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VILAGIAK -

KERESZTÉNY HIVATÁS

,A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd nevemben küld az Atya, megtanft benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam
nektek" (Jn 14,26). - Jézus nemcsak születésével és haldlával bizonyftotta, hogy igazi, teljes ember. Tanftó tevékenységében is elfogadta az
idő és a tér szabta határokat. Feltárta ugyan a Szentháromság és az Ol·
táriszentség emberi ésszel ki nem gondolható csodálatos mélységeit, de
sem ezekről nem akart mindent elmondani, sem pedig közösségének,
az egyháznak történelmi jövőjét, életformáját közelebbről ecsetelni.
Nem kfvánta az "tJbermensch" látszatát sem kelteni. Ugyanakkor feltámadásával és a L élek kiáradásával igazolta, hogy Ö és az Atya egy,
s fgy képessége, ereje túlsZárnyalja a természet adta korlátokat. S az
Igazság Lelke örökké velünk marad (Jn 14,16), velünk emberekkel, akiket Jézus - főleg a hittel felvett szeniséqek útján - mint szőlőtő éltet,
testével s vérével táplál, hogy mi is hú és igazi gyermekei legyünk az
Atyának.
A Lélek pedig értelmünket világosftja, akaratunkat erősfti, szfvünket
lobbantja lángra, pünkösdtől kezdve Krisztus újrajöveteléig. Igy élteti
meg velünk, emberi s mégis isteni módon azt, hogy miképpen kövessük
Krisztust a koroknak és életkörülményeknek megfelelően. örködik, hogy
Krisztus közössége tanftásában tévedhetetlen maradjon s egyszersmind
hiteles jelként világfthasson minden jóakaratú embernek. Nemhiába
őriztette meg a Lélek múködésének megnyilvánulásait az egyház kanonikus iratai ban s főleg az Apostolok Cselekedeteiben. Nem a feszültségek hiánya jellemzi jelenlétét, vezetését; az imában feléje hajló s vele
egyesülő közösségben nyilvánftja ki irányftását. Megrendft6en tanúskodik erről a Jeruzsálemi (apostoli) Zsinat (ApCsel 15,1-29). A tét életrehalálra ment: zsidónak kell-e előbb lenni mindazoknak, akik Jézus megváltott közösségéhez akarnak tartozni, vagy elég, ha közvetlenül ehhez
csatlakoznak? Más szóval: Jézus megváltó kegyelme hatékonya mózesi törvény nélkül is? - Ma talán fel sem mérjük ennek a kérdésnek
igazi horderejét. De a beszámoló érzékelteti, hogy mi ment végbe a
tiszteletreméltó apostolok és a lelkes új keresztények tanácskozásán:
.H eves vita támadt" (ApCsel 15,7). Majd jön a csodálatos zároietent és:
,.A Szentlélek is, mi is úgy láttuk ..." (ApCsel 15,28). Igen, a Lélek Jézus
közösségében marad a világ végéig, megtanft arra, hogy milyennek kell
lennie a krisztUSi életnek az adott körülmények között.
Szinte kézzelfoghatóan követhetjük a Lélek múködését mindig, amikor jelentős kérdések merülnek fel az egyház életében. Gondoljunk csak
a IV-VIII. századi vitákra a Szentháromságról és Krisztus személyéről, természetéről. Majd a Tridenti Zsinat ttatároeataira, amelyek vilá-
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gos képet teremtettek a hit lényeges elem e iről és a szen t ségi életről. Az
I. és II. Vatikáni Zsinaton pedig Ö sugall és vezet, hogy tisztábban lás suk az egyház mibenlétét, hierarchiáját s a világhoz való viszonyát.
D e a zsinat sem oldott meg minden problémát; dekr étumai újabb
k érdéseket vetettek fel. Ismerjük a legfontosabbakat: Hogyan kell a
gyakorlatban összeegyeztetni a péteri küldetésen alapuló pápai hatalmat és a többi apostolutód, a püspökök joghatóságát? Ehhez kapcsolódik az ún . harmadik világ egyházainak problematikája: mennyiben építhetik ki saját rítusa ikat és élet j or má j u k at ? Mit is kíván tőlünk az ökumenizmus valamint a nem keresztény közösségekhez való viszony? Miben áll a világiak hivatása és küldetése az egyházon belül s a világ felé
20 évvel a Il. Vatikáni Z sinat után? - Az utolsó kérdés lesz az év végén
tartandó Római Püspöki Szinódu s t émája.
Gyönyörű a zsinat világiakról szóló tanítása. Isten népének minden
tagját "szeretetből eleve arra re ndelte . . . , hogy Jézus Krisztus által
gyermekeivé" legyenek, megadta nekik a Szentlélek; pecsétjét (vö. Ef 1,
5-12). "Választott nemzetség, királyi papság, ... tulajdonul kiválasztott
nép " vagyunk, hogy annak dicsőségét hirdessük, aki a sötétségből m eghívott bennünket csodálatos világosságára ( vö. 1Pét 2,9) . Ennek ellenére
feszültségek j elentkeznek világszerte az egyházban éppen a világiak szerepét és feladatát illetően. Egyes világiak, sőt papok nem is ismerik a
zsinat idevágó határozatait (LG 31; AA 1; AG 21 és GS). Mások észre
sem veszik, hogy sok szempontból változtatni k ell az eddig meg szekott
s járt utakon és tűzz el-vassal ragaszkodnak a "bevált" módszerekhez.
A zsinat ugyanakkor azt is kimondja, hogy ma semmiképpen sem elegendő, hogy a világiak elvárják (s ezzel meg is elégszenek): A papok
lássák el őket szents éqekkel , s gondoskodjanak a hit terjedéséről. Ilyen
értelemben megkérdőjelezhető sok p ap beállítottsága is: Minden fáradság ellenére kényelmesebbnek, "e gysz e rű b b ne k " tűnik nekik, hogy minden vallá si felelősség et magukra vállaljanak, mert így - talán öntudattanul - továbbra is uralkodhat nak a hívek felett, egyedül parancsolhatnak s dönthetnek. Mások demokratikus módszerek beveze tését sürgetik.
Az egyháztörténelem tanúskodik is arról, hogy (Szent Ambrus me gválasztásakor például ) a nép szavazatától függött, ki lesz a város püspöke.
De jogosan kérdezheti valaki, hogy ez e legfontosabb? Elég mélyre tekint-e ez a f elfogás? A d em okrácia ha ngoztatása ki dom bor ít j a-e a világiak méltóságát és feladatait? Van, aki a Katolikus Akció különleges
csoport j ainál (J Oe, JllC stb.) kialakult modellt tartja a jövő útjának.
A pap ezeknél " asszi szt ens" (lelkipásztori kísérő) _ A világiak döntik el
itt, hogyan is apostolkodjanak környezetükben: fe ln ő tt keresztényekk ént élik életük et, akiket átjárt a Lélek ere j e. Ismét mások e lsősorban
azért sürgetik a világiak bek apcsolódását a l el k ipászt ori m un k ába, mert
nincs elég pap. Főként a teljes munkaviszonyban álló világiak feladata
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lenne az, hogy "segítsék" a hierarchiát. Esetleg még azt engedik m eg,
hogy egy k or ezek közül a házas világiak közül egyeseket m ajd pappá
szent elhet az egyház .
D e valób an erre hel yezi a zsinat a fő hangsúlyt, am i k or a világiak
papi méltóságát ism ét központi témává tette? Minden jóakar at ellenére
nem forog fenn ezeknél a törekvéseknél az a veszély, hogy "miniklerik usok ká" léptetünk elő egyes világiakat? A harmadik világ bázisközösségeinek vezetői között már felütötte a f ej ét ez a kísértés. Mind az evangéliumokból, mind pedig Szent Pál levelei ből világos, hogy Krisztus rendelt hierarchiát egyházában. D e hogy ennek pontosan milyen legyen a
viszonya a lai kusok hoz, arról m ár nem nyilatkozott. S talán azért bizonytalanodnak el egyes papok hivatásuk gyakorlásában, me rt nem tudják, mit kezdjenek azokkal a laikusokkal, akik l egalább is annyi, ha esetl eg nem tö bb t eológiát tanultak, mint ők. Mintha a szentségekre ép ülő
hiera rchia egyet jelentene a t eológiai képzettséggel!
Ezeknek s hasonl ó problémák nak a láttán ne csod ál k ozzun k , hogy
1987 a vi lágiak éve lesz. A szinódus t előkészítő bi zottság közz étett egy
i r atot (Lineam en ta) , amelyben sürgeti, hogy imádság, tanulmányok s
megbeszélések által az egyház minden tagja s e lsőso rb a n a közvetlen
érdekeltek, a világiak működjenek közre a róma i tanácsk ozás helyes el ő
készítésében.
Jelen szám u n k ezt a célt kívánja szolgálni. Az egyház tö rténelm éből
emeltünk ki n éhány font osab b mozzanat ot, s ezeken ke re sztül szeml étietjilk, hogy egyes korszakokban milyen szerepei s feladatot töltöttek
be a világiak a k özösségben.
L egtöbb ün k szám ára ismeretlen a laikusok helyzete az ősegyh ázban.
Alexand re Faivr e, lőveni professzor érdekes áttekintést nyújt az egyhá z
él etének el s ő há r om századáról. Rendszerint ugyanis azt kutat juk, hogyan alaku lt ki a hie rarchia, pedig lega láb b ol yan fo n to s tudni, miért
is m er ül t f el a lai k us f ogal m a az őskeresztények között. A sze rző azt is
kiemeli, ho gy mi lehet ezeknek a megá llapításoknak jelentősége mai
problémáinkra, s óv, ne akarjuk egyszerüen korunkba átültetni az elmúlt századok tapa sztalatát.
A közé pkorban már ke resztény az egész nyugati világ. S mégis itt
vált szét - az egyházon belül! - az " egyházi " és "világi" hatalom . Ekk or jege cesedett ki a még m a is bán tóan ha ngzó szóha sználat, miszerint
az "eg yhá z" egyenlő a klerikusokkal. a világiak pedig szembeállnának
vele. H ála Is ten nek , a X III . század f olyamán sokakban nem ez a jogi
és tá r sadal ompolitikai meg k ülönb öztet és v olt a m ér vadó . Bár la i kus ok
vo ltak s ma radta k , Assisi Szent Fer enc p éldájára ra dikális el k ötelezettséggel köv ették Krisztust. E zekre a főbb k ezdeményezésekre valam i nt
a világiak és a hierarchia részéről tört ént és az ezzel kapcsolatos elcsúszásokra mutat rá Szántó Konrád tanulmánya.
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A világiaknak az egyházon belilli helyzetére s a világgal szembeni
szerepére nagy ha tással van a kor uralkodó egyházképe . A r eformációt
követ6 századokban a védek ezés nyomta rá bély egét, bár nem hiányzott
a katolikus m egúj ulás lelkesedése sem . Ebb61 a szemszögb61 vizsgálja
Szilas László a barokk kori világiak életét.
Az egyes korok laikusainak lelkiségét j ól tilkrözik az i m ak önyvek,
prédikációk, és t eológiai f ejtegetések. T anuls ágos t ehát 1987·ben, Pázmány Pét er emlék évében az 6 tanításán ke r esztill szemlélni, m ilyen ala pel veket hangoztatott a magyar egyház egyik l egkiemelked6bb egyénisége
a vi lági keresztények r 61. Ennek f 6bb v onásai t tárja elé nk Szabó Ferenc
Pázmá ny-szak ért6.

Francoise Tailleur kisasszony élénken vesz r észt a belga katolik us
élet ben. K ér ésiln kre i rta meg tanulmányát a la ikusok helyzetér61 a II.
Vatikáni Zsinat u tán. Hozzáértéssel elemz i, m ilyen l épésekkel jutottunk
el a m ai állapot okhoz, s i zelft6t ad abb ól, hogyan készill fel abrilsszeli
egyházme gye a laikusok évére. Soraiból kiérezziü«: feszilltségek kel leh et
terhes ez az út, de nem hiányzik a remény, hogy jó irányban haladunk,
ha kitár j uk szi vilnket a Lélek sugallatainak.
Ipacs Kata lin , a Vat ikáni Rádió munkatársa trta meg az olasz és az
észak-braziliai katolikus élet egyik markáns vildgiának életrajzát. Marcello Cand ia pályafutása sokakat megdöbbentett: A gazdag és sikeres
milánói gyáros alkotóerejének teljében elhagyja meoszokott körillmény eit s az Amazonas partján sinyl6d6 leprások szolgálatába állítja v agyo nát, idej ét és erejét: világiként, teljes szivvel szolgálta Krisztust.
1987 a világiak éve azért is, mert az emberiség legnemesebb világi
személyének , Máriának szentette a pápa. Az Úr alázatos szolgálóleánya
nem volt a hierarchia tagja, s - ahogy sok mai teológus kiemeli - háttér ben marad az evangéliumi leirásokban i s. A János-evangélium még a
nevét sem mondja ki, csak " Jézus anyjának" , az "asszonynak " nevezi .
A Sz ű z és Anya azonban hittel felelt Isten szavára, s ezért " bol dognak hirdeti minden nemzedék" ( L k 1,47) . " E mi att köszöntjilk 6t, mint
az egyház egészen kiemelked6 és páratlan tagját, másfel6l az egyház
hitének és szerétetének 6smintáját és ragyogó példaképét " ( LG 53).
E zért bi ztosan jó úton járunk, ha ebben az év ben killönösképpen 6t
mintdzzuk; ha az 6 lelkillete tölti be szivilnket, - legyilnk világiak vagy
a szolgálati papság tagjai. Maradjunk állhatatosak vele egyiltt az imában, mert köréje gyülnek össze Jézus apostolai (ApCsel 1,13-14). Igy
készillilnk f el legjobban a Lélek kiáradására. Az Ö erejében az egyház
ma i s egy sziv s egy lélek lehet, minden nép szeretni fog ja , az Úr p edig
naponként fog hozzá vezetni olyanokat, akik hagyják, hogy megmentsék
6ket (vö. ApCsel 2,42-47) .
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TANU LAMNYOK

Alexandre Faivre
LAIKUS OK A KE RE SZT~NYS~ G ELSO SZÁZA DAIBAN

..Az ósegyházzal fogla lkozó történészek arról novezetesek, hogy a halottakat
arccal a jövő felé forditj ák a sí rju kban ." Peter Brow-nak ez a mond ása k ül önösképpen érvényes az óseg yház la ikusainak eredetét, szerepét és feladata it
vizsgáló szakemberek történelm i munkáira.
A keresztény la ikus kérdése ugyanis nem vonzza és nem is sugallja tulságosan a történészeket. Vizsgálódásuk ter ületét. tárgyát sokkal inkább maga
a történelem, az anyag gazdagsága valamint az elódök kutatásai és iránymutatása i határozzák meg. Forrásdokumentumokban ugyanakkor ig en szegényes
a téma. Az első században egyetlen írásos emlék, Római Kelemen kor intusiakhoz irt levelének egy talányos mondata utal a keresztény la tkusokra, s egészen
a második század végéi g, Alexand riai Kelemen i rásái g senki sem emlrti újból
a kifejezést. Számottev ó történelmi kutatás okat végezt ek az utóbbi száz esztendőben , különösen az elmúlt évtizedekben az úgynevezett ..keresztény szolgálatokról" (ministeria christiana) . de ezek a vizsgá latok nem vezettek sem
általánosan elfogadott, sem összefüggó eredményekre.
Elégedjünk meg tehát azzal , hogy pusztán e szolgálatok vetü lete ként t árgya ljunk a kérdésról? Elevenitsük fel az 1891-ben megje lent Kirchenlexikon
problematikáját (amit azóta is sokan elmarasztalnak) . amely a ..laikus" címszónál egyszerűen utal : ..lásd kleriku s"? Láthatóan és érezhetóen ma is ez a
történelmi irányzat uralkodik, legfeljebb több-kevesebb alkalmazással a je lenleg i aktuális kérdésekre. A történész azonban nem elégedhet mag azzal. hogy
leszűk íti a II. és III. század mezsgyéjén megjelenő jelenséget a kle rikusok és
laikusok közötti határról a szolgálatok problematikájára. De awal sem elégedhet meg, hogya klerikus-laikus különválasztás ma közkézen forgó megállapitásalvaI és elméleteivel vizsgálja az első két század szolgálat ainak történeté t.
A1apvetó módszertani kérdés merül fel tehát itt : Megirható annak a történel me, amelyról százötven év alatt egyetlen egyszer történik említés? Vagy a
harma dik század hajnalával kell kezdeni a történelmet, amint azt a keresztény
intézményekkel fog lalkozó tört éné szek zöm e te szi? E bb ő l a kor ból maradtak
ránk ugyani s ala pvető doku mentumok. Hagyju nk tehát árnyék ban egy korszakot, amelye t aztán - éppen ismeretl ensége miatt - [deall zálu nk? Megcsodáljuk benne az eszményi kereszténység et s azt a mode llt, ame ly seg itsé gével
igyek szünk feloldan i a napjainkban tapasztalt feszültségeket és ellenté teket ?
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Nem. A keresztény történész nem hagyhat üresen egyetlen lapot sem. Feladata kettős : egyrészt utalások és tanúságtételek alapján állltsa helyre a tényeket , másrészt ped ig őrizze meg múlt-jellegüket. A "szisztematikus" teológ ia a
hagyomány összhangját keresi az egyes korokban, a történelem pedig - Paul
Veyne mondásának megfelelóen - "különbségek leltárát " próbálja fe lál litani.
A történész számára ezek a néha kics i, máskor j e l e n tő s különbségek tesz ik
múlltá azt a kort, amelyet vizsgál. Mindenekelótt azonban arra kell törekednie,
hogy elhatárolja egymástól az egyes korszakokat.
I. Laikusok az

ősegyházban.

Kisérlet a korszakok elhatárolására

A ránk maradt dokumentumok seg ítségével a keresztény int ézményekkel
fogl alkozó tö rténész három , viszonylag jól elhatárolható korszakot különit el.
Az elsó két század adatanyaga elég szegényes, s értelmezése is sok kérdő
jelet vet föl. 180 és 260 között - kétségk ívül - egyházi és 'intézményes változás következett be, s a IV. századtól kezdve fejlettebb , amaihozközelebb
áll ó egyházi szervezettel találkozunk.

a. A két

e lső

század

Sok más társadalmi jelenséghez hason lóan nehéz pontosan meghatározn i
a keresztény la ikátus szü letésének idejét. Az újszövetségi írásokban nem talál kozunk a "l aikus" kife jezésse l, jóllehet a szö már forgalomban volt, a pap iruszokon is megtalálható a Kr. e. III. századtól kezdve : a la ikusok a "bennszülöttek" és a " közigazgatás alá esők", vagy is azok, aldk szolgáltatásokkal ill etv e
fóre es ő ill eték kel tartoznak a közigazgatásnak azért,hogy befrják őket az
anyakönyvbe ("Iaograph ia " vagy " capil ati o plebeia ").
Az irodalomba az elsó század végéról származó keresztény Irattal. Róma i
Kelemennek a korintus iakhoz írt h íres levelével került be 'a " laikus " szó . A
szövegösszefüggés homályos, éppen ezért vitatott; a mondat rövid és rejté lyes :
"A laikust laikus törvények kötik."

I:rtelmezés ünk szer int - Kelemen teológiá jának összefüggésében - a kifej ezés arra vonatkozik, akii az Oszövetség betartásától reméli üdvösségét. Vagy is
arra, ak i még nem tökéletes tag ja a népnek, a~i nem jutott el a lelki meg ismerésre. Róma i Kelomen laikusa tehát egy olyan zsidó , aki abban látja egyetlen
feladatát, hogy engedelmeskedjen a törvényeknek. Csak a III. századtól kezdve
vonatkozik a " laikus" szó az " egyszerú hívő keresztényre " . Az egész II. század
folyamán a "szent rész " , "az Atya választottjai", "Krisztus nyája" , "választottak "
és a " t estvérek" kife jezéseket használták a keresztények megjelölésére.
b. Változás az Egyházban: a 180 és 260 közötti

időszak

E lsőként Alexandria i Kelemen használja a II. század végén a "laikus" szót

olyan értelemben, hogy azzal a keresztények egy bizonyos csoportját jelöli
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meg : " Az apostol szerint az egyszer házasodott férfi - legyen az presbiter,
diakónus vagy laikus - ha feddhetetlenül él a házasságban , megmenekül azáltal, hogy gyermekeket nemz " (Stromata III , 12,90).
Az úgynevezett " enkratita " (meg tartózta tás) vita sajátos légkör ében emlí ti
ezt a szót : a keresztények ingadoztak, hogy le- vagy felért ékeljék-e a világot
l ~ ifejezetten : a házasságot és a gyermeknemzést). Ebben az összefüggésben
tehát a laikus úgy jel enik meg, mint lst en népének tagja . A püspökökhöz, presbiterekhez és diakónusokhoz haso nlóan h áz ásod jé k Ő is egyszer. A " laikus"
szó tehát megtisztelő. Kifejez i, hogy az i ll ető az lsten népéhez tar tozik, s emlékeztet az ebből származó erkölcsi követelménye kre. Ilyen ért elemben a
laik usok az elitet képvisel ik.
Ne feled jük , hogy a keresz ténység je le n tős lint ézményes változ áson megy
keresztü l akkor , amikor fel t űn i k ez a fog alo m, mint a kereszt ények egyik csoport jának a neve. A keresztény közös ség ek e rősen szaporodtak létszá mukban,
s a kor szellemi vezetői (Alexandriai Kelemen , Tertullianus a 200 körül é l ő
nemzedék számára, 20 éwel későbbieknek ped ig Hip polütus és Origen ész)
feladatuknak tartották, hogy összeegyez te ssék a kereszté nység elkerülhetetlen
szervezetts égét anna k lelk:i dimenz iójával. Sokan ugyanis isszakívánták a
múltat, amikor i s kevesebben voltak , de buzgóbb keresztények.
Ekkor tűnik fel , s tolód ik .is el a határ a kereszt ény társadalmon belül a
lai kusok és aklertkusok között , amelynek jogosságát nem fogad ta el mindenki.
Yita iratok s a li turgiai szabályok felállí tására vonatkozó e lső kísérl etek tanúskodnak a vita hevességérő l. Úgy látszik , hogy a " laikus" szó kristál yosodási
pontként szerepelt a " liturgiára", a tanítás (kifejezetten a tanítók [ = dokt orok) s katek ét ák) szerepére a püspökök bünbána ti hata lmára és a közösség
gazdasági vezetésé re vonatkozó ellen tétekben . Fő ként az utol só pont világítja
meg a ..laikus " fogalomban rejlő teo lóg iai mego ko lást. A laik usnak van sajáto s
szolg álata (min isterium) : bizto sítan ia kell az oltár szolg ájának a megélh etését.
Akár a Didaszká liát, akár Origenészt, akár Cyprianust t anulmányozzuk, a
230-as, 260-as évek szerző i egyé rte lmüen uta lnak az ószövetsé gi tipo lóg iára.
Az Egyházban, az ószöve tségi törvényhez hason lóan, " nem szabad elt éríteni
feladatuktól azokat , ak ik az isteni szolgálatra szente lték maguka t, s arra kényszeríteni öket , hogy profán foglalkozásoknak szente ljé k gondo lataikat s gond jaikat" (vö. Cypr ianus : I. levél). Cypr ianus óta tehát pontosan meghat ározot t
mindkét kategória szere pe : a laikus a klerik us lelk:i gondozottja, akit viszont
anyagilag ő gondoz.
c. A keresztény lét új formá i
Cypriánus korában, a III. század közepén kira jzolódnak az alap ve t ő egyházi
struktúrák. A lY. századtól kezdve két tényező jarul hozzá a " laikus" fogalmának átalakulásához: Konstantin " megtérése" és a szerzetesség (monach izmus).
Kiélez6dik a 'klerikusok és a laikusok közötti két pólusú viszony.
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Néha eltúlozzák Konstantin megtérésének tört éne lmi je lentőségét a keresztény int ézményekre nézve, de minde nesetre t ény, hogy 320-tól megváltoz ik a
ker esztény csoportok élete . A klerikusok hamarosan "kiváltságosak" lett ek, a
püspökök székhel yet változtatnak. hogy ezáltal feljeb b kerüljen ek a ranglé trán, s egyesek eltávolodnak a hely i köz össé gektől. A IV. század a vil ág; közigazgatás és a bür okrác ia aranykora, s aranyko ra lesz a klerikusok nak is :
mindkét csoport gyara pszi k és terebélyesedik. Ez vezet oda , hogya " laikus" ,
az " eg ysz erű kereszté ny" függő s alárendelt viszonyba kerül a két párhuzamos hierarch iával, a világi és egyházi hatalm asságokkal szemben.
Szüntelen viták folytak a Szentháromságról, a Nikaiai Zsinat köve tő i és
ellenzői között , ezért a püspö kö k úja bb zsinat összehlvását kérték a császártól. ValenNnianus (364-375) valószl nűleg már torkig volt az Egyházon belü li
vilá kkal, ezért száraz, kim ért hangon csa k enny it válaszolt : " En csak egy laikus
vagyok, ninc s jogom beleszólni ezekbe a kérdésekbe" .
Az Egyház kezdetben tárt karokkal fogadta a császári hatalom megtérését,
s hamarosan tö rekedett is arra, hogy - függetle nsége fel adása né~kül - éljen
kiváltság os helyzetével. Szent Ambrus, Milánó püspöke az állami hata lom
ell en fordu lt, amikor az " laiku s" birá knak akarta alávetni a püsp ököket. Ebben
az összefüggésben a "laikus" szó értelme közel áll ahhoz , amit mi is haszn álunk , amikor a ..világ i" vezetőket szembeál1ftjuk az eqyh ázlakkal.
Való s z ínű azonban, hogy a keresztények harmadik csoportjá nak, a szerzeteseknek a megj elenése jelen tette a legfontosabb t ényezőt a .Jalk átus"
és az egyházi Intézmé nyek történetében. Néhány nemzedék leforgása alatt
(Remete Szent Antal, a "humanista" monachus ok alap ftó ja, Szent Vazul s a
cenobita Pakhomius stb.) átalakul az értékrend . Papok elhagyják közösségüket.
hogy remeték legyenek, bár me gőrzik ..papi kara kt erüket" ; szerzet esek et személyes érdeme ikre való tekin tett el - meghatározott egyházközség nélkül
szentelnek pappá. Ezek a tény ek nagymérté kben megváltoztatják az egyházi
szolgálat fogalmát, következésképpen a laiku sokét is. E ttő l kezdve a papság
és a szerzetesség magával sodorja min dazt, ami csak kereszté ny "eiit nek "
tűni k . Kezdik csökkentett értékűeknek tartani azoka t az egyéneket, akik se
nem papo k, se nem szerze tesek, hanem csak egyszerű " laikusok ". világ iak.
Ebben az értékrendszerben azzal büntetik a súlyos vétket elkövetó kleri kust,
hogy "visszahelyezik 8 talku s álla pot ba" . A keresztény ő s k or végén, Nagy
Szent Gerg ely korában 8 kler ikusok, a .rektorok", azok, akik ősszeeqyeztet 
ték a lel kipás ztorkod ást és a szerzetesi eszményt, az e g ys z e rű szerzetesek,
vagyis a .rneqtartőztatók" (continentes) felett áll tak, s ez utó bb iak a laikusok
felett. A IV. század végétől ..8 lai kus" fogalma kezd keve redni az " eg ys z e r ű
hívö éve l", ill etve Szent Páln ak a Kor intusiakhoz Inté zet t e l s ő levelében emlí tett "i di otai"·okéval (vö. Kürosz l Theodorétos : Commentar ium super 1Cor 14.).
De a fogalomban mindI/ égi g megmaradt eredetének kétértelműsége és többféle je lentéstar talma . Min dig vissz a lehetett nyúln i hozzá, ha szük ség volt egy
katalizátorra a rendszer en belüli vitás kérdések levezetésében.
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II. A különböz őségek leltára

A laikusok történetét áttek intve - a keres zté nység kezde tétől az Egyház
öskorá nak végéig - elé rkezünk egy olyan idösza khoz, amelybe n a laikus arcé le
saját osan ismert, s zavaróa n hason 1ft korunk laik usáéhoz. A laikus fogalma a
VI-ik századtól a XX-ig jó néhányszor fo rd ít köpönyeget a poli tikai élet ben,
de kevésbé változ ik az Egyházon belül. A klerik us áll apoto t jelző tonzúrával
szentesül a határ a laikusok felé, amely aztán megdöbbenl'Ó szil áidságró l tanúskodik ezer éven keresztül: a X. századi ún. Pontitica le Romano-g erm anicumtól VI. Pál 1968-ban megjelent római pontifical éjáig és az 1972. augusztu s
15-j " Mi nisteri'a quaedam " Mot u proprió-já ig. A kleri kális kiképzés lépése i lépcsökké válna k, amelyek szimbo likusan eltávolítják a jövendő papot a laikus
áll apottól.
Gyakran azonban inkább a különbségek mintsem a hasonlóság ok által válik
érdekessé, sug all atossá a tört énelem. Ezért térünk vissza most kiindulópontunkra, hogy rövid lelt árt kész!tsünk azokról a k ü l ö nb s égekről , amelyek felmerültek az átte kintett ko rszako kban . Ezált al új szem s z ö gből láthatjuk a " laikus" fogalmát és a használatával törvényszerűen együtt járó ko ckázatot.
A. A laik us nélk üli kor
Az első és leg jellemzőbb különbség az, hogy létezett egy laH' usok nélküli

korszak, amely ikben a laik us foga lma is elképzelhetetlen volt az Egyházban.
Kétségtelen, hogy ez a tény megütközést kelt a mai felfogásban , és emiatt
néha másképp írjá!k a tö rténelmet. A mai ember i nkább hajlandó arra , hogy
kétségbe vonja a klerikusok létét a kereszténység kezdetén , mintsem a laikus o k ét, akik " magától értetőd ően " létezte k. Ennek ell enér e a történésznek
mégis azt kell keresn ie, hogy miért keletkeztek a " laikusok" . miért és hogya n
jelentek meg a " keresztény la ikusok ".
Az igazat megvallva, a történész jel enleg még nem képes elfo gad ható módon megmagyarázni, hogy miért vezették be a keresztény szóhasználatba a
" laik us" fogalmát, de lega lább rámutathat, hogy mi ko r történt ez, és megáll aprthatja ennek a változ ásnak fóbb összetevőit.
Ha igaz az a feltevésünk, hogya " laik us" szó és fQ9alom e l s ő használata
Római Kelemen leve lében nem a ke resztény embert, hanem a zsi dó nép egy
t agját Jelöli, akkor ál11 tha tjuk , hogya .Jalkus keresz tény " kifej ezés a másodi k
század második felében született meg. Akko r jel ennek meg az el ső laikus ok,
amikor erősen kís ért és ellentéteket szül az enkra tia. Számuk olyan korban
gyarapodik , amikor a 'keresztény csoport J el e n tő s számbe li növeked ésén ek
lehelün k tanúi. Lehetetlen pontos számokkal IdfeJezni ezt a növekedést, de
tény az, hogy fontos küszöb átlépésének, ugrásszerű változásnak t űnhete-t t
azok számára, akik átélték.
A növekedéssel szükségessé vált a kere-sztény közösségek számára, mint
11

minden embercsopo rtb an, hogy .irányelveket foga lmazzan ak meg , s hivatalosan lef ektessék a szerve zet életében nélkülözhetetlen szabályokat s ki osszák
a sze rep eket. A számb eli növekedés késztette óket arra , ho gy enyh ftsenek az
eljö vend ó keresztényekkel szembe n támasztott igényeken? Avagy a növeked éssel oly erósnek érezték magu kat, hogy nem vona kodtak gyengébbe ket is befogadni? Kétségtelen, hog y a hí vek nagy számú beáramlása néhányszor pur itán reakciókat váltott ki, s ezek egyházakat akartak megkü lönböz teln i az Egyházban. Válasz tan i kellett tehát az enkratia, a bels ő tiszta ság és a küld etés
között. 180 és 260 között döntö tte k a keresztények, habár nem min den vita
nélkül. Err e a dön t ésr e felmerült a laxizmus (erkölcsi lazaság) vádja is, s a
kor szak . tradrcl onaustél " nosztalg iával fo rdultak egy 'idealizált, az elit ura lta
múlt felé. Ebben az összef üggés ben helyezhetó el a másod ik különbség : a
" lai kus" foga lom ere det ileg nem a híve k alak t al an tömegé t, ha nem az elitet
nevezi meg .
8 . Az elit-ker esztény " Ia'kus" ?
8 ár a II I. század elején az Egyház már híve i közé fogad ta azokat is, ak ik
esetleg másod ik va gy harma dik házasságot kötötte k. a laik us éppúgy csak
egyszer házasodhatott, akárc sak a presb iter vagy a d ia kón us. s nem többször.
Egyr e töb b kle rik us áll a közö sségek szo lgálatába , akikre a hIvek mind inkább
áthárftják keresztény kötelessége iket, de a laikusoknak minden pillanatban
mélt ók nak kell lenniük , hogy váll alhassák a pap i szerepet : vagy is ugya naz a
a köt elességü k, méltó ságu k s fóleg er kölcsi életük mint a kleri ku soknak . A
klerikus-Ieíkus különbséget ekkor még sokan az egész közösségtól szab ado n
elf ogadott megegyezésnek tartják . Ilyen értelemben mondja Te rtull ianus : " Esztelenek lenn énk, ha azt gondolnánk , hogy ami t ilos a kler ikusoknak, az megenge dett a la ikusokna k. 8 ár la iku sok vagyunk, nem vagyunk még is papok? "
(De exho rtatione castltalis 7,2-6)
A "laikus " keresztény ténylegesen akkor születik meg az Egyházban , am ikor - az óskeresztény kor végé n - lényeg es fo lyamat Indul meg a számb el i
gyarapodással. Még ne m tudják, hasznosabb-e növeini a 'klerikusok számát.
akik képesek vezetni a beáramló hfveket, vagy pedig mInden áron meg kell
ór izn i (a " laikus eróközpontok" felhasználá sával) a tömeg dinam izmusát. Ilyen
érte lemben a laiku s elit-keresztény, aki még emlékezetében tartja, hogy pap ,
jó llehet egyide júleg egyre ink ább a kle rikusok kizárólagos osztályrészévé váli k
a papi felad ato k gyakorlása. Ebben a korban tehát ingadozó a la ikus sz ö jelent ése; jel entéstartal ma tágí tható de szúkfthetó is. Jelenth eti azok nak az
érett s méltó férfiaknak az elitjét, akik egysz er házasodtak, anyag ilag hozzájár ult ak az oltár szolqáín ak fenntartásához. Mintegy a " klerikusok tartalékát"
képezik, akik közü l - ha szükséges - pappá lehet szentelni egyeseket. De
" demokrati zálódhat " is, úgy hogy a szö magába foglalja a keresztények összességét. Ez utóbbi történik meg a IV. század folyamán.
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C. A n ők nem tartoznak a laikusokhoz
Jóllehet a laikus fogalma jelentésváltozáson ment át, s álta lános alkalmazást nyert, egy "történelmi botlás " továbbra is utal az eredeti kettő s s é g re. Ezt
bizonyítja a laikusok történetének harmadik különbsége. A dokumentumo kb an
alig észrevehető e n, fi noman [elenlk meg , de még is 'j.gen jelentős , mivel érinf az
emberiség felét : a nők nem tartoznak a laikusokhoz.
A laikus-klerikus elkülönülés létrejötte után többmint egy századon át a
soha sem emlitik és illetik a "laikus" poz itív jelzővel. Nincs vita , nincs
po lém ia erről a kérdé srő l : a nők mintha egyszerüen kívü l maradnának az újonnan megalakult egyházi ezervezeten. Talán ők nem akartak klerikusok lenn i?
Több szöve g az ellenkezőjét látsz ik bizonyítani (vö. a Traditio apos to lica 10.
pon tjában rejlő tételt : A keresztény kor egyházfegyelme, 79. o. Erdő Péter fordítása. Bp., 1983 A keresztény ír ók V.) Vagy elk épzelh etetlen vol t ez a III. század társadalmi és kulturális környezetében? A III. századba való átmenet éve iben észlelhető azonban bizonyos törekvés a nők emancipác iójára. Nem rendelkeztek volna elegendő anyag i függetlenséggel, hogy szemé lyesen t ehessenek
eleget a laikusok " sajátos " szo lgálatának, azaz az olt ár szo lgái eltartásának?
nőket

Nehéz lenne eldönteni, mely ik vo lt a legfontosabb ok . Tény az, hogy csak
akko r sor olják először a nőket is a laikusok közé, amikor olyan szem élyekről
van szó, akik elő b b eretnek diakonisszák voltak (vö. a Nika ia i Zs inat 19. kánonját. ~ rtelmezésé rő l lásd A. G. Martimor : Les diaconesses, essa i historique ,
Roma, 1982, 99-1 02 o.). Ekko r fejezöd ik be a la ikus mozgalom, s a foga lom
lé nyeges kifejlödése , ame ly napjaink ig nem változik az Egyházon be lül : azáltal
laikus valaki, hogy nem klerikus kereszt ény. Nem két séges, hogy amiatt "lé ptett ék e lő laikussá " a nőket l s, mert egyesek közül ük szemet vetettek bizonyos
szolgálatokra. Sajno s, amikor ez az " el ő m o zd í t á s" megtörtént, a " laikus" már
elves zítette eli tista poz.ití v értelmét.
D. A " laikus szo lgálat ok " kérdése a szervezeti bizonytal anság je le
Rövid áttekintésünk befej ezéseként újból fölvetünk egy kérdést, azt, amelyet a III. század hajnalán tettek fel , s amely - bizonyos érte lemben - közel
visz az akkori keresztényekhez : "A klerikusoké minden szolg álat? " Létezhet-e
egyá ltalán " laikus " szolgálat?
A II. század ele jén csak három szol gálat al kotta a klérust : a püspök i, a
presb iteri és a diakónusi. Jó néhány szolgálatot tehát nem klerikusok gyakoroltak, hanem olyan keresztények, ak iket ma .Jaikusoknak" neveznénk. Kife jezetten ide tartoztak a kulturá lls szer epet betöltő dokto rok , tan ítók, kate kéták
és a felolvasók. A történelem tanúskod ik arról, hogy ezek a sze repek ténylegesen nem élték túl azt a nemzedéket, amelynél intézményesül t a kl er ikus-l aikus
határ. Egyes fe ladato k (mint például a felolvasóké) tartalma klürült, s ezzel
j e l e n tő s ég é t veszítette a szerep . Más teend ökkel. mint pé ldául akatekézissel,
elsősorban kle rik usokat bíztak meg. Végül a tanítás (didaská lia) teljesen til os
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let t a laikus oknak. Mi ndez gyors lépésekben valósult meg ; fél század elég volt
arra, hogy a közösség azon feladatai, amelyek et eddig nyilvánosan a laikusok
gyakoroltak, nagyrészt a klerikusok kezébe kerüljön, ak1ik egy re több teret
nyertek. Az a benyomásunk, mintha a klérus léte term észetszer űen a laikusok
kizárásához lett volna kötve.
Igen rövid , átmeneti, bizonytalan és egyensúlyozó 'korszakban létezett tehát
az, amit ma " laikus szolgálatoknak" nevezünk, s amil az 1972-es "M inisteria
quaedam " címú Motu proprio óta ismét próbálnak értékelni. A közösség első
pillanatban igényt terem lelt egy laikus elitre, a második ban azonban kia lakult
a szervezeIt klérus, amely arra törekszik, hogy kielég ftse a közösség alapvető
és lényege s szükségle tei t. Az Egyház életében ez a korszak rövid ebb annál ,
amikor még nem volt se klerikus se laikus . Ez az a korszak, amelyben mintegy
tükörben nézhetjük magunkat.
Bármilyen okok miatt is idealizálju k ezt a kort, a benne felfedezett modell
nem képezheti a végleges megoldást, mert csak egy krfzisben levő korszak
számára szolgáltathat átmeneti eleme ket. Merre tart ez az átmenet? Történelmi kutatá saink arra köteleznek, hogy ne hallgassuk el ezt a kérdést. Milyen
cél felé I e h e ,t vagy k e II haladni ma, amikor újra értékeljük a 200-as évekéhez hasonló modellt? A I e h e t ő s é g a helyi szükségleteknek megfe lelő e n fog változn i.
A laikus szolgálat alkotná egyes nyugati, klérusában kiöregedő egyházak
fennmaradási l ehető ségét? A laikusok szolgálatai segftenének átvészelni egy
válságot, amely után új ból megfo rdulna a kle rikusok élet-piramisa? S ha ez a
kísérlet nem sikerül, bízzuk magunkat más egyházak misszlcnárlusl gondoskodására ? Törjük szét azt a formát, amely alkalmatlannak bizonyu lt t ársadalmunk kulturáli s változásai közepette? Készen állunk, hogy új fogalmakban fejezzük ki a keresztény társadalmi intézmények sajátosság át, s megdöntsünk
néhány hagyományos felfogást, amelyek bástyája a klerikus-laikus megkülönböztetés?
A k e I I - et az Egyháznak kell eldöntenie, annak tudat ában, hogy a t örténelem se nem parancsol, se nem tilt egy határozott mego ldást.
Valószínú , hogy ebben rej lik a történelmi folyamat és a jelen változások
döntő tét je .
Forrás: Lumen Vltae, XLI (1986),367-378

Szántó

Konrád

LAIKUS MOZGALMAK AZ EGYHÁZBAN A XIII. SZÁZAD FOLYAMÁN

A Szolgálat 71. számában Siegfried Muhrer "Laikus, légy az, aki vagy " cl mú
tanulmányában írja , hogy az Európa szívében fekvő egyházak jövője nagymért ékben attól függ , " mennyire vagyunk képesek bennük felébreszteni
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azt a pótolhatatlan öntudatot, amelyet az a hivatás és méltóság ad nekik, hogy
lsten népéhez tar toznak , mint Krisztus titokzatos Testének egy-egy sejtje."
Ennek az érdeklődésnek a felkelté sére s öntudat növelésé re igen alkalma s
egyházunk középkori történetének tanu lmányozása. Ebbő l ugyanis k itűn ik, hogy
a 12. században sok világi hívőben egyre jo bban meqer ösöd ött az egyházhoz
való tartozás tudata , és ez arra sarkaIIta őket, hogy mind tevéken yebben kapcsolódjanak be az egyház bel ső életébe. Ez az aktivitás a 13. századb an érte
el zenitjét, és nagyban hozzájárult a középkori élet felv ir ágzásához.
A világ i hiveknek az egyházon belüli tevékenysége m inden e k e lőtt a városi
lakos ság körében növekedet!. Ennek egyi k okát a ko rszak gazdasági, társadalm i, kulturális és vall ási viszonya iban kereshetjü k. Az ipar és kereske del em
nagyarányú felle ndülése követk eztében a polgárság egyes rét egei vagyon ilag
t e he tősekké váltak és céhe kbe , keres k ed ő i szövetségekbe, vall ásos testületekbe szervezódtek. Egyre több polgár végzett magasabb iskolát, miálta l kial akult
a laikus értel miség. Ez hamarosan nemcs ak a ki rályi kanc ell áriák ban, fő ú ri
udvarokban, hivatalokban hallatta egyre i nkább a hangját, hanem a városi
isko lákban és a klial akuló egyetemeken is. A meggazdagodott, társ adalm i
szerepében megerősödött polgárság gondolatvilág át s mindenn api életét mélyen átjárta a hit, és szervezeteit is vallá sos tartal ommal töltött e meg. Mind
jobb an és jobban bekapcsolódott az egyház életéb e: szerepet kért a liturg iában, legalább is a jámbor testvértestületek és közösségek ájtat osságaiban.
Felajánlotta szolgálatait nem csupán a hit fegyveres megvédésére, hanem a
hit sz óval történő hirdetésére, sót a hit igazságo k terjes ztés ére is, és t öbb jog ot
kért az egyház világ i ügyeinek i n tézésében.
A ker esztes hadjáratok szervezésével nagy hadseregek vonultak végig
Európán, nyomukban fellendült a helyi sőt a nemzetközi kereskedelem. Zarándokok ezrei keres ik föl távoti országok kegyhelyeit, a tanulni vágyő ifjúsá g
hí res egyetemi központokba áram li k. Mindez kiváltot ta a vallásos buzgóságot
szolgáló eszmék gyors terj edését is. Ez e k ről az e szmé kről valamint a h ire k ről
elsősorban a városok lakói értesültek, hiszen a seregek itt vásárol tak élelme t,
ruhát, a zarándokok j el e n t ős része innen indult el és id e tért vissza. s az ipar,
a kereskedelem és a tudomány központja i is a városok voltak. A kül önféle
vándorklerikusok, vándorpréd ikátorok a városokban tehettek szert a legnagyobb hallgatóságra, különösen a város i szegények, a napsz ámból . alk almi
munkából élő plebejusok körében, a~lkn ek száma a falu ról t örté nő bevándorlás következtében egyre nőtt. A város i tö megek, aki k k özt ott ta láljuk a céhlegényeket, céhmes te reket valam int a keres ked őket is, mohón, boldogan hall gatták a Krisztus szenvedésének sz i n he l y ei rő l származó h íreket, a zarándokok
élménybeszámolóit, a helységről helységre vándo rló klerikus ok beszédeit.
Mindezek az értünk szegénnyé és megvetetté lett Istenember sze nv edé s eiről
széltak. és életének utánzására, az apostol i élet követésére valamint Krisztus
i ge hi rd e tői parancsának (Mt 28,19) te ljes ité sére buzdítottak.
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A vándorprédikátorok igehi rdetése, a zarándokok beszámolói, a szentszármazó ereklyék t isztelete, az onnan származó ájtatosságok végzése, a ciszterci szerze tesek életéről szóló hírek , Clalrvaux-l Szent Berná t
lángoló szavai s élete hatalmas laikus mozgalmat indítottak el a 12. században. Ezek a mozgalmak tov ább e rősöd te k a következő században és nagyban
hozzájárult ak a k özé pk orí egyház felvirágzásához, amely sok kal eredményesebb és tartósabb is lehetett volna , ha a hivatalos egyház vezetősége a világi
hívek buzgóságában és aktiv itásában rej l ő roppan t energi ákat eredményesebben kamat oztatja.
hel yekről

