main ,
1979. 139 o. - Otger Stegglnk (Hrsg .): Mystik. Band I: Ihre Struktur und Dynamik. (Misztika. I. kötet : Szerkezete és dinamikája). Patmos, Düsseldorf 1983.
236 o. - Gerhard Ruhbach - Joser Sudbrack (Hrsg.): Grosse Mystiker: Leben
und WIrken. (Nagy misztikusok élete és működése) . C. H. Bec k, München, 1984.
400

o.

Már évek óta álarccal futkosom: második arcommá vált. Megtanu ltam , hogyan
leplez i el az ember a gyengéll, hogyan rejti el az érzelme it. Lekötelezően mosolygok, de mosolyom nem igaz i; biztonságot mímelek, de való jában színházat
játszom. Úgy teszek, mintha minden az ölembe hullna, mintha sohasem tévednék, mintha nem lenne bennem sem vágy sem honvágy. Miér t nem vagyo k
olyan, amilyen igazából vagyok? Az egyed üllétben lehull az arcomról az álarc.
Hogyha akkor jönne valaki és így szólna : En mégis csak szeretlek, elfogadlak
úgy, ahogyan vagy, szükségem van rád . . .
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

II. JÁNOS PÁL A BENELUX ÁLLAMOKBAN
(1985. május 11-21 .)

A pápa eddigi külf öldi lelkipásztori útjai között egy sem mutatott ek kora
ellentéteket mint a legutolsó. Munkatársaink beszámoló i jól tükrözik a különbö zö hangulato kat, nem változtattuk meg óket, nem próbáltuk egységes összképpé simitan i. Moza ik részletek a vIl ágegyh ázból : elg ondolkoztatnak, imádságra késztetnek.
Hollandiát, a háború el őtt , a rend , szervez ettség és h űség egyik jelképének
teki ntették. A katoli kusok is " tömött sorokban " , püspö keik irányítását követve,
zárkóztak fel hitük gyakorlásában, és küld tek misszionár iusokat a vil ág mi nden
tájára . Ma - mondotta R. Lubbers, az elkötelezett katolikus és kereszténypárti
minisztere lnök a pápához intézett köszöntó jében - a plural izmus és a türelmesség " két hatalmas folyóként árasztja el az orsz ágot ". Mindenfel é tapa sztalható a tek int éllyel szembeni lázadás. A polgári hatóságoknak éppúgy szembe kell nézniük vele , mint apápának.
A katolikusok jelentós százaléka tuda tosan vállal ja hitét és tevóleg esen
igyek szik részt venn i az egyház és a társadalom életének alakí tásában. Ennek
következtében sok mindent megkérdójelez. Új magat artást követ el a lelk ipásztor ok, püspökök választ ásánál, az ekumen izmus , a más vall ásúakkal való kapcsol at terén és az erk ölcsi élet különbözó kérdés eib en. Fóként a legutolsó
püsp öki kinevezéseket fogadták egyesek megrökönyödve. A lakosság másik
része azonban aggódva szemléli a szabadság hely ébe lépó szabado sságot, a
papi és szerzetesi hivatások (egy-két egyh ázmegyét leszámí tva) roh amos csökkenését , a tan ításban eluralkodó bizonytalanságot. Napirenden vannak a különbözó áramlatok összecsapásai.
A pápa április 9-i tel evíz iós üzenetében már mondta: " Tudom, sok a feszültség egyh ázatokban." Lubbers miniszterelnók ped ig, a már említett k ösz ön t ő
ben nem titko lta : " Rómát a hollandok nagyon távo linak é rzik."
A Szentatya látogatását egyes mindennel ellenkezó csoportok meg akarták
akad ályozn i, illetve zavarn i. Ez nem sikerült. A látogatás - az egyéb országokból ismert programpontokkal : hatóságokkal folytatott beszélgetések, betegek,
papok, világi apostolok . . . részére tartott isten tiszteletek stb. - végül is a vártnál jobb légkör ben zárult.
A b e ls ő feszülts éget és megosztottságot jól jellemzik a következó sorok :
" Neki ül ök írni, úgy ahogy jö n. Nehéz, mert renget eg gondolat kavarok
bennem, és nem tudom, hogyan rendezzem . Tula jdonképpen az elmú lt 25 esztendó minden élménye, keresés e, tal álása , jó és rossz benyom ása éle d fel ben-
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nem. Azt gondoltam magamról , hogy érzem, értem szíw el, lélekkel és ésszel
amit a pápa mond, de ugyanazzal a szívvel érte m, érzem azoknak a kívánságait , kéréseit, fájdalmait is, akik " kritikus lojálisok"-na k nevezik magukat. Simonis érsek szavait " melI re szívták" , miszerint a " gideon banda hagyja el az
egyházat". Erre teljes meggyőződéss e l azt kiáltjá k (lásd Mal ivelden utcában
rendezett "A z egyház másik arca" gyúlést) május 8-án : Mi az egyházat nem
hagyjuk el !
Nem én vagyok az egyetl en, aki rettenetesen szenved. Mi miatt ? Az Egyház
miatt? Saját magunk embe ri széttépettsége miatt ? Az tette rám a legnagyobb
benyomást Maliveldenben, amikor a szónok felsorolta mindazt , amit az Egyház
szemére vetnek, közben újból és újból felk iáltott : Az Egyház ped ig mi vagyunk l
Ez, a látoga tást m eg előző rendezvény nem vol t mélta tlan tüntetés. Rengeteg
i s m e rő st is láttam ott . Húséggel és ragaszkod ással akar ják az egyházon belül
megélni az evanqéllurnot embertársaik, önmaguk és a világ javára . Kérik, ne
zárj ák ki ő ke t a közösségből , ne tartsák távol az egyház f ej étő l.
A látogatás alatt az ún. utca i é rd e kl ő d és legtö bb helyen a várakozáson alúl
maradt. Magyarázzák rossz i d őve l , a hatalmas biztons ági intézkedésekkel, a
sok figyel meztetéssel, hogy menny i útvo nalat zárnak le stb. Tény, hogy sokan
tudatosan nem mentek el " nézni " . Az utrechti szentmisé n azonb an több mint
20.000 embe r vett részt lelkesen. Mi is ott volt unk. A mlse e l őtt a pápa találkozott különféle csoportokkal , társadalmi szervekkel. Egy-egy óra jut ott mindegyiknek. Szószóló ik szépen , fegyelmez etten és komo lyan szóltak saját munkakörükről. A pápa.feszült figyelemmel hallgatta. Közvetlen válasz term észetesen
nem volt a kérdésekre. Nagy hatással volt ránk, hogy a pápa milyen jól és
é rt h et ő e n olvas ta fel holland beszédeit. Személye mindenk it megnyert, bár beszédei egyeseknek fájdalmat is oko ztak. Igy pl. sokaknak fájt a kijelentés, hogy
az ember ek a válással a legkényelmesebb utat választjá k. Váratlan öröm volt
viszont, amikor a Szentatya nyiltan beszélt a lelkipásztorkodásban rés ztvevő
c ivilekről. Elismerte lét jogosultságukat, dicsérte munkáj ukat. Holl andiában bizonyta la nság uralkodott efelól, hisz msgr. Gijsse n limburg l püspök pl. egyetlen
pasztorá lis munk atársat sem alka lmaz.
A külfö ldi újságok különös elő s ze re tett e l hangsúlyozták a kell emetlen jeleneteket. Utrechtben valóban volt tüntetés, de komoly beszámolók szerint ezt
a "hi vatásos csürhe " vezette, akik minden alkalmat megragadnak, hogy garázdál kodjanak.
A televízió leh et övé tette, hogy az egész látog atást nyomon követhessük.
Az esti összefoglalók és komment árok higg adtak és tárgyilago sak voltak . Ennek ellen ére mindannyiunknak még rend szereznünk és elmélyit enünk kell , mit
is jel entett nekün k Holl andiában a pápai látogatás."
G. Kranenburg
Luxemburg , II. János Pál május 15-16-i látogatásának színhe lye, I-is ország.
360.000 lakosána k 95 ofo katolikus. Jelentőségét emel i, hogy az Európai K özösség intézményeinek, Bruxell es után, 2. főváro s a .
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A vegyes hollandiai fogadtatás után nálunk pompásan üdvözölték a katol ikus Egyház fejét. Nagy pódi umokat, emelvényeket állítottak fel, biztonsági Intézkedéseket szerveztek meg a hatóságo k. A beharangozott fenyegetések miatt
a kis ország szinte " h ad m ű v e l e tt e ' " vette körül a béke követét. Még a szentmisék alatt is helikopterek keringtek a város fölött, a pápa kíséretét képző
vendégp üspö köket (köztük Magyarország bíboros-prímását) söt étzöld katona i
autóbuszokban száll ították az egyes rendezvényekre ...
A Szentatya Luxemburgban is bene lux i körútj ának központi témáját, a Miatyánkot fejtette ki beszédeiben . Rámutatott az evangél ium korszerűs ég ére, a
hit alapjaira és szükségességére, elmélkedett lsten és Krisztus mivoltáról , emlékeztetett a Mária-tisztelet szerepére Luxemburg történetében .
A kissé agyonszervezett, túl pompás és csaknem elidegenító fogadtatásra
(amelyiken csak igen kevesen vehettek részt) , a luxemburg iak hagyományosan
tartózkodó jell emére, valam int a hitélet hanyatlására vezetik vissza, hogy vártnál kevesebben jelentek meg az utcákon a pápa köszön tésére . A május 16-án,
Luxembourg város fóte rén tartott szentmisének 50.000 résztvevője viszont rekordot képez az ország történetében. Ennyien egyetlen sport, ifjúsági vagy
egyházi eseményen sem vettek még részt!
A s zűkebb körű rendezvények alkották a lelkiség mélyebben átélt óráit. Fő
ként a betegeknek tartott szentmisén a székesegyházban, az európai intézmények konferencia termében , az ifjúsági tal alkoz ön és szabadtéri szentmisén
(Echtenach középkori apátsági városk ájában) részesítették mel eg, illetve egyben kihívó és rajongó fogadtatásban a Szentatyát.
Luxemburgban is je lent meg néhány ellenzés a sajtóban, de nem erős zako 
san - mint hollandiában -, hanem civilizáltan. Egyes egyházi és laikus csoportok a homos zexuálisok , az asszonyok , az abortusz, a nemi szabadság , a felszabadulás teológiája, a fegyverkezés elleni pac ifizmus elismerését k övetelt ék.
Mindent összevetve a luxemburgiak kis országuk részére a " század eseményének" tartják II. János Pál pápa látogatását, és remélik, hogy lelki gyümölcsei
maradandók lesznek .
Crouy-Chanel Imre
"Belgiumban egy éves előkészület előzte meg a pápa látogatását. Püspökök,
papok és hívek együttes erővel törekedtek, hogy jó talajba hulljanak a Szentatya szavai. Már ez az előkészület áldás . Plébán iákon, szervezetekben csoportok tanulmányozták, elmélkedték és igyekeztek a gyakorlatba átültetni a látogatás je lmondatát, a Miatyánkot.
A pápa áldozócsütörtökön du. érkezett a belga fővárosba. Mivel ez az ünnep
Belg iumban munkaszünet, a város üres szokott lenn i. Itt ért az első meglepetés : a szeretett vendégnek tömeges és lelkes fog adtat ást rendezett a nép ; tele
az utcák, a Nagytér (Grande -Place) zsúfolva. A királlyal az élen, a miniszterek
összessége köszöntötte apápát, él jenezte a nép. " Régi d icsőség jele , de a
j övő Igérete is ez a tér nektek és Európának . . . Nyilt város a világ felé , és az

