




non mlnlstrari, sed ministrare

szolgálat
74. szám

TARTALOM

Keresztény a szekularizált világban

TANULMÁNYOK

1987 Péter-Pál

3

Morel Gyula: A szekulariz ált világ kihívásai a keresztény számára 5
Waigand József: A szekularizált világban élő keresztény egyház 10
Godfried Danneels: A "szekularizált" Európa evangelizálása 19
Telekii Béla: Papi lelkiség a szekularizált világban 32
Nemeshegyi Péter : A keresztény a szekularizált Japánban 40
Németh József : Tanúskodnak egy másik világról 47

AZ EGYHÁZ SZAVA

A Hittani Kongregáció instrukciója a sz ület ő élet tiszteletéről és az
utódnemzés méltóságáról 57

"Redemptoris rnater' - II. János Pál pápa Már ia-enciklikája 60
A vasárnap jelentősége a plutaltsta társadalomban (Kanadai püspökök) 62

ESZM~K ~S ESEM~NYEK

Reménység és ellentmondás jele - A pápa dél-amerikai útjáról (R.) 67
Máriát dics érje lelkünk .. . (K. K.) 70
Ki a felebarátom? (Erwin Ringel) 73
Mindennél értékesebb adomány (Moór Imre) 76
Levelesládánkból 79
Levelek a mlsszíökböl 81
Papi jubileumok 85

KÖNYVSZEMLE

A távol áll ók lelktp ásztorí gondozása (Benkő Antal)
Szabó Ferenc : Lélekben és igazságban (Németh József)
O meg én. Bossis Gabriella naplója (Puskely Mária)

86
87
88



R. Maritain: Nagy barátságok - J. Marlt ain : A nlo zófia alape lemei
(Mehrle T.) 89

Zsolozsmáskönyv hívek számára (Galambos Irén eusz) 90
Loyo lai Szent Ignác Lelkigyakorlatos Könyve (Héjja Gyula) 91
Fedé rico Huiz: Bevezetés Keresztes Szent János tanításába (Nyár i Ernő) 92

HALOTTAINK 93

Kádár Gábor László O. Cist. (-s -n) 94
Dr. Kalm ár Odön Jenó O. Cist. (P. B.) 94
Dr. Pongrácz ElerMr (Munkatársai) 95
Ruppert Pál S. J. (B. J.) 96
Labancz László Medárd O. F. M. (Rendtársa) 97
Szabó József (Paptestvére) 98
Dr. Sar lós Káro ly Engelbert O. S. B. (K. Sz.) 99

Lapzárta után érkezett

1987. június 5-én II. János Pál pápa kinevezte:

Dr. Seregély Istvánt egri érsekké.
Szombathe lyen szü letett 1931. március 13-án. Itt szentelJ!ék pappá 1955-ben.

A Budapesti Hittudományi Akadémia doktora.
Gyö ngyösfa~uba n . Nyögéren. Bagolyvi,ten yéden , Zalaegerszegen és Szom

bathelyen mint káplán múködött. 1974-tól plébános Kószegszerda helye n majd
1981-tól Kószegen . 1979-tól a szom bathelyi egyházmegy e hitokta tási fe l e lőse .

Gyulai Endrét szeged-csanádi megyéspOspökké.
Battonyán született 1930. szeptember 17-én és 1953-ban szentelték pappá.
Káplánkodott Röszkén. Asotthalmon és Gyulán. Plé bános volt Mezóhegye

sen és a Szeged Rókus! templomban. 1972-tól a Szegedi Egyh ázmegyeközi
Szemin ániurn sp ir itu áüsa és a hitt udományi főiskola tanára. Zsinati vizsgáztató
kateketikából.

Dr. Kon koly István t szombathelyi megyéspOspökké.
1930. márc ius 5-én született Kerkaszentmiklőson , a pap szentelést Szom bat

helyen nyeri el 1954-ben. 196o-t61 teológia i doktor.
Gyöngyösfalun, Rábagyarmaton és Jánosházán káp lán. 1963-tól püsp öki t it

kár Szombathelyen. 1972-(ól Gencsapátiban és Perenyén plé bános. Az Egyház
megyei Liturgik'us Bizottság volt titkára.

Szfvből gratulálunk és áldás os rn űk ödést kívánunk!

Szolgálat (Dlenstl , spi rituelle Ouartalschr l ft . Klerusblatt. Elgentümer. Herausgeber
und Verleger: Triigervereln der Unio Cler i Hungarlcl. Prlisldent : DOr. Stefan László.
Blschof von Eisenstadt. Obmann und Redakteur: Dr. Antonius Benkó S. J ., Admln lstra
tor und Herausgeber: György HegyI. A ll e: A-t 030 Wien, Gerlgasse 10/3 . Erschelnungs
ort: A-t030 Wien , Postamt : 7000 Eisenstadt . - Mit Druckerl aubnis des BlschöfIJchen
Ordlnarlats, Eisenstadt. - Levelezési clm: Hegyi György. A·t030 Wien. Gerlgasse 10/3 .
- Druck: Elsenstadter Graphlsche GesmbH. A·7000 Eisenstadt. Haydng. 10. Osterreich .



KERESZTÉNY A SZEKULARIZÁLT VILAGBAN

A hit személyes elkötelezettség: nekem, neked, mindannyiunknak tu·
datosan és szabadon kell kimondanunk az igent, amikor felismerjük
Isten felénk áradó szer étet ét Jézus Krisztusban. Válaszunk csak azért
seiilethet meg , mert a Lélektől vezetett és éltetett közösség, az Egyház
hirdeti az örömhírt. A keresztségben rajta keresztül tölt be adományá
val az Atya, s tesz örök Fiának testvéreivé, hogy Vele együtt mondhas
suk: Abba!

A keresztény élet nélkülözhetetlen összetevője tehát a két pólus: sze
m élyiség és közösség . Mondhatjuk úgy is: szükségszerúen és kölcsönö
sen f eltételezik egymást. Harmonikus egységükre utal már Szent Pál :
nincs test tagok és sejtek nélkül, s nem élhet a tag a testen kívül.

Amikor az egyént körülvevő társadalom minden tagja keresztény,
hathatós melegágy és támasz alakulhat ki a hit befogadására és fejl6
désére. Fennállhat a veszély is, hogy ebben a helyzetben könnyebben
burjánzik a csak ímmel-ámmal keresztények sora. Mert mit szólnának
a többiek, ha kilógunk a menetből? S azt is tapasztaljuk, hogyazújon·
nan megtért vagy vallásilag szikes talajon nevelkedett keresztény hite
erősebb és lelkeseb b mint a langyos, se hideg, se meleg környezet szü·
löttéé. Meg kellett küzdenie, hogy elkötelezettsége életben maradhasson
és kiteljesetihess ék:

Ma már Európában kevés államról, tartományról állíthatjuk, hogy
társadalmi élete keresztény elvekre épül, azokból táplálkozik. Ez annál
sajnálatosabb, mert a történelem tanúsítja, hogy nem mindig volt igy :
a világ szekulariziil átiott, Tanulmányainkból látni fogjuk, hogy ezt a fo
galmat sokféle jelentésben lehet használni. Van aki egyenesen pozitív
értelmet tulajdonít neki: a teremtmények Istentől akart képességeit és
múködését látja benne; van aki a teljes elvilágiasodással, a szekulariz
mussal azonosítja. Egyesek inkább semleges értelmet látnak benne: a
világnézetek pluralizmusát; mások viszont az Istentől el- illetve szembe
fordulást . Ennélfogva nem csodálkozhatunk, ha egyik szerzőnk, Danneels
belga bíboros az európai püspökök 1985·ben tartott szimpóziumán 
j óllehet a téma a szekularizáció volt - idézőjelbe tette a szot, s igye
kezett kerülni használatát.

Mi sem találtunk jobb kifejezést annak a kérdésnek átgondolására,
átelmélkedésére, ami jelen számunk középpontját alkotja. Az idősebb

nemzedék még olyan keretek között nőtt fel, amely nagy többségében
kereszténynek vallotta magát. Gyakran nehezen találja meg tehát az
utat s módot, hogyan is élheti hitét a megszokott környezet híján. A
fiatalabb nemzedék pedig nem könnyen hallhatja meg a krisztusi öröm·
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hírt, mert az európaí közéletben alig-alíg csillan fel a meggyőződés:

Krisztus valóban feltámadt, Benne reméljük boldogságunkat. Mínt egy
nagy piactéren ideológíák és elgondolások százaí kínálják fel a bámész
kodóknak életről s halálról, családról és egyénről, tstenrot és ísten
telenségr61 vallott tanításukat. Hogy tudunk ilyen környezetben keresz
tényként élni? Mire kell itt különösképpen ügyelni?

Morel Gyula a társadalomtudós szemüvegén keresztül mutatja be
ennek az "új világnak" főbb kihívásai t. Ugyanakkor érzékelteti, hogya
krizisnek jó következménye ís lehet: a kereszténynek tudatosabban kell
vállalnia. hogy miért is hisz, miért jobb az ő válasza.

Hogyan élik meg ezt a helyzetet a keresztény családok? Erre keresett
választ Waigand József tanulmányában, baráti köre közremüködésével.
Az eredmény egyeseket meglephet: Sokan nam ítélik oly tragikusnak a
kérdést, mint ahogy talán várhatnánk. Kisebb csoportjaik teremtik meg
a hit éléséhez szükséges közösségi dimenziót.

A probléma komolyságát élesen vizsgálja Danneels bíboros: európai
szinten nyújt átfogó képet az elkereszténytelenedésről, mutat rá a leg
sürgősebb teendőkre, ha újra evangelizálni akarjuk kontinensünket.
Főleg a lelkipásztorokra: papokra és közvetlen munkatársaikra hárul
új feladat az új-pogányságba hajló Európában. Ennek a lelkiségnek
főbb tételeit állítja elénk Teleki Béla írása.

Csodálatosan mély vallásosság él még egyes országokban Európán
kívül, pl. a hinduk, a mohamedánok között stb. Japánt azonban a szeku
larizált társadalmak közé sorolhatjuk. Milyen ott a keresztények élete?
Erről fest képet Nemeshegyi Péter beszámolója.

A hitleri rendszer névleg ugyan emlegette Istent, de a gyakorlatban
megvetette a keresztényeket, tűzzel-uasstü evilági erőkre: [ajra és vérre
akarta Jelépiteni a társadalmat. Tragikus következményeít még ma is
érezzük. A kereszténynek, ilyen helyzetekben, nem egyszer életével s ha
lálával kell tanúságot tenni arról, hogy van egy másile világ is, az Isten
ezeretet ének birodalma, amiért mindent érdemes feláldozni. A pápa ez
év májusában a náci rendszer két kimagasló áldozatát: a zsidó szárma·
zású filozófusn6t s későbbi karmelita nővért, Edíth Steint, és München
apostolát, Rupert Mayer jezsuitát iktatta a boldogok sorába. Erősitő

és lelkesítő példaképek minden szekularizált környezetben élő és küzdő

keresztény számára.
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TANULMANYOK

Morel Gyula

A SZEKULAR IZÁCIÖ KIHIVÁSAI A KERESZTI!NY SZÁMÁRA

Fogalomtisztázás

Ha a szeku larizáció k i1ejezést halljuk, legtöbbünk lelki szeme i el ő tt lefe lé
hajló statiszt ikai görbék, nulla felé haladó számsorok jelennek meg : a vasár
napi templombajárók száma csökken, a szentségek használata mind ritkább
lesz, egyre kevesebben választják a papi vagy szerzetes i hivatást stb . - Ha kö
zelebbről megvizsgáljuk ezeket az irányvonalakat, rögtön felmerül a nagyon
fontos kérdés: Hogyan kell értenünk, hogyan kell értelmezn ünk ezeket a jelen
ségeket? Mivel a szekularizáoió fogalmának lényeges szempontjáról van sz ö.
közelí tsük meg a témát egy konkrét példával.

Pitirim Sorok in szooiológ us tartalmi elemzés nek vetette alá a keresztény
Nyugat műalkot á sa i t. Szakemberek segitségével kiválaszt ott több mint 100.000
szob rot és festményt, melyek szer inte az uto lsó tíz évszázad nyuga ti képző 

múvészelének reprezentatív múalkotásai. A tartalomra vonatkozó egyetlen kér
dés az volt , hogy témájuk vallásos-e vagy profán. Min t ak övetkez ő ábra mu
tatja . meg lepó eredményeket tárt fel a kutatás :

A vall ásos tarta lmú rnűalkot ások százalék os aránya az utols ö t lz évszázad
nyugati szobrászatában és festészelében :

100%

90%

SO%

70%
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10.sz.
előtt

10. 12.
és és
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Forrás : J. Matthes (szerk .) : Internationales Jahrbuch für Religlonsso zlologle. II. kötel.
KOln. Opladen, 1966. 9.-49. o.
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Az ábra önmaga helyett beszél. A középkorban 3% a profán témák arány
része, a 20. században a múalkotások 4%-a vallásos témájú, vagy is valódi " ő r

ségváltásról" beszélhetünk. De éppen a pontos felmérés jelent kihivást szá
munkra, hogy kérdéseket tegyünk fel: Lényeges vagy lényegtelen ismérvel-e a
vallás fogalmának a mért jelenségek? A vallásosságra mint olyanra jellem
z öek-e ezek a konkrét kHejezési formák, vagy inkább arra a fe.lfogásra, hogy
hol és hogyan kell a vallásnak k<ifejeződésre jutni, vagy esetleg csak arra a
rangra, amelyet a vallás a múvészetekben és a nyHvánosságban kap? Csak
egy történelrnileq és intézményesen megh atározott elgondol,ásnak felel-e meg
az a vallásfogalom, amit itt vizsgáfat alá vettünk, vagy érvényes a mai felfogás
ra ls? - Kérdések, amelyekre a jelen tanutm ány 3. és 4. részében fogunk vá
laszokat keresn i.

A negatív számsorokon túl a szekularizáció fogalmához tartozik a vallási
és profán sz.féráknak a szétvá lása a modern i pari társada lmakban. Erre a tényre
jellemzök egy újabb osztrák felmé rés eredményei : ,,61 % kérne tanácsot paptól
vallási problémákra, 56 % sz.emélyes kétségbeesésben , 46 % le lkJiismereti ne
hézségekben, 17 % házassági gondokban és 16 % a gyermeknevelés ké rdései
ben. Szinte telj esen jelen téktelen azonban a pap szerepe a fog lalkozással kap
csolatos gondokban (2 %), anyagi ügyekben (2 %) és pol lt lkai kérdésekben
(2 %). - A vallás és a ,ki nti' éle t között tehát éles választóvonal húzód,ik. A
politikának, a gazdasági életnek és ·a foglalkozá·snak tehát a z emberek véle 
ménye szerint kevés köze van a valláshoz."! - Szakk ifejezéssel élve funkció
veszteségről van szó. Már a házasság i és nevelési területeken 'is csak a né
pesség elenyésző hányada tartja szükségesnek a vallás szerepét, a társadalmi
élet többi szektorában a vallás lrántl igény szinte nem létezik. A vallás funkció
Ja tehát a szoros értelemben vett szernélyl értelemkeresésre korlátozódik .

Viszonylag új tartalom a szekularizáció fogalmában 'az egyh áztól független
vagy egyházon kívül i vallásosság. Számos empirikus kutatáss mutat ki olyan
rétegeket, melyek vallásosan hívönek tartják és mondják magukat, ténylegesen
hisznek és vallásos gyakorlatokat végeznek, az intézményes egyházi szerkeze
teket és formákat azonban részben vagy egészében elutasitják. S ezekhez a
rétegekhez nem olyan személyek tartoznak, akik emberi gyengeségböl kerül
nek szembe az egyház i hierarch iával vagy rendelklezésekkel, hanem akik eze
ket elvileg nem fogadják el.

Helyzetelemzés

A szekularizáoló kiihivásait akkor tudjuk legjobban megérteni és egyházunk
javára fordítan i, ha a fej lemények hátterét elemezzük. Szooiológiai szemszögből
nézve a szekulerlzáció elkerülhetetlen folyamat. amennyiben szakad ék keletkezik
a társadalom egészében létre jött alapvető változások és a vallási ill. egyh áz'i
elvárások k öz ött. I:rlhetó ugyanis, hogy ilyen körűlmények között a csökkent
mctiváelő negativ számsorokat eredményez, a "vallás'i" és a "profán" területe
szétvá llk, és (mivel a személyes vallásos életet könnyebb az új társadalmi fel-
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fogáshoz és sttlushoz idomítani, mint a szilárd egyhá zi szerkezetet és normá
kat) egyházon kivüti vallásos hit -keletkezik. - Ez az egyszerú elvi meghatáro
zás a gyakorlatban persze rendkivül komplikált. Ebben a rövld tanulmányban
csak néhány példéra utalnatunk.

Már a görög és a róma i birodalom dokumentum aiból tudjuk, hogy ko rábbi
társ adalmakban ~ s múködtek hagyománybon tó erők. Igy pl. alkotó erejú sze
mélyiségek újftásokat vezettek be, a fiatalabb generáció ellenszenve a mege
lőző generáció magatartási mintáival szemben vál toz ásokhoz vezete tt , a társa
dalom újabb feladatok megoldására k ényszer ült és új eszközök birtokába ju
tot t. A hagyomány egyes elemei lassan kimentek a diva tböl vagy új magyaráza
tot kaptak.3 Az ipari társadalom azonban - az újftások megbecsülésével és
dijazásával -kifejezetten el6segítette és jutalmazta ezeket a változási folya ma
tokat, s ezzel a hagyományok jelentóségét e rősen csök kentette . - A vall ásos
hit hagyományok ra támaszkodik De a hagyománynak egyházi téren kettős ér
telme van : Krisztustól , apo stoloktól és az ősegyháztól átszármaz tatoll tanítás,
s enn ek kulturális (hagyományos) öltözete. Nem abban áll-e az egytláz egyik
lény eges feladata. hogy éppen nem "hagyományos", hanem i dő sze rű fo rmában
testesítse meg az örök i gazságot ?

A legújabb kor emberében kloltnatatlan Iqé ny él a szabadság iránt. Nagy
betúvel frja az emb er szernélyí méltóságát és önrendelkezési jogát . Az utóbbi
évtizedek történelmében az egyik emanoipác ióra és dernokratízál őd ásra irányu
ló mozgalom a másikat váltja fel. Ez az új embertipus szinte képtel en e4fogadni
az ember lényegi függőségét Istentől , ha nem sikerűí nyilvánvalóvá tenni szá
mára, hogy mi az alapvető kül önbség a Teremtőtől és teremtmé nyektől (em
berektól) való fÜ9góség között. Az önmaga fö lött rende lkezni akar ó embernek
nehézséget jelent végleges, felbonthata tlan elkötelezettségeket eltogadni ill.
váll alni. De leg inkább az zavarja. ha olyan valamit tála lnak fel neki végleges
és megváltoztathatatl anként, ami átl átszóan nem az. - Miért nem vagyunk ké
pesek a történelem tanulságai alapján őszinte és ny ilt l<li fej ezésmódra, megkü
lön böztetve hitünk örök lényegét minden mástól, ami leg jo bb tud ásu nkra vagy
az adott körülmények kényszeritő döntéseire alapul?

Rendk ivül erősen rányomta bélyegét a modern társadalomra a felvilágo so
dás és a felv ilágosu ltság . valam in t az ezzel párosult . M. Webertől alaposan
elemzett rac iona litás, vagy is a vi'lág "varázslattól való Ie lsza bad ltása"." l-de
tartotik a természettudományos gondolkodás felerősödése , a fö ld rajzilag távoli
kultú rák elérhetósége és megismerése, valamint a tömegtájékoztatási eszközök
robbanásszerú kifejlődése és az ezzel k apcsolatos gyors és l eleplező ér tesült 
ség. Bár az újsá g, a rádió és a te lev ízió sok maszlagot közö l, a ma embere
mégsem hajlandó mindent lenyelni, amit meggyőzö érvelés nétkül mondanak
nekI. - A hivő keresztény megvetássel utasit el babonás szartartásokat. Meg
lepödhet tehát, ha saját rit usait a ",J< [vüJáll ók" hasonló mentalitásnak könyveli k
el, amennyibe n nem képes a mai gondolkodásmódnak megfelelő formákban
bemutatn i és szükség esetén Igazolni ?
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Hátrányok és előnyök

A szekularizáoió folyamatának rengeteg hátránya és elónye van . Az itt kö
vetkező utalások inkább csak arra a beállílottságra és magatartásra akarnak
céloznl, amellyel a keresztény embernek a szekularizáclő kihívásaira válaszol
nla kellene.

Az egyházak befolyása a társadalmi szerkezetekre és a profán i ntézmények
re nyilvánvalóan csökkent. Hiábavaló lenne ezt a tényt szépítgetn i. Veszteség
ről van szó, amely ellen fel kell venrri a 'küzdelmet az elemzés és alkalmazko
dás minden jogos eszközével. - De a fej lemények hasznosak arra is, hogy
megértsük a kereszténység lényegét: "A hit , amely a szívet meqváltoztatja. az
lsten iránbl szeretet, amely valóban megigazu l,áshoz vezet, egy nép- vagy tömeg
egyházban is lsten kegyelmének hallatlan , egyszeri csodája , amely, amennyi
ben egyáltalán emberi összetevőkt ől hordozott, mindenesetre más oko któl függ ,
mint amelyek a nép- vagy tömeg-egyházban hatásosak. . . . Valószínü:leg léte
zik a kereszténység legnagyobb személyi rneqvalóslthatésáqának olyan opti
muma, amely a mi/iőnek éppen nem maximális kereszténységében Ieledzlk."!

A világ krllikus szeme rajtunk - és ez nem mindig kellemes dolog. Egyház i
személyek helytelen viselkedésétől kezdve, az egyes k özütetek zavart anyag i,
pénzügyi helyzetén keresztül, egészen az ún. katol ikus országok magzateIhaj
tást statiszloikáiig szinte minden nyilvánosságra jut, A felmerüló vallási és egy
házi problémákat igen gyakran sokmilliós televízi ós közönség el őtt kell " meg
vitatni" , mert a tömegtájékoztatási eszközök éppen a kényes pon tokat szellóz
telik. A szekularizált társadalom ped ig szigorúan ltétkezik pontosan a vallást
és erkölcsöt képviseló személyek és i ntézmények felett. Elvárja, hogy betart
sák, amit hirdetnek; öntudatlanul is kibúvót kereshet maga számára: lám, nem
is kell olyan komolya" venni ezeket az elveket, hiszen kép'J'iselói sem tartják
be. - Ha ez az állapot nem is kényelmes, megtisztító hatása vitathatatlan. Az
igazságnak nem ,kell trtöznía a nYÍ'lvánosságtól, és a kr it ika megtanitja nekünk,
hogy mi a felfogása és az igénye azoknak, akikhez küldetésünk szól. Talán eló
ször van esélyünk a kereszténység történelmében arra, hogy fel\'ilágosult, és
nem egykönnyen megféleml íthetó emberek józan kr'itikája segítségével csiszol
gassuk az lsten és az ember viszonyára, az emberi lét értelmére vonatkozó fel
fogásunkat és mondanivalónkat. Más szóval : manapság nem mondhatunk bün
tetlenül üres fráz isokat. Ez egyúttal igazi kihívás az ószinteségre és a szava
hihetóségre, mely ellenállhatatlanul hódít.

Ezen a rögös úton többször jövünk zavarba, mint régebbi korok keresz 
tényei, amikor az egész társadalom hívőnek vallotta magát. De ez a szakadék
szélén való vándorlás rákényszerít minket arra , hogy megszok:juk, és a ránk
bízottakat Js arra szoktassuk, hogy az igazság birtokában sem lehet minden
kérdést azonnal és véglegesen megválaszolni. A történelmi, lélektani és sz0

clolóqial relativitásokat ismeró ember számára eleve gyanús , ha minden fel
merüló problémára kész recept-válasz van kéznél. Ugyanígy meggondolandó.
hogy elegendó-e az esetleg 'ismertté vált visszásságokra az általános válasz :
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Az egyház, saját tanítása szerint, a búnösök egyh áza is. KJi fogadna el egy ilyen
általános választ valamelyik po litíke l párttal kapcsolatban? - Ha a szekular izált
világ igényeinek megfe lelóen a kendózetlen ósz inteségre törekszünk, akkor
megnyílik az út az egyház lényegi hivatása, az állandó "aggfornamento" felé ,
amely csak az örök igazságok nap i árfolyamon való értelmezésében valósít
ható meg a szüntelen dialógus segítségével.

Következmények

Ha a fenti rövidre fogott elemzés találó, igen sok következtetést lehet le
vonni a szekularizált társadalmakban szükséges keresztény beállítoltságra és
magatartásra nézve. A legfontosabbnak az túnik, hogy mindenki szemé lyesen
elmélkedje át hivatását az adott körülmények között, és állapí tsa meg a teen
d öket saját maga számára . - Itt csak példaként két szempontra térünk ki, me
lyek a legfontosabbak közé tartoznak, és talán képesek je lezni a szükséges
megfontolások sokrétúségél.

Az elsó az egyház kütdetésének és megnyila tkozásának a formájára vonat
koz ik. - Köztudomású, hogy az emberek közötti közlekedés a gondolkodás
mód s annak eszköze, a nyelv segítségével történik . Nos, ha a vallá si és a
profán szféra, a vallásos hit és az intézményes egyház között szakadék kelet
kezett,a~kor ezt az egyház képviselóinek 'is tekintetbe kell venniük . A kétnyel
vúség különleges feladata válik i tt nyilvánvalóvá. A hagy ományos keresztény
gondolkodásmód és k'ifejezésmöd meg tartása mellett t örődni kell a profán világ
gondolkodásmódjának és ~ifejezésmódjának elsajátításával. A teológ iai kép
zettség és az elmé lkedésekben való átéltség sok vallásos elemet emel be az
ún. plauzibilitás síkjába (vagyis abba a gondolatvi lágba és gondol'kodásmódba,
amelyben elfogadhatóvá, valószínúvé vagy egyenesen magá tól értet ődőv é vá
lik) , de tökéletesen értelmetlen maradhat a "kívülállók" számára. Ezoterikus,
vagy is a csak egy csoporton belül é rthet ő elgondolás és " tolvajnyelv" a tagok
számára ugyan hasznos és fontos lehet, de ugyanakkor a csoport izoláltságát
is növeli. A szekularizált Világ ténye ma a keresztény embert arra kényszeríti ,
hogy továbbra 'is ápol ja hagyományos fogalma it , de éppen olyan komolyan
vegye azok letord ítását a profán vi lág nyelvére. Az egyház .igen sok el
mélkedó hívének, papjának és szerzetesének érté kes és meleg élmény a
"Salve Regi na" örökszép szövege és dallama, de mit kezdjen egy keresztény
hagyománnyal nem rendelkezó gépészmérnök vagy segédmunkás azzal , hogy
"Odvözlégy" , és hogy "irgalmasság anyja"? Vagy milyen hatást vált ki egy rész
ben vagy egészen kivülállóban , ha azt hallja, hogya katol jkusok a "Szentszékról"
beszélnek? Ilye n értel emben nehe zed ik súlyos felelösség az egyhá z vezetó inek
és tag jainak váll ára: Az egyház kül detése minden embernek szól : medd ig zár
kózhat tehát be az örök igazságok hagyományos kifejezési formá iba, s meddig
kell bevetnie magát, hogy telj es erővel építsen hidat a tóle különbözó gondol
kodási formák felé.
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A második pékla tartalmi meggondolásokra utal. A protán világ egyik leg
főbb jell emzöje a relativitás tudatosítása. A történelemtudomány, a lélektan
és a szoc iológ ia alaposan hozzájárultak ehhez a fejlődésh ez. De pontosan itt
nyilik meg a vallásos hit igazi esélye. - A tapasz talati tudományok mindent
oksági összefüggésekre vezetnek vissza, és nem ismerik az ember személyi
fe l e lősségének a fogalmát. Ezzel egyér telmúen blzonyftják az emberi tran sz
cendens meggyőződés szükségességét. A gyermeknevelés példájával élve : Tel
jesen világos, hogy egy mohamedán világban nevelt ember saját gyermeke it
más elvek alap ján neveli, mint az, aki keresztény világnézetben nőtt fel. De
mindkettőnek, akkor is ha szocio lógiailag felvilágosult emberekről van szö.
dönten ie kell a nevelés konkrét lépései ről, ésped ig anélkül , hogy megvárná a
világnézetek és a szociológiai irányzatok küzde lmének végeredményeit. Hiszen
rnindenk], alda fiatal fej lődő embernek igazi javát akarja, a nevelés tartaimát
vagy a társada lmakban uralkodó különböző, tehát viszonylagos felfo gásokból
merJti, vagy a véletlenre bízza, vagy pedig szil árd meggyözódésé'ből vezet i le.
t S ebben a döntésben semmifé le profán rac iona litás nem segit nekii - itt csak
a hit biztonsága .mutat irányt. - A szekularízált világ legdrámaibb kihivása a
keresztény ember számára tartalmi lag 'abban áll , hogy meg kell okotrsa . mjért
az ő válasza a jobb.

(1) P. M. Zulehner: .Leuterella ton". Eine neue Gestalt des Chrlstentums auf dem Weg
durch die 80·er Jahre? Wien 1982, 58. o.

(2) PI. F. X. Kaufmann. W. Kerber. P. M. Zulehner: Ethos und Religi on bel FOhrungs·
kriiften. MOnchen 1986.

(3) VO. M. Prlschlng: Gesellschaftllche Krlsen : eine sozlologlsche Analyse Ihrer Typen ,
Bedlngungen und Folgen. Wien, Köln , Graz 1986.

(4) M. Weber: Gesammelte Aufs litze zur Wlssenschaftslehre. TObingen 1968. 3. kiadás.
593-594. o.

(5) K. Rahner : Ober die hellsgeschlchtllche Bedeutung des elnzelnen ln der Kirche .
ln: K. Rahner: Sendung und Gnade. Be ltr áqe zur Pastoraltheologle. Innsbruck, Wien.
MOnchen. 1966, 110. o.

Waigand József

A SZEKULARIZÁ LT VILÁGBAN I!LO EGYHÁZ

Előre bocsá tom : egyházon nemcsak a római katol ikus egyházat értem, de
a testvér-egyházak k özösséqét i s, hiszen Krisztusról egyformá n kell tanúságot
tennün k ebben a mai vMágban. Tanu lmányomat három pontba foglalom össze :
1.) A szekula rizmus, mint vUágjelen ség. - 2.) A keresztény hivek szerepe a
szekularizált világban. - 3.) A hivatalos egyház és a szeku larizált világ viszonya .

Ez a kis tanulmány főleg Európára vonatkozik . Magától értetö dl k viszont ,
hogy oikkem forrásai elsősorban hazaiak: saját tapaszta lata imon kivül nagyon
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széles rokonságom a fóváros szinte valamennyi kerületében , valamint tan it
ványairn szülel, akiikkel baráti kapcs olatban . kö lcsönös " pertu" -ban állunk.
Lényegében tehát túlnyom órészt 30-50 éves fóvárosl, értelmiségi korosztá lyról
van szó. Hiszen őik érintkezne k életközelból ezzel a "mai világgal ", tehát ők a
legilletékesebbek. Anná l is inkább, mert többen kikükíetések , tanu lmányutak
alkalmával hosszabb idő t tölt öttek külföld ő n is. tehát világperspektívá juk szé
les. A tőlem megkérdezettek valarnennyien vall ásosak. elkö telezett keresz
tények. sokgyerekes szülók . Joggal fe lelhetnek tehát a kérdésre : hogyan oldják
meg magukban a szekular izált világ és vallásos világ nézetük közötti konf lik 
tust? Term észetes, hogy figyel emmel kís érern akatoli kus sajtót is (Civiltá Cat
toli ca, Christ i n der Gegenwart. Actua lit é Religieuse stb .).

I. A szekularizmus, mint világjelenség

Először is tisztázzuk a fogalmakat. Bár más meghatározás is lehetséges. mi
szekulariz muson a tel jes evil ágiságot é rtj ük, mely lsten nélkül k épzeli az élelet
és az erkölcs i normákat. A szeku larizmus nem azonos a "s zekularizáció" fogal 
mával, még ha a két szó hasonirt is egymáshoz. A szeku larizáció a lB- ik szá
zad óta jelen ti azt a történelmi folyamatot , melyben az állam. a f ilozófia, a
természettudományok igyekeztek kivonn i magukat a ..kl erikális" befolyás alól.
önállóan vették kez ükbe a törvényhozást. nagy részben a müvelődésügyet, az
egészségüg~i ellátást, a szoc lálls kérdés mego ldását. A szeku larlzácl ó tényé t
az egyház lényeg ében tudomásul vette , bár ez nagy anyagi áldozatába kerül t.
Otközések főleg ott keletkeztek. ahol a világi hata lom lsten törvényeit is fe lül
b fr álta , m int pl. az élet <tisztelete terén .

A következőkben tehát a "s zekular izmust" a te ljes evilágiság, az lsten
n é I k ü l i (ha nem 'is okvetlenül lsten-ellenes) korszellem jelentésé ben ért
jük -, kül önösen erkölcsi vonakozásb an: ha ugyan is a tíz parancsolat többé
egyáltalán nem volna érvényes. semm ilyen emberhez méltó együttélésröl sem
lehetne szó. Ez vol na a helyzet. ha teljesen kitö lten é világunkat a fogya sztói
gondolkodás. a hedonizmus, a szexu ális szabadosság. a házasság és a család
szétbomlása, az abortusz, a homoszexualitás. ere tizmus . pornográfia. végső

so ron az eutanáz ia is. Hála Istennek. nálunk egy ik-más ik jel enség még kevésbé
"gyürüzött be".

A söté tenlátókkal szemben azt kell mondanunk : a világ minden " romlott 
sága" ellenére a teljes végletbe még nem jutott. és reméljük. oem is fog jutn i.
A hajdani római biroda lomban. ahol az ösegyház élt . sokkal nagyobb volt a
szekularizmus : a szexuátis szabadosság (elég a Galata-levél 5.19-21 felsoro
lását olvasn i !). a tá rsadalmi igazságtalanság, a jólét és nyomor v éqlete l, az
emberi szabadságjogok eftiPrása (rabszolgaság!). a letk,i értékek i ránti közöny
és güny. Emlé'kezzünk csak Pál apostol athént beszédének visszhang jára (Ap
Csel 17). ahol a Szenti rás flnornan csak annyit rnond, hogya halottak felt áma
dásának hallatára (vagyis a transzcendens, a föld i léten ,túlmutató igazságok
hallatára) némelyek gúnyolódni kezdtek. Ez a szekularizmus! Mégis, amint az
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Apostolok Cselekedetei, az apostol-levelek és maga a történelem bizonyitja :
a keresztények ebben a lelk'i sivatagban bátrak, derűsek voltak, és lassacskán
másfaj ta társada lmat igyekeztek felépíteni; hitüket közösségben éiték meg, és
tanúság ot tettek lstenról. A fő külön bség az -akkori és a mai idők között inkább
abban talá ~ható , hogy ma mindennek sokkal nagyobb a nyilvánossága a tömeg
tájékoztatási eszközök által. De ezek az eszközök a jó ügynek is nyitva állnak :
kérdés , élünk-e velük .

Hogyan fog almazzák meg megkérdezett baráta im a "szekulalizált világ "
foga lmát? Itt b izonyos ett érést tapasztaltam a saját korosztályombeli öregek
és a 30-50 évesek véleménye között. Egy idős barátom szer int, ak i sok időt

töltö tt kü lfö ldön és ma is Igen tevékeny, a szekula rizmus .azt jelenti, hogy a
fiatalok, a kevés elkötelezettől eltek intve , "elvárásokat" támasztanak . Könnyen
(sőt ·könyelműen ) vesz·ik az életet, nem dolgozni, banern jól keresni akarnak.
.,A szülö, ·aki háborúkat és meghurcoltatásokat élt át, rnentesltent ak-arja az
utódot, és mind ent megad neki. Az ifjú csak hallomásból isme ri a tragéd iákat :
védett áll apotában soha nem fog önmagától rájönni, hogy a családnak és a
társadalomnak is vannak elvárása i veole szemben . Készen kap mtndent. Szel
lemi tápláléka kevésbé az olvasás-művelódés , inkább az információ-áradat és
a kommunikációs dömping, amelyet a napi televizióval és a het ilapokkal me
gint csak önbevetés nélkül, mások szellemi termékeként kap. Nem tanul meg
valamit megfog almazni, nem tanul meg k üszkődni bizonyos célok érdekében,
amelyekre pedig később szüksége lesz. Agymu nkáját megkönnyltik a kézi szá
mltóeszközök, hozzászokik a távirányitáshoz, az elektronika eszközeihez, a
gombnyomásokhoz,a gyors közlekedéshez és a ké nyelernhez.H I:s amikor rá
jön, hogya valóság más, mint aminek hitte , jön a telj es bizalomh iány mindenkl
vel szemben , - szüleível szemben is. A szülóknek viszcet nincs idejük a csa
ládra. A fiatalok kudarcelviselő képessége minimális : ez is oka a sok házas
sági kon lHktusn ak és válásnak. - A szekular izált világ jele az is, hogy az értel
miségi, a szellemi munka elveszítette becsületét a f izikai numkával szem
ben . . .H

_

Sok igazság van e sorokban, habár talán túlz ás mindezt a sze-kularizmus
számlájára imi.

E kissé pesszimist-a hangvéte lű hozzászólással szemben vanna k kedvező

je lenségek, amelyek arra engednek köve tkeztetni, hogya szekular izmus itt
Európában túljutott a mélypontján. Eszembe jut Werfel utolsó regényének, "A
meg nem születettek csillagának" j övő-l á tomása: lesz egy , i d ő , arnikor a vallást
annyira nevetségesnek tartják. hogy 30év.ig pápát sem tudn ak választani ; de
aztán jön egy felismerés (hogy ti. az egész világegyetemben csak a Földön
van emberi élet) , és akkor újra a legmélyebb hit , sőt stiliták korszaka követ 
kezik .

Erre enged következtet ni az ts, hogy egyre többeket foglalkoztat a szen
vedés és halál értelme, valamint a tá rsadalomépítő munka személyes indí tékai.
A könyvkiadásban határozott irány mutatJkozik a keresztény értékek, egyének,
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in tézmények rehabil itálására. " Úgy gondolom, írj a valaki, hogy ez nem múló
divat, hanem egy kínzó hiányérzet, szomjúság becsületes megfogalmazása.
" Nekünk nem az a feladatunk, hogy kárörömmel figye ljük ennek alaku lását,
vagy tr iumfáljunk azon, hogy megta láltuk az ,,'igazit", hanem , hogy minden
napi életünkkel a szomjúság oltáséhoz . az ,..élő viz " továbbitásához szükséges
vezetékként szolgáljunk. Erre van rengeteg alkalom."

II. A keresztény hivek szerepe a szekularizált világban

Erre a kérdésre .a választ meglepő megáll ap i tással kell kezdenem. Azt mond
hatom : a tú lnyomó részt 30-50 év közötbi korosztály tagjai szinte telj es egyön
tetűséggel és egymástó l teljesen függe t lenül azt felelbék: a I i g z a var j a
ó k e t a !< ö r n yez Ő s z e k u I a r i z á I t v i I á g I A sok hátrányt bőven

kárp ótolja harmon4kius családi életük, é s : barát i közösségü kl Magam sem
hittem, hogy a kisk özöss éqek három évti zed alatt (amióta Latin-Am erikából
kisugároztak az egész világ ra) enny ire általános jelenséggé váltak. Meg merem
kockáztatni az állitást : a k őzlsmert és sokat emlegetett "kisközösségi" csopor
tok számbeNleg sokkal kevesebben vannak, mint ezek a spontá n baráti közös
ségek , - ahol persze csak azokat számitom, amelyek lényegükben az istenhit
alapján állnak. Ugyanis egyéb j e ll egű közösségek is vannak szép számmal:
nem vallásellenesek ; inkább ~ull!urális, profán kapcsolatokat ápolnak. Szocio
lógia ilag is érdekes tényez : az ember társas lény, és ma jobban mint bármi
kor, igényli az együWétet a hasonló gondolkodásúakkal. Ezt az együ t.tlétet va
larnlko} a faluközösség biztositotta. Az urban izáoió azonban szétz llálta a falva
kat. Európa lakossága 200 éwel ezelőt t 80-90%-ban falus~ volt ; az ezred fordu 
lóra ugyanilyen ar ányban város lakóvá lesz. A városi élet, az új rn i li ő azoknál,
akik kommun ikációra nem képesek, és őrzi k a régi fal usi hagyományokat, pszi
chológiai törést okoz , gyökértelenné válnak . A sokgyerekesek azonba n, köztük
is fó leg az él1telmiség i réteg, igen könnyen egymásra találnak. Akiknek véle
ményétkikértem, szmte kivétel nélk ül sokgyerekesek, a magyarázatot is köny
nyen megadták : eleve a "sorsközösség" hoz ta össze óket. Ugyanis szjnte sza
kadék áll fenn az egy- és kétgyerekesek és a sokgyerekesek anyag' lehető

ségei között : és itt már is szemben ta lálják magukat ~ szeku lartzált világgal.
Egy ötgyerekes asszony így ír ja le ezt : ..1962-ben Budap estre «ölt özve előszö r

tapasztaltam, milyen nehéz elszíqetel ten é lni egy csa ládnak. Aztán lassa n meg
találtuk a barátokat, a .hasonsz örűeket' . A többgyerekesek a többgyerekesek
társaságát találták meg, mert ,it t még a prob lémák, gondok is hason lók volt ak.
Hiába volt az azonos világnézeti alap : a kisebb gyerekszám vagy egyéb okok
miatt jobb anyag i körü lmények közt élökkel nem tud tunk közös programokat
szervezn I. Valahogy úgy tűnt, m'l/ltha más lenne az értékrend a két csoport
ban . . .U

Térjünk vissza azonban ·az alapkérdésre : Lehet-e keresztény módon éln i
szeku larizált társadalomban? Hadd kezdjem egy pest környéki barátom sora ival :
"Jól ismert történet ez. Békés, kulturált po lgároi családban nöttem fel. Bőséges
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hittanoktatásban részes ültern. Esténként elmondtuk a Miatyánkot és Odvöz
légyet, de valahogy mégsem éltük az evangéHumot. EI ls jutottam a meggyő

ződéses ateizmusiog. Az első fordulópont a katonaság volt. Az ateizmusomból
fakadó magány túl nehéz teher volt ott! Mire leszereltem, temp lomjáró keresz
tény lettem. Formáltam magam számára Istent lis , olyat, aki elnézi minden
önzésemet és durvaságomat, és ha kellett, még link is lehettem . . . Nősülésern

el őtt menyasszonyom ismertetett meg N. atyával. O volt, aki kellő erőszakos

sággal mert belenyúln l könnyelmüen induló életünkbe. S közben kezünkbe
adta az evangé liurnot ... A mag, amelyet elvetett általa az Úr, növekedni kez
dett, Kis közöss éq é pűlt fel nállunk az ő vezetésé-vel. Bekapcsolód tunk a nagy
közösség életébe. Szép fokozatosan átrendezódött életünk. Gyermekeink már
ebbe az újjáterem tett békébe születtek bele . . . A gyerekekkel együtt mind en
este közösen imádkozunk kötet len formában, de kötött imával kezdjük, és ese
tenként kezetfogva, Miatyánkkal zárjuk. A vasárnapokra az aznapi evangé lium
előzetes elolvasásával igyekszünk fel készülni ... Kérdésed elsősorban arra
irányul, hogy mindez milyen konflüktusokat teremt a kü l ső 'környezetünkkel, a
,szekularizált világgal' való kapcsolatunkban . Azt hiszem , e téren még tenye
rén hord minket az Úr, és nem ró még nagyobb t-erheket ránk ... Viszony lag
könnyen viseltük el, ha naivnak vagy bigottnak tltul áltak minkel. A régi " bará
tok" helyett új testvéreket kaptunk az Úrtól .. ."

A címben felvetett kérdésre : hogyan élhet ma egy hívő a szekularizált vi
lágban, szinte minden hozzászóló utalt az Apostolok Cselekedeteire és az
apostol-levelekre, amelyek arról tanúskodnak, hogy igenis lehet ilyen világban
Kr isztus t-anítványaként élni , sót ehhez a világhoz kü ldetésünk van. Az ősegy

ház kora után jött az a másfél évezredes idöszak, amelyet mostanában nagy
konstantin inak" szoktak nevezni, amikor az egyház hata lmi pozícióban volt .
Ezen tú l vagyunk, és ma ismét az ősegyház modelljéhez térünk vissza , még ha
tisztában vagyunk is azzal, hogy az egyház kétezer éves fejlödését és történe
tét nem lehet semm ibe venn i: az aposto lok korát nem tenet "l ekopírozni".
Napjainkban azonban új formában kell ellenállnunk a profán korszellemnek,
a TV mértéktelen fogyasztásának és minden luxusnak.