A középkori egyház legvi rágzóbb századáb an, a 13~ikban kibontakozott
laik us mozgalmakat négy csoport ra oszthatj uk : a Szent Ferenc féle evangéliumi élet- mozgal om, a kül önleges jámborság i aktusokat végző mozgalmak,
az eretnek mozgalmak és végül a rajon gó mozgalmak.
A következők ben m i n de n ekelő tt azt vizsgálju k meg, hogy mi jellemezte
ezeket és az egyház vezetősége milyen magatartást tanúsított velük szemben .
1. Az egyház szolgálatában álló Szent Ferenc-féle élet-mozgalom
A 13. század leghatal masabb és tört énelm i hatását te kintve legeredményesebb laikus mozgaimát Assis i Szent Ferenc (t 1226) indította el. önmaga és
kö vető i számára a legte ljesebb evangé lium i szegénységet írta elő, s embertársai t az igazi megté résre buzd ította. Mivel azt tapasztalta: hogya püspökök
gyanako dva szemlél ik az ő és életmódját követő társa i vándorpréd ikác ióit.
1210-ben III. Ince pápához ment. Az éppen Rómában tartózkodó Assis i püspökének valam int Colonna János bíbo rosnak a közbenj árására a pápa szóban
jóváhagyta a PoverelIo által szer kesztett szabályzatot , nek i és követőine k feladta a tonzúrát, az egyház jog hatósága alá vonta ő ke t, és megengedte nekik
a búnbá natra buzdító prédi kációk mond ását.
A Kise bb Testvére k (igy nevezte önm agát és követőit Szent Ferenc) rend je
és mozgalma gyorsan terj edni kezdett. 1212-ben az Assisi-bel i Klára majd
Agnes húga csa tl akozásával a ferences rend nói ágazattal (klarisszák) bóvü lt
ki.
Szent Ferenc, hogy az evangéliumot a pogányok közt is hirde thesse, megkisé relte a Kel etr e való elju tást. Ez csak az ötöd ik keresztes hadjárattal sikerült, amik or 1219-ben megjelenhetett EI Kamel szultán előtt is, akinek engedélyé vel felk ereste a Szentföldet, majd 1220 őszén visszatért Itál iába.
A hazatérte utá ni i d ő s zak gyökeres változásokat eredményezett a feren ces mozgalom tört énetében. A távoll étében kel etkezett zavarok arra késztették, hogy a Szen t szé ktől rend je számára biboros pro tektort, védnököt kérjen.
Ezt Hugolino ost iai bíboros (a k é sőbb i IX. Gerg ely pápa) személyében meg is
kapta. Hugol ino bí boros, aki fel ismerte Szent Ferenc mozga lmában rejlő rnérhetetlen lehetőségeket, a mozgalmat úgy alakíto tta át, hogy az minél alkalmasabb legyen az egyház 'igényeinek szolgálatában. Döntő szerepe volt az
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1221-es, ún. gyékényes káptalanon kihirdetett, 23 fejezetből álló regula non
bullata (bullával meg nem erősített második regula) átdolgozásában . Ennek
következtében szabatos jogi megfogalmazást nyert és tömörebb lett a III. Honorius (1216-1227) pápa által 1223-ban bullával jóváhagyott végleges regula.
Pontosan meghatározta a ferences rend, a Kisebb Testvérek rendje alapvető
célkitúzéseit. Míg a másod ik regula 17-ik fejezete mind a laikus, mind ped ig
a klerikus igehirdetőket elismeri, és mindenekelőtt a tettekkel való igehirdetést hangsúlyozza, a harmadik regula 9. fejezete már csak klerikus hitszónokokrói beszél. Közülük 'is csak azok prédikálhatnak, akiket az általános rendfőnök levizsgáztatott és alkalmasnak talált az igehirdetésre. Kimondja, hogy
a hitszónoknak képzettnek, értelmesnek, tisztának kell lennie, aki a nép lelki
épülését tudja szolq álnl.! A Regulának ezek az előírásai szükségszerúen megkívánták, hogya klerikus hitszónokok - rnlel őtt tisztükre egyházi küldetést
kapnak - folytassanak komoly hittudományi tanulmányokat, amelyek végén
részesüljenek az egyházi rend szentségében . Ez utóbbi kettá (teolóqlal tanulmányok és pappá szentelés) eredetileg nem állott Szent Ferenc szándékában.
Ez abból t űnik ki, hogya Szentföldről hazatérve elrendelte annak a tanulmányi
háznak a lerombolását, amelyet Bolognában alapítot! Staccia Péter. A parancsot Hugolino bíboros közbelépésére nem hajtották végre . A bíboros arra
hivatkozott, hogyaferenceseknek nem lehet tulajdonuk, ezért a tanulmányi
ház a Szentszék tulajdonát képezi. Szent Ferenc engedett, sőt 1223-ban Páduai Szent Antalt (akit 1946-ban XII. Pius az egyházdoktorok méltóságával tüntetett ki) állította az első ferences hittudományi főiskola élére. 2
Az 1220 és 1223 közötti években Szent Ferenc férfi rendje a laikus rendből
kler ikális, papi szerzetesrenddé kezdett átalakulni, amelynek fő célja az
egyéni megszentelődésen kívül a belső és külső missz ió. De a Szent Ferenc-i
laikus mozgalom sem szúnt meg. Tovább élt a ferences harmadik (terciárius)
rendben. 1221-ben Szent Ferenc ugyanis csak laikusokból álló közösséget
alapftott azok számára, akik a világban, családjuk körében maradva óhajtottak
búnbánatot tartani. Hugolino bíboros közremúködésével részükre még ebben
az évben rendszabályt készített. Ebből, valamint ennek a IV. Miklós (12881292) pápa által új rendszerbe foglalt és kibővítet! változatából tudjuk, hogyan
éltek Itáliában majd pedig Európa más országaiban is a hihetetlen gyorsasággal elterjedt ferences harmadik rend tagjai. 3
Oltözékük igen egyszerú volt. A férfiak olcsó, festetlen posztóból szabott
öltönyt és ugyanilyen köpenyt viseltek. A nők szoknyája és köntöse hasonló
anyagból készült. Köntösük fölött egy másik, általában fekete színú köpenyt
hordtak, fejükön pedig széles, lenből készült fejkötőt. Táncmulatságokra nem
jártak, dorbézoló lakomákon nem vettek részt. Naponta kétszer, délben és este
étkeztek. Húst csak vasárnap, kedden meg csütörtökön, továbbá nagyobb
ünnepeken vehettek magukhoz. I:vente két hosszú (Szent Márton napjától karácsonyig, farsang napjától húsvét vasárnapjáig), szigorú böjttel vezekeltek a
maguk és embertársaik búneiért.
2
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Altalában a papi zso loz smát imádkozták. Ak i a napi hét imaórát nem tudta
elvégezni, bizonyos számú Miatyánkot Imádkozott az egyes imaórák helyett.
Az Úr asztalához évente háromszor: karácsonykor, húsv ét és pün kösd ünnepén
járultak, előtte elvégezvén a szentgyónást. Havonta egyszer de gya kran töb bször is közös szentmisén és oktatással összekötött gyűlésen vettek részt. Ad akoztak a szegény és beteg testvérek, nővérek számára, ak iket hetente meg látogattak. Gondoskodta k halottaik egyházi temetéséről, és érettük rendszeresen szen tm isét mondattak, melyen - aki tehe tte - részt vett. Támadó fegyvert
nem viselhettek, és ha embertársaik ell en valamit véte ttek , azonnal jóvá kel lett tenn iük. Ha nehézségek merültek fel a ki bék üléssel és jóv átéte llel kapcsolatban , kérn iük kell ett az il letékes püspök közbelépését. Ha a váro si hatóságo k bántalmazták ő ket békeszere tet ük miatt, elölj áró ik ta nácsára ugyancsak igén ybe vehették a püspökök seg ítségét. Ha kö zülük valaki az eretne kség gyanújába keveredett, anna k püspöke előtt kellett magát t isztáznia.
Ezek a szigorú előírások valamint éle tvitelük jól mu tatja, mennyire egyh ázias érzületű volt egész beállítottságuk és milyen szoros kapc sol at állt fönn
a t erc iáriusok és a hierarchia között. Ez j ellemezte természe tesen nem csupán a fe rences, hanem a dom in ikánus harmadik rend iek életét is. A ferences
és domonkos harmadik rend nagy tö megeket magába fog laló helyi k őzösséqei
vei , központi szervezeteivel, feltétlen egyházhűségével és mélységes vallásosságáva l a 13. század egyház ána k legbiztosabb támaszává lett. Ezt bizony ítja
Pierre dell e Vign e level e, amel yet mint t itkár, urához, II. Frigyes császá rhoz
(t 1250) intézett , ak i IX. Gergely (1227- 1241) és IV. Ince (1243-1254) pápa sága
idején élet-ha lál harcot vívott az egyház ellen. "A Kise bb Testvérek és a h itszónok-rend t agjai ellenünk keltek : nyilváno san ócsárolják a mi életünket és
a mi visel kedé smódunkat, jogainkat sz étrnorzsol j ák és befolyásunkat megsemmisítik. Mos t ped ig , hogy hatalmunkna k mega dják az uto lsó kegyelemdöfést, és elvegyék tőlünk a nép meghódolását ; két új testvérületet alap ítottak,
amelybe ált alá ban férfiak és nők ta rtoznak. Mindenki utánuk fut : ali g van már
valak i, aki ne lenne az egy ikbe vag y a másikba beira tkozva. " 4
Míga fe rences és domonkos harmad ik rend bizon yos mértékben az Actio
Catho lica középko ri változata, amelynek tag jai vallá sos életü k pé ldájával és
az egyh áz ügyeinek mi·ndenben való támogatásával tűnte k ki, a városokban
lét rejött beteg ápoló lai kus közö sségek fő cé lja az irg almas szeretet gya korlása volt. Az egyre [obbrn ódúvá lett város i polgársá g által létesített kórházakban dolgozó férfiak és nők nem alakultak át be tegápoló szerzet esrendekké,
hanem a város i hatós ág felügye lete alatt vil ági testvérü lete ket al kottak. Lel ki
ügye kben a püspök joghatósága alá ta rtozt ak, lelki szü kségleteik ről pedig vagy
az ill eték es pl ébános vagy saját kórházlelkészük gondoskodott. Ennek a gondoskodásnak a függvényében .alakult ki a kó rházak szelleme, a betegápolóknak gondozotta ik iránt érzett sze retete valam int a betegek türelme, gyógyulásuk üteme vagy halálra való felkés zülésük minősége. De nem egyszer hiányzott a püspö kb ő l , a plébánosból, a kórházlelkészból a lel kek javáért minden

18

áldozatra kész lelkipásztori buzgóság. Fóleg a kórházlelkészek látlak megélhetési forrást hivataluk ellátásában, nem pedig lelk ipásztori hivatás t. Ezért a
városi betegápoló testületek nem mind ig álltak hivatásuk magaslatán.
2. Különleges Jámborsági aktusokat végzó laikus mozgalmak
A keresztes hadjáratok, a szentföldi zarándoklatok s a köztünk élt, értünk
szenvedett Jézusról szóló 'igehirdetés hatására a k őz épkoní ember lelkében
újfajta szemlélet és jámborság alaku lt ki. Ez az új szemlélet Jézus Krisztusban
nem annyira a világ felett trónoló és mindenkit megítéló Pantokratort látta,
hanem sokkal inkább a búnösökért kereszthalált vállaló Megváltót. Ennek a
jámborságnak fó jellegzetessége, hogya hangsúlyt lsten végtelen jóságának
átélésére és az evangé lium minél tökéletesebb megvalósítására helyezte . Az
emberek jelentós része önként vállalta avezekló, búnbánó élet különbözó
formá it, hogy minél hasonlóbb legyen a szenved ó Jézus Krisztushoz. A különleges jámborsági aktusokat végzó, vezekló életformák k özül a legfontosabbak :
a búnbánó ruha állandó viselése, fárasztó zarándokutak és a nyilvános önostorozás.
A középkor embere, legalábbis akinek módj ában állott, életében legalább
egyszer elzarándokolt Jeruzsá lembe , Rómába vagy Compos tellába. S ak ik távoli országokba nem juthattak el, hazájuk híresebb búcsújáró helyeit látogatták meg. Igen sokan - évente többször is - vállalkoztak a tíz sót száz kilométer távolságra esó kegyhelyek telkeresésére. A hierarch ia a zarándokházak
létesítésén, a zarándokok elhelyezésén és éle lmezésén kívül igyekezett gondoskodni a hívek lelki szükségleteinek ki elégítéséról is.
A búcsújáróhelyekre özönló tömegek lelki gondozása nemritkán sok kívánnivalót hagyott maga után . A kegyhelyek vezetósége ugyan is gyakran a valód i
vagy hamis ereklyék valamint a különféle emléktárgyak elárusítására helyezte
a hangsúlyt, a prédikációk lényegét pedig nem a hívek lelki életének elmélyítését szolgáló gondos oktatás képezte, hanem az ill etó helyen történt csodás
események minél színesebb ecsetelése valamint az ott vásárolható ereklyék
hatásosságának dicsérete.
A Jézus-jámborság jellegzetes megny ilvánulása volt a 13..ik század második felében az önostorozó mozgalom.
Az önostorozást általában a szerzetesek, .a világiak közül ped ig egyes búnbánók és tökéletességre törekvók gyakorolták. Tömegmozgalommá 1260-ban
szélesedett, amikor Közép-Itáliában 'igen sokan zsoltárok éneklése és meztelen felsótestük ostorozása közben vonultak helységról helységre. A középitáliai önostorozó mozgalomról Fra Salimbene de Adam ferences szerzetes
tudósít " Cronica" címú múvében, melyet 1283 és 1288 között írt. Ebben olvashatjuk, hogy az emberek - egyszerúek és tek'intélyesek, nemes lovagok és a
nép fiai egyaránt - püspökök, papok és szerzetesek vezetésével vonultak keresztül a városokon, felsó ruhájukat levetették, s ostorozták magukat. A mozgalom 1261-OOn átterjedt a Rajna vidékére is. Eleinte papok sót püspökök is
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csatlakoztak a mozgalomhoz, - írja Salimbene. Am ikor azonban az rajongó
jelleget kezdett ölteni, és egyre több ~ihágás fordult elő, valam int téveszmék
kaptak lábra . az egyház vezetősége egyre keményebben lépett föl ellen ük.t
Az önostorozók közül sokan a sz fvb ől fakadó bún bánat he lyett hiú d ics ő 
ségvágyuk kielégítésére törekedtek, mások meg szexuá lis bűnök elkövetésére
használták fe l a zarándoklatot, ill etve téveszmék rabjai 'l ettek. Ebben b izonyos
mértélcig hibása k voltak az önostorozó körmenetben részt vevő papok és szerzetesek is. Legtöbbször nem figyeltek arra , mi történ ik a kö rmenetek után az
önosto roz ök szállásain , vagy ha észleltek is gyanús dolgokat, nem vizsgálták
ki, s nem törekedtek a bajok gyökeres orvoslására. Az inkVizí oió viszont nem
bánt kesztyűs kézzel az eltévelyedettekke l. amikor tudomására jutottak a kihágások.

3. Eretnekmozgalmak s a velDk kapcsolatos egyházpolitika
A középkori nagyeretnekmozgalmak e lindltö és mozgásban tartó oka igen
gyakran nemcsak a társadalmi i gazságtalanság. a fokozó dó .kli zsákmányolás
volt, hanem a világ i h fvek ősz inte vágya , hogya szegény Kr isztust minél tökéletesebben k övess ék. s az Úr igehirdet ésre szólító para ncsá t teljesítsék. Ebbéli törekvés eikben gyakran téveszméket hirdettek, és az evan géli um radikaIizmusát követel ve szembeker ült ek az egyház vez ető iv el , ak ik visz ont nem a
türelmes és hosszantartó oktatás és meggyőzés ped agógiáját alkal mazták velük szemb en. Legtöbbször hatalmi eszközökkel, kiátkozással, börtönnel vagy
máglyával némftották el a sokszor jó szándékból fakadó ellenvéleményt.
Természetesen ennek ellenkezője ís előfordu lt. Sok egyházi tisztségviselő
tárgyalásokkal próbálta jobb belátás ra bf rn i az eltévelyedetteket. Mindenekelőtt III. Ince pápa (1198-1216) alkalmazta a megnyerési politikát, s csak akkor
nyúlt keményebb eszközök után , ha a szé p szó nem vezetett eredményre.
Hosszantartó tárgyalással sikerült péld ául megnyernie azokat a szövetségbe
tömörü lt, szegény. ve zeklő életet élő észak-itáliai posztószövőket, ak iket III.
Luc ius (1181-1185) pápa 1184-ben Valdes Péterrel (t 1196) együtt kiközösített.
III. Ince a tárgyalások eredményeként a humiliatiknak nevezett lombardia i vezeklöket szerze tesrendbe, mégpedig a hum iliátusok (alacsony sorsot vállalók)
rend jébe szervezte. 1201-ben már mintegy 100 ko lostoruk volt. Hasonlóképpen
sikerült Franciaországban a katharok hatása alá került vald iak (Valdes Péter
követői) egy részét azá ltal megnyern ie, hogy megalap fto tta a Lyon i Szegények
Társulata nevű egyesü letet, amelyhez csa tlakozott a valdiak egy kisebb csoportja. A többség azonban az egyháztól elszakadva élt, megtagadta a hiera rchiának kijáró engedelmességet, ezért ellenük a hivatalos vezető ség az eretneknyomozó bfrósági intézmény, az inkvizfció segítségével vette föl a küzdelmet. 6
Ugyancsak az inkvi zíci óval számolta fel a val diakon kí vül a kettős igazságot, a hittudományi és bölcseleti igazsá got h irdető ave rr oistákat, az ún. szab ad s ze ll e m ű tiv érek és nővérek eretnekségét is, alcik azt hirdették. hogy nincs
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bűn és büntetés, számukra minden megengedett, a menyország és a pokol
nem a túlvilágon, hanem itt a földön van. Sőt: egyik követőjük, Vilmos aranyműves nő- és vagyonközösséget követelt.
Az inkvizloió sújtotta a sátánt 'imádó, az egyház hatalmát tagadó lucíteri ánusokat is. Ez utóbbi két eretnekség ellen fóleg Marburg i Konrád főinkvizltor ,
Magyarországi Szent Erzsébet gyóntatója harcolt kitartóan.
Az anyagot lebecs ülő, a feltámadást tagadó, az egyház szervezetét és szertartását eivetö, az esküt és a világi felsőbbség hatalmát el nem ,is m e rő dualista eretnekek, a katharok (jelentése: tiszta), más néven az alb iak ellen 1209ben kereszteshadjáratot hirdetet a pápa, mert sem a meggyőzés sem az egyházi büntetés nem használt. Ez, sajnos, elfajult, s húsz évig tartott, mivel vezetőit , főleg a fővezért , Montforti Símont önző szándékok is vezérelték.
Abban , hogy az a lblak ellerű hadjárat értelmetlen i rtó hábo nívá fajuit ,
súlyos felelősség terhe li a legfőbb egyház i vezetőséget 'i s, amely nem vizsgálta
meg a keresztes seregek vezetőinek i gazi, legtöbbször önző szándékait, s
nem fordItott kellő , i d ő t s energiát a m ielőbbi béke és k iengeszte lődés megteremtésére?

4. A rajongó mozgalmak
Aajongóknak azokat nevezzük, akik az apostoli életre törekedve az általuk
képviselt eszméket, a követett utat és használt módszereket nemcsak azokkal
akarták elfogadtatni, akik karizmatikus lelkületüknél vagy bűnbánó életre való
hajlamuknál fogva rokonszenveztek velük , hanem mindenkitől meg akarták követelni.
Az evangélium radikalizmusát általános és kötelező törvénnyé tevő eretnekek legfőbb követelése az volt, hogya túlságosan jogivá és intézményes jellegűvé vált egyház alaku ljon át mindenben lelk ivé, spirituá lissá. A rajongók
eszméiket Gioacch ino a Fiore ciszterci apát tanaIbó l merftették, aki az egyház
történetét három korszakra osztotla. Szerinte 1260-ban kezdődik a harmad ik
korszak, a Szentléleké, amitől az egyház gyökeresen megújul , s mindenestül
spirituálissá lesz. Az ő gondolatai elsősorban a ferencesek spirituá lis ágazatában terjedtek el. Igy velük itt nem fog lalkozunk, mivel nem laikus, hanem fölszentelt egyházi személyek mozgalma volt .
Gioacchino a Fiore eszméi éltették azonban az apostoli testvéreknek nevezett bűnbánó testvérületet is, amelyet az ún. Szentlélek-korszak kezdő évében, 1260-ban alap ított Gerhardo SegarelH pármai kézműves . Az önostorozó
körmeneteket vezető Segareli'i a legszigorúbb szegénységet és vezeklést tette
mozgalma alapjává , és külön szerzetesrendet alapított. Ezt a Szentszék nem
erősftette meg, mert a közösségnek sem szabályai sem fogadalrnai nem voltak, és a tagok minden kötöttségtől mentesen, osak a szeretet szellemétől
vezérelve akartak működni. Mivel nemcsak az egyház jóváhagyását nem tudták megszerezn i, hanem megliltották számukra a prédikálást is, az intézményes
egyház ellen fordul tak , és egyre éles ebb kritikával illették a gazdag és hatal-
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mi egyházat. Emiatt a hiva talos egyház türelme ~assan elfogyott velük szemben, és leszámoltak vezetőikkel.8
Az egyházi tisztségvise lők ugyan is nem nagyon tudták elviselni a velük
szemben gyakorolt kritikát. Nem érdekelte őket, hogya nép éles szeme észreveszi a tetteik és szavaik közötti nagy ellentétet. Ahelyett, hogy életmódjuk
megváltoztatásával valam int türelmes egyezkedéssel és megbeszélésekkel szerelték volna le a nyug talankodókat, börtönnel és máglyával hallgattatták el
öket.
A rajongó eszmék kezd tek ter jedn i a beg inák körében is. Beg ina néwel
azokat a jámbor asszonyokat (szüzeket és özvegyeket) , ~ lI etve az ál taluk alakitott közösségeket illették, akik főleg templomok vagy kórházak mellett épült
házakban teleped tek le, s ott fogada lom nélkül i k özös életet élve betegápolással, leányneveléssel , jótékonykodással foglalkoztak . Tehát fél ig szerzetes félig
világi közösségek voltak, és az i lletékes püspök vagy a begina-házat alapító
személy által szerkesztett szabályzat szer int éltek. A polgári társada lomhoz
tartozó nőkt ől sz ürke színü ruhával különböztették meg magukat. Az első begina telepek az 1180-as években Flandriában keletkeztek , innen a mozgalom
Franciaországba, Németo rszágba később pedig hazánkba is átterjedt. Lelki
gondozásukat gyakran a kolduló rendek tagjai láttá k el. Egyes házaik a Szent
Ferenc il letve a Szent Domonkos harmadik rend j ének szabályzatát vették át.
Ahol a beg inák lelki gondozása rendb en folyt, ahol az egyházmegyés papság, illetve a kolduló és egyéb férfi pap i rendek tagjai állandó felügyeletet gyakoroltak felettük és megfelelö oktatásban részesítették őket, ott nem kaptak
lábra sem rajongó eszmék , sem tévtanok.
A 13. század közepétöl azonban egyr e több kif ogás merült fel ellenük, aminek két oka volt. Az egyik az, hogy Idővel minden szürke vezeklö ruhát viselö
n őt és férf it kezdtek beg iná nak nevezn i, ha nem volt .kifejezetten szerzetesi
közösség tagja, ámbár beg ina-házon kívül, magányosan igyekezett bünbánó
életet éln i. Az ilyesfélék között bőven akad tak vándorpréd ikátorként m űköd ö ,
a koldulásból é lő laikusok, kolostorai kbó l meg szökött ferencesek, továbbá
panteista meg qu letista, ham is lelki megnyu gváson alapuló, mlsztíotzrnust hirdető, a magukat minden isteni és emberi törvény fölött állóknak vélő egyének,
akik a szaba dszellemü fivérek és nővérek szektáját hozták létre."
A beginákkal szembeni jogos kifogások másik okát a körükben lábra kapott
és meggyökerezett lelki és szell emi sivárságban kell keresni. Sokfelé nem
törődtek velük a papok és szerzetesek. Misét mondtak ugyan nek ik, gyónásaikat meghallgatták, betegeiket, haldoklóikat ellátták, de komoly lelki nevelés ben nem részesítették őket. Föleg azért, mert be lőlük is hiányzott az igazi
lelk iség , s az a meggyözödés, hogy gondozottaikkal egy közösséget alkotnak
Krisztusban, ezért életük legfőbb hivatása, hogyahívekkel közösen épitsék
Krisztus titokzatos testét, az Egyházat.
Az elmondottakból kivilág lik , hogy a 13. században az egyház tagj ainak
d önt ő többségét a ,l egmélyebben átjárta az egyházhoz való tartozás boldog
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tudata és az a vágy, hogy - szer epe t váll alva a krisztusi Igehi rdeté sben, s
utánozva a szegény és szerény Istenembert - az elvilág iasodott egyházat buzgó emberekből álló közösséggé, valódi lelkii egyh ázzá alakítsák át. Eze ktő l a
töre kvésektől vezettetve hatalmas tömegek hajlandók vol tak vagyonukat, munkájukat sőt egész életüket az egyházért áldozn i. A hivatalos egyházi vezető
ség azonban ezt, a mai szemmel alig elképzelh ető lel kesedést nem tud ta maradéktalanul az egész közösség javára kamat oztat nl: so k föpapból és papból
hiányzott a kifinomu lt lelkiség, a kellő tap int at, a m egértő türelem s a hívek
lelkii igényei nek kielégítését c élzó buzgóság. Éppen emiatt váltak türelmetlenekké, s oltották ki a radikál is, sokszor túlzásba eső de jó szándékú vil ágiakból 'is a Lelket (Tessz 5,20).

l. Assisi Szent Ferenc ira tai (ford . Takács Incel. Budapest , 1929. - 2. Agosto Gemelli : II Francescanismo. Magyarra ford ította . A Franctsk anlzrnus" eimmel Takács
Ince. Budapest , 1933. 45. o. és Szent Ferenc leve le Páduai Szent Ant alhoz: ln: Szent
Ferenc Iratai ... I. m. 173. o. - 3. Dám Ince : A fe rences harmadik rend. Budapest .
1947. - 4. Vlttorlo Fachlnettl: la Seraflca M ll lzl a, Ouaracchl 1922. 68. o. - 5. Jacques
loew et Michel MesIIn : Histolre de I'Eglise par ette-meme, Fayard 1978. 189-190. o.
- 6. Szántó Konrád : A katolikus egyház tör t énete . I. köt . Budapest. 1983. 441. o. 7. Hubert Jedin (hrsg .) : Handbuch der KIrchen geschichte III /3. Ole mlttelalterllche
Kirche. Zwel ter Halbband, Herde r, 1973. - 8. Bernhard Töper: Ole Aposte lbrüder und
der Aufstand des Dolclno. Stadtllche Volksbewegungen des 14. Jh. Deutsche Hlstorlker Gesellschaft. 1960. 62-84. O . - 9. H. Grundmann : Zur Geschich te der Beqtnen
Im 13. Jh. In: Ar chiv für Kulturgeschichte. Münster und Köln , 21/1934/ 296---320. o.

Szilas László
A BAROKK KORI VILÁG I K ER E SZ T~ NY E K ~LE TIÖ B OL

Amikor e tanu lmány megirására váll alkoz t am, tájékozódásu l a Jed ln-t él e
nagy egyháztörténelmi kézi könyv 'idevágó köteteit ütöttem fel. A tárgymu tatóban ker estem. mit irnak a sze rzők erröl, a ma olyan fontos kérdésről. A "világiak" cím szót megtaláltamugyan , de az Idé zett hely eken éppen csa k egy-ké t
szóval emli tik meg őket. Valamivel bővebb .adatí orrásokat találhatunk az újabb
múvekb en, pontosabban azokban, amelyek a népi vall ásosság kérdésével fog lalkoznak, bár ezek 'is nagyon hiányosak. Péld ául Paolo Simisca lco róma i történész néhány hónapja megjelent " Vilá giak és laicizmu s, egy történelmi átteklnt és" c imú múvé ben egy ből szúkszavú lesz , amikor a XVI-XVII I. századdal
kezd fog lalkozn i.
1. Ez a viszonylagos csend bizonyos mértékben megmagyarázható magából a történelemböl. Az újkor kezde tén, még a lu the ri refo rmáoió el őt t van
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tudomásunk komoly világ i mozgalmakról. Persze nem tömegeket megmozgató
van szö , hanem kis csoportokról ,amelyek
komolyan vették a keresztény életet. Példaként csak Vernazza Hektor genova i
polgár alapftását, "Az isten i szere tet oratóriumá t" emlftem, amelyn ek c élját
fgy foga lmazta meg az alapftó : "Testvérek, a rnl társula t unk nem másér t, hanem csak azért alakult, hogy az ist eni szeretetet, a kar itászt szfvünkbe ültesse
és gyökereztesse .. . A társulat nem lesz gyümölcsöző , ha nem él az lsten és
a felebarát szere tetében ." Teh át tudatosan vil ági, e ls ősorban a világ iak összefogását célzó alap ftással állunk szemben . Világosan mutatja a tagok számát
meghatározó szabály is: "Ahol sokas ág van , ott van zavar is. Ezért a tagok
száma nem haladhatj a meg a harm inchat világ it és a négy papot, kivéve , ha
a vHágiak közül valaki szerze tessé lesz." Legszebb m ű vü k a genovai " Ridolt o" ,
vagyis a gyógyfthata tlan betegek kórh áza. Ez az oratórium Rómában is gyökeret vert , s nagy szerepet játszott abban , hogy az újjáéledés szelleme lassan
áthatotta a kereszténység központj át, a pápai udvart is, Igy nagyban hozzájárult a Tr identi Zsinat létrejöttéhez , és általa az egész egyház megújulásához.
A katolikus reform, amely az egyházszakadás e lső évtizedeiben a retorrnáoió támadását igyekezett elhár ftan i, érthetően a legkrit ikusabb ponto kra , a
pápaságra és az egyház hierarch ikus szervezetére összpontosftotta a védekezést. A Tridenti Zsinat m indenekelőtt az egyház tan ít ását szll árdította meg,
s ezzel erősftette annak szervezeti egységét.
Szántó Konrád frja egyháztörténetében : " A szervezetében megszilárdult
egyház élén .. . az a pápaság állott, melyet Péter és utódai személyében
Krisztus helyezett az egyh áz élére, de amelye t onn an a reformáció végérvényesen el akart távo lítan i. Bár a zsinat a pápa i pr imátus kérdésében , hogy
elkerü lje a viták k iéleződé s ét az episcopal ista és papa li sta irányzat között,
nem hozott dogmatfkus határozatot, a gyakorlatban elismerte a pápa egyetemes főségét az egyházban. Nek i mindenben engedelmességet nyilvánitott.
a zsinat jóváhagyását tőle kérte, szárnos életbevágóan fontos kérdés elintézését reá bízta és kifejezetten hangoztatta : bárm ilyen szövegezésűek is a reformáló dekrétumok, mind kivétel nélkül azzal a céllal készültek, hogy a pápai
Szék tek intélyét ér intetlenül hagyják" (II., 132).
Döntő jelentőségű volt az egyházfegyelem erősftése. A zsinat ebben az
érte lemben is igen fontos határozatokat hozott. Szántó Konrád fgy foglalja
ezeket össze : "A zsinat a protestáns reformációval szemben hatásos ellentntézkedésk ént az egyház belső megreformálását, fegye lmének rneqszllárdltását állította. Bár ez a reform a pápa i kúr iát, mivel a zsinat ezzel nem foglalkozott, nem érintette, azáltal, hogy elrendelte az egyházmegyék, a plébán iák
és a kolostorok életéből a súlyosabb visszaélések eltávolítását, és azokban
új, egységes egyházfegyelem bevezetését frta elő , az egész egyház megújulását ind ftotta el. Felbecsülhetetlen volt a jelentősége annak , hogy a z s i n a t
az egyház legföbb feladatának a lelkek gondozását
j e I e n t e t t e ki, és hogy ennek eleget tenessen . megra jzolta az új pap eszszemélyekről vagyegyesületekről
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ményképét, a szellemében megújult papi nemzedék kialakítása érdekében
pedig új típusú és egységes papnevelő intézetek felállítását rendelte el" (II. ,
132-3).
A katolikus teológ iában a világ iakról szóló tanítás szorosan összefügg az
egyháztannal. Ezt ped ig a barokk kor teológ iája a Tr identi Zsinat taní tása és
iránymutató döntései alapján dolgozta k'i. Ott ped rg elsősorban a pápai hata-lomról, a primátusról volt szó, az egyház szervezetének magyarázatában ped ig
a hierarchiáról. A vil ágiak , ha egyáltalán , csak mint hívek és igy mint a lelkipásztorkodás tárgyai szerepelnek. i:ppen ezért arány lag ritkán esik szó róluk
az egyháztörténelmet összefoglaló múvekbenis.
A katolikus megújulás vallásos életében nagy szerepet játszott Loyo lai
Szent Ignác szelleme és lelkigyakorlatos könyve . A lel kigyakorlatok a keresztények megszentelődésének útját egyengeti'k: Istenhez, az lsten szolqátat ára
vezetik öket. Mondhatjuk , hogy Szent Ignác a h it védelmét és terjesztését
tűzte ki rendje, a Jézustársaság céljául. Tag jait ped ig éppen a le lk'igyakorlatokkal képesítelte a feladat betöltésére. Szellemének lényeges eleme volt az
egyház szeretete és az egyház fejének szolgálata. Alapításuktól fogva ezt próbálták a [ezsu lt ák mindazokba átül tetni, akikkel csak kapcsolatba kerültek.
Mindez akkor öltött nagyobb méretet, amikor tanítással kezdtek fogla lkozn i.
Iskoláik mellett kezükbe került a papnevelés is, így lényeges befolyást szereztek az egész egyház vallásos életére. Az újkor.i egyháztörténelem tanítja , hogy
tényleg iparkodtak közrernűködnl a hit védelmében és terjesztésében. Ezzel
járultak leginkább hozzá, hogy a Tr ídent i Zsinat előbb eml ített főfeladatait az
egyház megvalósíthatta, s ezáltal megú julhatott.
2. A hit teljes tanítására, az egyház szeretetére és védelmére összpontosított magatartásból megérthetjük, hogya barokk kor laikusa iról aránylag keveset írnak az egyháztörténeti összefoglaló rn űvek. Ha azonb an rész letesebb
kutatásba merülünk, és tek intetbe vesszük a XVI-XVIII. századi társadalmi
viszonyokat, meglepő eredményekre juthatunk. Több országban észrevehetjük,
hogy a világiak sok esetben módosították, befolyásolták sót lényegesen meghatározták a hierarchia és a papság uralkodó szerepét.
a. Az első ilyen hatalom a vIlági katolikusok kezében a kegyúri jog volt.
A császár és a ki rályok maguk nevezték ki a püspököket, apátokat és más
egyhá~i méltóságokat. E mellé lehet állítani a nemesség és egyes országokban a gazdag polgári réteg kegyúri jogát, mellyel plébániákat, kolostorokat,
kápolnákat, iskolákat, szociálls intézményeket alapíthattak, azokat hatalmukkai védték. Ok választották ki és helyezték hivatalukba a lelkipásztorokat, e lő
írásokat és szabályzatokat alkottak számukra. Mindebbe a helyi püspöknek
alfg volt beleszólása.
Óvakodnunk kell azonban attól, hogy túl gyorsan és pusztán mai szemmel
alkossunk általános ítéletet erről a helyzetról. Középeurópai viszonylatban.
s főleg azokban az országokban, ahol lábat vetett a pro testantizmus, az ellen-
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reformáció és a katollkus reform (a kettőt itt fölté tlenül együtt kell emlftenünk),
a vil ágiak nélkül aligha mutathatná fel az elért eredményeket. Ne gondoljunk
csak a "Cuius reg io, eius relj,gio" vitatott elvére! Meg kellene vizsgálni példáu l
azt is, hogy - csupán a történelmi Magyarországon - hány k özéptokú kat c llkus iskolát alapítottak a XVII-XVIII. században világiak, s bízták ezeket a
jezsuitákra vagy piaristákra. Hány missziós állomást tartottak fenn birtokaikon
éveken keresztül, hogy lehetövé tegyék egész vklékek lelkipásztori ellá tását.
Ezekben az alapitókban lelki.ismereti kötelességként, élő hitük megvallásaként
jelentkezett az egyház segftése és szolgálata valamin] alattvalóík lelkIi üdvének
szorgalmazása.
Ugyanakkor tagadhatatlan az is, hogy - tök ént az olyan katolikusnak maradt országokban mint Portugá lia és Spanyolország - nem egyszer éles ellentét támadt a püspök és a társulatok között, am ikor ezek nem megfelelő papot
választottak maguknak, vagy a társulat templomát illetve birtokát nem vallási
célokra akarták használni. Mivel legtöbbször állam ilag is elismert és gyakran
támogatott egyletekről volt szó, ezek a világ iak a cMl ható ságoknál ke restek
védelmet az egyházi felsóbbséggel szemben . Még napjainkban is találkozunk
ilyen vissz ás jogi esetekkel, amelyek a 200-300 éve alapított test ületek alapszabályaiból adódnak.
b. A másik erőt a világiak többé-kevésbé egyházi jellegü szervezetei alkották. Az egyházban és az egyházért keletkezett szervezetek ·is a világ iak val lásos igényeit jelezték a közösség életében. Ezek közé tartoznak az úgynevezett jámbor tár sulatok, a kongregációk és a harmadrendek. Vir ágkorukat az
egész egyházban a XVIII. század elején élték.
Az egyik lege fterjedtebb vallásos társulat a Mária-kongregáoió. Célja az
önnevelés a vallá sos életre és az apos to li munkára, Máriának, Jézus anyjának
ol talma alatt és példája szerint. A kongregác ió alapításától, 1563-tól kezdve a
jezsuita vallásos nevelés egy ik fontos eszköze volt. Elóször csak növendékek
számára szervezték meg (1576-ban már 30.000 tagot számláltak), később azonban mindenütt elterjedt, ahol a jezsuiták állandó lel kipásztorkodást fejtettek
ki. (1751 -től n ő k és leányok sz ámára Is al apítottak Mária-kongregác iókat.) A
kongregáci ók lelki iskolájából a XVII-XVIII . század folyamán számos öntudatos kato likus kerü lt ki, ak ik nemcsak magánéletükben , hanem a társadalomban
is megállták helyüket. Sok kongregan istát találunk a nemesek és gazdag po lgárok között, ak ik kegyúri jogukkal élve hathatósan támogatták az egyház nevel ő és megszentelő munkáját. Többek között kongreganista volt II. Rákóczi
Ferenc és Sobieski János.
c. A Mária- kongregác ióhoz hasonlóan, elsősorban az önmegszentelődést
szolgátta a többi vallásos egyesület is, amelynek számos változatát ismerjük.
Több közül ük n e rn z e t k ő z jl e q is elterjedt, mindenekelőtt az ún. harmadrendek,
amelye ket főleg a ferencesek és domon kosok vezettek. Másoknak csak helyi
jell eg ük volt, s a püspök illetve a világi hatóságok jóváhagyásával müködtek.
Néha egyes hit titkok elmélyítésére , máskor pedig Szüz Mária, Szent József
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vagy más, helyi szent tiszteletére alakultak. Az ún. "testvéri közösségekne k"
(confraternitas-ok) csak férf i tagjai lehettek, mások, például a harmadren<lek
és a "vall ásos társulatok" (sodalitates) nyitva álltak minden hívő számára.
Szabályzatuk széles skálája ellenére sok közös vonást fedezhetünk fel
bennük. Fó jellemvonásuk, hogy közösséget alkottak, s ezzel akarták előmoz
dítani tagjaik vallásos életét s annak növekedését.
Az egymásért végzett ima és a gondoskodás, főleg a halállal kapcsolatban,
igen fontos szerepet játszott a társulatok életében. A barokk szellemnek megfelelően fóünnepüket nemcsak áldozással, hanem nagy külső fénnyel , körmenettel stb. tették nevezetes sé. Egyetlen szervezet szabályzatából sem hiányzott
a sürgetés, hogy ápolják a testvéri szeretetet. Anélkül, hogy teljességre törekednénk, megemlítjük ennek néhány gyakorlati megvalósulását : Gondozták a
szegény betegeket, magukra vállalták a szegény halottak ingyenes temetését,
s igen elterjedt volt az a szokás is, hogya társulat évente hozománnyal ellátott és kiházasított egy-egy szegény árva leányt, aki a társulat ünnep i körmenetének az élén haladhatott. Mások évente egyszer hat szegényt ruháztak fel
és a nagyböjtben az összes helybeli szegényeknek kenyeret osztottak ki stb.
De fontos szerepet töltöttek be ezek a társulatok a város vagy község életében is. Szeretetszolgálatukkal egy kezdetleges szooiális gondoskodást építettek kii ekkor, amikor az állam ilyesmire még nem is gondolt. Gyakran ezek a
társulatok gondoskodtak a fiatalok vallásos neveléséról s nemegyszer kézmüves kiképzésükról is. Összekötó kapocs voltak a család és a plébánia, valamint a család, a hierarchia és a polgári társadalom között is.
Mai szemmel természetesen hiányokat fedezhetünk fel a barokk kor világi
keresztényeének életformájában . A vallásos közösségek gyakran nemcsak hiva-

talt és feladatot jelentettek, hanem korlátokat is : hozzájárultak a társadalmi
osztályok elkülönüléséhez. A XVII-XVIII. század vallásos társulatai legtöbbször már túljutottak a középkori céhrendszerre alapuló megkülönböztetéseken, de tagjaik bizonyos fokiig rnépíscsak egyetitet, s így az átlag keresztényektől elkülönült csoportot alkottak. I:rezhetóbb volt ez a Mária-kongregációknál. Hendszerlnt külön kongregációja volt ugyanabban a városban a
nemeseknek , az iparosoknak, a polgároknak, a parasztoknak, a szolgáknak
stb.
Bármennyire ,i s imponáló ezeknek a társulatoknak és közösségeknek a száma és müködése, viszonylag kevés, igazán mélyreható társadalmi hatást fedezhetünk fel náluk. Szétforgácsolt erők maradtak mindvég ig az akkori idók világi és egyházi hatalmasságaival szemben. Főleg a társadalmi, kultur ális és
tudományos életben egyre inkább az egyházellenes - s ilyen értelemben
"laikus" - erók vették át a vezető szerepet. Ellenük elsősorban a hierarchia
tagjai küzdöttek. Sajnos, sem ők, sem pedig a világi keresztények nem vették
észre. milyen fontos szerepet kellene kapniuk a laikusoknak a világ megszentelésében.
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3. Az egyes korok vallási gyakorlatából is következtethetünk arra , hogy
milyen lelkis ég uralkodott a világ iak körében. I:rvényesűl a kölcsönhatás elve :
e l s ősorban a le lk ipászto rok tanítják , oktatják, irányítják igehi rdetésük kel a
lelki életet, de a híve k is elöt erjesztik igényei ket. A lelk ipásztor ped ig észr eveszi, hogy mi fog ta meg hallgatói lelkét, és így ezeket a pon tokat még jo bban kidol gozhatj a, szorgalmazh atja .
A XVII -XVII I. századot barokk korna k is nevezzü k. Vallásosságár61 gyakran
hallhatunk nega tfv ít életet : szélsöségesnek és trium fáli snak bé lyegzik . A való ság azonban bon yo lu ltabb, árn yaltabb. Szeretnék kieme lni néhány von ást,
hogy erről az o ld a l r ő l lis megközelf the ssük a ko r vil ági keresztényeinek lelkiségét.
A barokk lelkis ég hitvall6 lelk iség. Az egész egyházban, papokban és
laikuso kb an élt a tud at, hogya hitet nem rejthe t jük véka alá: hirdetni kell
rnlnde nk inek , magasba kell emelni. Ezt sü rget te az új földrészeken fe lfedezett
" pogányokkal" szem beni fe lel őss égérz et ; erre ösztönzött a re formáci6 fo lyt án
kialakult harcias magatartás. Oe van mél yebb teo lóg iai alapj a is: Lu ther csak
az lsten rn űv ét , az " opus Dei" -t eme lte ki. A "s ol a gratia" (csa k a kegyelem)
egyol dalú értelmezése feledtette az ember közrem úködését. Evvel szemben
sürgette a katol iku s teo l6g ia az " opus hom in is"-t, az ember bevetésének fontosságát is: közre kell mú ködnie a kegy el emmel. - Tagadhatatl an , hogya barokk kor ba n a h íve k a hierarch ia ily en irá nyú kez deményezéseit ne mcsak
örömmel fog adták, hanem néha túlzásba is vitték.
A baro kk hitéletben fo ntos hely et fog lalt el a Szentháromság . Hitün k alap igazsága soha nem áll t an nyira a hívek vall ási élet ének középpontjáb an , mint a
XVII -XVIII . században. Bizonyítják a pr éd ikáció s gyüjtemények, az i makönyvek
és a számtalan Szentháromság-sz obor, amit ebb en a korban áll ít anak fel Eur6 pa szerte nagy- és kisv áro sokban . E mell ett je lentós szerepet kap a hívek
éle téb en az Olt áriszent ség t isz telete és a szentek kul tusza.
A Tr identi Zs inat j e l e n t ő s de krétumokat hozott a szentségekról, s a pro testánsokkal szemben meghatároz ta az id evág6 kato likus tan ítást. A megú julást szolgálta a Breviárium Romanum (1568) , a Mis sale Romanum (1570), a
Martyrolog ium (1584) és a Ritu ale Romanum (1614). Növekvő gondot fordítottak a szentmise mélt6 és ünnepélyes végzésére, s mind ink ább szorgalmazták ,
hogy a h ívek rend szeresen járulj anak a szentáldozá shoz . Az Oltáriszentség
tisztelet e, érthető módon, egyre fontosabb szerepet kapott, s főleg a vallásos
társul atok t agja i között terjedt. Míg a középkorban nagyon jámbor embernek
számított az, aki évente háromn ál többször áldozott, a barokk kori egyesületek, tá rsul atok és testvériségek hivatalos ünnepein s a taq jaik halálakor tartott szentmiséken minden k:i szen táldozáshoz járul t. Erre a korra nyúlik vissza
a gyermekek közös elsőáldozásának ünneplése is, valam int az a szokás , hog y
ezt a húsvét ut áni első vas árnapra . a " fehérvasárn apra" tegyék.
Ugyanakkor a lat in nyelvü liturgia növekvő távolságot teremtett a szen tséget kis zol gáló pap és a hívek közö tt. Mag a a szen tm ise 'is egyre 'inkább a
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"pap dolga" I-esz: ó mondja a szentmisét, a hívek csak hallgatják. Liturg ikus
tevékenységük természetszerúen az ún. nép i ájtatosságra összpontosult: rózsafüzért imádkoztak a szentmise alatt, ami a nagyobb ünnepeken szentség i áldással kezdődött s avval i s .f ejezódött be. Jelentős helyet foglaltak el a litániák, imaórák, zarándoklatok és a különféle szentelmények. Terjedt az írniolvasni tudók száma: növekedett tehát azok tábora , aklik mind a szentm ise
alalt mind pedig azon kívül "magánájtatosságokat" végeztek a népszerúsödő
imakönyvekből. (Esterházy Pál nádor két 'imakönyvet is szerkesztett, s tőle
származik a híres "Esterházy-ima".) S a kölönböző körmenetek és zarándoklatok pedig termékeny talajt biztosítottak arra, hogy a világiak szabad folyást
engedhessenek vallási igényeiknek és kifejezési formá iknak .
A Szúzanya tisztelete soha nem hiányzott a kereszténység történetében .
Alapját az evangé liumok és az első egyetemes zsinatok (IV. és V. század) képezik. A hitújítók ennek ellenére támadták Mária Isten-anyaságát és a Márlatiszteletet. Ez azonban mintha csak erősítette volna a katol ikusok kultuszát.
Egyik gyümölcsét láttuk mára Mária-kongregációkban . A másik a török veszedelem elleni harcokban virágzott ki. A keresztények erőtlennek érezték magukat a mohamedán áradattal szemben, s ezért kérték Jézust anyja, Mária nevében, hogy erősítse karjukat és kardjukat. Hálás köszönetként terjesztette ki
XI. Ince pápa Mária nevének ünnepét az egész egyházra 1683-ban, Bécs felszabadulásának emlékére. Az ezzel is fellendült Mária-tisztelet egybeesett
Magyarország felszabadulásával a török uralom alól. A szentbeszéde k egyik
kedvelt témája lett Mária, Magyarok Nagyasszonya. A Regnum Marianum eszméje ebben a korban lesz népszerúvé, jóllehet a Mária-tisztelet nemzeti jellege nemcsak magyar vonás : Európa más katolikus országa iban is találkozunk
hasonló jelenséggel.
A szentek tisztelete szintén erős lendületet kapott a baro kk ko rban . Et>be
is belejátszott a protestánsok támadása. Ellenhatást váltott ki sokakban a
kálvini puritanizmus, amely sem képeket, s - hosszú ideig - orgonát sem túrt
meg a templomokban. A reneszánsz szelleme is kiterjed a nép széles rétege ire: csodálkozó érdeklődéssel szemlé lik és szemléltetik az ember testi és lelki
kincse it, tulajdonságait. A barokk templom számos mellékol tárával bőséges
teret kínált fel m indezek közlésére : a szentek közvetlen emberi példaképek
lettek az Istenhez vezető úton . A hagyományos szentek mellett, főleg a szerzetesrendek múködése folyt án, újak 'i s el őt érbe kerültek. Szent József mind ig
ismert volt , de Nagy Szent Teréz és a karme lita rend nagyban előmozdí totta
tiszteletét. Országok, egyházmegyék, városok egymás után választották őt védöszentjüknek. Páduai Szent Antal szlnt én népszerú tiszteletnek örvend ett az
egész egyházban. C a védőszent a háborúban , pestJisjárvány idején, tengeren,
utazáson stb. Németországban nemcsak a kis Jézussal a karján ábrázo ltá k.
hanem mint tengernagyot spanyol admirá lis-kalappal és karddal az oldalán.
Az 'igazi barokk szent Magyarországon azonban Nepomuki Szent János. A
népi vallásosságban ó a hidak szentje, a tutajosok, hajósok, molnárok patró-
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nusa, aki az árvízt ét is óvja t i s z te l ő i t. A cseh kanonok-vérta nú szob ra a barokk táj elengedhetetlen tartozéka lett hidakon és partokon.
Karl Egger szerint a bar okk vall ásosság fölülmúlta azt a szintet, amelyet a
hit gyakorlása elért a középkor végén. A városok s a házak te le voltak szobrokkal, képekke l; a nép mindenfelé kálvária-hegyeket épít ett, kereszteket és
kápolnákat állitott föl az utak mellett, a határban stb . Az egyik egyháztö rténész találóan jellemzi ezt a kort: " Ismét szakrális j ell eget kapott az egész
vidék és az otthon." (J. Wodka: ~irch e ,in Österreich).
Ennek az életet i g é ny l ő " barokk katolicizmusnak " egypár vonását rnutattuk be néhány oldalon, s jellemeztük a világ i keresztények lelkiségét.
Sok szempontból másként élték hitüket a világiak mint ma? Lelkiségük
számos vonása a megújult s újonnan keletkezett szerzetesrendek lelk iségének a vetüle te volt? Tagadhatatlan. De az is világos, hogy - koruknak és
társad almi helyzetüknek megfelelően - ligen sokan tudatában voltak felelős
ségüknek. S az is, hogy mint világ i hivek teljesebben és gyümö lc sözőbben
élhessék hitüket, vallásos közö sségeket alkottak, s igy gyakorolták a felebarátl szeretetet. Tud ták: ez a legh itelesebb megnyilvánulási form ája a Kr isztusba vetett hitnek és annak , hogy valóban é lő tagjai akar unk lenni az ő egyházának.