aD

ország idegenek, menekültek befogadó ja. " Szavait sokszor szak ít ja meg tapsvihar . " Esteledik, - fejezte be beszédét. A sötétség ne nyomja el lelke tek világosságát, és kívánom, hogy új napra virrad jatok. "
Másnap az antwerpeni katedrá lis a találkozás szi nhelye a felel ős világ iakka l
és a város népével a nagytéren . Délben már Yperben van. Itt dúlt a leghevesebben az 1914-18-as háború. 170 katonatemetőjében csaknem félmill ióan
nyugszanakl A megbocsátásról, a békéről elmélkedett. Majd Gentben mutat
be szentmi sét kb. 200.000 ember jelenlétében , és püspöktársaival bérmá l többezer fiatalt. Ebben az ős i városban fogadta a misszionáriusokat és buzdftotta
hivatásukra.
Szombaton a belgiumi Esztergomba, Mechelenbe megy a Szentatya . Mercier
kardinális a század elején ebben a városban rendezte meg az első ekumenikus
találkozókat az anglikánokkal. Sírja előtt imádkozott a pápa, a katedr álisban
ekumenikus imaórát tartott, majd találkozott a nem-katolikus egyházak vezető i
vel. Utána pedig a belga püspökkari konferencia tag jait köszöntötte. - Délután
a hires belga Mária-kegyhelyre, Beauring-be repült. Az evangélium radikal izmusát hirdette a többezres tömegnek és az egybegYűlt papoknak, akikke l itt
kivánt találkozni. Gyönyörű napsütésben, óriási rétségen tartottuk a koncelebrált szentm isét. . Ne tegyétek kérdésessé hivatástokat - inti a papokat és szerzeteseket. Hasznosak vagytok az Egyháznak és szüksége van rátok . Ha hűsége
sek vagytok, lesz hivatási Sugározzatok reményt , szeretetet l"
Május 19-én a fővárosban, a koekelberg-i nemzeti bazilikában, Jézus Szive
templomában várjuk a pápát. özönlik a nép, kiváltképp a meghívott gyermekek
és családjaik. Több mint 600 pap vonu l ki az oltárhoz. Csaknem 150.000 embernek három (flamand, francia és német) nyelven magyarázza a mennybemenetel és pünkösdi napok evangéliumát. Különösen kiemel i az egységet, reményt és szeretetet. Hivatkozik az ősök hit ére, bizalmára: értékeljé k, becs üljék
megl - Mindez intés is a nyelv i különbsége kból származó társada lmi megosztottság áthidalására. Altalános a vélem ény, hogya Szentatya ezirányú szavai
mély benyomást gyakoroltak a népre.
Délután 3-kor a Keresztény Munk ásszervezetek küldö ttségév el találkozott
Cardi jn kard inális, a munkásifjúság aposto la sirj ánál. Később pedig Liege-ben
várják a munkások és a vallon származású világi apostolok. A fogadtatás Itt
is rendkivülien meleg és lelkes. Amikor az egyik felszólaló, Gilson asszony kétségbe vonja a pápa látogatásának értelmét és azután érdeklőd ik, hogy milyen
szerepet biztosít a Szentatya a nőknek az egyházban, a j e l e nl e vő tömeg valósággal lehurrogja és szakadatlanul apápát éljenzi. K itűnt, hogy egyes mozgal mak vezetői nem mind ig a hivő nép érzelmeit képvis el ik.
Az esti órákban a pápa visszatér Brüsszelbe, s egyik stad ionban kb. 12.000
vendégmunkás és menekült ünnepli. Ez a fogadtatás a lengyelek kezdeményezése, de a többi nemzetlségekkel karöltve. Többek között magyarul ls köszöntötte a Szentatya a jelenlevőket. Itt is nagy volt a lelkesedés : a pápa ezen a
napon ünnepelte születésnapjátl
6
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Hétf6n reggel a múvészekkel találkozott az egyik brüsszeli templom ban. A
szentmisét nagy gonddal és a múvészek bevonásával készítették eló . Bátorította is 6ket a pápa: " A világnak szüksége van a szépre, hogy el ne merüljön
a reménytelenségben." - A diplomaták fogad ása után a belga király vend ége
volt a laekeni kastélyban. Ez a látogatás kötetl en és bensóséges keretben folyt
le ; a király meggy6zódéses, hivó katolikus.
Délután 5 órakor az Európai Közösséget kereste fel. Beszédében , amelyet
számos európai televí ziós állomás helyszíni közvetltéssel sugárzott, a Szentatya
kiemelte az ember erkölcsi és lelki megrendülését, az éhezö k és jólétben élók
viszonyát, és rámutatott az elke rülhetetlen feladatokra.
Este 7 órakor L6wenben találkozott a legrégi bb belga katol ikus egyetem
hallgatóival és tanár i karával. Sürgette, hogy órizzék meg az egyetem eredeti
szelle mét, tartsák tiszteletben hagyományait: " Egy katoli kus egyetem szol gálja
az ember i tudás t, de az evangélium fényében . Amikor az ember a kérdés, a
fel elet Krisztus!"
Másnap a francia ajkú Louvain-Ia-Neuve fogadta a Szentatyát. Évekkel ezelótt, a nyelvi viták miatt a flamand nyelvte rületen fekv6 tulajd onkép peni 16weni
egyetem mellett, felállított ák a francia részleget is, amely ma szintén telj es jogú
egyetem. A lengyel származású Veroni que Oruba köszön tésében krit ikus megjegyzéseket is tett, de a hallgatóság nagy tö bbsége nem érte tt egyet a " kitéréssei " . A pápa utalt arra, hogya pluralizmusnak vannak értékes oldalai, de
ne jelentsen közömbössé get, mert nem mind en nézet egyform a értékú.
A pápa a Liege közelében fekvó tilfti cisztercita apátság nővérei nél ebédelt,
ahol 4 magyar szerzetesnóvé r is él. Onnét ment át látogatásának utolsó fontos
helyére , a banneux-i Mária-kegyhelyre. A több mint 100.000 embert számláló
tömegb en külön helyet kaptak a betegek, a német ajkú belgák és a vándorcigányok. 20 km. hosszú autóbuszsor hozta a töme get. Fehér-sárga lob ogókat
lenge tve fogadtá k a Szentatyát. Elóször a "Szegények Szüze" jelenési kápolnában és a forrásnál imádkoz ott , utána következett a koncelebrál t szentmise. A
látványa lélek mélyéig hat : betegek az olt ár körül , akiknek a pápa a szenvedés problémáját vil ágít ja meg. Küldetésként, örömmel , Jézusért éljék I S a
betegek imái felel nek a felhfvásra. Péter utódja vigasztal , er ősí t a hitb en. Az
idó borongós, de az áldozá sig mégsem esik . A tömeg együtt imádkozik, énekel
a pápával, akit szívébe zárt.
Daneels kardinális mondotta a pápa körútja után: " Látogatása végtelen
örömmel és boldogsággal töltötte el a népet. Ezt mindenütt láthattu k." A Szentatya pedig így búcs úzott a bieset-i (Liege) repülótéren: "Nagyon boldog vagyok ,
hogy nálatok lehette m." Belgiumi látog atása valóban igen meleg és kedves
hangulatban, a várakozást meghaladó örömben, összhangban folyt le. Sokáig
emlegetj ük még. Szózatait, homil iáit pedi g - meg vagyok róla gyóződve - , a
hívek zöme sokszor veszi kézbe, hogy erőt merftsen , tanul jon belőlük az e16kés zí tő év és a látog atás méltó folytatásaként. "
Doba i Sándo r
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NEMZETKöZI IFJÚSAGI TALALKOZO ROMABAN
Az ENSZ 1985-öt az Ifjúság Nemzetközi IOvének hird ette meg . II. Jáno s Pál
pápa sürgette, hogy ez az " év" ne maradjon az egyház élete peremén, hanem
ünneplésébe a katolikusok is bekapcsolódjanak, tudatosítva azt, hogy részben
a fiatalo któl függ a jövő , az egyh áz jövője is. A Béke-világnap témá jául ezt
választotta a Szentatya : "A fiatalok és a béke együtt haladnak." Ezenkívül Nemzetközi Találkozóra hívt a meg a világegyház fiataljait virágvasárnapra Rómába.
A nagybö jt során külön apostoli levelet írt a fia taloknak : ezt a püspökök és a
papo k figye lmébe ajánlotta. A lelkipásztorkodásban felhasználhatják gondolatait
az egész Ifjúság i IOv során . (A levél ismertetését lásd külön az Egyház szava
rovatun kban.)
Mintegy 200.000 fiatal érkezett a találkozóra a világ 70 országa képviseletében. Magyarországról Póka György szombathelyi segédpüspök vezetésével
60 középiskolás diák (a nyolc katolikus gimnáziumból) kapcsolódott be a nagyszabású összejövetelbe. Egyes országok fiatal csoportjai már a hét derekán
megérkeztek az Örökvárosba. Különböző mozgalmak közvetlenül a Nemzetközi Találkozó előtti napokra időzftették kongresszusukat, fesztiváljukat. PI. a
Chiara Lubich által alapított Focolare-mozgalom Ifjú Nemzedéke (GEN) márc .
29-én délután és 30-án délelőtt tartotta világfesztiválját, mintegy 20.000 rnozgalmi tag részvételével az EUR-negyed sportcsarnokában . Témájuk : a vil ág
egysége. A k ül önböz ő nyelvü, fajú és vallású fiatalok tanúságtételei, tánc- és
énekszámok mutatták be az egység felé vezető utakat. Brazil fiatalok pl. földrészük drámai helyzetéről énekeltek: kifejezték azt a reményüket, hogy az evangéliumi szeretet révén lehetséges a szegények és gazdagok kiengesztelődése .
(Itt emlékeztetünk arra, hogy Latin-Amerikában 74 millió személy 15 és 24 év
közötti életkorú, vagyis a lakosság egyötöde fiatal. 1980-ban ezek a fiatalok a
latin-amerikai dolgozó népesség egyharmadát alkottákl)
A Szentatya először március 30-án délután találkozott a világegyház fiataljaival a Lateráni bazil ika e lőtti téren. Odavitték azt a nagy fakeresztet, amelyet
a Pápa a Szentév végén a Szent Lő r i n c római ifjúsági központ fiataljaira bizott,
és közben már bejárta Európa k ül önb őzó országait.
A Szentatya üzenetében - miután sz árnos nyelv en, magyarul is köszöntötte
a csoportokat - a r é s z v é t e I témájáról szólt. Az ENSZ ugyan is hármas
jelszót választott az Ifjúság Nemzetközi IOvére : Részvétel (vagy részesedés),
fejlődés , béke .
A részvétel - magyarázta a Szentatya - nemcsak azt jele nti , hogy együtt
vagyunk másokkal, hanem azt ls, hogy az együttlét által válunk igazán önma gunkká. Az embereket a javak megosztása és az értékek közös elfogadása
egyesíti egymással, részes Iti mások éle tében. Ez áll a családi közösségre is,
de főle g az Egyházra . Az egyh ázi részvétel t az Eukarisztia pél dájával illusztrálta . Nemcsak je len vagyunk a Kriszt us halálát és feltámadását hathatósan
megje len ftö szent misén , nemcsak mint " nézők" szerepelü nk. A hit és az euka-
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rlsztlkus kenyérben való részesedés (az ál dozás) révén aszta ltársak vagyu nk a
mennyei lakomán. Valóban részesedünk Krisztus húsvéti misztér iumáb an. Ahogy
Szent Pál tanitja : valamennyien egy testet alkotunk, akik az egy kenyérbenKrisztus testében - részesülünk.
Az a tény, hogya keresztség és a bérmálás révén Krisztus Teste, az Egyház tagjai lettünk, megköveteli részvételünket az Egyház küldetésében, ahogy
a Zsinat hangsúlyozta (LG 33) : "Maga az Úr rendeli a világiakat a keresztséggel és a bérmálással az apostolkodásra. A szentségek, különösen az Eukarisztia, közlik és táplálják minden apostolkodás éltető lelkét, az lsten és az
emberek iránti szeretetet. A világiaknak föképpen az a feladata, hogy jelenlevővé és hatékonnyá tegyék az egyházat azokon a helyeken és olyan körülmények között , ahol csakis általuk lehet az egyház a föld sója. Igy minden világi keresztény - éppen sajátos adományai erejében - tanúságtevő ls, és az
egyház küldetésének eleven eszköze -, Krisztus ajándékozásának mértéke
szerlnt'."
A Pápa arra buzd ította a fiatalokat, hogy neveljék magukat a részvételre;
Igy érlelődik személyiségük, igy találják meg az egyensúlyt a birtoklás és a
lét között, így lesznek az igazságosság és a béke munkásai, a szeretet civilizációjának épltól.
Beszéde után a fiatalokkal a békéért imádkozott. Ime a hosszú Imából pár
részlet :
Urunk Jézus, Te megigérted, hogy mindennap velünk leszel, hallgasd meg
ma e fiatalság kiáltását és légy nemzedékünk mestere; pásztorunk, aki elvezet
a békére. Mig az új Bábel-torony terve , amelyet a különféle ideológiák javasolnak, egyre ellentmondásosabb, ml hozzád fordulunk szilárd elhatározással.
Urunk, menj fel Ismét a hegyre ; ml ls veled tartunk, hogy halljuk, amint kihirdeted nemzedékünknek az igazi boldogság törvénykönyvét. "Boldogok a békességesek : ők lsten fial." Elfogadjuk meghivásodat és a világbéke megvalósltása
örökös feladatunk lesz. Nem akarjuk úgy átlépni a harmadik évezred küszöbét,
hogy ágyú kat és romokat vigyünk magunkkal , neveddel akarjuk elkezdeni az
új kort.
Add meg nekünk az alázatos sziv tisztaságát, hogy megértsük az igazságot,
részes íte minket kegyelmed szabadságában, hogy Igazságosságban és felelős
szeretetben élhessünk. Add meg nekünk átszúrt Szived békéjét, hogy megoszthassuk azokkal, akik szomjúhozzák. Add, hogy megvédhessük Abelt, bárhol
éljen, a szegényt és elhagyatottat, az Időset és a munkanélkülit, a hitéért üldözött Abeit, az anya méhében védtelen Abelt.
Bocsáss meg korunk Káinjainak, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.
Vllágltsd meg a népek vezetőit, hogy a föld kincseit az élet, ne a halál és pusztltás szolgálatára használják fel. Jézus, légy Te a békénk l
A fiatalok szombaton este 11 római templomban imavirrasztást tartottak.
A S. Maria Maggiore, a Lateráni és a Falakon Kivüli Szent Pál-bazilikában
pedig egész éjjel szentségimádás volt. E három bazIlikánál gyülekeztek virágvasárnap reggel, és három útvonalon pálmaágakat lengetve, énekelve vonultak

84

a Szent Péterre . Fél trzre , amikor a Pápa nyitott kocsi ján megérkezett, zsúfol á:;ig megt elt nemc sak a kolon ádok között i térség , hanem a Vatikán környéke is.
Róma soha nem látott ennyi fiatalt együtt ; mintegy 300.000-en leh ettek , mert
Olaszország különböző egyhá zmegyé iből is nagyon sokan érk eztek . Ragyogó
tavaszi i d ő b e n hozsannázott a lel kes fiata lság Krisztus Királynak, aki azért jött,
hogy szolgáljon.
A Szentatya az obeli szknél áldotta meg a pálma- és olajágakat, majd körmenetben vonult egy csoport fiatall al a bazilika előtt felál11tott szabadtéri oltárhoz , hogy bemutassa az ünnepi szentmisét. A Márk-passió után mondott
homiliájában Jézus jeruzsálemi bevonulását, majd elitélését és kereszthalál át
idézte fel. Jézust a Főtanács mint istenkáromlót, Pilátus pedig mint politikai
bitorlót ítélte el. Valójában Pilátus, amik or a töviskoronás Királyt bemutatta a
népnek - .Jrne az Ember !" - nagy igazságot fejezett ki. Jézus az lsten Fia és
Emberf ia az ember ügyét magára vállalta . Azért [őtt hogy tanúságot tegyen az
igazságról, az ember igazságáról, amelyet kifejezhetünk két szóval : lsten képmása és lsten teremtménye. A k ísért ő ezt az igazságot forgatta ki, amikor az
első embereknek azt suga llta: Ne engedelmeskedjetek, - olya nok lesztek, mint
az ls ten! Jézus Krisztus, aki - jóllehet az Atyával egy lényegű - felvette az
emberi állapotot, a szolga alak ját. Kereszthalálig menő engedelmességével
mutatta meg az embern ek a ..megisten ülés" útját. Hatalmat adott, hogy lsten
gyermekei leg yünk , részesedjünk az isteni életben. "Jézus tehát mag ára veszi
az ember ügyét, tegnap, ma és mindörökre. Ezt a Jéz ust ünnepelj ük, áld ju k itt
a Szent Péter-téren. Mind en ember azért jön, hogy tanúság ot tegyen az igazságról, miként J ézus tette . ( .. . ) A másod ik évezred végén világun knak - a
sok fenyegetés közep ette - egyre inkább szüksé ge van Arra, Ak i engede lmes
lett egészen a kereszthalál ig . A vil ág nem nélkülőzheti Krisztust. A világ fiata ljai Róma püspökével és Péter utódjával, megvallják Krisztu st most az Ifjúság
Nemzetközi I:ve alkalm ával." Isten a fe ltámadt Kr isztu sban a világnak új kezdetet adott, megerősitette szövetségét. Reménységgel tek intünk az ember ügye
képv iselőjére , Krisztusra, akit az Atya felmagasztalt és Úrrá tett.
Szabó Ferenc