Szinte valamennyi hozzászóló hangsúlyozta: bensöséges család i élet nélkül
nem lehet megállni a szekularizált társadalomban. Ez az egyetlen közösség,
ahol az embernek nem kell rnlnduntalan a "hátát Iedezrée" , ahol szeretetet
adhat és kaphat, anélkül, hogy ezzel visszeélnének vagy ellene ford ítan ák.
Akii rnöqött n em áll meleg család i otthon, az eldicsekedhet talán néhány sze
relm i kalanddal , de 'igazi baráttal nem . Szekularizált világban élni azt is jelen
ti, hogy naponta új és új , nem várt helyzetekbe kerülünk. Ezért van oly sz ük
ség a csal ád biztonságára.

Négygyerekes édesapa: "Nem szeretem a ,szeku larizált világ ' kifejezést, ha
ezt a ,vall ással áthatolt világ' ellentétpárjaként értjük. A világ lehet elmúlt és
mai, de a mai olyan . arnítyen : ebben k e II ma élnünk. 1:.1 bennem olyan kép
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(kissé csal ádom alapj án is), hogya régi világ nem vo ft feltétlenül valt ásosabb .
inkáb b 'képmutatóbb."

Más i rja: ..Ma so lekal vlHtozatosabb szellemi é s anyag i környezetben élnek
a csa ládok, m~nt a két világháború között. Ez azonban nem jelent a keresz
tények számára akkora neh ézséqet , mint sokan gondolnálk: eZit i nkáb b a kivül
állók, vagy a hitüket csak felületesen élők érz ik. A kép korábban tényleg egy
ségesebb volt ; vallásunkat ,államvall ásnak' tekintett ék. de ez a tény inkább
csak elmosta a kü lönbségeket az igazán pé ldamutató és a látszat-keresztények
között. Az ő skeresztények idejé ről sem mondhatj uk, hog y b iztosi tva voJ1 a val
lásos környezet, és hogy csak jót látta k-tapasztalhatt ak volna maguk kö rül.
Mégüs ma ezekhe z az ·időkhöz nyúlunk vissza, és ezektől az időktól remélünk
vért risslt ést ... Sem akkor, sem ma nem tö rőd i k a világnéz etével az emberek
többsége. Az evangéliumból azt halljuk, hogy legyünk a föld sója és legyünk
kovász. Nem az a szerepünk, hogy maga a fö ld legyünk, vagy hogy az egész
kenyér . . . A tömegkommunik áoiós eszközök, elterjed ésük következté ben, való
ban sokka! több mocskot zúdítanak ránk, mint régebben, de a tudat os, keresz
tény szemléletű szetekel ő után , nagyon jó műsorok, előadások részesei lehe
tünk."

..Ma egyre több az elkötelezett keresztény, aki lépést ta rt a Zsinatta l, és
akinek egyetlen fegyvere az igazság. Hatatrn l eszközö k nélkül, szegénységbe n,
alázatban, hüségben szolgál, és biza imát a meg feszített Jézusba helyezL . ..
A hivek közül sokan egyetemi szinvonalon ismerik a teológ iát, a lHurgiába
ped'ig oly szerosari bekapcso lódna k, min t talán még soha az első keresztények
kora óta. Különösen jelentősek a kisközösségek: leLki alapon álló barát i kap
csolatok létesülnek , de ugyan akkor tevékenye n kJivesz lk részüket az egyeteme s
egyház ügye ibő l js."

..Minden kor keresztényének lec kéje : úgy lenn i jelen a világban, hogy csök
kentse az eleve emberte len manípu lécíök erejét-hatását, a .jószándék ú' mani
pulációk hiábavalóságát pedig nyilv ánvalóvá tegye. Szekula rizált korunk embere
is nagyrabecsüli az önállóan gondol1kod6kat, akiknek elveik vann ak. Mondhat
nám: a Morus Tamásokat .. . A k özösséq, ha körülve sz, abban erős ithet meg,
hogya jó tananyagot tanultuk meg, nem kell begyulladni, ha elmarad a taps 
vihar . . . Csendben sugárzó jelenlét : ez a mal kereszténység, ha öszintén él
jük azt."

Valaki Igy ny ilatl<ozott : ..A szeku lar izáLt világban nagyo nis szépen lehet ke
reslitény módon éln i. A találk ozások l ehetőségi köre igen kJibóvült ; minden
pici ernberkapcsolatba bele kellene vinnl kereszténységünket. Ez volna napi
lelki~i smeretvi zsgálatom sarkk öve: aznap kivet szemben cse lekedtem helyesen,
kivel szemben nem . Rohanunk. A világból sok hatás ér, de épp en ez tes zi lehe
tövé, hogy mi i s sokfelé hassurrk ."

Egy négygyerekes házaspár tanúsága : "Nemcsak magunkról, gyermekeink
ről ls beszélnünk kell. I:rtük is felelősek vagyunk, hogya ,világ ' szelleme öket
se ragadja el. Az emberi alapértékeket (Jell<!iísmeretesség, törekvés, k i,tartás,
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fegyelem, rend, alaposság, lendület, szeretet) a h i t t e I egészítenénk ki : ez
volna az a nevetés i ,csomagterv ', ami szerínt szeretnénk nevelni gyermekein
ket. "

Egyházközségi elnök : "Ahol nincs meg a kisközösségi háttér, a keresztény
testvériség-érzés csak kevés helyen valósul meg. A hívek ,találkoznak ugyan a
templomban, de ez nem alkalmas az egymással való beszélgetésre, testvéri
kapcsolat-teremtésre. A városokban élő keresztények többnyire Jsrnerős ide
gel"'lként' ülnek egymás rnellett a templomi padokban. Az igeHturg iában hallják
ugyan, hogy mind a mennyei Atya gyermekei, de a templomi ,együttJIét után
úgy szétszélednek, hogy talán egy hé tig sem látják egymást. Igya vallásosság
rnlndenklnek magánügy évé vá ~i'k , amelynek mások felé semmitéle hatása sincs ."

Az előbbi sorokat egy nagy templommal rendelkező, városi plébániáról kap
tam. Felvetődik 'itt persze a kérdés : nem vo lna-e jobb a nagyvárosok templo
maiban a misék számát vasárnaponként íényeqesen cs őkkenteru, hiszen fél
órán belül sz árnos más temp lom lis elérhető . Igy lehetőséget adhatnánk a hí
veknek, hogy mise után - akár a templomban, akár más, csatlakozó helyiség
ben - egymással hereferélh essenek. Mi:nket, európai katol ikusokat mintegy
megfertőzött a s a c r u m fogalmának harnis értelmezése: idegennek és lsten
házához méltatlannak érezzük a liturgián kívüH testvéri beszélgetést, gyermek
zsivajt, kávézást . . . E tekintetben ugyancsak sokar tanulhatnánk latin-arne rtkai
vagy afrika; 'keresztény testvéreinktöl. Újabban belga, holland, tranola. angol
példákról is egyre többször hallunk. Egyik ismerősöm, hosszabb anqliai útjáról
visszatérve, mint legkedvesebb élményét mesélte: amikor már harmadik vasár
nap jelent meg ugyanabban a templomban, a plébános egy hívő által üzent
nek i, hogy mise után beszélni szeretne vele. Ö ugyanis az előző két alkalom
mal - magyar módra - rögtön eltávozott mise után a templomból. Most a plé
bános a közösség e l őtt érdeklődött kilétéről, és mindenki azonnal oly szeretet
tel vette körül, rnintha rég i barátság fúzte volna össze őket. Ekkor értette meg,
mondta, mit i s jelent a templomi . közössé q" fogalma, ellentétben a "közönség"
(pl. egy színielőadás közönsége) foga lmával, ahol a jelenlevők egymás számára
teljesen közömbösek. Sajnos, egyes templomokban is ezt látj uk .

Otgyerekes asszony: "Gond, hogyan készíthető elő gyermekeink helyes
párválasztása ... Csak egy receptet tudok : aszülöknek 10-12 éves kortól szer
vezniük kell a gyerekek társas kapcso latait , hogy amikor önálló útra térnek,
megfelelő krltériumok alapján legyen lehetóségük a tág ismeretségi 'kö rbő l szer
zett házasfél meg ismerésére. "

Egy sokgyerekes apa : "Mivel a világhoz mlndenben nem alkalmazkodhatunk.
de belőle ki sem vonulhatunk, nem marad más választásunk, rnínt hogya világ
ban maradunk, továbbra is benne élünk, de a kiválasztottság tudatával. A Jé
zustól tanult kicsiséget, szelídséget, alázatot kell hirdetnünk, és a magunk
portáján meg 'is valósítanunk. Ezt a magatartást G. Lohf'ink egy ik tanulmánya
alap ján (Milyennek akarta Jézus a közösséget?) nevezhetném kontraszt-társa-
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dalom kife jle sztésének. Apró , gyakorlat i példa: Pistike a homo kozóban játszik,
és sírva fut anyjához: Józs ika megpofozott i Tíz szül ö közül kHenc azt felelné:
Pofozd visszal De mi így is reagálhatnánk : Remélem, nem ütötted vissza? Miért
pofozott meg J ózsi? Mert nem adta d oda a lapátodat? Hát add oda, hadd ját sz
szék vele. Még a vödrödet is odaadhatod, te add ig játsszál valami mással. "

III . Az Intézményes egyház és a szekularizál t világ viszonya

Megkérdezetteim valamennyien kifejezték ő szi nte ragaszkodásukat Krisztus
egyházához, mely számunkra, szents éqei útján, a kegye lmi életet közvetít ette
és közvetíti , és a mi lelki édesanyánk. V'1szont - ellentétben fél évszázad elö tti
fiatalságom korsz akával - a mai szülók korosztál ya a hivata los egyházra már
nem úgy tek int, mint akinek vak engedelmességgel ta rtozunk, a " Roma locuta,
causa fini,ta" elv alapján. A mal nagykorú keresztények úgy te kintenek egyhá
zuk ra, mint a felnóttember saját édesanyjára . Szere ti , ragaszkod ik hozzá, má
sok e l őtt nem krit izálja , hibáit 'is elnézi . bár ezeket észreveszi l KrilJi-kája tehát
kifejeze tten é p ítő célzatú : szeretné, ha semmi ránc vagy szep lö sem volna
rajta , hanem szent volna és szepl ötelen (Ef 5,27).

A mai elkötelezett keresztények lelki életét az egyház embe ri fogyatékos
ságai nem zavarják : tud ják , hogy sajá t h ibáink, bűneink és fogya tékosságaink
is az egyházat ékte lenítik. Mégis, szeré tnék. ha néhány kérdésben a "hivata
los ", az " intézményes" egyház másként állna hozzá a szekutanz ált világ prob
lémájához. Néhány ilyen óhajnak kell itt helyet adnom , mert ezek általánosak.

1.) Szeretnék, ha az egyház . csalédlasabb" lenne : a vasárnapok nemcsak
misehallgatást jelentenének, hanem alkalmat adnának a híveknek, hogya mi
sék után egymással és papjaikkal társadalm ilag ts kapcsolatba lépjenek. Ez
automat ikusan beind ítaná a csal ádok egymáshoz való közeledését. Ennek eló
feltétele az, ami ma még a legtöbb pap számára is idegen, hogy értékeljük át
a "sacrum" foga lmát, amint kevéssel eze l ő tt monotuk, Elfeledkezünk arról,
hogy m~nden ti szta emberi 'kapcsolat is beleta rtoz ik keresztény önazonossá
gunkba. Ha ezt elfeledjük, egyik hozzászólóm szerint "é relmeszesedés" tünetei
ütik fel fejüket az egyházban . Ezért a papnak legyen pár kedves szava a jelen
levő gyerekekhez, ne csak a fejük Iele tt beszéljen a hív ekhez, miközben a
gyerekek unják magukiat , mert nem értenek bel óle semmit. Több templomban
pl. sok pici csengő sorako zik az olt-ár körül, és Úrte lmutatáskor minden gyerek ,
aki akar (a három évesek isi) k ijöhet csöngetni. Számukra ez olyan nagy él
mény, hogy biztosan megmarad hatása .

2.) Idősebb művész barátom : "A művészetí i rányok történelmi méltatásában
művelt ember nem hallgathatja el. hogy a csodá latos építményeket, képző

művészeti alkotásokat, a korok ízlésformálását évszázadokon kereszt ül az egy
házi szervek tar tották fenn, ápolták. Áldozt-ak olyasm ire. ami nem közvet lenül
a testi szükséqletek kielégítését szolgálja. A zeneművészet géni>uszan ma se
kívá nja senki elhallgattatni.
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3.) Az ősegyház "testvéri ség érzése" (amit mai szóval ta lán koll egoi alltásnak
neveznénk) kevés helyen valósul meg az egyházi elöljárók és a hívek között, A
"felülrő l jött " intézkedéseknek, ha a pénztárcák megnyitását kérik, l ehetősé

gükhöz mérten eleg et tesznek, de evvel ki is merül a kapcsolat.

4.) Házaspár: "Az egyházzal való kapcsolatunk bonyolultabb. Az élő egyház
számomra a feltámadt Krisztus élő teste. Ennek vagyunk sejtjei. Ennek vérke
ringése jár át minket a Lélek által. A hivatalos egyháznak azonban vannak
olyan részei, melyek számomra mind ezideig halott testrészeknek tűntek. Te
hát , ha amputálása felett nincs ,is jogom dönteni, esetleges elvesztése fájdal
mat nem okozna, és aggódásra sem késztet .. . Ha fogynak pap ja ink , hiszem ,
hogy erősebb lesz a megmaradó esszenoia, és ez, ha ke ll, majd új, éló pap
ságot ér lel .. . Számunkra az egyház lén;'tlge nem a csúcsokban találtatik, ha
nem azokban a sejtekben, ahol a Szentlélek múködését kénik és elfogadják . . .•

Más: "Nehezíti a do lgot, hogy maga az egyház is, amelyben élünk, a történe
lem során egyre 'inkább elvl láqlasodott, és sok te kintetben még ma is messze
van Jézus elgondolásaitól és az őskeresztény gyakorlattól . . ." Egy>ik szülő pe
dig hozzáfűzi : "A Zsina t rendel kezéseiből sokan csak annyit valós ítottak meg,
hogy lit urgikus változtatásokat hajtottak végre. Azonban nem valósultak meg
azok az alapvet ő rendelkezések, amelyek a laikusok tényleges és cselekvő

közreműködését volnának hivatva kielégíteni. Ezért aztán az egyh áz gondjait
nem érzik sajátjuknak . . . A papoktól ,vezetett' laikusok gondolatát a mai em
ber nehezen fogadja el. A kereszténység terjedése annak vol t köszönhető , hogy
a világ i hívek is terjesztették ..."

5.) " Egyházunk még mind ig nem kellően ,szekularizált' oly értelemben, hogy
a mai kor emberéhez nem a mai kor nyelvén szól. Azt hiszem, a szekták nagy
mé rtékű e lőretö résének ez lehet a fő oka : taní tásukat egyszerűen tudják kö
zölni a mai kor sokféle gondolkodású és tudásszintú emberével. Nem azt kí
vánnám ezzel mondani, hogy tan itásunkból bármit 'is hagyjunk el, hanem sok ,
k ül őnb öző mé lységű Hiszekegyre volna szükség, a különböző lépcsőfokon álló
emberek számára."

Más : "A negatív jelenségek részben felszámolhatók lennének, ha megp ró
bálnánk a mai kor nyelvén beszélni: mindent úgy elmondani, hogy azt meg is
értsék.•

Ha már edd ig is idézetek láncsorát közöltem, álljon itt befejezésül is egy
idézet a róma i Oívilt á Cattolicáb6l : "Van-e jövője a kereszllénységnek? A haj
danvolt ,ke resztény társadalom' nem tér többé vissza, ne ;s si rassuk I De az
életerő , amelyet napjainkban rnutat , telidézi az öskeresz1'énység korát . . . A ke
reszténység tehá t nem műemlék, hanem élő valóság, és kell is , hogy j övője

legyen. Milyen lesz ez a jövő? Krisztus a történelem Ura; az ő kezében van
sorsunk. De a saját kezünkben ls: olyan lesz ez a jövő, amilyennek mi ma ala
kítjuk."
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Godfried Danneels

A "SZEKULARIZÁLT" EUROPA EVANGELIZÁLÁSA

Az európai püspökök VI. szimpozionját elókészítő megbeszélések csaknem
egyöntetűen megállapították, hogya "szekularizáció", a " szekular,izálni" fogal
mak semmiképpen sem egyértelműek, nincsenek pontosan körülhatárolva, ép
pen ezért - mint kulcsszavak - nem alkalmasak Európa jelenleg-i vallási hely
zetének tanulmányozására. Néha pusztán leíró, semleges jellegűek, máskor
meg az elkeresztényte lenedés okait nevez ik meg velük. A szekularizáció egy
részt jogosnak és üdvösnek tekinthető (vö. GS 36,2; 41,2), amennyiben "m in
den teremtmény és minden esemény bensó törvényeit kutatja, amelyek a dol
gokat bizonyos autonómiával ,irányítják ... " (Evangelii nuntiandi 55). Mint "sze
kularizmus " azonban nem fér össze a keresztény Ilittel, mert: "Úgy képzeli el
a világot, hogy benne minden önmagában hordja magyarázatát, anélkül, hogy
föltételezni kellene lsten létét. Isten tehát fölösleges, és csak tehertétalt je
lent" (uo.), Ezért tettük idézójelbe előadásunk címében a kifejezést, s a követ
kezőkben mindenekelőtt az európai vallási helyzet tárgyilagos leírására törek
szünk.

ELSO RI:SZ: A VALLÁSI HELYZET EURÓPÁBAN

Ne feledjük, hogy éppen a vallás helyzetét illetóen jelentós különbségek
vannak Európa egyes részei (pl. Kelet- és Nyugat-Európa) között. Ennek ellené
re létezik egy egész sor közös érték és értéktelenség az európai kultúrában.
Ebból következik, hogy általános akadályok merülnek fel az evangelizálás terü
letén, de pozitív pontok és előjelek is a befogadására.

Az európai helyzet egy-i'k sajátossága (az Atlanti-oceántól az Urál ig) a "ke
reszténység utáni szellem" (post-cl1rétienté) . Az evangelizálás tehát ezen a
földrészen "második evangelizálás" lesz, amely - szemben a fiatal népek több
ségénél alkalmazott "elsó evangelizálással" - az ateizmussal vagy az agnosz
tIcizmussai találkozik. A még nem keresztény országokkal ellentétben Európa
nagyrészt Istentől távol, sót lsten elméleti és gyakorlati tagadásában él, s ez
a tény nincs következmények nélkül az evangelizálásra, annak módszerei re és
felépitésére.

I. A kDlönféle ateizmusok

Európában az evangelizálásnak számolnia kell azzal a ténnyel, hogy éle
tünkből hiányzik az lsten, hogy az elméleti vagy a praktikus material izmus nyo
mot hagyott a hagyományosan keresztény vidékek életében sót minden egyes
hivőbenis. Azateizmusnak azonban különböző válfajai vannak, s az öregedés,
a korrózió jeleit is magán viseli, jóllehet ezt ritkán látják s még ritkábban is
merik el.
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1 A tudományos ate izmus

Jellemzője a tudományba (mind a te rrn észet-, min d pedig a szellemtudo
mányokba, s főleg a szooiológ iába), a t iloz ófial retlext ókba és a tech niikai hala 
dásba vete tt határtalan (vall ásos!) biza lom . Megrendít hetet len ül b íz'ik az érte
lem erejében, következésképpen a nevelés hatékonyságában, sőt : minden
hatóságában, ame ly ma jd kiterrnell a kimondottan tudományra é pülő és épí
tő embert.

2. A humanista ate izmus

Következetesen és rad ikál isan alkalmazza az elvet : Homo homini Deus (Az
ember saját maga Istene) . Vagyis : lsten pusztán az ember álma inak és képes 
ségeinek kivet it ése (Feuerbach), elérkezett teh át az idő , hogy ezt az Iste nt
vlsszahelyezzük " természetes he lyére", az ember szívébe. Ezzel vége lesz min
den elidegenedésnek, s ls ten teljesen l nterlorizáló dfk. Innét a nagy szabadság
és büszkeség érzete, ame ly ig en gyorsan túlfűtött tevékenységre, önteltségre
és mindennel szemben i beteges felelősségre vezet (az ember képes mindenre,
tehát felelős mindenért). Mindez szükségszerűen "é rt elmi fára dtsá got" ered
ményez , ame lyet a sziszl fuszl mun ka vált kti, m ivel az embernek saját kezével
és egyedü l kell fe lép íten ie a világot. Ez az ate ista humanizmus olyan e l j öven dő

társadalomró l álmodik, "amelyb en az emberek szabadok, természetszerűen

jók s é sszer ű ek . töké letesen megszabadultak az el idegenedéstől , lsten és úr
nélkü l csak magu knak élnek. Prorneteusziak, luo i:feriek, szabadok !" Világo s,
hogy ebben a humanizmusban lsten halála nem prob léma : lsten egyszerűen

fö lös leges.

3. Visszahatásból eredő ateiz mus

Eléggé elterjedt, fe lszínes és - úgy is mondhatjuk: k isebb kaliberű ateiz
mus. Az egyházra, mint szervezetre, a papok és főpapok mindennapí életére
vona tkoz ó, homályos ered e tű emléktöredékek táplálják. Leg fő bb okát va ló sz í nű 

leg abban kell keresni, hogy az egyház a XIX. század folyamán elhanyagolta
és magára hagy ta a proleta riátust, amely osztály - árvaként - egy " fogadott
apa " , az antikl erikális szocia li zrnus felé fordult.

4. A prakt ikus ateizmus

Minden ko rban létezett, jóllehet egyes századokban gátat vetett neki a tár
sadalmi nyomá s. Az ember minden időben élvezte a mulandó és röpke életű

javakat, a le lIci restsé get valam int a nemtörődőmséget a döntő kérdésekben, 
kivé ve talán halála óráját. A pogányság újra meg újra felütötte fe jét. Ma a fo
gyasztó társadalom prakti kus ate izmus - a ,panem et c ircenses' élvezetei köze
pette - miért tö rőd ne olyan tanítással és erkölccsel , amely óvja ennek a cso
dás világna k a veszélye itől? A .mindent, de azonnal ' kultusza ez, vagy pedig
a sürgős fe lej tésé, ha valam i szenvedést kellett tap asztalnia.
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II. Az ateizmus gyengeségei

A tudományos at eizmus azonban kifárad "az emberi jelenségek magyará
zatába n (leírásában!) anélkül, hogy valaha is képes lenne fel tárni érte lmüket.
Csupán az emberi organizmus és magatartás empirikusan meghatározható ele
meinek és a ráható tényezőknek ismerete f inomodik, nem ped ig a szellem,
szabadság, amely rntndezeket egybefoghatja. Az ember saját tudásának tárgyá
vá vál" , de meg iltja magának, hogy alanyként szerepeljen és léphessen föl.
Mintha legfőbb gond ja az l enne, hogy belefullassza magát a magyarázatokba,
és elfojtson minden igényt az egész értelm ének megértésére. Ezt mint árta lmas
és fölösleges kérdést, lefok ozta" (G. Martelet: 2000 ans d't.g Hse en question ,
Cerf 1985).

De minek a nevében teszi magát az ember rninden do lgok mércéjévé? "Szá
zadunk történelme nem i gazolj a, hogy ,Isten halála' az ember halálát jelenti?
Tagadhatat lan, hogy csábít az ígéret, amely prometeuszi jövőt állít az ember
elé. De milyen tényekre s tapasztala tokra alapozhat ó?" (L. Moul jn)

M. ClaveI tovább megy. A .modernséq" bajainak szinte dermesztő analízi
sébe n megállapítja az lsten nélküli ember cs ődjét, Ce que je cro is (Amit hi
szek) c. művében saját tapasztalat ából indul ki, de a tudomány - sokszor rej 
tett - történel mének függvényeként végzi kutatását, s így sokak nevében be
szél. Tanúságo t tesz a C R E D O - ból e redő meztelen igazság mellett : "az
ember nem létezhet lsten nél kű l ." Nemc sak a jelen csódjére hivatkozik, arra
tud niil li k, hogy "az em ber nem képes önm agát létrehozni", hanem a történe lmi
tényre is : "az ember nem hozhatta létre saját magát" (Ce que je c rois, Grasset
1975). "Tételem egyszerű, radjk ális, kopern ikuszi, - folytatja Clave!. Azt állí
tom , hogy az embert az emberiség, vagy is saját maga tette tönkre. Az ember
vesztének oka saját döntésében keresendő: azt hitte, hogy kiol thatja a napot,
vagy sajá t magát teheti helyébe, s ett ől halá los beteg lett. "

Súlyos és aggasztó ez a d iagnózis nyuga t i világunk ateizmusáról . Még is van
kiút és remény. "Ha ez az eltévelyedés jelen kultúránkban az emberi szabad
ság terméke, vissza is terelhetó. Bár az ember elvesztette Istenne l való kap
csolatának tudatát, nem rombolhatja le annak lehetöségét, s lsten kegye lmével
újból megtalálhatja a hozzá vezető utat " (Martelet i. rn.). A hit szarint téves az
a tanítás, hogy az ember - saját erejéből - puszta jóság, s az a tétel i s, hogy
eleve kárh ozatra van ítélve.

A legveszedelm esebb és kipusztíthatatlannak tűnő a praktikus ateizmus:
az a " lelki kábultság ", amely minden korban lé tezett, s amelyet maga Jézus
vett célba : "Jaj nektek, gazdagok' " Jaj , azoknak, akik "az élet gondjaival" el
fojtják az ő hívó szavát és üzeneté!. Európ a evanqellzácl öjénak legnehezebb
feladata éppen abba n áll, hogy megérintse azoknak az em bereknek a szlvét,
akike t hatalm ába kaparintott a prakt ikus ateizmus. Megdöntése mégsem lehe
tetlen. Ez az ateizmus ugyanis nem egy elmélet i rend szer, nem is fil ozóf ia vagy
vala mily en "szekularizált vall ás" . Ink ább " lelki üress ég" , amely korunkban
egyre erősebben a hit egyetlen alternatívájaként jol entkezik.
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III. Az emberi értékek és "toxln)alk"

Az európai civilizáció és kultúra számos alapvető ember i értéket hord mé
hében. Ilyen többek között az ember egyediség e: biológiailag, pszichológ iailag
és szociológ iailag minden emberi lény teljesen egye<li. Ebből következik min
den egyes ember méltósága s joga arra , hogy az egész társadalom tisztelje.
Szabadságból ered az a jog, hogy az ember megválaszthatja magának konkrét
életformáját, s szabadság az alapja az emberek egymás közötti egyenlőségé

nek is, amely kizár minden (vallási, faj i, életkori, nembeli stb.) megkülönböz
tetést. Mindez egész sereqintézrnényt hozott létre a társadalomban, hogy biz
tosítsák és formálják ezeket az értékeket.

Közelebbről megvizsgálva látjuk, hogy mindezek a humanista értékek alap
jában véve laicizált, polgárjogot nyert és szekularizált keresztény értékek. Ezek
az intézmények az ember képességeibe és szabadságába vetett bizalomra épül
nek. Ennélfogva törékenyek és állandó megújulást i g é ny lő jelenségek. Ebben
rejl ik az európai civil izáció nagysága, de gyengesége ,is.

S ne feledjünk el egy máslk szempontot sem. Az európai humanizmus ma
már nem épül a keresztény világszemléletre, ahol lsten a teremtő és az ér tékek
végső kezese. Hiányzik a sarkcsillag: az Abszolútum . A transz cendens Abszo
lútumhoz való kötődés és kapcsolat nélkül, magukra hagyatva, az európai ér
tékek és humanista elgondolások természetszerúen választanak ki olyan "mé
reganyagokat" , amelyek lassan megmérgezik az egész szervezetet, s amelyek
halál osak lehetnek. Ime néhány példa:

1. Az egyesek jogainak e lismerése és előmozditása kötelezettséget teremt
a többiekben és az állam ban. De a személyes jogok biztosítása féktelen és
korlátlan indi V'idualizmushoz vezethet : az egyén úgy él , mintha semmivel sem
tartozna családjának és a társadalomnak. Igy csúszhat át szabadosságba, anar
chiába és narcisztikus magatartásba a perszonalizmus, "Európa ékessége" .

2. Egyre igazságosabb tö rvényekre épülő társadalmat akarunk teremteni,
amelyben minden egyes személy egyenlő. Nem ritkán azonban utópiákba fulla
dunk , ahol minden különbségté tel ki van zárva. Az egyenlóségből egyenlősd i

lesz, amely szürke és halálos monotóniába gyeng ft és servaszt mindent.

3. A haza és őseink fö ldjének termés zetes szeretete szúk nack>nalizmusba
ferdülhet. önmagában semmi kivetni való sincs abban, sőt jogos, hogy az em
berek az államhoz forduljanak. "De ha minden társadalmi réteg szüntelenül
éln; akar evvel a jogával, valóságos leviatá nt teremtenek az államból , amely
talán még nem a ,Mei ll eur des mondes', se nem ,1984', de nyomorékká teszi 8

mai embert, aki a jövőben képtelen lesz felnőtt felelősséggel cselekedni" (L.
Moulin). A haladás abszolutizálása hasonlóképpen új istent teremthet: Molo
chot, akinek mindent fel kell áldozni.

4. A béke föltétel nélküli szeretete helytelen lemondáshoz vezethet (Et prop
ter vitam, vivendi perdere causas, - mondotta Juvenalis); tarthatatlan passzi
vitáshoz, nihilizmushoz.
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5. Egy mási,k méreganyag a tudomány hallatlan sikereiból eredő mámor. Ez
késztette Európát arra, hogy a kis érleti vizsgálódás módszereit kiterjessze az
emberre, a kultúrára, a vallásra, etikára, nevelésre, müvészetre, erkölcsre, kor
mányzatra, államra stb., amellyel végzetes áttétel állt be...Az embernek ugyan
is, ahhoz hogy élhessen és fennmaradjon, szüksége van a tartósság ra, szllárd
ságra, biztonsáqra, az Abszolútra, - vagyis: a Sacrum ra. A technológ ia és a
tudomány világát azonban a gyors és állandó elavulás [ellernzl : szüntelenül
kérdésessé válnak maguk az elvek, a hipotézisek, a megállapftások. Ezt a re
lativizmust és pluralizmust nem terjeszthetjük ki az emberre annak a veszélye
nélkül, hogy el ne szlntelenedlen s el ne fonnyadjon" (L. Moulin).

6. Ennek az áttételnek másik következménye Európa népességének össze
omlása. Kiöregedó társada lomban élünk, amely felhorkan a legelemibb köte le
zettségek hallatára, s nyitva áll képzelt enyhülések irányába.

Athén és Róma civilizációja megszünt, mert nem tartották tiszteletben létük
alapelveit: az athéni demokráciából kiveszett az erény, a római pedig megelé
gedett a ..panem et clrcenses"-szel. Megtagadták azokat a gyökereket, ame
Iyekből kisarjadtak.

"Más a helyzet Európában : kríziseink tulajdonképpen éltető értékeink tör
vényes szülöttei, csak túlfütöttek és elszakadtak forrásuktól. A ..toxinok" , ame
lyek megmérgeznek minket, géniuszunknak logikájában váltak zabo látlanokká
és órültekké. Nem remélhetünk tehát gyógyulást valami olyan tant ől . amely ér
tékeinken kívül esik: természetünk kivetné, vagy elkorcsosodna. De a homeo
pátia, betegségünk kifejlesztése sem gyógyf that meg, mert a rák nem irányit
hatja saját magát. Van-e tehát más kiút , mint az, hogy az európai értékek visz
szataláljanak forrásukhoz: a transzcendens Abszo lútumhoz? Képes-e erre az
ember saját erejéből?" (L. Moulin) - Lehel-e a mai Európának másban re
ménye mint a másodtk evangelizálásban?

IV. A narclsztlkus személyiség

1...Naroizmusnak nevezem a jelenlegi individua tizmust : megszabadult a
XIX. században még uralkodó társadalmi és erkölcsi é rt é kekt ő l. kiszakadt mln
denfé le transzcendentális keretből. s egy zárt világ ürességében, szándékosan
választott magányának burájában a személy radikális autonóm iájának mftosza
élteti" (L. Moulin).

Hogyan jutottunk el a nyugati civiliz áció eme szokatlan és új személyiségé
nek kialakulásához7 Tulajdonképpen annak a szabadságnak a terméke , amely
nek következtében az egyén kiszabadítja magát minden kötelékból , s ugyan
akkor véges igazsá{jokból él. Ahogy J. Hersch frja: "Nincs kapcsolat a szabad
ság és végesség, a szabadság és az igazság között".

Ez a szabadság csakis az abszolút szabadság raoikálls, prometheuszi akará
sára törhet: az abszolút szabadságra.

Az ilyen személy: a) rendszeresen visszautasft mindent, ami a legkisebb
formában ls akadályozhatja vagy korlátozhatja ..személyiségének" kiteljesedé-
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sét és igenlését; b) vadul és níh'ilista módjára lázad az intézmények, a szociali
z áciő folyamatai, a szokások, a társadalmi illem s az elkötelezettségek (pl. a
felbonthatatlan házasság, örök fogadalmak) ellen; c) elítéli a társadalmat, s
ezt tartja felelősnek az egyén hibáiért. kor/átaiért és szegénységéért; d) nosz
talg iát csupán az élvezetre és szabadságra épülő társadalom után érez, amely
ben nincs "apa". sem " fe l nőttek " , sem tanítómesterek, sem modellek, sem ta
nitványok.

A narcisztikus személy iség tehát a szekularizáoió szülötte. Századunkban
nincs már transzcendentálls támpont; egyedül az immanencia a valós áp. Ezen
felül a tudományos ismeretek k'ihivó extrapolálása a szorosan vett emberi kér
désekre : a "gyorsulás gyorsulása" megalkotta az önmagával, testével. mások
kal . a világgal és az kíó vel szembeni narciszt ikus ember képét. A "gyorsulás
gyorsu lása" tiszavirág élelú birodalomba vezet i be az embert, az állandó fej
lődés kényszerébe szorltja , s kiszolgáltatottá tesz i a lehetőségek óceánjában.

Az ember narc lszf ikus magával szemben. vagyis teljesen leköti személyi
sége kifejlesztésének lázas keresése. emiatt tel jes egészében inog és hullám
zik. Saját énje a legnagyobb terhe, mert elszabadult minden transzcendentális
értéktől , hagyományos irányvonaltól, s "magának kell tudn i és akarni: tudn i
azt, hogy mit is kell akarn ia, an élkül. hogya legkiisebb mértékben feIkészitet
ték volna erre a feladatra" (J. Hersch).

A narc isztikus ember kizárólag csak magába "fektet be": gondjai előteré

ben teste, egészsége, ereje, fiatalsága. szépsége . szexuáus vonzereje áll , vagyis
az. ami a legmú lékonyabb és legtörékenyebb. Elsikkasztja a halált. hogy a
szerelmet ünnepelhesse, amit azonban ugyancsak pr ivat izál. Képtelen meg
ragadn i az élet trag ikus raéikalitását : álmodozik. Fegyelem és aszkézis - ame
lyek nélkül nem születhet meg i.galii emberi alkot ás - szóba se jöhetnek . S azt
az embertársát, aki veszélyt je lenthet szabadságának, vagy korl átot szabhat
pillanatnyi élvezetének. kitőrl! é l eté bő l.

A világhoz való kapcsolatának fő jellemzője : utazn i, valahol másutt , messze
lenni, vagy legalábbis erről álmodni .. . Ami pedig az i d őt Hleli, a narc isztikus
ember mélyreható és általános sorvadástól szenved a folytonosságra és a
jövőre. azaz a történelemre vonatkozóan.

2. Mi a teendő? Tér jünk vissza az eredeti és igényes szab ályokhoz. erő

forrásokhoz : ezek alkotják a nevelés, a társadalmi élet és a demokrácia alap
ja it. Mondjuk ki bátran , s ismételjük: ha bármilyen korlátozást elnyomásnak és
el idegenedésnek tartunk. akkor vége a családnak. a társadalomnak, a demok
ráciának . Hassunk oda. hogya "kritikus szoc iológ ia" ne csak azt emelje ki,
ami relativ, átmeneti és szokványos az erkölcsökben. hanem mutasson rá arra ,
ami a törvényszerüségek mögött állandó és szilárd. - Az evangelizálás felada
ta, hogy gyógyszert talá ljon az ember különböző "viszonyulás; síkjaira" : ön
magához. testéhez, másokhoz , a világhoz és az id őhöz való kapcsolatára.
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V. Korunk lázas keresése

Mindaz, amit elmondott unk , nem jelenti azt , hogy egyáltalán semm ifajta
"vallá sosság" sincs f öld r észünk ön. E l l en kező l eg : Európa vall ásos lázban ég.
Egyesek, s nem ok nélkül, a vallásosság visszatértéről beszélnek. Helyesebb
lenne újra éled ést mon dani, mert vallásos érzelem sohasem hiányzott teljesen
a társadalomból. "A XX. század ugyanis ,val lásosan' éli laikus életét : Fény, ~r

tel em, Tudomány ! Es fo rradalmi hité t : Haladás, Igazság, Szabadság !" Ezenfelül
nem egy "vallásos" jelensé ggel talál kozunk: (a hagyományos vall ások hanyat
lása ugyanis elégg é újkeletű ) m indenfe l ől (keletről és máshon nan) "új bölc ses
ség " hullámai jönne k. Hemzsegnek a szekták, "elekt roni 'kus egyházak" szület
nek, hódít a horoszkóp , az asztrológ.ia s az okkultizmu s divatja ; kapósak a leg
pr im itívebb zenei (Woodstock) és sportszerű " kommuniók" ; te rjed a test po
gány kultusza, stb.

A kereszténységen belül azonba n komoly törekvések je lentkeznek . Gon
doljunk csak Taizére, az " egység parabolájára" , a kar izmatikus és más megú
jul ási mozgalmakra, ame lyek - gya kran a szerzetes közössé gek mintájára 
a legkülönbözőbb korú és rangú egyéneket fű zi k egybe. Új szerzetes rendek
születnek ; feltűnő , hogy hány világi tanul teo lóg iát, s a lell«gya ko rlatos házak
képtelenek befo gadn i minden j elentkezőt ... S a pápa látogatásai hatalmas
tömegeket mozgatnak meg ; h ívőket és hite t leneket egyaránt.

Láthatjuk az edd ig i bálványok bu kását is: a tu domány és a haladás elveszí 
tette dicsfényét, eszközként kezd ik kezelni őket, amel yek kel az ember jót és
rosszat egyaránt elkövethet, temp lo mok at és sírhal moka t egy aránt megtölt het.
Igen sok kortársunkat " élet undor" (taed ium vitae) kísért ; a f iatalok várják,
hogy jö jjön vala ki, aki fe ltárja el őttük az élet értel mét. Egyre jobban látjuk,
hogy nem a nagy po li tika i ideológiák, sem ped ig a nagy tö rté nelm i események
" elvei " és eszményei adn ak fele letet az ember mé lyébő l fe l tö rő kérdés ekre,
és nem ezek szolgáltatnak ér telm et a szenvedés és halál örök misztériumára.
Egyedül a vall ás képes felelrri ezekre az elv árásokra. s csak ő ol dhatja meg
ezeket a prob lémákat. mivel kizárólag ő képes átfog ni az ember i lét s rende l
tetés teljességét" (L. Mou lin).

VI. A szektáktól hemzsegö fö ldrész

Kon t'ínensünk ürességét sok jelentkező próbálja kitöltént. T öobek között
mint már utal tunk rá - Európában és a két Amer ikában hem zsegnek a szekták.
Ezt a tényt nem hagyhatják f igyelmen k ívül azok, akikre az evangelizálás fele
lőssége háru l. A szek ták ugyanazon a talajon bu rjá nzanak, amely iknek az evan
gél ium egészséges magját kellene befogadn ia.

Ezzel ka pcsolatban - sajnos - csak néhány gondolatot tag lalha tun k e
szűkre szabott előadásban.

Miért in kább a szektákat ke resi k sokan az egyház helyett?
L. Moul in a következőképpen foglal ja össze gondolatait : "Az él et érte lmét

s a biztonságot keresők számára az egyházak túl rac lon álisak, tú lságosan be-
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épül tek a társadalomba s egyben túl nyitottak minden széljárás irányába : min
dig a közép-megoldásokat ker esik, liturg iájuk elvont, gyakran elvész a szavak
ban. nem elég eszkatolog ikusak stb. Ezért részesítik sok an előnybe a kisebb
ségi, sz é ls ő séqes követelményeket támasztó csoportosulásokat, amelyek a tár
sadalom ellen vannak, azt határozottan ostorozzák, s amitő l - lel kes prozel í
t izmussaI - mindenkl t meg aka rnak menten i. A közeli vég rem ényében rnlnden
erejüket a jövőbe fek teti k. Tan ításuk általában egyszerű és világos, s igényes
erkölcsösségük előmozdítja tagja'ikban az önazono sság és a szernélyi ért ék
jótékony tud atosu lását. Gyakran sikerül a szekta tagjait átlagon felüli er kölcsi
és vallásos szint re emelni. A sze~intük túlságosan is rac ionalista teológ iával
szemben egyszerű , "szimplici sta" világnézetet hirdetnek. s ugyanilyen egyszerű

feleleteket adnak az emberi lét problémáira . Liturgiájuk kevésbé sztereotip és
merev, hozzáférhe tőbb szimbólumokat alkalmaznak, amelyek lehet övé teszik
a résztv evöknek, hogy spon tánul fejezhessék ki önmagukat. A hagyományos
antik lerlka llzrnusra támaszkodva, laikus vezetőik vannak, s idegenkednek min
denféle pap i vagy hierarchikus rendszertől. Híve ik minden réteg ből és korosz
tályból toborzódnak , s hel} et kapna k a társadalmi vagy más státusukkal elé
gedetlenek is (feketék, szegények, nő k , tanulók) , sőt alkoholísták, kábítószere
sek, idegbajosok, vagy éppenségg el önmagukat magányo snak é rző fiata lok ,
egyszóval mmdazok, akik erőtlenek vagy képtelenek valamilyen irányt találn i."

MASODIK RI:SZ : EVANGELIZALJUK EURÓpAT! DE HOGYAN ?

A kórismeret és a talajvizsgálat után (ahol lsten szavát kellene elvetnünk)
most magáról az evangelizálásról : - Mindenekelőtt ne felejtsük, hogy az evan
gelizálás nem puszta tükre a talaj vetületének, nem púp a probléma üregeire .
A mennyek országa jóval több min t az elvárások és az Igények. több rnlnt az
emberi ínség és nyomorúság kivá ltotta vágyálom. Egyéb ként is léteznek ham is
várakozások, embertelenitő vágyak és halálba vezető ösztönök is. Az evangel i
zálás felemeli az embert, bár igaz , hogya kegye lem feltételezi a természetet .
Az egyháznak néha tehát korholnia. egyengetnie, jav ítanJa és gyógy ítan ia is
kell tevékenységével , jóllehet a konkrét emberiséget kell evangelizáln ia. Ennél
fogva el kell jegyeznie magát a népek örömével és szenvedésével. - Mire van
tehát szüksége az Egyháznak, hogyevangel izálh assa a szekularizált Európá t?

1. A metafizika hiánya

Elsősorban i s határozott és egészséges f ilozófiára . A világ számos problé
mája és zavara abból ered . hogy napjainkban a filozófiai reflex ió széttorgácso
lód ik a részl etekre szakadó. összefüggéstelen sőt ellentétes rendszerek és
módszerek tejútszerű halm azára. A világnak szüksége van arra , hogy újraérté
kel je, módszeresen kutassa és bölcseletileg fe lülvizsgálja az íqazsáqct. Bár
jele n problémái nk első p.illanatra teolőqlalak, tény legesen azonb an mindig filo
zófi ai természetűek is. Nehezen oldhatjuk meg az emberiség nagy problémái t.
ha értelmileg rntnden széttorgácsolód ik . szétmá lik , elgyengül. Szinte lehetet-
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lennek tún ik egy új és átf ogó filozófiai rendszer kiépítése, rnéqsern menthetjük
fel magunkat az aló l a kötelezettség alól , hog y természetes eszün kkel is kö
vetkezetesen keres sük az igazságot. A metafiú ka teljes hiánya, sőt gya kori el
vetése eredményeképpen a modern ember kép telen a látható és megtapasztal
ható világon is tú l gondolkodni. Következésképpen lehete tl enné válik a teo
lógi a, sőt minden hite les embe ri gondolkcxlás. A redukcionizmus és az által á
nos szkepszis az evangelizálás legnagy ob b akadálya.