Szabó Ferenc
A KERESZTIONY LELKISlOG ALAPJAI PÁZ MÁNY PIOTERNIOL

Most emlékezünk Pázmány Péter halálának 350. évtordulój ára.' Amikor a
világ iak lelk iségéről , egyházi szerepéről szóló számunkban Pázmány ide vonatkozó gondolatait ismertetjük, nem pusztán a kötelező emlékezés , az évforduló
,:id ő s z e rű sé g e" vezet bennünket. Mindj árt látni fogjuk, hogy mindaz , amit P ázmány a keresztény lelkiség alapjairól mond, teljesen időszerű ma is, miként
maga a Szenti r ás, legfőbb forrása, miként Szent Agoston, legnagyobb mestere ,
és miként Szent Ignác lelkigyak orlatos megfontol ásai, akinek lel kiségét a jezsuita hosszú kiképz ése alatt magába sz fvta.?
Pázmányegyházszemlélete
A kérdéshez számos értékes elemet szolgálatott Ory Miklós S. J. (1909 1984), lapunk volt főszerkesztő je, az ötvenes évek elején közzétett dok tori
disszertációjában és egyéb tanulmányaiba n. Valójában azonban feldolgozá sra
vár Pázmány egyháztana (főleg a II. Vatt káni Zsinat és az újabb teológia szemsz öq éböt), miként általában teológ iája. Ha alaposan tanu lmányozzu k felfogását a graz i Theologia Scholasticá-tól a Kalauzon át a préd ikáoiók ig, ha el-

30

helyezz ük múvét a kor szell emi áramlateiban. az egyetemes teológi afej lödésben, kivilág lik , hogy Pázmány Péter európ ai távlatú szell em, akli bizonyos kérdésekben , mint pl. a hitel emzésben és a kegyelemvitában , vagy akár a Kalauz
apo logetika i beállítottságában - viszonylag - erede t i nézeteket val1.3 Meghamisítaná Pázmány múvét az, aki csak - ma már leg kevésbé i d ő sz e r ű - vitairatait venné alap ul teológiája bemu tat ásako r. jóllehet a kontroverzia-irodalom
nem elhan yagolható részét alkotj a él e t mű v é n ek . Az 'is egyol dal ú szemlélet,
amely a prédikác iókban - legér ettebb és nyelvi szempo ntbó l is legtisztább
al kotás aiban - a moralizálást emeli előté rbe .s Ory Miklós többek között rámutatott arra , hogy Pázmány beszéde iben a dogma tikai, a Jézus misztériumaira vonatkozó eszmé lőd és még mennyiségileg is dö ntó. Persze, mlnt minden
lelk ipásztorn ak, Pázmánynak 'i s egyik cél ja vol t az erkölcsök, a keres ztények
kris ztusi életének elmélyíté se, vagyis az evangé li umi megtérés és a Szent
Ign ác-i életreform.
Pázmány Péter - amint ezt úja bban Kolozsvári Grandp ierre Emil megfigye lte 5 - "a rena issanc e-ból a barokkba való átmenetet készített e eló, mégped ig többnyire renaissance eszközökkel ". Korábban már Brisil s F~ig yes ,
Szekfú Gyula és Rónay György is a renaissance -elemeket emelte ki a jezsuita
t érít őn él . Kolozsvár i Grandpierre idézi Rónayt: " Hiába érkezett Pázmány a
barokk centrumokból , te lve a barokk kultú ra és múvészet élm ényeivel , egy
k é ső renaissance kultúrájú protestáns országba került. A magyar rena issance
és humanizmus olyan nagy alakjai múködnek még ekkor, mint Szenczi Molnár
Albert, s alig egy évtizedd el hamarabb halt meg a magyar renaissanc e legnagyobb alakja, Balassi Bálint. "
De minket most elsősorban Pázmány e g y h á z s z e m I é I e t e érdekel,
hiszen azt keressük, miként látt a a laikusok szerep ét az Egyházban. Tör téneti
szempon tból világo s, hogy a XVII. század elej én, a trentói zsinat utáni i dő
szakban másként merü lt fel a világiak szerepének kér dése, mint ma, a II. Vati káni Zsinat után, a modern szekular izálódás korában . Egészen sematikusan
H. Frles-sze ls így jell emezhetjü k az egyházszemlélet fe j lőd é sé t : Az el ső három
századb an az E g y h á z - M i s z t é r i u m (az Egyház mint a hit ti tk a) volt
az uralkodó motí vum ; a kons tantini fordulat után viszont egész a középko r
végéig az E g y h á z - I m p e r i u m eszme hódí tott tere t. Azzal, hogya kereszténység áll amvall ás volt és az egyház je le ntő s evilági, po litikai hatalomra
tett szert , a keresz tény nép helyzete is megváltozott. Az "e gyház" lassanként
a hierarch iát, a pápát, a püspököket , a papságot jelentette. VII. Gergely, majd
még inkább VIII. Bonifác (t 1303) idejére a pápa lelt a kereszté ny nép egyetemes, korlá tlan ura - nemcsak lelki, hanem politikai érte lemben is. J e ll e mző ,
hogy a " lelki " j el ző (amely 1Pét 2,5-ben minden megkere sztelt hlvöt jelöl),
most a felszentelt papokat jelöl i. Míg a kor ai kere szténységben a világ az
egész egyházzal állt szemben, ezentúl az egyházon belül is vil ági és lelk i hatalomról beszélnek. Az egyház a pápa állama lesz (lásd a pápai áll amot); ált alában a jogi szemlélet érvényesül az egyháZIi életben, míg a "lelki egyház" ,
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a misztérium motrvum (az Egyház Krisztus Teste, Krisztus Jegyese) háttérbe
szorul. Bár Gioacchino a Fiore (XII. sz.) volt oiszterci "l elki " mozgalma , továbbá az egész középkori misztika (pl. Szent Bernát és követó í), majd a XIV. században Kempis Tamás és a "devotio moderna" , az ágostonrendi Luther és
általában a reformáoió " lelki" egyházképét készítették elő .
Az újkor elején felbomlik a középkori (társadalmi) kereszténység; tért hód ít
a szubjektivizmus, a " szabad gondolkodás" és a kritika; a pápai tekintéllyel
szemben erősödik a konoiliarizmus . A természettudományok függetlenülnek
(lásd a Galilei-esetet 1633-ban), a renaissance és a human izmus az antik múvészethez , irodalomhoz és filozófiához való visszatérést sürgeti. Minden szlnten az ember független egyén iségének kibo ntakoztatását túzik kii célul. Az
egyházi hierarchia, a pápaság és általában az intézményes egyház kr it ikájával
polar izálód ik a klérus és a laikátus közötti különbség. A középkorban a klérus
fe lsőbbrendúségét hirdették, közben a világ iak kör ében különféle mozga lmak
indult ak el (világi fejedelmek , királyok függetlenültek) . Most viszont nemcsak
a felsőbb társadalmi rétegek, hanem a keresztény nép is keresi az emanc ipációt. Ezt a reformáció kihasználja. Közben a hivatalos egyházban visszatér az
impérium motívum , s ezzel párhuzamosan bizonyos triumfal izmus érvényesül
(lásd pl. a Szent Péter-bazil ikát) . A baro kk múvészetben ez a tr iumfalizmus
válik uralkodóvá. Ugyanak kor a pápaság és a papság romlottsága (hatalm i
intrikák, nepotizmus, lelkiekkel való kereskedés, erkölcstelenség) a belső reformot követe li. Luther kezdeti kr itikája megalapozott; de egy i d ő után a reform átorbói hitújító lesz.
Az el nem odázha tó reformot a trentói zsinat igyeks zik megvalósítan i. A
zsinat i megújulás vezéregyén isége a XVII. század első harmadában Magyarországon (a három részre szakadt országban) Pázmány Péter. Katolikus megújhodást mondunk, mert amint ezt újabban kimutatták (Lortz, Jedin, egyháztani szempontból Congar), az erőszakos térítést megvalósító ellenreformáció
mellett ott voltak a katolikus reformátorok, akik szellemi-lelki fegyverekkel
vívták a csatákat, tehát a meggyőzés és a belső térítés útját választották. Igy
Magyarországon Pázmány Péter. Pázmány írása inak jórésze - zömében még
fómúve , a Kalauz is - vita irodalom. A magyar jezsu ita egyháztani nézeteiben
a jezsu ita bíborost, Bellarmino Róbertet követi. Más teológ iai kérdésekben
viszont, pl. a hitelemzésben és a kegyelemtanban eléggé eklektikus , de nagy
mértékben függ Valenc iai Gergelytől és Suareztől. Persze mind ig Szent Agoston a legfőbb forrás, a Szentírás és az egyházi tanítás (trentói zsinat döntése i)
után. Ez áll Imádságoskönyvére és préd ikációira is. Ez utóbbiakban Agoston
mellett a leggyakrabban Szent Bernátot idézi, főleg Jézusról szóló "misztikus·
beszédeiben.
Bellarmino és a kor teológ iája nyomán Pázmány is az ún. is m e rt et ő jegyek
(notae) alapján muta tja be az egy igaz Egyházat, a római Ecclesiát a Kalauz
VIII. és IX. könyvében. A nicea-konstantinápolyi hitvallás szerint az igaz egyház: egy, szent , katol ikus és apostoli. A X. könyvben pedig válaszol a hitújí32

tók ellenvetésére: "a római pápa nem Ant lkrlsztus". Pázmány hangsúlyozza
Bellarmino és a trentói zsinat nyomán, hogy az igaz egyház látható gyülekezet.
Természetesen, sem Ő, sem Bellarmino nem tagadja az egyház kegyelmi valóságát. Az újszövetségi Szentirást és az egyházatyákat véve főforrásul ezt nem
'is tehetnék; de a reformátorok támadásai, egyoldalúságai miatt a láthatóságot
egyoldalúan klemallk. A kontroverzia és az apologetikai beállítottság az egyháztanban 'is egyoldalúságokhoz vezet, főleg a későbbi ellenreformációs légkörben és a trlumfallsta barokk ,idej én.
Pázmány "intim" írásaiban az Imádságoskönyvben és a Prédikációkban
ez az egyoldalúság nem érezhető. A nemes magyar asszonynak, Kapi Annának
Grazban szerkesztett imakönyvben szinte nyoma sincs a polémiának . Igy történhetett, hogy 16D9-ben egy eperjesi prédikátor (Mthálykó János) a maga neve
alatt a könyv nagyrészét kinyomtatta. Pázmány az imakönyvben bemutatja a
kato likus lelki élet szokásait, liturgikus gyakorlatait : ezeket meg kellett védenie
az újítók ellen. A Miatyánkról és a szent kereszt jeléről szóló elmélkedést
vagy a litániákat elhagyta a prédikátor, amint Pázmány a 2. kiadáshoz írt második elöljáró levélben [elzl ("sok helyen megszaggatta, és az ő foltos teczésének rongyával bé 'is tatarázta az én írásomat .. ."). A papi öltözetről szóló
megjegyzései végén maga meghatározza célját: "Ezekrúl bővebben szólhatnánk, és több bizonyságot támaszthatnánk káromlóink ellen; de álltom. hogy
eZ- 'is feletéb-való a mostani munkában, mert itt nem
a mi vallásunkat óltalmazzuk, hanem az híveknek ajt a t o s s á g át
i s t e n i s z o I g á I a ,t ra a k a r j u k g e r j e s z t e n i "
(ÖM II, 106). Egyébként Kapl Anna asszonynak, Hethesi Pethe László feleségének szóló ajánlásában ezt írja 1610-ben , a 2. kiadásban : " Egyníhány esztendeje vagyon, hogy az Nagyságod kivánsága és intése szerént , egy kisded
imádságos könyvecskét az végre írtam vala, hogy mind a világ i állapotban, s
mind az Istenhez való ajtatosságban megfogyatkozot hazánkban lakozó híveket, igaz hittel gerjedező fohászkodásra, keresztyéni szeretetből származo tt
imádkozásra vezérleném, és oktatnám ..." (II, 5). Azt is megjegyz i, hogy imakönyve .rn lnden rendektúl nagy kedven fogadtaték " , ezért hamar el is fogyo tt.
Az Imádságoskönyv tehát nem polemikus írás, hanem a keresztények lelki
életének táplálására íratott: . t öb dolgaim k őzt egynehány ajtatos könyörgéseket
és hálaadásokat szedék öszve, nemcsak a régi szent Atyák írásiból, de legképpen a Szent lrásböl, hogy az Istennek szájából származot igékkel könyörgenénk" (11,4) . Pázmány még hozzáfúzi: noha a szentírási helyeket nem jelölte
meg, az imádságoknak csaknem minden része a Szentírásból vétetett. Az Irás
mellett a főforrás Szent Agoston volt, miként a Préd ikációkban és egyéb m úveiben. Az imakönyv egyben feltárja Pázmány lelkét, belső világát. Nem véletlen az sem, hogy magyarra fordította a "devotio modernát" képviselő Kempis
Tamás Krisztus követése c. könyvét , amely a magyar fordításirodalom gyöngyszeme. Mert akármennyire renaissance főpap lett is az érsek-bíboros Pázmány
(1616, ill. 1629 után), a jezsuita lelkiségen, Szent Ignác lelkigyakorlatain nevel3
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kedett szerzetes magára ls alkalmazta Aranyszájú Szent János mond ását, amelyet Kapi Annának idézett: "mivelhogy ... valaki az imádkozást nem gyakorolya
sem az tekéIIetes jósz ágokban nem gyarapod ik, sem a lelki életnek gyönyörű
ségét meg nem kóstolta ..... (II, 5). Amikor a pré dikációit id ő n k é n t Imádságokkai tűzdeli meg, vagy Jézus misztériuma i e lőtt (karácsonykor vagy nagypénteken) imádó elragadtatással könyörög, nem retorikai fogással él, nem is pusztán Agostont vagy Bernátot tolmácsolja , hanem a saját lelkét is kifejezi. Ugyanigy , amikor Kempis Tamást fordítja. Krisztus követését olvasva a hivő "lelki
vigasztalást és I steni szolgálatra-való gerjedezést vészen". I:s az aján ló sorok
végén: " Adgya a mennek földnek Istene, hogy valakik ezt olvassák, lelki vigaszta lással ger jedezzenek naponként az isteo i szolgálatra" (1 ,208) .
Látjuk tehát , hogy az imakö nyv, Krisztus kövelés ének lefordítása, miként
a préd ikációk célja ,is ez: a hivek ájtatosságát ist eni szolgálatra gerjeszteni.
Ezzel a keresztény lelk iség alapjaihoz jutunk. Most ezt vizsgáljuk meg néhány
préd ikác ió elemzésével.
A keresztény lelkiség alap jai a prédlkácJókban
A préd ikác iók mind ig a " keresztényekhez" szólnak, tehát mlnden rendű
és rangú világ i hívőkhöz . Ezért alkalmasak arra, hogy megvilágítsuk : miként
látta Pázmány a világ iak küldetését, lelkiségét, istenszolgálatát. Ory Mik lós már
röviden bemu tatta Pázmány lelk iség ét, amelyet hármas nagy élmény jell emzett : lsten misztér iuma előtti hódolata, Jézu s-eszménye (a Lelk igyakorlatok
Jézus-teológiájából eredően), végül a harcban álló és hódító Egyház képe .
Ebből a hármas lelki élmény ből vonta le a gyakorlati következtetést : a szolgálat szükségességéU Pázmány lelki írása iban és beszéde iben Szent Ignác
Lelk igyakorl ata inak fundamentumát magyarázza: " Az ember arra van teremtve ,
hogy Istent , a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözitse. Minden egyéb a föld szinén az emberért van teremtve, és azért,
hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van. E bből következik, hogy
az embernek ezeket annyira kell felha sználn ia, amennyiben célja elérésében
segítik , és anny ira kell megválnia tőlük , amenny ire akad ályozzák abban . . ."
A vezérelv mögött ped ig megse jtjük a Kri'sztus Királyról és a Két Zászlóról
szóló elmé lkedést, az ignáci Krisztus-követés paradíqrná it.
Pázmány az Imádságoskönyvben elsőnek a Miatyánkot kommentálta, hiszen
ebben az Úr maga fog lal ta össze a sokaságnak és tanitványahnak a leg lényegesebbeket. Több beszédében a Miatyánk ké réseit variálja és magyarázza Szenlirást, az egyházatyákat (fő l eg Agostont), a pogány bölcseket (föleg Senecát) és a rnindennapi tapasztalatot 'idézve.
A pünkösd utáni XIV. vasárnapra szóló prédikációban (VII, 421-437) arról
beszél Pázmány, hogy legföbb feladatunk I s t e n o r s z á g á n a k k e r e s é s e. Ez Krisztus parancsolata nekünk, ez a legszükségesebb, e királyság
méltósága mindent felü lmúl , hozzá képest " minden világi jók aprólékok és keveset érnek". Különben is : lsten országa minden jót magában foglal; ha azt
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keressük, a világ i jók is hozzáadatnak, azokat is megkapjuk ráadásul. Miután
az első részben - állandóan a Szentírást idézve - Igy megindokolta , miért
kell mindenekelőtt az lsten országát keresnünk, a másodikban megmutatja,
miként kell ezt naponta megvalósltania a kereszténynek. Több gyakorlati példát idéz, majd rávilágltarra, hogy ki-I<i á II a p o t b e I i k ö t e I e s s é g e
teljesltésével valósithatja meg lsten országának keresését és lsten szolgálatát : "Egy szóval, abban ál nemcsak cselekedetünk Izi és jóillattya, de az i s,
hogy minden munkánkban, egyéb dolgok-előt és felet, lsten országát és Igazságát keressük, hogya mit h ívatalunk- és t isztúnk-szerint mívelünk, azt tekéIletesen és jól mivellyük, arra igazitván, hogy abban Istennek engedgyünk, az
ó tiszteletire és neve d ic séret ire cselekedgyük minden munkánkat. Ki-ki vagy
tehát, járj-el abb an, a mit lsten h ívatalod- és állapotod-szerént kiván tólled.
Igyekezzél, hogy tisz ted- és kötelességed-szerént-való dolgaidat fogyat-kozásnélkül, 'ig azán végezzed és Istened tisztességére igazltcsad . Ha ezt miveled,
igazán mindenekben lsten országát keresed" (VII , 433-34).
lsten tehát nem kiván a kereszténytőlleheletlent (Pázmány példákat sorol
fel: kemény vezeklés, böjt, roppant templomok ép ít ése .. .), majd Igy folytatja :
"Semmit effélét nem kiván ls ten tólled. a tekéIIetes jóság elnyerésére, csak
olyan dolgot kiván, mely Istennek seqltő-malasztya-ut án akaratodon ál és annak hátra-hagyásában egyéb mentséged nem lehet, hanem a nem-akarom . . ."
(VII , 434) Jól kell tehát teljesftenünk állapotbe li kötelességünket. Pázmány
mindjárt megmagyarázza, mit jelent ez a jól. De elóbb fontos megjegyzést tesz .
Mintha csak a II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű konstitúcióját olvasnánk : "M innyájan egyenlő állapotúk és egy hivatalúk vagyunk abban , hogy
a Szent Keresztségben felvettük a Chr istus bélyegét és keresztyénekké lett ünk.
Ez a hivatal kötelez minnyájunkat, hogy szabott üdőben imádkozzunk : misét ,
predikációt halgassunk, egyéb szokott isteni szolgálatokat végbe-vigyünk. Ezt,
a mivel tartozunk és a mit naponként mivelünk, mivellyük jól, az-az mivellyük
úgy, a mint lsten klvánnya, abban csa k Istenre nézzünk, csak az ó neve tisztességére igazitcsuk cselekedetünket. Ha ezt mivellyük, igazán keressük az
lsten országát és igazságát. Ezen-kivül világi állapatunkban külömböző hivatalok és rendek vannak, ~i fó, ki alacson közöttünk, I<i egy-képpen, ki más-képpen keresi táplálását. Ha a ml rendünk és hivatalunk munkáit, mellyeket naponként cselekszünk, jól és híven cse lekesz ük. minden munkánk lsten országának keresése" (VII, 434). Következik a példák fe lsorolása, a különbözó foglalkozások emlftése : az emberi élet "comédia" , sz ínj át ék, abban mindenki más
és más szerepet kap : a lényeg az, hogy jól játssza a szerepet. A keresztény
életében a legfontosabb az, hogy "Istenhez-való akarattal és nék i-va ló kedveskedés szándékával " művelje tettelt. teljesftse állapotbeli kötelességét : " Ha
jobbágy, ha szolga, ha szabó, ha ötvös, ács, kovács vagy akár-minémű műves
vagy, elnyerheted az lsten országát, csak azt, a mit mivelsz, jól mivellyed .. ."
Ehhez pedig jószándék (Isten dicsőségének keresése), m inden ham isság, hiúság, haszonlesés kizárása szükséges.
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A Pünkösd utáni IV. vasárnapra írt prédikáo ió (VII, 179-194) azt fejt i ki,
hogy minden cselekedetünket " lsten tisztességének" , vagy is I s t e n d i c s ö s é g é n e k kell irányítania. Hogy e c é I r a irányítsuk minden cselekedetünkben igyekezetünket, értenünk kell , hogy lsten mi végre teremtette a világot és minket. A hit tanítása alapján ezt mutatja meg Pázmány, szép komme ntárt fúzve az .ignáci Fundamentumhoz. Az ó- és újszövetségi írásokból vett idézetek mind Szent Pál szavait ill usztrálják: "Minden a miénk, rnl Krisztuséi
vagyunk, Krisztus ped ig Istené" (1Kor 3,22-23).
"Azt kívánnya tehát lsten töllünk és az igaz okosság azt mutattya, hogy
a mi végre lsten terem tett, arra igazí tcsuk cselekedetinket, a mely czél ra nézett lsten, mikor a világot fond álta és épí tette, arra arányozzunk mí- ls." (VII,
184) Mindent lsten nagyobb dicsöségére! - ezt az ignáci mondást világítja
meg a továbbiakban a prédikáció. Pázmány arra is figyelmeztet, hogya cél
nem szentesíti az eszközt : " Noha tehát a gonosz jóvá nem lészen, bár jó szántunkból mivellyük is: de azért, a jó szándéknak és jó végre-nézésnek két csudálatos és fels éges nagy ereje és hasznos tulajdonsága vagyon . Elsö az, hogy
a minémú cselekedetek, magok mivól ta- és természete-szerén!, sem ls ten-el öt
kedvesek , sem a mennyei boldogságban jutalmazandók nem vólnának : ha azokat Istenre nézve és néki-való kedves kedésért cselekeszük, kedvesek, böcsülletesek jutalmat érdemlök lsten-el őt ... " Itt megint példák következnek : akár
eszünk , akár I szunk, lsten tisztességére (= dicsöségére) tegyük. A házas ember, a szolga , a magas méltóságban levö , a beteg séget vagy nyomorúságot
szenvedö stb. egyaránt az lsten d icsöségét tartsa szem elött. " .. . Másod ik
ereje a tekéIIetes jó szándéknak az, hogy e-nélkül , Vanitas vanitatum, et omn ia
vanitas (Préd 1,2); akár-mely nagy és tettetes fáradságok csak hiúságok és
ls ten-el ő t nem kedvesek ... " (VII, 190) Pázmány itt röviden kitér egy kegyelemtani problémára, amelyet G. Vasquez alap ján hosszan tárgyalt graz i De
Fide-traktátusában. Nem mondja azt, amit a hitújítók, hogy kegyelem nélkül
mlnden cselekedetünk bún , ha nem igaz ítj uk tiszta szándékkal Istenre; hiszen
vannak úgynevezett " közömbös cselekedetek " (actus indiffe rens-ek), amelyek
hasznosak, alkalmatosak a mindennapi életben, tehát amelyek nem b űn ösek:
de jóságuk, lsten elött érdemszerzö értékük csak akkor lesz, ha nem " magad
akarattyát és kedved-töltését keresed " , hanem " ha Istenre-nézö, i ngyenes jó
szándékkal " munkálkodol. Ki van zárva tehát a hiú dics öség, mert egyedül
Istent illeti a dicsöség (soli Deo gloria, H im 1,17). "Valami jó vagyon bennünk, bizonyos, hogy lstentúl vagyon , a ki szerzi benn ünk a jó akaratot és
végbe viszi a jó szándékot (Fil 2,13), mert ö-náll a-nélkül semmit nem mivelhetün k (Jn 15,5) . . ." (VII,191) Mindezt, a kegyelem és a szabadság, a hit és a
megigazulás kérdéseit Pázmány részletesen kifejtette De Fide-traktátusában,
magyar ul ped ig a Kalauz XII. könyvében , válaszolva a protestánsok ellenvetéseire . A könyv végén arra az ellenvetésre, hogy Kr isztus érdemeit kisebb íti
a mi érdemeink hangsúlyozása, Kálvin szavait idézi, majd így következtet:
" I:n-is azért azt mondom , hogyaChristus érdemével nem ellenkezik a mí
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érdem ünk; mert ez amabbó l árad. I:s valamin t a sz ölö-t öt nem gyalázza , hanem böcsülletessé tészi a g y ümö lcsöző ves sz ő : úgy a Chr istus érdemé t magasztallya. hogy annak erejéb ől az erő tlen ve s sző gyümőlcsöz ik. Elégeséges
azért a Chr istus érdeme . mert ebből ered a m f érdemünk " (IV. 55).
A Vfzkereszt utáni III. vasárnap első prédikációja azt fejt i ki, hogy" m i n d e n dolgainkat lsten akarattyához kell alka lmaztatn u n k " (VI, 330-359) . Pázmány felsora koztatja példának az ószövetség i szenteket (Jób, Dávid, Héli . . .), majd Pál megtérésére utal. és végül lsten Fia, az
Odvözftő engedelmességét hozza fel példának. Jézus nemcsak tan ította. hogy
mindenn api imádságunkban lsten akar atának teljes ítéséért kell könyörögnünk.
hanem saját péld ájával i s arra serkent, hogy mindenben az Atya akaratát, tetszését keres sük. Hangsúlyozza, hogy esztelenség is lenne lsten akarata ellen
rugda lóznunk. Isten végzései ellen úgysem tehetün k semm it. " Keresztyének;
ez a világ : foglyok-bün te tő tömlöcze ; ki aranyo, ki vas-Iánczal kötöz tetett: kit
szoros, kit tágas töm löc zben tartanak : de azért mlnny ájan rabok vagyunk ; kötözve vagyunk. Mint a mely vad, tőrbe esik : mennél inkáb vergőd ik . annál inkáb nyakára foltya a köt elet és nagyob kínnyát érzi : úgy mi, ha csendeszen,
lsten akaratty ára hadgyuk magunkat. könnyebben visellyük rabságunk nyavalyáját. De. ha rugóidozunk lsten-ellen , nem szabadúlást, hanem kínt szerzünk
magúnknak" (VI. 336).
Ez az új platonikus és középkori szemléletre emlé keztetne bennünket, ha
Pázmány - kizárva minden egyoldalú fata lizmust és helytelen értelemben vett
predestináció-h itet - hozzá nem füzné : ..Nem mondom , hogy beteg ségün kben
orvoss ágot ne keressünk; ellenségünk hada-ellen fegyverhez ne nyúlly unk;
hamissan rajtunk szegezgetónek ellene ne állyunk : igen-Is tart ozúnk ólIa lmazni magúnk at. Mert, noha tudgyuk, hogy lsten akarattyából vagyon a betegség és had akozás ; de nem tud gyuk, ha lsten ezt a betegséget halálunkra, ezt
a hadat tellyes romlásunkra rende lte -e, vagy csak próbánkra : azért köte lesek
vagyünk a magúnk óltalmazására. De e mellett, arra készen kel lennünk , hogy,
ha Istennek mél ységes itíletiből , sem az orvosságok, sem az óltalm azások
nem használna k: mind halált. mind rabságot és egy éb rom lást , kész akara ttal
vegyünk az Úr lsten kezéből . .. " (VI, 337) Pázmány - Agos ton nyomán - azt
is hangsúlyozza, hogy nekünk kell lsten akar atához igazítanunk a miénket ,
nem ped ig azt várnunk , hogy lsten tegye meg azt , amit mi akarunk. Utána
még bőven buzdltja a keresztényeket arra, hogy hagyatkozzan ak Istenre a
csapásban (említi a tö rök rabságot is!), rossz sorsba n, betegségben. hiszen
nem ért hetj ük lsten útjait , gondo lata it (Róm 11,34; Jób 36,26; lz 55,9). "Anna kokáért. noha mí okát nem tudqyuk, miért látogat lsten keserves csapás ival:
de azt bizonnyal tudqyuk, hogy az ő végtelen jó-vólta és i rgalmas gondv iselése, nem bocsátaná ostorit reánk, ha azok-által valam i nagy jót nem akarna
ki hozni. Menny in vannak . kik egyéb-képpen örökké elvesztek vólna : de az lsten
ostori-közöt, magokba szállottak és üdvözültek? . . . " (VI,338) A préd ikác ió
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végén Pázmány arra buzdit , amit Szent Ignác a fundamentum ban IndifferencIának, vagyis lsten akaratához igazodó készségnek nevez. Ugyanezt fejezi kl a
Susclpe ls, a Lelkigyakorlatok végén. " Minden órában klálcsunk Istenűnkhöz:
fiat voluntas tua ; tellyesedgyék Uram mindenben a te akaratod : nem az én
kedvem , hanem a te akaratod légyen . (.. .) Gazdagságomat, jó híremet, egészségeme t, el akarod-e venni? Régen reád bíztam rnlnd 'azokat: kedved -szerént
rendel j róllok. Gyermekeimet magadhoz szólítod-e? Tólled vettem öket , néked
neveltem : úgy bánnyál v éllek. mint saj átiddal. Fájdalommal látoga tod-e valamely tagoma t? Egész testemmel szabad vagy : azt mive ld, a mit akarsz. Kikivánod-e lelkemet? Ved hozzád , a mit adtál : fiat voluntas tua ; mindenek mindenben úgy légyen ek, a min t te akarod " (VI,341).
Mindez a keresz tényeknek szól , minden megkereszteltnek, hisz en vala menny ien meg vannak híva az éle tszentségre: a Hegyi Beszéd mindenkitól
ilyen lelkületet kiván . Pázmány a Vfzkereszt után i VI. vasárnap második pr édikáoiójában (VI, 411-423) kifejti azt, hogy "a I e I k i j ó s á g b a n m i 1"1d e n k o r n ö v e k e d n I k e I I a z e m b e r n e k ": tehát a dinamikus, tökéletességre t örekvő lelkiséget sürgeti a keres ztényekn él. A szentek (pl. Szent
Pál) péld ájára hivatkozva áll ltja: . rnennél I nkáb eló-mégyen valaki a lelki jóságokban, annál inkább eszébe vész l, hogy sok vagyon még hátra d olgában
(VI, 413). Szent Agos ton is figyelmeztet: " az istenes életben , vesztég nem
álhatunk : ha eléb nem megyűnk, vissza-térünk" (VI, 414). "Nincs oly nagy tűz ,
hogy magátúl el ne aludgyék, ha fát nem raksz reá. Nincs oly erós ember,
hogy meg ne szakaszkodgyék, ha mindennap ennyie nem adsz. A nyilat, ha
fellövöd, mihent fellyeb nem mégyen , ottan alá-fordúl : és sebesseb alá-jóte
hogysem felmente. (...) E szerént vagyon dolgúnk a tekéIIetes életben: gyakorlás-nélkü l, fzetlenek a jó erkölcsök ; és apróként, a gonosz szokások fakadozás i elnyom ják és fojtyák, a mi jó bennünk vagyon " (VI, 414-415). A prédlkáoió másod ik részében arról beszél, miként kell az elómenetelre, a jóban
való haladásra serkentenünk ("izgatnunk ") magunkat. Itt Szent Bernát és a
bölcs Seneca tanácsait ismerteti, közben I smételten visszatér a Szent íráshoz
és Szent Agostonhoz. A végsó buzditás: " Légyünk azon, hogy , ha aprónkéntis, de szűntelen , min dennap, eléb-eléb ménnyünk a bűnök gyözedelmében
és a jó erkölcsök pl ántál ás ában. Mert, ha meg nem szűnünk , hanem kisded
nevésekkel , mint a mustár, nevekedten nevekedünk a jóban : végre égik nevekedünk. Melyre segitcsen minnyájunkat az Atya, Fiú, Szent Lélek lsten . Amen "
(VI,423).
Hasonló gondolatokat - az istenszolgálat ·Indrtékait - fejt ki a Pünkösd
utáni XXII. vasárnap préd ikác iója (VII, 566kk) : " M i n n y á j a n I s t e n é
v a g y u n k , a k I n e k h a s o n I a t o s s á g á t v I s e I I y ü k ". Pázmány
megmagyarázza, hogy nemcsak lsten képmását hordozzuk magunkban a teremtés által, nemcsak szolgá l, hanem az ó fiai ls vagyunk a kegyelem révén .
" Minnyáj an ördög szolgai vóltunk (a bűnbeesés miatt), de mikor Keresztség-
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ben ellene-mondottunk az ördögnek és a világnak, mikor Christus zászlója-alá
szolgálatra irattuk magunkat, mikor kezeseke t vetettünk, keresz tatyákat, anyákat , mikor a szent Bérmálásban a Chr ist us bél yegét magunkra vett ük, akkor
Istent választottuk Urunknak (MTörv 26,27), szolgálattyára köteleztük magunkat . . ." (VII, 575). Isten új szövetséget kötött velünk és a mennyei királyságot
igérte örökségül, ha hiven szolgálunk. Harmadik köte lességünk ped ig abból
származ ik, hogy lsten fiai vagyunk (1Jn 1,12; 3,1; Róm 8,16-17 stb.) Végül az
összefoglalás: ..Meghall átok keresz tének , hogy a mi lelkünk nem-csak lsten
képét és bélyegét visel i, hanem sok-képpen , nagy és hatalmas okokból Istené
vagyunk: mivel ő-t ölle t eremtettünk, szol gáivá lett ünk, fiaivá fogadtattunk . . •N
(VII, 578).
A b űntől való tartózkod ásra és az istenes életre sarkall Pázmány a Pünkösd
utáni XX. vasárnapra irt prédikác iójával is (VII,538kk) , amely arró l szól , hogy
I s t e n m I n d e n ü t t j e I e n v an. E prédikációból megsejtjük , ami az
Imádságoskönyvben és másutt is gyakran visszatér : Pázmány mélységes hódolata lsten misz t érluma el őtt , Minden ezen múlik , amint a biblia i és más szentek példája tanúsítja: higgy ük valóban (tehát éljük meg), hogy lsten mindenütt
jelen van és lát bennünke!. E jelenlét ..emlékezete" megóv a ..gonosztu l és
minde n jókat belé nk táplál : olyan csatorna, mellyen reánk szállanak a mennye i
áldások" .
Végezetül röviden jelle mezzük a Pünkösd utáni XII. vasárnapra irt préd lkáclót, amely a t e s t v é r i s z e r e t e t r ó I szól (VII, 354). Ebben Pázmány
uta l a P. u. XVII. vasárna p préd ikác iójára , ahol az isteni szere tet méltóságáról
beszélt. A szeretet a törvény összfogl alat a, természetes, hogya keresztényeknek a fő p a ra n c s megtartása az elsó kötele sségük : ez a bo ldogság útja, ez vezet a mennyországba, az üdvösségre. Pázmány az evanq éliurno k és az apostoli levelek, sót az ószövetségi írások ide vonatkozó szövege it idézt, elemz i.
Szeretnünk kell egymást, mint lsten gyermekeinek és Krisztus testvéreinek .
Fő l e g azt részletezi, hogy Krisztu s nemcsak új parancsolatot adott, hogy szeressük egymást , hanem ó maga szeretett minket, példát adott , hogy hogyan
kell szeretnünk egymást, amik or életét adta szeretetből váltságunkért (VII,
360-364).
Végül Szent Pál hasonlatá ra utal : a keresztség által Krisztus Testének tagjai lettünk, tehát mint egymás tagjait kell szeret nünk egymást (Ef 5 és 1Kor 12).
..Végezetére: minek-utána Christus minket megvett Szent Vérével és a Keresztség-állal magába óltott, minnyájan Christus tagja i vagyu nk (1Kor 12,28; Ef 5,30):
az ó Testéból és nemzetségéből vagyunk : egy-másnak (Ef 4,4) tagjai vagyunk.
Ha Christus tagja minde n fele barát unk: tehát úgy böcsüllyük őket, mint Christus tagját ; úgy kerüllyük, hogy meg ne sér csük, mint távoztatnók a Christus
Teste s érel mét, Ha mí tagunk mínden felebarátunk : tehát, mlvel senkí maga
testét nem gyülöli, hanem ólI aimazza (Ef 5,29), szeressük és segltcsük felebarátunkat .. ." (VII, 368). Itt követ kezik a t estről szóló páli hasonlat (1Kor 12),
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majd a következtetés: " Mind ezeket értv én, keresztyének: szeressü k egy-mást,
mint lsten Ilait , Chr istus attyafiait, mint magunk saját tagjait . .." (VII,369)

1. lásd : Pázmány Péter emlékezete. Halálának 350. évfodulóján , RÓma 1987, 492. old .
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Klagenfurt 1964.

Franco ise Tailleur
A VILÁGIAK A II. VATIKÁNI ZSINAT UTÁN
XXIII. János pápa előszeretettel mondogatta : egészen spontán módon , mintegy új tavasz zsengéjeként támadt az a gondolata, hogy zsinatot hivjon össze.
Számára s mindazoknak, akiket a II. Vatikán i Zsinat megér intett, tagadhatatlan, hogya Szentlélek a Zsina ttal kife jtette hatóerejét az Egyház szivében . A
vtlágiak természetének s hivatásán ak újrafelfede zése volt ennek egyik gyümölcse . Az elmú lt hatvan év történetét tek intve határozott fejlő dést állaplthatunk meg.
A

fe j l őd é s

állomásaI

1906. február 11-én jelent meg a Ve h e m e n t e r kezdetü enc ikli ka. Ebben X. Pius a követk ezőket írt a: " Egyedül a lelklp ásztorí testüle t rend elkezik
a joggal és a szükséges tek int éllyel ahhoz, hogy előmozditsa (az Egyház) minden tagját a társada lom célja felé ; ami a sokaságot ill eti: nincs más kötelessége, mint hogy hagyja magát vezetn I és tanulékony nyájként köves se pásztora it ."
Valóban ez volt Krisztus szándéka , aki " azért jött, hogy a juhoknak élete
legyen, éspecHg bőségesen legyen " (Jn 10,10)? Az egyháznak ez a hierarch izált
felfog ása a laikátusnak csak nega tiv önazonosságot és olyan passzivitást
szánt , amely semmi helyet sem hagyott a Lélek lendületének.
De a húszas években a hivők tuda tára ébrednek az elkereszténytelenedésnek. XI. Pius észreveszI a nép között m ük ödö p ásztorok nyugtalanságát, aklk
többek között talá lko ztak a munkásosztál y kizsákmányolásával és elhagyat ott ságával. Belg iumban a fiatal Cardij n abb é plebániáján meghallg atj a a fiatal
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munkásokat. Fel kelti fel e l ő sség érze tü k e t és kia lak ft körük ben - soraikból egyapostolcsoportot. Megszü letik a h ír es JOC ( = J c une sse Ouvri ére Chréti enne), a ke reszté ny if júmunkás mozga lom . Ké s őb b az 'ifjúság ap osto li rnozgalma szé tágazik : a falusi és az egyet em i ifjúság kö rében is elte rjed . Az új
tapasztalat egyáltalán ncm a bégető nyájé ! Az uralko dó egyháztan próbá lja
igazol ni ezt a valóságo t ; keresi a "t anulékony nyáj" új tapaszt alatának teológiai megf ogalmazását . Hogyan lehet megalapozni a világ iaknak ezt a missziós
tevékenységét? Az id ős e b b e k még emlékeznek arra , hogy a hivatalos szöve gek a világiak m a n d á t u m á r ó I , megb ízatásáró I beszélt ek : " A katol ikus
akció a világiak szervezett részvétele az Egyház hierarchikus apostolságában."
Ez a m i s s z i ó s m e g b í z a t á s kezdetben kie légí the tte azokat, akik
teljes erővel keresték önazonossá gukat. Ott , ahol hiányzik a pap vagy távol
van a püs pök , a világiak hiva talo s megb ízatássa l hird etik az Örömhírt , közben
újra kereszténnyé t eszik testvéreiket. De fo ko zato san bele gyökereznek életkö rül mén yeik be, meg ismerik környezetük prob lém áit , várakoz ásait, értékeit,
hiá nyossága it és t ragéd iáját is. Lassan tuda tár a ébred nek a t ársad almi szövet
bonyolult ság ának , amel ybe beépültek és amelytől most már elvála szthat at lano k. Megtanuljá k a helyzetelemzé st, és mélyebb ind ítékok at ta lálnak az elkötelezettséghez. Érzik a fö ld i valóságok súlyát.
Az így " akt ivizált" vil ágiak mesterekre, teo ló guso kra talá ln ak. Ki tudná pl.
fel mé rni P. Yves Congar domonkos befo lyását a laikátus teológ iáj a terén?
Egyháztanában mindig ügyelt a hier arch ia-Iaikátus fogal ompár mind két oldalára, megtalálta a testvér i nyelvezetet, mind ig érthető maradt eszm efutlatásaiban.
De végül is a vi lágiak mandátum a, k üldetése pr oblémák a! 'l etelt fel. " Azt
ké rdeztem : ho nnan szárma zik ez a meg b i zat ás, mi is ez a ,nyolca di k szentség'?! Vajon az igaz i megbízatás nem a k ereszts ég b ől és a bérm álásból származik?" (Fr. Varill on S. J .: Beauté du mond e et sou ff ran cc des ho mmes, Centuri on, Párizs 1980, 97. o ld .) Nemcsak az élen járó lelkészek tették fe l ezt a
ké rdést. A világiak magu l: is hangsúlyoz t ák új ő na z o nossáq ukat , azt, hogy
Krisztus Testének tag ja i, be vannak oltva a sz öt öt öbe, Kr iszt ustó l kü ldetést
kaptak, f e l e l ő s e k evilági el kötelezettség eikért. A biblikus és liturg ikus mozgalom is segített abban, hogya világiak tudatára ébredjenek egyházi küldetésük nek.
A nyitás a hierarc hia legmagasabb fokán is é szlelhe tő . 1946. fe br. 20-án
XII. Pius a bí bor osi kollég iumh oz intézett beszédében kitér a világ iakra : " . .. általuk az Egy ház az emberi tá rsada lo m él ete lve . Köv et kezés ké pp f ő leg nek ik
ke ll egyre vil ágosabb an tudatára ébredniök, hogy nemcsa k az Egyh ázhoz tartoznak, hanem ők magu k alk otják az Egyházat , vagy is a h í vők közös ségét a
fö ldön ."
A világ iak apostolsága nemz etközi kongresszusán, 1952-ben és 1957-ben
XII. Pius talán e lső ízben hat ározza meg a világ iak apostolságát úgy, mint sajátos felelősséget (nem pusztán részese dés a hierarchikus ap ostolsá gban l).
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Túl a Misztikus Test egyháztanán, lassan kibontakoz ik az lsten népe eszméje is, amelyet a II. Vatikáni Zsinat átvesz a L u m e n G e n t i u m ba. Ismerete s, ho gy az " Isten népéről" szóló 2. fejezet hosszú viták után kapta meg
vég leg es he lyét a zsjnatí ko nstitúcióban. Ki kell ett emelni azt, hogy lsten nép e
a Szentl élek által létezik, J ézus Kriszt us Istene na g yl e l k ü s ég éb ő l. A Lumen
Gentium 31. pontja így határozza meg a világ iaka t: " Világi h í vő k ön az összes
keresztényeket kell érten i az egyházi rend és az egyházba n [öv áhaqyott szerzetes ség tag jain ak ki vét elével; itt t ehát azo król a keresztényekrő l lesz szó,
akik a maguk részéről az egész kr lsztu sl nép küldetésében járnak el az egyházban és a világ ban, hiszen a kere sztség Krisztus te stébe épí tette be ők e t,
lsten népén ek tagjai vá, és Krisztus papi, próf étai és királyi tisztének részeseivé
tette. A világi h ívő knek saját os és megk ü l önb ö z tető von ása a vil ágba-tartozás."
A már elkötelezett világiak így elnyerték a jóváhagyást. Ok is lsten népéhez
t artoznak. Igy tehát min daz, amit az Egyházról mondtak, ráju k is vona tkozo tt.
Lélt anil ag, nem pusztán meg bízatás révén elkötele zettek az Egyház kül det ésében, a m egfe l e lő jog ok kal és köt elességekkel. Magától értetődö tt , hog y Krisztus egyháza számára apost oli szo lgálatot akar t és nem lenn e telj es Krisztu s
Egyháza e valóság nélkül.
II. János Pál pápa a zsinat egyháztanát fejti ki, amikor ezeket mondja (1986.
jún. 7-én a Világiak Taná csa tagjainak): " Semmi sem vilá gíthat ja meg és serken theti jobban a világiak részvéte lét az Egyház életében és kül detésében,
mint a Zsinat ko mmúnión alapuló egyh áztanára való figyelés és annak a lendü letnek tudatosítása, amely et a mai világ új evang élizálásának ado tt. (. . .) Arr ól
van szó, hog y min den szinten át kell vinni a gyak orlatba ezt a kommún ió-e gyh áztant. az egyhá zi köz össé g r ő l és a bel őle fakadó k ü ld e t é s rő l szóló tant , tanuléko nyan követve lste n Lelk e sugallatát, fok ozat osa n tudatosítv a Krisztus
Teste min den tag ján ak méltóságát és keresztségi fel e lőss égé t : e meg keresztel tek nek a világ sójának és vil ágosságának kell lenniök."
Csakugyan minden ebbő l a dogmat ika i felfog ásból fakad , ame lyet a II. Vatikáni Zsina t megfo ga lm azot t : "J é z u s K r i s z t u s E g Y h á z a k o m m ú n i ó (szeretet közöss ég)." Ahogy a Lumen gen tium 2. magyarázó je gyzete
mond ja: Ezen " nem valami szétf oly ó é r z e I m e t ért ünk, .. hanem s z e rve z e t s z e r ú val ó s á g o t, ame ly jogi alakot követel, és ugyanakkor a
szeretet éltet i. u
Ennek az élő szervezetnek láthatatlan eleme tehát a szeretet. A szeretet
teremti meg az alapve t ő egység et és a kapcso latokat lsten nép e tagjai között ;
a szer etetben kölcsönösen t isztel ik úgymás sajá tos funkcióját (feladatát).
Azt lehetne ellenve tni , hogy az új kánonjogi kódex kifej ezésmód ja elmarad a Zsinat világiakról alkotott felfog ása mögött. Csakugyan a 207. kánon
1. §-a pl. így hat ározza meg a világ iakat : " Az egyh ázban a k ri s ztu s hívő k kö zölt
isteni rende lés folytán vanna k szent szolgálatot tel jes ítö személyek, ak iket a
jogban kler ikusoknak is nevez ünk ; a többieket ped ig világ iaknak hIvjuk."
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E tényt talán megmagyarázhatju k azzal, hogy az új kánonjogi kódex intézményes jogi formu lába önt i azt, ami egyé bként misztérium. Csak sajnálhat j uk
a kife jezés elszegényedését. Ennek ellenére a jogi szöveg számára is lsten
népén belül helyezkedn ek el a papság k ül ö nbö z ő for mái, amelyeke t lsten népe
egészéne k javár a ismer el. Mert lsten egész népe "vál aszt ott nemzetség, királyi papság , szent nemzet, tula jdonu l lefogla lt nép (. .. l. valaha nem nép,
most ped ig lsten nép e ... " (1Pét 2,9-10).
A világ iaknak keresn iök kell az Úr szándé kait, mert nem pusztán teo lóg iai
ku t atá sró l van sz ö, hanem 'igazi erőfes zítés ről, hogy a Szentírás for rásából me-

rí tsenek.
Igy a vil ági h ívő k új ra felfedezik, hogya prófétai és kirá lyi papság fun kc iójával (tisztével) vannak felr uházva. ru datára kell ébredn l ök sajáto s hivatásuk
dimenzióinak, és kere sníök kell enn ek kapcsoló dásait a felszentelt papsággal,
hogy kiny ilvánítsák az Egyház kommún iój át.
A lalkátus hivatása: evil ági hivatás
" A világi hivőkne k sajátos és m eg k ü lönbözte tő vonása a világba -tartozás . . .
Sajátos hivat ásuk alap ján a laikuso k do lga az, hogy az ideigvaló do lgok intézése és lsten szerint való rend ezése ált al keressék az lsten orsz ágát . . . Itt
hívja őket az ls ten, hogy szerepük a kovászé legyen: mintegy be lü lről szenteljék meg a világot ... Különleges módon őrá juk vár tehát az, hogy az evilág i
dolgokat , amelyekben benne élnek , mindenestől úgy világítsák meg és úgy
rendezzék , hogy e dolgok mind ig Krisztus szer int menjenek végbe s fej lődje
nek és váljanak a Teremtő és a Megváltó d icsőségére " (LG 31).
Ezt a saját os hiva tást a c o n s e c r a t i o m u n d 'i (a vi lág megszent elése) kifej ezéssel szekt ák je löl n'i. Jegyezzük meg : a kifejezés nem a Zsinaton
született, hiszen már XII. Pius is alka lmazta a vil ágiak apostolsága 1957-es
nemzetközi kongresszusán. Láthatju k tehát a Szentlélek múködés ének nyomait :
a tavaszi kibontako zást lassú csírázás előzi meg.
Hangsúlyoznunk kell : a világi hívek sajátos és e l s ő d l eges hivatása az evilági valóságok feleme lése. Szóval és tettel ezen a t erületen gyakor olják prófét ai papságukat.
Kr isztus maga támasztj a életre a megtes tesülés teológ iáját. O maga az ember i életet éli, belemerül, komolyan veszi, megújít ja, visszaállítja teljes távlatát.
O veszi fel e lsőnek új szövet ségbe (a kenyérbő l lett Eucharisztia által) az evilági rendet. Mi tanítványai vagyunk. A világiakn ak kell tanúskodniok testvéreik
kö rében, a vil ág szívében arr ól , hogy az evil ági való ságok nemcsak eszközértékkel bírnak az emb er v ég s ő céljához viszonyítva, hanem megvan a saját
értékük, amelyet a Terem tőtől kaptak : ezt kell megérl elni és kibontakozta tni.
A földi valóságokkal szemben a világ iaknak két sz é l sősé ges magatart ástól
kell óvakodniok : annyi ra áthatja őket az Abszolútum felé való tö rekvés, hogy
eltompul , elhalványul szemükben a földi valóságok be lső értéke, autonóm iája
és méltósága. Vagy ellenkező leg : anny ira előtérbe emelik és bálványozzák az
evilági értékeket, hogy gyako rlati lag ezeket tesz ik meg abszolútnak. Úgy kell
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tehát t iszteln i a föl di valóságokat, ahogy maga ls ten tl sztell , de eszközként
kell felhasználn i ő k e t a mindennapi életben. (Lásd a GS 43. pontját a földi
felada to k húsége s teljesítéséről.)
Mi tehát a világi
tés e fe lé irányítsa?