A HITTAN I KONGR EGÁCIÓ KöZLEMJ:NYE
Leon ardo Boff egyh áztanáró l
1985. márc ius 11-én kelt a Hittan i Kongregáció közleménye (notlflcazlone)
Leonardo Boff brazil ferences " Egyház: karizma és hatalo m" c. könyvéről (az
eredeti cím : Ig reJa: Carisma ePoder, 1981; a dokumentum az ol asz fordításra
hivatkozik : Chiesa : Carlsma epotere, Borla, Roma 1983). A közlemény a Pápa
jóváhagyásával jelent meg, J. Ratzinger és A. Bovone, a prefe ktus, ill. titkár
írták alá.
A hét oldalnyi dok umentum a bevezet őbe n vázolj a a .notificazione " megszületé sét: P. Boff 1982. február 12-én önszántából küld te el a Hittani Kongregá-
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ciónak azt a választ, amelyet a Rio de Janeiró-i Fóegyházmegye Hittan i BIzottságától kapott. Ez a Bizottság birálta kérdéses könyvét, megállapitotta, hogy
súlyo s tévedés eket tartalmaz. A Kongregáció, miután áttanulmányozta Boff
könyvét, 1984. május 15-én kifejezte fenntartása it néhány tételével kapcsol atban, és felaj ánlotta a szerzónek a személyes találkozás lehetöséq ét, hogy tisztázzák a problémákat. Azt is közölté k Boff-fal, hogy ezt a levelet mindenképpen
közzéteszik, fi gyelembe véve majd az esetleges megbeszélés eredményeit.
1984. szept. 7-én Ratzinger fogad ta P. Boffot ; jegyzói mi nóségben jelen
volt a megbeszélésen Mons. Jorge Mejía is. A szerzó megvilág!totta egyes tételeit és ezt irásba is foglalta. Annak idején közl eményt adtak ki a megbes zélésrói P. Boff hozzájárul ásával. A megbeszé lés után, amely testvéri légkörben
folyt le, Ratzinger biboros fogadta Lorscheider és Arns brazil ferences bi borosokat, akik Rómában tartózkodtak. Utána a Kongregáció újra megvizsgálta P.
Boff munkáját, illetve irásba foglalt megjegyzéseit. Bár elis meri a szerző jószándékát és tudomásul veszi az egyházhoz és a tan!tóh ivata lho z való h űsége
kifejezéseit, tovább ra is kifogásolja a követk ezó pontokat :
1) Az egyház struktúrája: P. Boff annak az irányza tnak képv isel ő i közé sorol ja magát, amely szerint a történelmi Jézus gondolatában nem szerepelt az
egyház mint intézmény ; ez csak a feltámadást követő fejlódés eredménye, fóleg
az eszkatolog ikus szemlélet elhalványodásával párhuzam os (129). Következésképp Boff számára a hierarchia a k é n ysze rű intézményesülés szüksége s eredménye, - egy bizonyos ..elvilág iasodásé" , amely római és feudális stílusban
fejeződött ki (70). Innen ered az a szükségesség, hogy az egyház álla ndóan változik (112); ma ..új egyháznak " (11 0 stb.) kell megszületn ie ; az
egyházi intézményeknek újra meg kell testesüln lök a társadalomban, és a
hatalomnak egyszerűen a szolgálat szerepét kell betöltenie (111). Ezekból az
állf tásokból ered P. Boff felfogása a katolicizmus és a protes tantizmus viszonyáról. Szerinte mindkét felekeze t t öké letlen k özvetitése a kereszténységnek; az
azonosság (megtestesülés, szentségek) és a nem-azonossá g dialektikus fejlő
dését képv isel ik. A kereszténység történelm ileg e két változatban jel enik meg.
Hogy ezt az egyház mivoltát relat ivizáló felfogását igazolja, P. Boff a Zsinat
Lumen Gentiu m kezdetú konstitúciójának 8. pontj ára hivatk ozik : ..Haec Ecclesia
(ti. Krisztus egyet len Egyháza) . .. subsistit (fennáll) in Eccle sia Catholica .. ."
Valójában P. Boff pontosen az ellenkezőjét akar ja levonni ezekból aszavakbó l :
..Ténylegesen (Krisztus egyetl en Egyháza) más keresztén y egyházakban is
fennáll hat" (131). A Zsinat ugyan is éppen azért használta a subsistit kifejezést, hogy az igaz Egyház subslstentl á-ját (fennállását) hangsúlyozza : az igaz
Egyház csak a katolikus egyházban létezik, áll fenn , jóllehet ennek látható
szervezetén kivül is megtalálhatjuk az Egyház elem eit (elemen ta Ecc lesiae),
amelyek mind Krisztus Egyházának tula jdonát képezik és a katolikus egyház
felé irányulnak (lG 8). P. Boff relativi zmusával tehát a Zsina t taní tását elfe rdíti
és a katolikus tanít ást félremagyarázza .
2) Dogma és kinyilatkoztat ás: - A relativizálásnak ugyanez a logi kája érvényesül Boff dogmára és kinyilatkoztatásra vonatkozó nézeteibe n. Igaz. meg-
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különbözteti a dogmát és a dogma tizmust (147). Ez utób bit elveti. De szerinte
a dogma megfoga lmazása csak egy meghatározott i dő b e n és meghatározott
kör ülmé nyek között érvényes (134). A dialekti kus folyamat egy k é sőb b i mozzan átában a megfogalmazást túl kell haladni, hogy a mal hit kifeje zésének
helyet adjon (135). Boff szerint a helyes katoli kus magatar tás az, ha alapvetóen
nyitottak maradunk minden irány felé (135). Am íg a dogm át "dogmatikusan "
értelmezik (ez lenne a katol ikus állás pont), add ig Jézus Krisztus kinyilatkoztatása és az üdvösség megért ésénél óh atatla nul számolni kell az egyházban
az e l t é rő véleményt képv is e lő személye k szabadságának elfo jtásával (74).
A Kongregáció dok umentuma ezzel szemben megjegyzi: a relativizmus ellentéte nem a verba lizmus és a merevség. A ki nyilatkoztatás vég s ő tartalma
maga lsten, az Atya, a Fiú és a Szentlé lek, aki a Vele való közösségre hív bennünket. A dogm át k ife j ező szavak mindig analogik usak : lsten Szaván, a Szentíráson alapulnak, hitelre méltóan kifejezik az Istenre és az emberr e vonatkozó
Igazságot. A múlt nyelvezetének újraé rtelmezése nem jelent i az igazságnak a
feláldozását, hanem a hiteles szövegek gazdag ságának helyes és korszerú klfejtését. A dogm atikai formul ák érte lme mindig igaz és követke zetes, vagyis
meghatározott és megvál toztathat atl an, jóllehet mind ig újra meg lehet világítani és mélyebben lehet meg érteni. (Vö. Mysterium Ecclesiae, 5, 1973.) A " hitletéteményt " mind ig meg kell őr izn i ér intetlen tisztaságában.
3) A szent hatalom gyakorlása: - P. Boff szeri nt a római egyháznak meg
kellene szabadu lnia attól a súlyos .patoló qlátö l" , amely a szent hatalom egyeduralmi gyakorlásában mutatkozik , az el nyomó világi hatalmakhoz hasonlóan.
A hatalom nak a közösséget kell szolgálnia kiváltságok nélkül. A szerző a történelemre hivatkozik: a klérus a hatalmat kisajá ti totta a keresztény nép kárára,
amelyet megfosztott a d önt é st ől . a tanítástól stb. (75, 222kk, 259-260) . Uralkodás, centralizálás, triumfal izmus (100, 85. 92) jellemezte a hatalomgyakorl ást.
A szolg áló egyház új modell jét kell megvalósitani.
A Kongreg áció bír álja Boff ér telmezési " kulcsát" , ti. amikor a szentségeket
pusztán szociológ iai kategóriá k (termelés-fogyasztás) szerint elemzi a papok
"szolgáltatásáról" szólva . A vallásos valóságo kat nem lehet beszor ítan i ezekbe
a kategó riákba. Boff szoc iológ iai érte lmezése torzító ált alánosítás ; nem segi ti
elő a probl émák megoldását és a szentsé gek igazi megértését.
4) A prófétIzmus az egyházban: - Boff könyve " leleplezi" a hierarchi át és
az egyházi intézményeket (63- 64, 89, 259-260). Tétele igazolá sára és alátámasztására a karizmák, nevezetesen a profetizmus alka lmazását követel i (258261 , 268). A hierarchia szerep e egyszerúen a " koordinálás" lenne : el ő seg í ten i
a különb öző szolgá latok egységét és összhang ját ; megakad ályozni minden
megosztottságot és uralkodást (270).
Kétség telen , hangsúlyozza a dokumentum , lsten egész népe részt vesz
Krisztus prófétai funkciójában (vö. LG 12); Krisztus prófétai szerepét nemcsak
a hierarchia, hanem a világiak révén is betölti (uo. 35). De a prófétai szerep
gyakorlása csak akkor jogosult. ha az Egyház épitését szolgá lja . Nemcsak el
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kell fogadnia a hie rarchiát, hanem pozitfven hozzá kell járulnia a belső egység
megszilárdftásához, a hierarchia vezetése alatt (vö. LG 12).
A Hittani Kongregáció közleményének végkövetkeztetése: P. Boff könyvének
elemzett tételei veszélyeztetik az egészséges (katolikus) hitet, amelyet a Kongregác iónak őriznie és védelmeznie kell.
Szabó Ferenc
MINDENNAP IMÁJA
A mindennapi élet tovahömpölyög számtalan apróságával, újdonságaival és
üres eseményeivel. Mintha lelkünk csak piac lenne, ahol a világ klterltl vásárlásra szegényes kincseit, és ahol állandó nyüzsgés uralkodik. Ez mindennapi
életünk valósága? Hogyan találhatunk rá az egyedül fontosra, az Istenre az
ilyen mindennapiságban?
Nem imádkozhatunk egész nap, de meg sem szökhetünk a mindennapi szürkeségtől , mert úgy is magunkkal vinnénk azt mindenüvé. I:letu tunkat csak a
mindennapok ügyeivel és kötelezettségeivel járhat juk . Meneküléssel nem orvosolhatjuk a köznaplságot. Hogyan kereshe tjük és találh atjuk meg mégis az
Istent? Hogyan válhat a szürke köznap lsten napjává? A kivonulás a világba,
hogyan válhat bevonulássá az Istenbe? Lehet-e a köznap lelkinap?
Mindez az isten i pedagógia titkai Kulcsa az önzetlenség és szeretet. Ha
tanulékony diákok lennénk, meglelnénk a mindennapban a lelki és a belső
ember legjobb tanrtómesterét. Furcsának tűnhet az isteni pedagógia. Hosszú
unalmas órák, a kötelezettség és a munka egyhangúsá ga, tartós és keserű
gondok, életünk kopása, csalódások és félreértések, teljesületlen vágyak, elkeseredettségek, a fi atalok jogainak tiprása az idősebbek részéről, a fiatalok
szivtelensége az I d ő s e k ke l szemben , az élet apró és számtalan nehézsége; a
barátságtalan időjárás, az együttélés súrlódásai töltik ki köznap jainkat. De
mind ezek és az élet ezer más aprósága azt szolgálja, hogy önzetlen és Istent
szerető emberekké legyünk. Ki és mi akadályoz meg ebben? Egyedül az a
titokzatos "önmagunk" I Pedig a köznapok megtanltanak arra, hogy lassan
megha ljunk önmagunknak, feltűnés és nagy jelszavak nélkül, észrevétlenOI.
Talán magunk sem vesszük észre, hogy a mindennapok hatására omlanak az
önzés fala i, amit a szorongó "én" saját védelmére emelt.
Amikor azután ez az " én" igent mond a védtelenség re, észrevesz i, hogya
védő falakra nem is volt szükség . Nem teszi az embert boldogtalanná az, ha
ez vagy az az öröm, amit edd ig nélkülözhetetlennek tartott elmarad. Nem esik
kétségbe , ha ez vagy az nem sikerül , egy terv füstbe megy. A mindennapok
megtanftanak arra. hogy gazdagok leszünk, ha ajándékozunk, a lemondás
megelégedéssel tölt el, az áldozat örömet nyújt ; akkor kapunk szeretetet, ha
magunk is szeret ünk , s az önzetlenség szabaddá tesz. Ez a szabadság képes ít
a szabad lsten nagy és határtal an szeretetének befogadására.
Szinte minden attól függ, hogyan értelmezzük a mindennapokat. Vagy beleveszünk annak szürkeségébe, vagy pedig megszabadulunk általa önmagunktól.
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Csak a mindennapok keresztjén halhat meg egészen önszeretetünk. ,Jnünk"
sírjából nól ki azután az igazi szeretet l
Ha a mindennapok során bekövetkezik ez az újjászüló halál, felragyog a
szeretet, illetve a mindennapok leheletévé lesz a szeretet, a hűség , a hit, a
segítókészség, az odaadás Istennek. Egyszóval a mindennapok szótlan imádsággá lesznek! De továbbra is érezzük a hétköznapok terhét és szürkeségét.
Mert csak így szolgálhatják az lsten szeretetét, csak így fogadhatjuk el önmagunkat olyannak, amilyenek tényleg vagyunk . Ez képesít arra, hogy a keserűségben se legyünk elkeseredettek, a megszokottban ne váljunk közönségessé, a mindennapiban ne éljünk köznapiasan , a csalódások ellenére se
csalódjunkl Igy nevelnek a mindennapok jóságra, tür elemre, békére , megértésre, megbocsátás ra, egymás elviselésére. Ekkor már a mindennapok elvesztik köznapiasságukat és ünnepi áhitatos imádságba öltöznek. Amikor a sokrétű
ség lsten szeretetében egyesül, szétszórodoltságunkat lsten gyűjti össze, a
külsóségeket lsten formálja bensőségessé.
Amikor eljutottunk idáig, akkor a mindennapjaink már imádságok. Ilyenkor
már nemcsak imádkozunk minden nap, hanem a mindennap válik minden
cselekvésével és eseményével szent imádsággá. Ezzel azután a mi egyébként
szegény és sivár napjaink, mulandó napjaink, a közönségesen még keserű napjaink, napjaink, melyek egyformának, terhesnek is tűnhetnek , beleömlenek
lsten napjába, a nagy napba , amely nem ismer estét!
K. Rahner
LEVELEK A MISSZIÖBÖl
A taiwani misszióból írják:
- Jó pap holtig t anul hát még, ha missziós pap az Ill et0; a miss ziós testvér még
Inkább. CSASZAR GYORGY testvérünk 50 éves szerzetes i jubileuma (múlt október
16-án) juttatta eszünkbe, hogy ml mindent kellett megtanulnia 50 év alatt. IOs becsülettel vállalta.
Budapesten, az akkor Igen [ óhirű Herpy óráscégnél (Petőfi Sándor utcában) szakmai
dlplornát szerzett. Utána belépett a jezsuitákhoz. A zugligeti noviciátusban kitanulta
a nyomdászatot és könyvkötést. a betegápol ással együtt. Nem telt el néhány év, mikor
Kínába készült missz ionáriusnak (mint a Herpy órás Károly fia, aki akkor már Ismert
misszionárius volt Kínában), ezért a pesti Irgalmasrendűek kórházában szakszerű kiképzést kapott a kórházi munkákban.
Ezekkel a képesitésekkel állított be Kínába a tamlngl mlssz lónk központi házába.
Az órás ság túl jól Indult. Tódultak a beteg órák ilyen szakemberhez . Elöljárói engedélyhez kellett kötni ezt a fajta munkát, azaz csökkentenI. Viszont a könyvkötés és nyomda erősen szóhoz jutott. Ennek révén két pompás fiú lép be a történelembe. Ezt a két
fiatalt faszclnálta György tes tvér szakértelme és munkafegyelme.
De jöttek az újfajta munkák . Abban a nagy központi házban gondozta a misszió
ruhatárát. Kapcsolatba került az apácazárdával, ahol fontos új dolgokat tanult
meg. A nővérek hihetetlen mennyiségű pirulát és tablettát gyártottak a rnlszszió számos rendelője számára. IOszak-Kínában hiresek voltak a franc ia jezsuita WIeger
gyógyszerel (külföldi standard gyógyszerek kínai névvel márkázott papfrtasakokban).
Erre még majd visszatérünk. Azután tejesarnokra is rá kellett tanulnia (kecskefarm)
annak a nagy háznak reggelljel számára. Az egész missziónak ő volt a fInommechanIkusa. Sok és sokféle gépi felszerelésnek ó viselte gondját egészen az összeomláslg .
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Miko r feldúlták a t amlngl mi ssziót és elko bozták azt a nagy központi házat, György
testvér elObb egy kanadai jezsui tánál gyümölcskertészettel fogla lkozott. De hamarosan Shanghalba kérték, hogy gondját viselje a csillagvizsgáló és meteorológiai Intézet
gépelnek. Utána a jezsu it ák nagy rendházába rengelték , mely valójában öreg és beteg
jezsulták háza volt .
Végül O ls a potzul missz ióban kötött kI. Itt legfontos abb szerepe volt, hogy avl·
dékl pátereket ell ássa sok, olcsó és kl t ün ő gyógysze rr el kerületünk betegei számára.
Egyik tanulékony segltőj e éjjel-nappal gyártotta a plrul ákat , O maga pedig helyben
nyitott át menet i rendel Ot. A kkor még sem ap ác ánk, sem orvosunk nem volt . Oly an
töme gek g yűltek össze a jó külf öldi orvoss ágokért , hogy . hont" orvos ok már nyugt alan.
kodtak miatt a . .. Ez Igy vo lt kb. 30 évvel ezel őtt, Azót a a f ormózal orvos - és gyógy·
szervIl ág Impozáns fejl őd ésen ment ker esztül.
Kés öbb rendes orvosi rendelőket ls alap ítottunk. és vidéken, Lutsaóban P. Jaschkó
kórh ázat nyit ott főként a szegények számára, akik akkor nem tudták megfi zetn i a na·
gyobb váro sok drága kórházait. A pat lk át Császár t estv érünk vette át, s őt a végén
magát a kórházat ls O vezette . Széleskörű kapcsol atoka t talált az orvosokkal. a betegá poló nőket ké p ző Int ézményekkel és az óriás i módon fejlődő gyógyszeriparral. Azonkívül felvette a kapcsol atot az amer ikai és europal Inté zményekkel, amelyek vagy jó.
tékony, vagy keres kedelmi (de Igen jutányos) áron kít ünö modern gyógyszerekkel látják el a vIlá gmi ssziókat . Ide fejlődtek az említett kezdetle ges elIndul ások .
A múlt évben testvérünk vissza került Potzuba, ahol a j ó n e vű klInikánkat kelle tt
átvennle. Keze alatt nagyon fellendült az inté zmény, amely nagy jóté temény a szeq ényebb bet egek számára, mert nem a busás prof it a célj a, mint most már sok-sok betegrendelő és kórháznál ez a f ő szempon t. Szerződtetett egy jó orvost napl rendel ő
órákra . A többi munkát György testvér és két ápol ön ö látja el.
Régi korokban pollhis ztorn ak mlnOsít ett ék volna testvérünket. Számára értékesebb
az, hogy majd az örök élet kapujában Megváltó Jézusnak elism erését hallh atja : .Nekem tetted mindazt, amit szenvedO testvéreimn ek tettél: Hogy nem vonakodott mindig
újabbat megtanuln i , mi ndig újabb munkákat v állalnl, amik nem ls mindi g tes thezállók.
Olv asóink közül gondolnak·e arr a, hogy ls ten Országáért Ilyen életre és munkára adják
oda magukat?
Császár testv ér címe:
245 Chuangcheng Rd, Putzu
Chlayl, Taiwan 613.