2. Evang élium és ku ltú ra

Az evangelizálás semm i eset re sem esik egybe a kultúra haladásával. Sőt

függ etlen minden megh atározható kultú rától , mivel fe lü lemelkedik rajark és ja
ví tj a, korrigálja azoka t. Ez azonba n nem jelenti azt, hogy az Evangé liumot időn

és ku ltú rán kívülál ló embe reknek hirdetjük. Számo lni kell tehát az emberek
kul túrértékeivel. A kereszté ny hit felhasználja környezetének számos kultu rális
vivmányát és nagymér té kben gyarapodik ezált al. De gyakran elfeledjük az
ellenkező folyamatot : a kereszté ny hit , arnikor kapcsolatba kerül kü l ön böző

civil izác iókkal és ku ltú rákkal , sajátos keresztény humanizmust áraszt ki magá
ból, amelynek fo rrása maga a hit és a kinyilat koztatás. S jó ll ehet iga z. hogy a
hit sokat kap minden hit eles humanizmustól, nem kevésbé áll az is, hogy sok
emberi-szellemi gazdagságot kap nak a civ ili zác iók az Evangél iumt ól. Minden
e rővel törekednünk ke ll tehát, hogy újra egybefonjuk a hit és a kultú ra szálait
(vö. Evang. oon tiand i 20).

3. Újból értékelnü nk kell hitünk " raci onális gyökere it "

Sürgősen fel kell fed eznünk és a V'j1lág elé ke ll tárnunk hi tün k ..raci onális
gyök ereit" . Az evangelizálásnak 'ig en rossz szolqálat ot te tt ünk, am ilkor eltöröl
tük vagy mell őztü k az eqészséqes apologet ikát. Tagadhatatlan , hogy a rnúltban
az apologetika túl mére1ezte erejét : csapdába ese tt , amik or túl sokat akart ter
mészetes ésszel bizon yí tan i, s megfeledkezett a sziv világáról. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy koru nk kultúrája ne igényelné a hit alapjalnak nem hangos
kodó, de rnéqls következetes kiépít ését. A Jézus Krisztus Istenébe vetett hit
értelmes cseleked et is. A kereszténység nagy rnisz t ériumai (pl. Kriszt us fel
támad ása) túllép i4< a történelem kereteit, s mégis igaz, hogy a történelemben
játszódnak le, - Poncius Pilátus alatt - s nyom ot hagynak benne . A keresztény
ki nyilatk oztatás teljese n megfelel azon vágyaknak, ame lyeket ka runk embere
az i9azság, a jóság és a széps ég után érez (vö. GS 21,5).

4. Nép i vallásosság

A kultúra egyik kifejező formája a népi vallásosság . Mivel sok néps zokás
és babonás elem is vegyül be le, a köze lmúltban egyes h i th i rd etők nem érté
kelték nagyra. Korunkban azonban rnlndenhol újra fö lfed ezik : "Mé9is, ha oko
san, az evangélium szellemében 4( ányítják, sok é rtéket rej thetnek magu kban . . .

27



Olyan erényeket hozhatnak felszínre, amelyek másként talán nem is nyilat
koztak volna meg ... " (Ev. nunt. 48). Ilyenek például a zarándoklatok is, ame
lyek ugyan rég i keletűek. de ma ismét váratlan erőre kaptak, s egyre többen 
főként fiata lok - vesznek részt rajtuk.

5. Az európai human izmus főbb értékeinek gyógyítása

Fentebb eml ítettük, hogy rendkívü li értékes hagyaték rej lik az e urópai örök
ségben : a szem ély egyed isé ge, méltósága, szabad sága, az alapvető emberi jo
gok tiszteletben ta rtása , a tudomány és a ha lad ás stb. Jóllehet a keresztény
ség önt órnintáioan szüle ttek s ju tottak el hozzánk, napjainkban a transzcenden
tá lis gyök érzet nél kül jelentkeznek, Eredeti forrásukhoz való visszatérés gyó
gyíthatja meg egyedül Európát, s semlegesítheti akiválasztódott "toxinok".
méreganyagok hatását. Csak egy . máshcnnan eredő gyógymód" hozhat gYógy
irt arra a járványos le lki levertségre, amellyel Európa jelenleg blrkőzlk. Csak
a keresztény hit és az Egyház szabadíthatja meg ettől a betegségtől. Vajon
nem ezt a "felszabad ítást és emberi előmenetelt" igényli öreg kontinensünk?
Más földrészek éheznek, idült betegségektől, analfabetizmustól, szegénységtől.

igazságtalan kereskedelmi viszonyoktól szenvednek: az ő kórokozójuk a nyomor
és az elnyomás. A mienk ped ig az úr nélküli szabadossáq é. amelyről Izajás be
szél: "Az ökör meg ismeri gazdá ját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael
nem ismer meg... . Elhagyták az Urat•. . . hútlenül háta t fordítottak neki .. ."
(1,3-4) .

Nem akarjuk azt mondanl, hogy az értékekért folytatott küzdelemben egye
düi van az Egyház : mind több és több erő csatlakozik hozzá; tanítását és ma
gatartását egy re 'inkább elfogadják, sőt keresik közremúködését. Kezd ik ismét
a világ lelkiismerete kezesének és hordozójának tartani. Mindenhol, ahol a vi lág
sorsáról tárgyalnak, szükség van az etika terén végzett komoly kutatásokra,

az elm élett és gyakorlati elvek egységes tanítására, amellyel csak az Egyház
rendelkezik.

6. A plébán ia és a kisk özösséqek

"Bármily módon akarnók ,is meghatározni az evangelizálás fogalmát, minden
meghatározás csupán részleges, töredékes lesz; azzal a veszéllyel jár. hogy
elszegényíti. sőt megcsonkítja ennek a fogalomnak igazi gazdagságát, sokrétű

ségét, dLnamizmusát" (Ev. nunt. 17). Az Egyház mégis egyértelmúen tanítja,
hogy az evangel izálás rnlndenekel őtt a hívek tanúságtételétől függ az emberi
közösségben . Ok sugározzák hitüket. s már életmódjuk k érdéseket vet föl a
kivülállókban . Minden keresztény hivatott tehát az evangel izálásra. Egyedül az
egyén ritkán tanúskodhat: közösségben kell tanúság ot tennie. S ezzel kapcso
latban merülnek fel a komoly problémák. A plébánia. a keresztény élet és tanú
ságtétel klasszikus tere ugyanis láthatólag veszített lendületéből. Nagyrészt
mások kezébe kerül az evangél iumi tanúság átütő ereje. Mindenekelőtt szám
talan kisközösség (imacsoport, karlzrnatikus közösség, egyházi bázis közösség)
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rn üköol«, amelyekre vonatkozóan gondos megkülönböztetéseket tesz az Evan
gelii nuntiandi körlevél, és kiemeli pozltiv szerepü ket az Egyházban (58. pont) .
Tevékenységük némJleg a szokásos kereteken (pl ébániák, KatoJi:kus Akció)
kívül folyik. J e len tős szerepet kapnak benn ük a világ i hívek (emiatt sokan nem
látják világosan a pap szerepét) . Mindenesetre munkájuk kifogástalan és ered
ményes. A kérdés csak az, hogyan egyeztessük össze tevékenységüket a plé
bániai szervezettel s egyéb klasszikus formákkal? Hogyan nyerhetnek ezen
utóbbiak újab b lendületet? Ez itt a nyílt kérdés I

A keres ztény kisközösségek s a többi újkeletű mozgalmak alapsejtjei akkor
édk el kiteljesedésüket és céljukat, ha beilleszkednek a plébán iákba és így új
lendületet kölcsönöznek ezeknek? Vagy ped ig át kell helyezni evangelizálá
sunk súlypontját a kisközösségekre s hason ló mozgalmakra?

Tagadhatat lan, hogy napjainkban ez utóbbiak a " megtérések" színhelyei, a
klasszikus szervezetek pedig "sz olgáltatás'i szerveknek" látszanak. Európa igazi
misszlon álását lsten népének hagyományos vázán és keretein. a plébán iákon
és egyházmegyéken kívül , a kiseb b vagy nagyobb közöss éqí mozgalm akban
és azok csoportja iban kell végbevinnünk?

7. A Kato likus Akció mozgalmai

"A világi híveket saját hivatásuk beleállítja a világba. és a legkülönbözőbb

munkaköröket tö lt ik be. .. . Elsőrangú és közvetlen feladatuk nem az egyházi
közösségek megalapítása és vezetése, mivel ez sajátosan pap i munka. . . .
Evangelizáló munkájuk saját os területe a rendkívül bonyolult pol it ikai, társa
dalmi, gazdasági élet ; a kultúra világa , a tudomány, a rn űv é szetek , a nemzet
közi kapcsolato k, a tömegkultúra eszköze i, de sok minden egyéb is, ami ér-inti
az evangelizációt: a szerelern . a család, gyermekek és ifjak nevelése .. ." (Ev.
nunt. 70). Innét a klasszikus Katolikus Akcl ó állásfoglalása: Ornola instaurare
in Christo (Mindent újjáteremteni Krisztosban), Napjainkban azonban itt is szá
mos kérdés merül fel.

Éppen ezért az evang élium nyilvános hirdetésén kívül mi.nd ig szükség lesz
a közvetí tés másik form ájára js: embertől-emberig.. . . Nagy hiba volna, ha
a tömegapostolkodás eszméje elfeledtetné velü nk ezt a másik tovább adási
módot, amelyben valaklt személyileg megragad egy különlegesen neki szóló
szó, amelyet más mondott neki (Ev. nunl. 46).

Ebből következik a legnehezebb kérdés: Hol valósul meg leginkább kont i
nensünkön az embertől emberig érő aposto lkodás? A papokra annyi egyéb
felad at nehezedik, s a víláqlaknak nlncs mind ig megfelelő fe lkészültségük és
be l ső motiváció}uk erre a nehéz munkáral Ha tehát az Úr a jövőben nem áraszt
ja az Egyházra - a be l ső egyházi életet szolg áló karlzrn ák mellett - a kife lé,
a rnlsszíon álásra lrányuló karizm ák bőségét , nagyban hiányozni fog az evanq é
lium első hirdetése (a kerigma) földrészünkön. Mert - kevés kivételtől elte
kintve (pl. a Mária-Iég i,ó, az Újkateku menátu s és Cursill ó) - jelenleg 'igen ke
veset teszünk , hogy hirdessük Krisztust azoknak, "akik távol vannak tőle" .
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8. A " kerigma" és a "katekézis" helyes adagolása

Mindenfelé rendkívüli erőfeszítéseket tapasztalunk a katekézis érdekében :
katekétákat képzünk, bevonjuk a szülő ket, aud iovizuális anyagot készítünk. Ez
a kateketikai erőfeszítés még akkor is mély benyomást gyakorol a jóakaratú
megfigyelőre, amikor itt -ott fogyatékosságokkal is találkozunk. Igen nehéz kö
rülmények között nagyon szép do lgok születnek, Ne ítéljünk tehát elhamar
kodo ttanl

S mégis meg kérdezhetjük : Elég-e, amit csinálunk? A lényeget adjuk-e?
Mert a katek izáltak nagy részének igen gyenge vagy éppen semmilyen hite
sincs . Első evangel izálásunk, a kerigma még várat magáral Jelen helyzetünk
ben (a plébániákon , iskolákban, munk ahelyeken) kell megteremtenünk az első

igehir detés "helyei t" és "pill anatait " . Régen az iskolai lelkigyakorlatok, a plé
bánia s a falusi népm issz iók mozdították elő a megtérést és a visszatérést a
keresztény élet gyakorlatára : ma nincs pótl ásukra megfelelő keret. Papjasik és
híve ink egyébként sincsenek fel készítve az evanqél turn I lyet én hirdetésére. Új
"eszközöket " és új "helyeket" kell tehát keresnünk s teremtenünk az első hi~

hirdetés, a kerigma számára. Az evangelizálás új módszereire és új típusú hir
detőire van szükségünk.

9. Pál az Areopáguszon és Péter pünkösdkor

Kétségtelen, hogy korunkban több útja s módja lesz az első hithirdetésnek.
Lesz, ak i Pál példáját követ i : a helyi kultúrából és clvil.izációból ~ndul ki az
Areop águszon (vö. ApCsel 17,23b-28). Ez a hosszabb út, amely több közvetítőt
vesz igénybe, s távolba nyúlóbb evanq éliuml előkészítést tart. Alexandr jei Szent
Kelemen és sokan mások követték ezt az utat, és Istennek a kultúrában meg
található nyomaira támaszkodtak.

Mások i nkább Pétert utánozzák, aki k ilépett az utolsó vacsora terméből. s
azonnal és közvetlenül hirdette Krisztus mlsztérlurnát: "Tartsatok bűnbánatot

és keresztelkedjék meg mindegyiktek ... " (ApCsel 2,38-40b). Nem kellene a
hi thirdetőnek (anélkül, hogy elhanyagolná a "közvetített" és progresszív hit
hirdetést, a pedagóg ia és a kapcso latteremtés technikáját, az emberi bölcses
ség eszközeit) komolyan megfontoln ia Szent Pál mondását? "I:n is , amikor ná
latok jártam , testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam
nektek hbrdetni ls ten tanúságtételét, .. . hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség,
hanem lsten ereje legyen az alapja" (1Kor 2,1-5).

Henri de Lubac ta láló sorokat írt arról , hogy az evangéHum i üzenetet elő

készítő szavaink a végtelenségig nyúlhatnak : "Olyan hálót szövünk, amelyikbe
belegabalyod ik saját buzgó ságunk. . . . Sokféle szervet kell megteremtenünk,
azután fenntartanunk; mlnden iket egy szükséglet váltotta ki. .. . F,jgyelembe
kell venni a különböző mentalitásokat: egyesek maradiak, mások előítélettel

telítettek.. . . Semmit elhamarkodni vagy kioltani nem szabad Mindent az
evangé liumért teszünk, ,hogy mindenkit üdvözítsek' (1Kor 9,22) Egyébként
az "angelIzmusba" esünk, amely sohasem teljesen hűséges az Evangélium-
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hoz... . De még is felmerül a kérdés : sikerül ilyen súrú hálón átszúródnie a
lényeges üzenetnek? Az apostolkodás e lőkész ítése és segédszerveinek meg
szervezése elég időt és szabadságo t hagy az apostolnak?" (Méditation sur
I ' ~g li se)

10. Folytatólagosság és szakítás

De Lubac így foly tatja a gondola tmenetet : "A gyakorlatban s gyak ran öntu 
datlanu l evangelJzálásunk bizonyos i mmanent izmustól szenved. Az evangé
lium, bár megfel el az emberi szívalapvágyainak, szakítás t is jelent a bún től

megsebz ett te rmészet szükségleteivel és ösztöneive!. Annyira hangsúlyozzuk
az emberi szív és az evanq élkrrni üzenet folytonosságát, hogy kikerülhetetlen
következetességgel ant ropoló g-iát (embertant) csinálunk az emberré lett lsten
vall ásáb ól. .. . Ez az ún. lmmanen tísta i rány. Nem támadja, hanem sz étm álaszt

ja a hit ig azságait. Azáltal akarja őket elmélyíteni, és felf edni bennü k a végső

igazságot, hogy belén k építi azt."

11. A szó teljhatalma

Valószínú, hogy bizonyos neo-pelagianizmustól s az lsten mindenható szavá
ba vetett hit hiányától szenvedünk. Öntud atlanul is ránk nyomta bélyegé t a pe
lagianizmus : az ember alapvetóen jó és gyökerében képes jót cselekedni s
másokat is erre vezetni. Nem tagad juk a kegyelem szükségességét, de a gya
korlatban édes keveset számolunk vele. Innét az aktivizmus és a levertsé g. A
neopelagianista h ithirdető nem tesz mást a mai emberi el tompultság, a vall ási
közönyösség , a civilizációnk "önkívületi" áll apota láttán, csak megduplázza
erőfeszítéseit és találékonyságát, míg az át nem csap levertsé{Jbe.

Egyetlen orvosság van ez ellen : fel kell fedezni az isteni szó mindenható
ságának valóságát. "A fö ld magától terem, először szárat , aztán kalászt, majd
telt szemet a kalászban" (Mk 4,28). Isten szava saját erejéből változtatja meg
a szíveket : " . . . akkor beszé lünk evangelizálásról, ami-kor az Egyház magának
az általa hirdetett Isteni üzenetnek erejével megtéríteni igyeksz ik az egyes
embereket és az emberi közösségek et . . ." (Ev. nunt. 18).

Első helyen áll és nélkü lözhetetlen lsten szavának hirde tése, még abban
a korban lis, arnikor hemzsegnek a kapcsolatteremtés módjai és módszerei.
"Annak ellenére, hogya mai ember torkig van már a szavakkal , unja a beszédek
hallgatását, sőt, ami még rosszabb : Irnmuniz álva van már a szavak ellen, .. .
ne becsül jük le az élő szó ere jét , ne veszítsük el beléje vetett biza lmunkat. .. ,
,A hit hall ásból fakad ' (Róm 10,17). A hall ott szó vezet a hithez" (Ev. nunt. 42).

A szent lélek sugallatától vezettetve, a szentek buzgóság ától lelkesítve két ,
az EvageHi nuntiandiból merített idézettel zárjuk előadásunkat :

. Az evangelizálás jó módszerei fontosak, - de soha , a legk iválóbb módsze
rek sem pótolhatják a Szentlélek csendes munkáját. Bármekkora legyen is a
hithirdető tudása, mlndez semmi, ha a Szentlé lek nem kíséri. . . . Nem ok nél
kül kezd ődtkaz evangeLizáció a Szentlé lek sugallatára pünkösd hajnalán " (75.).
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"A nit szolgái között legsúlyosabb nehézség maga a lanyhaság . Kü lső jele
a fáradtság, csalódás, kényelmesség, közöny, fő l eg ped1g az örömtelenség.. ..
Orizzük meg tehát a szív buzgóságát. Örlzzük meg azt az édes örömö t, hogy
továbbadhatjuk az evangéli umot, még ha könnyek közölt vetünk is. Legyen
bennünk ez a szándék sz ilárd elhatározássá, amitó l senki sem tud eltéríteni "
(80.).

(Forrás: La Documen tation Cathol ique,
Nr. 1906, 1985. nov . 17., rövidítve)

Teleki Béla

PAPI LELKISÉG A SZEKULARIZÁLT VILÁGBAN

"A kimagasló tehetségek között - gyár- és bankiigazgatók, orvosok, mérnö
kök stb. - , melyeket edd ig tanulmányoztam, egynek sem volt képessége , hogy
olyan mélyen megragadja számtalan ember életét, mint a hivatásának magas
latán álló katolikus pap" - jelentette ,ki Dr. Donald O. Clifton kutató pszicho
lógus és a SRI (Selection Research Inco rporated) kutatóintézet elnöke , a The
Priest Perceiver Interview (A papo kat b emutató ,interjú) végén 1983-ban.

A katol ikus pap sajátságos ha tóereje minden bizonnyal kapcsolatos lelki
ségével. Tanulmányunkban a kato jrkus pap lelkiségét vizsgálju k a mai, szeku
larizált világban. Közben feltételezzük a fogalmak : pap, I,elki ség, szekularizált
világ . . . ismeretét.

Gondolatvite lünket két részre tagoljuk. Az e l s őben a papi lel kJiség helyét
kutatjuk, szemléljük azt a talajt, amelybő l kihajt és ahol virágzik. Majd keres sük
(II. rész) ezen lelk iség minóségét és megjoelenési változa teít.

I. A papi lelkiség mal színtere

Amikor a papi le,lkiség ta laját, színterét említjük, szemünk el őtt a mai
joggal vagy tévesen szekularizáltnak nevezett - világ je lenik meg, minden
szépségével és árnyoldalával, a ,technikai haladással és az értékrend elhalása
val, a rop pant kényelemmel és a szívszorongató elbizonyta lanod ással, a sz édí
tó építkezéssel és a természet szemérmetlen fojtogatásával . . .

a) Szekularrzált világ

A s z e k u I a r i z á I t v ii I á g a h ívő eszébe juttatja lsten választott népé
nek számkivetettségét Egyiptomb an (Kiv 1,8-22) és Babilonban (2Kk 25,8-21).
Izrael idegen fö ldön él , ell enséges népek és szokások, gyakran elnyomó ura
lom alatt . Helyzete elb izonytal anodást , elkeseredést szülhet, a kilát ástalanság
és hiábavalóság érzete i s kísért. Olyanok k özött kénytelen tengetn i életét 
máról holnapra - , ak ik "nem fél ik az Urat , nem igazodnak törvénye ihez és
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parancsaihoz " (2Kir 18,34). Annyira szekularizált volt világuk, mint a mfénk
manapság .

Vigasztalha~ju'k magunkat a Zsinat szavaival : "Az ember egész történetén
végigvonul valami élethalálharc a sötétség hatalma ellen; a történelem hajna
lán kezdödött és az Úr tanítása szerint az utojsö napig fog tartani .. . Ezért
Krisztus Egyháza .. . kénytelen hangoztatni az apostolintelrnét: ,Ne szabjátok
magatokat a világhoz' (Róm 12,2)" (LG 37).

Lelki vajúdásunkat fokozza a tudás - esetleg a tapasztalat is: nemcsak a
kívülállók, hanem a választott nép is szekularizálódhat. Izrael 'is elfordult az
igaz és egyetlen Istentől, és megalkot:1la saját bálványát, az aranyborjút (Kiv
32,1-8), elhagyta .az Urat és idegen szokásoknak hódolt (Bír 6,7-10). Máskor
éppen a szenvedés, a szekularizált világ eredményezte sanyargattatás miatt
veszíti el vallásos bizod almát (Jób 4). V/iszont a Mózesek és Noék, a Juditok
és Eszt~rek hűsége és állhatatossága fényt vet borongós sötétségünkre.

Ebben a mindenkor szekularizált világban él a z E g Yh á z, a "test sok
taggal" (1Kor 12,12.27; Ef 4,15-16). Közöttük egyi,k tag a pap, a felszentelt
személy.

Igaz, hogya pap hozza létre és vezeti a h e I y i k ö z ö s s é g e t, de
uqyanakkor ez a közösséq tápláló talaja is papi .Ielk iségének. Képesíti öt arra,
hogy : 1. formálja a plébániát, ahol lsten népe összejön imára, nevelésre és a
közösség művelésére, s ahonnan megerősödve térhet v issza viJIági feladatai
hoz, 2. elnökölhet a murgián, k épvlsef az egységet s a map térés vágyát, 3.
irányítja a gyermekek, ifjak és felnőttek fejlödését, 4. ápo lja a közösség rnisz
sziós szellemét. A pap lelk isége a hívekével azonos gyökérből, a keresztség
ből tápl álkoz lk, erőssége a Lélek, a vallási tapasztalatokra és a közösség
igényei re támaszkod ik , a .teljesebb életre irányul. A hívekhez viszonyítva vezető

szerepe van, miközben döntő jelentőségű a vezetőstrlusa.

b) Vezetöstttus

A "kii vagyok" és a "mit teszek" összhangja alkotja a veze t östtlust, de a
lelkiiséget is. Nem felöltött ruháról van tehát szó, hanem mélyen személyes
minőségről: a vezető és k övet ő i, valamint a közösség és a vezető kapcsolatá
ról. Eppen ezért a vezetőstílus nem állapot, hanem k özremüköd ésí folyamat.

A s z e n t í r á s ,i m e ta f o r á k kapcsán öt vezetőstílusra utalhatunk : a
pásztorkirály (23. Zs ; Jn 11,11), az atya (146. Zs ; Lk 15,11-30), a h ithirdető vagy
ker igmatikus (Lk 4,15), a szolga (Iz 53,13; Mt 23,8-11) és az intéző (Lk 12,35-48;
1Kor 4,1-5) önk ifejezésmód.

Krisztus lde ájlsan példázza mindegyik vezetőstílust: az elveszett bárány
után megy és vállára veszi az eltévedtet; atyaian gondozza, táplálja a népet;
rendületlenül hirdeti az örömhírt; lsten országa megvalósításának szolgája a
földön ; olyan jó i n téz ő, hogy életét adja másokért.

MindegY'i,k vezetői stílusra szüksége van a s z ek u I a ri z á I I világnak ,
de különösen a szolga és az intéző lelkisége nélkülözhetetlen hioánycikk. A
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szolgálatta l válaszol a pap a hívek és a Világ igénYeQre (Gal 5,14), megbecsül·1az
embert (Mt 25,34kk ) és állandóan a nép rende lkezésére áll : húségesen gondos
kod j,k róla (Mt 14,13-21) , ta ní t (Lk 12,43-44) és Imád kozi k (Mk 1,30) . Intézői ma
gatartásával táp lálja a pap az emberek elkötelezettségét Knisztus és az lsten
országa rnellett, miközben reményt sugároz, bátorít, fokozza a közösséqtudatot
és keresztény alapközösségeket hoz létre, Ugyanakkor közremüködésre ser
kent, mozgóslt}a a közösség erő it, munkamódszereket nyújt az együttes tevé
kenységhez .

A pap ugyan mindig - jól vagy rosszul - képviseli, jelké pez! Istent a világ
ban, de vezetőstí lusa változhat a közösség elvárásai szer int. Rugalmasságra
van tehát szüksége. Ebben segí theti őt a t a n f t v á n y i ö n t u d a t . Csat
tanója: Igyekszik feli smerni az Urat minden nap, naponta akarja követni hívá
sát és szüntelenül j6 termést óhajt hozn'i. De nem gáto lják ebben személy i tu
lajdonságai ? - Nélkülözhetet len vele járói papi lelkriségének. Táviratstílusban
így sorakoztathatnánk fel őket : sebezhető a pap és maga ljog szükséget szenved;
kérdések gyötrik, érez és tap aszta lato kban gyarapszik. Valahogy olyan, mint
Péter : lelkesedik és elbukik, de lsten erej ébő l mégis ő a szikla, embertestvérei
megerősítőj e (Mt 16,17; Lk 22,31-32) . Mivel lsrnerí esendőségét , inkább Istenre
haqyatk ozlk. mint önmagára. Csak így képes életét szentelni embertestvérei
nek és segí teni fejlőd ésüket. A társadalmat pedig szembeslf a nemesebb élet
igényeivel (ApCsel 4,5-12).

A szekula11izált világban élő pap lelki sége kiszolgáltatott, a védtelen Jézus
tanítványaként jár (Jn 15,18-21). Központi tevékenysége trnátöl harmatos. Az
emberek: h ívők , elldeqenedattex és kívül áll ék barátja és lsten látnoka Ó. Vi
gas:z1!al, er ösít és utat mutat , amint a babilon i számüzöttségben tették az Úr
prófétái.

cl Hatalom és tekin tély

A pap lelk iségét befolyásolja a hatalomról és tekrinté·lyróJ ura lkodó kép a
szekularizált vi lágban, de különösen saját felfogása ezen valóságokr61.

A h a t a l o m tulajdonképpen erő, görögül : dynamis. Több mint száz al
kalommal használja az Újszövetség . Csúcshely: . Krlsztus lsten ereje " (1Kor
1,24). A papi hatalo m tehát lsten ere je, Krisztus ereje és az Egyház ereje a
felszente lt szolgába n és I ntéz ő ben . Akkor nyi lvánul meg kűlönös l<Jéppen, ami
kor a lelki pásztor lsten, Jézus vagy az Egyház nevében cselekszik.

Az egyházjog hármas papi hatalomról beszél : a tan ít ól. kormányz6i és a
megszen te lő hatalomró l.

A m e g s z e n t e I é s az "Úr esztendejének" , az lsterrí irg alomn ak hatal
ma (Lk 4,18-21) , amely különösen a bünbánaJl és betegek kenetének szentségé
ben jeleni'k meg. Ugyanakkor "az étel hatalma" (Lk 9,12-17) is, ami a szent
misében éri el tetőfokát.

A t a n í t ó i h a t a lom világosan feltún ik az igeh irdetésben és a hitok
tatásban, bár az Úr többet adott papja inak s ezért többet ts vár el tőlük: . Men-
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jetek ! Úgy ~üldelek benneteket, mtnt bárányokat a farkasok közé . . . s hirdes
sétek : Közel van hozzátok az lsten országa" (Lk 10,3-9). Krisztus mozgékony
hithirdetés ről , útról és a h ázak látogatásáról beszél.

A k o r m á n y z á s sem [elenthett : ülök a trónon (Iróasztalorn mögött a
karosszékben) és intézern az egyházközség ügyeit. A jézuSIi. kormányzás mást
jelent : "bejárta egész Gal ileát " (Lk 4,23). "Csapatostul kis érték Gal ileából , De
kapoliszból, Jeruzsálemből, Judeából és a Jordánon túlr ól" (Lk 4,25). A kor
mányzás tehát " járás": helyszíni ügyintézés. Ugyanakkor közösségi ("csapa
tostul klsérték" ) intézkedés: együtt, a k ü lönb őz ő terüle tek és munkakörök kép
vi selő ivel karöl tve törté nik. Saját ha talm át ruházta át az Úr Krisztus a papokra
a szente léssel. Ezzel küld,i őket munkára (Lk 9,1-22). Úgy kell gyakorolniuk,
ahogy azt Jézus tette, hisz ezért tart velük (Mt 28,18-20).

A téves papi lelkiség alapja, és a lelkület biztos megcsonkításához vezet,
ha hatalmát a pap tulajdonkén t kezeli, birtokolj a, ül rajta . Nem azért kapja ,
hogy valami babérkoszorúként ör izgesse . Adja tovább , ossza megl Illetve, a
kr isztusi hata lom nem magántulajdon, hanem v i s z o n y é s k a p c s o I a t .
A felszentelt papok kapták ugyan, de az Egyház javára. K öz össéqterernt ésre.

Nem mások feletti ural kodás, hanem lste n népének szolgálata. Ne legyen
tehát negat ív hatalom, amely elnyom, hanem pozk iv. amely fölemel, összegyújt,
megerősít és megszentel. Alkot ó kntikát gyakorló, el ismerő, megbízó-felhatal
mazó, tisztí tó, felismerésre seg ítő hatalom, amint azt Jézus bemutatja az em
mauszi tanítványok esetében (Lk 24,13-33).

Az így értelmezett hatalom alapja annak a t e k i n t é I Yn e k , amely a
lelklipásztort övezi. Hamis lelkiség fakadna abból, ha a papi tekintélyt status
jelvényként, küls ő va tósáq k ént fognánk fel, amit ráakasztunk a szem élyra. Nem
az állás, nem a reverenda, nem a paplak adja a tekint élyt, hanem belső való
ság, lsten ereje és dics ő séq ének fénye a megkeresztel t emberben , az egyházi
közösségben. Min él hatáso sabban képvisel i a pap lsten erejét és d'icsőségét,

minél erőteljesebben árasztja ezt lsten népére és a világra, annál nagyobb a
tek intélye a szekulariz ált világban is.

A felszentelt papi lelkiiség teh át a g y e n g é k e r e j e : a keresztény alap
közösségekben és a közös cselekvésben vlirág2!ik . De ugyanakkor a z e r ő
s e k e r e j e : átfogó dialóqust képez az Egyház és a ~ilág között ; széleskörú
felelősségteljes döntésre vonja össze a fi.at alo kat és öregeket, magánosakat
és csel ádosakat, hívőket és hitetleneket,

II. A papi lelkiség alaptulajdo nságai

"A modern városnak , amelyben a szent i ránti érzéke nyséq telt űnőert meg
fogyat kozott, olyan emberekre van szüksége , akiket áthatott a hit és a szere
tet" - rnondotta II. János Pál 25.000 szerzetes előtt a Szent Péter Bazél ik ában.
1987. február 2-án. Az Myen emberek fejlódőképes hittel , átölelő szeretettel
rendelk eznek, illetve áll andó d ialógusban áll nak Istennel és mélyen reflektál
nak az életre.
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a) Fej lódőképes hit

Krlsztus Urunk minden hallgatójától fejlódóképes Ilitet követelt. Csak akkor
Igazolta szavalt jelekkel , csak akkor gyógyított, ha az ér intett személy vagy
hallgatósága képes volt e I f o g a d n i a v á I t o z á s t. Ez a változás je len
tette a bénu lás megszún ését, a szemvi lág visszanyerését stb., de ugyanakkor a
kiszolgáltatott ságot, meghurcoltatást és életveszélyt is. A meggyógyitotl vakon
születettet a nép elöljá rói megalázták és kidobták a közösségből (Jn 9,13-34),
"a főpapok elha tározták, hogy (a fel támaszto tt) Lázárt is megö lik " (Jn 12,9-11)
. . . Ahol Knisztus nem talál ta ezt a készséget, ott nem fejtett ki hatásos apos
tolkodást. J el l emző pl. a názáreti eset , ahol - föld iei hitet lensége miatt 
"nem tehetett csodát " (Mk 6,1-6).

A ma papjának is szüksé ge van i-Iyen ruga lmas és fejlődóképes hltre , k ül ön

ben nem múködhet benne és által a az lsten ereje, a Szentlélek. Nem történ
hetnek általa "csodák". Nem lesz k'ihatással a szekularizált világra, mert maga
is fogy atkozott hi té ben, szeku lar izált. Az Istentói való eltávolodást csak isten
közeU életszentséggel gy6gyk ezelhe tjük.

A pap elszekularizálódásána1< - leegyszerúsitve - kettős je iét tapasztaljuk.
Egyesek "csak Istennek é lnek", elzárkóznak és menekü lnek "a bűnös világtól" .
Mások viszont nem talál nak i dőt Istenre, belevesznek "a vj'lág megmentésébe" .
Egyik sem Jézus lel k ű lete. Hisz ő tetőtől-talpig benne élt a szeku larizált világ 
ban, de úgy, hogy te ljesen elmerült az Atyáv al való egységben (Jn 14,8-11). A
helyes és -a szekularizált világ egyensúlyozására alkalmas lell<ifség : a lélek
mentő tevékenység az Istennel való személyes kapcsolatból táplá lko zik I Ez a
hit képes szenvedn i, sót meghaln i is meggyőzódéséért.

A fej ládókép es hit másik jell emzóje a mélységes tudat: M IÍ n d e fl t I s t e n
t e r e m t e t t é s t e r e mt , mindannyian lsten teremtményei vagyunkl Eppen
ezt tagadja, vagy - leqalábbls - mell őzí a szekularizált vi-lág. Ha alapos a hi
tem a Teremtőben , akkor kiépes vagyok minden kílát ástajansáqban - a modern
élet elb izonytalanodottságában is - remélni. Bár nem látok 'JIilágosan, a [övö
távlatait köd borít ja, mégis t udom: a felhó k felett ragyog a nap. Az ilyen re
mény hiányz~k vil águnkból. Innét a célta lanság és ht ábevat ösáq érzete, ami k ü

lönösen az áll andóan növekvő alkoholizmusban és öngyilkosságban , a kábitó
szerélvezésben és bűn özésben csapódik le. A Teremtőbe és Gondviselőbe ve
tett hit mentőöv élethalál között vergődő világunk számára.

Az eleven Ilit kül önlegessége az is , hogy nem az esetleges, és nem a tá·
voli Istenben hiszü nk, hanem "Jahvéban", aki é r t ün k é s vel ü n k van .
Vele járjuk életutunkat, amint megígérte : "En vele tek vagyok minden nap, a
világ végéig " (Mt 28,20).

b) Atöle l ő szeretet

A korszerú papi lelkiség másodi-k jellemzője a mindent és mindenki1 átölelő

szeretet. A mindenk it átöle l ő szeretet értelmében a le lklipásztor n y i t o t t
m i n d e n m e g k e r e s z t e I t f e I é , hisz ugyanazon ..sz öl ötönek" venyigéi
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vagyunk s ugyanaz az Atya a "szólómúves ". Annyira mély és alapos ez a sze
retet , hogy "él etét adja barátaiért " (Jn 15,1-17). Sót, k l I é p a s z e k u I a r i
z á l t v i I á g b a, hogya "szamariaialm ak" is megvigye az üdvösséget (Jn 4,
5-42), de még az "ellenséget" is keblére vonja (Mt 5,43-48).

AmIkor a szeret etle nség gyümölcsei : a széthúzás, ellenségeskedés, erő

szakoskodás értel ődnek. a Yilág sebeire az helyezhet gyógyirt, akii önfe láldo
zóan szeret. Eleven példák erre P. Ma>eimil:ian Kolbe , Kalkuttai Teréz Anya és
a mindenkit átöl elő szerétet többi mai apostola.

A mindent átölelő szeretetet, bár az előbbi ből táplá lko Z/ik, megta láljuk az
őskeresztényeknél is : .Közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladt ák,
s szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek" (ApCsel 2,44-45). Ez azt
jetenti , hog y az evilági javakat a keresztény - m éq lnkább a pap - a k ö z ö s 
s é g j a v á r a fordi tja.

A mindent átölelő szeretet hatósugara azonban átlépi az Egyház határait.
Jézus nem személyválogató. Az üdvösség java iban részesiti az akko ri felfo gás
szerint "Istentelen" szarnaniai asszonyt (Jn 4,7-38) és a .bű n ös " Zakeust (Lk
19,1-10). Ebben a lelkületben utasit: "Am;,t a legkisebb testvéreim közül egy
gyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,34-40). Es ez tulajdonképpen az üdv
vagy a ká rtIozat mércéje. A pap mindent átölelő szeretete szükségszerúen
minden létezére irányul, hogy ezekkel embertestvéreit gazdagitsa. Éppen most ,
amikor szekularizált vi·lágunkban éhen halnak az emberek; növekszik az észa
kiak gazdagsága és a déliek szegénysége, a papnak pályak-iigazftást kell vé
geznie , pályakiigazitást szeretetével.

Legyen ez akkor is érvényes, arnikor a természet rombolásáról van sz ö, amit
az atom mal vagy kiipufog6gázzal . .. véqzűnk. A pap szeretete terjed jen ki a
kopaszodó és elgombásodó fenyvesekre, az elhaló madárfü ttyú erdőkre . Figyel
meztessen: Nem arra hatalmazott fel minket az Úr, hogy megsemmis ftsük a
világoti A kormányrudat adta kezünkbe : "Vonjátok ura lmatok alá (a földet) .
Uralkodjatok a renger halai, az ég madara i és minden állat fölött" (Ter 1,28).
Ez az "uralkodás" megújulást, felvirágoztatást, elörelend ítést jelent. A szeretet
velejárója tehát a törekvés a v ; I á g m e g ú j i t á s á r a, értsük bár a "vil ág"
alatt a természetet vagy az emberi nemet.

Jogosnak túnlk a kifogás : Az ilyen szerétet ideál, de nem val ósl thatö meg.
Kételyünket Jézus elő re látta, azért kötötee szlv űnkre : " t n vagyok a szöl ő t ő ,

ti a sz ólövesszök. AWi bennem marad, s én benne, az bő term ést hoz. Hisz nél
külem semmit sem tehettek " (Jn 15,5). Maga gondoskodott az i ntenzívebb
"vele-levés" táplá lásáról ls : tovább él az Egyházban a szentséqek által és ne
künk adja önmagát. A szerétet t ehát akkor lehet jellemzője a papi lelkiséqnek,
ha a szentségi élet erősit i : a szentgyónás , a szentm ise, a szentáldozás . . . A
szentáldozás lati n neve sajátságosan közli a szentség horderejét : "communio" ,
azaz, közösség Istenne l, az Egyházzal s bizonyos értelemben a szekularizált
világgal.
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A szeretet, az igazság és a vigasztalás Lelke képesít az á1ölelő szeretetre.
Krisztus megígérte öt tanítványainak : "örökKé veletek marad" (Jn 14,15-26).
O teszi a pap szolgálatát - s egyben lelkiséqét - személyessé és krisztua lvá.

c) Dialógus Istennel

A szekutarlz ált világból teljesen k1iveszi'k a dialóqus az Istennel. Ezt kell
ellensúlyozni az i m á d s á g o s p a p i I e I k i s é g g e I.

Jézus állandó dialógust folytatott az Aty ával, tanítványai épü ltek rajta s kö
vetelték tőle: " Uram, taníts meg minket imádkozni" (Lk 11,1). Világos volt előt

tük , hogya keresz tény , knisztusi magatartás ~ényeges pontja az ima. A papi
lelk iség elve is tehát: Jézus követője nem apostolkodlk imádság nélkül és
nem imádkozik apostolkodás nélkül! Munká tkodásának egész területét magá
val visz i az Úr elé és az imádságot beleágy azza aposto f tevékenységébe. Az
eredmény ·is tapasztalható. A szeku larizált gondolatmene~től fertőzött ember
számára érthetetlen pl. , hogy azon apostoli közösség sk, amelyek mélyebb ima
életet ápolnak, eredményesebbek. Ilyen a már eml ített Teréz anya közössége,
akik naponta több órán át imádkoznak.

Az Istennel való dialógus másik létt ormája a z e van g é I i u m i t a n á 
c s o k szer inti élet.

1987 februárjában háromnapos továbbképzó1 tartottak St. Pölten ben "A
pap lel klisége és életstílusa" témakörrel. Dr. Stöger segédpüspök k·ihang
súlyozta, hogya pap a " kegye l emből, az evang élioumból és a Szentlélekből

él " . Ezért egész élete "az evanq éljurnl tanácsokból táp lálkozó lét". Dr. Ne
metschek protesszern ő megerősítette ezt a véleményt, arnikor előadásában

aláhúzta, hogya mai pap "életkultúrája az evangé lium i tanácsokra épül " . Eb
ben az értelemben, a pap élete a szekularizált világban nem más, rnjnt válasz
lsten végtelen "szeretel'kínálatára" . A viszonzás az engedelmesség, a szegény
ség és a tisztaság gyakorlásával real izálódik. Pfgyelmeztető ujj tehát a pap az
önző és lázongó, az anyag i jó létet és gazdagságot hajhászó, a züllésben és
szabadszerelemben raboskodó világban. Ugyanakkor utat és életstílust mutat,
az önzetlen engedelmesség, a szerény élet és a fegyelmezett erkölcsiség élet
kultúráját kínálja fel az emberiségnek.

d) Reflektálás az életre

A szekularizáció jellemzöje az egyoldalú , pusztán az evilág ra korlátozott
retlexi é. Ezért elkerülhebetlenül szükséges, hogya pap lelkiséqét a mély visz
szap illantás és előrelátás , tervszerüség határozza meg. A le ~k!ipásztor tervez
és visszatekint az elvégzett feladatokra lsten színe előtt.

A refle xió elsősorban személyes: megtervez.i egyéni életét és naponta lel
kiismeretet vlzsq ál, Igyeks2lik tanulni ·az Egyház életéből és missziós tevékeny
ségéből. Közben különösen fontos, hogya lelkip ásztor fel fJigyel jen egyén i vallási
élményeire : hol és hogyan tapasztalta meg lsten je lenlétét és gondVliselését.
Erre a reílextöra és érzékenységre ig yekszik ránevelnl lsten népét ls . Eközben
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vHágosodnak meg a kérdések : KJ nek em lsten? Mit je len t az embertestvér?
Hogyan segíthetek az Istentő l eltávo lodott világon? Ki vagyok én és mivé le
szek? . . .

Fordítsuk mo st a ref lexió három pilléré re az elemzés ténycsóváját.
K i é r t s z o I g á lo k? - kérdezi önmagától a lelkipásztor. Reméljük,

hogy hármas választ talál : az Úrért , az Egyházért és önmaga mért.
Minden pap rnlssz tója az Úrtól van, hisz Jézus sz állt otta öt meg a kegye lem

hangján : ..Kövess engem l" (Lk 5,27-28) Nem légüres té rben t örténrkez, hane m
az Egyházban. Saul a példa. Ananiástól, az Egyház küldöttétől kapta vissza
szeme világ át és az Egyház ál.tal nyert kü ldetést, hogy megismertesse Jézus
nevét "a pogányokkal, a kir ályo kkal és Izrael fia ival". Szo lgála ta közben sokat
kell szenvedn ie az Egyházért. Megbízatását nem végezheti ím mel-ámmal, siet
nie ke ll ..az Egyenes utcába ". A mennyiségi munka elé kell helyeznie a minö
ségit (ApCsel 9,10-19).

Mindez a papi lelkoiség moze l kkőve ma tS. Az igy végzett hivatásban ta lálja
meg a lelkész önmaqét , énj ét, közben mindenrő l beszámol Mesterének, és el
elvonul vele egy-egy ..csendes tájék ra" (Lk 9,10).

A pap i lelkiség k ii n d u I ó p o n t j a is hármas: Jézus, az Egyház és a
pap önmaga. Jézus , ak,i minden nap újra hívja és munkába küldi szolgáját. Az
Egyház, hisz a pap mind en szolgá lata , egész élete egyházi és nagyrészt az
Egyház kereteen be lül valósul meg még akk or is, ha az a szekularizált vil ág
mentésére van . Önmaga viszon t azért forrás, mert minden erejét beleadja
munkájába és önként cse lekszik , mint az apostolok annakidején: ..Megvesszőz

tették óket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek . . .
Boldogan távoztak . . . Továbbra is mindennap taní tottak a te mplo mban és a
házakban, hirdették Jézus Krisztust" (ApCs el 5,40-42).

Reflex iónk harm adik kérdése: K i vel d o I g o z i k a pap a világban?
Semm iképpen sem egyedül , hanem Istenn el, az Egyházzal és embertest

véreive l, szekularizált embertestvéreivel is !
Számtalanszor meg tapasztalj a a le lkipásztor az ígéret valósságát: ..Atyát ok

lelke szól belől etek" (Mt 10,20). Az lsten vele jár sokszor gö röngyös életútján .
De érezheti azt is, hogy mellette áll a helyi és az általános egyház is. Sót döb
benettel f igyelheU meg, hogy a szekularizált világ olyan po lgárai is egyült mü
ködnek vele, akikre legkevésbé sz ámított. Nem csoda, mert az lsten Lelke ..ott
fúj. aho l akar " (Jn 3,8).