hívő

feladat a, hogy a fö ldi való ságokat lsten országa ép í -

Itt hosszabban idéz zük F. Varillon S. J. megfontolása!t , ak i a franc ia katoliku s akc ió lelkésze volt (id . könyv, 155. old. és kk.). P. Varill on jezsui ta atyától köl csönö zzük ezeket a bekezdéseket, aki hagyta, hogy a világi fiatalok tanítsák, s aki ugyanakk or csodálatos képzé st bizto sított nekik : az Evangé li um
fényében ért elm ezte a fö ldi valóságo kat , egyszerre a megtestesü lés és a te rmészetf eletti szell eme hato tta át. Ezt írta a világiak l elkis égéről:
"Az ember feladata az, hogy megalkossa az embert. Bármi legyen állapotunk - házas vagy cö lebs - , életkoru nk, nemünk, fog lal koz ásunk , közvetve
vagy közve t len ül az embert kell megalkotnunk, hiszen az ember még nem
kész . . . Az ember egyszerre term észet és szabadság . A szabadság lényege
az, hogy önte remt ö (önmeghatározó) . Isten nem késznek teremti a szabad
embert, hanem m e g a I a p o z z a a lehetőséget , hogy az ember megteremtse
szabadságát .. . Nem vagyunk szabadok, meg kell teremtenünk szabadságunkat. A természetre támasz kodva ...
. . . Ha az emberi feladat ez: megteremteni az embert a szabadság megteremtésévei, a természetre támaszkodva, akkor az evilági valóság az ember
döntéseinek színhelye . .. Mi az evilág i ( időbel i)? Az a vi iág, ahol az ember
human izáló tevékenysége kibontakozik. Minthogy arról van szó, hogy meg kell
terem teni az embert, az ember csak akkor lesz ember, ha döntései humanizálók . Az ember emberré tesz i magát azzal, hogy embert teremt.
Márped ig ... a konkrét ember mind ig szituált : család , foglalkozás, haza
határozzák meg . Mind ig hatnak rá az események. Alá kell húznunk a s z i t u á c i ó k a t és az e s e m é n y e k e t : csa lád i, foglalkozásbeli, politika í
eseménye k .. .
Ezek a helyzetek és események kérdésessé tesz ik az értékeket, vagyis
igazságosság vagy igazságt alanság, igazság vagy tévedés , szabadság vagy
szo lgaság , tes tvér iség vagy gyú lölet. Egy helyzet sohase semleges, egy esemény sohase ,t iszta ' ...
. .. Erkölcs i döntés az, amely - a tényektől kiváltva - győze lemre akarja
vinn i az értékeket. Szükségszerúen az evil ágihoz kapcsolódik . .. Következésképpen minden erkö lcs i dön tés az evilág ival konfrontált szabads ág konkrét
döntése : az ember elmerü l ebben az evil ági ban, akár akarja, akár nem . . . De
a ker esztény hisz abban , hogy a Szentlélek j elen van a szabads ágban , ezért
az erkölcsi döntés lelki döntés lesz; a kereszté ny szóhaszn álatban ugya nis
a lelki a Szent lélekre utal ; azt jelöli, amiben a SzenIlélek kezdeményez, amit
a Szentlélek be lü lrő l áta lakít."
Igy tehát a világiak tevékenysége révén az Egyház valóban kovászként hat
a világban , megerjeszti az evilág i valóságokat. Az evilág iba való betestesü lés
éppen a világ i h ívő sajátos hivat ása. " Az Ige testté lett és közöttünk lakozott"
(Jn 1,14); azok, akik befogadták, együttmúködne k vele , hogy előseg ítsék m í nd e n ember t e I j e s fejlődés ét (VI. Pál : Popu lorum progressio, 14).
Ezek a földi valóságok számosak és változatosak. A társadalmi, pol itikai
vagy kulturális felelősség révén a keres ztény világiak elkötelezik magukat :
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szolidaritást vállalnak minden emberrel, előseg ít ik a fejlődést , részt vesznek
ko ruk küzdel meiben. I:rettek az Evangéliumra, amely vonatkozási pont és világosság számukra.
Az evilági valóságok autonóm iája , amel y megállapítja és váll alj a a szekula rizációt, nem j elenti s z ü k s é g k é p p e n azt a szekularizmust, amely függetleníteni akarja a világ fejlódését és az emberi cselekvést a Teremtő és
Megváltó IstentóI. - Ismeretes, hogya pogány reneszánsz korában nem egy
keresz tény aszkéta azzal gyanúsította és kárhoztatta ezt a "világot" , hogya
csalárd élvezet és a rossz szimbóluma. A keresztények megvetették ezt a
"világot ", rett egtek az általa képv iselt ismeretl en előtt , tek intetüket az ég, a
végső valóságo k felé fordították. Elhagytá k tehát azt a terüle tet, ahol üdvösségü ket munká ln iok kellett volna . Ugyanakkor szemük elótt zaj lottak le a
vil ágraszóló esemén yek : a felf edezések, a társadalmi v áltozá so k, amelyek új
problémákat vetettek fel. Anélkül, hogy kifejezetten akarták volna, a keresztényeket elragadta a koráramiat: végül is a kivált ságosok oldalára kerül tek
és távol álltak a szociális igazságosságért folytatott küzde lemtól. Igy már az
eszkatologiku s reménység könnyen a " nép ópiuma " szerepét játszhatta .. .
Ebben az összefüggésben, nevezetesen a felv ilágo sod ás filozófiája és az
ipari kap italizmus megjelenése hatására bon takozik ki a szekul arizálódás. Nyugaton eltünik a " kereszt ény rendszer " , magával együll szétfo szlatva azt az
ideológiát, amely a középkori feudalizmus maradv ányaként a szakral izálást
vall otta. A "k eresztény társadalom" tapasztal ata nyomokat hagyott egészen
napja lnklq, és néha nosztalg iát kelt. De ezen túl már autonóm iát követel az
ész, a technika és a tudomány, az egyén i szabadság - követvén saját törvényeiket.
A most vázolt f e j l őd é s meghatározó vol t a laikát us új értelmezé sében. A
világiak sajátos hivatása az evilág i valóságok prófétai átalakítása. Arra hivattak,
hogy Krisztus szakramentumának tanúi legyenek a szeku lariz ált világ szívében .
Megél ik a már elérkezett és még eljövendő lsten országa kezdete it ; hozzájár ulnak eljö veteléhez mint a megtestesült és üdvözítő lsten partnerei, részesedve Krisztus személyes áldozatában.
Felelős

pluralizmus

A társ adalm i élet szekularizálódásában az a jó , hogy eltün t etett bizonyos
kétértelmüségeket. A II. Vatikánum hangsúlyozta azt, hogy az Egyház nem
hatalmat akar gyakoroln i, hane m szolgálni óh ajtja a világot, az embereket. A
szekularizál t feladatok megvalósításában a világ i hívó saját lelk iismereti felelősségére van uta lva. Neki kell kifinom ítanla íté lóképességét, s az Evangé liumban ihlet et és mért éket találnia, hogy aztán ahhoz igazítsa életét. Innen érthetó , hogy a döntések és magatart ások külön félék lehetnek, sót még egymástól határozotta n ellérók is. Kezdetb en a valóságok azonosak mindenk i számára, de a nézópon tok, elemzési rnó ds zerek. a tájék ozó dás és a képzés, sót
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a vérmérséklet szerint különbözök leszn ek a vélem ények. A pluralizmus igazolható, sót szükséges.
Ha a különféle helyzetek különféle ítéletekre és választásokra sarkallnak
is, az Evangéliumot mégsem mondhatjuk semlegesnek. A profán kérdésekben
hagy helyet többfajta ítéletnek és állásfoglalásnak. Igya keresztények kül önféle csoportokba, egyesül etekbe , sót pártokba tömörülnek; a születéstöl a halálig, az isko lán, az egyetemen, a munkahelyen stb . átfogja őket a " keresztény " szervezetek hálózata azzal a kockázattal, hogy gettót alko tnak. Ugyanabban a helyzetben viszont más világ iak pl uralist a csoportosulásokba tömörülnek , hogy kollégáikkal , hitetlen társa ikkal küzd jenek , cselekedeteiken keresztül nyilvánítva ki az ők e t mozgatő fényt és erő t. A munka vil ága, a szegények felszabadítá sa, a fej lődésben elmaradt népek segítése, a béke szolgálata, a fiatalok és kisemm izettek felkarolása; gazdasági prob lémák , közéleti
gondok, az élet t isztel ete, je lenlét a tudományos kuta tásban, a művészetek
ben és a kul túrában : íme , számos feladat, amelyeltből ki-k i választhat vonzal·
mai és adottságai szerint. Bárm ilyen szolgálatra köte lezik is el magukat , felfedez ik, hogy minden területen a hozzáért és az elsö követe lmény . A pluralista világban ez a hozzáértés lesz a hitelesség tesztje. XXIII. János pápa P a c e m i n t e r r i s kezdetű enc iklikájában (1963-ban) hangsúlyozta ezt a szempontot: " Hogy egészséges elvekkel hassák át a oivHizációt és keresztény
szell emmel itassák át azt (a világ iak) , nem elég szenek meg a hit fényével,
sem a buzgó jó akarattal a jó előmozdítá sára . Jelen kell lenn iök a társada lmi
intézményekben, b e l ü lről kell befol yást gyakoro lniok azok szerkezetére. Márpedig a modern ci vilizá ci ót fő leg a tudomány és a techn ika megsze rzése je llemzi. Nem lehetség es tehát az intézményekre való hat ás tudományos hozzáértés, techn ika i alkalmasság és fog lalkozásbeli jártasság n élk ül. "
A G a u d i u m e t S p e s kezdetű zsinati kons titúció (43. pont) nagy realizmussal így idézi fel a fe lelős pluralizmus kérdését:
"A világi hívők eleve jól k iművel t lelk iismeretére hárul a feladat, hogy az
isteni törvényt a föld i társadalom életének irányítój ává tegyék . Papja iktól viszont a lelk i világosságot és erőt kell várniok. Ne higgyék azonban, hogy lelkipásztora ik mindenhez értenek, és az összes felmerülő, esetleg súlyos kérdésekben is azon nyomban gyakor lati mego ldást tudnak ajánlan i, vagy hogy ez
lenne a papok küldetése. Válla lják csak a világ i hívők a maguk sajátos szerepét, kereszt ény bö lcsességgel és engedelmesen figyelve a tanítóhivatal eligazító szavaira.
Bizonyos körü lmények között , akárhányszor, éppen a dolgok keresztény
szemlélete ajánl egyeseknek valam ilyen megoldást. Más hívők viszont, amint
ez gyakorta és egészen jogosan megtörtén ik, nem kisebb őszinteséggel másképp vélekednek ugyanarról a dologról. Ha mármost a mindkétfelől javasolt
megoldásokat, a felek szándékán kívül is, sokan meggondolatlanul kapcsolatba hozzák az evangé lium tan ít ásával. nem szabad elfelejteni, hogy ilyen esetekben senk inek sem szabad az egyház tek intélyét a maga véleményének támogatás ára lefogl alni. Mi,ndig ősz in te párbeszéd útján iparkodjanak magukat
a másikkal megé rtetn i, a kölcsönös szeretetet gyakorolva és a közjóval törődve
mindenekfelett.•
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A szöveg ő szinte párbeszédet említett. Minél érettebbek a hitben a világi
minél felel ő sség te l jesebbek elkötelezettségü kben , annál inkább igényli k, hogy a párbeszéd ősz inte és hite les legyen. Előfordu lhat , hogy ebbő l problémák születnek. De álta lában úgy tún ik , hogy hasznos a párbes zéd, amikor
a felek őszintén törekszenek az igazság közös keresésére és a felvilágosítások közl ésére. Ilyen magatar tásnak kell uralkodnia lsten népének tagja iban,
akár a laikusok egymás között, akár a laiku sok a hierarch iával ta rta nak párbeszédet.
h ívő k ,

Talál ó példát éltünk meg evvel kapcsolatban II. János Pál belg iumi látogatásakor. A falu képvise lő i úgy találták, hogy a tervek kkíolqoz ásán ál nem
vették eléggé figye lembe igényei ket. Egyébként is kemény az életük , amit
gyakran kevésre bec sülne k, sőt mellőznek a közfelfog ásban. Liege-be, vallon
ipari városba hívták össze " az Egyházban el kötelezett s a világ épít ésén dolgozó franc ia nyelvú világ iaka t" , hogy találkezhassanak a Szentatyával. S végül
is éppen a Katolikus Akció falusi, agrár szektorának egyik vezetőjét , Gilson-nét
választ ották ki, hogy képvise lje az Egyházban el kö telezett s a világ építésén
dolgozó francia nyelvú (vall on) világiakat. Gilson -né külön gondot fordított
arra, hogy érzékel tesse II. János Pállal a falusiak helyzetét. Sokan ellenezték
eljárásá t, s óvták is e ttő l. Ö egyszerúen , minden cirkalom nélkül ecsetelte a
falus i né p helyzetét és problémái t. A fal usi bázisközös ségek szószólóinak nyelvezeté t használta: úgy beszélt mint a nép , amelyet jól ismert s amelyet képviselt. Lehet, hogy a Szent atyát körülvevő személyiségek nem szekt ák meg,
hogy vala ki ekko ra szabads ággal beszéljen a pápa jelen lét ében. De akik
átélik ezeket a problémákat, azok azonnal megérezték, hog y most valóban
közel kerültek az Egyház legfelsőbb elöl já rójához, bár legtöbbsz ör csak a másod ik helyre szorulnak az egyházi életben.
Gilson-né a k övetkezőket mondotta :
" Ál modozni kezdtem. Ha Szent Péter utóda eljönne az én falumba, Gaume-ba, a falus i asszonyokhoz és férf iakhoz , akkor egyszerúen megh ívnánk ,
hogy járjuk be a vidéket. Útközben üdvözölné aJánosokat, Lajo sokat, Mártonokat és Andrásokat s minda zokat , akik a földeken dolgoznak, s azt kérdezik: Nem j ön-e majd holnap egy város i megbízott, hogy egyes helyi hatóságok
cinkosságával nyara lótelepnek vagy betonozott autópá lyának sajátí tsa ki ezt
a jó földet .. . , Megmutatnán k neki a nemrég még virágzó kisüzemek s kisebb méretú tany ák kongó romja it, amelyeket árván hagyott a fiatalság , hogy
csalóka kereset után fusson. Megkérnénk Szent Péter utód ját , hogy álljon meg
egy percre az egyik falusi iskolában, amely még fennmaradt az elkötelezett
szülők akaratából, akik meg szere tnék menten i a falus i ku ltú ra alapsejtjét.
Meglátog atn ánk a prob lematikus gyermekek számára létesült tanulmányi központot vagy egy " emberi mére!ú közösség " védett múhelyét (sérültek részére
fenntartott múhel y - a fordító megjegyezése).
Azt t s meg mondanánk neki, hogy dobra verés nélkül , de lassan és biztosan megvalósulnak a II. Vatikáni Zsinat határozatai. Csopo rtok gondolkoznak
és cselekszenek az evangélium szellemében: világi hitokt atók múködnek, s
bár úgy t ű ni k , hogy megfel edkeztünk a körmenetekről , növeksz ik azok száma,
akik közösséget válla lnak egymással. Férfiak és n ő k vállalkoznak lel kipásztori
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feladatokra, jóll ehet visszautasítják, hogy elklerikálisodott laikusok legyenek,
akik elszakadtak az ember i társadalom sajátos fe lelőssé geitöl."
Gilson-né sajnálatát fejezte ki, hogy a Szentatya nem látogathatta meg a
falusi bázisok ált al szervezett kiáll ítást.
,..Ennek a kiállításnak az indíté kai ugyan is a következők voltak : - vidékü nk
évszázadokon keresztül átszármazott hite ; - az a hátrány, amely az Egyházat
érte , amikor - fő leg az ip ari forrad alom óta - elvesztette kapcsolatát a nép
széles rétegeivel; - az a szükséglet, hogy ma egy politi kailag, filozófiailag
és vall ásilag valóban plura lista társada lomb an kell múködnünk, vagyis egy
szekularizált környezet ben, amelyben - fő kén t Vallon iában és Brüsszelben a keresztények kisebbséget alkotnak ; - az a törekvés, hogy szolidárisak legyünk Európa s az egész világ, főleg a Harmadik-Vil ág népe ivel. Az elkötelezett kere sztények, Krisztushoz hasonlóan, fel akarják tárnl korunk 'igazságt alanságait, s inkább tett eikkel mint szavaik kal akarnak segíteni, megosztani a kisemmizettek sorsát illetve megvédeni őke t.
A laik usoknak, férfiaknak és n őknek fő vágya, hogy e g y ü t t v á I I a I h a s s a n a k f e I e I ő s s é g e t (co-responsablllt é) az Egyháznak ebben a
fe ladatában. A köl csönös m e g é r t é s és e g y ü t t m ú k ö d é s eme gondjában - amely minden szinten szükséges lenne - még nem minden pap és
laikus osztoz ik. Pedig e g y ü t t e s e n al kotj ák lsten népét.
Az elkötelezett kere sztények nem mind ig érzik magukat ugyanazon a hullámhosszon mlnt az "i ntéz ményes" Egyház, s emiatt szenvednek. (. .. l Nem
ellenkezik az evangéliu mi értékek kel azok kultúrája és magatartása - mind a
társada lom mind ped ig az Egyházon belü l - , akik birtokukban tartják a tudást,
a vagyont és a hata lmat?
A hagyományos értékek ben változást állapíthatunk meg mind falun mind
ped ig a városi körny ezetben . Tagadhatatlan azonban az, hogy az új magatartás a remény hordo zója lehet. Ma is épp en olyan hitelesen élik mint régebben a családi köt eléket és húséget, a sz ül öl felelősséget, a vallás gyakorlatát,
a katekézist, a szentsé geket és a nevelést, csak új körülmények között és új
hangsúlyo kka l."
Gil son-n é kitért még egyéb kérdésekre is. Utalt a
házban:

nők

helyére az Egy-

" Kétségtelen: nagy részük elfogadja és el ismeri, hogy kiváltságos a szerepük a gyerm ekek nemzésében és nevelésében , de t ö b b e t kívánnak, Szentatya i F e I e I ő s s é g t e I j e s feladatokat akarnak válla lni az I:gyházban (. . .l
Vallon ia és Brüsszel kereszté ny férfiai és n ői (...l készen állnak arra , hogy
az Evangélium követelményei nek vonal án küzdjenek a szegények és a kisemmizettek érdek ébe n: egy s z o I i d á r i s világért. "
Egyesek tartó zkodó hall gatással fogadták ezt az ősz inte és nyílt beszédet.
Nem válik kérdésessé az egység ebben a pluralizmusban? De felvethetjük:
Milyen az egys égről alkotott felfog ásunk? Ha merev és monolitikus, félő, hogy
a feszültség szétro bbantja. De lsten vándorló népe tudja, hogy ideiglenes biroda lmában menete l, olyan egységben , amely nincs készen adva, hanem meg
kell alk ot ni, várva az Úr visszatért ét. Ez az egység az é l ő testhez hason lí t,
amely t agj ai kül ö n b ö zősé g étől csak gazda gszik, feltéve, hogy kész a halálfeltámadás áll andó húsvéti tapasztalatára.
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Az Egyház épitése
A Zsinat (LG 33) kieme li még a világiak apos tolságának következó szempontját: .. .. . A minden keresztény hívót ér intó apostolságon kívül a világ iak
még kül önféle módokon is bevonhatók közvetl enebb együttmúködésre, a
hierarch ia apostoli mun kájába, azo kna k a férf iakna k és nóknek a példájára,
akik Pál apostolnak segített ek az Evangé lium hirdetésében , sokat fáradozva
az Úrban (vö. Fil 4,3; Róm 16,3kk). Arra is alkalmasak, hogya hierarchia felvegye óket egyes olyan egyh ázi munkakörökbe, amelyek lelk i célt szolgálnak. "
Minden megkeresztel tne k hivatás a az Egyház épí tése ; azért kapták a kegye lmet és az Úr ajánd ékát (esetleg személyes kar izmát), hogy szolgálj ák lsten
orsz ága kibon takozását. A vil ágiak teh át a fel szentelt papo kkal egy üttmúködve
az Egyh áz ép íté sére hiva tottak, szo lg álatuk Kr isztua hármas, prófétai , pap i és
kirá lyi tisztjének meg felelö. A vilá gi ak így ..Jézus Krisztus áll al Istennek ked ves lelki áldozat ta" (1Pét 2,5), a ki al akulóban levö lsten országa bajnokaivá
válnak , és társulnak Krisztus bún fele tt ara tott gyöze lméhez. Igy számos és
különféle papi funkciót végezhetnek a hívek.
A II. Vatikán i Zsinat nagyban hozzájárult a világ iak fe lelösségének kibontakoztat ásához. Kia lakullak a katekét ikai csoportok hálózatai. Olyan világ i katekéták múködnek, akik tuda to san elkötelezték magukat a közösségek megújítására és a tanúságtételre. Missz iós területeken bejárják a katekéták a dombokat-vö lgyeket, hogy felkeressék a szétszórt közösségeket. Örködnek felettük,
oktatj ák öket, várva arra, hogy megérkezik a pap , aki bemutatja az euchariszt ikus áldozatot. Latin-Amerikában - de a mi országainkban is - a vi lágiak a
pap nélkül i közösségek összegyú jtöi és vezetö i. Meg tart ják az igel iturg iát , kioszt ják az Eucharisztiát. Maga a liturgia sem kizárólag a felszentelt pap ügye:
világi csoportok vele együtt készítik el ő a kommen tárokat, a hom il iát, a hívek
könyörgéseit. A lelkipásztori tanácsokban a világiak a különfél e állapotokat
vagy tevékenységeket képv iselnek az egyh ázmegyei hatóságoknál. Sajnálhatjuk, hogy a Zsinat , amely kötelezövé tette a pap i tanácsok létrehozását, nem
rendelte el a lelk ipásztori tanácsok megteremtését. Tetszölegesek maradtak,
tanácskozásuk nem dön tö.
Jegyezzük meg : a gya korlati életben , a bázis szintjén, a szervezett vagy
spontán közösségekben a világ iak nagyobb szerepet kap tak , mint azt az Egyház hivatalos dokumentuma meg jelölle. A Min isteria quaedam kezdetú (1972.
aug . 15) rendelkezés óta a lektorok és akolitusok ..intézményes" (hivatalos)
szolgálatot tel jesítenek a liturgiában. Márpedig az új kánonjog, amely az Egyházról mint társaságról tárgyal , nemcsak a felszentelt szolgálatokat, hanem
az ..intézményes " szolg álatokat is férfiaknak tartja fenn. Ugyanakkor a tény
kétségtelen : Számos plébániai közösségben nök és férfiak egyaránt felo lvasnak a miséken, ministrálnak, segítenek az áldoztatásban. A Lélek ott fúj, ahol
akar . Az említett tényben is prófétai jelet kell látnunk? Talán azt sugallja, hogy
nagyobb teret kellene juttatni a nöknek az Egyházban? A Zsinaton az egyik
4
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felszólaló atya felhlvta a figyelmet arra. hogy az Egyház hiveinek több mint
felét a nók képviselik.
Figyeljük meg még. mit mond a Lumen Gent ium a karizmákról :
..A Szentlélek az lsten népét nemcsak a szentségeken keresztül és a papi
szolgálatokkal szenteli meg, vezeti és ékesíli erényekkel, hanem ajándékait
,tetszés szerint juttatva kinek-kinek ' (1Kor 12,11), sajátos kegyelmeket is oszt
szét a h ívők minden fokozata között. Ezekkel a keg yelmekkel alkalmassá és
készségessé teszi óket különféle munkák és feladatok vállalására, az Egyház
megújhodása és továbbépltése érdekében .. ." (12)
A világiak apostolságáról szóló határozat (Apostolicam actuositatem. 3)
pedig ezeket írja : "A hívóket apostol ságukhoz külön leges adományokkal is
ellátja a Szentlélek (vö. 1Kor 12,7) . .. Ezeknek a kegy elmi ajándékoknak, még
az egyszerübb karizmáknak az elfogadásából is, szárm azik minden egyes hívónek az a joga és kötelessége, hogy ezeket az emberek javára és az Egyház
éprtésére fordítsa az Egyházban és a világban."
Ezek a zsinati dokumentumok Hl egysz erre utalnak az " intézményes" és a
spontán karizmákra. " A Lélek által felkeltett tetlekról, tanúséqtételekről, újdonságokról. profetizmusról, kontesztálásról is szó van itt, de m á s o k r ó I. mint
amelyeket az Egyház ismert intézményes keretei között megvalósít, sót néha
ezekkel egy bizonyos feszültség alakul ki" (G. Thils) . Természetesen lényeges.
hogya kar izmákat elismerje a hivatalos egyház : .Valódlsáqukat és c élszer ű
felhasználásukat illetóen azokra tartozi k az ítélet, akik elöljárók az Egyházban ,
és akiknek külónösképpen feladatuk nem a Lélek kioltása. hanem az. hogy
vizsgáljanak fe lül mindent, és a jót tartsák meg (vö. 1Tessz 5.12 és 19-21)"
(LG 12).
Az olyan karizmákon kívül , amelyek láthatóan gazdag és termékeny tevékenység forrásai. lehetséges, hogy mások bizonyos ellenkezésre sarkallnak.
Vajon Krisztus nem volt ellentmondás jele? Nagy alázatra és szegénységre
van szüksége az Egyháznak. hogy észre vegye azt a fuvallatot, ame ly az Úr
hangját hordozza.
A világiak kapcsolata a hierarchiával
Szerencsés volt . hogya Zsinat az lsten népe foga lmat használta az Egyház
jelölésére. A bibliai kép felidézi a választott nép bolyongását a pusztában.
ahol semm i sem volt megállapodotlan biztos. Elméletileg mindenki elismeri,
hogy a Zsinat alapvetóen megújította a tanítást a klerikusok és a la ikusok
kapcsolatáról. De még át kell vinni a gyakorlatba a Zsinat tanítását az egymást
kiegészrtó funkciók . szerepek helyes elosztásában. II. János Pál pápa mondolla 1986. ápr . 25-én az olasz Katolikus Akció közgyülésén: "Az Egyház alkotmánya alapján hierarchikus. van tehát hierarch ikus apostolság . amely a felszentelt szolgálatok sajátja; van a világ iaknak is sajátos apostolságuk , amely
abban nyilatkozik meg. hogy az Egyház jelen van olyan helyeken és körülmények között, ahol csak a világiak révén válhat a föld sójává ."
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A Lumen Genti'um 37. pontja leírja a papok és a világiak eszményi kapcsolatát:
" A világi hívőknek ... joguk van ahhoz , hogy felszentelt pásztoraiktól bő
ségesen kapjanak az Egyház lelki java iból , legfőbb támaszként az lsten igéjébői és a szentségi kegyelmekből ... Tud ásukhoz. ill et ékességükhöz és rátermettségükhöz mérten szabadságukban áll , sőt olykor kötelességük is, hogy
véleményt nyilvánítsanak az Egyház j avát illető dolgokban . . . A világ i hívők ,
mint minden Krisztus-hívő, keresztény engedelmességgel készségesen fogadják el rnindazt, amit a felszentelt pásztorok Krisztus képviselőiként mint tanítók és vezetők kimondanak az Egyházban . . . A felszentelt pásztorok viszont
ismerjék el és gyarapílsák a világ i hívők megbecsülését, tekintélyét és felelősségét az Egyházban; szívesen használják fel okos tanácsukat, bizalommal
ruházzanak rájuk tisztségeket az Egyház szolgálatára, hagyjanak nekik szabadságot és teret a cselekvésben, sőt b átor ítsák őket, hogy kezdeményezzenek -is ... Azt a jogos szabadságot, amely a föld i társadalomban kijár mindenkinek, ismerjék el és tisztel jék a lelkek pásztorai."
trdekes a malines-brüsszel-i egyházmegyék példáján megv izsgálni, hogyan
valósul meg ott a hierarch ia és a lai kusok közötti együttmüködés.
1983-ban nagyméretü, 700 tagból álló laikus küldöttség gyült össze az egyházmegye felelősei köré, s tárgyalt a kérdésről: " Hogy állsz, Brüsszel egyháza?" 1984 novemberében 300 brüsszeli kiküldött beszélte meg a témát: "A
missz ionárius egyház." 1985-ben 400 hívő foglalkozott a következő kérdéssel:
" Húsz éwel a Zsinat után - Hogy állunk mi?" Az egyházmegye hivatalos vezetői az első két gyülés résztvevői től véleményt kértek a további teendőkről.
Azt ajánlották, hogy hosszabb lejáratú tervben, a belga egyház jelenlegi fő
kérdésének keretében ("Új evangelizálás") s a tervezett Római Püspöki Szin6dussal párhuzamosan tárgyaljanak 1987-ben a témáról: "Világiak küldetése az
Egyházban s a világban." Mindez azt célozza, hogy hatékonyan készíts ék elő
a brüsszeli egyház 1988-as általános közgyülésél. Ezt tartották szem előtt a
brüsszeli helyi egyház 1986 novemberi fórumán: "A brüsszeli helyzet nyilatkozattételre szólítja fel a brüsszeli egyházat." Három kérdést mély ítettek el : 1.
Brüsszel kulturális helyzete (beleértve a bevándorlás kérdését); 2. Társadalmi
és gazdasági helyzet Brüsszelben (a munkanélküliség égető kérdése); 3. A
családi helyzet Brüsszelben. Ez a fórum az első szakasza a két évre terjedő
programnak. Brüsszel francia nyelvü lelkipásztorkodásáért felelős segédpüspök, a Helynökség i Csoport és a Lelk ipásztori Tanács sürgette a " brüsszeli
egyház tevékeny közegeinél " : " pozití v módon fontoljuk meg, mit is akarunk
tenni. Lelkipásztori tervet kívánunk kidolgozn i a brüsszeli egyházmegye számára, amely 1988-ban a nagygyülés megbeszéléseinek tárgyát képezi. Az 1986os fórum után tehát egy átfogó folyamat indul majd meg véleménykutatással,
mozgósílással és döntésekkel a brüsszeli francia nyelvü helynökségre vonatkozóan. A segédpüspök és helynökség i csoportja követni fogja az egész folyamatot s kívánja, hogy m ielőbb ajánlatok szüle ssenek arra vonatkozóan: melyek
a legégetőbb kérdések az egyházmegyében , s hogyan kell azokat megoldani.
Ez az 1988-as nagygyülés résztvevői számára az anyag , amit majd tudomásul
vesznek, megfontolnak, s amelyről egységes véleményt alkotnak; ez határozza
meg a következő évek munkáját. Hosszú ez az eljárás, de idő kell ahhoz, hogy
mélyreható munkát végezhessünk ..."
Nem könnyü előmozdítan i, átélni és követni az ilyen tárgyalások munkáját,
mert ezeket az ajánlásokat a gyakorlatban nem mind ig valósílják meg sem a
világiak sem a papok. A párbeszéd és együttmüködés kényes és nehéz fel-
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adat. Nagy nyitottsá got, készséget, alázatot és érettséget követel. A világiak
képviseletének szervezeti formát is kell adni (pl. lelkikásztori tanácsok), hogy
felelós és hivatalos fórumot képviseljenek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
Egyházon belül igen nehéz a párbeszéd ott , ahol széthúzó és centralizáló erők
ütköznek össze s okoznak feszültségeket. A világiak azt kívánják, hogy ne csak
szabadon kifejezhessék véleményüket, hanem meg is hallgassák óket : evangélium i légkörben a közös (megosztott) felelősséget akarják gyakorolni.
A II. Vatikáni Zsinat a testvériségben egyesült pásztorok képét idézi fel ,
akik lsten népét szolgálják. "Igy végső elemzésben az Egyház mély stru ktúráját nem a papság és a laikátus kettőssége, hanem lsten népe és szolgái elidegen íthe tetlen szolldarlt ása jell emzi" (H. Denis).
A világilak, ak ik megél ték ezt a keg yelme t, megg yőzódés se l tanúsítjá k: a
felszentelt szolgák és a világ iak páros kettősségében rejtőzik az Egyház gazdagsága, a világ megszen telésére és az evang élizálás szolg álatára. Szeretetközösségben Krisztussal, ak-i mindenkit kivét el nélkül é letszent ségre hív .

Ipacs Katalin
MARCELLO CAN DIA , A SZEGJ:NYEK APOSTOLA

Amikor néhány éwel ezelőtt először találkoztam egy népsze rű olasz folyóiratban Marcello Candia nevével , az evangé lium i gazdag ifjú története jutott
eszembe. A körülcsodált, dúsgazdag milánói gyáros élete delelójén igent
mond Jézusnak, aki ezt a felhivást intézi hozzá : "Add el mindened . .. aztán
jöjj, kövess engem." Igaz, Marcello Candia nem volt már olyan fiatal, mint az
evangéliumi törté net főh ős e , de mérhe tetlenül garoag . 1963-ban eladta 150
munkást foglalkoztató , Európa-szerte csodált szénsavgyárát és elindult a nagy
kalandra. I:lete hátralévó két évt ized ét a brazí liai szegények, lepraso k között
töltötte. 1983. augusztus 31-én, 67 éves korában hunyt el. Ot szív infarktus nem
tudott megb irkózn i hihetetlen életerej ével, munkaszeretetével; korunk féle lmetes betegsége, a bőrrák vitte el azt az embert, aki a brazil Amazonas - vidék
őserdőiben hipermodern kórházat épített minden idők l egszörnyűbb bőrbeteg
sége, a lepra áldozatainak.
lsten e csodálatos mai tanújáról sok Irás jelent meg, filmek mutatták be
vállalkozásait , interjúk sorozatát készítették vele. A nagyközönség Giorgio
Torelli újságlró és író költői i h l e tt s é g ű könyvéből fedezte fel ezt a nagy olaszt
Az 1980-ban megjelent Da ri c c o c h e era ( = Gazdag létére szeg é n n y é I e t t) c. 100 oldalas könyvecske 100 ezer példányban kelt el.
Ez is mutat ja, hogy a mai emberek menny ire szomjúhozzák az olyan történeteke t, amelye k Istent hősies fokon szolgáló személyek életét mutatják be.
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Halála után egy évvel, 1984-ben ugyanaz a milánói De Aqostinl kiadó Piero
Gheddo misszionárius alaposan dokumentált, többszáz oldalas könyvét adta
ki M a r c e II o d e i I e b br o s i c ímmel. Gheddo vég igjárja Marcello Gandia életútját, elbeszélget mindazokkal, akik ismerték öt, adatokat, tanúság tételeket gyűjt róla. Most a két értékes könyv és más kisebb tanu lmányok alapján megpróbáljuk mi is bemutatni öt, magyarul úgy tud juk, el ősz ör.

I. Milánóban
Marcello Gandiát sokan a "legismertebb olasz missz ionáriusként" tartották
számon , mások, bár nem volt orvos, az "o lasz Schwe itzernek" nevezték. A
legnagyobb brazil képes het ilap (Manchete) .Braz üla legjobb emberének"
nyilvánította. 1971-ben a brazil államelnök az ország javára kifejtett tevékenységéért a " Gruzeiro do Sul " ki tünte tést ad ta át neki. Az egyetlen külföld i, akit
eddig ez a megt iszteltetés ért. Pert in i olasz elnök "magas erkölcsi és humanitárius értékeket képviseló tevékenységéért " 1982-ben Feltrinelli-cHjjal t üntelte ki. 198o-ban II. János Pál pápa a maritubai lepratelepen homlokon csókolta a " sokat hallottam Onr öl" szavak kIséretében. Gandia , aki alázatban
gazdagabb volt mint anyagiakban , ezt válaszo lta a Manchete het ilapnak : .Nem
vagyok Brazfl ia legjobb embere. Szegény Brazllla, ha ez igaz lennel Keresztény vagyok, aki egyszerű világiként - és az is akarok maradni - válaszo lt
lsten hlvására, hogy szolgá lja legárvább testvéreit. Tek intettel arra, hogy min t
ipari vállalkozó nem szűkölködöm anyag iakban és szervezó képességekben ,
eljöttem ide, Amazonasba és felépltettem a macapai kórhá zat. Egyszerűen
csak azt csináltam, amit bár ki más meg tett volna, ha olyan lehetóségekkel
és hivatástudattal rendelkeznék, mint én." Mindez a világ legegysze rűbb dolga,
álllt ja egy olyan ember, aki tula jdonképpen már 'if júko rától elkötelezte magát
a szegények, kisemmizettek oldalán.
Marcello Gandia tósgyökeres milánói csa lád szülötte, bár születése évében , 1916-ban a csa lád éppen Nápolyban tartózkodik, ahol az édesapa második gyára felv irágoztatásán fáradozik . Marcello tehát a Nápoly melletti nyaralóban, Portlelben jön a világra, az 5 Gand ia testvér sorában harmadik ként. A
család az elsó világháború után visszaköltözik Szent Ambrus városába . Marcello élete ped ig elválaszthatatlanul hozzákötódik ; Izig-vé rig jókedélyű , szellemes , sokat beszélő milánói marad , akkor is, amikor új hazájában , Északkelet-Brazrliában telepszik le.
Gye rme kkorában lényegében úgy él, mint a tehetős milánói csa ládok csemeté i : gondos nevelés, jó iskolá k, véget nem éró nyarak San Hemő-i házuk ban , hosszú világkörüli utak. 17 éves kor ában jön el a nagy fordulat éve. 1933
februárjában , éppen slelő túrájáról robban be vidáman otthonába, amikor haldokló édesanyja látványa fogad ja . Egy tüdógyulladásba forduló , banálls influenza visz i el az alig 42 éves, szeretett anyát. A váratlan tragéd ia testileglelkileg összetöri az öt árvát, de különös módon Marcellót ; olyannyira, hogy
egy évre Uceumi tanulmányait is fel kell függeszten ie.
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Ebben a válságos időszakban ismerkedik meg a milánói egyház hires gyóntatójával, a kapuc inus P. Genisióval , aki lelki vezetője lesz és életét határozottan Krisztus követése felé irányit ja. Marcello már kiskorában gyakorta elkísér t édesanyját a milánói külnegyedek szegényei közé, de a Genes io atya
vonzási köréhez tar tozó személyek közé szegődve elhivato ttsága egyre határozottabb form ákat ölt.
23 éves korában befe jezi egyetemi tanulmányait, a legmagasabb pontszám mai szerzi meg diplomáját kémiából, majd később még biológ iábó l is. Apj a,
a Candia vegyipari üzem alap itó ja és tulajdonosa mellett megkezdődik felnőtt élete. Főként beruházási problémákkal foglal kozik, ezen a téren rendkivüli tehetségről tesz tanús ágol. Felelő sség te ljes és i d ői gé n y e s mun kája nem
akadá lya annak, hogy látogassa a milánói szegényeket. Orvosi rend e l ő t létes ít
ingyenes kezelésükre, két kézzel szórja rájuk a pénzt. Szeretetszo lgálatának
akar egyetemesebb méreteket adn i, ahogy maga mondj a: "Szeretném fel karoln i az egész ember iséget " és " az emberi boldogu lás vállalkozója akarok
lenn i" . A másod ik világháború után mega lap ítja a missziókat segítő társulatát és a " La Missione " c. folyóiratot.
Egyik barátja emléke iben Igy maradt meg ez az i d ő s z a k : " K öve te n d ő példaképnek tek intettem , nemcsak ben sőséges imaélete, hanem főkén t a benne
lüktető szolgá ló szeretet szelleme miatt . .. Mindig az volt a benyomásom
róla , hogy egyedül Istennek élt , és ezért nem volt sz üks éqe sem szórakoz ásra, sem ped ig vakác iókra .. . A társasági él et nem vonzotta, ped ig előkelő
életszinvonalon élhetett volna . Inkább a baggio-i (Milánó egyik legnyomorúságosabb és legrosszabb h írű külvárosa) szegé nyeket látogatta és segítette .
Néha nyomorúságos lakásaikból tetvesen tért haza. . . Marcello számára ez
a sze retetszolgálat a világ legtermészetesebb do lga volt, senkinek sem dic sekede tt vele ."
Mivel már itt lenne a családalapitás pillanata, barátai, testvérei egyre csak
az asszony-keresésre buzditják. A viccel ődésre egyetlen mondattal válaszol"Ha egy személyhez kötöm magam, mi lesz a több iekke l." Apja is aggoda lomrnai követ i fia sorsát, tú lzottna k tartja vallás i buzga lmát , nagylelkű adakozásait , de igaziból sohasem akadályozza, talán inkább csak "k edves bo londna k"
véli. A legnagyobb félelme az, hogy papnak megy és nem lesz, aki a gyára t
vezesse. A három leánytestvér er re nem alkalmas, az öt ödik gyerek ugyan
fiú , de még kicsi.
Marcell o számára azonban a Gondv iselés más utat jelölt ki, nagy tisztele ttel tek int az egyháziakra, de magát nem t artja sem m élt önak, sem alkalm asnak a papi pályára . 1949-ben az idős és megro kkant eg észségű édesapa lemond a gyár vezet éséről , a fe l elő s ség et te lj es egészében f ia váll ára helyezi.
A remek vállalkozó szellemmel re ndelkező fiatalember kibóv lti a gyárat , új
épftkezésekbe kezd, éjt napallá téve dolgozik, mert közben persze sem a
szegényekrő l , sem lassan körvonlaződó missziós hivatásáról nem fele dkez ik
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meg. Orvos i tanfo lyamokat szervez misszióba induló szerzetese kne k és fedezi
a missziókbó l haza-haza t érő misszionáriusok orvos i ellá tásának költsége it.
Marcello Gandia élete új fo rdulópon tjához jut, amikor megi smerkedi k egy
rendkfvüli emberrel, Aristide Pirovanóv al, a PIME (a Milánói Külmissziók Pápai
Intézete) misszionáriusával. Msgr. Pirov ano Brazflia észak-k eleti részén, az
Amazonas folyó északi deltájánál, közvetlenül az Eg ye n lft ő közelében fekv ő
Macapá város püspö ke. E két rendklv üh embe r k öz ött életreszóló bar átság
sz öv őd lk , Ez az ismerets ég Gand ia számára a Gondv iselés akaratát je lzi: miszsziós hivatása megerő söd ik és konkretizá lódik. Eddig semmiféle l e h et ő s é g et ,
más földrészt sem zárt ki, t éként Afrika érdekelte. Most már tud ja, hogy lsten
őt l s Brazfl iába hívja. A terv megvalósf tása elé azonb an ezer meg ezer akadály
to rnyosul. 1979-ben a G e n t e c. hetilapnak adott interj úban ezeket mondj a:
" Egyet emista korom ban kezdtem el komoly an érdek l ődn i a szegények
iránt. Részt vettem azokban a karit atf v társulatokban, amelyek alarnlzsn álkodva a szegények nyomo rát akar ják enyh ften i. Ekkor ismerkedtem meg azokkal a rettenetes problémákkal, amelyekke l a szegényeknek naponta fel kell
venniük a harcot. A szemem elé táru ló ké tségbeejtő emberi sorsok a szfvem
mélyéig megrendftettek. Az etióp iai háború idején a páviai egyetem hallgatója
voltam. Egyik tanárom , Null i professzor gyakran beszé lt nekünk az etiópokról.
Az etióp népnek - mondotta - nem arra van szüksége , hogy meghódftsák,
hanem arra , hogy segftsé k. Null i professzor olyan megindftóan ecsetelte a
szegény országok sorsát , hogy már akkortól álmodoztam azon, mit tehetnék
értük. De amikor útr akészen álltam, valam i mind ig közbejött. A háború alatt
katonának vittek, a hábo rú után apám gyárát kellett lábra áll ftanom . 195D-ben
már megvettem a repülőjegyet, de apám hirtelen halá la miatt rám szakadt az
üzem vezetésének összes terhe. Ismét vártam tehát , de közben egyre csak
érlelődött bennem az elh atáro zás, hogyelado k mindent és indulok. 1955-re
az üzemet felújftottam, teljesen gépes ftettem , valóságos gyöngyszem lett belőle . Ha akkor el tud tam volna adn i, nagyon jó üzletet csináltam volna. De
1955. ok tóber 22-én éjj el iszonyú roba j ébresztette fel a várost , felrobbant egy
gáztartály és porrá zúzta a gyárat. Mindent újból kellett kezdenem , nem hagyhattam , hogy munkatársaim, munkásaim az utcára kerü ljenek."
Egy év múlva a hitelek és a munkások derekas helytáll ása jóvoltáb ól a gyár
új ból mű k öd ik ; közb en, hogy a m egre n d elő k ne maradja nak el a nápo lyi gyárból látják el őket . Gandia, mint te stvéreire, úgy számíthat munkása i hő s i es
ségére az újjá épftésben, mert maga 'is testvérk ént kezeli ő ket. Volt gazd ájuk
iránti szeretetü k és hű ség ü k legszebb megnyilvánulása az lesz, amikor szerény f ize t é sü kből is támogatj ák sok év elmú ltával a brazíl iai missziót. A
szerenc sétle nség után még csak fo kozódik Gandiáb an az utazás vágya. 1957
decemberében frja msgr . Pirovanónak : " Oszintén mondhatom, az a táv lat,
hogy egy napon Mac apában szolgálhato m Önt, nagy le l kie rőt kölcsönöz. Persze amfg a sz e r e n csé tl e nség b ő I adódó óriá si anyag i problémá k meg nem oldódna k, szóba se jö het, hogy minden t itt hagyjak. De nagyo n kérem, imádkozzék értem, hogy az Úr kegyelméből élve megértsem, mi a szándéka velem.
Ha lsten akar ata az, hogya misszióba 'mduljak, akkor biztosan elér kezik az a
nap is, amikor a nehézsége k megoldódnak."
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1957-ben első alkalommal látogatja meg msgr. Pirovanót amazon i missziójában. Vele együtt tervet készít egy nagy kórház létes íté sére. Alapo s terepszem le
után Ici is választják az alkalmas helyet Macap á, a ma 130 ezer lakost számláló város mellett, a fenséges Amazonas folyó torkolatától északra . 1961 - től
nagy hajószáll ítmányok ér kezne k Macap á folyami kik ö t őjé b e, Santanába. Candia küld i Olaszorszából az építöanyagot, a cementet , betont, esempé t, li nóleumot, majd mütőasztalt , tolókocsit, ágyat, gyógys zert; meg kezdőd ik a hipermodern kórház építése. A sz állltm ányok még évekig érkezne k, Cand iának sikerül gazdag baráta it is bevonn i tervébe, sokan nagylelküen adakoznak, mások csök kentett áron bocsátják rendelkezésére a szükséges dolgokat. Az apja
(CamilIo) és édesanyja (Luig ia) emlé kére Szent Kamillr61 és Szent Lajosról
elnevezett kórház kezd valósággá váln i. Cand ia egyre gyakrabban utazik Macap ába. hogy köze lről ls kísérhesse az építkezés i munkálatokat.
1963 végre a visszavonhatatlan dön tés éve, eladja a milánói gyárat , bár
becs ületb él még egy darabig az új francia tula jdonosokkal marad , hogy elhárítsa útjukból az olasz világba való beilleszkedés akadálya it. 1985. jún ius 7-én
indul Brazíl iába, most már nemcsak mint látogató. Néhány nappal korábban
a PIME milánó i közpon tjában msgr. Pirovano emléke zetes szertartás keretében átnyújtja neki a missziós feszületet, majd kikí séri a rep ül öhöz. amely új
hazájába viszi.
Elhatározása senk it sem lep meg, hiszen láttuk , nem hirtelen jött megvilágosodás eredménye volt . Ahogya róla készült ..Beteg voltam és meglá togattatok" c. dokumentumfilmben vall ja : ..Szó sem volt hirte len , villámcsapásként é r k ező döntésről , életem irányváltoztatásáról, hanem i nkább a helyzetek,
gondolatok ér lelödésének logikus végkifejletéröl. " Ha a dön tés nem is volt
meglepő, sokan őrült ségnek tartj ák. ..Van elég szegény Milánóban is, t ö rőd j
velük" - mondják egyesek . Mások szerint sokk al értelmesebb lett volna, ha
Milánóban marad , folytatja válla lkozói tevékenység ét , sok pénzt keres és odaadja a brazíliai szegényeknek... Nem elég egyszerüen csak anyagi támog atást
nyújtani - válaszol ja Marcello. Vállalni kell az életet a szegényekkel együtt,
már amennyire ez lehetséges. Túl kényelmes [enne, ha itthon maradné k, élném a gazdagok kényelmes életét, és azzal nyugtatnám lelki-ismeretemet, hogy
a fölösleget úgyis a szegényeknek adom. Hivatásom az, hogy hozzájuk menj ek
és közöttük éljek." Voltak olyanok is, akik azzal érveltek, hogy nincs értelme
az egyén i akcióknak, a fej lődés problémájára csak politikai síkon lehet megoldást találni. ..Helyes - válaszolja nek ik Marcello Candia. Sőt , bizonyára ti
magasabb értelm i képességekkel rendelkeztek, mint én. Sokra becsülöm ,
hogy ti derék és okos emberek a po litika terén fáradoztok a történelmi változásokért. Nekem csak egy dologhoz van tehetségem, ahhoz, hogy lehajoljak
a szenvedőkhöz , akikben testvéreket látok . Ha megenged it ek, add ig Is, amíg
a ti pol itikai tevékenységetek érlelődik, én csinálom tovább a munkámat. Testvéreimnek ma van rám szükségük, nem várha tnak. Indulok hát hozzájuk , és
velük együtt várlak benneteket."