+

P. Prokurátorunk jelent ett e január 4-én. hogy 2000 SchillInget kaptunk . Hálásan köszönöm. Mivel nincs kikötve mir e fordít suk ruhát fogunk sz állttan t a Fülöp-szlgetekre,
ahol nagy a nincs t elenség. Mi ért nem használjuk fel Itt a mi ssziónkban? Püspök atyánk
egy nagy áldozatot hozott két éve. Egy fiatal papját elküldt e a Fül öp-szluetekre, ahol
ugyan sok a keres ztény, de nagyon kevés a pap. Ez a pap, P. Wang Itthon járt és sokat
beszélt az ottan i hívek buzgóságáról , de a nagy szegénységrOI ls . Különösen ruhára
lenne szükségük . Erre megszerveztünk egy gyű j té s t, ami nagyon szépen sikerült. A jó
hívek hozták a még felhasználható ruhát , de még egyi k gyár ls Igen nagy mennyis égű
ruhaneműt engedett át rakt árából. P. Zs árnár középiskolá jának két terme megtelt ruh ával. A baj csak az, hogya sz áll ít ás drága. [gy a diákok visszaérkezt ek a szüntd öröl, s
a két terem t ele ruhával. Erre Jaschkó atya segített. A ruhákat azon a pl éb ánl án raktá.
roztuk , ahol O lakik. Ekkor jött a maguk segítsége. Az Úr küldte. Már fel is adtam
egy tonna ruhát . Lássák, Igy segíti a miss zió ls a mi ssziót !
Gömöri Pál S. J.
Catholic Church
Lu-ts'au Hslng
Chlayl , TAIWAN 611 (ROC)

+

MegIgértem, hogy beszámol ok munkánkról a brazíliai misszióba n. Hatv anan vagyunk
s-en magyarok. A t izedik tavaly, augusztus 19-én meghalt . Hajdú Ho-

nővérek, ebb ől
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zália Ambrózia nővér 1902-ben született Vasváron. a Szüz Anya kegyhelyén. Hüségesen
ápolta a bélpoklos betegeket a Belém Prata telepen. A Szúz Anya éppen mennybevitelének napján vitte haza hü leányát.
10 novlclánk és 9 jelöltnőnk van, 26 leány pedig a Kis Szent Teréz Kollég iumban
készül. Jelentkező tehát. hála Istennek van. de a munka még több. Négy n ővérünk
elvégezte az ötéves teológiát. Novlciálnk már a fogadalom előtt kész hitoktatók. Két·
éve s képz öt végeznek . Ezután segitenek a papoknak a városi plébániákon vagy a vidéki
missziókban: feln ötteket és gyerekeket oktatnak a keresztelésre . els őáldozásra . bér·
málkozásra készítenek elő. A szentmise alatt vagy a papnélküli helyeken áldoztatnak
és elviszik az oltáriszentséget a bet egeknek, a szegényeket felkarolják stb . Egyik növérü nk pl. 27 kápolnába jár kl. A t el epeken persze mindenü tt vannak világi dlak ónu.
sok . Ezek vasárnap mindent elvégeznek, kivéve az átváltoztatást. A pap csak időnk ént
jut el egy·egy kápolnába . Nővéreink elég súlyos körülmények között közlekednek .
Sokszor elmossa a nagy es őzés a hidakat. Ilyenkor a jó nép mindent elkövet. hogy
áts eglt se őke t a tulsó partra.
Emellett még az állami Iskolába ls hívnak bennünket hitoktatnI. Igy tulajdonképpen
kevesen vagyunk . Nehéz. de föls éges ez az apostoli munka. Isten segitségét l éptennyomon érezzük. Csak egy példa . Egyébkén t nem szoktunk Imádkozni anyagiakért. de
a multkoriban Andrea nővér kért. segitsek Imádkozn i . mert szükösen vagyunk pénz
dolgában. Néhány napon belül Néme tországból több ezer márk át kaptunk . Egy amerikai
látogató. amikor meglátta. milyen cipőben járok . azonnal adott 50.000 cruzelrót clp öte .
Orömmel vittem ezt ls a főnöknőnek. Befutott az önök pénzseg ítsége is . Ezt az összeget leprás betegeinkre költjük. Valéria főnöknő kötszert. gyógyszert. gyümölcsöt és
egyebet vesz a betegeknek. A betegek hálás szeretettel. Imával és szenvedéseik néma
elviselésével viszonozzák. Ide klvánkozlk még az a segély ls . amit egy káplán küldött.
Azót a abban a sz ép táskába n visszük az Úr Jézust a be tegekhez . Oszinte hálás szereKovács Ilona L1ziő nővér
tettel .
Rua Conselheiro Olegárlo. 54
05093 Viia Anastazlo
Sao Paulo. Capital. Brazil

+

Új missziós területet kaptam . A központban Igen sok at kell Javítani a templomon.
lakáson. Annyi helyre kell ktj árnorn, hogy nem ls merem megírnI. Bizony . egy hetven éves embe rne k. ez már nem könnyü . De. amíg lsten egészséget ad. szívesen rneqteszek mindent a missziókért. Januárban írok. de Itt nyár van . A hőmérséklet 35 C
P. Tunkel Jenő SVD
kö rü l mozog . Kriszt usban mindenért hálás testvéretek.
Casa Parroqulal
8171 Espartillar, Argentina

+

Hálás köszö net a missziós adományokért. Bizony a Fül öp-szlqetek nagyon rászorul.
nak. 1984 egyike a legnehezebb éveknek: északon és délen sivatagi tájfun. árvíz. majd
az egy hónapig tartó vulkánkit örés . amely 70.000 embert tett hajléktalanná . Karácsonyra
mi ndenüt t agapét t artott unk a misék után . Mindenki részesült eleségben. mig az öregeket . bet egeket és elhagyottakat meg ls ajándékoztuk. Nagy volt az öröm. Hála a
jótevő k neki
P. Tunkel Viktor SVD
St . Rafael MIssion House
Calapan 4401, Or . Mindoro
Phl lJpplnes

+

N őv ére ink Iskolában t anít ják az afrikai gyerekeket. ~n ls Klva -Thernaban tan ítottam .
Az Iskola fekete di ákoknak volt. A kolostorunkban a nővérek is szinte mind feketék.