A pap i lel kiség főbb alaptulajdonságai tehát a szekularizált vil ágban: a fej
lódőképes hit , a mindent és mindenkit átöle lő sze rétet . az imádságos dialógus
és mélyenszántó reflex-ió.

A pap lelkisége igy a ..vezetós zo lgálat" lelkisége a mal szekularizált vi
lágban, szemben a diakónusok ..segítőszolgálatával " és lsten népének általá 
nos paps áqával, a ..rendkívüli szolgálattal" . Pap ő mindig és minden helyzet
ben, még akkor is. ha nem végezhet pap i szolgálatot, kizáró lag gyárban, két 
kezi munkásként dolgozik . Papi mjvolta nem függvénye az álta lánosan elloga-
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dott lelkészí tevékenységformáknak, mint pl. a prédikác ió, misézés, gyóntatás.
Egész életével pap, nem ennek bizony os töredékeivel. Az ilyen papi lelk iségre
és egyéniségre épülhet az Egyház, sőt az emberiség jövője is.

IRODALOM:
Thomas J. Peters/ Robert H. Waterman: ln Search of Excellence . Warner Books, New

York 1984.
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Nemeshegy; Péter

A KERESZTa;NY A SZEKULARIZÁLT JAPÁNBAN

Kereszténynek lenni Japánban nem könnyü . Sohasem volt az. Sót , a nem
szekular izált régi Japánban sokkal nehezebb volt a keresztény élete, mint ma.
Több rnlnt kétsz ázötven éven át, 1615-től 1873-ig halálbüntetés mellett tilos volt
kereszténynek lenni. I:s még is voltak keresztényekI Tava lye l őtt látogattam meg
a Nagaszaki közelében , Ómura városkában kivégzett vértanúk sirjait. Bár t ilo s
volt kereszténynek lenn i, de az Omura környéki szegény parasztemberek titok
ban élték - és adták tovább gyermekeiknek - hitüket. Papju k nem vol t, mert
valamenny it k1ivégezték vagy kikergették az országból ; igy nem volt miséjük
sem. De rej tve buzgón együtt imádkoztak és maguk keresz te lték gyerekeiket.
Egy nap azonban , 1658-ban, egyikük benn járt Nagaszaki városában és itokázás
közben kikottyantotta, hogy az ó vidékükön még sokan tartják Krlsztus hitét.
Meghallotta ezt egy besúgó és azonnal rajtuk ütött a rendőrség . Több mint
kétszáz férf it , asszonyt, gyere ket lefejeztek. A hóhérok a fej nélküli testeket
egy helyen , a levágott fejeket pedig egy húszpercnyi járásra lev ő másik helyre
temelté k, " nehogy feltámadjanak". De semmi emberi eró nem gátolhatja a
vértanúk életét. Most Kr isztussal élnek és három szép bronzszobor idézi fel
áldozatuk emlékét: egy-egy térdelve 'imádkozó keresztényt ábrázoló szobor a
két temetőhelyen és egy nagy dombormü a volt vesztőhelyen . Az ezeket a
helyeket látogató sok zarándok éló bizonyrték arra , hogy most is termékeny
mag a vértanúk vére.

1873-ban megadták Japánban a vallásszabadságot és a néhány évvel előbb
elfogo tt, börtönben sinylódó Nagaszaki környéki keresztények visszatérheltek
falujukba. A minden nyomástól mentes , teljes vallá sszabadság a második világ
háború után, 1945-ben köszöntött be. Igy ma is nehéz ugyan Japánban keresz
ténynek lenni , de egészen más oko k miatt , mintazelótt. A vallásszabadság je
lenleg száz százalékos . Minden vallási felekezet szabadon mükódhet. Minden
állami ellenőrzés nélkül tarthatja összejöveteleit, nevezheti ki vagy választ
hatja meg vezetőit. Könyveket, fo lyóiratokat adhat k1i. NevelheN iskoláiban a
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fiatalságot, ápolhatja kórháza iban a betege ket és öregeket, építheti templo
mait. rendh ázalt . szent élyelt. lel kigyakorlatos és egyéb házait. Olyan nagy a
vallásszabadság, hogy egyes csoportok tap intatlanul kli is használ ják a társa
dalom engedékenységét. Van péld ául egy kis protestáns fe lekezet. melynek
hívei rudakra erósí tett hangszórókka l felszerelve je lennek meg minden évben
karácsony és újév táján Tokió legforgalmasabb tere in. sót még a japánok nem
zeti szentélye. a Meidzs i-dzs ingu elótt 'is. és magnósza lagra felvett szöveget
bömböltetnek. Arra buzdítják az embereket , hogy higgyenek az egy Istenben
és Jézus Krisztusban. Az ilyen "ígehi,rdetésnek" természetesen nincs semmi
foganatja és csak bosszantja azt a több millió japánt. akik újév kor a MePdzsi
dzsingu-hoz zarándoko lnak . A rendórség még az ilyen oktalan vall ási propa 
gandát sem állít ja le. ami mutatja, hogy mekkora itt a tolerancia.

A mal Japán

Ma tehát Japánban kereszténynek lenn i nem azért nehéz, mert t ilos , hanem
azért , mert csöpp vagyunk az ór iási tengerben : 430 OOO katoJ.ikus és körülbe lül
ugyanannyi protestáns a 120 milliós társadalomban. Milyen ennek a társada
lomnak a jellege? Valóban "szekularizált ", vagy is a vallástól elszakadt társa
dalom? A kérdésre nehéz válaszolni. Tény , hogy sok jap án, fóképp a fiata lok ,
nem vallják magukat egy megha tározott vall ási felekezet híve inek . Napi vagy
heti imagyakorlatok nem tartoznak a japánok életren<l jéhez . De újévkor a la
kosság túlnyomó többsége elzarándokol valamelyik neves sintoista vagy budd 
hista szentélyhez. Szépen összeteszi kezét. meqkősz önl "valakinek" az elózó
évben kapott segítséget. oltalmat kér az új esztendóre, perselybe dobja ado
mányát és megkönnyebbült lélekkel távozik. A számtalan szentély ünnepnap
jain is rengeteg ember gyúl össze vidám ünneplésre . Augus ztusban. a halottak
napján mindenkli táncol az elhunytak emlé kére, kis mécseseket hordó papír
hajócskákat eresztenek le a folyókon, hogy elbúcsúztassák szeretteike t, akik
ezekben a napokban a közelükben voltak. Sokan járnak elmélkedni a zen-ko
lostorokba, imádkozva másszák meg a szent hegyeket és látogatják buddhista
szent jeik sIrjait.

De a legfeltúnóbb jelenség az ún. "új vallások" . sót a "Iegújabb vallások "
gombaszeru elszaporodása. Úgy rnondlák, hogy csak Tokióban 600 il yen "új"'
és " legújabb" vallási csoport múködi,k. Sok közülük parányi gyülekezet, de
vannak olyan új vall ások is, melyek 40-50 év alatt több mill ió hívót vonzottak
magukhoz. A legtöbb ilyen vallás a buddhizmus valamilyen válfa ja, de sok a
keresztény elemeket tartalmazó szinkretista fele kezet is . Ezekben a csoportok
ban találja meg sok ember azt az egységélményt, melyet a nagyvárosok siva
tag jában hiányo l.

Az új vallásoknak ez a burjánzása mutatja, hogya mal japán ember lelké
ben betöltésre vágyakozó úr tátong. Nem anyagiak hiányából származik. Japán
jómódú ország . Az áruházak. üzletek telis-tele vannak mlndennel, amit szem
és száj megkIván. Az életszlnvonal magas, a betegség-o óregbiztosftás, vala-
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mint a munkanélkül iek életrntnmuma törvé nyileg biztosítva. A társada
lom kereke i jól forognak. Az emberek dolgosak, tiszták, i ll edelmesek.
előzékenyek. Oröm egy boltba vagy vendéglöbe betérnl : m indenki kedves, ba
rátságos, mosolygó. A vonatok, villamosok, autóbuszok óramú pontossággal
járnak. Bőséges alkalom van kulturális élményekre és mindenféle szórakozásra.
A közb iztonság kiváló, arány lag kevés a b ű n t é ny , és a lakosság bizaimát él
vező rendőrség a legtöbb bűn ö z őt kézrekeríti. Igy p éldául Japánban is voltak
zsarolás célj ából elkövetett ember- és gyermekrablások, de eddig valamennyi
tettest előbb-utóbb elfogtak. A politikai élet a demokráoia szabályai szerint
foly ik, ti tkos , szabad választásokkal és a parlamentnek felelős kormánnyal.
Kötelező katonai szolgálat nincs. Japánnak az új alkotmánya ezerint nem sza
bad hadsereget tartania, ezért egy kis létszámú, de jól felfegyverzett "önvédel
mi tagozat" tölt i be a hadsereg .feladatát. Katona i puccs a mai Japánban elkép
zelhete tlen .

Vannak-e ennek a derús képnek árnyoldalai is ? De még mennyirel Számos
jelenség mutatja , hogy ebben a szépen műk öd ö társadalomban "tárnák búg
nak" az emberek lelkében. Egyre növekszik a válások száma és így sok csa
lád szétesik. tvente több százezerre rúg a magzatelhajtások száma. A heten 
ként mill iós példányszámban megj e l enő folyóiratok a léhaság tárházai és a
porn ográfia határát súrolják. A nagyvárosok vendégektől nyüzsgő mulatónegye
dei tele vannak a szemérmetlenség minden faját kln álö lebujokkal. Sok az ön
gyilkosság és újabban közép iskolások , sőt elemisták is e~dobják maguktól az
életüket. Egy n épszerű énekesnő öngyil kosságát diákok és diákl ányok egész
sorának öngyil kossága követte. Sok iskolában d ivatba jött, hogy falkába verő

dött diákok összefogva egy áldozatot kiszemelnek társaok közül és azt bántal
mazzák, ütlegelik. kí nozzák folyamatosan . Azután vannak a társadalom hálójá
ból kiesett toprongyosok, akik rongyosan, piszkosan vánszorognak az utcákon,
alkalm i munká kkal szerzett keresetüket elisszák, nyomornegyedekben tenge
t ik életüket. Zárt a japán társada lmi élet. Az ázsia i országokból jött és ott tar
tózkodó embereket nem fogad ják be, lenézik. Arra sem gondolnak , hogy keres
kedelm i és ipari válla tataik mil yen károkat okozna k Azsia egyéb országai sze
génye1nek.

De a mai japán társadalom legnagyobb baja az, hogy sok-sok ember nem
tudja, mi célra született, s rniért él. Ha az ember nem eszmé l rá arra, hogy van
lsten , ak'i a végtelen szépség , jóság és szeretet , aki mlnden embe rt szívébe
fogad ; hogy minden embernek közvetlen kapcsolata van Istennel és ezért élete
örök érték, ak·kor ez az ember rnlndení éle véges érték, vagy ál-érték hajhászá
sára adja magát és így belsőleg üressé válik . Ezért fo ly.ik itt Japánban olyan
áldatlan versengés a tanulók között azért, hogya nehéz felvé tel·i vizsgákon át
esve bejussanak neves iskolákba és így biztosítsák ka rrierjüket. Azért kö ltenek
vagyono kat esküvői szertartásokra és lakomákra , hogy vagyon ukat fitogtassák.
Azért költenek a vállalatok miHiókatarra, hogyetessék, i tassák, mulatóhelyekre
vigyék ügyfeleiket és alkalmazottaikat, hogy felülma rad janak a versengésben.
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Ezért csoportosulnak a művészetben, tudományban, vall ásban a "t anítványok"
valami mester köré, hogy érdekeiket védjék az által ános tülekedésben. Ezért
olyan a felszállás a tömött villamosokra. mint egy vár megrohamozása: harc az
ülőhelyekért. Még sokáig folytathatnánk e jelenségek felsorolásá t. M~ndennek

az az oka, hogy hiányz ik ebből a társada lomból a de rűs , nagy, kék égbo ltként
minden t átf ogó jó lsten. .Perc-ernberkék dári dója tart" (Ady) és így nem hallat
szik a végtelenség és örökkévalóság csen<ljének zsongása. I:rzi ezt sok japán
is és ezért fordul érdeklődésük mind inkább a katol ikus egyház fefé : megsejt ik,
hogy itt megta lálha tó az, ami nekik hiányzik.

A keresztények feladata

Keresztényn ek lenn i azért nehéz a mai Japánban, mert a fenn vázolt társa
dalom értékskálái, előítéletei, szokása i állandó kísértést jelentenek a keresz
tények számára, hogy ne csak a jót vegyék át ebből a társa dalomból, hanem
azt a rosszat is, ami ellenkezik Jézus tan ít ásával. Az ilyen lIliIágban a keresz
tények feladata az, hogy szívvel-lélekkel Jézus tanítványai legyenek és tegyék,
amit Jézus tanítványai mindig teltek. Jézus négy parancsot ad híveinek: 1)
Hirdessétek az evangéliumot !, 2) Legyetek eggyél, 3) Imádkozzato k!, 4) Szolgál
jatokl A Szentí rás görög szavaival mondva , a kereszténység négy feladata : ké
rügma, kolnernia. Iiturg,ia, d iakonia. Ez az, amit a kato likusoknak tenniük kell
és amil tesznek ls a mai szekularizált Japánba n.

1) Hirdessétek az evangél iumot!

Tavalyelőtt a japán püspökök kiáltvánnyal fordultak híveikhez , melyben ki
mond ták: a japán katolikus egyház e lsőd leges feladata: megosztani hitünk
örömét azokkal, akik még nem gyű ltek össze az Úr asztala köré, hogy ők is
hitte l felvegyék a keresztség szentségét és velünk együtt az lsten szeretetének
legyenek tanúL Idén ősszel katol ikus nagygyűlés lesz Kjótóban, ahol megvitat
ják, hogy miként lehet legjobban megfeleln i ennek a feladatnak, melyről már
Szent Pál tanította: " Kevésbe veszem életemet, csakhogy teljesítsem a felada
tot, amelyet Urunk Jézus bízott rám: tanúságot tenni az lsten kegyelmét hir
dető evangé liumró l" (ApCsel 20,24).

Amint már Agoston mondta, az evangélium eredményes hirdetésének leg
fontosabb feltétele az, hogy h irdető i örömmel hirdessék azt. Ha a keresztények
számára nem öröm a hit és szeretet, hanem nehéz teher és kedvetlenül viselt
kötelesség, akkor nem lesz foganatja semmiféle hitterjesztő propagandának.
Az olyan keresztény közösség hite " ragályos" , amely megvalósította Pál buzdí
tását : "Senk:i ne fizessen rosszal a rosszért . Törekedjetek mind ig jót tenni egy
mással és mindenkivel. Legyetek mind ig derűsek . Imádkozzatok szünte lenül.
Adjatok hálát mindenért" (tTesz 5,15-17).

Az evangélium terjesztéséhez azonban feltétlenül szükséges az is, hogy a
keresztények ne csak lelkük mélyén vagy maguk között örüljenek, hanem meg
nyil janak mások felé, megismertessék másokkal ,is Jézust, és alkalm at adjanak
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másoknak ls arra , hogy kapcsolatba ke rüljenek kereszté ny közösségekkel. Há
romszáz éven át verték itt az emberek fejé be, hogya kereszténység gonosz
vallás, és ezért még kJics:it félénkek a keresztények. De, hál a Istennek, ezek az
el ölt életek nagyrészt már eltüntek. Az emberek sztve megnyílJk Jézu s felé .
Ezért tudtam múlt karácsonykor megilnt 22 felnóttet kereszteln i, kezdve 19 éves
jóképü d iáktól és kedves ápolónó-növendéktól, fiatal zongoramüvésznón és
banktisztviseló családapán, neves regényírónón és jóhumorú film-díszletterve
zön keresztül , egészen egy 70 éves nyugd íjas úriemberig és egy 75 éves öz
vegy nagymamá4;l . Mind boldogok voltek és már nem egy közülük terjeszt i to
vább a h itet ismerösei körében .

Az ókori egyházban úgy terjedt a hit , rnint tüz az erdőben. Nem hivatásos
hith irdetök fejtettek k.i propagandát, hanem az egyszerü hivek lelkének lángja
csapott át másokra. Megérezték az emberek, hogya keresztények go ndolkod
nak , szebben élne k és szebben halnak meg másoknál. Ezért terjedt a h it fu ló 
tüzként.

2) Legyetek eggyé!

Az ilyen hitterjesztéshez azonban feltétlenül szükséqes az, hogya keresz
tények eggyé legyenek. Már Jézus így imád kozott : " Legyenek mi ndnyájan
eggyé . Amint Te, Atyám , bennem vagy és én Tebenned, úgy tegyenek ők ts
benn ünk , hogy így elh igg ye a vJlág, hogy Te küldtél engem" (Jn 17,21). Nincs
nagyobb akadálya a kereszténység terjedésének, mint az, hogy maguk a ke
resztények megoszlanak egymás között, egymást marják, egymást gyülöHk.
egymást irtják. A még mindig megoklatlan egyházszakadás az evangéli>um hir
detésének legnagyobb kerékkötője. A keresztényegyházaknak mindent meg
kell teh át tenniü k azért, hogy egymáshoz közelebb kerüljenek, pápánk pél dájára
minden nap a keresztények egységéért imád kozzanak, a már fennálló részleges
egységnek örvendjenek, ahol csak lehet, egymással közremúködjenek, és végül
lsten csodás segítségével újra eggyé ~yenek.

Persze feltétlenü l szükséges, hogy egység legyen minden egyes keresztény
közösség kebelén belül is. Idézzük megi,"t Pált: "Mint Istennek szent és kedves
választottai öl tsétek magatokra az irgalmasságot , a jóságot, a szelldséget és
a türelmet. Visel jétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek
panasza van a másik ellen . Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bo csássa
tok meg egymásnak. Legföként pedig ezeressétek egymást, mert ez a tök éle
tesség köteléke. S K~Lsztus békéje töltse be szíveteket, hiszen er re vagyt ok
hivatva, egy testben. legyetek hálásak" (Ko l 3,12-16). Lehet-e így élni? Emberi
erővel nem, de lsten ere jével ig en. Ezért részesülünk együtt Kdsztus testében ,
hogy ugyanazt az egy istervi életet éljük, Krisztus által, Krisztusért, egymásért.
Akik furcsa új vallásokban keresnek meleg otthont, lsten krjsztusi csalá djá ban

fogják megtalálni azt.
A japán egyházközségek sokféle módon igyekeznek, hogy megteremtsék

ezt a testvéri , baráti légkört. Sok mozgalom, cs oportosulás szolg ál a h ivek kö-
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zötti bensó viszony k:ialak ítására a nagyobb plébániákon . Ugyanakkor nagyon
fontos , hogy ez az egység ne legyen egy másokat k izár6 klub egysége ...Boldo
gok a béketeremtók, mert lsten Halnak hívja őket" - mondotta Jézus (Mt 5,9).
A keresztény ember ..béketeremtő" mindenütt, ahol él : családjában, munka
helyén, iskolájában. Nem íté lkezLk, nem perlekedik, nem ármánykod ik, nem
intrikál, nem pletykál , nem szól meg senkit, hanem azt a békét sugározza , me
lyet Istentói kapott. Senki sem írta le szebben ezt a békét , mint Reményi,k
Sándor ..Béke" című versében :

..Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend, -
Széthúzó erők er ős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent 
Bizonyosság arról , hogy élni jó,
Szenvedn:i elkerülhetetlen,
Szeretn i t isztán : megistenülés . . .
I:s végül meghalni ;s szép ...
A Béke ezl" ...

A keresztények szent feladata, i lyen békében élni, ilyen békét sugározn i,
a mindig siető, tülekedő, habzsoló, elégedetlenkedő társadalomban. Nemcsak
Japánban, hanem az egész világon.

3) Imádkozzatok !

A békében és .szeretetben éló keresztények nagy feladata az imádság. A
Szentírás ..,kJi rályi papság "-nak nevez bennünket (1pt 2,9). A papok közbenjárók.
Az egész keresztény egyház közbenjáró imát végez a világért, a világ helyet t.

Másképp látja lsten és másképp látják az emberek a világot. Az ember sze
me Japánban a felhőkarcolók, szuperexpressz vonatok, pompás áruházak, ha
talmas banképületek, vágtató autócsordák tömeg én akad meg. Az lsten szeme
pedig azokon a kis csoportokon nyugszik , ahol egy maroknyi h ívő veszi körü l
a Bárány oltárát, kinek vére megváltotta a világot ; azon a karme /lita apácán,
aki égő áldozatként ajánlja fel egész életét az ima oltárán: azon a rákos bete
gen, akii fájdalmait békésen fogadja lsten kezéb ől, ..kiegész ítvén testében azt,
ami Kriszbus szenvedéséból hiányZ'ik az Egyháznak " - sót az egész világnak 
..javára" (Kol 1,24). A világban é lő keresztény embernek a legfontosabb feladata
az, hogy folytassa Jézus imáját mindenkiért. Csak ha mindenidoért imádkozunk,
leszünk képesek arra, hogy mindenkinek szolgál legyünk.

4) Szolgáljatok!

MindenkÍillek szolgá lni : ez a II. Vatikán i Zsinat által nagyon kihangsúlyozott
negyedik feladat. Jézus példájára szolgáljunk minden embernek, főképp a
szegényeknek. Sokféle szegénység van, és a japán kato likus egyház igyekszik,
hogy szolgáljon ezeknek a szegényeknek - keresztényeknek és nem-keresz
tényeknek egyaránt. A japán püspöki kar fentemlítetl kiáltványában a japán
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egyház másocHk legfontosabb feladatául a szegények szolgálatát tűzte ki. A
mal jómódú japán társadalom nagy szegénye i az elhagyott öregek, akik senkI
nek sem kellenek. Az egyház számos öregotthont tart fenn számukra, ahol apá
cák áldozatos vezetésével sok önzetlen ember szolgál végtelen kedvességgel
és türelemmel az öregeknek. A mai társadalom ,nagy szegénye i a felbomlott
családok gyerekei, ak~k szintén nem kellenek senkinek; a japán egyház állami
támogatással meleg otthonokat teremtett ezeknek a gyerekeknek . A mai társa
dalom nagy szegényei az anyaméhben meggyilko lt védte len magzato k; a japán
egyház püspökeinek kiáltványa, kalkuttai Teréz anya iUeni előadásai és számos
neves h ivő tevékenysége álta l harcol ez ell en a nagyarányú bűn cselekmény

ellen . A mai társadalom szegényei a nyomo rnegyedekben tengődő toprongyo
sok; a japán kereszt ények, katoli kusok és pro test ánsok egyaránt , járják ezeket
a negyede ket, étkezd éket tartanak fenn a szegények számára, emberként bán
nak ezekkel a szerencsétlenekkel. A mai japán társadalom nagy szegényei a
megaiázó megkülönböz tetésekkel sújtott egyes külfö ld iek ; a japá n keresztények
hangosan tilt akoznak az ilyen megkülönböztetések ellen. Sokszor felemelték
a püspökök, papok és h ivők hangjukat az ellen is, hogy japán vállalato k kizsák
mányolják Azsia szegény országa it. A japán püspökök több ízben kértek nemze
tük nevében nyíltan bocsánatot azoktól az ázsiai országoktól , melyek a háború
alatt szenvedtek a japán hadseregtől. Igy lett a japán kato likus egyház a japán
társadalom számára mintegy a lelki.ismeret hang ja, és minthogy minden ember
szivében múköd i·k a lelkiismeret, ez a hang visszhangra ~ talál. Persze még
sokkal többet kellene tennie ezen a téren az egyháznak: nem felejthet i el, hogy
az emberek legnagyobb szegénysége nem az anyagi nyomorúság , hanem " re
mény hi ján és lsten nélkül éln i a világban" (Ef 2,12). Ezért tér vissza mind ig
az egyház első feladatához: tanúságot tenni az lsten kegyelmét hirdető evan
géliumról.

Hang az ókor egyházából

Fejtegetéseink leg jobb befejezése egy idézet lesz a Diognétoszhoz írt levél
bő l. Ezt a levelet egy ismeretl en keresztény írta , valószínűleg a 2. vagy 3. szá
zadban, amikor a Római Birodalom még üldözte a keresz ténységet. Az akkor i
világ ugyan nem volt szekularizált, de épp oly kereszténytelen volt, mint a mai.
Halljuk hát , hogy miként fogta fel hivatását egy akkori keresz tény:

Úgy lakoznak a keresztények a világban, mint lélek a testben .
A lélek a test minden tagját áthatja, a keresztények is mind en városban

ott találhatók.
A lélek a test ben lakozik, de nem a testből való. A keresztén yek is a világ

ban laknak, de nem e világból valók.
A lélek nem bántja a testet, de a test gyű lö l i és harco l ell ene, mert gyönyö

reit tiltja. A keresztények sem bánt ják a világot. de a világ gyűlöl i őket, mert
ellenz ik gyönyöreit.

A testgyúlölle lélek szeretla testet és annak tag jait ; a keresztények is sze
retik gyűlölőiket.
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Testbe zárt a lélek, de a lélek révén áll fenn a tes t ; a keresztények is a
világ börtönében töltik életüket, de általuk áll fenn a világ.

Halhatatlan lélek lak ik halandó testben: a keresztények is e hervadékony
világban élnek, de égi hervadhatatlanságot rem élnek.

Az étel és it al dolgában sanyargatott lélek megnemesedik ; a keresztényeket
is megsanyargatják, de egyre többen lesznek.

lsten oly fontos őrhelyre állitotta őket, hogy meqíutamodniuk nem szabad.

Németh József

TANÚSKODNAK EGY MÁSIK VILÁGRÓL

Hosszasan vitatkozhatnánk a kérdésről: Mennyiben tekinthető szekularizált
nak a hitleri, náci vi.lág? lsten neve, "a germánok istene" elég gyakran felhang
zott, ott volt az SS-katonák övén is. De hívőbbé, természetfelelt i.bbé alakí totta -e
ez Hitler követőinek mindennapi életét? Ellenkezőleg: porh intés volt, csak lát
szat-vallásosság. A gyakorlatban az erő, az erőszak, a hatalom és a terror ural
kodott, s milliók estek az emberi gőg és őrület áldozatául. Hitler és társai pusz
tán evilágJ, azaz szekularizált vMágot akartak felépíteni : egyedül a faj és a vér
erejéből remélték a megváltást. Akik valóban hittek Istenben, gúny és kipellen
gérezés tárgyai lettek, pusztulniuk kellett, mert szer intük gyengék és méltat
lanok voltak a megmaradásra. S jaj volt annak, aki kétségbe merte vonn i a
" fe l sőb b rend ü ember" mítoszát : menthetetlenül bezáru lt mögötte a koncent
rációs táborok kapuja.

Vagy talán mégsem .mentheteuen ür' adták életüket ezrek és ezrek Krisztus
és az embertestvér szeretetéért? Igen, hisszük, mert Beléje vetették bizalmu
kat, örök életet nyertek, s Vele együtt dicsérlk az Atyát s könyörögnek a Lélek
erejéért számunkra is. Az evilág .i hatalmak előtt vereséget szenvedtek, de lsten
megdicsőitette őket. Ennek a hitnek adott kifejezést II. János Pál pápa legutób
bi NSZK-ban végzett látogatása. Már a látogatás mottója is ezt tükrözte : A
hit tanúi. A kimagasló esemény középpontjában ugyan is két boldoggá avatás
állt. Május elsején, Kölnben a zsidó származású neves filozófusnőt, Edith Steint,
rendi nevén: Keresztről nevezett Teréz Benedicta karmelita nővért állította
számunkra példaképül, május harmadikán pedig München apostolát, a rendít
hetetlen P. Rupert Mayer jezsuita atyát nyilvánította bol·doggá. Mindketten vég
sökig menő kővetkezetességgel tanúskodtak arról, hogy ezen a földön az egy
más iránt i szeretet a legfőbb érték, viszont ennek ig azi, megrendíthetetlen alap
ját csak a Jézus Krisztusban magát kinyilatkoztató lsten képes biztosítani.
Hitükért készek voltak mindent feláldozni.

Edith Stein életének körvonalait már megrajzoltuk 19. számunkban (Szol
gálat, 1973/3), s Rupert Mayer pályafutását a Szolgálat mellékiete, a Sugárzó
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emberek (Prugg Verlag, 1981) közölte. Igy csak pár sorban eml ékeztetünk élet
körülményeikre. Szükségesnek láttuk felidézni példájukat, kiemelni néhány vo
nást egyén;s€gükből, írásaikból , hiszen a szó szoros értelmében kortársainkról
van szó, akik hihetetlenül nehéz , pogány és szekularizált körülmények között
élték hitüket, s vallották meg Istenbe vetett reményüket.

I. Edith Stein: filozófusnő és vértanú
1. Még száz éve sincs, hogy Boroszlóban meglátta a napvilágot (1891. okt.

12.). Sz űlei hívő zsidók, s bár tőlük csak szép és nemes Intelmet kap, hamaro
san felhagy vallása gyakorlásával, sót 13 éves korában már ateistának vallja
magát. Egyetemi tanulmányai alatt erősen foglalkoztatják társadalmi kérdések
és a nők egyenjogúsága: keresi az igazságot. Husserl és Scheler filozófusok
eszméi kezdik visszavezetni Istenhez, de az igazi lökést - emberi oldalról 
barátai élő példája és Avilai Szent Teréz olvasása adja meg. Mélyen megren
dítette például az, hogy micsoda hittel viselte el Reinach özvegye férje halálát,
aki Husserl asszisztense volt, s az első világháború áldozata lett.

1922-ben, 31 éves korában katcllzál. Filozófiát tanít Speyerben és Münster
ben. Rendkívüli képességeit, megjelent könyveit elismerik, de mégsem teheti
le a magántanári habilitációt, mert nő, s mert zsidó. Mindvégig népéhez tarto
zónak vallja magát, de egyszersmind olyannak, akii megtalálta a Messiást. Hitler
hatalomátvétele után, 1933-ban elbocsátják állásából.

Kivándorolhatna Dél-Amerikába, de inkább a Karmelt választja. Régi vágyát
valósítja meg e lépéssel, ugyanakkor szándéka, ha kell , életét áldozni népéért.
Elöljárói mégis megpróbálják megmenteni: 1938-ban Hollandiába küldik át. Lát
szólag menedéket i s talál: pár évig megkímélik Hitler csapatai a zsidó szárma
zású katotikus papokat és szerzeteseket. De amikor a Holland Püspöki Kar
körlevélben emeli föl szavát a zsidók üldözése ellen, a nácik levetik az álarcot.
1942. augusztus másodikán a Gestapo Teréz Benedicta n ővért is elhurcolja, s
9-én Auschwitzban, gázkamrában kioltja életét.

2. Emlékét - a Szolgálat felkérésére - Elisabeth Nicola, aacheni tanárnő,

ak,j egy évig egy fedél alatt élt Edith Steinnel, így foglalja össze: "Nem filozó
fiai teljesítményeit akarom most ismertetn i : emlékeim Ed ~th Stein személyiségé
hez kapcsolódnak. Münsterben ismertem meg, tanulmányaim folyamán. 1932
ben a Collegium Marianumban laktam, egy szobában egyik barátnőmmel. A
nyári szemeszter elején terjedt el a hír: Edith Stein házunkba fog költözni.
Pontosan azonban még nem tudtuk felmémi és értékelni, kii rejlik a név mögött,
amely nem volt ismeretlen körünkben, mert a tél folyamán értékes, szép elő

adást tartott Münsterben. Hamarosan megtapasztaltuk személyiségének varázs
erejét. Oszintén áll ítom, hogy ismerőseim közül később sem gyakorolt rám
senki olyan mély hatást, mint ő. Most is elevenen állnak előttem főbb vonásai:
csendes és összeszedett személyiségéből mélységes harmónia áradt. I:ber volt,
jóságos, szeretetteljes és feltünóen szerény. Mi , hallgatók meg is csodáltuk
igénytelen és egyszerü öltözetét. Lakásra és kosztra sem támasztott különö-
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sebb igényt . A nap folyamán többször találkoztunk az étkezéseknél, s találgat
tuk, hogy miért is nem eszik húst.

Szobánk éppen szemben volt az övével. Láttuk, hogy késő estig világí tott
az íróasztal lámpája, míg csak át nem ment a hálófülkéjébe (Münsteri tartóz
kodása elején javította a Szent Tamás fordításának kefelenyomatait) . Reggelen
ként mégis első volt a kápolnában , jóval a nővérek előtt. Elimá<lkozta az egész
breviáriumot , de egyébként is jócskán időzött a kápolnában.

Személy isége főként kisebb csoporban vált érezhetővé, ahol gyakran vetett
közbe egy-egy találó megjegyzést. I:n inkább visszahúzódó természetú voltam,
s emiatt szenvedtem is. Egy alka lommal azt mondta nekem : olyan emberekre
is szükség van, akik képesek másokat meghallgatn i. Ez a gondolat erősen meg
vigasztalt, s később egyre inkább felfedeztem mély tartaimát.

Három kis epizóddal jellemezhetném beállítottságát.
Már akkor is észrevettem benne valamit abbó l, amit később i szerzetes i neve,

a Keresztről nevezett Teréz kifejezett. Kreuzesw issenschaft (Kereszttudomány)
c. munkájában magyarázza meg, mit is jelentett ez számára: ,Ahol valóban él
a hit, ott a hit igazságok valamint lsten nagy tettei képez i.k az élet ta rtalm át.
Minden egyéb kikapcsolód ik és háttérbe szorul. Itt található meg a szent tár
gyilagosság: a Szentlélekből újjászületett lélek eredeti befogadó képessége
találó módon és megfelelő mélységgel zárja magába azt , ami feltárult előtte .

Semmiféle visszás akadály vagy merevség sincs benne, s akadálytalan, élő ,

mozgékony és alakulásra kész erő képesíti arra, hogy örömmel és könnyed én
engedje vezettetni. s kikristályosodni magában, amit befogadott. Ha i lyen módon
fogadja magába a hitigazságokat a megszentelődött lélek, akkor a szentek
tudománya tölti el. A kereszt t itka lesz belső formája: kereszttudománnyá válik
benne.'

Először akkor tapasztaltam meg mindezt, amikor egy teolóq lai kérdésse l
fordultam Stein tanárn őhöz. O Nagy Szent Teréz "A töké letesség útja" c. köny
vét adta a kezembe, amelyben a "Legyen meg a te akaratod " fejezetet olvas
tam.

Teljesen világossá vált előttem életfelfogása 1933-ban, amikor kezdetét
vette a zsi.dók üldözése. Egyre komolyabban foglalkoztatták az övéire vonat
kozó gondok, gondolatok. Panaszos szót nem ejtett, de megdöbbentő volt látn i
hangtalan, szenvedéstől megviselt arcát. Vonása iban valami felcsillant már a
titokból, amit rend i neve később ~ifejezett.

Meggyőződése volt, hogy a zsidók - a megkülönböztetés révén - részesed
nek Krisztus kereszt jében . Szó szer int mondja: ,Beszéltem az üdvözítőve l , s
mondtam neki: az ő keresztjét helyezték most a zsidó népre . Legtöbbjük nem
ért i ezt meg, de akik megértették, azoknak készségesen kell azt magukra vál
lal niuk, mindannyiunk nevében . Ezt akarom tenn i én is . . . De hogy miben is
áll a kereszthordozás, azt még nem tudtam.'

Három héttel Echtbe (Hollandiába) utazása előtt frta : ,Megvallom önnek ,
rendl nevemet már jelöltként magammal hoztam. A kereszten lsten népének
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sorsát értettem, amely már akkor kezde tt kira jzo lódn i. Gondoltam, hogy mind
azoknak magukra kell ezt vállalniuk, akik megértik, hogy Krisztus keresztjéről

van szó. Kétségtelen , hogy ma sokkal többet tudok arról , hogy mit je lent el
jegyezettnek lenni az Úrral a kereszt jegyében. Természetesen senk:i sem ért
heti meg teljesen, mert titok ez.'

1939 augusztusában írta Peter Wustnak , aki fájdalmas nyelvrákban szenve
dett : ,Donders úr néha hfreket hoz önről, hogy gondoskodó, aggódó imáinkat
baráta inkéval egyesíthessük.' Majd egyik nóvértársáról számol be, aki nemrég
hunyt el rákban : ,Minden testi fájdalma ellenére békésen tért haza. Kedves be
tegünk kezdettő l fogva tudta, hogy mi a baja, és nincs kilátás a gyógyulásra.
Mindent korunk nagy szándékaiért ajánlott föl. Gondolom, hogy ez nyújt vigaszt
önnek is. Megfogott, hogya beteg ség azokat a szerveket támadta meg önnél ,
amelyekkel manapság annyit vétenek. Ebben különleges felhfvást látok az en
gesztelésre , s ez a felhívás nagy kegyelem. Hiszem, hogy az ilyen szenvedés
lsten előtt valódi vért anúságnak számít, ha készséges szívvel vállaljuk és az
uto lsó perc lq kitartunk benne . Ilyen értel emben emlékezem meg önről Urunk
előtt. '

Nem írt tehát egyetlen olcsó vigasztaló szót sem, inkább a szenved és súlyá
ról elmé lkedett!

Evvel a magatartással ment Edith Stein is a halál felé . Azoktól tudjuk, ak:ik
uto lsó útján találkoz tak vele, hogy milyen nyugodtan és higgadtan vállalta sor
sát. Egyik pap édesanyja túlél te a tábor borzalmait. O mondta : Edith Steint nem
a saját szenvedése foglalkoztatta, ehhez túl nyugodt volt. Inkább arra gondolt,
mi vár másokra . Most, hogy lelk i szemeimmel elképzelem, mint ült abarakkban,
egész viselkedése azt a gondolatot ébreszti fel bennem , hogy ő a Pietá (a
Szüzanya), Krisztus nélküli

1962-ben írta nekem barátnőm a köln i Karmelből: Két fontos ok van, hogy
Edith Stein tiszteletét világszerte terjesszük : 1. Korunk értelmiségi és teljes
munkav iszonyt vállaló nőjéról van szó. 2. Jel arra , hogy az Egyháznak tenn ie
kell valamit a zsidókér t. Az ősegyház óta ő az első zsidó, akinek boldoggá ava
tása küszöbön ál l. - S most, 1987. május elsején elérkezett ez a nap. Ki gon
dolta volna , hogy e célból maga a pápa jön el Kölnbel

A müngensdorfi stadionban kb. 80 OOO hívő egy szívvel zeng i: Laudato si,
mior Senori (Aldott légy, Uram, Isteneml) Az ünnepi hangu latot ugyan még
nehéz esőfelhők zavarják , de a ministránsok százai veszi·k már körül az oltárt .
A szerzetesnővé rek külön tömb ben ülnek, köztük van egy, aki még Benedicta
társnője volt Echtben, a Karmelben.

A pápa megérkezik, megkezdődik a szentmise. Az ,Uram irgalmazz!' után
Höffner kard inális, Köln érseke kéri a Szentatyát, hogy vegye fel a boldogok
közé Edith Ste int , aki valam ikor a köl ni Karmelben élt. A pápa eleget tesz a
kérésnek. Miseruhájába be lesz ött ék annak a menyegzős ruhának egyik darab
ját , amelyet Edith Stein 1934-ben viselt, amikor beöltöztették a Karmaiben. A
pápa elkezdi olvasni a boldoggáavatási szertartás liturgikus szöveg ét. Ebben
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a pillanatban először tör át azon a reggelen a napsugár: ragyogó szimbólum,
amit a tömeg kitörő lelkesedéssel köszönt.

Folytatódik a szetmise zengő Glór iával, lsten dicséretével, feléje áradó há
lánkkal, amiért fölvette ezt a nagy lelket boldogjai sorába. Az áldozás utáni
könyörgésben pedig Igy Im ádkozott a pápa: Irgalmas lsten , Boldog Edith Ste in
megemlékezését ünnepe lve magunkba fogadhattuk a Kereszt fájának gyümöl
cseit. Ennek az ételnek ereje segItsen minket, hogy mint keresztények hűsége

sen őrizhessük meg azokat mindaddig, amíg nem ehetünk az I:let fájáról a
Paradicsomban. "

II. Rupert Mayer: München rendíthetetlen apostola
P. Rupert Mayer 1876. január 23-án született Stuttgartban mint jómódú hat

gyermekes kereskedő család második gyermeke. I:rettségi után azonnal be
akart lépni a jezsu itákhoz, de erre egy családi megegyezés alap ján csak teo
lógiai tanulmányai befejezése és egy év káplánkodás után került sor Ausztriá
ban, a vorarlbergi Feldklirchben . ..Most tudom, hányadán állok magammal 
Irta haza szüle inek . Meg kell valósítanom elképzeiéseimet, és minden erömmel
azon kell dolgoznom, hogy hivatásomban kiképezzem magam. Egész szívvel az
akarok lenni, ami vagyok." Tanulmányai befejezése után népmisszionárius lesz
Németországban, Ausztriában és Svájcban. 1912-ben az érsek kérésére Mün
chenbe küld ~k elöljárói, hogy az odakölt özék papja legyen. Ettől kezdve rnln
den vasárnapja a munkáscsoportoké. Kiépítette a Caritast, előadásokat tartott
az egyesületekben', látogatta a munkáscsaládokat, segItette pénzzel, ruhával ,
munkaközvetítéssel a rászorulókat. Civil munkatársait így lelkesítette: "Le
gyünk Krisztus pionírjai azon a plébán ián, ahova tartozunk és a mi kedves vá
rosunkban, Münchenben. Legyünk a több iek mintaképe. Ma már nem lehet azt
mondaoi, hogy ez csak a papok feladata : a laikusoké i s, és minden keresztény
felelősséggel tartozik testvérei és növérei lelkéért," Erről a pionír munkáról
beszélt Metz-ben , 1913-ban a Kato likus Napon. Sürgette a munkáscsoportok
szervezését azért, hogy megjavíthassák a munkajogi feltételeket.

Első kézből akarta megismern i a munkások gondolkodásmódját, ezért el
ment a münchent sörözókbe is, s részt vett a munkásgyűléseken, ahol mindíg
szót kért, Félelem nélkül és rendíthetetlenül beszélt akkor ls, ha lehurrogták.
De egyénisége sokaknak imponált, mert nála nem voltak félmegoldások. " Krisz
tus életünk központja. Közbeeső állomások nincsenek" ." A legtöbb ember
élete hideg és szeretet nélküli. ..Milyen jót tesz nekik, ha egyszer találkoznak
az életben valakivel , akiből szeretetteljes, jóságos, sugárzó melegség árad.
Senki sem tud huzamosan ellenállni az ilyen befolyásnak. Csodálatos apostol
kodás az, ha örömet szerezhetünk a szegény embereknek. Igy vihetjük az em
bereket közelebb Istenhez; 'i lyenkor nem is kell róla beszélnünk. Alakítsunk
át magatartásunkban rnlnden durva és visszataszító vonást kedves, tapintatos
viselkedéssé, hogy megnyerhessük embertársainkat Krisztusnak, és vallási
meggyőződésünket vonzóvá tegyük számukra" , ., "Most arra kell a legnagyobb
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gondot fordftanunk, hogy türelmesek, barátságosak és tapintatosak legyünk,
mert az emberek olyan felindultak és nyugtalanok ... Aradjon melegség belő

lünk , érezzék jól magukat ember társa ink közelünkben, és sejtsék meg, hogy
ennek Istennel való kapcsolatunk az alapja. "

"Ha valaki ma azt kérdezné az Úrtó l : Mit kell tennünk, hogy az örök életet
elnyerjük? O nem azt mondaná : Menjetek templomba, járuljatok a szentségek
hez, adjatok alamizsnát. Nem, hanem ezt mond aná: Szeresd Uradat , Istene
det ... és szeresd felebarátodat mint tenmagadat."

Ilyen egyszerű igazságokat és mély bölcsességeket hirdetett P. Mayer be
szédeibe n, tanácsai ban, leveleiben. Megértelte a szenvedőt, a rászorulót, az
embert. Amikor egy szerzetes ezzel a kihívö mondattal kezdte nála a gyónást :
. Most ugyan gyónnom kell , de semmiképpen sem tudom megbánni azt, amit
eiköveItem ", P. Mayer józanul Igy fele li : "Örülök, hogy olyan becsületes és
egyenes a magatartása. Az ilyen emberekkel el lehet már kezden i valamit .. .
Egy nagyváros szoc ialista szellemű lakosaiban ott lappang a pappal szembeni
bizalmat lanság. Úgy néznek rá, mint aki csak préd ikál, miséz ik, röviden : azon
mesterkedik, hogy pénzt keressen. tpp ezért fon tos, hogy megmutassuk az em
bereknek tetteinkkel, hogy szik laszilárdan meg vagyunk győződve arról, amit
hirdetünk. "

A harc tér az a hely , ahol halálos komolyan meg lehet mutatn i az ember
baráti szeretetet. P. Mayer mint tábori lelkész [elentkezik a frontra. A legveszé
lyesebb pergőtűz sem tudja visszatartani, hogy ne hozza ki a harcvonalból a
sebesülteket, és ne vigasztal ja a kétségbeeselt eket. Nem tesz különbséget ba
rát és ellenség között. Lovát kísérőinek adja , hogy együtt menete lhessen a
közkatonákkal.