56

II. Brazíliában
Marcello Gand ia e ls ő macapai t apasztalatai dr ámainak bizonyul nak; nem
várt nehézségekbe ütk öznek. Leghú ség esebb támasza msgr. Pirovano már nem
macapai püspök, a rend i káptalan a PIME legföbb elö ljárójává választja, tehát
már Olaszországban él. (K és őbb élet ük útv on alai még keresztezi k egym ást,
mert msgr. Pirovano visszatér a braz íl missziób a; jelenleg a maritub ai lepráso k
között él.) Gandia lényeg ében magányos világ i misszion árius, nem áll mögötte
teki ntélyes szerzetesrend , ame ly szava tol ná tevék enységét, szo llda rlt ást válla lna vele a nehézségek közepett e. Bár a PIME égisze alatt végzi missziós munkáját , mégsem tartozik teljesen hozz áj uk. Kezdern ényez éee it nem min dig teszik
magukévá , nem mindig azt tart ják sürgösnek, amit Ó, nem egy eset ben kifo gásol ják módszereit. Ne feledjük , Gand ia az ön ál ló döntés ek embere, megszekta, hogy gondo lkod ik, terve z, mások ped ig végrehajtj ák utasí tásait.
A másik leküzdhete tlennek t űn ő nehézséget a hatós ágo kkal t ört énő kapcsolatteremtés jelenti. A mindenhol veszélyt, összeesk üvést vélö katon ai ko rmány helyi képv iselói nem tudj ák elképzeln i, mit akar egy dúsg azdag ol asz
az amazonasi ő s e rd ő k b e n. Márped ig a ható ságo k eng edé lye, erkölc si-anyag i
támogatása nélkül minden eröfeszítés hiábava ló. A kapcsol att erem tés fontos
láncszeme lenne a nyelv , ame lynek elsajátítása nem olyan egyszerú. Máig is
rejtély, hogyan sikerült megértetnie magát ola sz-portug ál keverék nyelvén !
Mindezeket tetözte még a gyilkos egyenlítói égha jlat, a szegé nyes életkörülmények; föként a kezdeti idösz akban az európai ember számára felfoghatatlan nyomor, a gyomrot ingerló betegségek, a piszok és a szegénységge l járó
erkölcsi lealacsonyodá s meg tapaszta lása nap mint nap. A hig iéniára kényes,
széphez, múvészethez, luxu shoz szokott emberne k nem ki s harcot kell megvivnia. De, amint életének tanúi állítják, semm i sem tudta megt örn i elhivatottságát, életörömét, derúre, op tlrnlzmusra haj ló ter mészeté t. Minél több retten ettel találkozott, anná l inkább tudta, hogy itt a helye . Marcello Gand ia közel két
évtizedet élt brazíl földön, bár a teleket Olaszországban töltötte. Mozg alma
dön té szerepet játsz ott nemcsak az anyagiak gyúj té sében , hanem a missziók
i ránti érzékenység felke lt ésében is. TV-ben szerepel, interj úkat ad, fil mek, diasorozatok készülnek missziós t evékenység éröl.
Viszonylag rövid br azil iai élete során Marcello Gand ia 14 nagyszab ású
missziós tervet valósft meg , kezdve az ötlettól, az engedé lyek megsz erzését ől , az anyag iak elóteremtésétöl, a munkatársak kiválasztását ól a konkrét kivitelezésig . A legimpozánsabb vállalkozás kétségkí vül a macapái kórh áz, ame ly
már önmagában is nagy tervek megvalósulásának sorozata. Maga az épü let
8500 négyzetméteren terül el, egyszerre 150 beteget képes befogadni. I:vente
4800 fekvö beteg , további 28 ezer kezelésre, elsösegélyre szo ruló személy
fordul meg ben ne. A kórház mellett a következö épületek so rakoznak még : az
ápoló sze rzetesn ök háza, a kam illiánus atyák részlege (1975-ben Gandia átengedi nekik a kór ház tulajdonj ogát és igazgatását), a kamilliánus szem inárlurn, a Gand ia számára fennta rtott részleg, bö rgyógyászati köz pont lepra57

kutató intézett el és leprás betegeket ápoló rendelővel , végül a raktárak sorozata. Cand ia volt lakása jelenleg az életmúve folyta tását biztos ftó ..Dr. Mar cello Candia ala pltv ány" székhelye.
A kór ház épftésével párhuzamosan Cand ia megkezd i a vidék nyo morának
felmérését, tájékozódik, gyötrődik hol seg itsen előbb, mi a l egsürg őse bb . 1967től kezdve látogatni kezd i aMacap ától 400 kilométernyire délre f e kvő Maritu ba
állam i lepratelepé t. A látvány sz fvet tépő , 750 számkivetett, elkü lönftett, soha
meg nem látogatott emberi szörny él itt, szin te teljesen magára hagya tva. Elkezdőd ik t ehát újból a kilincselés a korm ányh ivatalok bürok rat iku s útvesztő jé
ben . Engedélyre van szükség , hogy kunyhókat épfttessen a betegek nek, meg szervezze gyógykezelésüket, hogy rendszeres lelki és fizikai ápolásuk ra sze rzete s á pol ó nővé re k és misszion ár ius pa pok élhessenek velük. Mind ez hosszú
évek kitartó, makacs munkáját veszi igénybe. Jelenleg a telep lepr ásain kív ül
az ott él ő 4 PIME s z e rz ete s n ő és 2 misszio nárius (egy ikü k Pirovano püspök)
a körn yék 20 ezer lakosán ak is lelki és egészségügyi támasz a.
Cand ia valóságos fo rradalmat valósít meg a leprások gondozásáb an. Embertelennek t artja, hogya csa ládok és a társadalom kiveti ő ke t , hisze n a lepra
ma már gyógyítható. Megszervezi te hát, hogy otthonai kban kap ják meg a
szükséges gyógykezelés!. A mac apái kó rházban évente 25-30 személyt készít enek fel arra, hogy vándorápo ló ként felkeressék a betege ket , miu tán fel kuta tták a környék összes tepr ását. Ebben az emberfelett i munkában Marcello
Cand ia nemc sak a gondo lkodó, t e rve ző és pénztá rcáját nyitogató személy
szerepét töl ti be, hanem jelen van szí vével és két kezével is. Leh ajol a leprától el torzult emberekhez és ápolja sebei ket, órá kat tö lt társaság ukban és hallgatja panasza ik . szenv edé seik árad at át, imádkozik velük, a szentmisén béke
kézfogást vált a kézként feléje nyújtott cson kokkal. I:s ráadásul - a leprá soknak foga lmuk sinc s rnlért, úgy gondolják ross zul értik idegen kiejtése miat t végné lkül hálálkodi k, kös zönet et mond , hogy Kr isztust szolg álhatja ben nük .
Egy jellemző és akaratától függetlenül híre ssé vált epizód. 19SD-ban a Maritubába látogató pápa kérdőe n néz körül, Ma rce llo Cand iát keresi, ak iről már
annyit ha llott. Marc ello ugyanis nem a hatóságok köz ött foglal helyet, hanem
egy tolókocsis leprást legyez, aki erre egye dül már nem képes , mert a betegség mindkét kezét elemésztette .
A mar itubai lepratelep után következik a Belémtől délre f ekvő pralai le pratelep, majd kisebb kórházakat új ít fél , egész falvakat segít, pl. a macapái egyházmegye Calcoene hely ségét. Ebben a faluban egy apáca a ..plébános " .
Candia orvosi rendelőt, felnőtt iskolát és kult úrházat építtet a lakosságnak. A
macapái fo lyami kikötővárosban, Santanában otthont ad fogyatékos és árva
gyermekeknek (torna teremmel, tizioteráplás központtal), és szakma i iskolá kat
létealt számukra. A c ölöpökre épült városrészben pedi g a lakosok végre nem
saj át szennyv izüke t, hanem csapvize t isznak. A csatornázás befejezéséhez.
Marcello halá la után két leánytestvére is hozzájárult anyagiakkaI.
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Külön fejezetet érdemel a Marcello Gandia ált al braz il földön megvaló sitott két kármelita kolostor. Az egyik 1977 óta mű köd ik közvetlenül a macapái
kórház mellett, a másikat már halála után 1984-ben , három növére jelenlétében szentelik fel. Az egyiket Lisleux-i Szent Terézröl a másikat ped ig Avila i
Szent T e r é zrő l nevezték el, és 4-4 firenzei kárme lita növérne k adna k otth ont.
A növérek a szemlélödésen kIvül részt vesznek a lepr ás betege k kezelésében,
a magatehetetl eneknek segftenek a háztar tásban I s, A macapá i 4 kármeli ta nő
vér a kolostor körzetében lakó kb. 300 leprást látogat ja rendsze resen. Marce llo
még a szokásosnál is több energiát , gon'doskodást, szeretetet fektetett e két
kármelbe. Giorgio Tore lli szép hasonlattal (talán a legtö kéletesebben kif ejezve Marc ell o szándék át) azt Ir ia, hogy az apostoli munk ának az imából táplálkozó energ iaforrásra van szüksége , nélküle összeoml ik. A kórh áz, a lepratelep, az árvaotthon a riói favelában létesftett isko lák hogyan működhe tetné 
nek, ha nem tápláln á őket az ima " elektromos központja " .
Marcell o Gandia életében a legnagyobb helyet az ima foglalta el. Amikor
emberfel etti munkabirásárói, soha ki nem merülő életked véről fagg atják, Igy
vall : "N inosenek titkaim, vagy ha vannak , olyan tito król van szö, ami bárki
számára elérhe tő. Egyetlen dolog a lényeges, az Istennel való bel s ő egység
és ez megvalósu lhat az imán, az elmélkedésen , a szemlélödésen kere sztül.
Egy Istennel töltött óra bárm ilyen munkához megadja a szükséges ener giát.
Első az ima és csak azután következik az apostoli munka ."
Gandia élet ének egyik kiváltságos tanú ja, Pirovano püspök mondja róla:
"Marcell o imaélete mindig nagy hatást tett rám. RendkIvül mozgékony volt,
megállás nélkül dolgozott, tervezett, beszéll, hogy meggyőz zön. Olyan volt,
mint egy örökké műk öd ő motor. De ezt az egész hatal mas tevé konysége t átitatt a az Istenn el való egység , az életté váló szüntel en ima, hiszen semmi más
nem érdekelte osak lsten , a szegé nyek és a szeretetmű ve k. Nem hiszem, hogy
voltak egyéb gondo lata i, szerelmes volt Istenbe , a fájd alomtól vonag ló ember iségbe , amelyet útjába helyezett az Úr."
Marcello Gandia kétszeresen szerencsés emb er. El őször , mert lsten elhalmozta ajándékokkal: gazdagsággal , tehetséggel , jósággal. Szép moso lyú,
m egn yerő, divat os mai kifejezéssel élve, karizmatikus ember volt. De, ami a
legfontosabb, jól gazdálkodott a kapo tt talent umokkal. " Gazdag létére szegénnyé lett, hogy szegé nysége állal mások meggazdagodjanak."
III. Interjú Emília Candlával

Közös ismerósön keresztül kerültem kapcsolatba Marce llo Gandia Rómában élő húgával , Emíl ia Gandiával. Az öt testvér köz ül csak Marc ello nem él.
Az Emfliával f olytatott beszélgetés, amelyet itt közlök , hozzásegítetl ahhoz,
hogy még teljesebben megért sem Marcello életműve j elent óségél.
K: A testvérek hogyan fogadták Marcell o elhatározását, azt hogy Brazíli ába
megy miszi onáriusként, és vagyonával együtt életét is a szegények szol gálatába állItja?
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V: Jól, sőt nagyon jól. Nem volt közöttünk semmiféle nézeteltérés; mi testvérek mindig is osztoztunk törekvéseiben. De mindannyiunk közül talán én
voltam az, aki a leginkább magaménak ére ztem vallási meggyőződését, eszméit, v álaszt ásalt. Amikor a nagy elhatározásra sor került, mi már mindannyian
családot alapítottunk, míg ő m indenről lemondott, hogy eszményeinek élhessen. Helyesnek tartottuk tehát, hogy végre ő is megvalósítsa mindenkori vágyát.
K: Milyen volt Marcello Candia, mint testvér?
V: Rendkívül gyöngéd és ragaszkodó, min dig részt vell életünkben annak
ellenére, hogy rengeteg elfoglaltsága volt és anny i embe r sorsát vállalta magára. Mélyen gyökerezett benne a család iránti hűség érzése. Ki lométerekben
számítva igen-igen távol volt tőlünk , de lelkileg mindig nagyo n közel, állandóan jelen volt életünkben.
K: Mi lesz fivére életművéne k sorsa rnost, hogy már nincs közöttünk?
V: Albert Schwe itzerre gondolok. akinek kórházáról már senk i sem beszél . ..
Fivérem még életében gondoskodott arról , hogy műve ne maradjon folyt atás
nélkü l. Emlékszem, volt neki egy kis füzete, amelybe bejegyezte azoknak az
íróknak, szenteknek, gondolkodóknak egy-egy rnond ását, akik a ·Iegnagyobb
hatást tették rá. Ezek k özött volt Machiavell'i egy mond ása, amelyet gyakran
felolvasott nekünk is. Egy fejedelem tehetsé ge nem a kormányzásban mutatkozik meg, hanem abban. ha úgy rendezi el a do lgait, hogy azok nélküle is
működnek. Marcellónak is gond ja volt arra , hogy halála után életműve ne
omo ljon össze, bár meg volt győződve arról is, hogy az 'isteni Gondvisel és
bármilyen emberi tevéken ységet helyettesíthet. A macapá l kórházat pl. a brazil kamill iánuso knak ajándékozta . mivel járatosak az egészségügy területén.
Halála előtt nemsokkal pedig létrehozta a róla elnevezett Alapítványt, amelynek tagjai rendszeresen Braz íliába utaznak, hogyellenőrizzék az általa létrehozott missz iós művek munkáját. Mi testvérei utoljára 1984-ben jártunk Brazíliában az általa létesített másod ik kármel fe lszentelése alkalmából. De nem
a mi felada tunk . hanem a ..Dr. Marcell o Cand ia Alap ítvány" tagja ié, hogy tökéletesen magukévá tegyék a testvé rem által vallott szolgáló szeretet szellemét ,
és ebb en az irányban marad va folytassák életművét.

Magyar pap i lelkigyakorlat
jú l. 13. estétől (18 óra 30) 17. regge lig
Helye : München . Schloss Fürstennied
Vezeti : P. Dr. Kozma György S. J.
Jelentkezés : Hegyi György , A-1030 Bécs. Gerlgasse 10/3
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AZ EGYHAZ SZAVA

"TARTSUK ELEVENEN ASSISI SZ E LLEM ~ T1 "
Az elmúlt félév egyik le gk iemel k edőbb egyházi és poli tikai eseménye kéts égkfvül
az 1986. okt éber 27·én Assisiben magatartott béke-Imanap volt . II. János Pál pápa
kezdeményezésére és részvételével a keresztény egyházak és egyházi közösségek,
valam int a vil ágvall ások vezető i együtt Imádkoztak, eszm él ődtek . hogy vil águnk t öré.
keny és feny egetett békéj ének megvédéséhez kérj ék az Ist eni segftséget . Az esemény.
nek világviszonyl atban nagy teret szentelt ek a t ömegtájékozt atási eszközök. Maga a
pápa hónapokig szinte mlnden alkalmat megragadott, hogy vissz atérjen értel mezésére,
je lent ésére. Egyben - mint egy . apologla suí" -t. ént teológiali ag ls igazolt a ezt a tág
értelemben vett . ökumentzrnust" azok vádjával szemben, akik szinkret izmust (a vallások és hitek összekeverését l látták benne . F ő l eg az 1986. december 22-I, a biborosokhoz Intézett beszédében fejt ette kl - a Zsin at t anítása alapján - . Assl sl szellern ének" teológiáját. Most ezt a dokumentumot - a bevezető és a befeje ző pontok
elhagy ásával - teljes ford ftásban közöljük. De megemlftjük , hogya pápa az 1987.
január t -re (dec . t t- én) kladott békeüzenetéb en ls azzal fordult a hívökhöz. fő leg a
keresztényekhez, hogy kötelezzék el magukat a béke keres ésére - Imában és elrnélkedésben - úgy,ahogy ezt az Assisiben megtartott béke-Imatalál kozó érzékeltette.
Telje s egészében Assi si .szellemének" szentelte karácsonyi üzenetét ls , amelyből
két ponto t Idézünk.

A karácsonyi

ü z e n etbő l

" Róma püspöke még egyszer köszönetet mond mindenklne k: a keresztény
egyházakhoz és egyházi közösségekhez tartozó tes tvéreknek, a nem kere sztény vallásokhoz tartozó testvére knek . Köszönetet mond mindny áj unkna k
egyenként azért a külön leges napér t, amelyen
- szemben a föld hatalmassága ival, amelyek mérhe tet len gazdagságot
ölnek bele a fegyvergyártásba, elpazarolják a drága er őforr ásoka t és apokalipti kus pusztlt ással rém ítenek ;
szemben ezekkel a fenyegetá hatalmakkal ; elhatároztuk, hogy szegények leszünk:
- szegények, mint Krisztus, lsten Fia és a világ üdvözítője ;
- szegények, mint Ferenc, Krisztus beszédes képmása ;
- szegények, mint annyi nagy lélek, akik megvilág ították az emberiség
útját.
Ezt határoztuk, mivel nem áll rendelkezésünkre más eszköz, mint a szegénység és a gyengeség hatalma: egyedül az imádság és a böjt ...•
"Testvéreim, szerte a földön! Ha lsten enny ire szeretett bennünket, hogy
ember l ett velünk, hogyne szeretnénk mi is egymást egészen add ig, hogy megosztjuk másokkal mindazt, amit valamennyiünk örömére adott? Egyedül az
adakozó szeretet alakíthatja át boly gónk arculatát úgy, hogy a szellemeket
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és a szíveket a testvérisé g és a béke gondolatai felé ford ítja. Világunk férf iai
és nói! Krisztus azt kéri , hogy szeressük egymást. Ime, ez karácsony üzenete ,
ezt kívánom mindnyá jato knak teljes sz f v ernb ő l . "
Beszéd a Bíborosi Kollégiumhoz és a Római Kúrlához
1986. dec. 22·én a pápa fogadta közvetlen rnunk at árs al t, a bíborosok at és a Római
Kúria tagJait, kikhez hosszú beszédet intézett . Miut án köszönetet mondott karácsony i
Jókfvánságaikért, amely eket az új dékán, Agnelo Rossl blboros tolm ácsolt, a szokást ól
eltérOen nem vázolta az eltelt év egyházi eseményeit, hanem az okt . 27·1 assisi béke.
Imanapra Irányftotta a figyelmet, amelyre leginkább f elfigyelt a világ. Az 1. pont bevezetOje után a pápa Igy folytatta :

..2. Ez az esemény számomra olyan j e l en tősn ek túnik, hogy önmag ában
elmé lyült eszmélődé s re serkent bennün ket : világítsuk meg egyre jobban jelen tését lsten örök Fia megtestesülése fényében , amelyr e karácsonykor emlékezünk. Mert vilá gos, hogy nem elégedhe tün k meg magával a ténnyel, az imanap
sik eres megrendezésével. Az Assisi Nap kétségtelenül arra ösztön öz mindenkit, akinek személyes és közö sségi életét a hi tmeggyőződés irányít ja, hogy
vonja le belőle a következtetéseket a békéről alkotott elmélyült ebb felfog ás
és az érte vállalt újabb elkötelezettség területén. De talán az imanap fől eg
arra szólí t benn ünket , hogy keresztény és kato likus hitünk fényében ..értel mezzük " az Assisiben történt esemény t és annak j elentését. Csakuqyan az
ily en horderejű esemény megfelel ő érte lmezési kulcsát a II. Vatikáni Zsinat
tanítása nyújtja nekünk , amely megle pöen egyesítette a biblia i kiny ilatkoztatáshoz és az Egyház hagyományához való szigorú h űség et korunk szükség letei nek és nyugta lansága inak tuda tos ításával, amely röl szarnos beszédes ,jel'
tanúskodik (vö. Gaud ium et spes 4).
3. A Zsinat több ízben kapcsolatba hozta az Egyház önazonosságát és küldetését az emberi nem egység ével, föleg amikor az Egyházat így hat ározta
meg :
.. .. . az Egyház Krisztusban mint egy szakramentuma, vagyis jele és eszköze
az Istennel való bensöséges egyesü lésnek és az egész egységének" (Lumen
genti um 1; GS 42).
Ez a gyökeres egység, amely az emberi lény önazonosságához tartoz ik ,
az isteni ter emtés misztér iumán alapul. Az egy lst en, - akiben hiszünk , Atya,
Fiú és Szentlé lek, Szentháromság , 'cl Genezis teremtéselbeszélése szerint (vö.
Ter 1,26kk; 2,7,18-24) - különleges figyelemmel teremtette a férf it és a n őt .
Ez az állítás mély igazságot t artalmaz és k öz ő l : az egész embe ri nem, minden
férfi és n ő egyetlen ist eni eredetét áll ítja, ami az isten i képmás egységében
tük röződ ik. Minden ki lelkében hordozza (vö. Ter 1,26), és önm agától közös
cél felé irányít (vö. Nost ra aetate 1)... Magadnak (magad h o z) te remt ettél
minket, Urunk - kiál t fel Szent Ago ston , az ére tt go ndo lkodó, Vallom ásai elejé n -, és nyugtalan a szívün k, amíg meg nem nyugsz ik tebenned !" A Dei
Verbum kezde tú dogm atik ai konstitúció kij elenti: " Ist en, aki az Ige által teremt (vö. Jn 1,3) és tart fenn mindent, a ter emtett dolgokban örök tanúb izony-
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ságot tesz az emberek előtt önmagáról (vö . Róm 1,19-20) ... Szün te lenül gondját viselte az emberiségnek, hogy mindazoknak örök életet adjon, akik áll hatatos an kitartanak a jóban és keresik az üdvösséget (vö. Róm 2,6-7)" (DV 3).
Ezért csak e g y e t I e n isteni terv létezik minden e világra jövő ember számára (vö. Jn 1,9), egyetlen őselv és cél, bárm ilyen legyen bőrének színe , történelmi vagy földrajz i he lyzete , amelyben él és cselekszik, bárm ilyen a kultúrája , amelyben felnött vagy kife jezi magát. A különbözőségek kev ésbé je lentő
sek az egységhez viszonyítva, ame ly gyökeres, alapvető és meghatározó .
A. Az egyetlen és végleges isteni terv középpontjában Jézu s Kr isz1us áll,
aki lsten és ember, " aki ben az ember meg talál ja a vallásos élet te ljességét;
lsten őbenne engesztelődött ki a világgal " (NA 2). Am int nincs férti vag y n ő ,
aki ne hordaná magában az isteni eredet jeiét, úgy senki sem maradhat a
.rrrindenkl ért meghal t" Jézus Kr isztus, a világ Üdvözítője (vö . Jn 4,42) múvén
kívül vagy annak peremén. "Vall anunk kell: a Szentlélek mindenkine k módot
ad arra - lsten t udj a, miképpen - , hogya húsvét titkában részesed jé k" (GS
22).
A Timóteusnak írt első levélben olvassuk : ,,(Isten) azt aka rja, hog y minden
ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az lsten, egy
a közvetítő lsten és ember között : az ember Kr Lsztus Jézus " (Him 2,4-6).
Az emberi nem teremtményi egységét és Krisztus üdvözítő múvének egységét s annak ragyogó misztériumát képvise li az Egyház mlnt szol gáló és eszköz; ez a titok nyilvánult meg világosan Ass is iben, a vallásfelekeze tek különbözőségei ellenére, amelyeket nem rejtettek és nem enyhítettek.
5. E misztérium fényénél ugyan is a különböző ségek, elsőso rban is a vall ási
kü l ö n b ö z ő sé g ek, amennyiben nem felelnek meg lsten tervéne k, más rendhez
tartoznak. Míg az egység a teremtésböl és a megváltásból ere d, tehát " ist eni"
rendhez tartozik, a különbségek (a vallási megoszlások is) inkább " emberi
t é n y ez ő t ő l " függnek , és meg kell szüntetni őket a teremtésből fakadó nagyszerú egységterv fokozatos megvalősításával. Kétségkívül vannak olyan k ülönbségek, amelyekben az lsten által a népe knek adott gén iusz és lelki "g azdagságok" (vö. Ad gentes 11) tükröződnek. De nem ezekre utalok, hanem
azokra a különbözőségekre , amelyekben a történelem során a gonosz szellemtől félrevezetett emberi szellem korlátai, fejlődése és hanyatlása nyilatkoznak
meg (LG 16).
Az emberek gyakran nincsenek tudatában a köz ös eredetbő l és rende ltetésbői fakadó , az egyetlen isteni tervből szárm azó gyö keres egy ségüknek ; és
amikor különféle és egymással össze nem egyeztethető vallásokat köv etnek,
azt ér ezhetik, hogy megosztottság uk legyőzhetetlen. De ennek ellenére bele
vannak foglalva lsten egyetlen, Jézus Kriszt usban megvalósuló tervébe : Kr isztus ugyanis "bizonyos módon egyesült minden emberrel" (GS 22), még ha ők
ennek nincsenek is tuda tában .
6. Istennek az emberiségre vonatkozó nagy tervében találja meg az Egyház
önazonosságát és feladatát " mint az üdvösség egyetemes szentsége", tehát
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éppen mint az Istennel való bensöséges egyesülés és az egész emberi nem
egységének jele és eszköze" (LG 1). Ez azt jelenti, hogy az Egyház arra van
hivatva, hogy minden erejével (az evangel.izálással, 'i mával, párbeszéddel) igyekezzék megszüntetni az emberek megosztottságát és helyreállítan i azok egységét, akik eltávolodnak eredetüktöl és végcéljuktól s így egymás ellenségei
lesznek. De jelenti azt 'is, hogy az egész emberi nem, bonyolult története során, különbözö kultúrá iva l arra hivatott, hogy " Isten új népévé váljék" (LG 13),
ame lyben meggyógyul, megszilárdul és telemelkedik lsten áldott egysége az
emberrel és az emberi csal ád egysége. " Isten népének katolikus egységébe,
amelyelóre jelzi és el őmozd ítja az egyetemes békét, minden ember meg van
híva. Különféle módon, de ehhez az egységhez tartoznak vagy ehhez vannak
rendelve mind a kato li kus hívök, mind Krisztus más hívei , mind pedig általában valamennyi ember, akiket az lsten kegyelme meghívott az üdvösségre "
(LG 13).
7. A teremtés és a megváltás eseményére alapozott egyetemes egység
nyomot hagy az emberek étö valóságában , a különbözö vall ósokhoz tartozó
emberek életében. Ezért a Zsinat arra szólította fel az Egyházat, hogy fedezze
fel és tisztelje az Ige magvait, amelyek jelen vannak ezekben a vallásokban
(Ad gentes 11), és azt állította, hogy mindazok, ak ik még nem fogadták be az
Evangéliumat, lsten egyetlen népe legföbb egységéhez van nak " rendelve" ,
amelyhez lsten kegyelme, a hit és a keresztség ajándéka révén már valamennyi keresztény hozzátartozik. E keresztényekkel a katolikusok, ak ik "megőrzik a közösség egységét Péter utóda alatt" , " több oknál fogva" egységben
vannak (vö. LG 15).
Pontosan az lsten egyetlen népéhez való .odarendelts éq" (ordinatio) vaI ó s á g o s é s o b j e k t í v é r t é k e (amely gyakran rejtve marad szemünk
elölt) nyilatkozott meg az Ass isiben tartott imanapon ; ug yanak kor a keres ztények képv iselóivel végzett k özös imában kifejezödött aza mély egység ,
amely már megvan közöttünk Krisztusban és a Szentlélekben , eleven és rn ű
ködik, mégha nem is teljes.
Igy az Assisi eseményt látható illusztrációnak, a tények leckéjének, rnlndenkl által érthetó katek ézisnek tekinthetjük : Kifejezte azt, amit az ökumen ikus elkötelezettség és a vallások közötti párbeszéd feltételez és jelent, úgy ,
ahogy azt a II. Vatikáni Zs inat ajánlotta és elómozdította.
8. Az ilyen elkötelezettség ihlet óje és alapvet ő irányítója mindig az egység
misztériuma, akár a hit és a keresztség által Kr isztusban m á r elért egységrói van szó, akár arról , amely az lsten népéhez való "odarendeltségben " fejezód ik ki, amelyet teh át m é g teljességében meg kell valósítani.
Az els ő feladat kelló és mind ig érvényes kifejezését az ökumen izmus ról
szó ló, " Unitatis red integratio " határozatban találjuk meg. A másod ikét pedJ.g
a vallások kapcsolatai ról és a vallásközi párbeszédról szóló " Nostra aetate "
kezdetú nyi latkozatban. Mindkettót a Lumen gentium címűkonst itúc ió összefüggésében kell olvasnunk.
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Az ökumenizmushoz viszonyitva a vallásközi párbeszéd még elég új: éppen
ehhez szolgáltat értékes gondolatelemeket az Assis iben tartott imanap, ha
a nem keresztény vallásokról szóló , Nostra aetate nyila tkozat figyelmes olvasása fényében szemléljük az eseményt.
E nyilatkozat elején is az emberiség egységéről olvasunk, arról, ami közös
az emberekben, ami összeköti őket egym ással: "Az összes népek egyetlen
közösséget alkotnak ; egy az eredetük 'is, hiszen lsten telepltette be az emberi
fajjal az egész földet. Egy a végs ő cél juk is: az lsten . Isten gondviselése, tevékeny jósága és üdvöz lt ö terve ped ig kiterjed mindenkire, amíg csak egybe
nem gyúlnek a választottak a Szent Városba, amelyet lsten dicsősége fog
beragyogn i, és az ő fény ében járnak majd ott a népek" (NA 1).
A Nyilatkozat a k ö v etk ez ő pontokban azt tanítja , hogy értékelnünk kell a
k ül önb öz ő, nem keresztény vall ásokat gyökeres egységünk álta lános keretében, de kiemeli azoka t az igazi értékeket is, amelyek erőfeszítéseiket jellemzik, amikor választ keresnek " az emberi állapot megoldatlan rejté lyeire". Az
Egyház szer int ezekben az erőfeszítésekben "megcsillan egy sugara annak
az ,igazságnak, amely megv ilágosít minden embert " (NA 2). Igy " a kato likus
egyház semm it sem vet el abból, am i ezekben a vallásokban igaz és szent":
sőt "buzdítja gyermekeit, hogy okosan és szeretettel , párbeszédet fo lytatva .. .
mutassák be a keresztény hitet és életet, de ismerj ék el, őrizzék meg és fej lesszék tovább azokat a lelki és erkölcsi, társadalmi és kulturális értékeket,
amelyek ezekben a valláso kban ta lálhatók " (NA 2).
Az Egyház így m indeneke lőtt el ismeri és tisztel i az lsten népéhez való
. odarendeltséqet " , amelyről a Lumen gen tium beszél, és am iről korában szóltam . Am ikor így cselekszik, tuda tában van annak, hogy isteni intést követ,
mivel maga a Teremtő és Megváltó rendelkezett úgy szere teltervében , hogy
ilyen titokzatos kapcsolat legyen a vallásos emberek és lsten népe egysége
között.
M indenekelőtt sajátos kapcsolat van a zsidó néppel : "amely a szövetségeket és az ígéreteket kapta , és amelyből Krisztus test szerint származik" (LG,
16). Különleges lelki " kötelék" fúzi tehát az Egyházat a zsidó néphez (NA 4).
" De azokra is kiterjed az lsten üdvözítő szándéka, akik el ismerik a Teremtőt ;
köztük e lsősorban a mohamedánokra, akik azt vallják, hogy Ábra há m hitén
vannak , velünk együtt imád ják az egy Istent, aki irgalmas, és az utolsó napon
megftéli az embereket" (LG 16). t:s ott van még a kapcsolat azokkal, " aki k
homályos képekben keres ik az ismeretlen Istent", minthogy O nincs távol
egyiküktől sem (vö. Csel 17,25-28) (LG 16).
9. Az Ass isiben tartott imanap látható kifejezése volt a II. Vat ikán i Zsinat
e tanításának, amikor úgy mutatta be a katolikus egyházat, hogy kézen fogja
keresztény testvéreit, e keresztények pedig valamennyien együtt kezet nYújtanak a nem keresztény vallásokhoz tartozó testvéreknek. Assisiben, az imanap által , lsten kegyelmével sikerült a gyakorlatba átvinnünk - a szinkretizmus legkisebb árnyéka nélkül - meggyőzódésünket az emberi család terem5
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téstől és közös rendelt etésből fakadó egységét és a nem keresztény vall ások
érte lmét és értéké t illetően, úgy, ahogy ezt a Zsina t hangsúlyozta .
IOs vajon az imanap nem tan ított meg bennünket arra , hogy nyitottabb és
éles látóbb szemm el új raolvassuk a zsinati tan ítást lsten ü dv özítő tervé re.
Krísztus központi he lyére és arra az alapvető egység re von atkozó an, amely
az Egyház szolg álatána k kezdete és végcélja ? A kato li kus egyh áz feladata
tel jes ítése közben jel ent meg gyermek einek és a világnak, " eló mozdí tva az
egységet és a sze retetet az emberek, sőt a né pek köz öt t (NA 1).

Ebben az értelemben azt kell mondanun k, hogy a katet ikus egyház ön azonossága és öntudata megerősödött Ass isiben . Az Egyház ugyan is (vagyis
mi magunk) jobban megértette az esemény fényénél, hogy mi az igaz i érte lme
az egység és a ki e n g e s z t e l őd é s s z o I g á I a t á n a k , ame lyet az Úr ránk bízott, és ame lyet ő maga gyakoro lt el sőn ek , amikor felaján lotta életét nemcsak a népért, hanem " hogy össz egy űj tse lsten sz étszört gyermekeit " (Jn
11,52).
10. Az Egyház ezt a lényeges szolgálat át különböző módokon gyakorolja :
az evange lizálás, a szentségek kiszolgáltatása és a lelkipásztorkodás révén Péter utóda és a püspökök vezetésével - , a papok, d iakónusok, szerzetesek
és szerzetesnők mindennapi szolg álatáva l, a missz ionáriusok és katekéták
erőfeszítése és tanúságtétele révén, a szemlé lődök csendes imája és a betegek szeg énye k, el nyomottak szenvedése által , a keresztények közötti párbeszéd és együttműköd és számos útján, amint igyekeznek megval6sltani a Boldogságok eszmé nye it és e lőmozd ítan i lsten or szága értékeit.
Az Egyház ezt a szo lgá latát telj es ít ette Assisiben is, ha úgy tetszik, szokatlan m6don, de azért nem kevésbé elkötelezetten és hatékonyan. Ezt elismerték vendégeink , akik kif ejezték örömüket és arra buzdítottak, hogy folytassuk a megkezdett utat.
Másrészt a világ helyzete , amint lát ju k, kar ácsony vigil iáján o lyan , hogy
önmagában is sürgető felhivás : találj uk meg és tartsuk mind ig eleve nen Assisi
szelle mét min t a j ö v ő b e vetett reménység lnd ít ékát,
11. Assisiben külö nösképpen felfedeztük a bék éért végzett ima egyedülálló
értékét; azt is, hogy nem lehetséges a béke az ima, m ·' n d e n k ,j imája né lkül , amelyet ki-ki saját önazonossága és Igazság kere sés e szer int végez. l"s
ebben az előbb mondottak szerint meg kell látnunk egy másik cso dálatos megnyilatkozását annak az egységnek, amely összeköt benn ünke t, túl a mindenki
által ismert különbségeken és mego szto ttság okon. Minden ig azi i ma a Szentlélek befo lyásával történ ik, " aki hathat6san közbenjár értünk " , . rne rt mi még
azt sem tud juk , hogyan imádkozzunk helyesen ". "A Lélek maga könyörög
helyettünk szavakba nem foglalhat6 sóhajtásokkal. Ak i vizsgá lja a szíve ket ,
tudja, hogy mit kiván a Lélek " (vö. R6m 8,26-27). Vallhatj uk ugyanis, hogy
minden igazi imá t a Szentlélek sugall , aki ti tok zatosan je len van minden ember szivében.
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Láttuk Assisiben az egységet, amely abból a ténybő l fakad, hogy minden
férf i és nő képes imádkozni, vagyis alávetni magát te ljesen Istennek és szegényne k ismeri el magát O elő tte . Az lma egyik eszköz, hogy megva lósltsuk
lsten tervét az embe rek között (vö. Ad gentes 3).
Igy nyilvánvalóvá vált, hogy a vil ág nem adhat ja a békét (vö. Jn 14,27), hanem az ls ten ajándéka, és hogy Tő le kell kérnü nk mindenki Imája révén ." (. . .)
A befej ező 12. és 13. ponto k közvetl enül a hallga tókhoz, a bIborosokhoz és a Római
Kúria tagjaihoz széltak. A Pápa Ismét eml ékeztetett arra , hogy Krisztus bizonyos mödon minden emberrel egyesült, amikor megtestesült. Az Egyháznak, az üdvösség egye·
tem es szentségén ek küidetéséhez t artoz ik , hogy - Assisi szellemében - az egység
és a béke szolgálója legyen a vil ágban.

(Sz. F.)

ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS A VILÁGIAK FELELOSS~G~ROL

A keresztény ókor legki válóbb szóno kának besz édei, szentírásmagyarázatai a hívek életéről is reál is képet nyújtanak; tulajdon képpen tükrök, amelyekben láthatj uk kora la ikusa inak életét és keresztényi feladatait. Ezekből
váloga ttunk kl néhány szeme lvényt.
A keresztény méltósága a Krisztussa l való bensóséges egységból ered :
" Krisztusra mint alapra ép íts ünk. Úgy kapcsolódj unk hozzá, mint a sz ö l ő 
a sz ölöhöz, ne álljon semm i K ~isztus és közénk, mert abban a pillanatban, ha a leg kisebb szakadás is fell épne viszonyunkban, elveszünk. ... MI
nemcsak kapcsolódunk Krisztusho z: egységben vagyunk vele, s a legkisebb
távolság is a hal álunk at jelenti . Irva van ugyan is : " Lám, elveszne k, akik elszakadnak tőled " (Zs 73,27). Forrjun k t ehát egybe vele, mégped ig tetteink
által, mert ő mondja : "Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem"
(Jn 14,21). O a fej, mi a test ; lehet üres té r a fej és a test között? O az alap ,
mi az ép ítmény ; ő a sz öl öt ö, mi a sz ő l ő v e s s z ők : ó a fé rj, mi a feleség ; ó a
pásztor, mi a nyáj , ő az út, mi az utaso k; mi vagyunk a t empl om, ő laki'k bennün k; ő az id ő s e b b testvér, ml a fiatalabbak; ó az ör ökös, ml a társörőkösök;
ő az élet, ml az é lők ; ő a feltámad ás, mi a feltámasztottak ; ó a fény, mi a megvilág íto ttak . - Mindez a vele való egységrő l beszé l, mindez jelzi, hog y nem
lehet a legkisebb úr sem Krisztus és mi közöttün k. Ak i a legcseké lyebb módon is elt ávolodi k tőle , az lát ni fogja , hogy a szakadék növekszik, és végül
telj esen leváli k. A test tönkremegy, bárm ilyen finoman is vágja át a kard . S
a vékony repedések nem vezetnek-e az épü let összeomlásához? Ha kics it is
bevágjuk az ágat, elszárad az. Az a kis vágás a minden. Am ikor tehát kisebb
vétket követtünk el, amikor kics it voltunk csak hanyagok, ne tekintsük azt
cse kélységnek, különben naggyá fejlődik " (Homilia 8,4 in 1Cor.).

ve ssző
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Ha ilyen mély kapcsolat fűzi a keresztényt Jézushoz, akkor komoly feladatok várnak rá:
..Semmi sem oly hiábavaló, mint az a keresztény, aki nem töródil< avval ,
hogy megmentse testvérét. Ne hivatkozz szegénységed rel Az a szegény aszszony, aki két fillért tett a perselybe, ellened szól. Valamint Péter is, aki azt
mondta : ,Aranyam, ezüstöm nincs .' . .. I:s Pál is, aki annyira szegény volt, hogy
éhezett.
Ne hivatkozz arra, hogy jelentéktelen ember vagy , mert az apostolok is
egyszerű emberek voltak, alacsony réteghez tartoztak I Ne hivatkozz tudatlanságodra, mert ök is tanulatlanok voltak ! De ha rabszolga vagy, ha menekült
lennél is, akkor is sokat tehetsz: az vol t Ones imusz is. Beteg vagy? Timó teus
is az volt. . .. Mindenki hasznos lehe t felebarátjának, csak legyen kész megtenni a töle telhetöt. Nem látod , milyen erösek, szépek, égre török az erdöben
a fák? S mégis, kertünkben szfves ebben látjuk a gyümölcsökkel megrakott
gránátalma- vagy olajfákat : ezek ugyanis hasznosak, míg amazok sz épséqe
meddö, kevesebb bennük a haszon . Ez utóbbiakhoz hasonlítanak azok az emberek, ak ik nem Krisztusb ól táplálkoznak, ill etve még ezekhez sem, mert csak
büntetést érdemelnek, mfg a meddö fák hasznosak lehetnek az építkezésnél.
Hogy nevezhetnénk kovásznak azt, aki nem képes megkelesztetni a tésztát ,
amibe belekeverték? Illatszernek nevezhetjük azt az anyagot, amely nem tölti
el illatával a hozzá közeledöket? Ne mondd : Képtelenség hatni a másikra. Lehet etlen az, hogy semm i se történjé k akko r, ha te valóban keresztény vagy.
A keresztény lényegéhez tartozik a cselekvés. I:ppen olyan ellen tmondás azt
állítani a keresztényröl, hogy nem lehet felebarátja hasznára, mint azt rnondan i a napról , hogy nem világít és nem meleg!t. Ne mondd tehát: lehetetlen.
Az ellenkezöje lehetetlen : Ne sértegesd az Istent! (Hom il ia 20.4, in Act. Apost.)
Többször megma gyar ázza, hogy miben áll az igazi keresztény szeretet :
..Az 19aZli szeretet távolról sem teklinti a saját érdekét. hanem mindenekelött
felebarátja javát nézi : nem is veszi észre , mire van szüksége, csak másokon
keresztül. Az tartja életben az egyház testét, hogy a lelki tá plálék eljut minden tagba. Az a tag tehát, amelyik saját magának tartaná vissza ez egész táplálékot, önmag ának és az egész testn ek ártana. Igy péld ául saját vesztét okozná az a gyomor, amely ik mag ának t art aná meg a táplálékot, mi közben a többi
testrész elsorvadna. Ha viszont - megtartva maga számára a szükséges táplálékot - tovább adja a maradékot a több i tag nak, mind ö, mind ped ig amazok
kiváló egészségnek örvendenek. Hasonlóképpen csak saját magad és embertársaid romlás át okozod , ha mag adna k tartod meg, s nem adod át embertársaidnak a tanítást, amelyet tölünk kapsz " (Sermo 9,2. in Gn).
.Jrne, a tökéletes keresztény szabálya , pontos meghatározása : keresd az
általános jót. Azzal utánzod legjobban Krisztust, ha buzgólkodsz felebarátod
javán. Ha valaki nem törekszik a mások hasznára lenni, semmilyen erénye
sem lehet tökéletes. Ennek bizonyítéka az a félénk bár hű szolga , akit azért
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korholt az Úr, mert nem kamatoztatta a rá bízott talentumot. Mire jó tehát,
testvérem, ha böjtölsz, megtagadod magad és siratod búneidet? Ha mindezek
mellett haszontalan vagyembertársaidnak, akkor cselekedeteidben nincs megosztottság?" (Homilia 25,3-4 in 1Kor).
Aranyszájú Szent János nemcsak általánosságban hívja fel a keresztény
figyeimét arra, hogy Krisztussal egyesült életének lényege az apostolkodás.
Konkrét példákkal is szolgál, hogyan valósíthatjuk meg azt. A vidéki jómódú
birtokos és családapa számára is ecseteli az igam hithirdető magatartását:
" Fü rd ő k et és kereskedéseket épitesz a falvakban? A városok laza erkölcsét vezeted be vidéken, megrontod a parasztokat, s ennek az lesz a szükségszerú következménye, hogy féktelenekké válnak . A mulandó népszerúség kere sésével saját érdekeid ellen dolgozol. Ehelyett inkább törekedjél arra, hogy
kereszténység re téríts ed a falusiakat, ha még pogányok. vagy gyarapítsad
ő k e t erényekben , ha már hozzánk tartoznak. De hogyan javíthatsz életükön ,
ha továbbra ;s látják , hogy elhanyagolod lelkük sorsát? ~píts fürdók helyett
templomokat! Egyetlen birtok se maradjon templom nélkülI Ne mondd , hogy
van már templom a szomszéd faluban! Legyen a te birtokodon! Ezenfelül gondoskodj arról, hogy megélhessen a hitoktató, a diakónus és az egész pap i k özösség! Úgy törődj evvel az egyházzal, mintha saját lányodnak adnál hozományt. Igy lesz áldás számodra a falu . Ha a császár kérné tőled, hogy ép íts
neki házat - mégha csak egy éjszakára is - nem eletn él eleget tenn i kérésének? Ne adj tehát kevesebbet Istennek mint a császárnak! Túl költségesnek
ta lálod a vállalkozást? Ne nézd az áldozatot : minden későbbi termésnek te
veted meg az alapját. Neked lesz köszönhető , ha hitú joncok lesznek a szomszéd falvakban" (Homil ia 18,4-5 in Ac).
.Kedveselrn, tanuljátok meg leckémet, és hazatérve terítsetek két asztalt :
az egyik legyen az élelemé, m ásik a lélek táplálékáé. A férj ismételje a kapott
tanítást, az ő szájából hallja a felesége, értsék meg gyermekei, de szolgá i se
legyenek megfosztva a jó hírtől. Tegyétek templommá házatokat, mert számon
kér ik tőletek gyermekeitek és szolgáitok lelk i üdvét. Amint mi fele lni fogun k
a ti leketekért. úgy felel majd minden i.kötök rabszolgája, felesége és gyermekei lelki üdvéért" (Sermo 6,2 in Gn).
" Kényeztessük tagjainkat, és ne nyugtalankodjunk Krisztus tagjai miatt?
Nemde borzalmas dolog lenne, ha valaki látná, hogy elrohad a húsa s nem
t ö rőd n e vele? Bizonyára nem néznéd tétlenül, ha egyik rabszolgád vagy szamarad egyik testrésze üszkösödni kezdene . De amikor látod , hogy Krisztus testét
támadja meg a betegség , futva mész el mellette?" (Homil ia 44,4, 1Cor)
" Nem nehéz annak kiszolgáltatni a szentségeket, aki helyes oktatást kapott és a~i hisz. De micsoda munka és bölcsesség szükséges akkor, ha hitetleneket kell tanItani és téríteni" (Homilia 6,31 in 1Cor).
" Ma nem győztem meg hallgatómat? Lehetséges, hogy sikerül holnap, holnapután , négy nap múlva vagy valamikor. A halász, aki egész nap hiába vetette ki hálóját, néha este fog halat, vagy éppen akkor, amikor már indulni
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akar. A földmives sem szűnik meg megmun káln i fö ldjét , jóllehet éveken keresztűl gyenge volt a termés : néha egy év behozza - mégped ig bőségesen az elmúlt évek veszteségeit . . , Isten nem azt kivánja tőlünk, hogy sikeresek
legyünk, hanem azt, hogy dolgozzunk. S munkánkat nem fizeti meg kevésbé
azért, mert nem hallgattak meg . .. S vajon megszün ik kisérteni az ördög rnlnden egyes h ivőt , mivel látja, hogy sokan közü lük megmenekülnek? Nézzéte k,
milyen gonddal , milyen pokoli kitartással , milyen fö rtelmes figyelmességg el
követi a lelket, mig csak az utolsót nem lélegzi l" (De Lazaro, Conc io I 2-6)
" Mégha a legtökéletesebb cselekedeteket ls hajtottuk végre, de szétromboljuk az egységet , úgy fognak megbüntetn i bennünket, mintha Krisztus testét
téptük volna darabokra.. . . I:s nemcsak azoknak beszélek , akiknek valam ilyen
vélt méltóságuk van, hanem az alattvalóknak is. Egy szent ember Igen merész
kifejezést használt valam ikor : ezt a bűnt még a vértanúság sem törli el. Ugyanis rnlért szenvedsz vértanúságot? Nemde Jézus Krisztus d icsőségére? Te pedig Krisztusért adod életed , de pusztitod az egyházat, amelyért meghalt Krisz tus? ... Ellenségeink támadásai kevesebbet ártanak, mint megosztottságaink :
azok az egyház dicsőségét növelik, ezek a világ gúny jának szo lgáltatják ki"
(Homilia 11,4 in Ep.).
Lábnyomok
Egyszer valaki azt álmodta, hogy az Úrral együtt
meneteit az úton,
miközben életének egyes Jelenetei
villantak fel el őtte az égbolton.
VIsszapIllantott.
s két sor lábnyomot látott a homokban
egymás mellett haladva :
a sajátját és az Úrét .. .
Am ikor az utolsó jelenethez érkezett, újból
visszap illantott alábnyomokra.
lOs ekkor észrevette, hogy az út folyamán
sokszor csak egy sor lábnyom volt látható .
Arra ls felfigyelt,
hogy ez életének legk eservesebb szakaszainál fordult elO.
Bántotta a dolog és megkérdezte az Urat: Uram, Te megIgérted , hogy
ha követlek téged, Te mindig velem jársz életem útjain.
De Ime, a legnyomasztóbb esetekben csak
egyetlen sor lábnyom látható.
Nem értem , hogy éppen akkor hagytál volna el ,
mikor leginkább szükségem volt Rád.
Az Úr Igy felelt:
Drága gyermekem . én szeretlek téged , és sohasem hagynálak el.
A megpróbáltatás Idején ,
amikor úgy szenvedtél, - amikor csak egy sor lábnyomot látsz . akkor karjaimra vettelek,
és úgy hordoztalak.
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ESZMeK es ESEMeNYEK