Onnan áthelyeztek Springsbe. A z Itteni Iskolában nagyon sok a fekete és hlndú gye·
rek, Igen kevés fehér diákunk van.
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FO foglalkozásom most : Ikonokat festek. Ehhez nagyon kedvez az IdO: 41 C. l lyenkor az utolsó fénymáz nagyon sikeres. A képek mi nd úgy néznek kl. minth a öregek
lennének .
Itt Dél-Afrlkában Igen nagy a békétlenség. Az emberek ölik egymást. Emellett nagy
a szegénység és éhinség . Vis zont hálásak keli legyünk azért a sok seg itségért, amit
kap az ország és a nép.
Flóra Umlauf n őv ér
Mater Inflrmorum P. O. Box 291
5600 King William's Town
Republic of South Afrlc a

+

Habár Igen Inséges helyzetben vagyunk Itt a miss zióban, de magunk ls Igyekszünk
segiten i azokon. akik még szegényebbek . Igy pl. egész Brazflia minden kereszténye
böjtöl t II I. 29·én. Iskolánkban már a nagy b öit elej én mind en diáknak adtu nk egy ki s
perselvr. Holnap hozzák be, és fel ajánlják ö s s zeg yűj tött alaml zsnájukat azokért, aki k
éheznek és nyomoru lta k. M I szerzetesnök ls Igen vezeklOen élün k. Csak vasárnap
eszünk húst. hétköz ben pedig igyekszünk minél több et elvonni magunktó l, hogy sokat
adhassunk azoknak , akiknek nincs mind ennapi kenyerük . . .
Hro tkó M . Gizella nővér
Rua Sao José 933
14100 Hlbelráo Preto, ESP, Bras il

+

Nyugat·Afrlkában ls úgy élünk , mint másutt a mlss z lőkb an . Sok a gond, de az lsten
velünk van. Lel kileg és anyagilag ls seg it a jó emberek ált al. Azt már Irtam, hogya
környék ifjús ági fele l őse vagyok. I:ppen az Ifjúsági otthonunk fe lavat ása el ött törött
el a lábam bokában. Igy mindent az ágybóllránylt ottam . A szentm isét maga a püspök
úr ünnepelt e öt fiatal pappal. Ez al kalomm al 46 új tagot vettünk fel a szervezetbe és
harmincon fel ül új ltották meg fgéretel ket. Közben a húsvét e l ő tti v izsgák . sok dolgo.
zatjavlt ása. Több el ő ad ás ra ls készültem t anítv ányain knak: a marlhuanna káros rnlvolt áról . a divat fur csas ágair ól stb .
Márc ius 25·én tem ettük egy ik n őv ér ünket . aki 39 évet töltött Ghanában. Ilyen szép
és nagy temetése t alán sehol sem lett volna . Temérdek pap és hata lmas néptömeg
búcsúzott el t öle . Pedig nem az elismerés ért dolgozunk. hanem lsten d icsőségére és
a benszülötte k javára .
Sr . Magdolna S. Sp. S.
P. O. Box 2763, Accra
Ghana, West Afrika

+

Újra Zalre -ban taposom a szavannák és őser dők ösvénye it. Néhány éve Klnshasából
Klkwit fel é haladva érinti a rám bizott terüle tet egy aszfaltos út ls . Nehéz eldönteni .
mely ik út kényelmesebb a gyalogos ember számár a: a jó t rópusi esőket k övet ő sár, a
kemence hőség ét árasztó aszfalt vagy a naptól átforrósodott homok. Területem a Kafl
és a Gobar l fo lyók között tal álható . Központom neve Turnikla. Ezen a v idéken a szongó
törzs tagjai élnek, de vannak Itt mbal a és hungana t örzsb éliek ls .
Tumlk lában nem vagyok egyedül. mint valam ikor a pel endék földjén voltam . az lnz la
és Bakali fo lyók között. Hárman vagyunk egy német paptárssal és egy belga seg ítő·
testvérrel. A központhoz tartoz ik még öt olasz és k ét bennszülött apáca ls . Varr öIskol át. szül öotthont. beteggondozót és egy otthont vezetnek az elhagyott, i d ő s benn.
szülöttek számára . Hozzánk tartozik mÓ9 egy flú - és egy leányiskola, val amint egy
négyosztál yos k özéplskola. Otv enki lenc falu van a gondjaimra bízva. M inden héten más
és más fal ucsoport hiveivei boldog it juk egymást. Csütörtökön du. vagy pénteken
r&ggel vesz em lábam alá az ut at . Milyen ez az út?
E I Oző nap használt ruháér t vásárolok egy jó marék nyi pálm aférget. Ez olyan, mint
a cserebogár. csak kövérebb . Ez lesz a reggelim. Reggeli ut án veszem a hátizsákomat
és vlharl árnpárnat. Néhány óra gyaloglá s ut án meg ls érkezem az első falucsoporthoz.
Már várnak rám. Megbeszél jük a teendőket : keresztelés , hittan, házassági jelentkezés .
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M indez a kápoln ában történik . ami oly an, mint egy szép bi rkaakol: a falak agyagból
és fából , a st ilusnak megfelelő fűtetővel. Persze Itt csak árnyék ra számit hatunk az
eső már a nyakunkba hull ik .
A fő , sokszor az egyedüli éte l út közben a luku. A manióka cserje leveleit famozsárben törik össze és for róv izzei leöntl k. Három újj al kell ennI. Ez a divat , evő e s zköz
nincs ! A Gobarl folyóban csak krokodil és v iziló t alálható, de ezt védi a törvény .
A k övetkező falucsoportnál már a szürkület fog ad. Itt nagyot vacsorazunk. ami a
kétszeres Imával és a kézmosással együtt 5 percet vesz Igénybe . A vacsora után ű jra
beszélgetés : mit és hogyan kellene csináln I. Igy megy ez, mig vissza nem térek a
missz iós állomásra.
Bajom csak az, hogy valahol felszedtem egy makacs malátlát . ami nem zavartat ja
magát a gyógyszerekkel. Az orvos ki lmaváltoztatást ajánl, de nem hagyhatom faképnél
a sok híttanul ét. aki keresztelésre , elsőáldozásra és bérmálkozásra vár.
Pállnkás István
Malson 8VD . B. P. 7463
Kins hasa l ,
Rep. du Zalre- Afrique

+

Újabb missz iós morzs álm nagyon hasonl ítanak a régiekhez. Január 2-án 22 jelöl t
kapta meg a kárme lIta ruhát Itt Brazili ában. Jobbak, mint a tavaly iak. Azok jobbak
vo ltak , mint az előbbiek .
Ami az Imádkozást illeti, aiig csinálok mást . már amint én értelmezem az Imádságot. A közös Imákon kivül . fő a szentmise. Minden misén, amin csak lehet résztveszek . Van. amikor a mise utáni kérd ezösködésemre az a válasz : No jó . majd megáldoztatoml Köszönöm, ez a feleletem, de nekem az eukarisztiku s Jézus kerete stől
kell. A .keret", a szentm ise . Rózsafűzérből annyit elmondok , amennyit csak lehet .
Utazás közben pl. 8110 Roque és 8110 Paolo között 3, néha 4 olvasó . Ezek nem zagyva
Imádságok. Van, hogy az egész úton csak egyet Imádkozom végig. De imádságnak
tartom azt ls, amikor olyan val aki ül mellettem a buszon. aki é rd ek l őd i k : Jézusról.
Egyházról. 8zűz Anyáról. s z e ret etrő l s más er én ye krő l beszélgetünk. A Biblia is sokszor szóbajön . Minden imámat, Ill etve egész életemet, mert ez az igazi ima, a S z űz
Anya szatyorjába tes zem, hogy O egy kics it helyrehozza, mi előtt átutalná. Jómagam
is kérem erre, mert azt már jól tudom . hogy Imálm mily gyenge m l n öséqűe k . De azt
ls mondják , hogyaJóistenn ek néha az Ily en jobban tetsz ik , mint a szépen csiszolt
költői fohászok .
Az igaz rózsának tüskél vannak . Valam i 15 éve ezek a tüs kék úgy megbökdöstek,
hogy az orvosom három órára becsült e az életemet. A végén azonban, a purg atór iumi
angyalkák megszabadultak egy nehéz feladattól. Azóta csak kisebb bajok csipkednek :
kezem. lábam, fejem, nyakam, torkom, fülem, szemem , t üdörn stb . stb. Még Jó. hogy
van mit felaj ánlanom . Bizony ettől nagyobb tüskék azok, amikor az ember sztvvel lélekkel készül valamire s a végén . kldobj ák" . Bizony ez ls fela jánl ani val ó s mindaz,
amit nehéz lenyelnl. Persze .lenyelnt" itt annyit jelent . mint átv áltozt atni : a kellem etlenséqb öl, a föld i kinból mennyei kincs lesz . Hála Jézusunknak van bóven lehetőség ü nk
a tövisből rózsát varázso lni, a föld i tővlsböl . mennyei rózsát . ..
F. Demetrlus CCD

C. P. 57
18130 8110 Roque, 8 . P. Brasll

PAPI JUBILEUMOK
Aranym lsések: Béres Béla, Bodn ár Jáno s. Csonka Ferenc. Szikora Károly, Tóth

László és Wagenhofer Ede - március 16-án a szegedi dómban. dr. Udvardy József megyéspüspökkel koncelebrálva.
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KUNYVSZEMlE

PILINSZKY JANOS: A m é I Y P o n t ü n n e p é I Y e. Próza. A válogatás. szerkesztés.
sajtó alá rendezés. az előszó és utószó Jelenits István munkája. I-II. köt .• Sz éplrodalml. Budapest 1984. 540 és 237 o.
Pilinszky János prózai Irásainak gYújteménye e két kötet. Az első jórészt az Új
Emberben megjelent kisebb irások (1957-től PIlinszky a lap munkatársa volt). a máso.
dlkban szlnmüvek, novellák. filmforgatókönyv, párbeszéd. esszéregény szerepel.
Jelenits István az előszóban klválöan Jellemzi Pilinszky költöí vIlágszemléletét. III.
azt a vallomás-irodalmat , amelynek nagy költőnk egyik képviselője volt . De rámutat a
következő re ls, amit egyesek nem látnak . vagy nem akarnak elismerni:
.A Pilinszky költői múveit elemző tanulmányok rendszerint fölvetik a kérdést: mit
ls jelent a katolicizmus Pilinszky gondolkodásában, alkotó m üvészetében. Van, aki úgy
gondolja . hogya költő csak liturgikus-bibliás motivumokat őrzött meg gyermekkori
vallásosságából. esetleg valami szokatlanul fejlett érzékenységet a személyiség sorsa.
titkai Iránt. A prózai hagyaték egészen egyértelmúen megmutatja. hogy Pilinszky nemcsak gyermekkorában volt hivő. Rá ls érvényes. amit korai tanulmányában Maurlacról
állapított meg: .egyszerúen és föloldozhatatlanul beleszületett' ő ls a katolIcizmusba .
Keresztény. sőt egészen határozottan : katolikus volta mindvégig életének s műv észe
tének meghatározója volt, köze volt ahhoz a hanghoz, ahhoz az alaprnaqatart áshoz.
amelynek titkát próbáljuk meqközel ítenl ."
Pilinszky elsősorban költő volt, üzenetét verselben mondta el. Prózát Inkább csak
mellékesen Irt. főleg mivel mint újságírónak, szerz öd ése alapján. az Új Embernek
kéthetenként le kellett adnia egy·egy riportot vagy más Irást. Ezek a medltáclók vagy
naplójegyzetek, tárcák, - ha nem ls nyelvük. stilusuk rnlatt, mint Kosztolányi kis clkkel . tárcál - mély tartalmuk miatt maradandók lesznek . A nyugtalan, Isten -kereső és
szenvedő lélek reakciói a mal kultúrát jellemző tén yekre . Rövid szlnmúvel, novellál,
fIlmforgatókönyvei nem ragadnak úgy magukkal bennünket, mint költeményeI. Inkább
t ételesek. valahogy - ez a benyomásom - hiányzik belőlük a költői lendület. Inkább
csak kísérletek .
Orömmel olvassuk ezekben az új kötetekben Pilinszky összegyújtött prózai lrásalt.
A katolikus hetIlapból Ismerteket ls szIvesen újra olvassuk. A II. kötet végén található
névmutató, valamint a kulcsszavak és a témák mutatója lehetöv é teszik. hogy könnyen
kikeressük azokat az irásokat, amelyek a minket érdeklő témákra vonatkoznak.
Szabó Ferenc
Frere Roger: F o r r á s o k , Válogatás Frere Roger irásaiból. Opus Mystfcl Corporis.
Bécs 1984. 174 o.
A kereszténység két évezrede folyamán milliók lelkében csendült fel Krisztus hivő
szava: Jöjj és kövess engem! Egész lényüket átjárta Atyjáért és értünk Izzó szeretete,
és akadályt nem Ismerve kötelezték el magukat kizárólagos szolgálatára. Mindazt és
csak azt keresték , amit a Názáreti Jézus szeretett, amiért Ú áldozta életét . Ezért rnlnden mástól. elsősorban a pénz és a birtok béklyóitól tették magukat szabaddá. Lemond.
tak a legnemesebb emberközti kapcsolatról. a családi szerelemről ls, hogy egyedül a
mennyek országára vetett tekintet vezesse tetteiket. Főleg pedig az önkeresés csalóka
lIdérceit akarták kivédeni: engedelmességet vállaltak a krisztusi közösség előljáróiban
megnyilatkozó Léleknek . Jelek és tanúk akartak lenni . hogy az egész Egyház lelkesen
éli a végső Idők elöv ételezés ét, Az örökkévaló értékek központlsága azonban. érdekes
módon, nem zárta be szemüket az embertestvér előtt. Ellenkezőleg: életformájuk sz ükségszerú következményeként Imádságos lélekkel keresték. miként válhatnak a jézusi
szeretet hatékonyabb eszközeivé az adott történelmI és társadalmi keretek között,
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Ez az alapmagat art ás magyarázza meg a szerzete si élet egyet len g y ök é rbő l k in őtt
gazdag változatosságát . IOvszázados ágaiból nem egy ma Ism ét virágba borul. A Lélek
Int és sürget bennük és rajtuk keresztül. hogy ne fele jtsük el karizmá i sokféleségét.
A szemlélődő közösségek vonzása emlé keztet. hogy cson ka marad az a nagyobb . r észegyház· . ahol a dics érő és kö n yö rg ő önfe láldo zás nem bl ztosltja a kegyelmi hátt eret .
A testvér i szeretet hős ies gyakorl ása pedig ma szinte megkövete li - hogya régi rab.
szolgakiváltó rendek péld ájára - , egyesek e rő s za k nélkül. de radikális el kötel eze ttséggel prób álj ák megs zabadít ani a modern embert a fogyasztási láz, a kábitószerek
és egyéb kiszolgáltatotts ágok karmaiból.
A jeien kor sebeine k orvoslására azonban a Lélek új oltáso kat ls ki érlel . mégpedig
a legkülönbözőbb keres ztény közösség ekben . Char les de Foucauld és kalkuttai Teréz
anya mellett főleg a taizéi ökumen ikus közösség alapító ja. Frere Roger emelkedik kl.
A háború utáni Egyház két központi t émája. az ökume nizmus és az ifjús ág szolgálata
lett szívügye . Közre akar müködnl , hogyaszétszak ítottak ism ét eggyé legyenek; reményt akar sugározni a feln öv e kvő generáció fel é. amelyre az atomh áború és a személyt eltipró gépes ít és vet ít i árnyékát.
A .Források· I zel ítő ennek a lelki útnak áll omásaiból. Megill etődve követhetjük a
Lélek sugall ata inak szakaszait. Családja s a háborús években szerzett tapasztalatai
kész itették elő küldetésére . Érzl, hogy meg kell osztania a fel ism er t kincs et : hamarosan ezrek jelennek meg az Ifjúsági Zsin ato kon I VI. Pál annyira ért ékeli Fr. Roger hozzáállását. hogy 1972-ben kéri : . Ha kezében tartaná a f iatalok megtérésének a kulcs át, sz éljon maj d nekem" (75) . De Fr. Roger jól tudja : ilyen . végleges kulcsot" ő sem kapott. A tiatalsághoz való m egnyerő kapcsol atának fő titka a rend elkez ésre-áll ás, ami
állandó készenl étet. megújulást: hiteles krisztusi életet követel meg tőle és követőitő l ,
társatt él.
A nyiltságot a Szentl élek sugallatai iránt fe lfedezhetjük a Taizéi Szabályzat (Regula)
megfogalmazásában (23-44) . A nagy rendal apítók lel kület ét követi . akik nem akartak
aprólékos előírásokkal szárny at szegni . hanem cs ak t ávlato kat nyitn i. a lényeges kere.
t et megszabnI. Újra -és új ra felmerül a gondo lat . hogy még ezt a Regulát ls eq ysze rű
siteni kell , nehogy . alkot m ány" , . jogl sz öveq" legyen. közös útjuk lényege helyet t
(94, 152 o.l ,
A mindenn api élet ben is ügyelni kell . hogy el ne térjenek ered et i eszményei ktő l.
Az adományok. díjak ne f ele jtessék, hogy kezük munkájából kel l elt art ani magukat. A
t ömeg na zavarja Imádságos összeszedettségüket, csendj üket. ami nél kül széthull ik
szívük . A prior döntését fogadják el, amikor im ádság és a t estv érekkel való ta n ácskozás utá n határoz. A . Forr ásck" tiszta és üdltö v iz; mind enki bőven mer íthet b e lő le .
Eke B. Antal
M ic hel Quo ist: S z e r e s s! D a n i n a p I ó j a . Szent István Társulat. Budapest .
1984. 191 o.
Csanád Bél a: Ved