1916-ban aKárpátokban talá ljuk: hadosztá lyának lelkésze. Itt veszti el bal
lábát, amikor december 30-án az orosz zárótűz ellenére karácsonyi csomagokat
oszt ki katon ájnak.

1917-ben tér vissza Münchenbe, s protézissel tanul Járni. 1918 májusában a
katol ikus legényegylet tagja i békésen ülnek klubhelyiségükben; fanatikusok
rontanak rájuk és huszonegyet megölnek közülük. P. Mayer nem hagyott sem
mi kétséget afe lől , hogy a gyilkosság elégtételt is követel, a temetésen mégis
így beszélt: "Barátaink sírja fölött nyújtsunk egymásnak kezet, hogy kibékül·
jünk. EI a gyűlölet gondolata ival! Népünk fiai továbbra is öljék, pusztítsák egy
mást? Távol legyen ez tő l ünk l Kezet nyújtunk nektek: ne utasítsátok vissza ,
hanem ragadjátok meg. Kérünk és könyörgünk, tegyétek meg az ártatlan áldo
zatok véréért l"

1921-ben Faulhaber kard inál is P. Mayert kinevezte a férf iak Mária-kongre
gációja prézesének, és ezzel legendás korszak következik be életében: préd i
kál! Nem voltak rendkívüli retor ikai fogása i és gondolatai. A szavakat sem vá
logatta meg mind ig szerencsésen ; elavult képeket, hasonlatokat használt; sváb
akcentusát élete végéig megőrizte ; de az emberek csüngtek az ajkán, mert
érezték, hogy személye te ljesen egybeforrt igehi rdetésével. Nem keresett ko-

52



r űllrásokat, hanem hitét, mint valóságot fej tette k'i, éppen ezért meggyőzte

hallgatóit.
Amikor hiányzott a kenyér, a fa, a szén, a munka , a lakás, akkor hirdette

P. Mayer a szociális szeretetet : "Elhibázott áll áspont azt gondolni, hogy nekünk
csak a szegények és az elkeseredettek lelkével kell töródnünk és nem tartozik
ránk az anyagi segítség is." Folytonos lopást követ el az a keresz tény, - mon
dotta - aki pénzét elver i, amikor körülötte szükség és nyomor uralkod ik. "A
morál azon alapelve, hogy csak a feleslegesből kell adnunk, ma nem érvényes
t öbbé!"

Ez a férf i és pap volt hivatva arra, hogy felveg ye a harcot a nácizmus ellen.
Hitlert először a Kreuzbr áu söröspincében látta 1919-ben, egy vitaes t kere

tében . 1923-ban mtnden második héten meghallgatta a Krone cirkuszban tar
tott beszéde it és gyorsan leleplezte az agitátor ideológiáját. Három pontban
nem értett vele egyet : Az Ószövetség támadásával; morális álláspontjával (Az
a jó, ami a hazának szolgál) ; és a totalitáris állam után i vágyával. "Valódi hisz
térikus" - mondta H itlerről. Ezt a magatartását akkor sem változtatta meg,
amikor Hitler a landsbergi börtönből 1924-ben 25 éves papi jubileumára gratu
lált P. Rupert Mayernek. Amikor a Holbráuhausban véleményét kérték, azt
mondta, hogy Hitler mindig nagyzol , és semmibe veszi az igazságot.

1923-ban a Bürqerbráu pincében arra kérték fel a nácik, hogy szóljon hozzá
a témához: "Lehet-e egy katolikus nemzeti szoc ialista?" P. Mayert dübörgő

tapssal üdvözölték a náoik a gyúlésen, mire ő így kezdte: "Korán tapsoltak,
mert én csak azt fogom kifej teni, hogy egy német katoli kus sohasem lehet nem
zet i szooialista." A teremben elképzelhetetlen zavar keletkezett : a nácik lehur
rogták a pátert, ő ped ig nyugodtan foly tatta : "A kereszténység nem ismeri a
gyúlöletet. Ez a mi felfogásunk, és ezt vallja az evangéliumon kiv ül a téve d
hetetlen tanitó hivatal is. Alapjában véve hamis az az állit ás . hogya keresz
ténység csak a germánokért van. Krisztus ezt mond ta: Menjetek ki az egész
világra és tanítsatok rnlnden népet." A páter nem beszélhetett tovább ; a ren
dezóknek kellett megvéden iük a közönség d ühkit ör és ét ől. Ettő l kezdve áll an
dóan figyelték azt az embert, aki éle tében soha sem köszönt "Heil Hit ler "-rel.

1935-ben, két évvel a hatalomra jutás után a nácik összeverték a Carit as
gyújtóit, mire P. Mayer erélyesen tiltakozott a rendőrségen. Újra meg újra náci
újságokkal a kezében je lent meg a Szent Mihály temp lom szószékén és vissza
utasItotta az egyház ellen i rágalmakat. Amikor a körzetvezető , Meiler a párt
tagok előtt a szabad kómúvesek et, a zsidókat és a jezsuitákat áll amell enesnek
nevezte, felszólitotta, hogy vonja vissza a rágalmakat.

A nemzeti szocial ista vezetöknek nem volt könnyú dolguk. Egyrészt érdekük
azt kívánta, hogy itéljék el ezt a papot, másrészt tekintett el kellett lenn iük
P. Mayer népszerúségére. A páter számolt elfogatásával és kis koffe rját a leg
szükségesebbekkel mind ig kéznél tartotta. Tudta, hogy az élethez hozzátartozik
a kereszt: ..Aki ki akarja kapcsoini életéból a szenvedést, az nem értett meg
semmit Jézus Krisztus követéséből ... A kereszt mellett nem lehet elmenn i,
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legyen az nagy vagy kicsi; szere ncsétlenek azok az emberek, alGlk nem akarják
hordozni. .. A fáradságos keresztúton kívü l vannak kényelmes, aszfaltozott
utak Js, de ezek visszatartanak, beködösítik az ember fejét és elveszíti szeme
előtt a cé lt , Igy kérdéses, hogy egyáltalán eléri-e . . . A nagy, örök, erős lsten
nem áll Idegenül és részvé tlen ül vel ünk szemben, ellenkezőleg : szeret bennün
ket, sokkal inkább, mint ahogy az ember szeretni tud ."

Semmi sem [ellemzl talá lóbban P. Mayer egyszerú, szll<laerős hitét, mint
kedves imádsága. Ez adott nek i kitartást a legnehezebb idökben Js és erőt az
ellenállásra:

Uram, úgy történjék, ahogy akarod ;
Úgy menjen sorsom, ahogy akarod,
csak seg íts megértenem aka ratod!

Uram, akkor van itt az id ő, mikor akarod ;
kész vagyo k, rnlkor Te akarod,
ma és amikor hiv örökkévalóságod .

Uram, amit akarsz, elfogadom;
Am it Te akarsz , nyereség nekem;
elég, ha tied lesz éle tem.

Uram, azért jó , mivel Te akarod;
azért vagyok bátor, mivel akarod ;
szívem kezeidben nyugodt.

P. Mayert először 1936-ban figyelmeztette az államügyészség, hogy préd i
kác iói államellenesek, nyelve lázltó. A feszültség az áll am és az egyház között
egyre nőtt. 1936 karácsonyán a német püspökök közös pásztorlevelet adtak \<,I ,

amelyben Igy fejezték ki aggodalmukat: "A keresztény hit tiszteletét lerombol
ják; ter jed az istenkáromlás és a katolikus hitigaz ságok kigúnyolása . . . s terv
szerúen dolgoznak azon, hogy az emberek ~bIépjenek az egyházból."

Ez a pásztorlevél volt a nyitány a "Mi t brennender Sorge" c. enc lklik ához,
amelyben 1937. márc ius 14-én Faulhaber biberos információl alapján XI. Pius
pápa eJftélte a nác izmus t ételeit. P. Mayer az eno ikl ika felolvasása után fel 
szólltotta a szentm isén résztvevöket, hogy esküre emel t ujjal t egyenek hitval 
lást , amit azok lelk esedve meg is teltek. Pár nappal utána, 1937. áprili s 7-én a
Gestapo megtillotta P. Mayernek a birodalom területén a prédjkácl öt. O azon
ban elöl járóival és Faulhaber kardinálissai való tanácskozás után nem vette
tudomásul a tlla lrnat . Május 28-án Gestapo-rendó rök kere sik fel , és írásban ké
rik tudomásul véte lét annak, hogy csak a Szent Mihály templomban préd iká l
hat. Ennek ellenére május 3D-án Münchenen kivül prédikál a páte r. Erre föl a
minisztérium államt itkára felháborodott leve let ír Faulhaber kard inálisnak, mi
vel egyik pap ja "a háborúban szerzett érdemeit felha talmazásnak tekinti, hogy
államellenes és pártellenes beszédeket tartson. " 1937. június 5-én bekíséri a
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Gestapo P. Maye rt, s követel i : adja Ir ásban. hog y mit szándékozik a jövőben

ten ni. Válaszként a páter a következő ke t írta a Gestaponak:
" Kijelentem, hogy szabadonbocsátásom esetén a rám ki rótt prédikáció

t ilal om ellenére, éppúgy mint eze l ő tt, München ben éppúgy mint Bajo rország
többi temp lomaiban, alapvető megfontolás alap ján, préd ikáln i fogok. Kivált
képpen kijelentem, hogy a jövöben is meg fogom véd eni az egyházat a szó
székról az eddigi form ában és tel jes elhatározottsággal, nyí ltsággal és erőve l ,

de személ yes támadás nélkü l, az esetl eges támadás ok ell en. Tovább ra is a
máig gyakorolt módon fogok préd ikáln i, még akkor is, ha az állami hatóságok,
a rendőrség és a bíró ságok préd ikác ió imat mint büntetendő cse lekményeket
ítélnék meg, vagya szószékkel való visszaélésnek minósíten ék. Felolva sva,
el isme rve és aláírva : Rupert Mayer S. J."

1937. júl ius 22-én volt a tárgyalás . Bírái nem vol tak fana tikus nácik , hanem
a rendszer tip ikus alkalmazottai, ak ik nem aka rták bosszantani a fel ső bb ható
ságokat, de hidat szere ttek volna építen i a vádlott felé ls. A provinc iális enge
délyével, közvetlen a tárgyalás el őtt aláírattak P. Mayerrel egy kompromisszu
mos szövegel. De a ..jav ítha tatlan" páter a tá rgyalás e l ő tt így egész ítette ki a
fáradságosan elkészített iratot: ..Amennyiben ez lel ki ismeretemmel összeegyez
tethető . S ha nem lehetséges, akkor magam megye k az államügyészhez, s
jelenteni fogom, hogya megegyezés károsítja hivatalom gyako rlását, és a [ö

vöben nem ügyelhetek oly kínosan arra, menny iben egyeztethetó össze beszé
dem a t örvénnyel, és mennyire nem."

Ezek után lehetet len volt komp romisszumot kötn i : ..Mindenekelőtt az Úr
istennek van joga fölöttünk rendelkeznI. Teljesen az ő tulajdonai, testtel lélek
kel az övél vagyunk. Ezért sohasem szabad azt tenn i, ami lsten akarata ellen
van, még ha az állam követelné ls. Isten jogai szentek, mélyek és bennünk
gyökereznek'"

Az elnök megkísérelte , hogy enyhébb állásfoglal ásra bírja Mayert : ..Minden
beszédet egy bizonyos form ában kell előadni. " Mire Mayer : ..A goromba modor
nekem sokkal kedvesebb, ha bec sületes." - ..Gondolja , kellemes nekünk Itt
ülni?" - P. Mayer lronlkusan: ,J n szívesebben vagyok vádlott, rnint bíró . A
börtön számomra jobb, mint ezer előadás."

Végül is hat hónap börtönre ítélték a pátert . 1937. dece mber 26-án már
meg int a szószéken áll t. 1938. január 5-én újból leta rtóztatták, de május 3-án
amnesztiát kap . Elö ljárói és Faulhaber kardiná lis kér ik a legyeng ül t páte rt, hogy
korlátozza munkáját a gyóntatószékre és a beszélőszobára. 1939. november
3-án ismét elv iszik , és a sachsenhausen i koncentrációs táborba kerül. A 180 cm
magas férfi 50 kilóra soványodott le. De a nác ik félnek, hogy P. Mayerból vér
tanú lesz, ezért megegyezés jön létre a müncheni egyház i vezetők és a Gestapo
között : 1940. augusztus 7-től a felső-bajorország i Ettalba, az ottan i bencés ko
lostorba internálják, ahol a külvilággal semm i kapcsolatot nem ta rthat. Nehéz
szívvel engedelmeskedik elöl járóinak. ..Azó ta élő halott vagyok. Ez a halál szá
momra sokkal rosszabb miot a valóságos halál , amire fel voltam készü lve. A
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Gestapónak és az egész mozgalomnak nem tehetek nagyobb szolgálatot, mInt
hogy itt nyugodtan haldoklok , mert a kato likus nép elótt - a~ik még nem fe
lejtettek el - a Gestapo Igen jó szlnben tún ik fel. A jó emberek azt mond ják
magukban : a valóságban jól megy a sora a páternek; egészen jól , amióta a
kolostorban van. Ezek az emberek nem gondolják meg, hogy mit jelent szá
momra ez az élet itt ." A teológus HeLnrich Schlier találkozott egyszer vélet
lenü l vele a kolostorban : "Úgy t űnt nekem, fogvatartott oroszlán Ó, ak:i türel
metlenül tép i a rácsot. •

"Tovább viszem a keresztet - lrja a páter - és engesztelek, vezekelek
hibáimért, gyengeségeimért, mIg a jó lsten közbelépése el nem veszi tőlem a
keresztet. •

Ot évettöltött az etta li számkiveté sben. 1945. május 6-án elfoglalják az ame
rikai katonák Eltalt. A páter áldozócsütörtökön már a szószéken áll , de nem
a nácikró l hanem a feledésról, kegyelemröl és megbocsátásról prédikál. A 70
éves páter templom melletti kis szebá ja új ra megtel ik a r ászorulök. szegények,
nyomorultak , elesettek, pá rlák seregeivel. Még egyszer elvonszol ja megfáradt
testét mülábával az úrnapi körmenetre, a férfi kongregáoió tag jaitól körülvéve.
1945. november t -én a szent kereszt kápolnában mond ja a szentmisé t és pré
d lké], Prédikálás közben ér inti meg a halál angyala: agyvérzés következtében
elveszti öntudatát. Nem esik össze, mert állva tartja múlába.

Miben rejl ik P. Mayer nagysága? - Hltünk igazságait férfias egyenességgel,
rendületlenül , félelem nélkül vallotta és él te. Nem volt intellektuális beállltott
ságú, éppen ezért nem is tudta kimagyarázni a ".kereszt botrányát" , és nem
tudta lsten szavának élét annyira letompftanl, hogy veszélytelen legyen . Min
denkinek rendelkezésére állt, minden Inségben jelen volt. A nagyváros kisem
bere i álltak hozzá a legközelebb; lsten népének papja volt. Az egyház jogaiban
az ember jogait védte , mert tudta, hogy ahol az lsten jogait korlátozzák, ott
elóbb-utóbb szolgaságba süllyed az ember ls. Nagy volt egyszerúségében, meg
vesztege thetetlen az igazsághoz való hüségben, bátor a kilátástalan küzdelem
ben. A hivatalos egyház engedelmes fia volt. De volt véleménye a rá kirótt
számkivetettségról is: " Mi más lett volna a teendó mint engedelmeskedni, al
kalmazkodn i az egyházi hatóságok iránti alapvető beállltottságom értelmé
ben?"

Ettali némaságában is tovább vitte keresztjét. München katol ikusai megér
tették ezt : a másokért való élet élményéből és a kereszt botrányának elfogadá
sából nótt hatalmasra P. Mayer iránt i szeretetük és bizodalmuk. Nagy volt ó,
mert rendelkezett a kisemberek rad ikaHzmusával , hajthatatlanságával, az egy
szerúek rendlthetetlenségével, az igazságból élók áhí tatával. Egyenes, de nem
konok, őszlnte , nyilt becsületes, önérzetes, de nem ravasz vagy megalkuvó,
nem öntel t. Gyermekdeden hIvő ember, aki nem a túlvilággal vigasztalta a
szegényeket szükségükben, hanem hathatósan segltett, és ha kellett, koldult.

P. Mayer soha sem esett össze - mondják a münchen lek - , még a halál
órájában sem.
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AZ EGYHAZ SZAVA

A Hittani Kongregáció Instrukciója

A SZOLETO J:LET TISZTELETJ:ROL J:S AZ UTÖDNEMZJ:S MJ:LTÖSÁGÁRÖL

A Hittani Kongregáoió prefektusa, Joseph Ratz inger b íboros márc ius 1Q-én
mutatta be a Szentszék Sajtótermében a febr. 22-én kelt új dokumentumot,
amely a bioetika néhány időszerű kérdésére ad választ. A b fborosprefektus,
vázolva a dokumentum megszületését, meg jegyezte a következőket : Minthogy
a püsp ökkari konterenci ák, egyes püspökök, teológusok, orvosok és más tudó
sok a Hittani Kongregációhoz fordultak bioet ika i kérdésekkel, a dikasztérium
széleskörú konzultáclót végzett, főleg pedig az egyes püspökkari konferenciák
ide vonatkozó rneqnyüatkoz ésalt tanulmányozta. Természetesen az instrukció
elkészítésénél számolt a Tanítóh ivatal korábbi dokumentumaival (Zsinat, pápai
enc ikl ikák és beszédek, a Hittan i Kongregáció ko rábbi dokumentum ai az em
beri személy méltóságáról, abortuszról és eutanáziáról , szexu álís kérdések
ről ...).

Az instrukció B e v e z e t ő j e kifejti, azokat az indokokat, amelyek alap
ján a Kongregáció szavát hallatja a kérdéskörben . Az élettan és az orvostudo
mány újabb fejlődése folytán alapvető eti1<ai kérdések merü ltek fe l az emberi
élet eredetét és méltóságát illetően. Az Egyház az ember Irántl szeretete és
evangéliumi küJ.detése alapján szögezi le az emberi mél tóság véde lmét és a
teljes emberi hivatást védő erkölcsi alapelveket. Az erkölcsiség al apvető ismér
vei (kritériumai) mindig : az emberi személy szolgálata, eHdegenfthetetlen jo
gainak védelme, teljes javának biztosítása. Ezeket az alapelveket alkalmazza
a dokumentum a szexualeásra, a megtermékenyítésre és utódnemzésre, illetve
az emberi élet kezdeti szakaszára. Az erkölcsi ítéletalkotás két alapvető kr i
tériuma: 1) Az ártatlan emberi lénynek joga van a sérthetet lenséghez a fogan
tatástól a halá\;ig. 2) Az emberi élet átadása eredeti tett, amelyet a természet
személyes aktusnak szánt. A Tanítóh-lvatal eze ket a pontokat a KinyHatkozta
tás (Szentfrás és Szenthagyomány) fényébe állítja és leszögezi : 1) Abszolút
módon t iszte letben kell tartan i minden emberi lény életét a fogantat ástó l kezd
ve, mert az ember a földön az egyetlen olyan te remtmény, akit ls ten önm agáért
akart (f i n i s !i n s e) , és minden ember halhatatlan le lkét közvetlenül te
remti lsten . 2) Az emberi utódnemzés megkövete li a házasfelektól, hogy fele
lósen együttmúködjenek lsten termékeny (teremtő) szeretetével , és ennek a
házasságon belül, a házasfelek sajátos aktusán, egyesülésén keresztül kell
meqvalösolnla.

Ezeket az alapelveket, ill. ismérveket alkalmazza a dokumentum három
része a bicetíka néhány kérdésére.
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I. Az emberi embrió (magzat) t iszte lete. - Az instrukoió ebben a részben
leszögezi az Egyház hagyományos taní tását : ..Az emberi lényt mint személyt
t iszteletben kell tartan i léte e lső pill anatától kezdve." A mai tudomány elis
meri, hogy a zigóta , tehát a megtermékenyített petesejt már teljesen képviseli
az új emberi egyed biológ iai azonos ságát (genetikai kódját). Ez a tudományos
eredmény értékes jelzést szolgáltat ahhoz, hogy értelmileg feli smerjük az egyed
jelenlétét már az emberi élet megjelenésének első pillanatában. Az ember i
egyed személy, tehát ennek megfelelően kell tisztelni, bizt osítani kell jogait;
el sősorban élete sértetlenségét. Ezért a Tanítóhivatal elítél minden el öid ézett
abortuszt. Az emberi nemzés gyümölcse léte e lső pill anatától (tehát mihelyt a
zigóta létrejött) abszolút ti szteletet követe l : ez erkölcsi kötelesség az egész
emberrel szemben, aki test és lélek egysége. Ez az alapelv határozza meg a
többi morál is kérdést, amelyek felmerülnek az élet- és orvostudományok fej lő

désével kapcso latban.
A következőkben csak felsoro ljuk az inst rukció által röviden tárgyalt ese

teket:
- Megengedett a születés e lőtti diagnóz is, ha a használt eszközök nem jelen
tenek aránytalan kockáz atot sem az anya, sem a magzat élete és épsége szá
mára; t ilosa k, ha abortuszt idéznek elő .

- Megengedettek a gyógyító célzatú beavatkozások a maqzaton , ha ti sztelet
ben tartják ennek életét és épségét , és nem jelentenek arányta lan kockázatot.
- Nem kísér letezhetnek é lő embriókon , hac sak nincs meg az erk ölcsi. bizo
nyosság, hogy nem ártanak a magzat vagy az anya életének és épségének.
Itt is, mint minden esetben, kellőképp tájékoztatni kell a szülőket a beavat
kozásról, a vesz é lyekr ől. és szabad beleegyezésüket kell kérni. Tilos minden
nem gyógyí tó célzatú kísérletezés az embr iókon; az embeni embriók vagy mag
zatok holttestét tiszteletben kell tartani, éppen úgy, mint a fe l nőtt személye
két (nem lehet tehát kereskedn i velük) .
- Erkö lcste len olyan ember i emb rió lét rehozása, amelyet mint ..biológ iai anya
got" használnak fel. Az Egyház, miként megt iltja a szándékosan előid ézett

abortuszt, megti ltja a magzatok, mint emberi lények ellen el követett minden
merényletet.
- Erkö lcsileg t ilo s az emberi fajszaporítás technikájának alkalmazása, tehát
minden olyan technika, kísérletezés, amely semmiféle közvetlen kapcsolatban
nincs a házastársi nemi aktussal (klónozás, embr iók átültetése állati méhbe,
embriók fagyasztása, emberi és állati ivarsejtek keverése .. .). Az emberi utód
nemzés rendes módja a házasfelek egyesü lése.

II. Beavatkozás az emberi nemzésbe. - A dokumentum e második része az
i n v i t r o , a lombi kban tö rt é nő mesterséges megtermékenyítés erkölcsi
szempont ja it veszi sorra. Görög sz övat h e t e r o I ó g és h o m o I ó g rnes
terséges megtermékenyí tést különböztet meg : az elsőnél legalább az egyik
ivarsejt nem házasságban egyesült fe l e ktő l származik, a másodiknál az ivar-
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sejtek a házastelekt ől valók. Mind kettó lehet i n v i t r o (lombikban) végzett
magtermékenyités, avagy a nem férjtól vagy a férjtó l szerzett ivarsejtet beviszik
a feleség nemi szerveibe.

Az instrukció erkölcsileg meg nem engedettnek tartja a h e t e r o I ó g
mesterséges megterm ékenyitést. Szerinte ez is a "halál dinamizmusához" tar
tozjk, miként az abortusz, mivel egy részt számos megtermékenyitett ivarsejt
elpusztul , és mivel azon túl, hogy az új ember i lény nem a szülók szerelm i
egyesülésének gyümölose, nem a szül ök ivarsejtjeivel t örténi k a nemzés. A
házasságban az utód lsten ajándéka és áldása, a házasfelek kölcsönös ön
ajándéko zásának gyümölcse. A gyer meknek joga van ahhoz, hogy a szülók
szerelmének gyümölcseként jö jjön létre, hogy családban szülessék és nevel
kedjék. A társadalom java ·is megkivánja, hogy a gyermekek házasságon ala
puló családban jö jjenek vil ágra : ez a valóban fel elós gyermeknemzés egyetlen
méltó helye. A hete rológ meste rséges megtermékenyftés esetei (miként a p ót
anyák alkalmazása is) nem felelnek meg ezeknek az erkölcsi követelmények
nek.

De a dokumentum a h o m o I ó g mesterséges megtermékeny ftést sem
tartja erkölcsileg megenged etlInek. A H u m a n a e v i t a e és a F a m i I i a 
r i s c o n s o r t i o tanitá sára hivatkozva kifej ti a fele lós atyaság-anyaság,
ill etve a kereszt ény házasság alape lvei:!, hangsúlyozva, hogy a homo lóg i n
v i t r o megterm ékenyítés azé rt t ilos , mivel a magzat nem a házasfeleket test i
leg-lelkileg egyesítő szerelrnl aktus , a kölcsönös önajándékozást k·ife jezó egye
sülés gyümölcse. Erköl cs ileg még akkor sem megengedett, ha az embrió el
pusztításának veszélye és a masz.turbác ió kj van zárva. A Tanítóh ivatal már
korábban el ít élte a mesterséges megtermékenyílésnek azt a módját, arnikor
a fér jtól vett ivarsejtet beviszik a feleség nemi szerveibe: csak abban az eset
ben megengedett ez, ha a technika s e g í t i , nem pedig helyettesíti a meg·
termékenyités! (tehát a fé rj ivarsejtjének be juttatásat a feleség nemi szerve ibe).

Az instrukoió lcitér azoknak a szülöknek a szenvedéseire, akik nek nem lehet
gyermekük, vagy akik félnek vi,lágra hozni utódot, mert elöreláthatólag fogyaté
kos lesz. Az ilyen szülóket segíteni kell lelkileg, hoqy az Úrral váll alják kereszt
jüket. A tudo mányos kutatás remény re jogosít fel, mert már orvosoini tudott
számos kilátástalannak látszó meddósége!.

III. Az erkölcs és a polgári törvény. - Ez a rész azokat az erk ölcsi értéke
ket éskötelezetllségeket világítja meg, amelyeket a polgári törv ényhozásnak
tiszteletben kell tartan ia és szentesítenie kell a most tárgyalt témakörben. A
törvénynek biztositaniakell az emberi élet sérthetetlen jogait, a személy sért
hetet lenségét, a család és a gyermekek jogait. Meg kellene tiltani a az abor
tuszt, ahelyett , hogy legalizálná. Nem szabad tárnoqatnla a mesterséges meg
termékenyítést, megengednie az ivarsejtek adományozását nem házasfelek kö
zött . Meg kell til tania az embrióbankokat és a p o s t m o r t e m megtermé
kenyftést (vagyis amikor a meghalt férj ivarsejtjé'IIel termékenyíük meg az öz-
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vegyet), továbbá a pótanyák alkalmazását. A katolikus egyház arra törekszik,
hogya polgári törvényhozás a lehető legjobban igazodjék az erkölcs alapvető

normáihoz. Amikor az állami törvény az erkölcs+ törvény ellen van, el kell is
merni a lelkksmeretl ellenállás, va lamint a passzív ellenállás jogát.

Az instrukció v é g k ö vet k e z t e t é s e többek között kéri a teológuso
kat , fóleg a moralistákat, hogy mé lyítsék el ezeket a kérdéseket, és könnyít
sék meg a híveknek a Tanítóhivatal i rányelveinek követését. Tanulmányozzák
a szexual lt ás és a házasság antropológiai szempontjalt. a határk érd ések. más
embertudományok összefüggésének figyelembe vételével. Az 'inst rurkció jelzései
nem akarják megállítan i, hanem inkább serkentik a további kutatást, hüsége
sen az Egyház tanításához.

(Sz, F,)

"REDEMPTORIS MATER"

II. János Pál pápa Mária-enoikl ikája

1987. mároius 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kelt és jelent
meg II. János Pál pápa R e d e m p t o r i s M a t e r kezdetü Mária-körlevele.
A Szentatya hatodik enoiklikáját a január t-én megh irdetett Mária-évre szánta,
amely pünkösd napján , 1987. jún ius 7-én kezdód ik és 1988. auqusztus 15-én,
Nagyboldogasszony napján ér véget. A pápa maga magyarázza (48. pont) ,
hogya körlevél és a Már la-év szorosan összekapcsolódott szándékában: "Mária
különleges kapcsolata az emberiséggel arra ind itott , hogy az Egyházban meg
hirdessek egy Mária-évet Krisztus születése második milleniumának befejezé
sekor". A Szentatya hozzáfüzi: "A Már ia-évnek el kell mélyíten ie és ki kell
bontakoztatn ia azt, amit a Zsilnat mondott a Boldogságos Szüz Máriáról , lsten
Anyjáról, Krisztus és az Egyház misztériumának összefüggésében, amire ennek
az enc ikl ikának a megfontolásai hivatkoznak. Nemcsak a h f t t a n I t á s á 
r ól van sz ö, hanem a h j t é I e t r ó I is, tehát az igaz i .rnári ás lel kriségról' ,
ésped ig a Hagyomány fényében tekintve, különösen is a Zstnat által ajánlott
lelkiség összefüggésében.·

A körlevél megemlékezik még két történelmi évfordu l6ról: ebben az évben
van a II. Niceai Zsinat 12. centenáriuma, amely lezárta a szentképekról szóló
vi'tát Keleten; továbbá jövörelesz ezer éve annak, hogy Vlad imir k'ievi nagy
herceg, R u s földjének uralkodója felvette a keresztséget. Szüz Mária, akinek
szép ikonjait Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország " nemes fö ldjein" tisz
tel iik, a reménység jele lehet mindazok számára, ak1k a testvéri párbeszédben
el akarják mélylteni a hit engedelmességét.

Végül hozzáértök megjegyzik, hogy az enciklika megszületésében része volt
Wojtyla pápa személyes Mária-t iszteletének. Püspöki jelmondata - T o t u s
t u u s - pápává választása után is lelki programját foglalja össze: II. János
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Pál pápai el mer ében a keresz t mellett ott láthatjuk a nagy M betűt , amely Mária
monogramja.

Tulaj donképpen ezzel a látomással nyí li\< a körlevél : Már ia a kereszt tövé
ben; a Megváltó Any jának pontos helye van az üdvösségtervben, Krisztus és az
Egyház misztériumában.

A Szentatya ezt az alapgondolatot fej ti ki a Zs>inat nyomán, mintegy kom
mentálva a L u m e n g e n t i um , az Egyházról szóló konstitúoió VIII. feje
zetét (52-69. pon tok): "Isten Anyja, a Boldogságos Szüz Mária, Krisztus és az
Egyház misztériumában." Másrészt mintegy kklgészíti, továbbfejleszti a R e
d e m p t o r h o m i n i s kezdetü, el ső enoikHkája (1979) tematikáját. Ebben
a Pápa Jézus Krisztusról, az ember Megváltójáról, Jézus müvéről és egyete
mes küldetéséről írt; most a Megvá ltó I:desanyjára Irányítj a a figye lmet , akit
az ősi ant ifona így szólít meg: "Alma Redemptoris Mater ( Áldunk, Odvözítőnk

Anyja) . . ." Már iáról szól, akit VI. Pál a Zsinat 3. ülésszakát lezáró beszédében
(1964. nov. 21) "az Egyház Anyjának" hirdetett meg.

A 'körlevélben a Pápa sajátos stí lusa szerint körkörösen fejti ki a temati kát;
az egyszer megfogalmazott kijelentéseket megmagyarázza; a motívumok vissza
visszabé rnek, mint a szimfóniában. Felhasználja a Szentírás és az egyházatyák
taní tását, valam int a Máriára vonatkozó kato ükus teológia gazd ag örökségét,
de mi,ndig a L u m e n g e n t i u m VIII. fejezete marad a vezérfonal. Az en
cikli ka három részre oszl ik :

I. Márla Krisztus misz tériumában: A Pápa itt három bibliai kifejezést elemez :
" Kegyelemmel teljes", "Boldog vagy, aki hittél" , " Ime, a te anyád". Az encik
lika a Máriára vonatkozó tant szorosan a kr isztológ iával összefüggésben bontja
ki. Mert "egyedül Kr isztus misztériumában világosod ik meg te ljesen lsten Anyja
( T he ot o k os z) misztériuma".

II. Isten Anyja a vándorló Egyház középp ontjában: Az Egyház, a térben és
időben, a világtörténelemben mintegy Mária nyomában ha lad, ak i "a hit zarán
dok útját járta. Fiával való egybetartozását hüségesen váll alta egészen a ke
resztfáig " (LG 58). A Szenbatya a Zsinat e szava ival fog lalja össze az Egyház
Máriára vonatkozó tanítását.

A II. rész tulajdonképpen Már ia kettős kapcsolatát, Kr isztus és az Egyház
miszbériumához való viszonyát mélyí~i el. Már ia egyben az előkép, az örök esz
ményk ép a keresztények számára. A helyes krisztológ ia i és egyház tani össze
függés ben Mária t isztelete nem akadályozza a keresz tények egységtörekvésé
nek további előrehaladását (Bizonyos protestáns részről felmerü lt krittkák nem
megalapozottak, ha az Úr Anyja helyé t Krisztus misztériumában szemlélj ük I).
Végül a "Magnifi cat" megtanít bennünket arra, hogy a szegényeknek juttas
suk az elsőbbséget szeretetünkben és gondoskodásunkban.

III. Márla anyai közvetítése: Az " Úr szolgá ló leánya" az Egyház és minden
keresztény életében különleges és rendkívüli közvetító szerepet játszik, de
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úgy, hogy semmit sem vesz el az egyet len Közvetftó szerep éból és mélt6ságá
ból, hiszen Mária Knsztusban gyakorolja a közvetítést, amely teljesen a Köz
vetí tőhöz van rendelve. Mária közvetftése istenanyaságából fol yik : a K özvet ít ő

Krisztuséból részesedik és neki van alárendelve. Ez az anyai közvetítés azt
valósí tja meg az Egyház életében és történetében, amit már a kánai menyeg
z ön mondott szava i kifejeznek: "Tegyétek azt, amit mond nektek!"

Azt mondhatjuk, hogy az egész kör levelet egy alapvető gondolat fogja ösz
sze, ez ad neki lendületet : M á r i a h í t e . Az Egyház Má~iával a hit zarán
dokútját járja. Ha valaki nyitottan és a lényegre figyelve tanulmányozza az
enc ikl ikát, észreveheti, hogy egyáltalán nem nehezí1li meg az ökurneníxus pár
beszédet, hanem inká b b elhárít bizonyos nehézségeket, rámutatva a katolikus
Mária-tiszte let kr isztológ iai alapjaira ......

Márc ius 25-én, a szerdai általános kihallgatáson a Pápa maga jelentette
be a Mária-kör levelet és néhány szempontot adott kel etkezése és célja meg
világít ásához. "Hosszú idő óta gondolk odtam rajta - mondotta - , hosszan ér lel
tem a szívemben. Most köszönetet mondok az Úrnak, me rt megenged te. hogy
ezzel szolgáljam az Egyház gyermekeit, válaszolva azokra a v árakoz ásokra.
amelyek különböző je lek révén eljutottak hozzám.·

A Pápa megmagyarázta, hogy körlevelében egységet alkot a krtszto lógiai ,
egyháztani és mariológ iai szempont: az Egyház Már~t Jézuson keresztül szem
lél i, Jézust ped ig Márián keresztü l. "A hit zarándoklata, amely a Boldogságos
Szűz megélt tap asztalatának összfoglalata, mutatja azt az utat, amelye t a Má
ria-év során az egyház végigjár a Magn ificat fényénél. Ezen az úton haladnak
majd mindazok a férf iak és nők. a~ik őszintén egyháznak érzik magukat és
ezért teljes je lenlóségükben felm érik az új i dők követelményeit." A körlevél a
Mária-év ünneplésére készülő katolikus egyháznak szól, de ugyanakkor szö
csöve mindazoknak, aklik a keresztények egységét óhajt ják, sőt lényegében
nyitott az egész emberi nem telé , mivel a Megváltás titkának kozmikus vetüle
tét is érinti. Az egyház szolidár is az egész emberiséggel, fö ldi zarándokútján
együtt halad minden emberrel, akik a k étezred ik év küszö bén meg akarják
menten i crálizációnkat.

(Sz. F.)

A VASÁRNAP J ELENTOS~GE A PLURALISTA TÁRSADALOMBAN

A Kanadai Püspöki Konferencia lel kipásztori megfontolásai

Kanadában egyesek azt kívánták, hogya blrösáq függessze fel a vasárna pi
kereskedelm i tilalmat. Egy pluralista társadalomban miért különböztetnénk
meg ezt a napot a többitől? Nem "kényszerülnek ezáltal a nem hlvők is a ka
toli kusok szokásait követni?" Hátrányok származnának abból. ha vasárnap is
nyitva áll nának az üzletek vagy talán hasznos is lenne a nép ell átására?
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A kanadai püspökök szükségesnek látták, hogy nyilatkozzanak a kérdésrő l ,

illetve a kérdések mögött meghúzódó alapelvekr ő l . Szavukat a katolfk us h í vő

kön kívül minden jó indulatú emberhez is irányí tották, mert a kérdés érinti az
egész társadalmat. Ezt a nyilatkozatot közöljü k csaknem teljes egészében.

Az Úr napja és a vasárna p egy szekularizál t társadalomban
Legtöbb keresz tény a hét el ső napj án ünnepl i Krisztus feltámadását. Ekkor

fejezzük ki állandó függésünket Istentől, mindenek teremtőjétől, s kü l ő nö ské p

pen ,is hirdetjük, hogy Kr isztus az ura mind ennapi életü nknek. Ezen az ünnep
napon gyúlünk össze, hogy hallgassuk lsten szavát, dicsérjük őt , s ki fejezzük
hálánkat. Üdvösségünket ünnepeljük Krisztusban, s örömünk elővéte l ezése az
élet teljességének, amellyel meg fog ajándékozn i örök birodalmában.

Számos kanadai osztozik ebben az életszemléletben. KIvánják tehát, hogy
kife jezést nyerjen országunk törvényhozásában : legyen ez a nap az ~s t en t i s z

te\.et napja , s mentes minden kereskedelm i tevékenységtől. Azonban soksz ínű

és pluralista társadalmunkban nem rnindenk lnek ez a felfogása. Egyesek a hét
másik napján ünnepelnek; mások nem látják szükségesnek, hogy valamil yen
napot szenteljenek lsten dicsőségére és hálaadá sra. Ha tekin tetbe vesszük a
különböző véleményeket és a társadalomban végbement változásokat, úgy tű

nik, hogya törvény, amely tiltja a keres kedést vasárnapokon, nem igazolható
azzal, hogya keresztények nagy része az Úrna k fen ntartott napnak tekinti.
Mindez mégsem jelenti azt, hogy a vasárnapot egyenlőnek tekinthetjük bár
mely ik más nappal.

Már pusztán emberi szinten ,is több ok igazolja, hogy a hét egyi'k napja
mentes legyen a munkától és a kereskedést ől. Ezek az okok olyan felfogásra
épülnek, amelyet egyaránt elfogadhat a társadal om minde n hívó és nem-h í vő

tagja. Minden ikünk vágyód ik olyan munkaprogramra, amely tis ztele tben tart ja
a személy igényeit és élettorm ált. Amikor mi a vasárnapot az Úr napjának te
kintjük, megerősítjük és igazolju k ezt a vágyat. Az emberek nagy többsége
készségesen elfogadja, hogy versengő és tú lfeszített társadalmunkban hetente
legalá bb egy napra kiszabaduljunk a napi munka szorí tójából. Ebben a meg
győződésben osztoznak azok , akik hisznek Jézus Krisztusban , de mások is.
Amint II. János Pál állítja az emberi munkáról szóló enc ik likájában : jogunk
van a pihenésre. Az embernek szüksége van arra , hogy megáll jon , s felfrissít se
testi-lelki energiáit.

De nemcsak az szükséges, hogy legyen egy pihenőnapunk. Nem kevésbé
fontos, hogy ez a nap a másokkal való találkozás és kapcsolatteremtés nap
jává váljék. Ha az emberek ugyanazon a napon pihennek, fenn tart hatják és
meg is erőslthetrk kapcsolata ikat és közösség i éle tüket. At kell törni minden
bezárkózást, amely veszélyeztetheti az egyén harmonikus kite ljesedését. A
tetszés szerint választott pihenönap csak fokozná a zárkózottságra való hajla
mot és az lndlv ldualizmust, amely már úgyis eléggé elterjedt társadalmunkban.

A találkozások és a személyek , közösségek közötti kapcsolatok összetartó
erők a családi életben is. A vasárnap az egyetlen alkalom, amikor talá lkozha t-
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nak a családtagok és barátok. Ha a hét bármelyik napja lehetne pihenőnap. az
üzletekben dolgozó szülök már a hétvégeket sem tölthetnék együtt gyerme
keikkel.

Nem gyakorolnánk jogtalan nyomást a családokra, a társadalom alapvető

szervezetére, ha megszüntetnénk a vasárnapi pihenónapot? A családnak szük
sége van a közös pihenőnapra, hogy szorosabbra fúzhesse a házastársi és
szül öl kapcsolatokat. Ezt állította nemrég a kiskereskedelmi dolgozók ontár16i
szakszervezete.

A belső felfrissülés napja
Az előírt szünnap nemcsak testi és lelki energ iákat frissít fel. Az igaz i

szünnap, a pihenés , a szabad idő vagy ahogy zsidó testvéreink mondják: a
"shalom" egész valónkat újítja meg. Békét teremt Istennel, önmagunkkal és
az embe ri közös ség tagjaival. Ebböl a szemszögből pihenőnapunk kiváltságos
alkalom arra, hogy elmélyülhessünk létünk alapvet ő értékeiben. Lehetővé teszi,
hogy kíszabadu llunk mindennapi elfoglaltságainkból és így figyelmünket leg
magasabb eszményeinkre ford íthassuk, nagyobb elhatározással követhessük
le lkiismeretünk hívó szavát. Ezen a napon lehetőség nyHik arra, hogy felfed
hessük magunkban azt, ami a legszentebb és legelidegeníthetetlenebb. Ilyen
értelemben beszélhetünk a vasárnap "szen tségé ről" , "szent" jellegéről minden
kanada i számára .

A mindennapi élettől való eltávolodás azonban nem jelenti azt, hogy vasár
nap menekülnünk kellene a világtól , s vissza kell vonulnunk valamiféle csen
des öbölbe. Ellenkezőleg: a vasárnap összeszedelttsége készít fel arra, hogy
még határozottabban és bátrabban szolgálhassunk felebarátunknak a hét folya
mán. Ez a nap segít abban is, hogy rendet teremtsünk mindennapi élej ünkben
s megta láljuk integritásunkat. RöV'~en: újjáteremtődés ez a nap (re-création) ,
hogy újrakezdhessük életünket.

A közös szünnap ünneplése eszköz arra, hogy megerősíthessük társadal
munk alapértékeit és Idfejezhessük személyes és közösségi fe lfogásunkat a
világról, az emberiségről. Mindannyian 'ismerjük társadalmunk hajlamát, azt,
hogy előnyben részes üt a gazdasági értékeket. A gazdagság és az anyagi si
ker az általános jólét kulcsaként s a jó társadalom mércéjeként szerepel. Ha
mind a hét napon kereskedhetünk, nem sodródunk még tovább ezen az úton?
Nem helyez ünk minden hangsú lyt csak a jólétre? Nem szenved kultúránk régó
ta a fogyasztási láz uralm ától? Nagyrészt üzletté váltak már a szabadidő alkal
mai és a sportrendezvények ls! Szinte semm ilyen alkalom nincs már az érdek
nélkü li személyes erőfeszítésre, következésképp a személyiség k'iteljesedé
sére. Végeredményben ugyan is a szabadság túlhajtása, hajszolása adás-vevés
hez és rabsághoz vezethet az emberi kapcsolatok kifejlesztésében, jóllehet
ezek jóval felette állnak minden gazdaság -i eredménynek. Társadalmunk azzal,
hogy csak a nélkü lözhetetlen szo lgáltatásokra korlátozza vasárnaponként a
kereskedést, bizonykodik arról , hogy a terme lési folyamatoknál többre értékeli
az emberi személyt. Ez a nagyrabecsülés arra a meggyőződésre támaszkodik,
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hogy az ember i élet nyitva áll a transzcendensre. Innét nyeri végső értéké t és
érte lmét, amely felülmúl minden gazdasági mozgató erőt. Nemrég Angliában
is vita folyt a vasárnap i üzleti élet körül. Hume kard inális nyilatkozata szarlot
döntő jelentőségű, hogya személyt helyezzük értékskálánk leg felső fokára:
"Az az elvünk, hogy az ember többet ér minden kínálatnál és keres letnél: a
társadalmi élet felü lmúlja a kereskedelmi cseréket ... Az igazi humanizmus
ilyen távlatot követel. "

Ha a vasárnapot a személy jó l-éténekszenteljük, jobban megértjük, hogy
az élet nemcsak kihívás, hanem mindenekelőtt ajándék. Ipari s ,,·ipar-után i"
társadalmunkban felül kell emelkednünk azon a hatalmas nyomáson , amely
szünte lenül arra ösztökét, hogy megállás nélkül újítsunk. Egyéni és közösség i
pihenőnapunk, a vasárnap olyan nap legyen teh át, amelyen megszabadulunk
minden termelést és jövedelmet célzó szolga i feladattól. Ezért tekintjük ezt a
napot az ingyenesség, a szeml élödés, csodálat, ima és hálaadás napjának. Az
általános és szüntelen sürgölődés helyett a vasárnap kiváltságos percekké vá
lik, hogy önmagunkat ragadhassuk meg, s így létezz ünk. mielőtt birtokolnánk.