D~L KERESZTJE ALATT

A pápa legutóbbi, s ezidáig legtávola bbi látogatása két ázsiai országnak
(Bangladesh és Szing apúr ), Oceániána k és egy Afr iká hoz tartozó szjqetcso portnak (Seychelle) is szólt. De hosszabba n t artózkodott Új-Zé land ban és
Ausztrá liában . Innen kaptunk beszámolókat magyar nyelven . Az ausztrá liaiból
- helyszüke miatt - csak részle teket tudunk közö ln I.
Az új-zélandi látogatás

Egy új-zéland i teremt ésmonda szerint, amiko r az Úristen megte remtelte a
világot, egy maréknyi fö ldmorzsa maradt a kezében . Gondolkodott, mit csináljon evvel a kever ékkel. Szétné zett a föld felett, és fe lfedezett egy üres
helyet. lde borította le t enyerének tartalmát ; így lett Új-Zél and . Magas hegyek ,
selymes dombok, dúsfü vú síkságok . . . , s áll íthatj uk, hogy földün k minden
szépségéből j utt atott ide a Teremtő.
Edd ig a monda. Ez a valóban szép or szág, amely majdn em háromszor nagyobb mint Magyarország, szerényen húzód ik meg földünk legtávolabbi pontján. A három és félmil lió lakosból körü lbel ül 2.000.000 tartozik keresztény egyházakhoz ; a katolikusok 15 százalékban , reformá tusok 16,5, míg az ang li kánusok 25,7 százalék ban . A vallás gyakorlása nem nagyob b, mint Európában :
15-25 százalék között mozog .
A lakosság 3,4 százal éka mao ri, a többiek részben Ang liából vándoro ltak
be, sokan a csendes-óc eáni térség ből származnak és egyre nagyobb az európai ko n tine n sről idemenekülók száma. Az egyik ember ang olul fohászkod ik az
Istenhe z, a másik németül,klna iul, lengyelül , mintegy 3.000 magyar ul imádkozik csa ládjáért és t ávoli hazájáért.
Egy sokrét ű , fénnyel és színekkel teli szép világ, amelyben az angol nyelv
köti össze egymással az embereket. Eltúnt az Európából magunkkal hozott
nemzetiségi elóltélet, mert egy harmadik nyelven értjük meg egymást. Az
Európában oly sok civódásra okot adó vallási torzsalkodások 'is szinte ismeretlenek. Nem felü lről 'irányítva, hanem józan ésszel belátva ismerték fe l a
kü lö n bö z ő keresztény egyházak tagjai, hogy min dannyian Krisztusban hi sznek. Az ökumenikus gondolat tölti be a hívók lelkét, így a magyarokét is .
Zo li, az egyik kálv inista magyar mesé li : "Tudod, otthon csak kálvinista voltam, katolikusra alig néztem rá; nem volt am kívá ncsi a pápistákra. De nézd,
most itt vagyunk ! Kevesen és nyom orultu l jöttünk ide , s úgy kezdtü k, ahogy
otthon abbahagytuk . Azt án ráj ött ünk, hogy csak az lsten segíthet rajtun k, s
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mi magunkon . Erzsi is azt mondta, hogy nincs kálvinista meg katolikus lsten ,
hanem csak egy van. I:s most vagyunk. Gyere el a Magyar Házba, majd meglátod, hogyan ."
EI is mentem. Részvénytársasági alapon megvettek egy elhagyott baptista
templomot. A küszöbnél megtorpantam . Mozaik kövecskékből kirakva állt a
padlón : " Itt Magyarországra lépsz bel" A rnozajk alatti földet az elhagyott hazából hozták. Minden hazalátogató egy marokkal. Béla megjegyzi : . Karcslk ám.
ez nem kato likus , nem kálv inista föld; ez magyar és keresztény " .
Nem j utottam szóhoz . I:n, aki a kec skemét i kálvinis ta gimnáziumnak köszönhe tem, hogy kato likus maradtam, éreztem, hogy igaza van.
Chr istchurch-ben élt em át ezt, de még mást l s. Itt tal álkeztam a déli sziget
legendás h ír ű pl éb ános ával . Father Bebannel , aki - akárcsak az előző években - rnost is eljött Szent István napján a Magyar Klubba, ahol ünnep i beszédet mondott. Nagyszüle i Dalmáciából kerültek id e; csak anqolul tud , és így
mondja nekem is : " Egy hazából származunk, Szent István király mindnyájunkat
összeköt. " Mintegy 100 magyar hallgatta, és amikor beszéde végére ért, kijelentette : Ha már itt van, nem árt meg a jelenlevőknek egy mise sem. Erre
várt mindenki. S amikor a rögtönzött oltárhoz lépett, ki kísérte? A kálv inista
Zoli és barátja. Bár nem éppen előírásos , mégis olyan begyökerezett szokás
ez, hogy Father Beban is belenyugodott.
A magyar katolikusok és kálvin isták számomra eddig elképzelhetetlen
megbékéléssel várták a " lengyel páp át" . Mert ha lengyel , egy kics it " magyar"
is.
II. János Pál Auckland és az ország fővárosa, Wellington után novembe r
23-án Chr istchurch -ben fo lyta tta diada lút ját. S ez valóban diadalú t volt. Maorik,
maláj ok, fehérek , a különböző keresztény egyházak tag jai , vallási megkü lönböztetés llélkül énekelték a " Ve/'}i sanctét" . Sajnos , ezt magam már nem élhettem át, de az egy héttel későbbi levelek özöne mindent elmesélt. Edit írja :
"Itt volt a Szentatya, eljött hozzánk. Ennyi embert csak Rómában, a Szent
Péter téren tudok elképzelnI. A Cathedral of Blessed Sacrament-ben (ez a
csendes-óceáni térség legnagyobb kato likus temploma) " ökumenikus mise"
volt, ahol minden keresztény egyház vezető képviselője jelen volt. A tábori
misén mintegy 25.000 katolikus áldozott. Ilyesm it még nem élt át Új-Zé land .
Először láthatta mindenki, hogy mennyien vagyunk itt. " Egy Bécsb ől bevándorolt idős hölgy , R. Sarolta leveléből sértődés hangzik ki: "A hata lmas katedrálisba nem juthattam be, mert ökumenikus lsten-tisztelet volt , s csak a különböző egyházak küldöttségeinek jutott hely . Ha protestáns letlem volna , kaptam volna talán helyet, így csak kívülről hallgattunk. Oe asportstadionba
mindnyá jan befértünk. Lehettünk úgy 30-40.000-en. Igen sok pap, rengeteg
férfi és nő áldoztatott. A Szentatya csak a szegény betegeknek adta az Úr
testét. Gondoltam rátok és az imádság mellett elküldöm a be lépőjegyemel. "
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Hilda, aki házasságkötése révén angl ikánussá lett, bejutott a katedrál isba,
de - amint levelében közli - képtel en leírn i, milyen nagy volt az élménye.
A pápa mege rösítette az új-zé lan diak egységtörekvésének gondolatát.
Well ing to nban, a püspököknek tartott beszé débe n külön ki is emelte efölötti
örömét. A szent misén különbözókeresztény felekezetek taqja jb ól álló közös
kó rus - az üdvhadsereg zenek arának kíséretével - énekelt.
A .Pápa-Mobilt" a nagy látogatás után elárverezték és 35.000 dollárt kaptak érte. Az összeget jótékonysági célokra fordítják.
Idézhetném sorjában tovább a leveleket, de m lndeqyrkből j ényeq ében az
t ű ni k ki, hogy a Szentat ya látogatása a világ legtávolabb i részén minden fele kezet számára azonos örömöt okozott, és megerósödött a hívek között megindu lt ökumenikus mozgal om valamint a béke gondolata. Ezért dolgoznak az
itt élő magyarok is, kölcsönösen elfeledvén felekezeti viszályaikat .
Gaál Károly
Ausztráliában Járt a pápa

Azonnal és részlet esen akarom le írn i a pápa i látogatást, mert igen nagy
élmény volt számunk ra. Ebbe a "ml ndenkibe" beleértem a más vall ású ausztrália iakat is.
A mel bourne-i " Age" írta: II. János Pál zseniáli s képessége, hogy felülemelkedik minden ún. szektás akadá lyon és külön bségen . Krisztust s egyúttal olyan
általános emberi eré nyeke t hirdet , amelyekkel minden férfi és nó azonosíthatja magát.
.
Ausztráliában 6 és fél napot töltött, kilenc várost látogatott meg, ami 10.000
km-t je lentett. Fiatal , erós emberek alig bírták mellette az iramot. Aggódva
figyel tük , hogy nem jelentkeznek-e nála is a kimerü ltség j elei. Ha anna k is
ítéltünk val amit, azonnal eltűnt , ami nt bensó összeszedettség be merülhetett ,
vagy a gyermeke k és a rá várakozók közelébe került.
Hozzánk intézett beszédeiben sürgette, hogy küzdjünk a szekularizmus
ellen. Ma már Ausztrália lakosságának egy harmada kato likus. Azonban , sajnos, - a világon mindenütt jele ntkezó lanyhulás befolyására? - csak kb. 3035 % gyako ro lja a hitét. A pápa már elsó szózatában , Canberrában hangsúlyozta : azért jött, hogy a lanyhulókat felé bressze és hű ségüket erősí tse . Sidney ben, amikor a püspökökkel találkozott, ismét óvott a szeku larizmustól , amely
az értékítéletekben és a magatartásban nyilvánul meg. Igy pl. teljes elvilág iasodás tapas ztalható a családi élet ben s a magzattal szembe n.
A benn szülötte k (abo rigene s) sors a alk otta beszédeinek másik súly pontját.
Háromszor tal álkozott velük : Hob art ban (Tasmania szigeté n), Darw inban (Ausztrália északi részén) és Ali ce Springben (az orsz ág közepén). Darwinb an 33 fokos meleg volt, de mégis mintegy 6000 bennszülö tt jött össze. Elte rjedt közöttük, hogy megérkezett Rómából a " k é ks zemű öreg" , aki vall ásában éppen
olya n " g yö n y ö rű álmokat lát", mint ők az övéikben . A szent misén a pápa a
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Bathurst bennszülött múvészek által készített kazulát viselte , a széke alatti
a keats-i kikötő munkásai 1000 munkaórával szötték. Balján Bon iface Pedjert, mar imbatta törzsbeli házas diakónus állt. Beszédében nemcsak
az ausztráliaiak missziós lelkületét dicsérte, hanem nyiltan állást foglalt a
bennszülöttek jogai mellett. Ez a megnyilatkozása nagy feltúnést keltett. Itt
mindegyik kormány, a választások et ött, sok mindent ígér a bennszülötteknek,
de amikor uralomra jut , vajm i keveset vált be. A bennszülöttek ..szent helyei "
- ahol vallási szertartásaikat végzik, s ahova halottaikat temetik - egyben a
leggazdagabb vas, uránium , bauxit és olaj lelőhelyek .
szőnyeget

A pápa ausztrá liai látogatásai közüllegkedvesebbnek azt tekintik , amikor
Alice Spring ben kerü lt kapcsolatba a bennszülöttekkel. A rep ül ötéren a törzsfőnökök hivatalos küldöttsége fogadta. Mindegyikük szóban is köszöntötte a
Szenta tyát , kiivéve a leg idösebbet, aki - úgy látszik a meghatódottságától nem volt képes beszéln i. Mindegyik törzst önök írásban is átadta a pápána k
kér éseit , de az öreg ebből is kimaradt. A Szentatya nyugodtan tovább lépett,
amire az öreg sem hagyta magát : a többiek háta mögött követte a pápát. Amikor az utolsó bennszülött egy szép, sajátos stílusban festett képet nyújtott
át a Szentatyának, az öreg gyorsan a képre tette írását. 5-6 fehé r rendezö
keze nyúlt a pap ír után , amire az öreg visszakapta. A Szentatya meg értette
rnirél volt szó, s maga nyúlt az írás után. Megfogta az öreg törzsfónök kezét.
s a kék és a barna szeme k egy pillanatra találkoztak. Megértették egymást ,
s a pápa, átvéve az írást, titkárának átadta.
Az ökumen izmus is fontos helyet kapo tt a Szentatya beszédeiben . A számos bevándorló cso por t különfé le hagyomány t és vallási életet hozott magával Auszt ráliáb a... Minden népnek jo ga van szeret nie és becsüln ie, ami szép
és jó az ő nemzeti örökségében. Minden ellenséges megkülönböztetés a másfajta kultúrához tartozó emberrel szemben igazságtalan és sérti az emberi
méltóságot" - hangozta tta a pápa Adelaide-ben. Fóleg azonban Melbourneben "gyakorolta " az ökumen izmus t.
S ewel beszámoló mban elérkeztem ahhoz a ponthoz, amit legjobban ismerek, mert közve tlen közelből éllem át.
A pápa a melbourne-i anglikán Szent Pál katedrálisban gyújtotta meg 14
angl ikán püspökkel együtt az " egység " 1 méteres jelképes gyertyáját. A 2 méter magas bronz gyertyatartó Mészáros Mihály , magyar múvész alkotása. A
gyertya lángján gyú jtották meg a " békefáklyát" , amelyet egy olimpiabajnok
futó vitt a spor tpá lyára. ahol ökumenikius ünnepséget tartottak . Tö bb mint
100.000 ember vett rajta részt. 19 felekezet képviselője volt jelen: legtöbbj ük
rövid beszédde l vagy imával is kife jezte elkö telezettségét, hogy együtt akar
múködn i a telj es egység megvalósítására. A pápa szavainak is a teljes egység
volt a témája , s ebben is föleg a p áp ának . Péter utódjának a szerepe . Ezenfelül sürgette, hogy az Assisiben megtörtén t találkozó szelleme hassa át a
helyi egyházak ökumenikus törekvéseit is.
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Másnap az egy ik külvárosi templomban szólt a hívekhez, azután ped ig a
p lébánia I skoláj át látogatta meg . Leült a 9-10 évesek osztályában, a gyerekek
pedig köréje a földre , s már is repültek a kérdések : Mi a pápa kedvenc színe?
Zöld. Kedvenc zenéje? A klasszikus, de szép a rock is ... Hány országot járt
be eddig? Nem tudom pontosan, kérdezzétek meg P. Tuccit. Mit érzett, amikor 1939-ben megszállták Lengyelországot? A pápa arca elboru lt egy kics it :
Az nagy tragédia volt, s igazságtalanság népemmel. De Krisztus milldnyájunkat megváltott.
Délután az étet " mási,k oldalával" találkozott: az Ozanam-házban kereste fel
az elhagyatott öregeket, alkoholistákat, elesetteket, akikről egyébként senki
sem gondoskodik. Mindegyikükkel külön beszélgetett - köztük (s talán leghosszabban) az ott élő magyar testvérünkkel is.
A Szent Patrik székesegyházban 1500 pappal és szeminaristával találkozott
a Szentatya. Ausztrál iában is csökken a papi és szerzetesi hivatások száma.
" A mai idők bátor hitet és állhatatosságot kívánnak. Istenbe vetjük biz almunkat: A mi feladatunk megtartani és összegyüjteni lsten szétszóródott gyermekeit. A cölibátus lsten ajándéka ; ugyanakkor ezen az úton adhatjuk mi is te ljesen magunkat Krisztusnak és az egyháznak.
A felmingtoni lóversenypályán ünnepelte a pápa - 150.000 emberrel - a szen tmisét. Itt mondotta el egész ausztrál iai útjának legjelentósebb beszédét. Melbourne vezető szerepet játszik a mesterséges megtermékenyítés terén. A biotechnológiában élen haladó tudósoknak szólt a figyelmeztetés, hogy csak akkor
szolgáljuk kísérleteinkkel az emberiség javát és igazi e lőha lad ás át . ha tiszteletben tartjuk lsten képét az emberben. "Arra kérem a tudományban tevékeny férfiakat és nőket, hogy valóban az emberiség javára haszná lják ku tatásaikat és a technika eszközeit, és soha se csináljanak ezekből hamis bálványokat ."
Gyönyörú homíliája végén ped ig azokhoz szólt, ak ik felhagytak a val lás
gyakorlásával: fedezzék fel újból annak mély értelmét és térjenek vissza az
atyai házba. Kjitért a mai társadalom lelki szegénységére is, és s ürqette, hogy
a keresztény ,közösség álljon helyt a házasság és a család védelmében. Ettől
függ társadalmunk jövője és boldogsága. " Védelmezni akarja a keresztény
közösség az élet adományát a fogamzástól kezdve egészen a halá lig? Ha a
törékeny és védelem nélküli élet nincs védve, akkor végül is semmi sem maradhat biztonságban. Erkölcsi elvek nélkül egyetlen emberi érték sem lehet
biztonságban a földön." Hogy beszéde termékeny talajra talált hallgatóinál,
bizonyítja a számos tapsorkán, am ivel többször megköszönték szavait.
Este következett az elmaradhatatlan találkozó a lengyelekkel. Huszonötezren vártak a pápára a sportpályán . Mielőtt elhagyta volna öket, több nye lven
köszöntötte a honfitársaival együtt ünneplő közönséget. Itt szólt hozzánk magyarul Is: .Ddv özlöm a magyarokat, áldásomat adom rátok, s buzdítalak benneteket, hogy őrizzétek meg szép magyar hagyományaitokatl "
Orosz M. Márta
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HOSV~TI GONDOLATOK -

nA R ~GI MEGSZONT, VALAMI OJ VALÓSULT
MEG " (2Kor 5,17)

A világ legáltalánosabb igazság a és bizonyossága: a halál olyan hata lom .
mellyel nem lehet alkudozni és vitázni, me rt mindenben övé az utolsó szó . S
még is, húsvét ünnepe ezt az általánosna k vélt igazságo t cáfo lja . Húsvét k or a
keresztény éppen azt ünnepli, hogy lsten, szent Fia fe ltámadásával , meg tö rte
értünk a halál hatalmát : nem övé többé az utolsó szó . A hívó az apo sto lo k
húsvéti tapasztalatára hivatkozva vallja, hog y Jézus élettörténete a Golgotán
elszenvedett ha lálával nem zárult le végképpen , hanem harmad ik napon . teltámadásában egy példátlan új kezdettel folyt atódik tová bb .
I:letének erre az új fázis ára hivatkozva és ezt értelmezve, erre építve Jézus
tan ítv ány ai is egy új valóság fényében magyarázzák sorsukat és élik egyéni
életük et. Felt ámadása számukra nem elsz igetelt , egyed i esemény, me lyne k
semmil yen kiha tása sincs az elk öv e t k e ze n d ő I d ő k r e : Ellen kezőleg. kö vetkezményei alapjában változtatták meg az emberiség életfelfogását.
1. Kr isz tus fe ltámadásán ak az emberiség sorsára való kihat ását nagyon
pon tosan és világosan tár ja elénk a Korintusiakhoz irt elsó levél 15. fejezete.
Pál apostol a húsvéti események ismert et ésével kezd i a fejeze tet, majd felsorolja ·a feltámadt Kr isztussal tett tapa sztala tokat és tanúkra hivatkozik. Követ keztetése az, hogy a fe ltámadás ránk , emberekre vonatkozó esem ény is,
mert ha az nem így lenne, izolá lná a feltámadoll at. A feltáma dás a Szentírás
gon do latmen ete szer int a halál hata lm ának megtörése az egész emberiség
javára. Ez az értelm e a 20. ver snek: Krisztus " e l s őké n t tá mad t fel a hal álbó l
a ha lo tta k közü l " . A Róm aiakhoz í rt levél még világosabban hirdeti a fe ltámadt
Kris zt usról : " így les z Ő el s ő s z ülött a so k testvé r között" (Róm 8,29). Krisztus
él ett örténete az emb eris ég élettö rténetévé lett, Kr isz tus egyéni sorsa közös
embe ri so rsunkká vált. " Amint ugya ni s Adámban mindenki meghal , úgy Kr isztusban mindenki életre is kel" (1Ko r 15,22).
Pál apostol teológ iájában a .Krlsztusban" kife jezés - has onlattal él ve olyan sze repet töl t be , min t a matem atikában a záró jel elé tett e lőjel. A zárójel ben van összefoglalva emberi életünk és sorsun k minden eseménye. Krisztus fe ltámadása után is mint gyenge, bűn ös , halandó emberek élünk, szenvedünk és halunk meg , de az emberi élet és sors zárójele elé új előjel kerü lt :
.Krlsztusban." I:s ez az előjel megvá ltoztatja mindazt, amit a zárójel emberi
sor sunkról és életünkról magába zár. A .Krtsztusban " előjel - az Újs zövetség
gondolatmen ete szer int - a va k vé letlenek sorsközösségéből és a sziqorú természet i törvények mechanikus folyamatából egy ontológiailag és fiZlikailag is
új valóság ba viszi át emberi életünket. Mi ez az új a régi állapottal szemben?
A fe ltámadt Kr isztus megváltói szeretetének minden emberre k'ite rjedő me leg e.
A Kor inthusiakhoz írt levél 15. fejezetének elsó részében Pál apostol még
Kr isztus egyéni sorsáról beszél. A fe jezet vég én aztán a feltámadás g y ő z e l m é
vel oltja be lé nk, emberekbe Kr isztus megvá ltó sze retetének ere jét : " A gyóze-
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lem elnyelte a halált. Halál , hol a te győze lmed? Halál, hol a te fullán kod? A
halál fullánkja a bűn, a bűn ereje ped ig a törvény. De legyen hála Istenne k,
mert ó győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által " (1Kor 1S,SS).
A bűn általános törvényének való ságát felváltotta a megváltó szeretet általános
törvényének valósága.
Goethe szerint: " Az egyed szívesen adja fel magát és élvezettel tűn ik el,
ha megtalál ja magát a végtelenben." Ezzel a felfogással szemben az Újszövetség az egyedi, a személyes örök életet ismeri. Milyen vigasztaló az isten i
ígéretet felidézni : " Ne fél j, mert meg vál talak ; neveden szólítalak : az enyém
vagy . Ha tengereken kelsz át . veled leszek ; és ha folyókon , nem borítanak el,
ha tűzön kell átmenned , nem égsz meg és a láng nem perszel meg . . . Mert
drága vagy a szememben , mert becses vagy nekem és szeretlek " (Iz 43,1-S). A
feltámadás reménye nem " az én ügyem ", hanem " az én ügyem Istennel ". IOs
fordítva ls áll : a feltám adás nem egyedül " Isten ügye" , hanem "Isten ügye velem ". Isten sorsközösség ben van velem " Kri szt usban" halá lom órá ján is, és
én sorsközösségben vagyok Istennel halálom óráján is " Krisztusban".
De azonos lesz-e emberi létem halálon innen és halálon túl? Lesz-e valami
összefüggés akkori és jelenleg i létem között? Vagy talán végzetes törés következik be emberi létemben a halál óráján?
Pál apostol f igyelmeztet, hogy ne vetítsük a túlvilágba evilági elképzeléseinket. " De - kérdezhetné valaki - hogyan támadnak fel a halottak? Milyen
testben jönnek majd eló? Ostoba! Am it elvetsz, nem hajt csí rát , hacsak el
nem rothad" (1Kor 1S,3S). " lO rzéki testet vetnek el , szellemi test támad fel"
(V.44).
Az én jövőm , a mi jövónk kezdódött el tehát Krisztus feltámadásával. Az
új élet minőségileg különbözik a mostanitól anélkül, hogy teljes törésról beszélhetnénk. "E nnek a romlandó testnek fel kell ölten ie a rom latlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot" (S3. vers). IOnemet nem dobom el az ég
kapul előtt, de mégis át fogok változn i. IOlettörténetem nem semmisül meg,
hanem végérvényesen beépül az Istennel való szövetség történetébe. Ebben
a szövetségben élem meg élettörténetem végleges összefüggését: itt találom
meg i,gazi mivoltomat. Isten IOn-je és az én szemé lyem között nem némul el a
halál küszöbén a párbeszéd . Megélem lsten igen-j ét és én is végképp igent
mondok sorsom beteljesedésére.
Reményemet azonban nem korlátozhatom csak a saját személyemet ér intó
valóságra, mert az egész emberiség közös reménysége 'is beteljesedik . A
Szentírás szemléletesen beszél a feltámadás reménységének közösség i, minden emberre vonatkozó kozm ikus szempontjairól I s (vö . Róm 8,19-24; 1Kor 1S,
SO-SS). "Új eget és új földet láttam . Az elsó ég és az els ő föld ugyanis elmúltak, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam , hogya szent város , az új Jeruzsálem alászállt az égból" (Jel 21,1). - A bibliai szövetségtörténet végén
megjelenik az új teremtés és az új város. A szent Iró ezzel akarja kifejezni,
hogy a feltámadásnak közösségi következményel vannak a gyakorlatban is,
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s átváltoztatják az evilági társadalmi életet is. Lehetetlen hlnn l a feltámadásban és az örök életben ané lkül , hogy ne dolgoznánk a földi életlehetóségek
gyarapításán, növelésén . Lehetetlen a ha lálon való győzelemben hinni anélkül ,
hogy ne küzdenénk a halál hatalmaskodása ellen. Ak i hisz a feltámadásban ,
az nem békülhet ki a halál uralmával.
A költők , mint igazi látnokok a hiltudósoknál is világosabban irták meg a
feltámadás közösségi és társadalmi köve tke zményeit. " Egyes uraknak nagyon
is tetszene , ha a hal állal minden el lenne intézve, és az urak urasága, a szolgák szolgasága egyszer s mindenkorra vég leges megerő s ítést nyerne. Egyes
ur aknak nagyon is t et szene, ha az örökkévalóságban az urak a drága magánsírokban maradnának, a szolgák ped ig az olc só tömegsírokban. De lesz még
feltámad ási Egészen másképp, mint mi gondoltuk I Lesz még feltámadás, mely
lsten felkelése lesz az uraságok ellen és a minden uraságokura : a halál ellen " (Kurt Marti).
Képv iselem a feltámadás reménységét a környezetemben? Részt veszek-e
a " minden uraságok ura", a halál ellen i küzdelemben, vagy elcsüggedek, bel etörő d ö m és megadom magam előtte? A világ út jai között meg kell találnom
azt az " emmauszi " utat, melyen kérdezve, vitatkozva, be lső t űztől égve, de
együtt megye k a feltámadt Krlsztussal. Nem engedelmeskedhetem tehát vakon
a halá lba vezető hajlamaimnak: .keresnern kell az új élet lehetőségeit azzal,
aki .vá ndorl ásom társa lelt". A vak éjszakákban : betegségben , vereségben ,
áru lásban. mfnden so rscsapásban kémle lnem kell a feltámadás hajnalának
sugarait. Ha nem sik er ülnek jóakaratú ki sérle teim , ne tö rjön le akajánok kacaja l Az apostolo k húsvé ti tapasztalatá ra támaszkodva tudnom kell, hogy az
én életemben is e l kezdődö tt már a feltámadt Krisztus örök napja , melyet semmiféle hatalmas ság és e rő sem tarthat többé vissza .
2. A teológiában nagyon so káig nem méltatták kellöképpen a feltámadás
k~h a tá s ait a személyes és a társadalmi életre. A keresztút Jézus sírbatételével végzódött. Jézus keresztáldozatának traqikus nagysága szemmel lát,ható,
tagadhata t lan volt. Rudolf Bultmann ezért tette föl a szuggesztív kérdést :
" Szólhatunk Jézus feltámadásáról másképp mint a kereszt jelentőségének beszédes kife jezéséről? " S azonnal le is vonta a következtetést: "A feltámadásban való hit nem más, mint hit a keresztben min t az üdvösség eseményében ."
A felt ámadás nem puszt án tö rténelm i esemény. Mint történelmi esemény egyedüi az apo stolok húsvéti hite konstatálható és bizonyítható. "
A gyermekdeden hívő protestáns Karl Barth azonban hangsúlyozza Bultmannal szemben : "A feltámadást sosem lehet megérteni a h itből kiindulva,
ellenkezőleg: a hite t érthetjük és okolhatjuk meg Krtsztus feltámadásából.
Mert Jézus feltámadása olyan , mint a " g y ő z e l m i j elent és egy megnyert hábo rúról. Vége van a háborúnak akkor is, ha talán itt -ott lövöldöznek még egyes
csapattestek, mert nem jutott el hozzáju k a teljes kapit uláció ró l szóló parancs . . . A reg' nek vége van , íme , minden újjá lett" (Dogmatik im Grundrlss,
143 o.).
'I P.

Jézus halálának órája történel mil eg is meghatározható : a Feltámadottat
emberek százai látták és élték meg (1Kor 15.), jóllehet a feltámadás percének
első tanúja az éjszaka: O vere beata nox, quae sola meruit scire tem pus et
horam, in qua Christu s ab i nferis resurrexttl (O, valóban áldott éj , csak te voltál méltó , hogy tudjad a napot és órát, amelyben Krisztus a halá lból fe ltámadt.
- A húsvéti vigíl'ia öröménekéböl.)
A kereszthalál az ember bűn ös tette . A feltám adás lsten csodá latos csele kedete, mellyel hit et éb reszt bennü nk. .K rísztu s feltámadt - Valóban feltámadtI " - köszö ntötték egymást az első hívek. Hangsúlyozni akarták, hogy itt
nem tévedésről és ámltásról van szó, nem álomról és hallucináció ról, nem
látszatról vagy csalásról, hanem az Újszövetség tanú inak egybehangzó, hiteles vallomásá ról.
Ennek ell enére az apostolok elbes zélése ikb en nem mindig ugyanazt a
körülményt emeli k ki. Ezért nem könnyú a tanúbizonyságoka t harmoni kus egységbe hozni. Ha valaki az elbeszé lések alapján elfogulatlanul világos, következetes és átt eki nthető képet akar az események ről festeni, nehézségekkel
számol hat, mert a feltámadás érzékeinkkel felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan. Nem cs odálkozhatu nk tehát, ha az apostolok a feltámadásra először
félénken, habozva tétovázva sót kételkedve felelnek . De aztán egyre határozottabb, világosabb és egyé rtelmú bb: .Krlsztus feltámadt l - Valóban feltárnadt! " Olyan halálos komolyan veszik ezt a hitet és vallomást, hogy életü ket
teszik rá. Életrnódjukban gyökeres változás áll be; vallomásuk at vérükkel pecsételik meg. "Ha Krisztu s nem támadt fel, nincs értelme a mi tanftásunknak,
s nincs ér tel me a ti hitetek nek sem" (1Kor 15,14).
Ennek ell ené re sem Istent, sem a feltámadás eseményét nem foghatjuk
úgy fel, mint a természet vagy a tö rténe lem j elensége it és t etteit, melyek kel
szemben "tárgyila gosan" , szenvtelenül és egy biz onyos távol ságb ól fog lal hatunk állást. A feltámadás eseménye létünk legmélyebb gyökerei t érintó személyes állásfogl alást követel, hitvall ásba torkollik és tanú vallomást szül. Hogy
miért van ez így, arra az Újsz övetség adja a legjobb fele letet: A húsvéti események nél nem mi, emberek voltunk a rendezők, hanem az i steni kezdeményezés. Nem az emberi le hetőségek jelennek meg itt, hanem az isteni valóság . A
kezdetben kételkedő Tamás apostol a feltámadott Krisztus sebhelyeinek ér intésére hittel mondja : "I:n Uram és én Istenem " . Hisszük , hogy lsten a halottaiból feltámasztotta és új életre keltette Krisztust, de nem látjuk és nem fog hatjuk fel , hogyan hajtotta végre azt. S éppen azért nem botrán koz tak meg a
hívők, amikor a feltámadás eseményének le ír ásában kü l önb öz ő hangsúlyokkal
találkoztak : egy felfoghatatlan eseményről csak különféleképpen lehetett írn i,
s e külö n b özősé g egy eddig meg nem élt és föl nem fogott valóság újdonságából származott.
Az apost ol ok fe lele te a feltá madásra nem a hid eg tén ymegállapltás, hanem a hitvallás : vallom ás, elha llgathatatla n és cáfo lha tatlan hirdetés, bátor
kiáll ás. Lelkesednek, de nem esnek széls6s égekbe: bo ld ogságukban sem
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veszí tik el lábuk aló l a talajt. Mint a feltámadás tanú i, elmennek az akkor ismert világ minden részébe , hirdetik a feltámadottal, és szolgálnak nekii embertestvéreikben . A felt ámad t Jézussal való élményei kben annak bizony ságát
és igazolását látják , hogy a sors hatalma, a halál zsarnoksága megtört, elveszít ette mérge s full ánkját, nem kell t ehát többé féln i tőle . Felejthetetlenül
fo glalja össze Pál aposto l a történtek lényegét egyetlen mark áns mondatban :
" A régi meg s zű nt, valami új valósult meg " .
A hitvallás és tanú sko dás nem marad pusztán érzel mi és érte lmi sík on.
Meg indu l a vil ágra szóló és a világot megv áltoztató missz iós tevék eny ség . A
világtörténelme t ezentúl húsvét hajnal ának látjá k. Az embernek nem szabad
többé el csüggednie. Az " e rő s s é g e k és a hatalma k " éreztetik ugyan befo lyásuka t, de többé nem az övéké az utol só szó. A remén ység nem ügyetlen tapo gatózás és próbálkozás többé, hanem húsvét perspektívája. Ebből és efelé
irá nyul a h ívő kereszté ny minde n törekvése. "Ahol vil ágos an fel'ismer jü k, hogy
a ha lál hatalm a megtört, ahol a feltámad ásba n megvalósu lt új él et csod ája
be levil ágít a ha lál világába, ott nem kív ánják az emberek a rég i élet örö kkévalóságát ; ott elfogadják ettől a fö ld i éle ttől azt, amit az é ppen ad : . . . fontosat
és kevésbé fontosat , jót és rosszat, örömet és fájd alm at . .. Ahol azonban még
a halálé az uto lsó szó, ott sz övetk ezl k a ha láltól való félelem egy dacos magatartással. Ahol a hal álé az uto lsó szó, ott a t öldt élet minden , vagy semm i"
(Dietrich Bonhoeffer, Eth ik, 22. o.).
A nyitott sír hasad ékán , amelyet Kr isztus keresztje és feltámadása vágott,
az újj ászervez ett életnek és benne a megv áltó szerete tnek végtelen sodró
folyam a nyom ult és nyomu l be a világba. - Ez húsvét és a húsvétban való
hit : nA rég i meg sz űn t, valam i új valósul t meg" .
Németh József

NE FELEDKEZZONK MEG RÓLAI
ötven évvel ezelőtt költözött az Úrhoz Torma testvér
A budakeszi tem ető csak néh ány lé pésnyire van a tel epülés központjától,
a templomtól , a tanácsh áz át ól és a pl ébániát ól. A volt Z árda-lakola mögött
t erül el és terjeszkedik a " hol ta k udvara", ált alában szépen ren<Jbentartott
síremlékekkel. Ha az embe rn ek id ej e van körül teki ntésre, felle lheli az egy ik
főút közvetlen-közeléb en, egy feh érkérgű nyárfa mellett, a messziről ta lán nem
különösen fel tűn ő , de köze lebbrő l még is elütő siremléket. A rnük ö oszlopra
nem a megszokott feli ratot v ést ék. hanem egy hosszabb szöveget : " A kereszt
szilárd fa , jól lehet abba kapaszkodn i." Majd , mintegy életprog ramul : " l: letem
ne leg yen egy ifjú szomorú hervadása, hanem J ézusba jegecesedése." I:s fölött e a név és évszám: TORMA KÁLMÁN S. J. 1914-1 937. A másik rendk ívül i
ezen a sí ro n, hog y télen- nyáro n mindig virít rajta virág , koszorú ; még ötven
év után is akad valaki, vagy akadnak valak ik, akik szívében ott él a kegyelet
és hála, és er ról folytono san bizonyságot k ívánnak ten ni.
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Nem, nem rokonok ról van szó. Hiszen a fiatalember, kinek emlékét ez a
édesapját kisgyermek korában elvesztette, testvére nem volt, édesanyja is már közel két évtizede halott. Ki volt tehát ez a huszonkét és fél évet
megélt fiú, hogy f é I é v s z á z a d u t á n is él még emléke sokak szívében?
Most, halála OTVENEDIK FORDULÓJÁN , erre próbá lunk néhány sorban
felelni.
A Mecsek déli lejtőjének egy kedves , szép völgyében feksz ik Kóvágószólös : itt született Kálmán , 1914. május 29-én. Édesapja gazdálkodó ember volt,
de nem soká ig örülhetett k;ics i fiának, mert két hónapra rázúdult Európára az
első világháború. A családból is elragad ta a kenyérkeresőt , hogy majd tejlő
véstől testileg-szellemileg megrokkanva térjen haza, és néhány év múlva, a
háború áldozataként, alig harm inc évesen távozzék az életből. A kics i gyermek, Kálmánka, rendk ívül eleven , a gyermekkor minden örömét élvezni akaró
kisfiú érezte édesap ja hiányát, hiszen másod ik elem iben , talán első önálló
fogalmazása gyümölcseként ezt írta kis irkájába : " Vida Mária, özvegyné, Torma Kálmán, árvagyerek."
Az édesanya biztosabbnak látta életv ite lét és gyermeke jövőjét, ha visszatér szülőfalujába, a Pécstól húsz kMométernyire fekvő Szentlór.incre. Itt járta
Kálmán az elem i iskola öt osztályát ; felfigyelt rá a falu plébánosa , és rábeszélte a fiú édesanyját, hogy adja be a kisf iút a pécsi ciszterciták g imnáziumába.
Igy lett Kálmánból bizenegy évesen gimnazista. Elein te mindennap vonattal
tette meg az utat a városig. Amikor négy éwe l később édesany ja a nagyobb
kereset reményében e lőször Pécs-Bányatelepre, majd a Pécs városa közvetlen
közelébe fekvő Rácvárosba költözött, onnan járt a fiú mindennap iskolájába.
Kálmán nem volt mintadiák. Vidámsága , életszeretete sokszor szertelenségbe
csapott át, de osztálytársai és tanára i becsülték a nagy mókamestert, mert
alapjában véve rendkívül becsületes és szolgá latkész fiú volt.

sírkő őrzi,

Otthon a dolgok egyre rosszabbra fordultak, és kétségessé vált, hogy Kálmán folytathatja-e gimnáz ium i tanulmányait. Ebben az időben a tizenötéves
kamasz csodá latraméltó elszántságról , lelki és nem utolsó sorban fizikai erejéről tehetett tanúságot. Mint sokan mások, ezekben az években nálánál gyengébb tehetségű vagy éppenséggel lustább diákok instruálásával tartotta fenn
magát, de mivel ez a " kereset" is kevésnek bizonyult, a vakác iót kénytelen
volt kemény munkával eltö lten i. Gyakran járt k1i, főként hétvégeken , szeretett
nagyanyjához Kővágószólósre; nem klr ándulrtt, hanem ott megragadlJa a kapa
és ásó nyelét, vállára vette a nehéz permetezógépet, megrakta a szekeret,
hogy valamiképpen seg ítségére legyen nagyanyjának. 1931 júniusában , hogy
anyagi gondjain segítsen, munkát vállalt a tég lagyárban. Eleinte könnyebb
munkát végzett, de később , hogy keresete nagyobb legyen , beállt a sorba
talicskázni. Mindig vidám természete, s kifogyhatatlan ötletgazdagsága, hogy
másokon , a gyengébbeken segítsen. hamar kedveltté tette őt csaknem valamennyi munkatársa előtt, és később is a legnagyobb szeretettel és megbecsüléssel gondoltak rá.
6
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Közben lelki élete egyre mélyült. Az évi szok ásos iskolai lel kigyakorlata it
mindig komolyan végezte, egyre nagy obb vonzóerőt gyakoroltak rá a je zsuita
atyák, ak ik az akkortájt megépült gyönyörű Jézus Szíve (Pius) templomban
egyre erőt eljesebben kapcsolódtak be Pécs város lelkipásztori mu nká jába.
Kálmán szívesen járt oda szentbeszé dekre, különben is la kása e tem plom
köze lé ben vo lt. Közben a ferences Nándor atyának, gyóntatójának veze tésével
komolyabb és rendszeresebb lelki életet kezdett éln i. A jezsuita atyák közül
különösen a Pius Kollégiu m akkori rektora, P. Somog yi J enő volt rá döntő
hatással. Az ő tü zes és átélt préd ikác ió i megérlelték benne az elhatározást,
hogy ő is jezsuita lesz . 1932 öszén jelentkezett P. Somogy)nál, aki ked vesen
biztatta, könyvekkel látta el , és így egy re jobban m eg erősödött elhatározásában . Kimondhatatlanul boldog volt, am ikor 1933. júni us 21-én, Szent Alajos
napján, az éppen péc si hivata los látogatáson levő akkori tartományfőnök, P.
Bíró Xavér Ferenc személyesen közölte vele, hogy fe lvette a Jézus Társaságba. I:desanyja anyagi he lyzete is ném ileg rendeződött, s így nem volt akadálya, hogy 1933. aug . 19-én a Jézus Társa ság magyar rendtartománya újoncházában, a zug lig eli Manrézában, megkezdhesse szerzeteséle tét. E sorok író ja
tanúja volt annak a jelenetnek, amikor a Manréza utcajának a végén bekanyarodva , megpill ant otta az impozáns épületet, hogyan tette fe kis motyóját,
hogyan tárta ki két karját, és kissé pateti kusan , de egészen ősz intén így kiáltott fel : " Hála neked , Istenem, hogy idáig eljutottam l"
Az a világ , melybe Kálmán sz íve vágyát követve be lecsöppent, a meg é rtő
szeretet világa vol t. Első pillanattól kez dve igen-ig en jól érezte magát. A novic iátus szüksé ges fegyelme , a napot megfelelően széttördelő nap i foglalkozá sok számára nem je lentettek külön gondot. A fizika i mun ka , mert ilyen is ak ad t
rendszeresen, meg egyenesen fe lviod ította : akár ta lics k ázásr ól. akár folyosó
felmos ásró l, akár rántás keverésrő l volt szó ; ne ki semm i sem volt nehéz , semmi sem vo lt so k. Az Úr Jézus iránt i szeretete, hivatástud ata, önmagát mindenestü l oda adó szép szándé ka természetesen elmélyü lt , tartalmat és mél ységet kapott a november 13-án, Ko sztka Szent Szaniszló ünnepén kezdődő
harmi ncnapos le lkigyako rlato kban. Jóföltátelei között egyképpen szerepelnek
a hibá i ellen való küzdelem eleme i, a sze rzetesi fog ada lmak elmélyítésére
tett elhatározás, valam int a magát áldozatul fölajánl ó vágya kozás. Nem tudjuk,
ekkor sej tette-e már, hogy az Úr , nem is olyan nagyon soká ra szaván fog ja.
A belső béke , a megé lt he lyénvalóság útj a kan yart vet t. A Golgota felé
kanyarodott. Csodálkozva, értetlenü l, - s vall juk be - kíss é megbotrán kozva
szemlétt ük testvérünk nagy elszántságát és vágyakozását a v ezeklő és magát
mindenestül áldozattá t e vő él etforma után . Csak az okos és megf ontolt elölJáról lr ány ftás tartotta fé ken Kálmán testvé rüok e nagy-nagy kívánságát . . .
De aztán kanyargóssá vált az edd ig i egyenes út. Nem hirtelen , lassacskán. Egy
éjsza ka vért hányt. Sokat. Ezt észlelve, készült ha lálára. Aztán minden rendeződn i látszott . Még az orvosi vizsgálat is megnyugtató volt. Készült az emlékezetes májusi próbaprédikáo iójára. EI is mo ndta szokatlanul nagy érdeklő-
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dést keltve. De valahogy súrúsödött körü lötte a levegő . Nem értették meg. Az
a szüntelen lángolás, a vezek lésben való szertelenség re törekvés nem normáli s. Szenvedett emiatt. Ez is elő ké szület vo lt az e lkövetkezőkre .
1934. július : nagyvakác ió. Torma testvér már csaknem állandóan lázas. A
nap lója is vall : " Rosszull ét, állandó magas láz. Köhögés. C, édes Jézusom,
meddig szolgálhatlak még hiven? . ..•
Július közepén már a betegteremben van. " Meghalok ? Nem halok? Mindeg y.
Szeretném soká vinn i a keresztet."
Még egy kis huzavona (nincs hely a szanatór iumban), és 1934. augusztus
28-án reggel bevonul a budakeszi Erzsébet (ma Korány i) Szanatóriumba. hogy
onnan majd közel 30 hónap ig tartó csaknem szakadatlan szenvedésben megedzve, átadhassa életét Annak, akit oly nagyon szeretett.
Ami itt végbement, azt jellemezze a kezelőorvosa, aki barát jává, csodálójává lett. "Ha valaki Torma testvér közel hároméves betegségének, a hosszas ,
hidegrázástól és borzongástól gyakran kisért lázas állapotnak, az általános
rosszullétnek, a kétoldalt erőltetett légmellkezelésnek, több, mlnt hatvan töl tésnek és összesen harmincnégy ízben végzett, néha órák ig tartó mellkascsapolásnak és mell kasmosásnak a szenved éseit nehezen tudná elképzeln i, gondoljon csupán a beteg közel hetven napos agón iájára, amelynek folyamán
a nap minden órájában többször kínozta olyan fulladási roham , hogy ő ls és
orvo sai is percekre sem becsülték életét - akkor némi enyhe fogalom-félét
nyerhet magának arról a test i szenvedésről, amit ez a törékeny kis test, de
rninden tekintetben nagy szív, oly türelmesen elviselt. "
Ime, ez volt az "a keret" , melyben testvérünk folytatta életét. Közben , bár
a eest egyre gyengébb let , a lélek a kegyelem hatására mindig erős maradt.
A harmadféléves szanatórium i tartózkodás, mely Tóth Arpád szavaival valóban " a múltnak háttal , és a halállal szemközt" folyt le, nem nélkülözte az
..eseményeket". Elesettségében általában korán kelt , hogy lehetőleg húségesebben elvégezze lelki dolgait. Az étkezések - egyre fokozódó étvágy talansága miatt - egyre kinosabbá váltak . Jól tudta, hogy a szeretet igaz i próbája,
mely " hasonló a főparancs elsejéhez" , a második, a fe lebaráti szere te t, ezt
t elt e kifogyhatatlan ötletességgel, sokszerúen, áldozatosan mindaddig, mig
csa k fiz ika i erejéből t ellett . Senkit sem zárt ki tevékeny, segítő szeretetéből.
Végigjárta a betegeket, az újaknak bemutatkozott, a rég iekkel eltréfá lkozott ,
és egy-egy látogatása után a belőle sugárzó hit , bizalom és a kifogyhatatlan
humor valósággal új színt, új erőt öntött a betegekbe. Megsejtették áldozatos.
istenszerető lelkét.
" Nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem - Irja az egyik szemtanú , aki
betegtársa volt - , hogy meg ne fogja az embereket, búnösöket, minden valláskülönbség nélkül. A haldoklók mellett gyakran ott volt. Füzetében kilencvenhat nevet jegyzett föl , akiknek halálánál jelen volt, és segítette őket a
végső küzdelemben. A szenvedéseket bámulatos türelemmel viselte. Másokért
szenvede tt. Tudom, hogy minden töltése, csapolása valakiért ment az ,ég i
postahivatalba'. Allandóan jókedvú volt: nem tudott savanyú arcot látni maga
körül. Amerre járt , szórta az örömöt és a vidámságot. Kapcsolatunkat egy
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Móra~dézet iJluszt rálhatra: ..Köszönöm , hogy kezed kinyújtottad felém, árnyául
elfogadtál sugárzó életednek."
Volt, aki nem helyeselte azt a folytonos nyüzsgést, túlzásnak, oktalanságnak tartotta, hátráltatja gyógyulását, ez az oka, hogy nem tud felépülni. A kezeló fóorvosnak azonban más volt a véleménye : ..Ha az erkölcsi bajokon nem
segithetett volna, az még jobban hátráltatta volna gyógyulását.·
Közben bekövetkezett az, am it ó maga ..a legnagyobb fájdalomnak" nevezett. Féléve már a rendházon kivül tartózkodott, s ez az egyházi törvény szerint egy szerzetes számára csak külön szentszéki engedéllyel valósItható meg.
De az ilyen engedélyt, - újonc ról lévén szó - Torma testvér nem kaphatta
meg; az elöljárója kölelességszerüen közölte vele, hogy hivatalosan nem tagja
többé a Jézus Társaságának. Ugyanez történt ismertebb novicius-társa, Kaszap
István esetében is. Nem, nem roppant össze a h ír hallatára, de fájt, nagyon
fájt neki. Karácsonyra Irt levelében képet ad belsó életéról.
..Igen, mostanában a lelki szenvedések mellé (a Társaságból való elbocsátás) az Úr adott fiz ikai fájdalmakat is bóven, ó, de ugyan mindegy, hogya kereszt fája milyen fából készült , a fontos az, hogy kereszt és az isteni Sziv mutatja meg azt nekünk. Szeret , ó, nagyon szeret az édes Jézus . Boldog vagyok,
és nem cserélnék senk ivel. Örüljünk a köztünk megjelenó Istennek, aki megtanitott engem , hogy elevenen rothad va is égbe nézzek, sót kívánni azt, amit
O választott, hogy bennünket megváltson a kereszttel .. ...
1936 augusztusában már érzi , hogy nincs segItség. Öntudatosan készül a
halálra . Nem akarja, hogy édesanyját a váratlan halálhir megszomorItsa, ezért
levelet Ir neki: ..Úgy érzem, hogy soká már nem birern. Az elsó komolyabb
krach végez velem. Úgy gondolom, hogy a jó lsten már megelégelte a sok
szenvedést, és hagy egy kics it pihenni. ~n már nagyon vágyom az ég után.·
Október 30-án ezt jegyzi be naplójába : ..Kezdód ik nekem ls !" ~s átköltözik
bámulatra méltó apostolkodásának szlnhelyére, az elkülönltóbe. Szivében él
a bizonyosság : innen aztán élve nem viszik el többé . Ezután tömör helyzetképet ír kis füzetébe :
Nov. 3.: Harminc látogató. Apostoikodom.
Nov. 4.: Készülök a halálra. Örömmel. Csapo lás.
Nov. 10.: Rendkivüli szenvedés .
Nov. 21.: Megajánlom magam tel jes áldozatul , bárm ilyen szenvedésre.
~s aztán még egy hallatlan nagy öröm a földi életben . A rend általános fónöke , a közvetlen elölj árók kérésére, engedélyt ad, hogya nagybeteg testvér
letehesse az ún. ájtatosság i fogadalmakat , ez biztoaltja számára, hogy mégis
a Jézus Társaság tagjaként halhat meg. November 23-án került sor a fogadalom let ételére. Ezután az Irásbeli vallomás : ..A jó lsten segitségével már elszakadtam rntndentöl. O seqltett azzal, hogy betegséget küldött rám. A VILÁG
MOST MAR TAvOl All TOLEM. Most, hogy itt a vég, jól össze kell szedn i
magam. Néha rettenetes fájdalmaim vannak . O, miért is nem tudok már meghaln i!? "
De lsten szent lelke még formá lni akarja ezt a lelket, hogy egészen kiégjen, és semmi salak ne marad jon benne . .. , ~s ez a kegyelemtől immár át-
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meg átizzftott lélek nem mond ellent. Ime, mintegy végső vallomásként írja
naplójában : ,,~Issé megrokkanva, hajlott háttal, horpadt mellel, féttüdóvel , de
örömmel és szinte büszke öntudattal viselem magamon Jézus szenvedéseit
egé sz a sírig . Tudom, hogy az okos lsten testileg összetört, és mintegy nyomorulttá tett , de lelki leg nem fogok összeroppann i, ha velem lesz az O kegyelme. Nem zúgolódtam soha, hanem örültem a sok kegye lemnek, mellyel lsten
elhalmozott ..."
Aztán már csak néhány rövid, de sokatmondó bejegyzés :
Dec . 2.: Sok szenvedés.
Dec . 5.: Lelki kínok.
Dec. 6.: Fulladás.
Dec . 7.: Hendklv üli lsten-köze lség. Igaz f adventem van .
Dec. 14.: A fóorvos úr megmondja, hogy nemsokára megha lok . Majd megö leltem .
Dec. 20.: Sose hittem, hogy ennyire szeret az lsten .
Dec . 21.: Agóniát álltam ki. Ó, 'irgalom ! Alig bírom ki. Szeretlek most is.
Dec . 28.: Nagyon elhagyatva érzem magam . Tehetetlenül fetrengve sebe immel ,
Iu ldokolva. ox igénnel. Rettenetes nehéz szenvedés. Fulladás.
Dec . 29.: Szeretni, szenvedni, meghalni.
IOs az utolsó bejegyzés mégis:
Dec. 31.: Te Deum. Siess már. Hála, ezer hála, Jézusom, töméntelen kegyelmeidért.
IOs még öt hét hátra volt. Közben többször is elimádkozták alélekaján lás
imáját: "Indulj, keresztény lélek." 1937. február 2-án még szeretett elöljárója
megáldoztatta, és ezzel búcsúzott tó le : "Testvér, ha jön az Úr, ezzel köszöntse : Jöjj, Uram, Jézus!" Másnap már nagyon csöndes. Kezében a feszület és
a rózsafüzér. Nincs a közelében sen ki. Nem fogják a kezét , nem törli k a halálverejtéktói gyöngyözó hom lokát. Mag ányosan hal meg, mint Ura és Mestere
a kereszt maqass áqénak magányosságában, 1937. február 3-án , este fé l ki lenc
A. P.
órakor. Most ötven éve.
EGY FELM~R~S TANULSÁGAI