ő

s z e n t e d p é I d a k é p e d . Eccles ia. Budapest. 1984. 535 o.

Az Ifjúság Nemzetközi IOvére értékes kiadv ánnyal ajándékozta meg a két kiadó a
magyar közönséget .
Quoist. 1956-ban írt nagyszeru könyve jelent meg fordításban Szer ess! Dani naplója c. alatt. A felsorakoztatott események val ös áqhüek. A kiadványa fiatalok belső
f eszültsége it . érési probl émáit. elbizon ytalanodottságát . kil engéseit . baráti és szerelm i
kapcsolatait, szülőkke l és tanárokkal való összet üzéselt csatta nó p éldáken. leveleken
és vitákon keresztül rnutatja be. Olyan problémák ezek, amely ek nemcsak 1956-ban,
Franciaországban. hanem a világ minden táján , napjainkban is jelenvalók; örök zöldek .
Hellyel-közzel szfnárnyalatalk mások.
A könyv célja. hogy sagits e a f iat alok kibontakozását a gyerekes pubertásele j i önzéstől az önzetle n és másokért élő szeret et ig. Készteti az olvas ót. hogy meghallja a
jézusi szót : Szeresd Istenedet és szeresd felebarátodat (vö. Mt 22.37-40)'
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Ajánlom, hogya tizenévesek többször ls olvassák újra Dani naplóját, ábrándozza·
nak Jelenetei felett és tárgyalják meg észrevételeiket társaikkal.
A sz ülöknek és nevelőnek is sokat segIthet Dani naplója, hogy jobban megértsék
önmagukat és a tizenéveseket, könnyebben találjanak megoldást az együttélés és
nevelés kényes helyzeteiben.
A technika változott. Ezért rádió helyett Inkább TV-t olvassunk, a jazz helyett a
mal rockot értsük. Másszóval : alkalmazzuk a Szeress! Dani naplójának tartaImát és
mondanivalóját mindennapi életünkre!
Csanád Béla érdekes meglátással 125 szent rövid életrajzát adja a bérmálkezök.
szüleik és a kereszt- vagy bérmaszülök kezébe. Egyébként a rnü olvasókönyvnek készült a Krisztus Egyháza c. hittankönyvhöz .
Az életeszményt kereső fiatalok, főképpen tizenévesek példaképet találhatnak saját
védőszentjükben, akinek nevét viselik . A szentek élete segIt, hogy kereszt- vagy bérmanevünk ne csak a megszólitást szolgálja , hanem személyiségünk formálójává ls
legyen.
A szerz ö igyekezett könnyed stflusban és dlszltve ismertetni a szentek életútját.
Az élettörténeteket klegészftette a szent miséjének könyörgésével vagy róla szóló
Bablts -. Claudel-, Rónay- stb. vers sel.
Talán még élvezetesebb olvasmány lehetne a kiadvány. ha képanyagot ls tartalmaz .
A hiteles történelmi szempontokat ls jobban a kritikus fiatalok elé helyezhette volna .
Az előadás teológiai és veretes kifejezéseit pedig pótolhatnák a fiatalok soraiban
használatos és számukra érthetőbb szavak.
Ennek ellenére . melegen ajánlom a Védőszented példaképedet tizenéveseinknek,
Teleki Béla
de méginkább a felnőtteknekI
Belon Gellért: J é z U s I e I k ü I e t e . Szent István Társulat. Budapest, 1984. 484 o.
A könyvet jóformán a Szenti rás helyett vehetjük a kezünkbe. annyira telftve van
szellemével, Idézeteivel. S mégis megragadóan újszerű, életkérdéseinket érinti.
Az első rész Jézus történetiségével foglalkozik . De nem elvontan. hanem a mal
átlag keresztény viszonyával is ehhez a történeti Jézushoz. Megállapltja. hogy igen sok
hivő katolikus .hlte" csak jámbor ábránd, általánosnak tekinthető vallásos jellegü érzelem. őseitől örökölt, megalapozottság nélküli szokás. Bizonytalanságban élik keresztény hitüket, erőtlenek, mert vallási Ismereteik és gyakorlatuk elemi fokon maradt .
Nem ismerik a Szentírást, kételkednek hitelességében is. Ezeknek a nehézségeknek
a klküszöbölésében nyújt biztos útmutatást, meggyőző tan ít ást az ír ó.
A következő fejezet bibliai történetekkel ecseteli Jézus emberségét. A különbözö
embertipusok: vallásos , müv észl , közösségi stb . vonásain keresztül szemlélteti a
Mester emberi teljességét, ragyogó személyiségét.
A többi hét fejezetben egész közel hozza hozzánk Urunkat. Testvérünket. A szentségek életünket, mindennapunkat járj ák át. S ezekben hajol felénk Jézus, mutatja meg.
hogy ki O. milyenek vagyunk és milyenek lehetünk mil Az Iró tekintetünket Jézushoz
emeli. majd magunkra Irányítja . Számtalan kérdésre tér kl , amelyek Krisztus követői
nél felmerülhetnek. amelyeket a mal élet fölvet . Jézus lelkületét Ismertetve tárja
elénk a feleletet, mégpedig oly vonzóan és meggyőzően. hogy szívünk lelkesedtk. értelmünk megvIlágosodik. Megcsodáljuk Jézus viszonyát a bűnösökhöz, flgyelmességét
azokkal szemben, akik életében vele járták Palesztina út j al t . a szerető készségét rnlnden ember Iránt .
Nyelvezete fenkölt s mégis érthető. Már a fejezetek dma (Jézus vllágfölóttlségea betegek kenet énél. Krisztus emberkezelő rn üvészete - az egyházirend szentségénél)
érezteti, hogy életalakitó elmélkedés előzte meg a sorok pap írra vetését. Ez a lelkület
árad a könyvet záró Imából ls. Belon Gellért egyéb Imáihoz hasonlóan. mély gondolatokkal kíbövltve kiséri végig az Ismert Krisztus lelke szentelj meg lma fohászait.
Belemerít Jézus lelkének szemlélésébe , s könyörög hasonló lelkület ért. - Köszönjük!
Elek G.
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HALOTTAINK

Dr. Petényi Káro ly febr . 28-án Bécsben ; tem. a váci alsóv árosi temetöben, márc.
13-án (68,44)
Szentmártoni László érs. tan . templomigazgató, márc . t- én Budapesten; tem.
Györszentmártonban (71,47)
Farkas Lajos SDB rédicsi pléb. , máre. 3-án ; tem . Szomba thelyen a Szent Krivin
templom kriptájába (71,43)
Kósa Sándor P. Szalvator OFM gyémántm isés és vasfogadalmas, márc. 4-én
tem. Székesfehérváron
Schneider Ferenc Vend el OFM volt házfönök ; tem. a Szeged-Alsóvárosi ferences kriptába márc. 4-én (89)
Dr. Szabadka Medárd Zoltán O. Prem volt tanár , márc . 5-én Panno nhalmán;
tem . Gódöll ön (94,75,71)
Németh Imre p. tanácsos, ny. ruzsai pléb ., Székesfehérváron ; tem. rnárc. 6-án
Ruzsán (65,40)
Könyves Imre Lajos pálos szerzetes febr. 17-én Pannonhalmán (74)
Magyar István e. apát, ny. magyarszék i pléb., márc . 7-én Magyars zéken ; tem.
Pécsett márc. 20-án (88,65)
Horváth Gyula p. tanácsos, ny. rábaszentmihályi pléb ., máre. 16-án Székesfehérvárott ; tem . A rpáso n (81,57)
Mayer Károly Sixtus OSB, márc . 20-án Pannonhalmán (86,69,62)
Baráth József ny. tótvázsonyi pléb ., máre. 20-án Székesfehérv áro tt ; tem. márc.
26-án Csabrendeken (74,50)
Dr. Simon Lajos tb. kanonok, ny. pléb ., márc . 27-én Sopronban ; tem . ápr. 3-án
(80,56)
Baky Lajos ny. lel kész, ápr. 8-án Kisbácsán ; tem . ápr. 12-én Györött (75,50)
Mézmer István ny. felsöbányai esp., ápr. 4-én Felsöbányán tem . (87,62)
Lezák Gyula pléb. , tem. ápr. 24-én Kalocsán (69,27)
Pomaházl Gyula e. kanonok, ny. pl éb., ápr . 19-én Székesfehérváron (73,50)
Szegi József ny. pléb. , Budap esten (80,54)
Vir ág János e. apát, ny. debreceni pléb., Györött (81,56)
Barna Miklós tb . esp. ápr. 17-én; tem . ápr. 30-án Debrecenben (66)
Fényl Ferenc szatmárme gyés ny. lelkész, márciusban Kaplonyban (73,47)
Szántó Vendel ny. tési plé b., ápr. 24-én Veszprémben ; tem. Dózsavároson
(97,55)
Varga LőrInc ny. pl éb., ápr. 27-én Sopronban; tem . máj. 2-án Egyházfalun
(75,50)
Marosi Ernő c. kompolti apát, ápr. 28-án Székesfehérváron ; tem. máj. 6-án
Egerb en (79,56)
7
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Szépréth y Ottó ny. pléb., máj. 1-én; tem. máj. H-én a rákoskeresztúri temető
ben (87,65)
Gulyás István c. apát , érdi esp ., máj. 4-én Budapesten : tem . máj. H-én Mezőkövesden (85,59)
Fekete Józs ef SDB lelkész, máj . 4-én Gámáson (76,57,49)
Dr. Ispánki Béla angliai tölelk ész, máj . 9-én Londonban (68,44)
Dr. Zernye József Sch. P., máj. 9-én Nagykárolyon (74,51)
A rva Józs ef érs. tan ., máj . 9-én Farmoson (61,36)
Jordanles Zoltán tullni s. lelkész (Ausztria) máj . 25-én Tullnban (49,23)
Boly ki Nándor c. esp ., nyug. sörédi pléb. május 19-én; máj . 27-én tem. Székesfehérváron (75,52)
Kerécz József répceszentgyörgyi pl éb., máj . 20-án Szom bathelyen (42,18)
Dr. Csontos Tivad ar OFM kis. lelkész, máj. 30-án Budapesten (75,44).
Fábry Anta l SJ teol. tanár Frankfurtban (NSZK) június 11-én (84,65,54)
Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