Vasárnap a közös pihenés és úJJászUletés napja

Plura lista társadalomban élünk, amelyben ma 'in kább a hagyományra sem
mint a vallásos meggyőződésre épül a törekvés , hogy a vasárnap legyen a kö
zös pihenőnap. Sokan, főleg a különíéle munkásmozgalmak hangsúlyozzák,
hogya nép tudatába begyökerezett felfogás szerint vasárnap a heN pihenő

nap. A vasárnap kul túránkhoz tartozik, amelyet a múltban a keresztények ala
kítottak ki. Ok ma is jogosan vesznek részt ebben a folyamatban, egyéb vallá
sok tagjaival együtt, sőt azokkal , akiknek más a felfogásuk a világról.

Teljesen világos , hogyegyeseknek vasárnap is munkába kell állniuk, hogy
a közösségnek biztosítsák a legszükségesebb szolgáltatásokat. Teljes meg
becsülésünk és támogatásunk azoknak , akik ellátják ezeket a teendőket : fontos
szerepet töltenek be a közösség életében. Ügyelni kell azonban, hogy kárt ne
szenvedjenek a szükséges pihenésben, bármilyen munkát is töltenek be.

Hosszú távlatban nem anny ira a törvény ereje, mint inkább a nép akarata
biztosíthatja a vasárnap sajátos jellegét. Még nem is régen azt képzelhettük,
hogy egyszer s mindenkorra rögz ítve van ennek a napnak a szerepe. S közben
nem egyszer, szükség nélkül , ezen a napon vásárolunk be, hozzájárulva ezzel,
hogy vasárnapon is egyre 'inkább a haszon, nem ped ig a személyek érdeke
álljon középpontban.

Keresztényi hivatásunk, hogy megőrizzük a vasárnap teljes jellegét. Megen
gedik-e, vagy nem vasárnap az üzletek nyitva tartását, lényegtelen, ha mi mjnd
nyájan úgy ünnepeljük meg, mint az Úr napját. Az ősegyház híveinek példájára
jöjjünk össze ezen a napon, hogy ünnepelve emlékezzünk meg az Úr haláláról
és feltámadásáról. Jelentős napnak kell maradnia a vasárnapnak minden ke
resztény számára: a megtérésé, az imában töltött id őé , az lsten szaváé. Az
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egész teremtés nevében kl kell fejeznünk ezen a napon hálánkat lsten jótéte
ményéé rt, és +mádkozNI minden ember jólétéért és üdvösségéért.

A vasárnapi szentmise a katolikus egyház életében a d icséret és az imád
ság legemelkedettebb formája. Amikor tehát összejönnek vasárnaponként a
hivek, dicsérik Istent, és az Úr feltámadását ünnepl ik, lsten szavát hallgatják,
amelyben életet és világosságot találnak; Testében és Vérében részesednek ;
együtt fede~bk fel , hogy formálja raj tuk keresztül az Úr az új eget és földet. Ez
a szent istenti sztelet a keresztény közösség életének, főleg pedig egyházköz
ségének középpontja és csúcsa.

A vasárnap ünneplése azonban nem fejeződik be a szentm ise végével. Na
gyon rosszul fognánk fe l a vasárnapra vonatkozó parancsot, ha kizárólagosan
csak misehallgatási kötelezettséget látnánk benne. Az euchariszbia ünnep lése
a felf rissülés és új lendület megszerzése, amely messze túllépi magát a vasár
napot.

Megerósödve az új teremtés ü n nepl é s é t ő l . amelyet lsten Krisztusban nyil
vánított ki, főleg vasárnaponként csatlakozunk más vallású testvéreinkhez is,
hogy újjá teremtsük tes ti és lelki erőnket. Hitünk szerint az ember lsten kép
mása: méltósága vasárnap külön is sürget, hogy felfedezzük egyéni és közös
ségi élet ünk azon területeit, amelyeken hagytuk, hogy az anyagi vágyak el
uralkodjanak. Mint Kr isztus tan ítv ányaira, aki mindannyiunkat nevünkön nevez,
az a feladat hárul, hogy vasárnap külön erőfeszítést tegyünk személY'i teljes
ségünk újrafelfedezésére, s egyszersmhnd elik.ötelezzük magunkat olyan tevé
kenységekre, amelyek tovább humanizálják a társadalmat.

Vasárnap ünnepeljük azt Ls, hogy lsten gyermekeivé fogadott , és népéhez,
az Egyházhoz tartozhatunk. Kill/áltságos ' i dő tehát arra is, hogy k>ifejezhessük
bensőséges egységünket Kr isztusban s rajta keresztül családunkkal valam int
környezetünkkel. Ezen az úton haladva eljutunk oda, hogy a vasárnap a talál
kozás, a kölcsönösség és egymás megértésének al'kalma és ideje lesz.

Magától é rtetődő tehát , hogy az Egyház fiainak, a keresztényeknek első

ként kell a vasárnapnak teljes és az igaz értelmet adn iuk .

Hiba-kIIgazítás: Bár nem idegen Pázmány Péter stilusától a tökszár és a páf
ránylevél , a 73. szám 98. oldalán felülről a 4. sornak a következőnek

kelle tt volna lennie :
vonalait, hanem egyben utat is nyitottak a további kutat ás irányába.

0Jranyomások:
1. A szegények orvosa: Batthyány-Strattmann László. 3. kiadás .

Beszerezhető a "Szolgálatnál " (A-1030 Wien, Gerlgasse 10/3)
2. Blanár Mihály : Pló atya. Bővített kiadás. Beszerezhető :

P. Dr. Radnai Tibor, Kapuzíner Kloster (A-10tO Wien, Tegetthoffstrasse 2)
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ESZMI::K ÉS ESEMÉNYEK

REM~NYS~G ~S ELLENTMONDÁS JELE

A pápa déi-amerikai útjáról

II. János Pál rendíthetetlen energ'iáva1 tesz eleget Krisztustól kapott meg
bízatásának: " ... te er őstted majd meg testvéreidet " (Lk 22.32).

Küldetése els őserban a hívó népnek szól. S ez mindenhol kitöró örömmel .
lelkesedéssel fogadja; Krisztus legfóbb képviselójét látja benne. Jelenléte a
remény jele: lsten nem hagyja el népét. Péter ma is látható egységet teremt a
hat kontinensen szétszórt helyi egyházak között. Neki és rajta keresztül az
egyes országok és vidékek katolikusai összes testvérejknek elmondhatják örö
merket, szorongattatásabkat. kéréseiket és jajkiáltásukat. A pápa személyes
kisugárzása de fóleg az egyházban betöltött szerepe felerósíti ezeket a hango
kat. s eljuttatja a világ'i vezetőkhöz valamint más vidékeken élő keresztény k ö

zösségekhez.
Ez utóbbi szempontok érvényesülésével azonban újabb távlatok is nyílnak.

A Szentatya az evangélium szellemében válaszol a helyi egyházak kérő, sür
getó megnyilvánulásaira. A hívó nép és vezetöi Igy is értik üzenet ét, útmuta
tásait. Akadnak azonban olyanok is (a hívók közül kevesen; inkább klv üláll ók),
akik ev~lág,i. politikai vagy anyagi érdekeik szövetségesét szeretnék megtalálni
a pápában. Csalódnak tehát. amikor - szerintük - a pápa túl keveset vagy
túl sokat mond: a Szentatya fellépése. beszédei. intelmei zavarják köre iket.
Igy válhat a pápa - Krisztushoz hasonlóan - az ellentmondás jeiévé (Lk 2.34).
Annál 'is inkább. mert II. János Pál nem szűrrsk meg hangoztatni. hogy Jézus
az egész emberiséget váltotta meg (Redemptor hominis) : a megváltás gyümöl
cseinek k.i kell tehát áradnia az ember egyéni és közösségi életére. a család
ról és társadalomról vallott felfogására. s a szeretetnek kell uraikódnia az
egyének és nemzetek között, Nincs jogosultsága az önzésnek és igazságtalan
ságnak. a gyúlöletnek és a hi~allók üldöz és éne kl

I:rthetó tehát. hogy míg a pápa elsó látogatásai kor a tömegtájékoztatási
eszközök jobbára egyhangúan csak a lelkesedést tükrözték. utóbbi találkozá
sainál egyesek már bizonyos előszeretettel s egyoldalúan az eviilági érdeke iik
ben csalódottak hangját próbálják világgá kürtölni. Ez a "csemege". aminek
még az is mellékterméke lehet. hogy "semlegesíti a pápa befolyását": ha el
lenvélemények 'is t ökner ülnek. talán nem is kell annyira szívünkre venni. amit
mond és hirdet.

A Szentatya múlt évi dél-Iranclaorszáql útja után még csak a grenoble-í
püspök. Msgr. Matagrin emelte fel szavát egyes tömeqtéj ékoztatási eszközök
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töredékes és részrehajló tudositása ellen. "Az evangé lium log ikája" c. nyilat
kozatában emlékeztette híveit , hogy már Kr isztus alakját is érték hasonló tor
zitások. A legu tóbb i chilei látogatáskor azonban már a Vat ikán i Rádió vetette
a tömegtájékoztatási eszközök szemére, hogy csak szenzációt hajhásznak
jelentéseikben. Feltette a kérdést: "A televízió teljhatalmának korában van-e
még valak i, aki zavartalanul elgondolkodhat a pápa látogatásának mélyebb
értelméról?"

A h fradások ugyan is azt a benyomást keltették. mintha a Játogatásnak első

sorban polit ikai jell ege lett volna, s emiatt lett a pápa legkényesebb és leg
nehezebb válla lkozása. Tagadhatatlan, hogy mind Chilében, mind Argentíná
ban a h ívő kato likusokat le~k'i li.smereti problémák elé állítja a fennálló pol ,it1ka:i
rendszer.

S nem volt kényes a pápa helyzete Hollandiában és Nicaraguában? Nem
hallottuk a pápa szavát, aki kifejezetten hangsúlyozta, hogy "az evangé lium
mal a kezében" megy Chilébe?

- Rövid beszámolónkban csak néhány pontot emelhetünk kii a chilei és
az argentínai látogatásból. Mindenekelőtt Kön ig Elfr,iede nővér beszámolóját
közöl jük Santiagóból (Chile), aki valamikor a megboklogl1lt MaroSli atya tanit
ványa volt Spittalban:

" Hosszú ldön keresztül, csaknem egy é'v'19 készitették fel a chi,lei püspökök
a népet a pápa látogatására. Mindenekelótt imára, mégpedig a rózsafüzér
imádkozására szólítottak fel mindenkit. S ezt meg is tettük rrrinden összejöve
tel és szentmise végén: legalább néhány tizedet el imádkoztunk közösen. Ezen
felül 9 füzetet adott ki a Püspö ki Kar különb özö témákról. A k isközösségek
ezeket olvas ták át és beszélték meg, tanulmányozták. Két héttel a pápa ér
kezése előtt pedig a rád ió és a televízió közvetitett el ők észítő programokat.
Ezeket 10-15 személyből álló csoportokban tárgyalták meg a hívek.

A chile i nép nyílt szíwel és tárt karokkal fogadta a Szentatyát. Itt-tartóz
kodása örömmel és békével töltött el mindnyájunkat, főképp ped19 új reményt
hozott. Az utcák túlcsordultak a néptől, ahol órákon keresztül türelemmel és
lelkesedéssel várták érkezését: mindenki kereste a helyet , ahonnét jobban
láthatja. A tá rsadalom rninden rétegéhez volt szava, s mPi1den csoport kép
viselője a nagy n~lvánosság előtt mondhatta el a Szentatyának, hogy mi nyom
ja a szívét. Nem maradt üresen talpalatnyí hely sem a rendezvényeken, de B

legtöbben (500.000 ember az ország 12 millió lakosából) a munkásoknak és
parasztoknak bemutatott szentm isén vettek részt . ~rthetó, hogy ekkora tömeg
ben akadtak csoportok, akik saját cél ja ikra próbálták ldhasználn' és zavarni a
rendezvényt. Ez történt a Consepsion nevú város peremén rendezett találko
zón, ahol egyesek köveket hajigál1ak, amire aztán visszavágott a rendőrség,

bármennyire próbálták a papok lecsendesfteni a két oldalt. A történtek miatt
a püspökök mélységes sajnálatukat fejezték ki a televízióban, mert ez a maga
tartás nem felel meg a chi;\e,i nép nagy többségének.
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A ráct16 és a televízió jóvo ltából az egész nép együtt lehetett a pápával,
jóllehet személyesen mégsem rnehetett el míndeokl az ünnepségre. A közvett
tések élesek és tiszták vokak.

Egyre Inkább eluralkod ik az a meggyóződés, hogya hit valóban újra felé
ledt a nép szívében , amelyet csak a XVI. században evangelizá ltak . A pápa
látogatása mhndenhol a beszélgetések központi témáját képezte . A családok
ban, a tax iban, a foclrászüzletben, autobuszokon Ici-ki elmondja, hogy mit lá
tott. mit tapasztalt. Bízunk abban , hogy mindez mély gyökeret vert a lelkek
ben.

Hogy mHyen nyí lt és emelkedett hangulatban folyt le a látogatás , azt jól
szemlélteti a fiatalok egyik képviselőjének, Filamir Lavanderosnak az i1júság4
találkozón elhangzott, s a pápához címzett beszéde :

János Pál, szerétett Testvérünk és Barátunkl
EI szeretném mondani Neked , hogy kik vagyunk , és hogy mit érzek, miként

élek én, a nép egyik fiatal tagja . Fiatalok vagyunk, aloik hiszünk Jézus Krjsztus
ban, s elköteleztük magunkat ebben a hitben. Talá lkoz tunk az élet Urával, aki
elkísér minket útjainkon, velünk jár. Rátaláltunk az Egyházra,alci befogad és
támogat m'n'ket: megajándékoz az élet, a szö , a részvétel és hit forrásaival.
Megengedi, hogy lsten gyermekeinek érezzük magunkat, milvel meggyőződé

sünk, hogy azok is vagyunk. Megenged i, hogy ebben a pillanatban a történe
lem protagonistái lehessünk. Sokan vannak a hozzánk hasonlók. S nekünk,
fiataloknak sok a problémánk, csalódások és félelmek környékeznek, ugyan
akkor azonban elkötelezettek vagyunk a hitben is, és képesek arra, hogy sors
közösséget vállalj unk másokkal.

Nem könnyú é lni, amikor mindenüt! a "ha lál uralm át" tapasz tal juk. Szemé
lyemre nézve pedig azt mondhatom Neked, hogy szenvedek, sírok, szomorúan
énekelek és vigadok, mert egy nép, mindannyiunk népe gondol<%al küzd és
megpróbáltatásokat él át.

Amikor együtt vagyok baráta immal, a nép fiataljaival, szüntelenül hallom,
mennyi hiányt szenvednek, nincs emberhez méltó életük, s emiatt családjaik
is szétzilálódnak.

Ennek következtében veszendőbe mennek a kifejlödésünkhöz szükséges
alapadottságok lis, hagyományainktól Idegen elemek szegényeslt ik el kulturá
lis önazonosságunkat : a fogyasztási láz, a kábítószerek élvezete, az alkoho
lizmus, az egyéni önzés és a nemtörődömség . Megtörténik az is , hogy levert
ség uralkodik el rajtunk, csüggedni kezd reményünk. Messzinek tún iik az a
kor, amelyben megvalósíthatjuk eszményeinket, s az állandó sikertelenség
fáradttá tesz, ami megtöri erőnket .. .

S mégis azt mondom Neked, János Pál, szeretett Barátunk, hogy minden
nek ellenére álmaink megmaradnak, mert remélünk egy jobb j övő eljöve telé
ben. Erősek vagyunk, hogy küzdve, de mosolyogva halad junk előre, mivel igaz
ságosabb és szolidárisabb vi·lágot akarunk: a hazugság helyett igazságot, meg
osztottság helyett békét, halál helyett szabadságot."
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A pápa argentinai látogatásában sem hiányoztak a kényes pontok. Egyesek
nek még fájt , hogya pápa 1982-ben az angolokkal vfvott háború és a katona i
kormány idején kereste fel az országot. Mások féltek, hogy "beleavatkozik" a
családjogi törvényhozásba (amely megengedné a válást), s amelyről éppen
akkor folytak a vJták a par lamen tben . Az e lső pontot mind a Szent atya, mind
az argentin vezetők úgy kerü lték meg, hogy több ször visszatértek a Szentszék
nek 1978-ban végbev itt és srkeresnek mondható közvetftő szerepére Argentína
és Chile között . Nem maradhatott viszont néma a pápa a család kereszt ényi
felfogásáról folyó vitában : ls mételten leszögezte az Egyház véleményét és el
veit a válásról , anélkül természetesen, hogy beleavatkozott volna a törvény
tervezet részleteloe.

A csúcspont azonban - írja Buenos Airesből P. Pesti József jezsuita atya
- az itteni világ-ifjúsággal való ta lálkozás volt. Áll ez a résztvevők számára és
hatósugarára vonatkoztatva is. A talá lkozó este 9 órakor kezd ödött és kb. há
rom óra hosszat tartott . A pápa a beszédé t három részre osztotta : először az
argent in f iata lok problémáit elemezte , utána a dél-amerikai ifjúságét, s végül
kitért a vMg if júságának főbb kérdése ire. Az argen t;n f iata lság egyLk szóviv öle.
Tapla Oecíl la, örömét fejezte ki, hogyapápát most "háborútól és di'ktatúrától
mentes körü lménye k között" üdvözölhetek. Szavait óriási tapsvihar követte.
Ugyanolyan ujjongás és taps dübörgött fel , amikor a pápa - mintegy válasz
ként - hozz áfűzte blvatatos beszédének szövegéhez: "Ne álljon többé szembe
testvér a testvérrel, ne legyenek többé elhurcol tak és eltűntek; ne legyen többé
helye a gyűlölködésnek és az erőszaknak, hanem mind Ig tartsák t iszteletben
a személy mélt6ságát." A második beszéd végén nagy keresztet adott át a
pápa a konli.nens fiatal ja inak: ez szimbo lizálja elköte lezett ségüket a földrész
új ra-evanqet lz éláséra. A Ilarmadik rész mottója a "szeretet oivHizációja " volt.

A Szentatya szavai és gesztusai mély benyom ást gyakoro ltak a fiata lokra :
ezrek V'iHasztották át imádkozva és énekelve az éjszakát ott , ahol a tal álkozó
volt: az evenidán (sugárúton) , ahol másnap reggel 9-kor k ezdöd ött a virág 
vasárnapi szentmise. Ez is több mint három órát tartott, s a becslések szerint
egy millló ember vett rajta részt. De mindkét fél bírta : a pápa is, és a fiatalok
is. Nehezen akartak véget vetni a tal álkozásnak. Hogy távlatilag rnlíyen lesz a
látogatás hatása a fhatalokra, azt még nem tudom. De rem élern. hogy maradan 
dóan vésődött a szl vükbe!"

R.

MÁRIÁT DICS eRJE LELKONK

Asszony, aki többet dalol, mint beszél

Majdnem két és félezer éwel ezelőtt t örtént, a görög városállamok id ejé
ben. A maroknyi Mélosz sziget lakossága fellázadt Spárta központosító zsar
no~i hatalma ellen. A büntető hadjárat persze nem maradt el. Olyan büntetést
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szabtak a kois Mélosz sziget lakóira , amilyent csak a szellem és szabadság
szerelmesei, a görögök tudtak legnagyobb büntetésként kiróni, de azt elszen
vedni ls. - Igy szólt a szűkszavú, hallatlan büntet és: "Fiavk és leányaik nem
tanulhatnak muzsikátl" A szellem és szabadság bűvöletében a görögök meg
érezt ék. hogy egy népet nem lehet tönkretenni add ig, mig dalolni tud . - Egy
kic5'~t igaz ez egyén i életünkre ls. Legalább anny ira ~en , hogy akinek a szivé
ben ntncs muzsIka s nem fakad dal, az könnyen válhat lelketlenné. Viszont
akinek tiszta dallal van tele a szíve, annak a lelkét könnyen birtokba veszi az
lsten.

Emberi gondolatfűzése1< ezek, jól tudom. De talán mégis érzéke ltetnek va
lamit annak az evangéliumi ténynek elgondolkodtató valóságából, hogy a su
galmazó Szentlélek Úristen úgy mutatja be Már iát, a Szentírás Asszonyát, mint
"dalos Asszonyt "! S nem úgy, mint "beszédes Asszonyt" . Ponto sabban kife
jezve: mindazok a szavak és megnyilatkozások, amiket a sz üzanya ajkáró l le
jegyez a Szentírás, felét sem teszik ki a dalnak, a rnuzsékatörténet klgtisztább
és legfönségesebb egyszólamú énekének, amit O megváltásunk böJcsódalaként
énekel, a Magnificatnak!

" Lelkem maqasztalja az Urat,
és szivem ujjong megváltó Istenemben,
mert letekintett alázatos szolgálójára .
Lám, mostantól fogva boldognak hirdet m1nden nemzedék,
mert nagyot tett velem Ő, a Hata lmas és a Szent.

Gondjába vette gyermekét, Izrae lt , megemlékezve i rgalmáról,
amelyet atyá inknak, Abrahámnak
és utódainak örökre megigért."

A Magnificat : elmélkedések kincsesbányája lehe t. Most csak azt hang súlyoz
zuk, hogy a Szűzanya énekel , s éneke terjedelemben hétszer akkora , mmt min
den más beszéde, am;t a Szentírásban leí rva ta lálolJnk. Ezt olyan jó lenne tu
datosítanunk. Nemcsak templomi használatra, hanem templomon kívül is: Ke
vesebb beszédet, több éneket! Elsősorban talán leányokonak és asszonyoknak
kellene jel szóvá tenniük ezt? Az énekkel 'kevesebb ~esz az okoskodás, a mellé
beszélés. Több lesz a szívjooág, a meleg együttérzés ; kevesebb a vftatkozás
és több a békesség. Biztosra vehetjük, hogy rrtk ább lenne az lsten megbán 
tása, s több lenne az imádság. Hiszen akJ énekel, az kétsze resen imádkozikl

A tiszta szívű ember ajkán mindig a Szentlélek fúja a dalt, az O ujja mu
zsikál minden láthatatlan húron, amit emberlelkek feszítenek ég és fö ld közé,
hogy szebb legyen iltt az élet . . .

Szent Gellért, az Idegen velencei bencés egy éjjel kézimalmot hajtó pa
rasztasszony munkadalán keresztül ismerte és szerette meg a magyar lelket . . .
Ki tudja, az lsten nem a te énekeden keresztül akarja-e megszere1nl és újra
magához ölelni fáradt házad népét. a te népedet; mint egykor a Szűzanya

Magniticatján keresztül : az emberiséget . . .
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Mitől boldog az ÚII Boldogasszony?

Aldrich világhírú regényének - " lOs lámpást adott kezembe az Úr" - főhőse

egy asszony, akinek a sorsát a vad préri viszontagságain keresztül vezet i az
iró , a hösn ö kora gyermekkorától késó öregségéig . Csodálatos, hogy ez az
asszony mLnden viszontagság, hajsza és szenved és ellenére boldognak érzi
magát. Az embereknek is olyan jól esik közelében lenn i; mi tagadás, az olvasó
is csak tisztulni tud tőle ...

Ez az asszony t itkot hordoz. A titkot távolról sejteti a eim, közel ebb rő l a
könyv mottója:

..S mert hosszú voll és meredek az út ,
és sötét, bozótos erdőn vitt keresztül .. .
lm, dalt fakasztott ajkamon,
és lámpást adott kezembe az ÚrI .. .

Titkot hordozott ez az asszony, a vad préri megszelídítésének titkát ... Nem
beszélt róla , csak élte a titkot, sugározta a titkot .. . Ez a t itok volt a lámpás,
amit kezébe adott az Úr: a h I t I Hit az elvadult ember világának dalos
ajakkal és lámpasos szíwel való meghódításában. Hit a modern barbárság
megszelfdítésében : hit egy új, tisztább élet megszületésében. Hitte, hogy
megszü letik , hiszen rajta áll, ő az új élet kíszernelt anyja ... Nem beszél erról.
Hiszen az új élet születése mindig szent titok : asszony-t itok, amitől, ha húsége
sen őrz i , csak boklogabb lehet az Asszony. IOs boldogabb lehet a világ ...

Ez jut eszembe , valahányszor arról elmélkedem, hogy mHől is boldog az
Úti Boldogasszony.

Az angyal·i köszöntés után ezt olvassuk az lsten könyvében, a Szentírás
ban: ..Mária még ezekben a napokban útnak indu lt , és a hegyekbe sietett, Juda
városába . Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet." Egyszerúen csak
"köszöntötte" Erzsébetet. Nem beszélt semmit a titokról. Hiszen ez csak az ó

titka; más meg sem értené. Mégis, a húségesen hordozott titok csadalémpás
ként világit és melegít. A Szentieiket árasztja maga körüli lsten maga tanús
kodik erről a Szentírásban : ..Amikor Erzsébet meghallotta Márla köszöntését.
örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet ped ig eltelt Szent
lélekkel. Hangosan felk iáltott : Aldott vagy az asszonyok között és áldott a
méhed gyümölcseI Hogy lehet az, Uramnak anyja látogat el hozzám? . .. Bol
dog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki."

Boldog, mert hitt! Elhitte , hogy vele van az lsten. Az angyal szavát komolyan
vette; nem latolgatta, nem mérlegelte, hanem elhitte úgy, ahogy elhangzott: ..Az
Úr van teveled! " Veled az lsten, akkor ki árthat neked? KI ronthatja meg utadat
a sötét, bozótos erdőn , hol hosszú és meredek az út, "a hegyekben", mint
lsten szava mondja. Férf iak remeghetnek; az irgalmas szamaritánus példabe
szédéból tudjuk, hogy gyilkosok és rab lók garázdálkodnak a judeai utakon .. .
Ez a leányasszony nem fél, - egyedül! Mert titkot hordoz: Vele van az Úr; övé
az IOletl

72



Hiszed-e te, hogy veled van az Úr? Lámpás-e a szíved vagy pusztító zsarát
nok? Mert ne tagadd, nálad is bekopog az lsten angyala . Neked is mondja : az
Úr van teveled I Most is mondja, ebben a mai szentm isében, többször is : Az Úr
legyen veletekl Es teveled is! Nem hallod, vagy nem érted? Ha igen, akkor
hol a hited, hol van a visszhang a lelkedben? Bármily hosszú és meredek az
út, - ím, dalt fakasztot! ajkamon, és lámpást adott kezembe az Úri Nézz az
oltárra, ott mind ig ég a lámpás. Azt jelenti: Veled az Úr! Mind ig, m.indenütt,
örökkél Miért félsz tehát, és mit aggooalmaskodol?

Szfvet gyújtogató május i estéken úgy szerétn ék Máriának, a Szenti rás Asz
szonyának sekrestyése lenni. Eloltogatnék rnmden gyertyát, magamban is és
másokban is, ami kormos , serceg, füstöl, vérszagú .. . 105 meggyújtanék mLnden
gyertyát, ami ég felé lobog, hangtalanul, mézillatos tiszta viaszlánggal, s nem
fél attól , hogy elég ...

A Szüzanya kezében mindig ég a lámpás. Ettől boldog az Úti Boldogasszony!
De el ne felejtsd: Neked is lámpást adott kezedbe az Úr . .. Titkod van : vel e d
az Isteni

K. K.

KI A FELEBARÁTOM?

A gyengék védelmében
Korunkra jellemző a másokkal szembeni közömbösség. Nemcsak Ausztr iára

érvényes a " Károlynak" tulajdonftott mondás, aki - amikor látja amellette
elrobogó mentőautót - 'a köve tkező borzalmas szavakkal vigasztalja magát:
"Ugyan már, Károly , nem téged visznek!" Sörgös tehát a feladat : embertársunk
iránti érzékenységre kell nevelnünk önmagunkat. Valóban érezzünk együtt a
másikkal.

Ellentmondásos az "önmegvalósítás" fogalma, haa törekvés megreked
saját személyünknél: érdemtelen a megvalós ftás névre. Csak akkor válunk
igazán emberré, ha túljutottunk az "én"-en, s a "te "-re, a "m i"-re találunk. A
személy nem teljesedhet ki a közösség nélkül. Korunk legértékesebb tapasz
talataihoz tartozik a megállapítás, hogy szabadság és közösség nemcsak nem
zárják k.i, hanem egyenesen feltételezik egymást. A másik tétel hasonlóképpen
súlyos és fontos : a személyiség kiteljesedése lényegesen kfrlönböz i,k az indi
vldualizrnustól. Az önzéstől. A közösség ugyan is csak szabadságból születhet:
egyébként a kollektivizálás veszélye fenyegeti.

lOrzék a gyermek 'iránt

A szelldaritás fogalmát szeretném megvrlágítani. Jelentése: felelősséget

érezni a rnáslkért, elkötelezettnek lenn i a felebaráti szeretet keresztény értel
mében. Az igazi szelídaritás mércéjét mind ig a gyengék alkotják. Egy társada
lom annyiban jó, amennyiben nem hagyja cserben a gyengéket. Nemrég mon
dotta egyik poliJt ikusunk a televízióban: "A szerencse mindenekelótt az egyéni
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teljesítmény eredménye." Határozottan ellentmondok ennek a kij&lentésnek.
Egyrészt embertelen a mondás : Mindenki azt a sorsot kapja, amit megérdemel.
Másrészt a kijelentés a szerencsések ajkán született meg, alcik a szerencsér
lenek világában (Wi1tgenste~nkifejezését használva) nem képesek és nem akar
ják magukat beleélni.

A tellesséq igénye nélkül megemJftek néhány csoportot, amelyeknek tagjai
társadalmunkban elhanyagoltak és gyengék, ennek folytán a felebaráti szere
tetünk mércéi lehetnek. Gyermekeinkkel kezdem, akik ki vannak szolgáltatva
nekünk , a felnőtteknek. Róluk mondotta Janus Korczak : "Ok nem lesznek em
berek , már azok; ők alkotják a még fel nem szabadttott proletariátust." A gyer
mekeket korlátozzuk, rövidre fogjuk. Ok nem tránylthat j ák szabadon életük
útját ; eszközök, amelyek segit ségével a szülők saját céljaikat akarják elérni.
Hiába hangzottak el nagy gondolkodónk, Anton Wildgans szavai : . Ki vagy te,
akinek nincs szüksége arra , hogy meghajtsa térdét az emberpalánták előtt?"

Csak az elmúlt ~v folyamán 75.000 gyermekbántalmazás jutott ny~lvánosságra,

s köztük 100 "kezelés" halálos kihmenetelú volt! Nem elég bizonylték ez arra,
hogy sok sz ülö gyermeke tes tét saját tu lajdonának tek.inti, s .tetsz ése szerint"
(borzalmas szó a jelen összefüggésben I) h-asználja? Nem egyszer azonban
" lelki tulajdonának" is képzel i gyermekét : a kicsi nem fejezhe ti k~ saját adott
ságait, a másikhoz kell alka lmazkodnia, s Igy lelkében kárt szenved.

Sokan elkerüWk a fenti kórokozó magatartásokat, de átesnek a más~k vég
letbe: egyáltalában nem törődnek gyermekükkel , s kiszolgáltatják őket a félel
met keltő világnak. Környezetünk ugyanis az anyagot helyezI a lélek elé, a
rendszert az eszmék helyébe. A techn ikát és a tel jesítményt bálványozzuk, mi
közben elvesz az ember igaz~ értéke; világunkban a szoljdaritás helyett az
"egymás ellen" elve uralkodik.

Túl a gyerme kkoron, egészen a tizenévesekiq tapasztalhatjuk a gyengék el
nyomását és hiányos védelmé t. Az igaz i, példájával ható és önzetlenül a másik
felé fordu ló tek intély helyett, mértéktelent és tévedhetetlent követelünk, amely
nem túr kri Nlkát s megakadályozza, sőt lehetetlenné teszi a ránk bizottak sze
mélyiségének kifejlődését. Ha il yen helyzetekben nem csak nehézségeket ta
pasztal , hanem okoz ,is a fiatalság, felháborodottan csóváljuk a fejünket, követel
jük az intézmények segftségét, hogy hozza rendbe a dolgokat, ahelyett hogy
mi magunk vernénk meIIünket.

Látogassatok meg engem is!

Tagadhatatlan az is, hogy egyre mélyebbre süllyed az idősek "értéke" ko
runkban , amelynek egyik siker-slágere a "Ne bízzál senkIiben, aki túl van a
40 éven". Pedig az öregebb emberek amúgy is hajlamosak arra , hogy ne bíz
zanak magukban : "A vi.Jágnak nincs már rám szüksége , senkl sem hiányolja tá
vollétemet." Egyre többen halnak meg az idősebbe k közül , mert nem képesek
új kapcsolatokat teremteni. A társadalomnak is egyre kevesebb ideje marad,
hogy gondoljon az öregekre. Nemrég egy Idős ember róta Zágráb utcáit s na-
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pokon keresztül vitte magával a hatalmas feHratot: " Látogassatok el Japán
ba, Ausztráliába, MelCÍ'kó tengeri fürdőibe, de látogassatok meg engem isi"

Sokan, teljesen jogtalanul, egynek tartják az öregséget és agyengeelmé
[ ű s é q et, Mások a nemi élet jogosultságát vitatják el az i d ő sekt ő l. Amikor "Az
élet elvetése" címu könyvemben utaltam arra, hogy az öregebbeknek is joguk
van a helyes nemi életre, egész sereg fenyegető levelet kaptam. Példaként
álljon itt egy i'knek a vége : "Abnormális az az öreg , aki 80 vagy 90 éves korá
ban követ el (l) nemi aktust; az ilyet egyszeruen el kellene altatni (I)."

Sajnos, sokszor szomorú képet nyújtanak öregotthonaink is.

Amí sért , az sérültté tesz

A betegek gyakran az élet pár iáinak érz·ilk magukat. Már az ;skolában sem
tanítjuk meg a gyermekeket arra, hogy tiszteljék a betegeket és sérülteket.
Egyre inkább az a felfogás uralkodik el , hogya betegség személyes csód és
bűn következménye. Mostanában, amikor nehezebb lett a gazdasági helyzet ,
nem csak magasabb helyeken hangzik el aklijelentés: " Legalább nem olyan
könnyen engedhetik meg maguknak az emberek, hogy betegek legyenek."
Nem ls sejtik, hogy hány ember próbálja titkolni saját maga és mások előtt

kisebb méretű szfvszélhűdését, Munkakörülményei katasztrofálisak, de fél el
veszteni munkahelyét. Hyen értelemben emlékeztetünk Max Herz mondására :
Ami sért, az sérültté tesz .

Különösen rossz a pszich ikai betegek sorsa. Egyrész' az a meggyőződé

sem, hogya pszichikai betegség nem ritkán amiatt lép fei, mert turhetetlenné
váltak az illető életkörülményei. Másrészt osztrák társadalmunk egyként le
degradálja a pszlch ika! beteget, legyen az pszichotikus vagy neurotikus . Auszt
riában gyanús rnlnden pszichó-val kezdődő szó. Még mind ig elófordul , hogy a
pszichikai beteg csak lopakodik a terápiára, nehogy mások tudomást szerezze
nek bajáról. Mé9 nincs etismerve szakorvosnak az, aki pszichoterápiás kezelést
végez, s betegsegélyző sem fedezi ezeket a kiadásokat. Egyes keresztények pe
dig hitetlenséggel vádolják testvéreiket, ha pszichoterápiás kezelésre van
szükségük, mert ha igazán hinnének - mondják - , akkor meg tudnának lenni
enélkül.

Nák, munkanélküliek, börtönre ítéltek

Sajnálatos módon még mindig a hátrányt szenvedök közé kell sorolni a
nőket is. Az egyen jogúságot csak papí ron teremtettük meg. Ugyanazért a
munkáért kevesebb fizetést kapnak a nók rntnt a férfiak, s a nók ritkán jutnak
vezető állásba. Ahhoz, hogy ezt elérhessék, férfias magatartást kell magukra
kényszeríten iük. Sokszor hátrányban vannak az Egyházon belül is. Félek, hogy
igaza lesz P. Schasch ing jezsu ita szociol6gusnak, akl azt jövendölte, hogy
századunkban az Egyház ugyanúgy el fogja veszíteni a n őket, mtnt a múltban
a munkásokat.

Meg kell említenem a munkanálkülieket. mert számuk nyugtalanítóan nö
vekszik az egész világon. Az emberek nagy többségének a munka nem csak
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pénzszerzés i lehetőség, hanem megbecsülést és helyes önérzetet teremt. A
munkanélkül iség nem hiába áll tehát harmadik helyen a gondok skáláján , köz
vetlenül a gy6gyfthatatlan betegségek és a közeli hozzátartozók elvesztése
után. A munkanélküU bizonytalan életkörülményekben, percról percre él; el
veszti reményét, bizaImát s gyakran annyira levertté lesz, hogy lelki és pszichi
kai segé lyre szorul.

Hogy állunk azokkal, akik .rneqbotlcttak"? " Igazságosság szerétet nélkül
bosszú " - mondotta Jakob Wassermann. Társadalmunk saját kezüleg áll
bosszút, s még nevet is ad eljárásának : a büntetés kitöltése. A börtön lakóival
szemben még mind ig a fenyrtés és megtorlás a ló szempont. Pedig ha jól
meggondol juk, belátjuk, hogy az ilyen magatartás senkit sem tart vissza az
aszoc iális, társadalomellenes tettekt ől . Inkább azért kellene küzdenünk, hogy
a tettes jobb belátásta ébredjen és emberileg kerüljön közel hozzánk.

Ugyancsak katasztrofális helyzetben vannak azok, ak iket elbocsátanak a
börtönből. Nagy részüket szabadulásuk után sem fogadja be a társadalom.
Sót megbé lyegzi még gyermekeiket ls l MIntha csak meg lennénk győzódve:

Mi sohasem bukIlatun k el, mi mentesek vagyunk mlnden bűntől,

Csak néhány csoportra akartam rámutatni , akiik különösképpen igényltk
segftségünket, s emiatt leginkább felebarátaink. De minden nap felmerülhet
nek új csoportok is , új szükségletet szenvedők. I::rvényes tehát Wildgans mon
dása: "Kötelességed, hogy élesftsd lel ki szemeid világát és megsejtsed, el
képzeljed azt is, ami nem közvetlenül játszódik le előtted." Más szóval: Le
gyünk ébren, hogy növekedjék képzelőerőnk a szükséget szerwedök Iránt.

Erwln Ringel
(Entschluss 1985/5; rövidítve)

MINDENN~L ~RT~KESEBB ADOMÁNY

Elgondolkodtató, hogy ko runkban a keresztényeknek, - így a katolikusok
nak ls - néhány csoportja milyen nagyra ér téke H a nyelvek adományának ka
rizmáját.

Azért i s érdemes ezen elgondolkodni, mert a különböző karizmákon túl
Szent Pál "értékesebb adományok" elnyerésére buzdltja a korintusi híveket.
s ezért "mindennél magasztosabb utat" mutat nek ik. Ez a "mindennél értéke
sebb adomány" és "mindennél magasztosabb út" a szeretet adománya, a
szeretet útja (vö. 1Kor 12. és 13.). rnelyre "tö r.ekedni kell " (1Kor 14,1.).

A szeretet új parancsa

Mart ini bíboros. a római Inst itutum Biblicum, majd a Gergely Egyetem egy
kori rektora, Milánó érseke " Ime a ti Királyotok" (Voioi votre Roi" - Cerf .
1981. - 8e meditation) c. elmélkedési könyvében Idézi Jézusnak az utolsó
vacsorán elhangzott "új" parancsát: "Szer.essélek egymástl Amint én szeret
lek benneteket, úgy szeressétek egymást ti 'is . Arról tudják majd meg rólatok,
hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13,

34-35).
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Véleménye szer int - s ez érdekes megállapítás - Jézusnak ez az új pa
rancsa nem szól mindenkinek, hanem csak követőlnek. Ez túrnk ki az idézett
35. vers köve telményéből is . Hozzá tehetjük, hogy a szeretet rnlnden kíre ér
vényes parancsát Jézus a hegyi beszédben fogalmazta meg : "Am it akartok,
hogy veletek tegyenek az emberek, t i is tegyétek velük." Mar tin i hozzáfúz i :
" Ez a törvény és a próféták" , vagy is az ószövetségi, a Kr isztus eljövetele elö tt i
törvény. Ez vonatkozik tehát ma is minden emberre, aki számára "Kri sztus
még nem jött el ", vagyis nem az O tanítványa (Mt 7,12).

A szeretet újszövetségi mércéje

Tanítványai számára viszont Jézus önmagát állította a szeretet mércéjéül :
. Ami.nt én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást t i ts." Ezért .új"
Jézus szeretet parancsa. Milyennek mondja Jézus az O szeretetét a búcsú 
vacsorán? Olyannak, amilyennek edd ig föld i életében bemutatta és olyannak ,
amilyennek a kereszten még be fogja mutatni. Erre utal, amikor ki,jelenti :
"Se nk i sem szeret jobban, mint .az, akii életét adja barátaiért .. . , a barátaim
vagytok . .." (Jn 15,13-14).

I:s most , amikor búcsút vesz övéitól , kijelenti : "Azért megyek el, hogy he
lyet készítsek nektek, azután újra eljövök és magammal viszlek benneteket,
hogy ti ;s ott legyetek,ahol én vagyok" (Jn 14,2/b.3), mert - imádkozza Atyjá
hoz - "Akarom, hogy ak iket nekem adtál, ott legyenek velem , ahol én vagyok"
(Jn 17,24).

De Jézus nemcsak velünk akar lenni itt és majd az örökkévalóságon át,
hanem bennünk akar lakni : "Ak i szeret engem , az megtartja tanításomat, s
Atyám ls szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni " (Jn 14,23).

Továbbá nemcsak egyesülni kiván mindegyikün kke l kü lön-külön, hanem
azt akarja, hogy egymással is egyesüljünk: " Legyenek mindnyájan egy. Amint
Te, Atyám, bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk . .. , én
bennük, te bennem, hogy igy ők is teljesen egy legyenek ..." (Jn 17,21-23).

A szeretetnek ezen mércéje szer int szeretetünk jell emzöi: az áldozatkész
ség, a kiiJüresedés és hasonulás, az együttlét és az egymásban-Iét. Es még va
lami : az öröm . Jézus mennybemenetele után a tanítványok "nagy örömmel
visszatérte k Jeruzsálembe. Nem hagyták el a templomot és szüntelenül d icső

itették az Istent" (Lk 24,52/b-53). Ennek az örömnek forrása Jézus öröme ben
nünk: "Ha teljes It itek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én
is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szere tetében. Ezeket azért
mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek 'ts és teljes legyen örö
mötök" (Jn 15,10-11).

A szeretet új parancsa az ősegyházban

Igy már ér tjük az első je ruzsálemi h ívők életét, akik a mennybemenetel után
. mindannyian egy sziwel - egy lélekkel (örömmel) állhatatosan 'imádkoztak"
az emeleti teremben és pünkösd napján ios "u gyanazon a helyen mindnyájan
együtt voltak" (ApCsell.13/a.14; 2.1).
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1:9 pünkösd után?

"Aznap minteg y háromezer lélek tért meg. Á ll hatatosan kitartottak az apos
tolok tanításában, a kenyértörésben és az imádságban . . . A hivek mind ösz
szetartottak és közös volt mindenük. Birtokalkat és javaikat eladták, s az árát
az étosztott ák azok közt , akJik szükséget szenvedtek. Egy szíwel-Iélekke l mtn
dennap összegyú ltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s öröm
mel és tiszta szíwel vették magukhoz az ételt. Dicsöítették az Istent, és az
egész nép szerette öket. Az Úr pedig naponként vezetett hozz ájuk olyanokat,
akik hagyták, hogy megmentsék őket" (ApCsel 2,41/b-47) .

Pünkösd előtti néhány napr61 nem sok tud6sítani val6ja van Szent Lukács
nak a h ívők kis közösségéről : a Szentlélek el jövetele után azonban kezd meg
valósuln i a szeretet "új parancsa" . I:rdemes tehát ezt a szöveget az utols6
vacsorán elhangzott fentebb elemzett "új parancs" követelményeivel össze
vetn i.