A Róma i Püspöki Szinódus ez év végén a világ iakról fog tárgyalni. Az el ökészító bizottság elküldött a világ püspökeinek s fonto sabb kato bkus intézménye fnek egy dokumentumot, amely összefoglalja a II. Vatikáni Zs inatnak a
világiakra vona tkozó tan ítását, az azóta megtett lépéseket valamint a fe lmerült nehézségeket. A fejezetek végére kérdéseket is csa toltak azzal a céllal,
hogy előmozdítsák a további munkálatokat és az anyaggyüjtést. A beérkező
válaszok és kiegészítések alkotják majd azt a szöveget, ame lynek alapján a
szinódus atyái megkezdik tárgyalása ikat. "Olyan a szinódus témája - olvassuk
a harmadik pontban -, hogy az arra való felkészülés céljából igen hasznosnak
tünik, ha a helyi egyházak (fóleg a tapasztalatokra vonatkozólag) átfogó felmérést végeznek a vil ágiak között.·
Különböző oko k akadályoztak edd ig abban, hogy ilyen átfogó kutatásokat
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végezhessünk. Az ajánlás azonba n l og~lkoztatott, s úgy láttuk. hogyha egy
szúkre szabott felmérés eredményei nem is jutnak el Rómába, fényt derlthet nek a világiak helyzetére az egyházközségben vagy az egyházmegyén be lü l.
Anyagot szolgáltathatnak a hiveknek és a le lkipásztoroknak, hogy szé lese bb
s - valószinűleg - tárgyilagosabb tükörben szeml élhessék azt, hogy milyen
is a beálJltottságuk a világ iakra nézve . Esetleg rávilá g ithatnak olyan szem pontokra is, amelyek egyéb ként háttérben maradnának.
Az eljárás

A je len kis tanul mány ilyen s zű k e b b, el őké sz í tó le irnérés . Egy ik lő cé lja
éppen az volt , hogy megállapltsa a kérdések érthetőségét, esetleges hiánya it ,
le lesleges il letve hasznos voltá t, s így pontosabb eszközt nyújthasson egy
átfogóbb kutatásra. Talán arra ösztönözhet, hogy valaki mélyreszán tóbb lelmérést végezz en a le l e lő s s ég é re b ízo tt környezetben. S bár tanu lmán yunk
puhatolódzó j e lle g ű , még is kidomborodott már néhány von ás. Az eredmények
érte lmezésé nél figye lem be kell venn i, hogy alk almi. nem ped ig a sta tisztik a
szabálya i szer int kiválasztott mintáról van szó. óvatosan járj unk tehát el, ha
ált alánosí tani, vagy más csoportokra akarjuk alkalmazni le lmérésünk megállapltásait.
Végül , hasznos lehet azo knak a módszertani szempon tokn ak smerete,
amelyek belejátszo ttak a kérdések leltevésébe és ki értékelésébe.
A mélyreszántóbb felm érése knél ugyanis nemcsak arra vagyunk k íváncs iak, hogy milyen gyakran fordul el ő egy jelen ség. Azt is megpróbál ju k lel színre ho zni, hogy ml a jelenségek értelme. Ezért 19yekszünk valamilyen
mércét alka lma zni, leláll ítan i, s a leleietek rangsora már lehet ilyen kezdetle ges mérce. S ha összevetjü k a kapott eredményeket más ad ato kkal , legalább
azt láth atju k, ho gy melyik nag yobb vagy kis eb b, töb b vagy kevesebb. Felmérésü nkben m ind e n ekelő tt össze akartuk hasonJltan i a papo k és a világ i hívek
fele leteit . Edd ig i tapaszt alataink alap ján l elt ételeztük , hogy a választ adók
életk o ra is érdek es mére e lehet. A l iatalabb nemzedé k (lőleg a 40 év alattiak)
valószí núleg másként ér tékeli a Zsinatot, min t az id ő s e b b, ak ik már f elnő tte k 
ként élték át az egyházb an végbemená változásokat. A lérfiak és a nák egylormán lát ják helyzetüke t az egyházba n? Hogy ezeket az összeh asonlításokat
elvégezhessük, ugyanazt a k é r d ő í ve t adtuk a papo knak mint a világ iakna k.
Az ive kre névt elenül válaszo ltak, csak a kort (40 év alatt, 40 és 65 év között,
65 év felett) , ill etve a világiak esetében a nemet kellett felt ünt etni.
Sajnos, a korcsoportok szerin ti összehasonlítás lehetetlenné vált , mivel
mind a pap i csoportban, mind pedig a világ iaknál csak 2-2 szemé ly vo lt l iataJabb negyve n évnél.
A ~ izenöt pap , aki kn ek nagy részét egy pap i összejövetelen ké rtük meg,
hogy válaszoljanak, és a huszonnégy hívá magyar. A világi hivek között több
mint 100 k é rdő ívet osztottunk ki vasárnapi szentmise után , kérve, hogy hozzák
vissza a kitöltött iveket a legközelebbi vasárnapon. Sajnos, csak t izennégyen
" nem lel ejtették otthon " az fvet. Még tíz személyt kér deztünk meg egy családi csoport havi ta lálkozóján.
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Kérdése inket négy csopo rtra osztottuk. Az első kettő a zsinattal szemben i
beáll ítottságot Í9yekezetl kipuh atoln i. A követ kező három (3., 4. és 5. s a 4.
alkérdése) a világiakn ak a Zsinat utáni magatartására prób ált fényt deríteni.
A hat odik kérdés viszon t a papokn ak a világiakkal szemben i beáll ítottsá gát
vizsgálta. A két utolsó (7. és 8.) a világiak tény leges közrem úködésének ter ülete i és indf tékai után érd ek l őd ö tt,
A kapott felel etek száma nem mindig egyezik a megkérdezett személyek
számával. (Például az elsó kérdésre a világ iaktól 21 igent és 1 nemet kaptunk :
összesen 22.) Ilyen esetekben hl ányzi'k a fele let.
A kérd ó fv szövegét és a csoportos ít ot t válaszokat lásd az 89. oldalon !
Kiértékelés
1. E lső pillanatra úgy látszik , hogyamegkérdezettek ig en pozitív véleményt és beállftottságot tanúsftanak a Zsinattal szemben . (Az 1. és a 2. kérdés v álas zai .) A papok és a hfv ek jelentős többsége el ism eri, hogy a világiak
szerepe megváltozott a Zsinat óta és az egyháZIi vezetés helyes utat követ
ebben a kérdés ben. Közelebbról nézve azonban aggaszt6, hogya papok 13
százaléka , a vHágiakna k pedig csaknem a huszonegy százaléka húsz éwel a
Zsinat után még mindig nem tud ja eldönteni, hogy val6ban helyes-e ez az út.
Ha a kétséget k ifejező válaszokhoz hozzávesszük a nemlegeseket is, akko r
1
húsz
joggal tehetjük fel a kérdést : képesek ezek a lelk ipásztorok (2
százalék) megfelelő lelkiségre neveln i hfve iket? S hogyan váll alha tják ezek
2
29 százalék) mai feladataikat az egyházban , ha nem is tuda világ iak (5
ják, hogy helyes-e vagy sem az az út , amelyet kitúznek eléjük?
2. Pozitrv az összkép a harmad ik kérdés esetében is, bár a vlláqla k jelentős hányada (21 százalék) nem vesz észre változást saját helyzetében.
A negyed ik kérdés megválaszo lása komo ly problémát jelenthetett mind a
két csoportnak. Négy pap és négy világ i nem is felelt erre a kérdésre . Nem
értették meg? Vagy a papok nem mertek ftéletet alko tni hfve ik hitbe li szllá rdságáról? A világ iak jobban belelátnak saját ber keikbe? Oten (21 százalék)
állitják , hogy a világ iak hite eltér a hivatalos tan ít ást él. I:rdekes lenne ezt a
területet tovább kutatni s megvizsgáln i, hogy a világ iak ft élet üket saját be lső
hitfelfogásukra épf tik-e , vagy inkább keresztény testvéreik sz6bel i közléseire
ill etv e gyakorlati, erkölcsi életére . Az sem z árhat ó ki, hogy árnyaltabb feleleteke t kapunk, ha ennél a kérdésnél is lehetóség nyflik egy " k ö z b e e s ő" válaszra az " igen" és a " nem" közöt t. Ennek a közb e es ő válasznak a megfoga lmazása nem veszélyte len, mível - teológ iai:lag - tulajdonképpen nincs középút helyes és nem helyes hit között.
Még több prob lémát fedezhetünk fel a k iegészftő {al)kérdésnél. A papok
egyenló számban állitják, hogya hívek hitében haladást illetve visszaesést
tapasztalnak. Ennyire nehéz lenne tárgyilagosan megválaszolni ezt a kérdést?
Vagy pedig annyi szempontot foglal magába, hogya lelkipászto rok nem ugyanarra gondolnak, amikor hfvelk hitére terelódik a sz6? Itt val6ban helyénva l6
lett volna egy közbeesó lépcső, ahogy egyik pap rá is frta a kérdófvre : ugyanaz maradt. Ennél a kérdésnél hiányzik a legtöbb felelet a világ iak részéről
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(6 személy) és csak 13-an látják úgy (54 százalék), hogy a világi ak hite érettebb lenne mint évekkel ezelőtt.
Az ötödi:!< kérdés megválaszolásában is szemmellátható a különbség a papok
és a hívek felfogása köz ött. A papok szinte egyértelmúen úgy íté lik , hogy a
világiak készsége sebben kapcsolódnak bele az apostoli k üldet ésbe. mint húsz
évvel ezel őtt , a világiak viszont 29 százalékban nem látnak változást i ll etve
kett en (8 százalék) viss zaf ej l ődést t apaszta lnak.
A három kérdésre adott válaszok alapján a világ iak Zsina t utáni magat artása összetett, komplex jelenség. Több kutatásra van szükség ezen a t éren .
A kérdéseket még pontosabban kell megfoga lmazn i, mert fóleg a világ iak feleletei mutatják, hogy komoly lelkipásztori prob lémák húzód nak meg a háttérben.
3. A hatod ik kérdés a papok magatartását igyekezett kipuhatolni a világ i
hívek együttmúködésére vonatkozóan. Felt űn ő a papok krl tlkus ítélete kollegáíkról: csak öten áll ítják, hogya lel kip ásztorok valóban örüln ek, ha hiveik
fele l ős szerepet vállalnak az egyházköz ségi munkában . Három megkérdezett
nem tudo tt dönteni, de hatan (40 százalék) úgy vélik, hogya papok ténylegesen nem mernek lelkipászt ori feladatokat bízni h fveikre . Elgondolkoztató kép ,
még akkor is, ha a hívek véleménye sokkal pozitfvabb a papok magatartásáról (75 százalék felelt igennel) .
4. A hetedik kérdésre két pap nem adott feleletet. Valószínúleg azért , mert
nem plébán iai szolgálatot látnak el. A megkérdezett világ i hívek nagyvárosban
élnek , s így gondolhattak a szomszédos plébán iákon vagy esperesi kerületben müködö munkatársakra is. - Ugyanaz a személy több lelkii p ászto ri területet is megje lölhetett, s a kérdezettek éltek is ewel a lehetőség gel. A papok
közül ketten eml ítettek fel nem tüntetett lelkipásztori tevékenységet ("vagy "
. . .) : . a hívek összetartásában " , írta az egyik, s . anyagi ügyekben", a másik.
A hívek közül egy férf i to ldotta meg a tistát: "szervezési munkában". A kézzel
beírt felelete t: "é nekk ar, felolvasás " a liturgia kategóriába soroltuk.
Elég kr itikus a papok véleménye világi munkatársaik indítékaira vonatkozólag is. Oten úgy találják, hogy a világiak Indítékai nem világosak. Maguk a
vil ági hívek egy fokka l jobb véleményt nyilvánítanak együttmúködésük indítékalr ő l : a papok közül 5
1 (40 sz ázalék) nem látja világo san a hívek indí té2 (25 százalék) osztja ezt a véleményt.
kait , míg a hívekné l csak 4

+
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Elemzésünk végén valószínúleg megállapíthatjuk, hogy egy szerény el ő
tanu lmány is hasznos lehet a lelk ipásztori munkában. A leg s z e m b e t ú nő b b
eredmény talán az, hogy a fele letek tanúsága szerint a papo k és a világi hívek
nem tel jesen egyformán itélik meg a világ iak helyzetét az egyházban . De ezzel
még nem állapitottuk meg azt , hogy kinek van igaza . Fontosabb talán , hogy
ezt a különbséget komolyan vegyü k, főleg amikor a világ iak helyzetét és szerepét kíván juk köze lebbrő l megvizsgáln i. Az előtanulmány sz árnos tovább i kérdést vet fel mind a ké rd ő í v pontosabb megfog almazására, mind pedig a lel kipásztor i (felnőttkat e kézis) munkára vonatkozóan . De a kérdések tisztázása
remélhető l eg közelebb hozza egymáshoz a krisztusi közösség kü lönböző megbízatású és karizm ájú tagjsilt.
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A kérdóiv és a három fócsoportra osztott válaszok
K érdések

Vá laszo k
Papok(15)
n0(15)

1. Az utolsó kb. 20 évben (a II. Vatikáni Zsinat óta)
változott-e a hivek szerepe az egyházban?
Igen
Nem
2. A II. Vatikáni Zsinat óta helyes utat követ-e a
hivata los egyház a világ i hívek szerepével kapcsolatban?
Igen
Nem tudom eldönten i
Nem
3. Az utóbbi években öntudatosabbak lettek-e a
világi hivek saját szerepüket I l l e tő e n az egyházban?
Igen
Nem észlelek különbséget
Kevésbé azok, mint régen
4. A világ i hivek hite alapvet öen egye2!ik a hivatalos katol ikus hittel?
Igen
Nem
.
haladásról
Ezen a téren Inkább visszaesésről beszélhetünk
5. A világ i hivek készségesebben kapcsolódnak
be az egyház apostol i küldetésébe mint 20-30
évvel eze lőtt?
Igen
Nem tapasztalok változást
. Kevésbé kapcso lódnak bele
6. A papok magatartásából következtethetünk-e
arra , hogy örülnek, ha hiveik felelős szerepet
vállalnak a lelkipásztori munkában?
Igen
Nem világos a magatartásuk
Inkább arra lehet következtetni, hogy nem mernek hivekre bízn i lelk ipásztori feladatokat
7. Van-e egyházközségében világ i hivő , aki rendszeresen kivesz i részét a lelk ipásztori tev .-ben ?
A liturg ia terén
A hitoktatásban
A plébániai ügyeletben
A betegek látogatásában
Ifjúság i csoport vezetésében
Vagy ...
8. Igazol ja-e a világ i hivek magatartása, hogy ő
szinte h itből fakad együttmüködésük az egyházközségi munkában?
Igen
Inditékaik nem világosak
Világ i érdekek vezetik őket
A választ adó

~é6rfi

B

Világ iak
f érf l(9) össz.( 24)

14
1

13
1

8

12
2
1

11
3
1

6
2
1

17
5
2

13
1
1

11
3
1

7

18
5
1

10
1
6

9
3

15

7
3

6
2
6
2

10
4
1

5
3
1

15

11
3

7
1

18
4

13

15

9

24

10
3
3
6
3
2

9
5
8

8
2
2
2
4
1

17
9
7
10
11
1

8
5
1

9
3
2

8

17
4
2

7

14

5
3

21
1

2

5
13
5

7
2

6

7
7

1

Kora : 40 alatt
D
65 év felett
D
40 és 65 között D
Benk6 A.
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A TABERNÁKULUM ELOTT
Szent Pál me g re n dít ő e n szép és mély taní tását tontolqatorn, Uram. " Ugyanaz a le lkület legyen bennetek. amely Krisztus Jézusban volt . . ." (Fil 2.5-11).
Próbálok behatoln i e titok mélységébe. Itt előtted térdelve. megrendít a kettős csoda : hogy emberré lettél és kenyérszínbe rejtőztél.
fzlelgetem a szent páli szava kat , szeretném meg érten i, életembe építeni
őket. Ugyanaz a lelkület . .. E lelkület éltetője az alázat. Mérhetetlen alázat.
Az Istent ember ré t evő alázat . .. - I:g a fö lddel, Teremtő a ter emtménnyel
hogyan egyeztethető? Ath id alhatatlan távo lság. Mélységes leereszkedés ...
Szabadság . Ilyen szabadságga l csak Islen rendelkezik. Ez a szeretel szabadsága ... Mindent fölad . Az Istennel való eg yenlő séghez sem ragaszkod ik. Kiüresí ti önmag át az embernek, a szo lga alakjának felvéte lére . I:rtelmünk itt
meg torpan . Olyan mély ez a titok, hogy szinte képtelenek vagyunk hosszabban
foglalkozni vele. Végességünk tud atára ébreszt. Az lsten alázata majdhogy
megsemmisí t. Pedig e ke trós titok lehetne szentség látogatásaink döbbenete ...
Akkor nem úgy viselkedn énk templomaidban , mintha nem is tudn ánk erről.
Tel j esen nem tudjuk felfogni. De lelk ület ed elsajátításához szükséges lenne,
hogy kicsit be leh atoljun k.
Uram, adj üdvös megrendü lést alázatod láttán. Adj mindent fölá ldozó szerete tet. Adj bátorságot, hogy ne féljek a lelkü letedtől . .. Akiüresítéstől .. .
Látod , mily görcsösen rag aszkodunk "kincseinkhez " . Jobban mint Hozzád.
Félünk a mélységektől , amelyeket esetleg föltárnál lelkünkben, ha üres volna.
A földön akarunk maradn i. Biztonságban. Cipeljük ellaposító terheinket. Ha
néha fényed után sóvá rogva betéved ünk Hozzád , magu nkkal von szo ljuk. Ped ig
üresen kellene Eléd térdelnünk, hog y az isteni lelkület be lénk ára mo lhasson.
Te is csak úgy tudtál magadra venni minden emberit - kivéve a b űnt -, hogy
kiüre sítetted magad .
Néha segítsz nek ünk , Uram. Kifosztasz, elveszed a féltve őrzött "kincseket". Neheztelünk is Rád, míg be nem látjuk, hogy ezzel seg íteni akarsz rajtun k : helyükbe valami értéket kapunk. Add , hogy nyugodtan odaadjam a kincsnek vélt terheket és b őkezűe n osztogassam a Tőled kapott igazi kincseket.
Tégy üressé magam tól és töl ts be a Te lelkületeddel. Isteni alázatod, hal álig
való engedelmességed hassa át lelkemet. Amen.
Alexia

LEVELEK A MISSZIÖKBöL
Levelek BrazIllából:
Ismét ugartörés három új missziós ál lomáson.
Nyolc évenként b úcsút mondok már kl épftett missziós t elepemnek s felkfnálom
szerényeróimet Anyaszentegyházunknak, készen oda mennl, ahol még elhagyatottabb
a misszió, nagyobb a szegénys ég és égetóbb a paphiány. Ezért emlegett e már többször
ls püspök atyánk: .Lászl ó atya különös hivatást kapott Istentói az eddig elhanyagolt
állomások felépítésére.·
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Főképpen 5 célt kívánok megvalősltanl az alatt a 7-8 év alatt, amig egy plébánia
vezetésével megbIz a Gondviselés: missziós nővéreket telepIteni a helyséq ébe: elö mozdltanl a papi és ezerzetest hivatásokat; lakásokat épiteni a szegényeknek; rnlszszlós központokat szervezni a plébánia területén, valamint lehetőséget biztositani
arra , hogy újabb nővér csoportok jöhessenek. (gy utódom - jelen esetben . Dacíllo
atya, egy fiatal brazil világi pap - könnyebben folytathatja a missziós munkát.
Eddigi munkahelyem három helységre: Tremedal, Plripá és Cordelros terjedt ki.
1978 és 1986 között, csaknem 4.000 négyzetkllométeren 54.000 ember lelki gondozása
volt a feladatom. 1981·ben négy szerzetesnövér költözött körünkbe. Ma már ellátják
rnlnd a három plébániát, mindegyiken áll egy nővérotthon és lelkigyakorlatos ház. 1982 és 1984 között három redemptorista atya tartott népmissziót, összesen 52 napon
keresztül. Püspökünk, Dom Alberto pedig 17 napon szolgáltatta kl a bérmálás szentségét számtalan kis kápolnánkban és missziós stációnkon.
1986 októberében Igen szomorúan vették tudomásul eddigi hlvelm. hogy önkén tesen
lemondok a három plébániáról és másik három állomás ell átását vállalom. Az Ilyen
változás azonban sok kegyelem forrása ls: 1) A hIvek láthatják, hogya misszionárius
nem magának, hanem Krisztusnak akarta megnyerni őket . • Még nevemet ls elfelejt.
hetik .. ." és .Nekl kell növekednie, nekem klsebbednem" (Jn 3,30) - mondottam
nekik, Kereszteló Szent Jánosra emlékeztetve, búcsúbeszédemben. 2) Új missziós
állomás vállalása jó alkalom a papnak arra, hogy gyakorolhassa a szegénységet és
önzetlenséget. 8 év folyamán otthoniasabb és kényelmesebb környezet alakul kl még
a legkeményebb állomásokon ls. Minderről szabadon lemondani és új életet kezdeni
ott, ahol takarékoskodnl kell minden csepp vizzei is , s ahol nincs plébániaépü let sem,
ezer alkalmat nyújthat a Jelige hüséges megvalósltására: Pro Te, Chris tel (Mindent
érted, Jézus szentséges Szive.) 3) A hitból vállalt engedelmesség megnyugtató bizton.
sáqot kölcsönöz, hogy a misszionárius nem a saját, hanem lsten akaratát keresi, arnlkor a püspök felszólításának eleget tesz . - S a püspök, az apostol utód most három
olyan új állomáshelyet bIz rám, amelyiknek eddig még soha sem volt saját és állandó
papja .• De a te szavadra, kivetem a hálót· (Lk 5,5) . Az isteni Mester pedig megígéri :
.Ne féljl Ezentúl emberhalász leszel" (uo. 10).
Milyen az új helyem három állomása?
.Presldente Janlo Ouadros" az elsónek a neve, s a legelhanyagoltabb helységnek
tekintik a környéken. 4 évvel ezelótt a nép saját elhatározásából kápolnát kezdett
épIteni. Közben pclq ármester-v álasztás volt, s a lakosságban olyan ellentétek léptek
föl , hogy - püspök atyánk körlevele szerint - .Csak egy missz ionárius lehet még
arra képes, hogy újra egységet teremtsen a veszekedő emberek között".
1986. október 31. óta lakom a még épülőben levő templom sekrestyéjében . A temp.
lomhajó felét még épltésl anyag, cementzsákok , deszkák foglalják el, de elöl már ünnepelhetl a szentmisét Krlsztus kicsiny nyája. Mindhárom állomáson messzefekvó ta.
vakból pléhkannákban kell hozni a fejünkön a vizet. A tavakban kígyók és békák is
fürödnek, a 20 literes pléhkannák tartaimát pedig a tetőre helyezett viztartályokba
kell tölteni. Az ember megtanulja , hogy minden csöppel takar ékoskedj ék. A rnosd övizet felhasználja a kert öntözésére és a WC-re .
Eddigi plébánlámon ottlétem végén már volt folyóvizem , s Igy napjában néha 7-szer
ls tusolhattam a trópusi melegben. Most talán majd hetente csak egyszer lesz alkalom a fürdésre. Ennek ellenére boldog vagyok. Jót tesz, ha Ilyen egyszerü áldozatot
hozhatunk Krisztus egyházáért, a ránk bizott nyájért.
•Maetlnqa" pár éve még jelentéktelen falu volt, de annyira felduzzadt, hogy 1984ben várossá léptették elö, a .föternplom" azonban inkább pajtához hasonllt. A sek.
restye fölé mennyezetet kellett húzni, hogya veszedelmes .borbélybogarak· ne zavarják a miss zionári us álmát .
•Aracatu" két órányi ra fekszik Janlo Ouadros-tól. Tiszteletre méltó szomszédom,
a 72 éves Anton io Fagundes atya 40 éven keresztül hüségesen eljött ebbe a kis hely-
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ségbe a templombúcsúkor, június 29-én, hogy szentmis ét t artson , százával keresztelje
a gyermekeket és áldja meg a házasságokat .
Ekkora hivősereg számára azonban igen keveset jelentett az eddigi lelkipásztori
ellátás. A jó nép szomjazott lsten után . Nem csoda , ha néha engedett a szekták cs ábitásának . Az ifjúság megbízottjal, Gildaslo és Robéllo sok áldozat árán már elkezdték
a plébánialak épít ésé t . amely évek óta ott áll félkész állapotban. Sürgősen tető alá
kell hozni, nehogy minden tönkre menjen a trópusi viharok által. Még két másik k á.
polna vár befejezésre. Püspök atyánk, Dom Alberto és én már 31 kérő levelet menesztettünk a világ minden részére különbözö kolostorokba, hogy küldjenek szerzetes
nővéreket missziónkba.
Támogassák áldozataikkal, Imáikkal és szenvedéseik felajánlásával kérésünket.
hogy a Szüzanya közbenjárására minél hamarabb kaphassunk missziós nővéreket.
Kléner László
46.250 Pres. Janlo Ouadros
Bahla - Brazilla
Az utazás Bécstől Sáo Paulólg igen jól telt el. Két nővérke várt rám a rep ül ötéren.
megebédeltünk Sáo Paul óban. s estefelé már haza ls értem Rlbelráo Pretóba. Nagy
örömmel fogadtaki Természetesen a következő nap, vasárnap kipihentem magamat,
hogy hétfőn már szolgálatba állhassak a gyerekek felügyeletében. Annyit k érdeztek .. . , igen hosszúnak találták a két hónapot , ami alatt távol voltam . Az Idő azóta
ls szalad: már befelez ödött a tanév. Az 5. osztályosok közül 45-en végezték el els öáldozásukat. a 4-esek közül pedig 75 fiú és lány . A glmnazisták bérmálása a sz ékesegyházban volt, mivel a 70 bérmálandó s vendégeik nem fé rtek el a mi kápolnánkban .
Elmúlt vasárnap pedig 50 éves jubileuma volt azoknak a tanítónőknek, akik nálunk
kapták meg a kiképzést fél századdal ezelőtt! Csak 28·an élnek közülük . Közben-közben ml nővérek igyekszünk visszavonulni s lelkileg is felkészülni kar ácsonvra. Hála
Istennek jUt idő csomagok készítésére is a szegények számára. Legalább karácsony
estéjén legyen nekik valami jobb az asztalukon, hiszen egész évben nélkülözneki
Talán tetszett hallani, hogy október végén micsoda borzasztó lázongások voltak. A
szegény munkások nem birják a nyomort. egyik részük már nem ls akar dolgozni, mig
a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek . Bizony mi is elég szükösen élünk. Hónapok
óta nincs hús, s csak vasárnap jutunk kis csirkehúshoz . De meg vagyunk elégedve.
mert másoknak még ez sincs . Az utóbbi het ekben Igen nagy a vízhiány ls : nem esik
eső . Takarékoskodnl kell a vízzel, villannyal. A nagy h ős ég igen kifárasztja az embert.
A pénzt, amit európai utamon alamizsnaként kaptam még Bécsben átv áltottam dollárra . Ennek nagyobbik részét főnökn6nk a püspök szeminárium ába küldte, merthála Istennek - van elég jelentkező, de nem képesek eltartani őket. A másik r ész éból pedig most vásárolunk belevalót szegényeink karácsonyi csomagjába.
Hrotkó M . Gizella
Rua Sáo José 933
14100 Ribeiráo Preto, S. P.
Brazilla
A hideg hónapok évről évre egyre jobban kihoz nak a keré kvágásomból. Az idén
már nagyon éreztem. De azért még ott vagyok a zsolozsmán . s folytatom valaho gyan
kis apostolkod ásatrnat. Intézem a rám bízott dolgokat. Kisebb nagyobb nyavalyáim
csinos sorozatot tesznek ki. Ezeket türel emmel megfüs zerezve felhaszn álhatom még
mások javára ls. Csak az kell hozzá. hogya Szüzanya ráncba szedjen minket. S miért
ne tenné meg, his z O olyan nagyon jó! - Az egyik este olv astam valamelyik Euröpából kapott újságban, hogy .a hivek összegyültek . . . és búcsúztatták X. Y. atyát, aki
átköltözik" egy másik városba . Jaj! Amikor gyerek voltam , nálunk csak amegboldogul·
takat szokták volt búcsúztatnl. Nem tudom; vagy t alán 56 kül földi év után mégiscsak
rozsdásodik az agyam? - Az édes Jézus, a Szüzanya és Szent József áldják . oltalmaz.
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zák, segftsék sok kegyelemmel, szerencsével, örömmel és jó egészséggel édös mlndnyájukat!
Dömötör testvér