+
Dr . HEGYI FERENC Sch. P.
(1912-1963)
1983. december 13-án rendtársai, tanítványai. rokonai és ismerösei egy Igazi, hivatásának élö pap-tanártól búcsúztak el a FarkasrétI temetőben.
Élete elválaszthatatl an volt az Iskol átó l. De nem pusztán a becsületes tanítást, a
fáradhatatlan önképzést péld ázta . hanem az iskola érdekében a jóra . a többre való
nyitottságot ls. Amikor 1932-ben a Piarist a Rendbe lépett, már mögötte volt egy év a
Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Magyar·német szakos
tanárként kezdte meg pedagógusI múködését Debrecenben 1938·ban. de a bölcseletdoktori fokoz at megszerzésével sem zárultak le tanulm ányai. Mikor ugyanis a plari sták kereskedelmi középiskolát nyitottak, ö ls azok egyike . akik elvégezték a közqazda.
sági egyetemet. Egy évig a kereskedelm i középiskola Igazgatója ls volt. Ami kor pedig.
1950-ben újra megindult a munka két piarista gimnáziumban. és az orosz nyelv ls helyet
kapott a tantárgyak között, elvégezte ezt a szakot . és nyugdíjba vonul ásáig t anította.
Igazi tanárember volt. Saját magától és diákjaitói alapos munkát követelt . Különösen nyelvi óráin nagyon kellett figyelni , de ez az ő színes, temperamentumos éravezetése mellett nem volt nehéz. Nyugdíjas korában mesélte fiatal rendtársainak, hogy
tudatosan törekedett a humorra . az élveze tes óratart ás ra: mint mondotta••humor n élkül csak béres a tanár , nem pásztor. A tanári munka egyik legnehezebb része a Iegyelmezés . Ot azonban ezeken a nehéz helyzeteken ls átsegltették sajátos fordulatai.
szójátékai.
Tanári pályafutásának nagyobb részében a német és az orosz nyelvet. valamint a
magyar Irod almat tan ította. de legbüszk ébben kereskedelmi Iskolai tevékenységére
gondolt vissza, azt az Időszakot emlegette a legszfvesebben. Családi örökségként a
lengyel nyelvet ls beszélte .
Tanári munkája mellett rendszeresen kiseg Itett a lelkipásztorkodásban. Már deb.
recenl I dő s za ká ba n rendszeresen jár a tanyavilágba vasárnaponként misézni, prédikálni.
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1948-tól 1950-lg a gyOrl egyházmegye szolgál atában Körny én segédle lkész. 1950-tOl Budapesten t anit, és emell ett a Szent István Bazil ikában végez kisegltO lelkipásztori
munk át. Gyónóin ak, lel kigyermekeinek száma Igen nagy vo lt.
Néhány évig a budapest i Római Katolikus Hittudományi Akadémián megbfzott elöadóként oktatta a német nyelv et . t:let e v égéig f olyta tott tudományo s munkát ls . Levéltári kutatásokon alapuló clkkel , tanulm ányai általába n a piarista múlthoz kapcsolódtak .
A tudományos munk ában kiemelték alapo sságát, szakérteimét.
Szerette fiatal rendtárs ait . M int nyugdljas t anár sokat beszélgetett velük, megosztotta gazdag tap asztalatait, bizt att a, báto rit ott a Oket az Iskolai munkában; szeretett
anekdotáznl . Mint tan ár elvs zerüen nem tö reked ett népszerüségre, mert úgy vélte .
hogy az az igazságosság rovására mehet, de nagyo n örült vol t tanltv ányal hálájának.
szeret eté nek.
M ély vall ásosságát otthonró l hozta. Oröm mel és nosztal giával beszél t gyermekkorának népi ájtatosságai ról , a ta tabányai bányászvllág ról és az ahhoz kapcsolódó
vall ási gyakoriatokról.
Élet ét t elj es egészébe n szolgá lat nak fogta föl. Mikor 1975-ben az iskolai munk ából
nyugdljba ment, a Rend alsóö rsi üdülö lé nek lett a . custos" -a . Itt ls kemén y és Igen
szaks zer ű munkát v égzett , ameddi g egészséggel birta. Bet egségének el hatalmasodásával azonban . csök kent enle kellett az lrarnot ", és végül az általa annyira szeret ett A lsóö rs tő l ls meg kellett válnia.
Hegyi Ferenc életé nek eddig Isme rte te tt mozzanatai : az aktiv munkálkodás és a
többre, a jó ra való nyitottság t anúságtétel ker eszt ény h ít ér ő l . De ugyanilyen tanúságt étel utolsó éve l , amelyeket az egyre súly osabb cukorbaj és az érszükü let nehezitett.
Betegsége sok szenved ést Jelent ett, O azonban ezen t ürelemm el, önf egyelemmel, a
rá jellemzO humorral uralkodott. Hál ás volt , ha segftettek neki . de nem .telepe dett r á"
senkire. Egyik lábának amputálását ls h ösíese n, a nagy embe rekre je lle mző lelklerövei türte.
A Széhe r-útl kórhá zban érte az Úr szólltó szava 12 éves korá ban. december 3-án.
Xavéri Szent Ferenc napján.
N. Gy

Dr . EGYED ANDR AS Sch . P.
(1913--1 984)
1984. ja nuár l -én hunyt el Budapest en. Ut olsó t alálkozásunkkor. karácsony meleg
fényében még megfogalmazta boldog bizakodás át : végt elen ül örülök, hogy rövidesen
látni fogom az Urat . ..
Edelényben született 1913. nove mber 30-án. Néha eiOcsillant késObbi vis szaemlékezéseiben az a kedves környezet, melybOI életpályája elindult. Szív esen emlege tte a
szül öl ház komoly vallásosságát, szell em i érd ekl ődé s ét, szer zete spapi hivatásának
b ölcs őj ét .

Gimnáz ium i tanulmányait Gyöngyösön kezdte el. Nemcsak klt önö tanuló, hanem
kiv áló sportol ó ls. Bizony ára már a k é s őb b i lelkes n ev e l ő Jelentkezik abban a készségben, mellyel diáktársainak lnstru álás át váll alta . Mély. él etre szóló barátságok szövödtek Igy észrevétl enül.
1931-ben lépett a Piar ista Rendbe. A váci nov ic iátus ut án Kecskemé ten fejezte be
gimnáziumi tanulmányait. A teológiai t anulm ányo kkal párhuzamosan a franc ia-latin
szakot választotta a Pázmány Péter Tudom ány-egyet emen . Szell emi l átó kőrét tágfto tta ,
gazdagitotta kétéves egyetemi tanulmányút ja Párizsba, ahol közeli kapcsolatba juto tt
több kiváló pappal és tudóss al.
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Pappá szentel ése (1940) után Tatán. Mármaross zigeten. Kecskeméten . Budapesten
és Vácott tanított. Ekkor megj elent Irásaiban nagy felelősségérzéssel és széles hor tzontt al rajzolja meg népünk helyét és szerepét az európai kultúrában. Szerzetespap i
egyéniségét mindig komolyelm élyültség. előzékenység és aranyos humor j ell emezte.
I:let e uto lsó harmadában a nyelvl élektan mélys égeit kuta tta . Ezlrányú irásal és el őad á
sai Ismertté tett ék nevét belf öl di és külföld i tudós körökben . Ezért választotta tagja i
közé az Inte rnational Council of Psychologlsts is .
Még valamit el kell mondanunk rendtársunkról. Kifinomult érzékenységgel fogta
fel lelké nek rad árj a az emberi fáj dalom és nyomorúsá g jelz ései!. Bátran vállalt men t ésükért kockázatot az embertele n I dők b e n. Az iste ni Mestert szerette mindenkiben .
O legyen most jutalma.
Confrater
Dr . GORDOS JOZSEF GASPAR O. F. M .
(1924-1984)
Egyházasgergén szület ett 1924. május 4·én. M ár k öz éplskol ás korában elkötelezte
magát a ferences életnek. A Szer áf Kollégi um növendéke volt . A fr ont közeledt ével.
1944. augusztus s-án ölt ötte magára a rendi ruhát . Ugyancsak nehéz Időkben - 1950.
júli us 8·án - ezente lték pappá.
Soha sem járt azokon a helye ken. ahol Szent Ferenc élt . Szobájába bel épve. még is
feltünt a szegénység szell eme . A rendházban a leg kisebb szoba volt az övé. Könyve
sem volt sok. ám a Bibli a és a Zsolozsmás könyv mi ndig az asztalán volt. Úgy érzem .
hogy mindegyikünknél j obban Ismerte a Szent írást . Pillanatok alatt megtalált minden
szentfrá sl Idézetet és gondolato t nemcsak az Újszövetségben. hanem az Osz övets éqben ls. Eb ből élt . és ezt adta to vább hcm lllálban , t eológiai előad ásaiban és hittanóráin .
Nagyon sok Időt töltött egyedül a szobájában a vasárnapi olvasmányokról elm élkedve.
imádkozva. teológiai e lőa dásaira készülve . Csak egy-két cig arettasz ünetet engedett
meg magának.
30 köte tre rúgó homil iasoro zatot irt. nagyrész t Mo tt e alapján. Leford itotta és kiseb b
észrevétel ekkel ell átta Bernard Hiir lng: Kr isztus törv énye c. rn űv é t , s ezt tan ította a
f erences teológián .
Szerett ük beszédeinek éle s st ílusat . Mindig a te ljes bibli ai mondaniva lót igyekezett
fel tárnl. Olyasmiról is sokat beszélt. amit manapság nem divat emlegetni : Túlvil ág.
pápa Iránti h ű ség. házasság: válások és múv í veté lések stb .
Fiat alon vill ámcsapás érte (épp növendékei vel foc izott a f erencesek sportpályáján
Eszte rgomban). ám nem rendít ett e meg sem ez. sem az él et egyéb csapásai: a gyors
áthel yezések. a szekularizáció aj ánlgatása; a mell özése k és megaláztatások. Bár meg.
látsz ott az arcán és ereje. váll alkozó-kedve csökkenésén a kereszt nyoma. de a rnosólya végig megmaradt annak a tisz ta gyerm eki mosolynak. amit régó ta ismert ünk.
Puszta megjelenésével is lelkesit ette az if júságot . Gyermeki lelkületével szinte
sugall ta a jót . Természetesen viselkedett . képmut atás és hizelgés nélkü l. Ha úgy
érezte. akkor bocsánato t kért 15 éves g yer ektől is és meglátogatta amikor beteg volt .
Rövid kollégiumi rektorsága után Esztergomból áthelyezték a budai rendházba. Itt
a f iatal ok kérésére kezdte meg bib li ás hlttanját . Mély volt a hite. személyes kapcsolata
Iste nnel. Euchartsztta-szeretete. I:s ezt éreztü k szaván. s arcán. Ez segitette át rnlndlq
a nehézségeken. - Kiharcolta a .gltáros· misét is.
Szobája mindig. mindenkinek nyitva állt. Jöttek is hozzá Isten-kereső. hinni . remélni .
szeretn i vágyó emberek. Szerett ünk neki segít eni. t akarttan í. vagy elmenni vele uszodába. vagy a közeli hegyekbe. Kérdésein kre adott válaszait hallgatni . felért egy lelki.
gyakorlattal.
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Halálo s ágyán már teljese n az Úrra szegezte tekintetét. Mint Jákob birkózott az
áldásért. M ütőo rvosa megjegyezte: ekkora lelki kultúrával nem talá lkoztam . - Szeretett volna még élni, de mindig kész volt lsten akaratát elfogadnI. Annyira vágyott az
Istennel való teljes találkozásra, ahol nincs többé könny, igazságtalanság . félreértés,
szeretetl enség. Biztosan elérkezett oda lsten irgalmából 1984. Jan. tz- én bekövetkezett
halálá val.
lelkigyermeke
ERDtl YI GUIDÖ IMRE OClst .
(1893-1984 )
Guidó testvérünket a magyarországi ciszterci rend nesztoraként gyászoljuk . tleté.
nek 92. évében rövi d szenvedés után, de már évek óta félig vakon, hunyt el a sz ékesfehérvári Országos Papi Otthonban. 1893. május 14·én született Sopronban, a rendbe
lépett 1912. augusztus 14·én és áldozópapságának 67. évében, 1984. május 20·án halt
meg. Hosszú élete folyamán a elszterel élet úgyszólván minden területén dolgozott.
Volt gimnázi umi tört énelern-f öldrajzszakos tanár, hittanár, lelkipá sztor és pécsi egye·
t erni kollégiumi Igazgató . Foglalkozott rendt ár sai anyagi ügelvel ls, de talán legked.
vesebb és legsikeresebb munkate rüle te a gyóntatószék volt. trdemes megfigyelni,
hogy ennél a lát szólag hű v ö s. tart ózkodó, néha merev embernél milyen sokan kerestek
lelki vezeté st, t aláltak támaszt és segit séget . Ez különösen budapesti hittanár korában
tünt fö l, és ké sőbb, amikor a rend szétszó ratása után a pesti .Angolklsasszonyoknál" ,
majd a belvá rosi főplébánián gyónta tókén t müködött.
P. Guld ö. - a hüséges pap és puritán szerzet es - mint ember a köteless éqtel]esitésnek példaképe volt , akinek minden tevékenységét az alaposság és tá rgyilagosság
jell emezte. Törté nelem szemléletének tárgyilagosságát Zolnai Béla - amikor korm ányk épv i s e l ő k é nt vett részt az 1941 . évi egri érettségi vizsgálaton, hangsúlyozottan
ki emelte a Magyar Szemlében. (Zol nai Béla, Bepillantás egy gimnáziumba. Magyar
Szemle, 1941 . oktober, 27{}-78.)
Még a régi , alaposan képzett tanári generációhoz tartozott, amelynek neveléséből
azonban szil árd tudású önfegyelemre szokott és az élet felelősségét lelkiismeretesen
vállalni képes nemzedékek kerültek kl. tiete nagy részében a középiskolás fiúk és
leányo k fej lőd ő egyénis égének, bontakozó személyeségének szellemi és rnaqatartásbell vi lágához n őtt hozzá, amely világ az ő korában aIIg Ismerte a lázadást és a tekin tély meg ké rdője lezé sét. Ez volt az oka, hogy amikor a nyugtalan Időkben a pécsi egye·
terni kollé gi um Igazgatását rá bízták, fels zínre tört egyéniségének alkalmazkodáshiánya. Viszont a széts zóratás Idejébe n, mi nd civil foglalkozásban, mind papi rnűk ö
dése terület én ki egyensúlyozott és termékeny évtizedeket élt úgyszólván legutolsó
évell g.
Szakos Gyula megyéspüspök temette a fehérvári rendi templom kriptájába 1984.
máju s 3O-án konceleb rált engesztelő szentmise után .
-s -n
KlONFAR JANOS
(1926--1984)
A zalaegers zegi Jézus Szíve te mplomban a gyászoló hívek sokasága, több mint
száz papt estv ér - közülük ötven koncelebrált a szombathelyi egyházmegye f öpásztor é.
val és segédpüspök ével a t emeté si szentm isén, - vett részt a temetési szartart ásen.
hogy vég ső búcsút vegyen a . müvész" Jánostól.
Az elhunyt nagy közszeretetnek örve ndett a hívek és papok között, mert amint
megyéspüspöke búcsúbeszédében mondta: . Csendes, halkszavu. szolgálatkész és szeretetreméltó pap" volt a megboldo gult .
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Bántornyá n szület ett 1926. Július 23-án. Teológiai t anulmányait a szomb athel yi papneveldében végezte. Már szemináriumi éveiben kitűnt halk. szorgalmas és udva rias
magatartásával. Becsültük mély hitét. tudását és mű vészetét. Szabad Idejében mindig
rajzolt. festett. tervezett. vagy amint O mondta: .vázlatokat· készitett. Legsziv esebben
vall ásos tárgyú képeket komponált. A hozzáértő néhai Dr. Géfln Gyula prelátus. kanonok-rektor hamar felfedezte Iste náldott tehe tségét és buzdította, b átorltotta . hogy képezze magát a festészet terén ls . Otödéves korában a szeminárium elöljárói az első
évesek duktorává tett ék meg. Ma is szfvesen emlékeznek ról a. hogy mennyi finom sággal. szelIds éggel és t ürelemmel i rányf t gatta a ráb fzottak életsorsát. Külön élm ény
volt a le endő leviták számára a szemin ár iumi kápolna fre skölnak, - Krisztus Király
és Szent Márton püspök. - bemutatása . Az a hit. öröm. lelkesedés. ahogyan beszélt
Kr isztus Kir ályról és Szent Márton életéről. még ma ls elevenen él az egykori kispap
lelkekben. Sz a kszerűen magyarázta el a fresk ókat. művészi szempontokat ls figyelembe véve. lel kesedve az alkotó Kontuly Bél a műv észeté ért . Akkor még nem gondolta.
hogy művészetén ek éppen ő szabj ] meg egy éle tre az Irányvonal át. 1951 június 17-én
szentelték pappá.
Felszentelése után pár évi kápl ánkodás után. akkori főpásztora. Kovács Sándor
Budapestre küldi Kontuly mest er rnell é, hogy megtanulja a festöm üv észet titkai t . Ezen
idő alatt ls tudott Időt szakltani az lsten szolgálatára: a Vörösmart y utcai lelkés zségen
v állalt klseg ftő l állást, mondv án: .a m üvészet az lsten tényleges szolgálata: A nyolc
komoly t anulásban eltöltött év Kontuly festörn üv ész mellett jelzi nagy rn űv észl felkész ül és ét.