Az "egy szfv , egy lélek" jelzi az örömet és a benső egységet, s azt, hogy
" összegyúltek, együtt voltak", a k üls ő látható összetartozást. Szívesen voltak
egymás társaságában. A szegények segftése ped ig tanúskodik áldozatkész
ségükről.

Később hasonlókat olvasunk az Apostolok Cselekedeteiben: "A sok h ívő

mind egy szív, egy lélek volt. Egyíkük sem mondta vagyonát sajátjának, rnln
denük közös vo lt . . . Mindnyájan bőven részesültek a kegyelemben. Nem akadt
közöttük sz űk ölköd ö .. ." (Ap Csel 4,32-34/a) . Továbbá : "Min dnyájan egy em
berként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük
elegyedni, de a nép sokra tartotta öket " (Ap Csel 5,13).

Akárcsak a fent id ézett szövegben (vö. ApCsel 2,47), Hl is említés történ ik
a kívüláll6k megbecsüléséről. Valóra vált tehát Jézus kívánsága : "Arról is
merik meg , hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt "
(Jn 13,35).

Úgy tűnik , hogy a jeruzsálemi ősegyházban a hivők - az apostolokat és
a diakónusokat nem számítva (vö . ApCsel 6,5.8; és 8,4-8) - nem rendelkeztek
rendkivüli adományokkal , de a legfontosabbal igen: a szeretettel. Visz ont, ér 
dekes módon, a korintust egyház bőve l kedett kül önb öz ő karizmákban, főleg

a nyelvek adományában. Szent Pálnak azonban intenie kellett őket, hogya
legfontosabb ajándékra, a szeretetre törekedjenek.

es ma?

Valami hasonló 'igény tapa sztalható korunk vallásos kiscsoportjainál is.
Szeretik és segí tik egymást, szívesen, olykor láthat6 örömmel vannak együtt,
és ha nem is alakul kli mindig az "egy sztv, egy lélek" , szerétnek közösségben
imádk ozni. Evangel izációs törekvések is jelentkeznek, akárcsak a jeruzsá
lemi egyházban : "Amig imádkoztak, megremegett a hely , ahol összegyültek.
Mindnyájukat eltöl tötte a Szentlélek, és bátran hirdett ék az lsten szavát " (Ap
Csel 4,31). Vagy : "Az apostolok nagy erővel tanitották Urunk, Jézus feltáma
dását , és rrríndnyájan bőségesen részesü ltek a kegyelemben" (ApCsel 4,33).

78



A szaretet személytől személyhez vezet. Az első tennivaló tehát : elfogadn i
a másikat. Ez nem mLndig könnyű. Elfogadni olyannak, amilyen. - S ha elfo
gadtu k, ahhoz is kell értenünk, hogy befogadjuk őt le lkünk mélyébe. Jézus
ban keressük az egységet, a lélekben egymásban élést. Keressük az alkalmat ,
hogy szívesen legyünk egymás társaságában, hogy őszintén feltárulkozzunk
és a másik feltárulkozását szeretelIel fogadjuk és befogadjuk. Adjuk tudtára :
•Te jelentesz valamit a számomra" és én is jelen akarok lenni a te számodra,
ahogyan igényled, ahogyan igényelsz engem . Veled vagyok, érted vagyok itt ,
ha befogadsz, szívesen élek benned , amLnt te is élheted bennem a magad
életét. Ezért örömmel imádkozom veled , érted és távollétedben lelkeddel egye
sülve. [gy leszünk egy szív és egy lélek, igy növekedtk bennünk a számunkra
legfontosabb, a szeretet. [gy tölt el bennünket egyre jobban a szeretet és öröm
lelke : a Szentlélek, és igy kapunk szeretetben fogant erőt, részesülünk " bő

séges kegyelemben", hogy "hirdessük lsten szavát" és "nagy erővel " tanú
sítsuk "Urunk, Jézus feltámadását" .

I:s így, nem " rendkivüli " kegyelmekkel és kar izmákkal, hanem a minden
nél "ért ékesebb adománnyal", a .mindennél magasztosabb", s ezért " rend
kívüljbb" utat, a szeretet útját járva teljesedjünk ki személyes és közösségi
kereszténységünkben.

M06r Imre

LEVELESLADÁNKBÓl

Kérdésekre válaszolunk

Mi az engesztelés? Az ember nem tudja megbántani Istent, a véges
a végtelent. Akkor miért engeszteljen?

I:rdekes, hogy az ember körömszakadtáig védt szabadságát, SŐt független
ségét. Az ezzel járó felelősséget azonban már nem akarja vállalni. Ezért pró
bái menekülni a lelkiismeretében fellépő bűntudattól 'is , amely végső , lsten
előlN felelősségének jele.

Az ember nagyon is véges lény , de lelkében mégis ablak t áru l fel a vég
telenre : legbensőbb lényege az abszolútra vágyik , értelmével s önmagát aján
dékozó képességével bizonyos fokig mindent megközelithet. Találkozhat tehát
a Végtelenne!.

Valóban nem bánthatja meg Istent úgy, hogy fiz ikailag okozzon neki fájdal
mat. S lelki síkon is osak képletesen beszélhetünk fájdalomról Istennél. De
az emberi szabadság rejtélyes valóságához tartozik , hogy állást Ioqlathat Is
tennel kapcsolatos viszonyában. Igennel vagy nemmel felelhet nekt S ez a
nem a bűn. Az ember elfordulhat Istentől, bár ewe-I vesztébe rohan, miNel nem
követi alapvető igényét: nem ke-resi az igazi Abszolútumot. Nemleges válasza,
engedetlensége tükröződik bűntudatában, hiszen többé-kevésbé vi'lágosan
érzi , hogy céltalanná, értelmetlenné vált az élete . S ez végtelenül komo ly do
log. Ezért találkownk minden vallásban az ún. engesztelő áldozatokkal. Saj-
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nos, néha eltorzult formában : a bű n ö s ember búntelen társát (gyermeket,
szüzet) áldozta fel Istennek, hogy valamiképpen megszabaduljon a lelkét nyo
mó tehertől.

lsten annyira értékel i az embert, hogy t iszteletben tartja nemleges válaszát
is, szabad választásának torzszülötljét. Ugyanakkor szereti őt, s rníndent meg
tesz azért , hogy az ember valam iképpen mégiscsak Ofelé nyissa meg szíve
szeretetét, s evvel elhagyja a kárhozatba vezető utat. Ennek a drámának meg
ismé tlódő fejezeteit tárj a elénk a Biblia. Végső aktusában Jézus a főszereplő.

Benne láthatjuk , hogy lsten mégsem vetette el az embert , jólle het ez elhagyta
az Istentől kirajzolt boldog ság útját. Jézus nemcsak az örök Atya Pia, hanem
valóságos ember is. Halált megvető szeretettel mondott 'igent, engedelmes
kedett Atyjának. (Igazi az a szeretet, amely képes mindenre, még a halálra is
másokér t.) Elismerte lsten telje s, abszo lút fennségét. Nem Jézus halála tet
szik az Atyának, hanem halálig engedelmes szeretete : "Azért szeret az Atya,
mert odaadom életemet . . ." (Jn 10,17).

"Jézus búnt nem követett el, hamisság nem volt szájában " (1Pét 2,22). "Vét
keinket saját testében fölvitte a fára, hogy meghaljunk a búnnek, s az ig az
ságnak éljünk" (uo. 24). A búnösök barát ja lett, hogy mindenki meqszabadul 
hasson bűneit ő l , ha vele egyesül. Jézus, mint egy második Adám , a búnbe
esett embernek nyújt l ehetőség et, hogy visszatérhessen az isteni útra , ismét
Aty jának nevezhesse az Istent. Egy " korporatí v személyiség" szerepét is be
töltötte - mondják a teológusok szent Pálnak a Rómaiakhoz Irt levelére hi
vatkozva (Rom 5,12-19).

Amikor engesztelünk, mindenekelőtt elismerjük, hogy a bún bún; végzetes
szak ít ás Istennel. Amikor azonban erre rádöbbenünk, szeretette l fordu lunk az
Atyához. Megtehetjük, mert Jézus, a szeplőtelen kinyi lvánítja: búnb ánatunk
kai, a keresz tség felvételéve l, a kiengesztelődés szentségével "képviseleté
hez" tartozunk. Ez a lépés - ha ig azán követ kezetes - megköveteli, hogy mi
is éppen úgy, halálig tartó szeretettel vállaljuk az engedelmességet Istennel
szemben. Egyszersmind emberi szívünk törvénye, hogy ha lsten ennyire sze
ret minket, akkor - bár Jézusba "kapaszkodva" - saját magunk is "helyre
hozzuk ballépésünket". Be akarunk tehát kapcsolódni Jézus Szívének indíté
kalba, jóvátevő életáldozatába: elvetjük azt, ami eddig a búnbe vitt, azt szeret
jük, amire Jézus példája és tanítása ösztönöz. Ezt a töre kvést nevezzük en
gesztelésnek.

B. A.

A Szolgálat 72. számában olvastam Josef Müllner kité telét: "Szere
tem ezt az imádságot (a rózsafüzért), de túlértékelése még ma is
ellenszenves számomra. Főleg ha Hyeneket hallok: ,Már csak a ró
zsafüzér mentheti meg a világot!' " - Mi nem helyes ez utóbbi állí
tásban? A fenti kitételek nem távolftják el inkáb b a gondolkodó
keresztényeket a rőzsat üz értöl , mintsem közelebb vinnék hozzá?

Semmi esetre sem kívántunk közleményünkkel bárk it is eltávolitani a rózsa
füzér Imádkozásától. Ellenkezőleg: éppen az volt a célunk, hogy segítségére
legyünk azoknak, akik nehézséget tapasztalnak ebben az i.mában. Saját le llel
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életünkben is adódhat ilyen szakasz, de másoktól is igen gyakran halljuk,
hogy ugyanannak az imaformának elmondása inkább elszórakoztatja mintsem
felfrissíti őket. Főként ped'ig azok szoktak küzdeni a rózsafüzér imádkozásá
val , akik a keresztény élet peremére szorultak, vagy még csak közelednek a
Kr isztussal és a Szűzanyával való bensőségesebb kapcsolathoz. Elsősorban

ezeket tartottuk szem előtt írásunkban. mert lelkipász tori tapasztalatunk sze
rint az i lyen esetekben igen hasznosak az áth ida ló próbá lkoz ások.

Mi nem helyes a "Már csak a rózsafüzér mentheti meg a vi láqot l" állí tás
ban? MIndenekelőtt azt a benyomást ke ltheti, hogy ez az egyetlen üdvös imád
ság, a többi ~yáltalában nem, vagy csak kevésbé hatékony. A túlságosan le
egyszerűsített, kisarkított fogalmazások könnyen félreérthetők, és éppen a
kereső, Kr isz tushoz közeledni akaró személyek az ilyen állitás hallatára aka
dáIlyal találhatják magukat szembe, ha még nem tud ják kellőképpen értékelni
a rózsafüzért.

Egy példa érzéke lt etheti , hogy mit akarunk mondani. Ha minden képpen
egyszerűsíteni kívánunk, nem lenne he lyesebb az állítás : "Egyedül a szent
mise mentheti meg a világot : ebbe kell belekapcsolódni minden h ív őnek ! "?

Krisztus rendelése szerint ugyanis az Eucharisztia alkotja közösségének nél
külözhetetlen és legmagasztosabb hálaadó, dicsérő és engesztelő áldozati
istentiszteletét. O maga jeleníti meg egyház ában Atyjának bemutatott meg
váltói áldozatát. - Ne felejtsük e l azt sem, hogy az Egyház hivatalos liturqlá
jába, istenti szteletébe iktatta a zsolozsmát.

Szép , evangél iumi szellemű s az Egyháztól ls melegen ajánlott lma a rózsa
füzér. Hit ünk középpontjához, Krisztushoz vezet. Az ő életének ti tkai ról elmé l
kedünk az üdvözlégyek pergetésekor, az ő imáját visszhangozzuk a Miatyán
kokban, s a Fiúval együtt imádjuk, d icsérjük az Atyát és a Szent iei ket a Dlcsö
ségek zengésében. De mégse vessünk követ azokra a testvérein kre, aki kne k
szívét esetleg más imák ragad ják meg . Ne értékeljük őket keve sebbre, ha ta
lán nehézséget éreznek a rózsafüzér nap i és megszokott formájának el lrnád
koz ásában, s ehe lyett más imákat végeznek mély áhítatt al és kitartó hűséggel.

Az llyen " t úlértékelés" veszé lyére utaltunk, ettő l szeretnénk óvn! magunkat
és másokat.

Hitünk szerint a megvá ltás Jézus Krisztus áldozatának gyümölcse. Ot pe
dig az örök Atya küldte közénk , s emberként született Már iától. Szűz anyja
tisztelete tehát né lkülözhetetlen összetevője az evangé lium i üzenetnek. A
rózsafüzér imádkozásával erósitsük magunkban ennek az örömhírnek főbb

je leneteit s esdjük ki a békét föld ünkre. S mlndezt igazi szer etetben: meg
becsülve azokat , al<'i:k más utakat követnek Máriáva l, hogy Jézushoz jussanak.

(J.M.)

LEVELEK A MJSSZIÖKBÖL

Csak röviden Jelentkezhetem Indonézlából , ázsiaI hazámból. Az öt és félhónapos
európai csavargásra és sétálgatásokra már nincs Időm visszagondolnI. VIsszapIllantva
meg kell állapltanom. hogy túl sok volt az élmény és talán Intenzívebbek. mint az
előző három szabadságom élményei az utóbbi 25 év folyamán . Már éreztem , hogy
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gyomrunk nem szokik hozzá az európai háziasszonyok konyhamúvészetéhez, és a tú l
ságosan kiszabott, perceket ls számlá lgató életstil us sem nekünk , .á zsl alaknak· való.

Az utolsó tíz nap Európában, november elején a sok esővel meg hideg széllel nem
kedvezett a hangulatunknak. Persze a mindennapi búcsúzkodással összefüggő érzelmek
sem járultak hozzá az idegek erősitéséhezl

Hollandiában, november tu- én reggel áldott meg engem a volt ranggui mlsszlo
náríus, aki 1931·től ácsmester volt ott és szorgalmasan ültette és hirdette az Igét
1955-ig. Az öregúr az idén tölti be a 90-Ik életévét. Remegő kezével még legépelt egy
bennszülött nyelven fogalmazott levelet a ranggui híveknek. Az első ács és asztalos
tanoncának a fiát júniusban fogjá!< pappá szentelnl. egy másik tiatallal együtt, akinek
apja arc rákban halt meg, édesanyja meg amolyan varázsló hírében áll.

Jakartában szokatlanul h űv ös volt . I:JJelenként 24 fokot mértem, s nappal csak 33
tokig emelkedett a hőmérő. November 14·én Szurábájába rep ültern. miután bev áltot
tam a német és svájci pénzemet.

Szurábájában alig tudtam vásárolni, mert a boltokban mindenhol va llási témákról
akartak a népek diskurálni. Pedig sok mindenre kellett gondolnom. például egy 7,7 kl .
lowattos áramtejlesztőre, sok orvosságra, alumínium tet öre, hangszórókra stb. A
rangguí középlskol át tovább kell fejleszteni. Tavaly 420 diákunk volt, az Idén pedig
525-en tolonganak, nyüzsögnek a pléb ániám körül. Még a háztartási tanfolyam épüle
tét is megszállták . ideiglenesen" . Októberben egy gonosztevő felgyújtotta a köz ép.
iskola irodáját. Szerencsére az egyik boyomnak az este hasmenése volt és i dőben

észrevette a tüzet. Gyorsan felriasztotta az egész vidéket, és majdnem minden Iratot
sikerült megmenteniük. A rendőrségi vizsgálat mindezideig ered ménytelen marad t.

Szurábája nagyvárosában meglátogattam egy 81 éves , még a háború előtt Idesza
kadt öreg magyar férfit. Felesége kínai néni. Elénekeltük a Himnuszt. Két felnőtt lánya
Ismeri a . Debrecenbe kéne rnenní" címú dalt.

Rutengban egy napot töltöttem. Azonnal autót kerestem Ranggu Irányába, de az
utolsó 11 kilométert még is gyalog tettem meg, zuhogó esőben . Az erősen megáradt
patakokon csak seg ítséggel mertem áthaladni. Hazaérve , nevettek raj tam a népek :
szerintük túl kövér voltam.

Az adventi plébániai körutam fárasztó volt. A 8 kilós többlettel . kis pocakkal ne
hezebb a hegyekre mászni. Szerencsémre sohasem kapott el az eső. Az első köruta
mon 150 gyermeket kereszteltem.

Más téren viszont .tört énelml" eseményekről ls adhatunk hírt, 1986·ban már elln.
dulhattak az első floreszi mlsszl ésnöv érek Afrikába és Dél-Amertk ába.

Mielőtt befejezném ezt a levelet. először is bocsánatot kérek mindazoktól , akik
leveleikre személyes választ várnak. Sajnos, időhiány miatt csak általános leveleket
Irhatok. Ez már régi .rossz szok ásom". de szerintem ezen nem változtathatok. A
lényeg az, hogy Időről időre találkozhatunk, egymásnak beszámolhatunk, és ígyegy.
mást megerösíthetjük a hitben. Az európai levegő pesszimizmussai fertőzött meg.
mindezek ellenére azonban leveleitek amolyan lelki balzsamot jelentenek a számomra.

Ha feladom a postát, s ezért Rangguba akarok rnenn l, gyalogolni kell öt órát. Igy
nem vihetek magammal semmit, kedves leveleiteken kívül.

Még egyszer hálásan köszönöm a figyelmeteket és mi ndazt, amit a ti jóság otokból
európai utam alatt tapasztalhattam és élvezhettem. P. Mészáros Ferenc SVD

Tromol Pos 2
Ruteng 86501
Flores N. T. T.
Indonesla

+
Többen bizonyára hallották már a balesetem hírét. ami miatt 4 hónapig ágyhoz kö

tött beteg voltam. Most. két hónap után úgy·ahogy tudok járnI.
Hálát adok a jó Istennek, hogy ez alatt az idő alatt több Időm volt foglalkozni a

lelkemmel. Adja a jó lsten, hogy többet lássak , önzetlenül szeressek. fáradhatatla nul
dolgozzak és még rendületlenebbül higgyek.
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A múlt év szeptember 30·án történt a baleset . Telefonon hivtak a fölrodába. hogy
vegyem föl a munkások fizetését. Felpattantam a kis motorbicikl ire és egy teherautó
elütött útközben. Egy egész napig eszméletlen voltam . Csak azután tudt am meg, hogy
munkásaim azonnal elvittek a közelben levő nagy kórházba. Ott meq állapitott ák, hogy
a bal lábam térdkalácsában a csontok eltörtek. s a lábszárcsont is megrepedt. A jobb
vállam ls megsérült. De a legsúlyosabb volt az agyrázkódás, amelynek hatását még
érzem t öbb é-kev ésb é: szédülés, fejfájás. hallási zavar. amelynek orvos lására fül .
hallgatót használok . A kórházban úgy döntöttek. hogy gipszbe kell tenni a lábam.
Egy hónap múlva levették a gipszet. de úgy látták. hogy operálni kell. mert a cson
tok nem forradtak össze. Operáció után öt acélcsavar maradt a lábarnban. Újra gipsz
be tették. Hogyacsavarokat ki fogják-e venni, az kétséges .

Most már tudok [árnl, Folytathatom a munkámat. A jó lsten kegyéből az idén 81
éves vagyok. Az emlitett lábtöréstől eltekintvo egészségem elég jó.

IOn magam már nem motorblciklizhete4<, sőt gépkocsi t se vezethetek. Ha utaznat
nom kell. egy munkásom vezeti a kocsit. Még mindig elég dolgom akad. A napokban
ls kértek. hogy menjek a hegyekbe egy apáca kolostorba. mert nincs vizük . Régen
nem esett már az eső. Remélik. hogy földalatti vizforrást tudok találni és ott kutat
áshatnak vagy f úrhatnak . A múltban már többször talál tam Ilyen föld alatti folyóvIzet.

Betegségem miatt tavaly karácsonvra nem tudtam levelet írnI. Ezt pótolva nagyon
kellemes húsvéti ünnepet kivánok mindnyájuknak.

Fr. Bencze István S. J.
Hslnchuang. Talpel Hslen
Taiwan. Republle of Chlna

+
Imádkozom önökén és kérem az önök Imáit ls, hogy áldozatukból Jó haszna legyen

lsten országának Kínában.
Ebben az évben két nagyobb terv került megvalósltásra . Hslnchuban, a Szt. József

Otthonban 70 szellemileg visszamaradt fiú számára van egy védett mühelyünk, ahol
az Idősebb gyermekeket nekik megfelelő munkára képezzük kl. Mivel túl szük volt a
hely. még egyemeletet húztunk rá. hogy ne legyenek annyira összeszoritva. Az anya
got nagyobb gyárakból kapjuk (pl. doboz anyagot, karácsonyfa diszeketJ. amit ök kéz.
zel vagy egyszerübb gépekkel összeállítanak. Célunk, hogy hasznos. de szép életük
ls legyen. hisz annyi minden kimaradt az életükből. A kapott segItséggel lassanként
majd jobban berendezkedhetünk Kuanhslnben (egy félórás autóút). a Jézus SzIve Ott
honban. ahol 50 szellemileg ugyancsak fogyatékos lány él. Számukra gazdasági Isko
lát létesítettünk. Van virág· és zöldségkertészet . varroda . áll att enyésztés tejelő

kecske. amit a tanulók fejnek és a tejet eladják a városban. A kezdet nagyon Jó.
IOppen rnost. amikor államilag felülvizsgálták munkánkat. eddigi megvalósltásainkért
külön elismerést és 200.000 itteni dollárt (kb. 5.000 US dollár) kaptunk. amit .csak
a diákok és a tanitók javára- lehet forditanI.

Nagy vigasztalás volt ez a tanítóknak. akiknek százszor ls újra és újra gyakorolni
kell a gyerekekkel a legegyszerübb feladatot ls . De csodálatos, hogy mennyit kl lehet
hozni a legtöbb fogyatékosból! Persze az Ilyen Iskolát mindig fejleszteni kell. kl kell
cserélni a kopott anyanot. s tartani a lelket a tanitókban , hogy jó kedwel tanítsanak.
Erre kell az anyagi eszköz. meg a sok tanltö fizetésére. Egy tanító csak 4-5 tanulóval
foglalkozhat. Ezért olyan drága e specl álls Iskola. A szegény persze nem jut hozzá. ha
külön nem segitik.

Másutt az állam fedezi a költségeket a fogyatékosok családjai helyett. Itt e po.
gány kultúrában még nem jutottunk el idáig. De már figyeli az állam a missziók rnun
káját, és megkezdte a saját berendezéseinek a létesítését ls, de még csak a kevésbé
sérültekkel. Tíz évvel ezelőtt. amikor ml megkezdtük, nem volt még speciális Iskola .
A ml gyermekeinket az állami Iskola még ma sem veszi fel. A ml vágyunk. hogy sen
klt se kelljen visszautasítanunk. ha nem ls képes teljes összeget fizetnI. A lehető

ségekhez mérten mindig kérünk valamit a fogyatékos gyerek családjától ls . Persze
ez attól függ. hogy ml ls mennyi segitséget kapunk a szegény gyermekek számára.
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Anyagiakon kivül mind a tanít éknak. mind a gyermekeknek lelki segitségre van
szükségük. Ezt úgy próbáljuk megoldani. hogy a válogatott személyzet és tanulök kü.
lön csoportja minden nap munka el ött egy fél órás .Blbliai ismertetőt és reggeli imát"
tart. gltárrai. énekkel. spontán Imával . amelyen mindenki részt vesz. A csoportot a
tan ít ök - hetente felváltva - maguk vezetik. Még a protestánsok és a pogányok ls
bekapcsolódnak. A Szentlrás a közös alap és lndlt ék egész napra, s igy mindenki sa
ját meggyőződése. kult úrála, lelki Igénye szerint vesz részt a közös Imádkozáson . Igy
vesszük át az evangéliumokat. imádkozzuk a zsoltárokat és a levelekből is veszünk
részleteket. A gyermekek persze Inkább csak énekelnek és játszanak. Ez az ő imájuk.

P. Jaschko István S. J.
51 Shul Yuan Street
Hslnchu. Taiwan, R. O. C.

+
Egészségi állapotom ingadozott az elmúlt hetekben. Két hétig ágyban is kellett

feküdnöm: kisebb bélfertőzés vert le a l ábemr ől . Az orvos csak rlzskását és aludt
tejet engedélyezett. Úgy legyengültem. hogy még most ls bizonytalan a járásom.

Iskelálnkkal. nevelőintézeteinkkel van baj. Az a hir járja. hogy az állam több isko
lát visszaad az Egyháznak. De egyelőre az ellenkezője fenyeget: mohamedán Igazgatót
neveztek ki hozzánk, a mi Igazgatónőnket pedig áthelyezték. Következménye : egyre
kevesebb katolikus gyermeket vehetünk fel. Az ls megtörténik. hogy a katolikus is
kolák diákja mohamedán nevet mond be. amikor vizsgázni megy. Fél, hogy ha keresz
tény nevét használja, nem engedik át a vizsgán az állami biztosok .

Nagy örömöt szereztek adományukkal. A 70 német márkát beváltotta a fönöknönk,
s egy hónapig nyugodt lesz. mert be tudja szerezní a 85 szegény gyermek élelmisze
rét. rlzst, lisztet. lencsét, teát és azokat a fűszereket, amelyeket itt használnak . Csak
az a kár. hogy nem vagyunk képesek több gyermeket felvenni. mert házunk igen kicsi.
IOpltkezésre most gondolni sem lehet. mert tatarozzák a Szt. József székesegyházat .
Tehát a püspök úrtól sem remélhetünk pillanatnyilag segélyt.

Mária Györgylke nővér

St . Catherlne's Convent
242 Aziz Bhattl Road
Rawalplndi (W. Paklstan)

+
RövIden szeretném közölnl, hogy miben áll az én munkám.
Plébániám többszáz kilométerre terjed ki. képzelhetlk, mennyit kell utaznom. hogy

legalább évente egyszer eljussak minden fontosabb telepre . 183 egyházi kisközösség
működik területemen. jól be kell tehát osztani az ldöt, hogy közremüködésemmel élő

egyházi közösségek maradjanak ezek a csoportok.
A szeros értelemben vett lelkipásztori feladatok mellett gondozzuk a betegeket

és törődünk a nép anyagi·gazdaságl fejlődésével ls . Jelenleg a következő jelentősebb

tervek megvalósltásán fáradozunk : missziós központot épItünk és egy műhelyet a
fiatal szab öknak. Ezenfelül elemi Iskolára volna égető szükséq, s egy második rnlsz
szlös központra. A missziós központok termében tartjuk a szentmiséket, amely Iskola.
teremnek ls szolgál. Több régi épületünk van már. s igy minden héten más-más rnlsz
sziós épületben lakom terjedelmes plébániámon. De a régi központokat szalmával
vegyitett vályogból húzták föl, amelyek nem es öáll ök. s düledeznek. Ezért kell minél
hamarabb tartósabb épületeket fölhúzni.

A másik tervünk az .Ifjúságl év" gyümölcseként született meg. Az állam egy
mocsaras területet bocsátott rendelkezésünkre. hogy tegyük megművelhetővé. Felénk
sok a munkanélküli . E súlyos társadalmi bajon enyhítene. ha a mezögazdaságl sz övet 
kezetekbe tömörül t f iatalok vállal nák az Ilyen földek előkészitését és megmunkálását.
Már évek óta próbálkozunk ezzel a tervvel. amelyben fiúk és lányok vesznek részt .
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Mindegyik kapott egy szalag földet szülei birtokából: össze élltak, s közösen müvelik
meg az egészet . Rám hárul a feladat, hogy biztositsam számukra a szerszámokat s
két-három birkát vagy kecskét Illetve egy tehenet. Természetesen valami fedél ls kell
a jószágnak. Az állatállomány a trágyázás végett ls nélkülözhetetlen. Környékünkön
ugyanis már ninc s parlaqon heverő szüzföld: a szaporodó lakosság csak akkor emel
heti a szántóterületek hozamát, ha trágyázza a meql évöket, Illetve küzd az erózió
és más termé szeti ártalmak ellen. Ez a munka is szépen halad: némelyik ktskö
zösségben több mezőgazdaság i szövetkezet is múködlk, mert szép számmal vannak
fi atalo k.

Prob' ém át okoz az is, hogya dombokon, ahol a lakosság zöme él. nincs elég lvö
viz . A for rások lenn vannak a mocsaras területeken. Legjobb lenne, ha kutakat fúr.
hatnánk a dombokon. ehhez azonban hiányoznak az anyagi eszközök. Költséges a
ci szternák építé s e ls. am'!lyekkel felfoghatnák az esövlzet. Igy a lakosságnak több
kilométert kell gyalog olnia, hogy vizet hozzon magának.

Köszönöm eddigi támo gatásukat és sok kegyelme t kívánok.
P. Ratkos SDB
1119 KIgalI
Rwanda

+
Itt Zairban, amíg egészségünk bírja. folytat juk a munkát. A jó lsten még mindig

tu d sesttent. akkor is. ha emberi számít ás szer int már lehetetlen. Hat afrikai nővérünk

meg két novlclánk van, ami kevés a jövő biztosítására.
Megkezdődött az előkészület nálunk ls a húsvéti ünnepekre. Minden pénteken sok

hivő jón össze a templomban keresztúti ájtatosságra . A negyedik héten öt napos esti
lelk igyakorl at volt. Virágvasárnap körmenet, Igazi pálmaágakkal. A hívek buzgó ének
léssel kísérnek . Utolsó héten nagy keresztút járás az utcákon . A felnőttek egymást
felváltva egy nagy keresztet visznek. Közben a tömeg, tér det hajtva 14·szer megáll.
Az egész úton Imádkozva és énekelve haladnak, végül a kijelölt helyre feiállItják a
keresztet .

Ez már évek óta így történik. Megható, s Igazán azokra a szenvedésekre emlékez.
te tnek, amelyeke t az Úr Jézus Jeruzsálem utcái n elviselt.

A nagyhétben a szertart ásokat esti órákban tartjuk. Igy a munkások ls részt ve
hetnek . Nagycsütörtökön az Evangélium felolvasása alatt a mtsézö pap tizenkét em
bernek lábat mos. Mise után szentségimádás 11 óráig . A csoportoknak kijelöltük, me
lylk órában Jöjjenek a templomba. Nagypénteken szintén sok hívő vesz részt a szer
tart ásen. Nagyszombaton este van a feltámadási istentisztelet. Igyekezni kell . külön
ben az ember nem kap helyet. Este csak a felnöttek Jönnek: a gyermekeknek külön
tartanak misét. Mise alatt gyönyörüen énekelnek , s ritmikus táncot járnak. amely ná.
luk az öröm kifejezése. Az Ilyen ünnepl mise 3-4 óráig ls eltart. de senki sem tart ja
hosszúnak.

Karácsony A.
Kambove B. P. 60
Shaba
Rép. du ZaTre

PAPI JUBILEUMOK

Gyémántmise: Dr. Patton János ny. plébános. a pécsi székesegyház kinevezett
gyóntatója 1987. február 2D-án. Pécsett. Kézvezetóje és szónoka: Nyá
rádi Adám c. kanonok.

Aranymise: Brlnzlk József ny. plébános 1987. május 17-én Nagyszombatban.
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KUNYVSZEMLE

A TAVOLALLÖK LELKIPASZTORI GONDOZASA

Bertsch L.-Bleger E. • .. : E r f a h r u n g e n m I t R a n d c h r I s t e n . Neue Ho
rlzonte für die Seelsorge (Tapasztalatok a perem-kereszt ényekkel}, Herder, Freiburg
1985. 192 o. Friedberger W.: Pa s t o r a I m i t D i s t a n z I e r t e n . Sltuatlon 
Theologie - Kontaktnahme (Lelk ipásztorkodás a távolállókkal) . Don Bosco. München
1981. 149 o. Mette N.: K I r c h I I c h d I s t a n z I e rt e C h r I s t I i c h k e I t . Eine
Herauslorderung für die praktlsche KIrchentheorie (Az Egyháztól távolálló keresztény.
ség). Kösel, München 1982. 204 o. Wieh H.: K I r c h e n I r e m d e C h r i s t e n .
Anregungen und Hille für die Pastoral (Egyház-idegen keresztények) . Seelsorqe-Echter ,
Würzburg 1984. 128 o.

Sok helyen megdöbbentően éles a különbs ég a vallási hovatartozás és a vallás.
gyakorlat között. PI. Ausztri ában, 1980-ban. a lakoss ág 84 % vallotta magát katollkus.
nak és 7 % protestánsnak. de csak 36 % tartja fon tosnak, hogy templomba menjen
vasárnap. és 70 % megengedi a magzatelhajtást, ha a sz ületendö gyermeknél súlyos
szellemi vagy testi fogyat ékosság várható [P. M. Zulehner: Religion Im Leben der
Osterreicher. Dokumente elner Umfrage. Herder 1981, 158.• 163. és 171. o.).

A négy könyv azoknak a lelkipásztori problémáival foglalkozik, akik bár meg van.
nak keresztelve, nem vecznek részt az egyházi életben , nem gyakorolják vallásukat.
A kérdést főként három szempontból kell megközelítenI. a) Milyen formákat és szln
teket találunk a távolállók (esetleg már ,kívülállók') között? A különbözö szerzök
különféle kritériumokat használnak . Egyetértenek, hogyatemplombajárás, bár fontos.
nem lehet az egyetlen rn érce. Hogyan mérhetjük pl .. mennylre hatja át a hit annak
a mindennapi életét. aki konfllktusba került a helyi közösség vezetőjével, de szivében
őszintén Krisztust akarja követni? Hová soroljuk azt, aki fiatalon kötött s .nem sike.
rült" házassága miatt szorult az egyházi élet peremére? b) Kapcsolatos az előző kér.
déssel s mégis különbözö a .ml ért"? Nem volt valójában evangelizálva az Illető?

Katekézise hiányos? Anyagi okok miatt maradt el a közösségtől? Vagy félig tudatosan
maga a közösség zárja kl azokat, akik nem egészen úgy viselkednek, mint ahogy (a
hagyományos. de mégiscsak másodrendű formák szerint) Illene? Az utolsó esetben
nem kellene Inkább azt állítani, hogya keresztény közösség távolodott el. ahelyett.
hogyatávolállót vádolnánk? c) A teendők részben függnek az előbbi kérdésekre adott
válaszokt ól. S attó l ls, hogy mennyire hatja át az egész közösséget (azaz a .h üs éces
ny ájat" s ennek vezetőjét) az a meggyőződés, hogy missziós egyháznak kell lenniük,
egyébként saját maguk sem haladnak a Krisztushoz vezető úton.

Bertsch és Bieger mellett még kilen c szerzö rnüködötr közre az első helyen Idé
zett könyvünkben, amely a frankfurti Kathollsche Glaubens-Information (a KGI. Kato.
llkus Hit -Ismertetés) kiadásában Jelent meg. A KGI 25 óta főleg a templomok olvasó
állványaira helyezett dfjtalan brosúrák (,levelek·) segitségével Igyekszik a távolállók
közelébe Jutni: azok fel é teremti meg a hidat, akik .valamit keresnek, ami életüket
kltölthe tl" , de még nem találták meg a kapcsolatot a megszekott egyházi keretekkel.
Ezért a tanulmánykötet külön tárgyal a fiatalokról, nőkről. az .alternatlv csoportok.
ról' . Többször visszatér a sürge tés: az Egyháznak fel kell vetnie .a hamis lelktlsme
ret" elnyomott problémáit : a szabadság, bűntudat, betegség , halál stb . döntő kérdé.
selt, Ezeken keresztül ju that el a távolállókhoz. Ezenfelül ne legyen .egyházlasan
ateista' : élete mutassa, ne csak szaval, hogy számára és az emberiség számára a
legfontosabb probléma az Istenhez való helyes viszony .
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MeUe els őnek az ún. népegyház problémáját vi zsgálja, amely törékeny lábakon
áll . Új valláspedagógiai elgondolást kell tehát kidolgozni, a hangsúlyt a dlas zpor ában
él ö egyházra kell helyeznI. A második részben tétel eket ál lí t fel , amelyek el öseq lt
hetik, hogy az egyház közeledjék a távolállókhoz, mert - észrevétl enül ls - sokszor
távolodott el az emberekt ől .

Frledberger könyvének kb. egyharmada összképet kiván nyújtani a távolállók prob.
lematlkájáról. Majd a . közösségéplt és új üt latt " tárgyalj a, a .gyalogos (személyes
megközelités) pas ztor ácl öt öl" kezdve egészen a . nehéz diókig· (esküvO nélkül együtt·
élök, újra házasodottak stb.) és a népmiss ziókig. Kit ér arra ls, hogy mennyi t segithet
a közOsség, amely ik valóban otthont nyújt a keresOknek; elemzi a vasárnap, a család
stb. szerepét a lelkipásztorkod ásban.

Wleh még Inkább a gyakor lati szempontokat veszi sorra . Alapelve : ébredjen tuda.
tára az egész egyházközség, hogy nem várhat pusztán másoktól le lk i szolgált atásokat,
részt kell váll alnia az örömhir hirde tésében. Rámutat, hogy milyen IehetOségek nyil.
nak ennek a lelkületnek kiépítés ére az egyházközségen belül, mit kell tenni egy át
fogóbb szinten . Missziós jelleget kell öltenie a bérmálkozókat, szül öket, munkat ársa
kat érlnt ö katekézisnek.

Az említett könyvek a német nyelvterületen iródtak. Ennek ellenére rendkívül hasz.
nosak lehetnek Európa egyéb országaiban ls, hisz mindenütt égetően szükség van
arra, hogy újra evangelizáljuk az egyre nagyobb számú távoláll ókat.

BenkO Antal

Szabó Ferenc: L é I e k b e n é s I g a z s á g b a n . Tanulmányok és vallomások. TI·
pografla Ugo DettI. Róma 1986. 510 o.

A szerz ö nagy szolgálatot tesz a könywel , mert a hazai és külf öld i folyói ratokban
megjelent fontosabb ci kkeit, áll ásfog lalásalt gyűj tötte össze, amelyekben a teológia.
filozófia és irod alom különféle terül ete ivel fogla lkozik. A •Vallomások" cimű részben
- vlsszateklntve azokra az egyéniségekre, akik szelleml.lelk l fej l ődését befolyásolták
- saját teológiai gondolkod ásáha, Irodalmi alko tó munkájába és sp lrttuallt ásába en·
ged bepillantást. A teológiai napló nyomán érett gondolkodó és mély é rzésű papi
egyéniség bontakozik kl el őttünk . Kutat ása nem szorí tkozik csak az iskolai teológia
vagy filozófia fogalmaira, hanem leszáll teremtó erejével az élet mélyébe, oda. ahol
csak az irodalmi gondol kodás vagy a költöt Ihlet tud ja megragadni a ti tok klrnond
hatatlan varázsát. Ebből a h á tt é rb ől érthetjü k meg a témák gondolatvi lágát és azt a
sze rétettel mérlegelO korre kt eljárást. amellyel P. Szabó megrajzolja a különbözO
teológusok vagy f ilozó fusok fel fogását , témaköreit vagy éppen port réját. A magyar
olvasó számára kisebb .k épcsarn ok" ls ez a gyűjtemény, amely közel hozza a kor
nagy gondolkodólt és párbeszédbe léphet velük .

Az elsö rész röviden összefoglalja azt a módszert, amell yel P. Szabó - Teilhard
nyomán - teológiai és filozófi ai témákról gondol kodik : A Teremtő - létet adva 
cselekv ökké tette a dolg okat és az embereket , éppen ezért a haladás soha sem lehet
az lsten vetélytársa . Ernst Jüngellel vltatkozva rámutat a katolikus Istentan korl átaira,
óv egy új gnózistói és elvezet Varillon nyomán az alázatos Isteni szeretetre, amely
Jézus Krisztus emberi szlvén át van jelen a világban.

A Feltámadottban pedig a Pantokrator kozmikus víziója bontakozik kl. .A Lélek
nem helyettünk cselekszik , hanem velünk:

Nagyon aktuális a keresztény hazaszeretetről szóló rész: felfedi Illyés Gyula gon·
dolatalnak bibliai alapját és a Himnusz könyörgésének kollektlv bűntudatát . Melyik
nemzet fia merne Igy Irnl és gondolkodni nemzete l étéről és sorsár ól ?

A marxizmus és kereszténység közötti párbeszéd vil ágos megkü lönböztetésel ls
útmutatók: megadják a keresztény vonalvezetés mezsgyéjét.

Az elsö rész végén három nagy teológus müvét méltatja: P. Rahner-nél kiemeli ,
hogyan lehetséges a Lélek megtapasztalása az élet leghétköznapibb eseménye iben.
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élményeiben ls. - P. de Lubac Irásainak jel lemzö]e a nyito tt magatartás, amellyel
rendszeresen és rokonszenwel tanulmányozza a katolIcizmustói távolabb eső eszm é.
ket , hogy felfedezze bennük a rejtett Igazságot és védelmezze a kibontakozó jót.
anélkül. hogy elárulná a keresztény hit lényeg ét vagy a keresztény sajátosságot. 
Külön örülhetünk. hogy P. Szabó velősen összefoglalja. rnéltatla és kritikusao elemzi
Hans Urs von Balthazar hatalmas müvét: a Herrlichkeit és a Theodramatik öt impo
záns kötet ét. Hiteles és szakszerű ismert etést kapunk korunk nagy teológusának ere
deti téte leiről.

A filozó fiai részben legértékesebb és leghasznosabb olvasmány .Bergson útja az
evangéliumok Krisztusa felé'. Bergson az életet a szellem hordozójaként fogta föl.
Szerinte az időtartam nem hérakle itoszi folyam. hanem olyan változás. mely rneqma
radásból és új teremtésből tevődik össze. A fejlődő világegyetem életlendülete te·
remtő energia, és valamiképpen szellemi természetű. Isten a szerétet. a kiáradó .
szabadon szökell ö jóság. teremtő lendület: olyan lényeket teremt, akik méltók arra,
hogy szerethesse őket. Bergson a katolIcizmusban a judaizmus beteljesedését látta.
Meg látásait követő katol ikus gondolkodók érdeme. hogya század elején új szellemi
reneszánsz Indul el a bölcseletben.

Az Irodalmi részben rneqcsodálhatluk Babits .csillagalt', amint egy küzdelmes,
kálváriás hitben találkozik a kereszten függő Krisztussal; továbbá azt is. hogy mi·
képpen hozza szlnt ézlsbe az ellentéteket, amikor a katolikumot, a teljességet keresi.
Nem olvashatjuk meghatódás nélkül Gabriel Marcel szeretetteljes gondolkodásának
filozófiáját : .Az egyenlőség egocentrikus : állítom. hogy egyenlő vagyok veled ; a test
vérlség heterocentrikus: ha testvérem vagy, nemcsak tőlem különbözönek Ismerlek
el. hanem még annak is örülök. ha különb, felsöbbrendű vagy. Számtalan Ideológus
tévedése ez volt: nem látták, hogy egyedül a testvériség Irányul az emberi lényegre,
mig az egyenlőség csak a jogok ra vonatkozik: - Mounler hite és hős i es hurnanlz
musa után Gilbert Cesbron tanúságtételét emeli ki a szerz ö. Ez a rész a Teremtés
dicséretével zárul, amelyben P. Szabó Weöres Sándor és Juhász Ferenc arcképéhez
ad néhány jellegzetes vonást . ,Az Istenbe olvadó ember számára nincs többé kívána
tos és nem-k ív ánatos , nincs többé semmiféle fokozat; mindent végtelenül és kivánság
nélkül szeret."

Szabó Ferenc nemcsak őszinteségével ragad meg bennünket. hanem nyfltságával
ls : betek intést nyerünk egy (ró. teológus és szerzetes pap problémáiba.

Németh József

o m e g é n . B o s s i s G a b r I e II a n a p I ó j a I-II. A magyar fordítást átdol.
gozta és sajtó alá rendezte Máté János. .Eola" könyv-, m üv észetl és zenemüktadö,
Bécs. 1986.780 o.

GabrieIle Bossis (1874-1950) francia szinésznő lelki feljegyzései különféle fordi.
tásokban már évtizedek óta Ismertek a magyar olvasók körében . Máté János most
egy olyan szöveget kínál fel, amellyel az eredeti . E lő tanítás értelmét, tartaimát és
mcndanlval ólát" akarja hitelesen közvetíteni . a magyar gondolkodásmódnak rnes
felel öen". Úgy gondoljuk. célját sikerült elérnie: a bensőséges párbeszédek során
Jézus és partnere .magyarul · szólalnak meg.