C. P. 57
18130 Sao Roque, S. P.
Brazilla
Levelek Pápua Új·Gulneából :
Afrikában hüséges látogatóm volt a Szolgálat . Karácsony előtt, AusztrálIán keresztül a Pápua úí-Gulnea-I hegyek között is rámtal ált. Itt a magamfajta magányos ember.
nek jól esik az a tudat, hogya mindenhol jelenlevő ls ten, a Szolgálat jelentkező sz ámaiv al. a missziók iránt érd eklődő paptestvérek és jó magyar hívek leveleivel, kézzelfoghatóan érezteti szerétetét. Hála Istennek - úgy érzem - az Afrikából magammal
hozott kétfajta malária lassan megszelídül, munkaerőm pedig újra olyan mint húsz
évvel ezelőtt.
A nyolcadik hetet töltöm Pápua Új·Guineában és a negyedik helyen lakom. Egy
kicsit előbb hagytam el Ausztr állát. mint ahogyan azt terveztern . Mount Hagen Idős
érseke orvosi kezelésen volt Sydneyben . Elöljáróm kérésére vállalkoztam arra, hogy
visszakisérjem az Idős érseket Mount Hagenbe. Augusztus 27·én, kora délután jó trópusi hőség fogadott bennünket Port Moresbyben. Innen egy kisebb repülőgéppel Mount
Hagenbe érkeztünk délután négy óra felé. A meleg után jólesett Mount Hagen kissé
hűvös. hegyi levegője . Az érsek helyettese, meg egy amerikai rendtárs várakozott
ránk . Az érsek Reblamulban lakik. IOn ls Itt kaptam szállást. Nem üdülni jöttem ide.
A következő napon már teljes gőzzel neki láttam a melanézlal pidgin nyelv tanulásának .
Tíz napot töltöttem Reblamulban. Egy amerikai meg két bennszülött apáca érkezett
Kumdlból. Ok ott elemi. és középiskolát vezetnek. Plébánosuk elutazott. Vállaltam,
hogy helyettesitem papjukat . Az iskolások t öbbé-kev ésbé értik és beszélik is az angol
nyelvet, de nem könnyü őket megérteni. Meg kell szokni az ő t ájsz ólásukat . - Kumdi
felé haladva az ap ácák szóval tartottak. A bennszülött apácák megmutatták a helyeket.
ahol a környékbeli törzsek háborúzni szoktak. Itt a törzsek közötti háborúzás és a
földrengés nem újság. Inkább az az újság, hogy június óta nem volt földrengés, azaz,
lehej hogy mégis volt. Tegnap éjfél felé néhány másodpercig mozgott velem az ágy.
Ha ezt nem a szellemek Idézték elő, akkor bizonyára egy kis földrázkódás okozta.
Kumdlban minden apáca tanárnő, és néhány benszülött kivételével mind amerikai. Az
egyik bennszülött apáca elmesélte, hogy ő ls Amerikában tanult. Ott erős honvágya
volt. Nem tudta megszokni az amerikai éghajlatot, meg azt, hogy ott mindig cipőben
kellett Járnia. Valaki vállalkozott Kumdiban, hogy segit a melanézlal pidgint tanulni.
Azt mondtam neki, hogy az ő segItségével Inkább a melpa nyelvvel szeretnék egy
kicsit megismerkedni. Az idősebb emberek ugyanis ezt a nyelvet használják a környéken. Ha a pap prédikál, akkor rendszerin t egy tolmács melpa nyelven magyarázza meg,
hogy mit is hallottak a prédikációban.
Mikor Kurndlból visszatértem, hamarosan találkoztam munl munkatársammal. Meg.
kérdezte, hogy nem lenne-e kedvem hozzá menni. Kétszer sem kellett blztatnl . O nem
egyedül él. Van vele egy nyolcvan éves, de még munkak épes skót asztalos, aki John
névre hallgat. Késő este, mikor megérkeztünk, John pipázott és olvasott. Amikor rneqtudta, hogy Afrikában én ls jó erős bennszülött dohánnyal szoktam meqtömru a plpámat akárcsak Ő, nagyon barátságos lett. Nekem ajándékozta egyik pipáját, és hozzá
még dohányt is adott. Még mondja valaki, hogy a skótok nem szeretnek adakoznl.
Munl munkatársam tíz helyre jár miséznI. Csütörtöki napon a Tena patak két partján
élő törzseket látogattuk meg. A két törzs hadilábon él egymással. A legutóbbi összecsapásuk az előző vasárnapon volt. A jó bennszülöttek nem voltak Imádkozó kedvükben. Az egyik kápolnánál két sebesült és még vagy hat másik jámbor lélek várakozott ránk. Az úton találkoztunk néhány bottal vagy mankóval sántikáló harcossal.
Akiket lándzsával hasba hajltottak vagy nyakon nyilaztak, azok nem sántikáltak, de
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nem ls mut atkoztak. Fegyversz ünet lévén. át tudtunk menni a másik törzshöz ls . Ott
sem volt ak nagyon Imádságra hangolva az emberek, de már kissé megnyugodtak . Ez
vonatkozik különösen arra a hat harcosra, aki az egyik oldalról, meg arra a négyre.
aki a másik oldalról Ábrahám kebelére kéredzkedett . A sebesültek számát százra
becsülik. Közben annyira haladtam a melanézlal pidgin nyelvben. hogy nemcsak gyón.
tatn í és misézni hanem préd ikálni ls segíthe ttem.
A munl plébánia szornszédja Rulna. Ez az egyházmegye legelszigeteitebb helye .
Most ezt ls a rnunl lelkész látogatja . Nem lenne messze, ha nem volna közben egy
körülbelül 3000 méter magas hegyvonulat. Mun csak körülbelül 1400 rnéter magasság.
ban van. Keskeny, kanyargós hegyi úton erős . terepjáró kocsival át lehet kelni a Mun
és Rulna közötti hegyvonulaton . Isten Irgalmazzon a kocstnak, de még jobban az utasalnak, ha esetleg elromlik a fék . vagy ha az amúgy is keskeny út sz él éb ől a szakadékba csúszik egy darab. Ha ilyenkor a kocsi nem kővetl a leszakadt útdarabot, az
köszönhet é a vezető lélekjelenlét ének , meg a mellette láthata tlanul ügyeskedő őrző.
angyalának . A hegy másik oldalán, a völgyben . kitűnő kávé terem. Ezért a kereskedők
ls vállalják a veszélyes utat. Rulnában már annyira trópus i az éghajlat. hogy még a
kókuszpálma ls szeretI. ÁllItólag Itt az emberek békés természetűek . Ha jól ernl ékszem. csak ketten jöttek baltával a misére. A lakosság egy része még olyan n épvlseletb en jár. mint amilyenben ősszüle ink elhagyták a paradicsomot. A civilizáció azért
már Itt ls tért hódltott. Láttam olyan férfit. akit az Ing és a nadrág még nem érdekelt.
de már volt sapk ája és kar ór ája. A ki rnes ésen szép vidéket akar látni. az jöjjön el Ide.
Itt leh et szórakozni a mlmózákkal ls . Ha az ember megéri nt i a m l m őzát, akkor hirtelen
összecsuk ja levele it és hervadtnak tetteti magát .
Ulgában vasárnap több mint nyolcszáz h ivő tölti meg a templomot . A fák, bokrok
és ültetvények között szétszórva , úgy meglapulnak a f üböl-Iáböl épltett, ablaktalan
kunyhök, hogy alig lehet öket észrevennI. Kezdetben meglepődtem és nem értettem.
hogya lakatl annak látszó vid ékről honnan kerül elö vasárnaponként az a sok ember.
Afrikában a jó hivek tudták . hogy mlndent, amivel táplálkoznak, én ls szfvesen fo.
gyasztom. Igy aztán nekem nem kellett íöznöm. Itt ls megmondtam a jó hfveknek, hogy
mik ént élt em Afrikában. Azóta minden rnls ére hoznak nekem bőségesen mindenféle
zölds éget, édes burgonyát. banánt . káposzt át . an anászt. hagymát és paradlcsornot.
Ezeket aztán saját fzlésem szer int készíthetem el. Még a kertje ikben termelt doh ánynyal ls ellátnak , hogy legyen mivel megtömnöm a plpámat. Megtanultam azt ls. hogy
még a páHránylevél ls ehető. nemcsak a fiatal tökszár meg a levele.
Minden nap Imádkozom azokért . akik lehet övé teszik a Szolgálat megjelenését. meg
azokért a jó paptestvérekért és hivek ért. akik szfvükön vise lik az Egyház m tssz l ös
feladatát.
Pálinkás István SVD
P. O. Box 54
Mount Hagen, WHP
Papua New Guinea
Nagyon ez épen köszönöm, hogya Szolgálatot küldték egész éven át . s vele együtt
a szép magyar könyveket. Sok örömet szereztek vel e. A jó lsten fizesse meg száz.
szoros an. Most már én ls nyugdíjas lettem. A 68. évemben vagyok, s egészségileg
nem a leg jobban.
Br. Salvlus Appenzeller SVD
Salnt Joseph Communication
P. O. Box 107
Wewak - Papua New Guinea
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A LAIKUSOK LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATÁRÓL:
Gerald Foley: E m p o wer I n g t h e L a I t Y (Laikusok hlteles ftése) . Sheed/Ward,
Kansas City 1966. 199. o. James D. Whitehead and Evely n White head: T h e E m e r·
g i n g L a i t Y (Laikusok felemelkedése). Doubleday, Garden City 1986. 216. o. Patrick
Mc Caslin/Michael G. Lawler: S a c r a m e n t o f S e r v i c e (A szolgálat szentséqe l , Paulist Press , New York /Ma hwah 1986. 150. o. Vi rginia S. Finn: P i I g r im
i n t h e P a r i s h (Zarándok a plébánián). Paulist Press, New York /Mahwah 1986.
219. o.
Az első három könyv szaksz er úen ismerteti a l'alkusok lelkipásztori szolgálatának
területeit (a világ, az egyház és az állandó diakonátus). a negyedik pedig bepülantást enged lelkiségükbe.
Fole y aláhúzza a II. Vatikáni ZsInat tanítását : H ívekből áll az Egyház! II. János
Pál is állhatatosan serkenti a laikusokat: Töltsék be szerepüket a családban és rnunkahelye n. A lelkIpásztorkodás ir ányítói viszont az Egyházon belül mozgós itják a híve.
ket, bevonják őket az intézm énybe : anyagi ügyeket, hitok tat ást és - hellyel-közzel kormányzást bíznak rájuk. Pedig a Zsinat tág abb teret szánt a laikusoknak: Újítsák
meg a világot. Elsődleges küldetésük tehát a család és a világ . Közben a laikus apostolok képzése is szinte kiz árólag az egyházi szervezeten belüli szolgálatra vértezi fel
az érdekl ődöket. azaz, .mtní klerlkusokk á" neveli őket, mindennapi küldetésüket pe·
dig szem elöl téveszti.
A szerz ö Izgató kérd éseket tárgyal : Hol a helyünk a világban? Mit jelent az Egyház
hétközben? Megelevenednek·e a száraz csontok? . . .
Régen csak másodrangú polgár volt a laikus az Egyházban. A Katolikus Akció igye·
kezett bevon ni a hierarchia b űvkör ébe. A zsinati atyák közül is sokan csak a papság
.klseq ít öínek" szánták. Nehezen emésztődik a Zsinat világos tanítása : Az Egyház: a
nép! Azaz: a laikus is pap. Pap a csal ádban, pap a gyárban . . . Egyszóval : ő viszi az
Egyházat a világba (LG 29).
Hogya n valósIthatja meg ezt a célkitúzést? Amint Jézus tette (58-62. o.l , mert a
laiku s tan ítvány, aki felismeri az Urat, elfogadja a meghívást és jó t erm ést hoz. Mtn.
dennapi munkájával folytatja a Teremtő rn üvét, tökéletes Iti önmagát és összeho zza az
embereket egymással és Istennel .. . Illetve : ,"letével megszenteli a világot és rneqval ósítja lsten országát.
Foley nem saját tanítását közli, bár - mint a Laikus Lelkipásztorok Nemzeti Szövet ségének és az Arnertkat Katolikus Laikus Hálózat tagja - rendkívüli tapasztalatok.
kal rendelkezik. A könyvalappill érel: a Zsinat okmányai és a pápák szoci ális körlévelei (XIII . Leó: Rerum novarum , 1891; XI. Pius : Ouadragesimo anno , 1931; XXIII. János :
Pacem in te rris, 1963; VI. Pál: Populorum progressio, 1967 és II. János Pál: Laborem
exe rcens, 1981) .
A Whl tehead házaspár szemnyitogatónak szánta múvét. Gondolatvitelüket a Szent·
írás és a Szenthagyomány tan ít ésa . jelen világunk és a katolikus közösségek tapasz .
talatal sugallják. Az egyháztörténész (férj) és a pszichológus (feleség) szemével vizsgálják a vezetö szer ep, val amint a hatalom és a tekintély kérdéseit.
A katoliku s hivők számkIvetettek mi ndhárom területen. A vezetés szinte minden
feladata a papra korlátoz6dik, parányi a megosztott szolgálat és felelősség. Ahata·
lom ls a pap kezében összpontosul, a teki ntél y szi ntén. Pedig a la ikusok vég re vlsszaté rhetnének a számk i vetés bő l hazájuk ba és helyet kaphatná nak az Egyház vezet ésében,
hatalmában és a t ekint él y gyakorlásába n is. Legalább ls a Zsin at óta világos, hogy
lsten vezeti népét Jézus Kris ztusban az Egyház által, s az Egyház .rnt" vagy unk. A
hata lom és t ekin tély ls Isten től jö n, s közös ki ncse az egész Egyháznak.
A vezetés kr fzlse abban áll, hogya közösséget f z olgá la tlgé nyl ők ne k t ekint j ük,
akiket a papok kiszolgálnak a keresz teléstől a t emetésfg. Viszont akkor hatásos a
vezetés , ha a közösség öntudatos és fele lősségteljes , Ismeri és gyakoro lja , karlz.
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mált" , melyeket a lélektől kap az Egyház javára. Tehát Jézus vezetösttlusa az Iránya·
dó. Ez segltl az egyéni lelk IIsmeret kibontakozását és a karizmák teljes érvényesülését.
A szarz ök minden témakör után alkalmazást nyújtanak, és az olvasót elmélkedésre
ösztönzik: ehhez biztosit ják még a pontokat ls.
McCaslin és Lawler a diakónusképzés te rén szerzett tizen négy éves tapasztalatu,
kat dolgoz ták bele könyvükbe és salamoni feleleteket adnak. Miért ezentel ünk állandó
dl ak önusokat , ha a hivek végezhetik mindazt, amit ő? - Válaszuk : Mert a diakónus
mutatja meg, mlt jelent laikusnak lenni és kifejezi , mi tesz i a papot pappá. Hogyan
egyeztethető össze a házasság és a diakónusszentelés? A házasság egymás szolgálatára ezentell fel a diakónusjelöltet és jegyesét, mig a diakónusszentelés a nép
szolgálatára rendel (83. o.l . MI a kül önbség lai kus és di akónus között? - Ezt válaszo lják - maga a szentség adja. A diakónus nemcsak a fels zente lés szentségében
részesül, maga ls szentség (118. o.) : kifejezi , mIvé kellene váln Ia rntnden meqkere szteltnek . Mint az "Egyház szentségi jele' , Jelzi és megvalósltja az Egyházat a világban
(49. o.). Az Egyház viszont Jézus szentsége , mert őt Jelzi és jelen itI meg . Az ember
Jézus pedig lsten szentsége, megmutatja és megism erte ti az Atyá t . Ezért a diakónus
szolgál ati st ílusa Jézus st llusa, amit sajátságos an példáz a Zakeus-eset (lk 19,1,10).
Az állandó diakónus alap tulajdonságal : szolq álat- és alkalmazkodókészség valamint team -lelkület . Hajtóereje : élvezi az embere kkel való foglalkozást ; Igénye, hogy
megelégede ttek legyenek vele, s végül hivatásán ak ta rtja a szolqálatot. I:rtékrend·
szere : a szeretet parancsa, a családközpontúság és a rendk ivüli akt ivitás.
A Zsinat megerös ltl a dlakonátust. mint .állandó állapotot" (lG 29, A G 161. VI. Pál
pedig el rendeli és szabályozza (Sacrum Ord inem Dlaconatus, 1967) vlsszaállftását.
Finn asszony dékánhelyettes a werton l teológ ián. Fő fele l őss ége, képeznI az egye·
tem laikus hallg atóinak lelkiség ét . Könyvében vi zsgálja az önkéntes egyházi szolqálat.
ban áll ó laikus lelkiségének alapja it és elemeit .
A szolgálat nem szönoklás . nem tanácsosztogatás , nem önkinyilatkoztatás, nem
ceremónia és nem progr amte ljesltés . AlappIIIére , a . föld-sö ja ": és a .szeresd-íele.
barátodat" lelkület megvalós itása . Ez a lelkiség a .kl vagyok" és a .m lt csinálok"
egysége (11. o.l ,
Az egyházi szolgálatban müködö laikus szándéka: Istenből Igyekszem táplálni apost olkod ásomat! HIvatástudata : Meg kell új ltanunk a világot! Ezt követi életének alapt étele : Jézus követője nem apostolkodik Imádság nél kül és nem Imádkozik aposto lko.
dás nélkül. Szolgálatának mozgatója : az Úrért, az Egyházért ös önmagunkért! KIInduló .
pontja : Jézus, aki hiv és munkára küld: az Egyház, mert minden tev ékenys égünk egy·
házi (AA 10, 30; lG 4) ; önmaga, mert önként áll t be a sorba, de nincs egyedül , mert
az Iste nnel, az Egyházzal és az embertestvérekkel dolgoz ik .
A laikus Ilyen lelkülettel él : vet, öntöz és arat . Közben soha sem téveszti szeme
elől az Úr Int ését: "Aki bennem marad, s én benne, az bő t ermést hoz. Hisz nélkülem
semm it sem tehettek" (Jn 15,5J .
Csak dióhéjban Ismert et hettük ugyan e négy könyvet, de e pár sorból ls kiveheti
az olvasó, hogyan vezeti a lélek a laikusokat a világ ra, az Egyházra és a klérusra
Irányuló szolgálatra .
Telek i Béla
P á z m á n y P é t e r e m I é k e z e t e , Halálának 350. évf ordulóján. Szerkesztett ék:
Lukács László SJ és Szabó Ferenc SJ. Róma, 1987. 484 o.
A teo lógia, egyháztörténelem, kultúrtörténet és könyvészet magyar szakemberei
kiváló munkával gazdagitották a néhány éve tek int élyesen megújult és megnövek edett
Pázmány-Irodalmat . Ez a közel félezer oldalas összeál lf tás méltó emléket ál lf t a 350
éve elhunyt magyar teológusnak, Irónak és főpás ztorna k , akin ek arcképe az elmúlt
évt izedekben nem minden részletében felelt meg a történelm i tényeknek.
A páratlanul tartalmas kötet forrását kétségtelenül az 1984-ben elhunyt Ory Miklós
SJ több évt izedes kutatásaiban kell keresnünk . Pázmány avatott kutat ója és mélt atója
már nem érhette meg a Pázmány-lrodalorn váratlan vlrágbaborulását. n élküle azonban
nem ker ülhetett volna sor a jelen mü kiadására sem.
Az összeállltás - Lukács László rendtörténész és Szabó Ferenc SJ - vezet ésével
sikeres csoportmunka révén született meg. Odahaza és külföldön élö szakemberek
hódolt ak Pázmány előtt és vállaltak részt "ércnél rnaradand öbb" emléke méltatásában .
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A kötet kétöt öde a teológus Pázmánnyal Ismerteti meg az olvas ót. Öry Miklós posthumus tanulm ánya Pázmány kegyelemvltáJának grazi mIl ló jét . el ő zmény eit. a t eológiai
karon elhangzott e l őa d á s a i t . majd magát a kegyelemről szóló vltát és az ezzel kapcso.
latos cenz úra-k érd éseket Ismerteti. A tanulmányhoz fűzö tt - sajnos az átlagolvasó
számára nyelvileg megköze líthetetlen - hatvankét lapnyi dokumentáció a Pázmány
bírálatával ö s s z e fü g g ő lat in leveleke t . jelentéseket és fog almazványokat gyű jt i csokor.
ba. I:rt ékes rendi és teológiatörténeti . csemeqe" .
Szabó Ferenc a grazi De Fide-traktatus alapján k imer ítő tanulmányt szentel Pázmány sajátos hltelemzésének . Miután Agostontól kezdve felvázolta a hítelemz és tör t énet ét, megke resi a De Flde-tr aktatus hely ét a pázmányi életműben és ele mzi annak
tartalm át. Keresi továbbá a választ arra a kérdésre. mennyiben volt Pázmány eredeti .
vizsgál ja a fiatal teológust ért hatásokat. taglalja a rendi cenzúra érve lt . végül rámutat
Pázmány Krisztus-központú hitének jellemzőire.
Tanításának fon tos szempontjait t árj a tehát fel. S evvel úttörő munkát is végez.
mert a nagy kardinális azorosan vett teológiai felfogása nagyr észt még mi ndi g klaknázatlan.
A két teolőgus után az i rodalomtört énész veszi át a szót: Bits key István. a debrecenl Kl TU docense - akinek nemrégiben a Gondol at KIadónál a Magyar História sorozatban egy remekbe szabott P ázrn ány-rnonoqr áh ája látott napvIlágo t - Pázmány e ls ő
vitairataival foglalkozik . Bemutat ja a Keresztyén l imáds ágoskönyvet és a De eccl esiastica libertate c. latin n y e l vű értekezést. Mindezzel a Kalauz egy részle tesebb és hite lesebb elem zését kívánta előkész íte ni.
I:rdekes kérdést boncolgat Lukács l ászló rend tört énész. nevezetesen azt. hogy
jezsuita maradt-e Pázmány . vagy sem. Tárgyila gosan Ismertet i a Pázmány körüli híresz tel éseket. Pázmány belső válságá nak állomásait. majd a köv etkez ő konklúzlóra jut :
. Pázrnány nemcsak személyes me ggyőződése szerln t, hanem j og erősen is jezsuita
maradt' (216). Az é rdekfeszítőe n megírt tanulmá nyt bős éges és olasz nyelvü dokumentáció egészíti ki.
Szántó Konrád fere nces egyháztö rt énész kiváló tanulmányában Pázmánynak a magyar kato li cizmus megújul ásában játs zott szerepét rn éltatja. Pázmány a három részre
szakadt ország elismerten legnagyob b hatású írója. sz önoka, gondolkodója és - bl·
zonyos értelemben. Bethlen mell ett - politIkusa volt. Elvből ellenzett mlnden erő 
szakos átalakítást. tér ítést. inkább bel ülről akart a megújít ani A szíveke t és az int ézményeket. Ezt szolgálták prédikációi. írásai . az egyházmegyei zsinatok (jó llehet érseki
székhelyét a tö rök miatt soha nem tud ta elfog lalnil . a le lkipásztori vizitáció k. a neveléssel foglalkozó szerzetesrendek letelepítése és - mindehhez - a m egfelelő anyagi
alap előteremtése . •Minden magyarnak meg kell hajtan ia el őtt e a hála és az elisme rés zászlaját' (304) .
Mészáros István a XVIi. századi magyar iskolaügy újjászervezőjén ek tev ékenységét
méri fel. Pázmány a papképzéstől kezdve az alapfokú népokt atás megszervezéséig
sz ív én viselte a fiatal nemzedék szelternl -lelk t kibon takozását . Erre a szétágazó tevékenység re vetnek fényt a vizi tációk alkalmával készült jegyzők önyv e k . összesítése k.
Pázmány elévülhetetlen érdemeket szerzett nemcsak az alap- és középfokú. hanem a
felsőfokú oktatá s megterem tésével ls . Legmaradandóbb rnüve. a nagyszombati egye.
tem. t öbbszöri költözés után ma Budapesten működ ik . Pázmány nagy gondot fordított
a leányok nevelésére. pr édikációiban pedig a sz ül öknek fejtette kl a szeretetre alapozott igénye s pedagógia alapelveit.
Fricsy Adám. kiegészítve az előző tablót. a hódoltsági terület katolikus Iskoláit
mutatja be. Az olvasó meghatódva adózik azok emlékének. aki k a török alatt szenved ö
országrészek ben és a .végeken" ébren tartották a magyar nyelvet és kultúrát Szatmártói Belgrádlg. Temesvártól és Tolnától Pécslg.
Gy úr ás Istv án és Hern er János egy·egy irodalmi részletkérdést taglaln ak: Pázmány
Kalauzának latin ferd ít ésa. III. Pázmány Péter és Istvánffy Históriájának kiadása.
Harglttay Emil Pázmány politikaelm él eti felfogását elemzi. azt .e z Ideálisnak elképzelt társada lm i képet . amel yben az ország élén lst en r e nd e l é s ébő l uralkodik a fe.
jedelem. aki megőrzi a társadalm i hierarchiát. kormányzásában betart ja és betartatja
a t örvényeket. hiszen a t örvény az Igazsággal e gye nlő' (443) . Pázmány gyakor/atl po.
lIt1kal tevékenységének áttekintése és t árgyil agos érté kelése még a jövő faladata.
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A tanulmánygyűj temény t Polgár László jezsuita rendtörté nész rendkivüli alapos .
sággal megszerkesztett tem atikus bibll ográfl ája t eszi teljessé. A tanulmány Irók és a
biblio gráfus nemcs ak megrajzolták a 350 éve elhunyt magyar főpá szto r alakjának kör.
még a páfránylevél ls ehető. nemcsak a fiatal t ökszar meg a levele . Puskely M árla
HAROM KONYV APAPARÖl:
Paul Poupard: M i é r t v an p á p á n k ? A pápa szol gálata Szent Pétertől II. János
Páli g. Szent István Társula t. Budapest. 1986. 175 ol dal.
Orömm el üdvözöljük Paul Poupard fr ancia bíboros magyarra fordított könyvét. amely
egyháztörténet . apológ ia és egyháztan egyszerr e. Három részr e oszlik : I. Az evanq éli um öröksége és a történele m súl ya; II. KI a pápa és mi a fe ladata? III. Korunk pápár.
avagy lsten és a szabadság. A Befejezés: M iér t van p ápánk, avagy az ökumen ikus p árbeszéd. - Ez a szakszer üen és hittel meg írt munka helyre igazít számos torzlt ást ,
egyolda lús ágot .
Msgr. Paul Poupard 1959·től 1971-íg a vatikáni Allamtltkárságon dolgozott (lehát
Rómában közelrő l követ hette a II. Vatik áni Zs inatot és az ut ána megindult erjed ést},
majd tíz évig a párizsi Insti tut Catho liq ue rekto ra vo lt . Jelenleg a Nem Hívők Fltkársága elnök e (ilyen minőségben járt okt. elején Budapesten és elnökölt a katol lkusmarxista szlmpózio non) . Ezenkív ül gyako rlatilag ő vezet i a Kultú ra Pápai Tanácsá t is.
a II. János Pál által lét rehozott fia tal vatiká ni dlkaszt érlumot. Paul Poupard számos
könyvet írt a pápaságról, a Vatikánrói. a II. Vat ikáni Zsina tr ól. amelyeket más nyelvek.
re ls lefordított ak. 1980·ban Budapesten magyarul megjelent .Bev ezetés a kato li kus
hi tbe' c. füzete. Körkérdéseire adot t vála szokbó l összeál11tott .H tszünk Jézus Kr lsztus ban" c. könyve jórészét mi t ettük közzé Rómában a . Jé zus Krisztus tegnap és ma"
c. kötetben. A . Mié rt van pápánk? fo rdltói: Baán Is tv án. Papp Tamás. Tarjányl Zoltán .
Török József nagyon sz ép munkát végeztek. A könyv magyarul ls élvezetes olvasmány .
Paul Poupard könyvel nek sajátossága éppen a lendüle t esség, a könnyed stílus. a
fr ancia szellemesség. valamint a sz erz ö szél es m űve l ts ége . A s z ak s z e rű táj ékoztatást
helyenkInt szem élyes élmé nyekkel szlnezl . külö nösen amikor a kortá rs pápákról sz öl.
akikkel szoros kapcsolatban áll t hiva talá nál fog va ls . Nem egy Inf ormációját elsőkéz
ből veszi . pl. ami t a . Populorum pro gressio' kezdetú körl evél ről mond . Vagy ugyan.
csak VI. Pállal kapcsolatos a kis anekdota. amely Hans Küngre vona tkozik : . Egy nap
VI. Pál szomorkás humor ral azt mondta nekem ról a: .Nern akarj a a pápa t évedhetetlenségé t elisme rni. De ő azért tévedhetet lenül jelenti kl ezt !' . . .. (56)
Mi ért van pápánk? Az uto lsó oldalon Igy öss zegez: . A pápa hivatala. mint ahogy
Péter hiv atala is. abból áll . hogy hird et i a Kr lsztusba vet ett hitet. életével tanúságot
tes z és szolg álja az egyházakat : A hárma s felada t görög szavakkal: kérügma. martürla
és di akonia.
Paul Poupard jó l Info rmált. amik or v it atott történeti vagy elvi (egyháztani) kérdése.
ket Ismertet: a jó értelembe n vett apologetikus szándék veze ti . t ehát a hamis vádakat
megc áfo lja. a torz ltásokat helyrelgazlt ja (pl. XII . Plus és a nácizmus viszonyában a
Hochhut h által megf ogal mazott vádakat ) . De ezen tú lmenően - számolva az ökurnenlzmussal , hiszen éppen a pápai primá tus és az ezzel ös sz e fü gg ő kérd ések a leg főbb
nehézség az egys égtörekvésben - t isztáz nehéz egyháztani kérdések et (fől eg az I.
részben). Nagyon lényeges ez, hiszen a Magyarországon megjelent marxista egyház.
tö rté neti kiadvá nyokban éppen az hiá nyzik, am i az Egyház misztériumát és ezen bel ül
Pét er. III. utóda szerepét t eológiali ag megvIlágítan á. helyes fé nybe ál lí taná. E tömö r
megfogalmazást olv assuk a IV. fe jezet ben (32-33. o.I : . Fel kell Ismern i . hogy az Egy.
ház éle t e nem veze thető le racionális okfejtésse l a dogmat ikai el öfelt ét elekbö l , hanem
mi sztériuma f okozat osan táru lkozlk fel a tö rt énelem folyamán, amelyet - annak ellenére. hogy az emberek . legalábbis látszatra. állandóan összekusz álnak - a Szentléle k vezet és irányít. Ebben a történelemben Péter és utódai minden kétséget klz á.
róan egyedl hel yet foglalnak el . de mégsem állnak kIvül a történelmen . Mindig ls
létezett az a ki sértés. hogy szembeál lítsák a pápát a püspökökkel. mint Pétert az
aposto lokka l. Am vil ágos. hogy az evangéliu mban Péte r nem val ami . s zu p e rp ű s pö k " .
Louis Bouyer mondja, hogy Péter az az apostol , akiben megvan mínden, amit az apostoll testület te ljessége közösen birtokol. (. . .) Pét er és a több i apostol k öz ő rt nincs
szembenállás és nem Péter dtkt áturna vet véget (az I. Jeruzs álemi Zsinaton) a többiek.
kel való vitának. I:ppen ellenkezől eg . a végső nyil atko zat . melyet felejthetetlen sza-
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vakban foga lmazt ak meg, lényegében kife jezi a zsinat i eseményeket : ,A Szent lélek és
ml magunk Igy döntöttünk' . Nincs Péte r az egyik oldal on. és vele szemben a többiek .
hanem együtt vannak a Szentl élekben:
Nagyon hasznos a könyvb en a Római Kúria dlkasztérlumalnak lelrása. A pápai d lplomác láró l szólva ki tér annak kel eti politikájára, részlet ezve A . Casarol i ezerepét. fel.
fogását a kel eti országokkal fol yt atot t tárgyal ásokról. A dlkaszt érlurnok nevének ma.
gyar m e gfe l e lőjét a Budapest en megjelent A lmanachból vett ék át . A legtöbb elf oqadható; de pl. Kléruskongregáci ó helyett Papi Kongregáclót mondunk, miként - ugyan·
olyan lati n szerkezet fordltásaként - Püspöki Kongregácló t . Néha az egyszerűs ég is
szempont; pl. "A Népek evangelI zációj ának Kongregációja" helyett ezt mondj uk: . Hltt erjesztésl Kongregáció" .
" N e f é I j e t e k I" André Frossard és II . János Pál pápa párbeszéde. Szent István
Társu lat . Budapest 1986, 237 o. Franciából magyarra ford Itatták: Dr . Pápai l ajos, Heményl Judit és Dr. Kis s Lászl ó.
Ez a p árbes z éd-köte j jó l kiegészltl Poupard bíboros rnunk áját, amely elsősorba n
nem a jelenlegi pápáról szól , hanem Inkább a pápa hivataláról és a Római Kúrlá ról.
elhelyezve a p ápas áqot a történelem és a teológia [egyházt an) összefüggésében. A.
Fross ard konvert it a író [me gt érését .Isten létezik, tal átkoztam Vel e" c . könyvében
mondt a el) Interjúsorozata bemutatja Karol Wojtyla , II. János Pál személyét - éspedíg
személyes vall omások alapján, Tájékoztat a pápa eszmevil ágáról , a h i tr ől és az erk öl csről . az Egyházról és a világról alkotott fe lf ogásáról . valamint az [ 1981. máj. 13·án)
ell ene elkövetett m erényletről. !öppen az teszi é rdekfe s zltőv é a könyvet - sok más
életrajz zal és mél tatással szemben -, hogy maga II. János Pál vall önmagáról. Te rrn észetesen , Frossard számos forrást átta nul mányozott már ahhoz ls , hogy kérdezni tudjon; ezenkív ül. amikor a beszélg etése ket könyvvé alakit otta , sok ponton kiegész ítette.
megv il ágitotta a pápa közl ése tt. Ali ez főle g a Szeritatya tan ít ás éra. a Zsinat dokumentuma lra, III. a pápa megnyil atkozásaira. A sz erz ö Igy je ll emzi bevezetésében . hös ét" : . Azon az októberi napon. amikor elöszőr jel ent meg a Szerit P éte r-te mplom lép.
ca öln (. . .l. sem a teret betöltő. arcát új fény f el é emeló megdöbbent tömeg, sem a
szomszéd alm - akiknek arcán könnyek pere gtek végig - sem a magam számára nem
volt semmi kéts ég: a kereszténység éle tében valami új kezdödött. Ismételten felkelt
abból a slrböl . amelyet a vil ág már végérvényesen lepecsételt nek hitt. Ez a pápa a
kereszté ny megújul ás pápája lesz. az el tű n ő remény m e g erő s ödv e tér ve le viss za közénk . Nem lesz sem tradicionalIsta pápa - mint ahogyan azt majd k ésőbb belénk
akarják suly kolnl - , sem pedig trad icion ális pápa. hanem a tra dició folytatójaként
munkálkodó pápa. (. . .) Az már ma ls nyilvánvaló, hogy rendkivül gyors történe lmi
átalaku lás Idő s z a ká n haladunk át, amelybe n min den erkö lcs i vagy racion áli s t ámpont
hiányzik . Felhlgul t értékek és elv lzenyósödött ideológiák Interva llumában élü nk. emlkor
az előb b re haladni akaró számára az egyetlen lehetséges magata rtá s: ha jland ö-e a
. vi zen járn i" . A hit k épv is elője Rómában azok közé tart ozik , akik nem félnek a Krl sztus bárkájából é r ke z ő felh ivásra válaszolnI. Ne félj et ekl - mondja . !Ös a hangja v isz.
Messzire visz .. :
Frossard lendületes szövegét hűségesen ford ftották magyarr a, ami nt néhány szúr ópróbából megállapltottuk. Elismerés Illeti a ford itók at és a kla dót e sz ép könyv m ea jelentetéséért .
Gergely Jenó: I I . J á n o s P á I, Kossuth Könyv kiadó, Budapest 1986, 221 o.
Ezt a könyvet akár a Szent István Társulat is közz é tehette vol na: t árgyil agosság
tekintetében aligha kIvánhatnánk többet egy rnarxi sta törté né sztől, aki nem a katolikus
egyház híve , és a pápával sem ért het egyet bizonyos pontok on. Gergely Jen ő . aki nek
előző rnűvel ls a pápaság. III. a magyar egyház újabb történet ével fog lalkoztak, nemcsak Karol Wojtyla szern élyét, életútját mut atja be, hanem tá jékozta t a kato li kus egy·
ház legújabb t ört énet éröl. a Zsinat utáni egyházi forrong ásról. a pápa tan ításáról (mlndig tárgyilagosan Ismertetve megnyilatkozásait. mégha utó lag jelzi ls a marxista áll áspon to t l . Némi összképet kapunk a világegyház helyzetéről ls ; még statisztikai ada.
tokkal ls szolq ál a szerzö . Különösen ls figyel a magyar vonatkoz ásokra , akár az egy·
ház Jelenlegi h e l yzet érő l . akár a Vat ikán kele ti politikájáról sz61 ; néhány lapon (172177) bemutatja II. János Pál és a magyar katolikusok kapcsolatait . A Pápa szem élv éről mindig rokonszenvvel és t isztelettel 8z61. Bizonyos sarkItások Inkább ott forduln ak
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el ö, ahol egyes római dlkaszt érturnok (pl. Hittani Kongregáció) intézke dései rOI vagy
van sz ö, vagy pl. amikor a jez sui ta rend és a pápa kapcsolatait érzékelteti
(ezek a pont atlanságok vagy ért elmezések is Inkább a fel használt források - a nyugati
sajtó - megbízhatatlans ágának kövezkezményeil. Mi ndent egybe vetve csak örülhevezető i ről

tünk annak, hogy áll ami kia dónál megjelent ez az alapjában véve tárgyil agos és ro kon·
szenves életrajz II. János Pál pápáról.
Szabó Ferenc
Szántó Konrád O. F. M .:
Budapest . 1985. 935 o .

A

kat oIi kus

egyház

t Ő r t é n e t e . II. Ecclesia .

Szántó Konr ád egyháztörténete elsó köte tének megjelenése eseményszámba ment
Magyarországon, de mind en magyarul tudó t ört énésznél ls. Igy nagy az örömünk, hogy
a második köte t sem várato tt magára sokáig. Ann ál is inkább. mert az utolsó évszázadok mégis csa k közelebb ál l nak hozzánk és jobban érd ekelnek , hiszen hatásukat ma
ls érezzük az egyh áz él etéb en.
A hitsz akadás, a ref or máció, a vallási háborúk története fájdalmas olvasmánya
kereszté ny számára. Ennek a korn ak s zakszerű , szenvedélyektől mentes, kiegyensúlyo.
zotr tárgyalása nehéz fel adat . Me lyi k személ yre vagy eseményre kell a fOhangsúlyt
helyezn i . s ezt milyen részl et esen tárgyaln i : erós önuralmat . a források és az anyag
biztos. alapos Ism eretét téte lezi fe l. Az egyh áztörténészek emlékezetébe n van még a
nagy Jedln-f éle kézikönyv e kor ral fo glalkozó kötete . Kétharmad része roleg l uther
reformációját ism er teti . Kálvi nnal a harmincegy fej e zetbő l csak kettó foglalkozik; a
kato l ikus refo rmr a, a Trid ent i Zs tnatr a, a missziók keletkezésére mindössze a kötet
egyharmad a maradt . A s zerz ö nem esett ebbe az aránytala nságba . A reformáció és a
katoli kus reform tört éneté t pontosan és kimerltóen tárgyalja, amely bárkinek például
szol gálhat . Talán kissé jobba n kl lehete tt voln a dombo ritani a Tridenti Zsinat , akatoli·
kus megújh odás és a hit hir det és fell endül ésenek t árgyalása kor Spanyolország és Itália
d önt ő szer epét. Ezen a t erületen a reformáció nem tudott t ért hódí tanI. Ezt a hiányt
érezni lehet a köz épeur öpat, fő l e g német nyelvü, egyháztörténet i műve kben ls. melyek
ezzel a korral foglalkoznak.
Dicséretes alapossággal tárgyalja a szerzö a k övetkez ő korok tőrténeté t is. Nagy
érdeme. hogy mindig megtal álja a kapcsolatot a világtörténelemmel, és a korok kul .
túrájáva l. Az egyes korszakok által ános bev ez e tőiben átv eszi a magyarországi marxista
törté nett udomány szóhasználatá t. Ez azonban érth etO és jogosnak is tekinthető , hiszen
egyháztö rté neté t e ls ő so rba n a magyarországi olv asóközönségnek szánta . melynek Java
része már Igy ta nulta a tö rté nelmet , és e szer int a term ino lógia szerint közeledhet
hozzá.
A szerz ö cgyháztörté nelmét napjainkig vezeti el . ami nem könnyü vállalkozás . A
legújabb keresz té ny kor tárgyal ásának egyes fejezetei . mint pl. . Az egyház életének
fObb eseményei Európában' vagy . Az egyh áz sorsa a t öbbi vil ágr észen' Igen haszno.
sak és egy kis egyházi kézikönyv ezerep ét töltik be, amennyiben fontos ismeretek et
közölnek az egyhá z mai hely zetéröl a különbözö országokban .
Amint már az el s ő köt et ben is t ett e, a szerz ö az egyes korszakok vé gén tárgyalja a
magyar egyhá z t ört éne im ét. bel eágyazva az egész egyház nagy folyamatába . M ivel
rn üv ér a mal kor ig vezeti . az olv asó k ív áncs lan keresi . mit mond a szerz ö a magy ar
egyh áz le gújabb t ört énet ér ől . Ebben a fe jezetb en különöse n nagy nehézségekkel kel lett megk üzdenie. Egyrészt az események k özel séqe miatt hi ányzik a történettudomány.
ban annyira fontos t örtén elm i t ávla t . Másrészt - ami t alán még súlyosabb - a szerz ö nem jut hatott hozzá dö n tőe n fontos f o rr ások hoz. Ez minden kortörténettel foglal ·
kozö kutatónak a legnagyobb problé mája . Gyakran kell neki másodkézből dolgoznia.
Ismerve a magyarországi marxi sta szer z ök kortörténeti rn ű v elt, az a benyo más. hogy
ők egyes kérd ések tárgyal ásánál - differenciáltabb megfogalmazást ls használnak.
Ezek a megjegy zések semmiképpen sem befol yásolhatják a nagyon ls pozlt ív véle.
ményt Szántó Konr ád e g yh á ztö rté n eté rő l. Külön kl kell még emelnünk a nagy tudo.
mányos gonddal összeállftott könyvé szeti adatokat és jegyzeteket. Bős ég e s lránymutatast nyújtanak mindazoknak, akik egyes kérd ésekbe mélyebben be akarnak hatolnI.
Hasonlóan jó szolg álatot tesz az Igen részletes Időrendi t áblázat v alami nt a római pá.
p ák és a je lentősebb államok uralkodóinak j egyzéke. Jól összeállftott és hasznos a
n év-, hely- és tárgymutató ls . Dicséret illeti a kladöt a klá llftásért. Ilyen összefoglaló
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történeti munkának lényeges k iegészítő i a képek és a t érk épek, amel yek bőséges en
helyet kapt ak ebben a müben.
Az egyháztörténelem a hit útját mutatja a vil ágban. Ezt - lega lább nagy von alak.
ban - minden hívő embernek ismernie ke l l. Szánt ó Konrád jó voltából és évti zedes
alapos kutatásainak és munkájának er edményeképpen megbízható út mutató könyvet
kaptunk kézbe. Nagy egyház. és Igazságszeretett el megírt tö rt énet , mely mutat ja az
anyaszent egyház igazi arcát, amelyen át sugárzik a hit fé nye. Azt az egyházat, mely
Krisztus megváltói müvének folyta tója, Kri sztus mi szti kus t est e. Köszönetünket a
szerz önek azzal fejezhetjük ki leginkább, ha minél gyak rabban fo rgatj uk a két szép
kötetet.
Szilas László
Jean Vanier : A k ö z ö s s é g . A kiengesztelőd és és ünneplés helye. OMC , Bécs,
1986. 248 o.
A magyar lelkiségi ir odalom rendkívül ien é rté kes gyöngysze mmel gyarapodott Jean
Vanier írásával. Olyan szempontok at szól alt at meg, amelyeket nem könnyen t alálunk
meg egyéb könyvekben . Radikális következetességgel és mégis minden kényszer n élkül vezet egyr e mé lyebbre közöss éql éle t ünk kereszté ny alakításának kérdé sei ben.
Korunk egyik égető lelki Igényére tal álunk el igazít ásokat ebben a nagyon i dő sze rű
kiadványban.
M inden lapj án é re zh ető , hogy a szerz ö nem elvont , k ön yv e kbő l összeollózott szép
mondatokat Ismétel , hanem élett apasztalatokat közöl, amelyek kiáll ották a hit és re.
mény próbáját. Jean Vanler több mint 20 éve kötelezte el magát arra, hogy megossza
életét ért elm il eg fogyatékosokkal. Ahogya kiadó előszava írj a: .Meglátta : a szell emi
fogyatékosok , a nyomorékok is lehetnek az iste ni üzenet közvett tör. ezért alkalma sak
a közösség i életre: Elképzelhetjük, hogy aki ezen az emberi leg kényes és rendkívül i
tala jon képes volt ki építeni egy szer etetközösséget , amelyikben mi ndenkí - k épességel szer int - élheti emberi méltóságát, az gazdag ki ncstá rat nyithat meg átla gos
emberi és kereszté ny közösségek tagjainak.
A könyv egyi k zseni alitása abban rejl ik , hogy bár Jean Vanler végigvezet a tőle
alap itott közösség : a Bárka életé n, nem merül kl ennek Ismertetésében. Ez mintegy
csak a hátt eret képezI. Túl sok részl et az életükbő l azt a benyomást kelthetné, hogy
csak a tőlük Járt út on al akulhat kl igazi kereszté ny közöss éq. Kezdeményezése blzonyos fokig modellt állit szemünk el é, de tudatosí tja ls bennünk, hogy nem lehet min denkit és minden közössége t egy kaptafára húzni (vö . pl 66. 0.1.
Első pillanatra úgy tűnh et , hogy rendszer nél kül veti oda gondolata it . Ebben van
egy adag igazság, mert nem a tudós kut ató vagy rends z er ező t ollát fo rgatja . Egy-egy
cí mszón belül aIIg néhány, máskor pedig tízné l ls tö bb pont ban kötetle nül elm élkedt et
a kérdés fon tosabb ös szetev ölr öl. S mégis mély pszíchológial ismeret és érzék fonja
egybe ezeket a fejez eteket .
Az e l s ő részben: . Egy szív, egy l él ek " , megtalálhatjuk kezdeményezésének s rnlnden tartós emberi közöss énnek alapmeglátásait. A másod ik . Szövetsé get kötünk", a
közöss ég kezdet ét Ismert etI. A harmadik, a leghosszabb fejezet érzékelteti , hogya
mindenn apokban együtt jár az öröm és a feszültség : a növekedő közösség fejl öd és ét ,
sodródásait ecsetelI. Pár cimszó e bbő l a fejeze tből : A h ős ko rtó l a hétköz napokig: Ha
valaki megv álIk tőlünk ; Eszményk épekre szüks ég van; Szeressünk együtt lenni ; A meqgazdagodás veszélye . . , A le lki erő forráso k c . f ejezet t árj a fö l, hogy honnét merít ik
ő és k özöss énel a bátorságo t és t art alékot célj uk megv alósít ására. A kere szténységen kívül is lét ezik közösség i éle t, de Jézus szeretet-közösségre hív (vö . 9. 0.1. Ehhez
a nagyszerü valós ághoz pedig csak az l st en képes tápl álékot nyújt ani (148. 0.1. Külö n
f ejezetb en rajzol ja meg a . felel ös" a rck ép ét . Egy másik a .d e hoqyan?" kér dés sajátosságait tárgyalja , amelyre következnek az .Osszejövet elelnk" . . H étk öznapok" és
. Dnnepelnk" fejezetek.
Jaan Vanler neve talán nem anny ira ismert még min t Teréz anyáé, bár a Bárka
szint én terjed az egész vil ágon. A Lélek sugall atára ő is képes volt megragadni koru nk
egyi k sóvárgását: Jézus szerinti, .istenl s emberi arc ú" közöss égeket kia lakítani. Ennek út ját próbálja élni ő maga, s ezt sugározzák Bárka-közösségeI. iOppen ezért nélkülözhetetlennek t ünlk ez a kis könyv mindazok számára, aki k ősz intén törekednek
arra, hogy családjuk, kisközösségük, egyházközségük vagy szerzetes életük minél lnkább átúltethesse az életbe Krisztus szellemét.
B enkő Anta l

101

HALLOTAINK
Szilágyi Jenó bukaresti pléb. júl. B-án; tem. Harasztoson (74,52)
Kelemen Gábor Alán OFM c. esp. , andocsi pléb. nov . 6-án Kaposváron; tem .
Andocson (77,50)
Dr. Papp Ferenc ny. lelk ész nov . 12-én Debrecenben; tem. Mátészalkán (60,35)
Brandecker Gergely ny. regőce i pléb . nov . 16-án (NSZK-ban) (73,46)
Vége r Rókus Bonaventura SVD testvé r nov . 25-én ; tem . Pannonhalmán (77,52)
Dr. Rajz Mihály p. tanácsos, mátyásfö ld i pléb . nov. 28-án (76,53)
Czurkó Sándor tb . esp., ny. filkeházi parókus; te m. nov . 2D-án Sáto raljaú jh elyt
(82,55)
Bolya Ferenc tb. kanonok, esp . jászdózsai pléb . nov. 28-án (75,52)
Kovács Jenó ny. pléb . d ec. 18-án; tem . Csutorán (74,51)
Szóts Béla ny. esp-pl éb, dec. 12--én ; tem. Türkösön (81,55)
Orbán Dezsó ny. pléb. dec. 13-án ; tem . Bras s6ban (81,55)
Kádár Lajos OClst egri érsek hos szas betegség után dec. 20-án (60,41,36)
Havassy Szilárd s ze n t l őri n ci pléb. dec. 21-én ; tem. Pécse tt (65,41)
Dr. Fúzy Sándor csepeli lelkés z ja n. 2-án (72,49)
Dr. Györög Pál c. esp. peren yei pléb . Szombathelyen , dec. 23-án; tem . Perenyén (86,62)
Bal ogh László SDB göncruszkai pléb. dec . 29-én; tem . Sárospatakon (68,38)
Farkas Imre tb. kanonok, sárvári pléb. dec . 3D-án (73,48)
Szabó Elemér ny. esp .-p léb . jan. 15-én (77,52)
Dinnyés Gerg ely pléb. jan . 8-án (75,50)
Virágh István Teofil OSB jan. 3-án ; tem. Pannonhalmán (95,76,71)
Petrov ich Ede hittanár jan. 11-én ; tem. Hógyészen (89,65)
Lórlncz Ferenc tá pi pléb . jan. 1O-én; tem. Csapodon (71,47)
Horváth József ny. lelkész Egerben jan. 12-én ; te m. Esztergomban (74,50)
Polgár An drás SJ j an. 18-án, Budapesten (87,70,59)
Brunáry Feren c tb . kanonok, Újpest-kerlvárosi pléb. jan. 1B-án (83,60)
Könyves Tibor SJ ja n. 21-én, Bud apesten (71,53,41)
Dr. Horváth Alajos kanonok, nagypr épost a székesfeh érv ári Papi Otthon ban
jan. 22-én ; 't em. Kalocsán (96,73)
Haller István Jen ő p. tan ácso s, ny. vanyolai pléb . Szombathelyen jan. 22-én
(78,55)
Vályl Gusztáv Hugó OSB jan. 30-án; tem . Győrött (80,56,52)
ld. Katona Laj os t b. kanonok, ny. som lóvásárh elyi pléb. Fe l s őörsön febr. 13-án
(85,57)
Pleizler János tb. esp , v. gödrei pléb. jan . 27-én; tem. Pécsett (65,42)
Dr. Póka Györg y cubdai c. püspök, szombathelyJ segédpüspö k és apostoli ad minéstrator márolcs 3-án Szombathelyen (71,57,5)
Dr. Irányi László SchP Castel med iano i c. püspök és a k ülföldön élő magyarok
püspöke március 6~án 'k ölnben (NSzK) ; teme tték Wash ingtonban (USA)
(64,79,4)
Elhunyt paptestvére inket fog laljuk mementóinkba t
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DR. KLEMPA SANDOR KAROLY O. PRAEM . c. püspök . ny . apostoli kormányzó
[1898-1 985)
. Hosszú. súl yos, de tür elemm el vise lt szenvedés után, a betegek szentségével
Ismét elten megerós ftv e. életé nek 88., papságának 63. évében, Grazban. 1985. decernber 19·én az örök hazába költ özött " - olv asható a gyászj elentésben. Röviddel halála
elótt t ért viss za Grazba, mintegy vé g ső nyughelyét is ott választva , ahol 1898. május
7·én született. Középiskoláit a g yőri bencés gimná ziumban végezte. 1916-ban belépett
a cserna l premontrei rendbe . A t eológiát Jászón. maj d Budapest en végezte, ahol középlskol al tanári képes ít éat is szerzett. 1922·ben szentelték pappá a györi székesegy.
házban. Ettől kezdve 1948·lg a rend keszthe lyi gi mnáziumában tanitott n émet-földrajz,
majd késöbb francia szakos tanárként. Nagy m ü ve lts égű , széles látókó rű pedagógus
volt . Saját röv id nyelvtani és irodalomtört éneti összefoglalásaival könnyít ette a német
nyelv tanulás át, a helyes franci a kiejté st pedig már a harm incasnegyvenes években
hanglemez röl tan ította. Cserkészel rajongtak ért e. Egyik táborozásukról .Riadó lesz! "
címen cserk észoper át Irt. Dlákelöadásokhoz készült dalbet éteit öregdiákjal még ma
is dúdol j ák. Betanitotta és vezett e az Ifjúsági zenekart. Tehets éges vagy szerény k épess égű. módosabb vagy szegény sorsú tanítv ányait egyformán szerett e, a rászorulókat tap intatosan segitette.
Sz é l es kö rű t udományos munkát is folytat ott . 1933·t61 1952·ig volt a keszthelyi Helíkon könyvtár Igazgatója. melyn ek ősnyo mt a tván y a lt tanu lmányban ismer tette. lrod alomtört énet l rnunk ál a német. spanyol és a magyar szellem i kapcsolat okról szólnak.
Zenetörténat i tanulm ányok at írt Mozartról és Goldmarkró l. Később a Vigili ában számos
cikk e jel ent meg, többek k öz ő rt Lope de Veq ár öl. Zurb ár ánr ól. Cerv ant esrő l, a jubil áló
Escorlál ról. 1944·ben a Szent Istv án Ak adémia tagjává választották .
Az Iskolá k álla mosítása után 1948·ban Keszthel yen, majd 1950·ben Igaion lett káp.
lán. 1951-55 között Türjén, maj d 1972·lg Zalaszentqr ötcn plébános . 1955-től kerületi
esperes is. 1957·töl Veszpr émben rnüködötr mint püspöki irod aigazgató. majd püspöki
helyn ök. 1959-1972 között apostoli korm ányzó. 1972·ben VI. Pál pápa cl mzete s bázai
püsp ökk é nevezt e kl. Felszent elése után éveken át ő töltötte be a Magyar Püspöki
Konf erenc ia titkári tisztségét.
Lelkip ásztori tev ékenys égének éveiben papte stvérei és hívei tisztelték benne a
bölcs lelkipásztort és a mindi g derüs lel kú embert. Bérmaútjai n szeretettel és al ázattal alk almazkodott a plébániai helyi szokásokhoz. A bérmálkozó fiatalok között sokszo r
még fár adtság át , betegs égét is fe ledni t udta. Sokat tett a rnúvésze ek ért. Egyházkor.
mányzói mű köd és én ek 15 éve alatt sok templom . kápolna. plébániaépület újul t meg
k üls ölep vagy belsőleg . O kezdeményezt e a plébániákon kall ódó műtá rgyak összeqy ú]tését, rendezését s ezzel megalapozta a Veszprémi Egyházmegyei Gy ű jt em ény anyagát .
IOlete utolsó éveit e lőbb a szentgróti pl éb ánlán, majd pedig a veszprémi Szent Ferenc
Papi Ott honban töltötte. Egész életébe n mi ndenkihez udvarias, finom modorú volt.
Rendtársairól és a papokról tisz telett el és szerete ttel szólott. Másokhoz ven d éqsze rető volt , maga eg yszerű en élt. Apostoli kormányzói fizetésé t is rászorulóknak adta.
Conf rate r
Dr. REZEK SANDOR ROMAN O. S. B.
[1916-1986)
1975·ben portugál nyelven kladot r könyve: Deus ou nada [I sten - vagy semmI)
találóan jellemzi egyéniség ét . gondolatvilágát. Az Ist enhez v ezető utat vizsgálja, szembeálHtván azt az ateizmussal. Egyetemeken és főis kol á kon tart ott elöadásalnak fog.
lalat a ez a könyv. s azzal a cél lal készült . hogy olva sói t tov ábbi kutatásra serkentse.
Allást fogl al a 60-as évek főbb szell emi Irányzataival szemben [egzisztenci alizmus,
marxizmus, . Ist en halálát hi rdető ' teológusok stb .I , és rámut at a modern Ist en-blzonyltékok tételeire, amelyek Teilha rd de Chardin fel fogásában csúcsosodnak kl. Mindezt
eleven stílusban, megtűzde lve ld ézö-, k érd ö-, és felki áltójelekkel.
Ez a lényeg-keresés t ett e öt fiatal korában Péguy, Prohászka és Bergson , végül pe·
dig Teilhard de Chardin szerelmes évé. Az ó társaságukban ta lált a meg az Istenhez
vezetö utat, amelyet másoknak ls hozzáf érhetővé akart te nnI. Fenséges és költ öt len.
d ületü eszményképek volt ak számára.
1916. augusztu s 3·án született Gödöllón - jómódú családból. A premontreieknél
végzi a gimnáziumot : azt te rvezi , hogy piarista lesz, s mégis a bencéseknél köt ki.
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194D-ben szentelik pappá. Az egyetemen francia tanári dlplornát szerez és fIlozófIából
doktorál. .Prohászka Intufciója és átél ése" című tézisseI. Péguy·ről szölö első Irásal
már 1939-ben megjelentek. Kőszegen tanit. de csak rövid ideig, mert katonalelkésznek
hivják be. A háború végén amerikai fogságban tölt egy félévet. Utána körülbelül 20
évet Párizsban működik. Egy Ideig ifjúsági, majd föleikész . Elmélyült a francia szellemi életben ls . Elsősorban a keresztény egzisztencialisták hatnak rá, élükön Gabriel
Marcellel. Fiatal írógárdával alapftja meg az .Ahogy Lehet" c ímü folyóiratot, amely a
háború után a hazájától elszakadt magyarság egyik jelentős Irodalmi fóruma lett. O
maga is sűrűn cikkezik a lapban, könyveket fr és ford ít, verseskötetet ad kl. Mlndenfelé tart előadásokat. lelkigyakorlatokat. 1962-ben Ismerkedik meg Teilhard de Chardin
írásalval. s az első perctől bűvkörébe kerül. Igy 1965-ben. amikor Rendje Brazillába
küldl, két szempontból ls új szakasz kezdődik életében . Tanít a magyar bencések glm.
náziumában és egy Ideig a noviciusmester tisztjét ls betölti, de sztnte minden erejét
és lelkesedését Teilhard de Chardin művel magyarra fordításának és a nemzetközileg
is elismert Teilhard Dokumentációs Központ kiépltésének szentelI. Cikkel különbözö
nyelvű folyóiratokban jelennek meg. Hihetetlen energiával ő maga sokszorosftotta és
. palack-post áva l" szétküldte mestere munkálnak magyar fordításait . Anyagi okok miatt
ebból csak öt kötet jelenhetett meg nyomtatásban.
Lankadatlanul dolgozott, jóllehet egészsége megromlott. Még pannonhalmi szemínarlsta kor ában szívlzom és szivídeg gyulladást kapott. 1972-ben szlvoperácl ót hajta.
nak rajta végre, de az utolsó két évben egyre rosszabodott az állapota. Végzetes betegségét nehezen viselte el.
1986. május 8-án szűnt meg dobog nl ez a lelkesen magyar és Istent kereső szfv.
(R.)

HAIGLI SANDOR SZILARD O.PRAEM.
(1912-1986)
Nagycsákányon. Vas megyében született, 1912. december l-én. Középiskoláit Szent·
gotthárdon, a ciszterci atyáknál végezte. lOrettségi után, 1932-ben lép be a csornai premontrel apátságba. Ott kapja meg papi kiképzését: 1937-ben szentellk pappá. A Pázmány Péter Egyetemen szerez - summa cum laude - tanári dlplomát matematikából
és fizikából.
1939-től 1946-ig matematikát és fizikát tanít a rend gimnáziumában , Szombathelyen.
A háború után Csomára rendelik: jószágkormányzó és egyben tanár az újonnan rneqnyilt gimnáziumban.
1950·ben avval a gondolattal vágott a nagyvilágnak. hogya 800 éves rend magyar
ágának szellemi és lelki tökéj ét valamiképpen biztosítsa, továbbfejlessze. 1951-ben
érkezett az Egyesült Allamokba, a De Pere-l Szent Norbert apátságba, Kltleen apát
meghivására. A következő években még hat magyar rendtársa talált Itt otthonra. Szi·
lárd atya matematikát tanított és a magyar csoport elöljárója lett. 1957-ben Santa Ana.
ban (Kalifornia) rnüködö egyházmegyei középlskola tanári karához csatlakoztak, ahová
Mcintyre kardinális hívta meg őket. Szilárd atya ott is maradt élete végé ig . Több mint
egy negyedszázadon át egész nemzedékeket nevelt fel és készitett elő egyetemre
flzlkáb ól. Tanftványal hálával gondolnak rá ma ls, mert Igen jó alapokat rakott le lelkükben.
1959-ben rohamosan jelentkező cukorbaja miatt fáradtan mond le rendfőnökl meg.
bízatásáról. Santa Anaban marad mint tanár és házfőnök. 1961-ben megvalósult régi
álma: Santa Anatól 30 kilométerre délre önálló, csornai alapítású apátság és középiskola létesült. Ebben, a Szent Mihályról elnevezett apátságban ma 22 pap és 17 rendi
növendék (novícius, teológus) szolgálja Istent. Santa Anaban nyugdfjba vonult Sztlárd atya, s igy 1983-tól maga ls tanít fizikát a Szent Mihály gimnáziumban. De csak
rövid Ideig , mert 1985. február 3-án erős agyvérzés bén ítja meg . Csaknem másfél évig
járja a szenvedés tisztító állomásait. 1986. Június 4-én adta vissza lelkét Teremtőjének
Santa Anaban. Röviddel előtte Szántó Hubert és két fiatal rendtársa adták fel neki a
betegek szentségét.
Fedhetetlen erkölcsi élete. becsülete és kötelességtudása példaként szolgál mlndenklnek.
Rendtársai
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