Visszatérve az egyh ázmegyébe . főpásztora először Zalaegerszeg Jézus Sziv e plé-

b ánt ájára küldte káplán nak . de két év után már a szentgotthárdi plébánia élén talá lluk.
ahol hét évig munk álkodott. A pl ébánia fele lős vezetése az ő érzéken y. szelid lelkületének sok gondot. szenved ést okozott. ezért felmentést és olyan beosztá st kért .
ahol m űv ászl tehetség ét ls kamatoztathatja az lsten dicsőségérel Főpásztora. Dr . Fábi án Árp ád átérezve a kér és jogosságát Ismét a zalaegerszeg i Jézus Szive plébániát
Jelöli számára munkaterületként. k lsegltő lelkészi beos ztásba n. A kom oly filozóf iai és
teol ógiai tudású és a müv észettörténetben ls nagy müvelts égű pap élete végéig csendes munk ása lett a jó Istennek ! . Sokat dolgozott. - búcsúztatj a főpásztorunk . Lelkiismeretes lelkipásztor. megb fzható ember volt. odaadással mutatt a be szentmls élt,
komolyan készült fel szentbesz édelre , hittanórái ra. szivesen gyóntatott. látott el utolsó
út ju kra Induló bete geket " , mindenkinek mindene lett.
Sokat tett lsten dicsőségére rnüvészt alkotásaival is. Nemcsak a szombathelyi egyházmegyében alkotott . hanem az egész orsz ágban, sőt az országhatárokon túl: Szlov éntában. Burgenlandban. sőt Kárpát -Ukrajnában . Freskók. r ézplaszt tkák, tervel szer int
elkészült liturgikus t erek. szentségházak hirdetik nemcsak művészetét . hanem mély
vallásosságát isi Egy ké rést sem utasitott vissza . ha hivták paptestvé rei. hogy keze
nyomán dlcs ölttess ék a ml Urun k Istenünkl
[gy lett ő mindnyá junk szerétett. kedves és önzetlen .rn űvész" Jánosa. Megdöbbentett a hir . hogy május 17-én kórházba vonult. A diag nózis méginkább elsz omorltott:
t ü dő rá k. De az Irgalmas lsten. akinek. mint pap és mint művész ls . h ű szolqája" volt.
megóvta a nagy szenvedés ektő l. Igazában 18 napig tudtuk őt betegnek. - Emlékét
imádságos szere tettel őrizzük . kérjük a Szenthároms ág egy Istent. jutalmazza meg
.derék és hű szolq áj át" az örök üdvösséggel!
(G. -S.)
SCHWÁB A NDRÁS SJ
(1912-1984)
A Gondviselés . úgy látszik. azt kivánta tőle . hogy életét a közvet lenül fe l merülő
nehézségek megoldására szentelje. ne pedig nagy. eredeti alkotások ban vl rágo ztas sa
ki, amelyekh ez pedi g megvolt a tehetsége s - a lelke mélyén - a vágya ls.
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A Baranya megyei Szederkény jómódú rnolnárcsaládja az első vil ágháborúban vesztette el a családfőt . A kis Andrásnak és nővérének az özvegy édesanya mégis jó nevelést biztositott. Fia a pécsi Pius Gimnázlumba került . Később ls nevetve emlegette ,
mennyit küszködött P. Mezey. míg a környékbeli sváb gyerekek megbfrkoztak a magyar helyeslr ással. megszerették az Irodalmat. Nem egyszer a pálca suhogása serkentette a kullogókat . Andrásnál jó földbe esett a mag: érdekfeszltően. zamatosan tudott
irnl. Megszerette tanárait ls, s 1928-ban fölvételét kérte Társaságukba.
Pappá szentelése után bölcseletből doktorált Budapesten . Első beosztása jellemző
szinte egész életére. A szegedi szeminárium és a jezsuita főiskola váratlanu l szentírástanár nélkül maradt . A fiatal bölcsészdoktornak kellett beugranla. s egyúttal görögöt és hébert ls tanítania. Tudtuk , hogy .egy leckével volt el őtt ünk" . Mégis becsültük
és szerettük, mert alaposan készült. Ezenfelül előadásait érdekesen füszerezte vás árnapl . t anvasl" kisegltéseinek élményeivel. 1947-ben Rómába küldlk, hogya Gergely
Egyetemen a skolasztikus filozoflából is szerezzen doktorátust. Tételét lassabban k é.
szlthette el mint ahogy tervezte, mert közben-közben tan ította külföldre érkező fiatalabb rendtársalt ls.
1954 márciusában érkezik Brazillába, működés ének tulajdonképpeni helyére. Különösen a modern kor filozófiatörténetében képezte kl magát. de mindjárt az első évben
etikát és társadalomtudományt kellett tanitania . Szükségmegoldás - mondották. De
ez lényegében (gy maradt haláláig: több mint 20 különféle kurzust kellett előkészítenie
32 éves braziliai tanárkodása folyamán . Ha a tanári kar valamelyik meghirdetett kurzusnál tanerőhiány miatt megszorult, P. Schwábnál kopogtattak . Néha ugyan rnoreol ödort, de a végén mindig vállalta . Hatalmas tudásának, állandó továbbképzésének és
áldozatkészségének elismerését jelentette ez a bizalom . De bizonyos klelégltettlenséget ls eredményezett. AIIg pár tanulmánya jelent meg, s ezek ls fiatal korában.
I:rzékenyen érintette az ls, hogy 1965·ben elhelyezték a rendi fölskol éröl. Nova
Frlburgóból. ahol 10 éven keresztül lelkesen tanított. BrazilIában már a 60-as évek
elején kezdetét vette az egyetemisták mozqol ödása, ami ott ls, s később (1968-70)
Nyugat·Európában '15 szélsőséges viselkedésekbe torkolIt. P. Schwáb próbált gátat
vetni a gyakran felületes s a rnúltat rombolni akaró törekvéseknek : megkövetelte az
anyagot, Inkább mérsékelt Irányt követett. A főiskola Igazgatója azonban nem látta át
a helyzetet, a .Ilatalsáq" oldalára állt. P. Schwábot ugyan . f elfelé buktatták" • a Rio
de Janeiro-I Katolikus Egyetemre helyezték át, de a lelke mélyén seb maradt . Egy év
múlva azonban újra meghfvták a rendi főiskolára : 1966--1971 között egyik félévet az
egyetemen a másikat pedig a főiskolán töltötte. 1972-től 1982-lg csak az egyetemen
tanit. 1983-ban meghlvták az egyhá zmegyétől alapított II. János Pál Bölcseleti Fő lsko·
lára is, ahol fóleg kispapok tanulnak. A m eglehet ősen kavargó brazil bölcseleti Irányok
ellensúlyozására hfvták életre ezt a főisko lát . P. Schwáb, aki az utóbbi évtizedben lnkább a .tüzoltö" szerepét vállalta, örült, hogy ott ls taníthatott. Hallgatói becsülték
tudását, szolgálatkészségét. következetességét .
Elég sok Időt szentelt lelkipásztori klsegltésre is. főként az egyszerú nép körében .
Azonban menekült a prédikációtói a nagyobb templomokban . . Nern tudok jól pertu gálul· mondogatta. Pedig mindenütt szivesen hallgatták. amikor mégiscsak beszélnIe
kellett. Saját maga állftotta magasra a mércéti
A nedves és meleg éghajlatot nehezen szokta meg. Egészsége az utolsó években hanvatlott. Mégis kitartott a katedrán, egészen haláláig. 1984 június 24-én még megtartotta
évi beszámolőját P. Provinci álisnak. Másnap arra figyeltek fel, hogy nem jelent meg a
karmelita nőv éreknél. ahol vállalta a reggeli szentmise ünneplését. Mikor keresésére
Indultak. már több órája halott volt szobájában. Szivinfarktussai hívta magához Ura,
akit teljes szivéból törekedett szolgálnI. Ravatalához ellátogatott D. Eugenlo Salles,
Rio de Janeiro bíboros érseke . Ewel ls kl akarta fejezni megbecsülését P. Schwáb
tanári. nevelői, papi működése iránt.
Benkő Antal

103

EBERWEIN SANDOR JÓZSEF
(1942-1984)
A nagyváradi egyházmegye nagyon átérzi Izajás próféta szavalt: .Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utalm nem a ti utaltok" (55,8). Bizony. az Úr jöhet
a második vagy a harmadik őrváltáskor ls. 1:5, ha kellő elfoglaltságban találja szolgált •
•boldogok ama szolq ákl" (Lk 12,38) .
Eberweln fiatal paptestvérünk igéretes tehetségként született Nagyváradon. 1942.
február 24-én az egészségügyben dolgozó sz ülökt öl, A székesegyházban mlnlstrálgatva,
korán jelentkezett papi hivatása . Minden együtt volt benne ahhoz. hogya ml gondolataink szerint egyházmegyénkben számos évet szolgáljon Istennek és tekintélyben ls
haladjon el öre, De az Isteni Mester, aki kezdettől Irányitja sorsunkat, másképp rendelkezett. Sándor arra lett kiválasztva. hogy elmondhassa Pál apostollal : .B öven vannak
bennem Krisztus szenved ésel" (1Kor t.sl , Pedig annyiszor sóhajtottuk Sándorral az
Úr fohászát: .Aty ám. ha lehe ts éges, múljék el tőlem e pohár. de ne az én akaratom
legyen, hanem a tied" (Mt 14.36). Az Úr másképp akarta, mint ahogy ml tervezgettük.
Reményte ljes ünnepség volt a nagyváradi székesegyházban 1963. április 21-e, Eberwel n Sándor József papszentelésének napja . Papi életének első hónapjaiban a szent
László templomban segített lelkesen. November t-töl a székesegyházban volt segéd·
lelkész, majd egyházmegyei titkár ls 1969. Június 30-Ig. 1982. november 30-Ig a rnezötelegdi kiterjedt szórvánnyal rendelkező plébániát vezette főpásztora megbfzásából
nagy lelkllsmerettel . De sem az aggódó sz ülök. sem az orvosok nem seglthettek. Negy ven éves korában ki kelle tt állnia a lelklpásztorkodók sorából. Ereje utolsó cseppeit
is összeszedte és segitett a székesegyházban, mIg végül is. 1984. augusztus 8-án
. nagy csendesség lett" (Mt 8,26) .
A székesegyházban ravataloztuk fel. Szent Lórlnc napján mondtuk érte a gyászmisét. Az ordinárius mellett 60 paptestvére volt beöltözve. Sokan voltak az erdélyi.
szatmári és temesvári egyházmegyéból ls. A gyászoló hívek tömegével kisértük utolsó
földi útján a biharpüspöki temetóbe .
Confrater

Nem kellene csak úgy magátólértetódóen kérnünk. hogy a Szentlélek térjen be
hozzánk. Mert ahova a Szentlélek betér és lakást vesz. ott nemcsak ajándékait hozza
magával. hanem ugyanakkor roppant kényelmetlen, sót zavaró vendég . .. A Szentlélek.
akihez - helyesen - bensóséggel fohászkodunk. egyben minden személyes. méginkább minden egyházi magabiztosságunk félelmetes megzavarója: lsten támadása ó
élettelenségünk és önelégültségünk ellen. Nincs tekintettel semmi szilárd Intézményre.
semmi külsö rendre . amely öncélúvá vált . . . Az a két .elem", amely a pünkösd történetében a Szentlélek klsérö jelenségeként és szimbólumaként szerepel: szélvihar
és túz a legfélelmetesebb minden elem között . Ahova eljutnak, ott semmi sem marad
meg a helyén és eddigi állapotában . . . Aki hiszi, hogy a Szentlélek az lsten teremtó
tevékenysége. és ezzel a hittel kéri a Lélek eljövetelét, annak tudnia kell: az Isteni
nyugtalanságot hlvja le vele . NyIltnak kell lennie arra. hogy lsten megzavarja .blrtokában", szokásalban, megszokott gondolkodásában ls, ha az már nem lenne alkalmas
edénye az üdvös nyugtalanságnak és fölpezsdító Igazságnak. Aki tehát azt kéri: .JöJJ,
Szentlélek úrlsten". annak késznek kell lennie erre az Imára is : .JöJJ, és zavarj meg
ott, ahol rászorulok ." (Wilhelm St áhllnl
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