•Az életszentség új formáira van szüks éq" - hallja egyszer Gabriella az Úr sza
valt. Az új formák egyike kétségtelenül az a .hétköznapl rnlsztlka", amelybe - a
kegyelmi élet .norrn élts" kibontakozása eredményeképp - minden keresztény életnek
bele kellene nőnie. Gabriella esetében ez sajátos Krlsztus-mlsztlk át. szenved és
mlsztík át és - részben - a hagyományos [eqyes-rnlszttkát jelenti. Beszélgető partnere
mind ig Jézus, a megtestesült Ige; a konkrét élethelyzetek mindig az Odvözitő szen
vedésével való azonosulásra késztetik, a Titokzatos Testében gyötrődő Krisztus en.
gesztelését. vigasztalását sürgetik. Az Úr sokszor .atyal" GabrielIával. .ktslányának.
szeq ényk érnnek" nevezi. de megjelennek kapcsolatukban a jegyesi vi szony jellemzől
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is. - A tizennégy évet át lvelö fe ljegyzések (1936--1 950) hátt erében ott húzódik a
korszak minden feszültsége: társ adalmi ellentétek. bombázás. megszáll ás, menekülés.
nemzeti ellenállás. p énzhajsza. alkohol. szomszédos és távoli népek problémáI. J é
zus azt kívánja egyre sürgetőbben . hogy Gabriell a mindezt Vele együtt élje meg,
legyen testvérei számára az O kedvessége, szeretete, békéje és sugárzó mosolya.
Igényes ez a rnlsztlka, hétköznapi kemény aszkézist kíván: benső els zakad ást. füg
getlenséget a föld minden javától, teljes benső rneqtaq ad ást, olykor küls ö vezeklést ,
és az észrevétlen áldozatok szakadatlan sorát . .. A szivében hang nélkül szölö Krlsz.
tus - úgy tünlk - szinte soha nincs megelégedve. mind ig többet , bensós éqesebbet ,
mélyebbet, tellesebbet kiván, - de a szeret ö szív alázatával, már-már könyörögve.
Gabriella élete ls [gy a .soha-rneq-nern-el éqed éa" himnuszává válik . •A szer étet soha
nem mondja: elég'" Gabriella feladata: .boldoggá tenni azokat, akik közé ~n helyez.
te lek" (692) . Ne legyen szerzetes . ne tegyen fogadalmat. éljen úgy. mint mások•
•csak" legyen egészen és fenntartás nélkül Jézusé.•Téged azért hívtalak. hogy Velem
bensőséges kapcsolatban élj . hogy megmutasd az embereknek, milyen e gyszerű és
milyen örömteli ez az élet" (354) . - A benső Hang st llus a egyszerű, hall gatója gon
dolkodásmódlához, élethelyzetéhez alkalmazkod ik . Véleményünk szerlnr nem volt szük
s éqes ezeket a természetes emberi egyszerüséggel kimondott szavakat lapszéli össze.
foglaló mottókkal .továbbfordítanl" . Ez a .kateq őrl ákba , szabatos fogalmakba való
beleszorítás" megszüntetI a párbeszédek élénkség ét , spontán közvetlenségét.

Ettöl eltekintve nagy el ismeréssel kell szólnunk a könyv szerkeszt éséröl. átteklnt
hetös égéröl, nyomdatechnikai klv ltelezéséröl. A szeret ö gondosság üti rá pecsétjét
minden oldalára. - Olvasását Daniel Rops ezekkel a szavakkal ajánlja: . Hogy Krisztus
valóban beszélt-e ehhez a lélekhez, azt megmondani nem az egyszerű olvasóra tarto.
zik . De az bizonyos . hogy ez a lélek Benne élt Krlsztusb an, és vissz asugároz reánk
valamit az O Fényéből." ~s ml másra van szükségünk?

Puskely Márla

Ralssa Maritain: N a g y b a r á t s á g o k (Les grandes amitl és) . Fordi totta: Rozomá
Jávor Tünde; a verseket ford itotta: Dr . Kerekes Károly .

Jacques Mari tain: A f I I o z ó f I a a I a p e I e m e I (Eléments de Phllosophle) . For
dltotta: Dabócl Márla. Szent István Társulat , Budapest , 1986. 448 o.

A Szent István Társulat a Horváth Sándor-Emlékkönyv után ezzel az újabb kötettel
lepi meg a magyar olvasóközönséget . A kettö egymással összefügg, nemcsak mert
Dabócl Márla neve kapcsolja öket össze, hanem azért ls. mert Ismét a tomizmus ls
mertetéséről van szö.

Jacques Maritain századunk elsö fel ében az úJjáéledt francia tomizmusnak egyik
legjelesebb képv lsel öle és terjesztöje volt. Felesége, Ralssa maga ls részt vett férje
szell emi viaskodásában és munkájában . Az Itt lefordított művében fér je I gazságkereső

életút ját vázolja. Maritain, aki prot estáns volt , 1906-ban katoli zált . feles ége pedig
megkeresztelkedett. A magyar ford ít ás jól adja vissza Ralssa Marit ain könnyed, mü.
v észt, érzékeny stílus át.

Mari tainnek a filozóf iai alapelemekre vonatkozó Irása tulajdonképpen kezdőknek

készült. de épp ezért értékes. ha a skolasztlkát meg akarjuk IsmernI. Fóleg manapság,
amikor a filozófiai eszmefuttatásokban a világos gondolat ok helyett határozatl an, el·
mosódott fogalmakkal, vagy Inkább képekkel tal álkozunk és szabatos meghatározá
sokra aIIg akadunk. Dobócl Máriát a ford itásért ls, az elöszaváért ls elismerés il leti.

A Vatikáni Zsinat záróülése után. az aulát elhagyva. az egyik teológus megjegyezte:
végre eltemettük a skolasztlkátl Nem vol t Igaza, de jellemzö arra . ami a Zsinat után
történt. A Zsinat a papnevelés röl szölö határozatában kiemeli a mind ig érván yes f ilo
zófiai örökség fontosságát és azt kivánja. hogy a papnövendékek a spekulat ív teo
lógia tanulmányozásában a meate rt. Aquinói Szent Tamást kövessék (15-16) ; a ke.
resztény nevel ésr ő l szóló nyil atkozat pedig a katolikus egyetemeknek az egyháztanI.
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tók, főleg Aquinói Tamás művelnek a tanulmányozását ajánlja (10). A Zsinat mán
viszont - és ezért nem szabad magát a Zsinatot hibáztatni - sokan mindent mes
tettek, hogya skolasztikát, nevezetesen a tom lzmust dlszkredl tálják. Ez bizonyos mér
tékben érth ető , mert a század ele jén az Egyház főképpen a tomi zmus segitségével
hárltotta el a modern izmus veszélyét . Nos a modernizmus, ha más form ában is , Ismét
újJáéledt . Sok teológus gyakorl at il ag magáévá teszi a Kant-féle konceptuallzmust, és
a metafiz ikai Ismeretet eleve lehetet lennek tartja . Márpedig Szt. Tamás fi lozóf iája,
melyet a teológia szolgálatába hely ezett , metafizikai alapokon nyugszik. Ha tehát a
tomlzmust kIIktatj uk, az Egyházat a modernizmus ell eni küzdelmében egyik leghaté·
konyabb fegyverétől foszt juk meg. Ezért fontos, hogya katolikus értelmiséget a sko.
laszt ikával , nevezetesen a tom izmussal kapcsolatba hozzuk.

Amikor fiatal koromban tanulmányaimat Franciaországban végeztem , többször volt
alkalmam Marita int hallgatnom. Gyakran ell átogatott domonkos barátaihoz, részt vett
vitáinkon . Kedves, megközellthető ember volt. Amikor megtudta, hogy a lektorátusl
dolgozatomat a szubzlsztenc iáról készítem, odajött hozzám, egyszerű kispaphoz és
segltségét ajánlotta fe l. Nemcsak tudása, hanem lel kesedni és lel kesíteni tudó egyé.
nisége ls lenyűgöző hatással volt ránk. Mintha filozófus és költő lett volna egy sze
mélyben . Emiatt sokan félre is Ismerték. Egyik előadása kezdetén, mellettem ülő

társam - aki el őször hallgatt a Maritaint - odasúgta: ily en az épen fésült. hullámos
haj aligha takar sok filozófia i gondolatot. A konfe rencia végén becsüle tesen vissza.
vonta véleményét: úgy látszik , a hajnak még sincs döntő szerepe a filozófiában 
jegyezte meg moso lyogva. Mar ita in mégsem volt száraz filozófus, világtól elzárkózó
szebatud ós. hanem látnok , aki ismert e kora bajait , szellemi ütv eszt ölt és orvoslásu 
kat Aquinói Szt. Tamás teológiájában vélte felfedezni.

E gyönyörű kiállltású magyar könyv is segítségére lehet mindazoknak, akik keresik
az Igazságot és akik még merne k hinni bennel

Mehrle Tamás

Z s o I o z s m á s k ö n y v h l v e k s z á m á r a. Fordította: P. farKasfalvy Dénes
O. Clst . OMC, Bécs, 1986. 1024 o.

IOvek óta vár ják már a magyar papság és a zsolozsmázó hivek a teljes magyar bre
vlárium megjelenését s most váratlanul külföldr öl kapnak egy lzléses, szép kötésű

és formájú, biblIapapIron, kéts zlnben készül t ezer oldalas. mégis könnyen kezelhet ö
kötetet . A Rómában és Amerikában é l ő tudós és sokoldalú ciszter: P. Farkasfalvy Dé
nes lepett meg bennünket vele , aki a ford ít ás munkáját végezte . a kiadás a bécsi
OMC érdeme. Farkasfalvy természetesen felh asználta korábban megjelent zsoltér
(1975) és hlmnuszfordftását (1984) , melyek műfordftól készségét már elárul ták. Talán
rneql epö , hogy mindez egy ember munkája, aki sokszor rner ész rövld lt éseket és t örnö
rltése ket választ . kétségtelenül a magyar nyelv szellemének megfe l e l ően . A kötet,
mint clme mondja: a .hívek számára' készült. de a papok ls használhat ják. A hlrn
nuszokat és a bibliai énekeket minden Imádságos óránál megismétli és Igy mentesIt
sok kereséstől és for gatástól.

A megjelent kötet term észetesen kis csalódást ls jelenthet azok számára, akik a
tel jes magyar breviáriumot várták, mert az új római beosztást követve csak a zsol.
tárokat és kantikumokat közli a himnuszokkal , antlfónákkal. rövid olvasmányokka l és
könyörgésekkel ; a nagy ünnepeket és vasárnapokat; az Időszakokra egy közös for
mulát ; ugyanIgy a kommunékat. Közll viszont a hétköznapok szentfrásl olvasmányainak
lelöhe lye it is . Várjuk abeigért olvasmányos füzeteket, melyek esetleg az egyes idő.

szakek egyéb részleteit ls közölhetn ék. Reméljük, hogy a külföldi példák nyomán a
magyar egyházi irod alom .klassztkusatt " ls felöleli majd.

Farkasfalvy zsolt ér- és himnuszfordításairól a szakemberek részben már nyilatkoz.
tak . Egyszerűségét, szépségét és eredetiségét, szlvböl kivánj uk, a használat folytán
tapasztalják meg az Imédkozók .
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E:neklés szempontjából bizonnyal adódnak problémák. Az I dősebbek emlékeznek
még Sik Sándor három zsoltárfo rdítására. Az elsó szabadabb. költ ölbb fordítás után
a másodikon sokan dolgoztak: biblIkusok, zenészek. lI turgikusok, sajnos el ls veszí.
tette költői hamvát, eredet iségét; szükség volt egy harmadik ra. melyben Ismét jobban
érvényesült a költő iség . Farkasfalvy egyeslt l magában a szentí rástudóst és a költői

müfordítót , mégis azt kívánja. hogy későbbi . hasonló munkák tökéletesítsék és túl
szárnyalják. Tehát ne konkurenclának. hanem Inkább segítségnek és még jobb. hasz.
nálhatóbb kiadásra lelkesitOnek teki ntsük ezt a kiadványt .

Galambos Iréneusz OSB

L o y o I a i S z e n t I g n á c L e I k i g ya k o r I a t o s K ö n y ve . Szent István Tár
sulat. Budapest, 1986. 383 o.

Lelk igyakorlatos könyv új magyar forditása j e l e ntős rnérföldkö a megújuló magyar
katol lkus életben. Ezért kaphatott helyet . A lelki élet rnesterel " c. sorozat második
köteteként, amelynek szerkeszt öl: Akos Géza és Csanád Béla.

Az ízléses klállltású rnü négy részre oszli k. Az el ső rész: Bevezető a lelkigyakor·
latos könyvhöz; csekély válto zással Hltt er József SJ 1940·ben kladott tanulmányának
újranyomása. Röviden bemutat ja Szent Ignác életé t és korát valamint a lelkigyakor.
latos könyv megfrásának körülm ényeit ( .Sl tz Im Leben"} . Adal ékokat közöl a könyv
eredetIségéről , sikeréről és t ört énet ér ől . Ehhez fűződnek a szövegkrit ikai megjegyzé·
sek és az irodalmi utalások. Ez utóbb it napjainkig vezett ék.

A második rész közli a le lk igyakorl atos könyv új magyar fordltását, amelynek jele n
változata egy hattagú munkaközösség érdeme (Bálint József, Hevenesi János, MorIIn
Imre. Rózsa Elemér, Ruppert Pál jezsuIt ák és Juhász Márla angolki sasszony nővér).

Hltter József szövegéb61 Indultak kl, de a spanyol eredeti szövegen kívül szem előtt

tartották Roothaan latin, Schlavone olasz és Knauer német fordltá sát. Erőt és fárad
ságot nem kímélve gyönyörű új magyar szöveg született , amelyet - összevetve más
nyelvek kiváló ford ftásalval - a legs i ke rűl tebbek közé sorolhatunk. Feltét lenül hú az
eredeti szöveghez, ugyanakkor azt a benyomást keltheti a járatla n olvasóban. hogy
nem fordít ással . hanem korunk érett szerzőjének eredeti munkájával áll szemben.
Messze fölúlmúl tehát minden eddig i magyar fordftást, s kljavftja az eddigiekbe be.
csúszott hibákat . A gördülékeny st llus feledteti az eredetibe n található nehézkess é
geket és zökkenőket ls . Dicséret ill eti tehát a munkaközösséget . hogy bátrak vol tak,
s nem pusztán szószerinti, hanem eredetie n s alkotóan érte lmes magyar szöveget ad.
tak az olvasó kezébe.

A harmadik részben az ún. Dlrectorium (a lelkigyakorlat adónak szóló Irányelvek)
első magyar ford lt ását olvashat juk Hevenesi János tol lából. Ez a ford ítás ls egyszerre
hú és modern : választékos magyar nyelven adja vissza az eredeti lat in szöveg érrel.
mét és finomság ait . Ennek a szövegnek a közzet étele nagy segitségére lehet a Leány
faluban müködö lelki gyakorl atos háznak. Fől eg a lelkigyakorlat vezetők számára ktn
csesbány a a Dlr ectorlum. de azoknak is , akik közelebbrő l kivá nják megismerni a
szentignác i keresztény életfelf ogást .

A negyedik részben - . Magyarázatok· - Hltter József és a jelzett munkaközösség
tagjai meil ett Dombl József, Csávosy Elemér és Mócsy Imre Irásai t találjuk. E:rtékes
és átgondolt tanulm ányok, amelyek fő l eg a választás fontosságát emeli k kl a szent,
Ignáci lel kigyakorlatban. A legújabb kut atások hangsúl yozzák, hogy Szent Ignácnál a
választás az Igazi, gyökeres megtérés következménye. Rendszere tehát mindenekel őtt

ezt akarja előmozdltanl a lelkigyakorlatozóban. A vezető pedig csak akkor segíthet a
lelkigyakorlatozónak ennek elérés ében, ha mind elméleti leg, rnlnd tapasztalatban magá.
évá te tte a kegyelem és a szabad akarat müködésének megnyilvánulásait , vagyis azt, hogy
miképpen váltja meg Krisztus a búnös embert, s árasztja rá adományait, hogy Ovele él·
hessen. Nadal Jeromosnak (akit sokan Szent Ignác alteregójának tekintenek) a teol ö-
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glája nagyban segIthet, hO'1Y mlndezekröl a kérdésekről alapjaiban Ismerhessük meg a
lelkigyakorlatok szerzőjének felfogását: rneatantt, hogy kikerülhessük a kvletlzrnus
és akt ivizmus veszélye it . mert megérteti az "In Deo operarl" (Istenben tenni mindent)
elvét. s ezenfelül áthidalja az aszketizmus és mlsztlclzrnus közötti ürt, mert feltárja
a tevékenységben szernl élödö életformát.

A végső megjegyzések nem vonnak le a nyomdatechn ikailag ls remek kiadvány
értékébő l. Célunk az ösztönzés: mit lehetne még - a legközelebbi kiadásban - be
dolgozni az első és negyedik részbe. hogy Igy tökéletesebben megvalósíthassuk Szent
Ignác célját. s ezzel lsten nagyobb dicsőségét szolgálhassuk .

HéJJa Gyula

Federlco Rulz, B e v e z e t é s K e r e s z t e s S z e n t J á n o s t a n I t á s á b a .
Ford. Puskely Márla. szerkesztette Puskely Már ia és Sági Ilona . Prugg Verlag. Eisen.
stadt, 1987. 208 o.

Ezzel a könyvvel nem "könyvet" vesz kezébe az olvasó, hanem egyszeru egye·
terni jegyzetet. A szerz ö, a spanyol karme lita F. Rulz, a római Teresianum Pápai ln
tézet professzora. nemzetközileg elismert Keresztes Szent János szakértő" - olvas.
suk az Előszóban. A szerkeszt ök úgy állItották össze a spanyol rnlsztlkus doktorról
szóló szemeszter anyagát. hogy bőven klegészltették a magyar olvasóközönség szá
mára már nehezen hozzáférhető Keresztes Szent János-Id ézetekkel . Az Igy ktalakttott
mü viszonylag teljes képet ad a karmelita egyháztanltó klassz ikus rendszeréről.

Az első négy fejezet az embert, hivatását, az avatott lelki vezetőt és a spanyol
irodalom klassz ikus alakját mutatja be. i l letve elemzi misztikus nyelvezetének sajá.
toss ágalt. A következőkben meglsmerkedhetünk a lelki kibontakozás folyamatával :
élet az érzékek szlntlén , a hit mélyséqel. tisztulás a szeretetben, a remény és ernlé
kezet szerepe. majd a sötét éjszaka. Az egész folyamat dinamikáját a ezeretet bizto .
sitja; ez az út, az eszköz és egyben a cél ls.

Aki bele-beleolvasott már Keresztes Szent János müvelbe. bizonyára megállapl·
torta : nem könnyü olvasmány. Költőiség . száraz teológiai fe jtegetések, mlsztlkus
lobogás. jelképek sokasága rejti a személyes élményekben gyökerező mondanivalót.
Nos. Hulz professzor könyve rácsot ad a kezünkbe: ha ezen keresztül nézünk a spa
nyol mlsztlkus tanrendszerére. világosan kirajzolódnak alapgondolataI. Legrövidebben
ő ezt Igy énekelte: .Todo-nada" , Mlnden-sernml. hogya "Mindent" elnyerje az ember .
vagyis szeretetben egyesüljön Istennel . semmit sem tarthat meg magának. I:s még.
sem a lemondás. a "semmi" a lényeg . még csak nem ls a "sötét éjszaka", hiszen
az ember a "Mi ndenben", Istenben. újra .rn lndent" megtalál. Ové lesz a teljes élet.
Rulz professzor müve kétségtelenül szakkönyv ; olvasása tevékeny együttmüködést.
bizonyos előismereteket klván. és még valamit: "Keresztes Szent János lelkls éqéböl,
tanításából csak az ért meg valamit, aki mer kockáztatn i . azaz aki mindjárt a gyakor .
latban kl ls próbálja az olvasottakat" (Előszó). Ekkor észreveszi . hogy Federlco Rulz
nemcsak bevezette , hanem mesteri módon már messzire ls vitte Keresztes Szent Já
nos rendszerében .

A ford ltó é rezhetően küszködött azzal. hogy az olasz/spanyol kulcsszavakat kor
szeru és mindenki számára érthető magyar nyelven fejezze kl. Elismeréssel kell még
szólnunk a könyv tudatosan leegyszerüsltett szemléltető ábrálról és az ügyesen alkal .
mazott nyomdatechnikai fogásokról.

A könyv megrendelhető : Karmelltenkloster. A-4020 LInz. Landstrasse 33.
Msgr. Nyáry Ernő CCD
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HALOTTAINK

Hegyi Imre ny. pléb. dec. 24-én ; Oll őn teme tték (72,28)
Veszellts István esp .-p léb. 8 ácskertesen (Kupusina) febr. 2-án (82,58)
Hegedús And rás szomódi pléb. febr 8-án (66,34)
Ill és István érs. tan., lelkész febr. t t-én: tem. Salgó tar jánban (77,53)
Dr. Sebestyén J. Jeromos OSM febr. 14-én (75,56,49)
Dr. Kurcz Pál Duisburg-Serm-i (NSZK) lelkész febr. 15-én (59,34)
Bogná r Ferenc kanonok, ny. pléb. feb r. ts- án: tem. Vecsésen (71,47)
Dr. Fábián Mihály szen tszéki tan ., ny. pléb. febr. 18-án Kolozsvárott; tem. febr .

26-án Korondon (75,48)
Ollop Ernő tb. esp . v. értényi pléb . febr. 18-án; te m. Pécsett (82,59)
Dr. Sándor Frigyes p. tanácsos , ny. pléb , fe br. 19-én (80,56)
Dr. Buzás Geró ny. szentpéte rúr i pl éb. Szentklr ályszabadján febr. 21-én (83,60)
Medgyesi Józs ef érs. tan ácsos , pléb. , Bajaszenti stvánon febr. 21-én (64,41)
Bohár Antal c. esp. gamási pl éb, Székesfehérváron rnárc . 2-án (72,46)
Dr. Sobo tka Rudolf hittanár és kö zépjskolal hitoktatási tanfel ügyelő Kismarton-

ban (Eisenstadt) március 6-án (66,39)
Józsa Lajos tb . esp., ny. Győr-Szabadegyház- i pléb. márc. 10-én (80,55)
Krl schke r Hugó esp. noszlopi pléb. , püsp. tan. márc. 13-án Pápán (57,32)
Menyhárt László tb. esp ., bogyoszlói pléb. márc . H -én (68,43)
Voloslnovszkl Máté Mihály OSBM márc . H-én Hajdúdorogon (76,48)
Bujdosó Mihály Flórlán SVD misszióstestvér máre. 26-án Alcsutdobozon; tem.

Lajosmizsén
Pálos István esztergomi s. püspök, az Esztergomi Papneve l ő Intézet rektora

máre. 28-án (74,51,12)
Horvá h Sándor SJ máre. 31-én Tsuwanoban, Jap ánban (64,44,33)
Gáspár Márton ny. pléb ., ápr. 1-én Windsorban, Kanadában (75,51)
Grynaeus György tb . kanonok, ny. pléb ., ápr. 2-án Szombathelyen; tem. Bada
csonyban (92,69)
Joó András SJ ápr . 8-án Pannonhalmán (92,66)
Csontos Márton OFM ny. pléb. ápr. 9-én Szombathelyen (81,57)
Dr. Sudár Dezsó esp.-pléb. ápr . 16-án: tem. Sióag árdon (77,54)

Kub lss István ny. esp . ápr. H-én Szalk án (84,56)
Horváth Vendel tb . fóesp., ny. pléb . ápr . 18-án (84,59)
Vil lányi János érs. tan., ny. pléb . ápr. 22-én (76,48)
Regós Frigyes tb . esp., ny. pl éb. ápr. 24-én Csapodon (83,60)
Nagy Gyula e. esp., ny. pl éb . ápr. 22-én (84)
Restály Mihály esp .-pléb. Nádszeg en (73,47)
Dr. Belon Gellért pécsi s. püs pök május 23-án: tem. június 4-én Pécsett (76,53)

Elhunyt paptestvéreinket fog laljuk mementóinkba!
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KADAR GABOR LASZLÓ O. CIST. egri érsek
(1927-1986)

Isten ben boldogult Gábor testvérünk 1927-ben sz ületetr Egerben t Izenegygyerme
kes, példátla nul vall ásos, középosztálybeli családból. Az egri Szent Bernát Glmnázlum
ban kivá ló eredménnyel éretts égizett diák és le lkes cserkész, 1945. szeprember 4-én
öltötte magára Zirce n a rend ruháját . Teológ iai tanulmányainak befe jezése után 1950.
június 6-án szentelt ék pappá, még a rend szétszóratt atása előtt . A csendet, nyugalmat
kedvelő, elmélyedésre hajl amos, tehetséges f iatalembert a magyar nemzet és nép
múl t jának mélységei vonzották . Hazájának és rendjének tő rténeime érdek elte , és tör
ténelem szakos középiskolai tanárnak ls készült . É rde k l ő d é sé t az egri fóegyh ázmegye
szolgálatában ls megtartotta . Már 16 éves káplánsága idején megé rl e lődött benne a
gondolat , hogy megírja az egyházmegye tört énet ét. különös tekinte ttel az egri sz é
kesegyházat fe lépítő Pyrker Lászlóra. aki IIl1enf eld i ciszterci sza rzetesk ént emelkedett
az egri érseki székbe.

1970-72 között egyháztörténeti tanu lmányokat fo lytat ott a párizsi Institut Cathc 
Iique-en. Onnan h ázat érve. 1972. február másodikán nevezték ki veszprémi seq éd
püspöknek. A szerény, magát minden körülm ények között szerzetesnek vall ó, Imád
ságot és könyveket szeret ö ember rendkivüli megpróbálta tásnak érezte a püspöki
méltóságot . Csak úgy tud ta vállalni , hogy szolgálatnak fogta föl , és engedelmességet
követelő jelet látott benne. Am a Gondviselés újra meg újra próbára tette engedel.
mességét. Csakhamar a veszprémi egyházmegye adminlszt rátora majd püspöke lett,
1978. március 2-tól pedIg egri érsek.

Türelmes egyszerüséggel és a Gondvisel ésbe vetett bizalommal vállalta és viselte
a püspöki terhe ket, minden képességét a reábfzott ak javára szentelve , és szenvedései
közepette is a Boldogságos Szüz Márl a oltal mára hagyatkozv a. akinek anyai közben
járását mindig bensöséges odaadással kérte önmaga és övéi számára.

Egerbe volt aképpen hazatért. Annak a népnek és papságnak a körébe, amelyből
kinőtt és származott. Mindig mindenkinek jót akart, mindenkinek lelki javát szolgálta.
A papi élet útmutatójaké nt valóban . e löl járt' . szeretett el tell jóságos szive pedig
mindenkinek kitárult, Súlyos betegségét .esvenescn áll va' szenvedte és magáról
megf eledkezve vi selte , mígnem a betegség letörte. A fák áll va halnak meg, - szok
ták mondanI. Gábor érsek még uto lsó napjaiban ls a közelq ö Pyrker-jubileum, a szé
kesegyház fel építése ISO-Ik évfordu lójának el ökészlt és én buzgólkodott, a főegyház

megye lelki megújul ásának szánva a jubile umot . Ó maga ezt - sajnos - már nem
érhette meg. A magyar egyház olyan püspököt veszitett el személyében , aki minden 
kor csak a saját le lkIIsmeret ére hallgatott.

Gábor testvérünk jóságos emberségé re, szet ény. egyszerü életp éld áiára. Imádságos
szerzetespapi lelkületére. Isten akaratát mindig elf ogadó nemes élet ére még sokáig
fognak emlékezni mindazok. akiknek megadatott, hogy megismerhess ék Eger második
cis zterci szerzetes érsek ét .

1986. december 29-én koncelebr ált szentmise után temettük elődei mellé az egri
bazilika kriptájában.

-s -n

Dr. KALMA R ODON JENÓ O. CIST.
(1914-1986)

Halálával a szétszóratásban élö magyar ci sztercieknek egyik l egj e l entő s ebb alakja
hagyta el a rend budapest i munkate rületé nek jelképess é csonkult őrhelyé t . Kalmár
Odőnben a rendi hiv atástudat papi és lelkipásztori vonása kimagasló er6vel érv énye
sült. A Magyarász Ferencek. Farkas Alberikek nemes sorának utolsó nagy alakja volt.
és egész életét a szoros értelemben vett papi szolgálat heve emésztette el.

1914-ben szüle tett Dombóváron. 1932. augusztusában lépett a rendbe és 1939-ben
ezentelt ék áldozópappá. Magyar-franc ia szakos tanár volt , de csak rövid Ideig tanár
kodott 8 budapest i Szent Imre Gimnáziumban. Már párizsi tanulm ányi Idejének a vé-
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gén eldőlt életútjának iránya : franciás szell emis ég és eljegyzett ség a modern franc ia
lelkipásztorkodás igénye ivel illetve gyakorlatával. Az Insti tut Cathollque-ben élet re.
szóló barátságot kötött a francia katolikus élet több kimagasló egyéniségével. Ezek a
kapcsolatok újra meg újra vi sszavezett ék Franciaországba. amikor a hatvanas évek
végén Ismét lehet övé váltak odautaz ásat . Városi plébános korában válla lta a budapesti
f rancia követségen a hitoktatói fe ladatot. és ez a tevékenység Idehaza ls ébren tar.
totta benne rendje szül öotthona, Cit eaux és Clairvaut Iránt i hűségét . Az utolsó vol t
közöttünk. akiben szinte megt apasztalh atóan élt rendi eredetünk tudata és szelleme.

SzentImreváros hatalmas terül ete lehetősége t adott neki . hogy valósággal művész i

módon bontakozhassanak ki lelkipásztori képességel. A plébániát lelkészi rnunkarerü.
letekre t agolta és megfelelő kápolna-h ál ózatot alapított. Megszervezte a házaposto
lokat , a ciszterci világi .harrn adrend"·et kibontakoztatt a. Ezáltal a lelkipásztori tev é
kenységet ugyanarra a szinvon aIra emelte . amin a rend budai glmnáziuma áll t a ne
ve l ő -oktat ásban . A gimnázium tanárai pedig roppant segIt séget je lentett ek e lelki
pásztorkodás eredményességében.

Az ötvenes évek elején el kell ett hagynia plébániáját . és életének az a hosszú ldö
szaka következett . amiko r csak az Izbégi sekrestyésség jelentett számára jelképes
papi szolgálatot. 1963-ban vissz atérhetett a lelkipásztori rnunk ába. és kisegítóként a
budapesti Szent István Bazil ikában. majd 1969 óta a józsefvárosi Jézus Szíve templom
.rector ecclesiae' -lek ént müködve. újra megmutatkozh atott különleges lelk ipásztori
karl zmája. Itt él t és dol gozott - a templom eredetét hangsúlyozott an tiszteletben
tartv a - 1986. február 23-án bekövetkezett haláláig. A szétszóratásban é lő rendi test
vére k különös hálával örzlk a rendi család Iránt ezekben az években is mindvégig
odaadó hűségének emlékezetét.

Utolsó éveit betegsé g. szenvedés terh elte . de bölcs . kiegyensúlyozott lelkületén
ez az időszak sem ütött sebet. A betegséget éppoly példás türelemm el viselte. mint
az élete derekán rászakadt megpróbáltatásokat .

Halandó teste Immár - a Farkasrét i temetőben történt beszentel ése után - a
zirci temetőben nyugszik. ahová a zirci Bazilik ában bemutatott koncelebrált szent.
mise után kisért ék kl rendí testvére l.

P. B.

Dr. PONGRÁCZ ELEMI:R
(1902-1986)

Két héttel a halála előtt . egyik tanltványának aranymiséjén így búcsúzott: Tlz év
múlva ta lálkozunk a gyémántmiséden is . Ez a tanítv ánya írta róla: Pongrácz atya élete
naphimnusz volt . hiszen örök mosoly ragyogott az arcán.

A kiskunm ajsai egyházközség, amely nek 32 éven át volt lelkipásztora. a naphím.
nusz remek soraival vett búcsút gyászjelentésében a tb . kanonok . ker . esperes . gyé·
mántm lsés ny. plébánosától.

Budapesten született 1902-ben. Amikor teológiára jelentkezett. püspöke a bécsi
Pazmaneumba küldte . Vácott ezentelt ék pappá 1925-ben. s Bécsben szerezte meg a
teológiai doktorátust .

Vértell hit oktató volt . Először MIndszenten. később Csongrádon a gimnáziumban
rnlnt hittanár és cserkészparancsnok nyerte meg növendékei t Krisztusnak. Minde n
idejét és erejét rájuk szentelte .

•Sohasem láttuk őt haragosnak. índulatosnak, idegesnek. A kiegyensúlyozottság
és kiforrottság jellemezte élet e minden szakaszában. Első állomáshelyén , Ml ndszen
ten . szell d angyalnak" hivták. A csongrádi Szent Imre Gimnáziumban az akkori. sz á.
raznak tűnő hlttananyagot humorral . jókedvve l fűszerezve adta eló és írta a lelkünkbe.
Mint cserkészparancsnok és énekkari veze tő mindenben és mindenkiben meglátt a a
jót. és képes volt rá ls vezetni a jóra kiforrat lan . fla lt " . O kapta elsőnek a "kis t iszti"
je l zőt . Az ének. B gitár. a jókedv sok kellemes órát szerzett mindnyájunknak.
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A tanári karban Ő volt a mérl eg nyelv e. és ezért mindenk i szerette és tisztelte.
Egyénisége vonzott mint a mágnes. és szép sor jában 6 papi hivatás sarjadt kl a ve·
t ésb ól. meg sok-sok derék katolikus magyar. Sohasem volt fáradt. gyűrött; neki nem
volt rossz napja - Irja róla aranymisés volt tanltványa.

KIskunhalason is Ilyen hit tanár volt. ezért vitte őt be hamarosan főpásztora a váci
szemlnárlumba 1935-ben. ahol mint tanár és elö ljá ró 1940·lg rnüködött.

Új szlnt. új hangot hozott ebbe a közösségbe ls . Orömmel várták az óráit, arnelve
ken pasztorális t adott elő. Minden órájának megvolt a külön Ize. zamata. sava-borsa.
Tanltv ányal élvezt ék. s átvették gyakorl ati tapasztalatát és [ölzü humorát .

Igazi nagyságát a nehéz időkben ismert ék fel : 1940·től 1945·lg a váci Szt. József
intézetben nevel te. mint Igazgató - háborús k ö r űlm ények között - a szegény glm.
nazlsta növendékeket .

A háború után kisebb helys égekben majd 1955·től a halála előtti esztende ig Kls
kunmajs án vezette a plébániát. Élete utolsó évében - gyémántmiséjét követően 
mint nyuqdllas, ott maradt kisegitőnek és még ekkor ls vállalta a felső tagozatosok
templomi hitoktat ás át .

Évtl zedeken át édesanyj a betegsé ge okozott neki sok gondot és túlterheltséget,
majd több mint húsz éven át vis elt e hősi es türelemmel és mosolygós lélekkel a maga
súlyos betegség ét.

Ma]sal fi atal munkatársai lrtá k róla: Derűje . humora. jós ága otthont teremtett szá
munkra. - Mindig nagyon szeretett tan ítant . Nem Irtó zott az újt ól. képezte magát; tu
dott modern lenni a szónak sz ép, nemes érte lmében. Szerény és Igénytelen maradt
élete végéig. Nem kérkedett nagy tudás ával. nem éreztette senkivel szellemi fölé 
nyét . Sokat Imádkozott ; a szentolvasót minden nap többször ls elmondotta . Nem túl .
z ás, ha azt áll it juk. hogy mint egy édesapa. úgy szeretett rnlnket . Ugyanakkor gya·
korlat l készsége is fe j lett vol t : templomát. tanyai kápolnáit . plébániáját rendben tar 
totta. fels zerelte. korszerűsftette .

Egész Majsa tele volt tan ltványaival. Boldogan emlegette. hogy bárhová nyitott be
- hivatalba. pati kába , üzletbe. Iskol ába - mindenhol Isme rős arcok mosolyogtak rá.

Imádságos lél ekkel készül t a halálra. Végrendeletében két kedvenc énekét ls rneq
je lölte. hogy énekel jék a gyászmisén. (Hálát adok. hogy minden percern neked adha.
tom . . . Ha jön az Úr. ha viss zatér. végy majd a szentek közé.) Mindkettő el ls hang.
zott a majsal rekviemen.

Több püspök atya. sok-sok paptársa. hIveinek sokasága kisérte utolsó nyugvó.
helyére 1986. jú lius ts-én .

Munkatársai

RUPPERT PAL S. J.
(1915-1 986)

Hétgyermekes család uto lsó gyermekeként látt a meg a napvilágot a Pécs mellett i
Palotabozsokon 1915. okt. 23-án. Úgy látszik . a nagy család rntnden tagja mosolyogva
köszöntötte az új jövevényt . ezt tükrözhett e Ruppert atya arca egy életen át . Egy hln
du közrnond ás szerint két ember között a legrövidebb út a moso ly. Apostoli müköd é
sét a gyermekek között, majd a leányfalus i le lk igyakorl atos házban Igy jellemezte
egyik rendtársa: a mosoly apostolkodása. Eletútl ét azonban kevésbé mosolyogtató
események is szabdalták.

Középiskolai tanulmányait Pécsett. a Plus Gimnáziumba n végezte. kitűnő ered
ménnyel. 1935·ben lépett be a jezsuita noviciátusba Budapesten. További rendi klk ép
zés ét Kassán (f ilozófi aI). Kalocsán (nevelő) és Szegeden (teo l öqla) kapta. 1947. jú.
nlus 22-én szentelték pappá.

Még okt athatta a lat in. német és görög nyelvet a noviciusoknak és retorikusoknak .
és az akkor még a jezsulták kezén levő budapesti Jézus SzIve templomban. 1950. feb·
ruár 2-án letehette utolsó fogadalmait . de a szerzetesrendek müköd ésl engedélyének
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megvonása után - kevés kivéte ll el - már csak lelkipásztori ki segít6 munkát végez·
het ett.

El őször az Erzsébet apácák Budakeszi úton levő nyugdijas hölgyek otthonának volt
a lel k észe. majd néhány hónapig tart ó vidékí klseqltö lelké szkedés után a budapesti
Jézus Szíve templom segédlelkésze lesz . 1951. november l -én az esztergomi egyházi
hatóság közölt e vele, hogy papi szolgálatot többé nem végezhet . Igy polgári rnunka.
kört keres ett. 1951 -t61 az Aprili s 4. KIsipa ri Termelő Szövetkezet irodáján dolgozik.

•Ezekben a napokban" - írja önélet rajzában - naponként misézhett em a buda·
pesti VIII. kerületi Krisztus Király kápolna sek resty éj ében. Vasárnaponként és nagyobb
ünnepnapokon mind ig valahol papi kiseg itésben voltam gyónta tni, nagy ritkán pr édl.
káltarn ls:

Munkahelyén szerették, becsülték szerény, készséges magatart ásáért . A lelkípász
torl klseg itő munkában sem hiányzott az eredmény : papi hiva tása is kiérlelódött lelki
és őszi nte , hitbő l fakadó életpéldáiára . Csak egyszerű pap vagyok: . simplex secerdos"
- volt kedvenc mondása. Nem volta k tudo mányos ambicló i, nem akart ünnepelt szö
nokként tündökölni. Csak 6gyszerű Igehirdetőként , egyszerű gyóntatóként , egyszerű

lelkipásztorként akart szerepelni.
Szavajárása volt ez is : .Be kell állni a sorba, és a többivel együtt v inni Krisztus

keresztjét, a papi kötelességek terh ét!" Nem külön utakat kell keresnünk - mondo.
gatta - hanem a kitaposott utakon kell járnunk, amelyeket az egyház már két évezred
folyamán kipróbált.

Minden szerénysége mellett tudott határozott és energikus is lenni. Nem egyszer
hallottam t öle - mondotta egyik barátja - a nehéz években: . El lenfeleinkkel való
tárgyalás ainkb an bármennyit ls engedünk , egyszer csak el kell érkeznünk ahhoz a
ponthoz. amikor kimondjuk az utolsó ki s .nern'-et , és utána nincs tovább hátrálás:

I:lete utolsó szakaszában mégis teljes bizonytalanság és határozatl anság vett rajta
erőt. Sz örny ű megpróbált atásokon ment keresztül.

1977 augusztusában nyuqd ílb a ment , s újból te ljes erőve l a lelk ipásztori hivatásnak
élhetett: 1982 szeptemberéig Iregszemcs én káplán. Ekkor Rómába küldik két évre,
lel kigyakorl atos munkák tanulmányozására. Hazatérve a Szent Gell ért Lelkigyak orlatos
Házban, Leányfaluban rnüködlk.

1985-ben megbetegedett. Műtétileg hozzáférhetet len helyen rákos elvál tozást álla.
pitottak meg a budapesti ORFI urol ógiai osztályán. Gyógyszeres ter ápl át javasoltak,
amelyben mindv égig részesült ls.

A mosoly ekkor halt el derűs arcáról. Aggodalmak, bizonytalanság, ki shitűség gyö
törte. Néhány hónapig gyógyulás jelei mutatkoztak, de állapota végül is annyira le.
romlott, hogyakihívot t orvos a pécsi Irgalmas Kórházba utalta. A szenvedés, a közeli
halál gondolata és Urunk irgalmas kegyelme lelkét teljesen átalakított a . A kórházi
ágyon újból határozott és bátor lett . A boldoggá avatás elött álló német jezsuita , P.
Rupert Mayer halálra felkész ítő imáját Imádkozta. Halála elött igy nyi latko zott : .Szi.
vesen halok meg:

Augusztus s-án. Urunk színeváltoz ásának ünnepén tért meg Teremtőj éhez .

(B. J.)

P. LABANCZ LASZLÓ MEDARD O. F. M.
aranyfogadalmas fe rences At ya

(1911 -1986)

Rendtársunk 1911. január l -én született Poljanában; vasutas családból származott .
I:desapja pályafenntartási munkálatoknál tel jesitett szolgálatot . Igy tört ént , hogyaml.
kor állandó otthonuktól hosszabb ideig távol voltak, László Poljanában látta meg a
napvIlágot. A helységnek magyar neve nem volt. Ma Jugoszlávlához tartozik, Ljublj a·
nától (Laibach) kiss é nyugatra fekszik .

Többen voltak testvérek. E l ő sz ör szabómest erséggel próbálkozott. A gimnáziumot
Csurgón végezte , s amikor a jó lsten hlvó szava megcsendült fülében, világi pap akart
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lenni. hogy szüleinek anyagiakban ls segítségére lehessen. Mivel azonban a csurgói
gimnáziumot nem Ismerté k el megfel e lő végzetts égnek a veszprémi egyházmegyében.
nem vett ék föl a te olöql ára. 1933·ban megismerkedett egy ferences atyával. akinek a
segIts égével Szent Ferenc fiai közé léphetett.

1938-OOn szentelték pappá. Ugyanabban az évben már társmagiszter Búcsúszent
lászlón és hitoktató . Azután t árs -szerkeszt öj e a .Szent Antal " hitbuzgalmi folyóiratnak
Pápán. Később hitszónok Nagykanizsán. 1945·ben ismét a Szúz Anya kegyhelyén. Bú
csúszentl ászlón buzgólkodott mint plébános és házfőnök. 1948·ban a veszprémi kolos .
tor lakój a és hit szónok.

!:Iete küzdelmekk el terh es. Hat évig volt börtönben. majd 1956. március 15·től 1971.
március 15·lg a SolIdarit as Szövetkezet bőrkeszty ű szabászatán dolgozik. Közben va.
sárnaponként több helyen ls kisegíte tt, meghívásra lelk igyakorlatokat vezetett. Leg
hosszabb ideig a diósdi plébániára járt rendszeres klseq ít öként. 1979·től egészen ha.
lálálg az Alkantaral Szent Péter templomban teljes itett papi szolgálatot.

Az egyházi sajtó terjesztésében mindvégig aktívan tev ékenykedett. Szívügye vol t .
hogy sokak számára hozzáférhető legyen a vallásos irodalom. Ennek érdekében áldo
zatos lélekkel megt ett minden tő l e te l hetőt . Anyagiakkai ls segitette több templom
restaurálását.

Medárd atya sirkövére vésett imája jó l jel képezi és Jellemzi életle lfogását:
.I stenem és MIndenemi D icső ítl ek a teremtés. megvál tás és megszentelés ke

gyelméért!
Hála neked. Szerit l élek. hogy gyarló mivoltom ellenére elfogadtál . az üdvösség

munkásává avatt ál. Külön köszönöm, hogy Szent Ferenc példájá ra szolgálatomban az
egész teremtett vil ágot szeretetedbe z árhat tam.

Köszönöm Jézusom. hogy e l eséseimből a Te karjaidia menekúlhettem s Te mindig
Szivedre fogadtál engem. Hitt el. reménnyel s szeretetből fakadó mélységes búnbánat
ta l és bizalommal kérlek. fogadj be örök országodba. Ámen.

Mo st. rnld ön a Halál Angyala az Orök Hazába vezetett. Isten szent színe előtt min
denk i tő l bocsánatot kérek. akiket élet emben akarva-akarat lan megbántottam.

Ugyanakkor minden megbántást szivbó l megbocsá tok a Szent Sziv nevében."
Rendtársa

SZABÓ JÓZSEF
(1931-1 986)

Szabó József ur l plébános 1931. március 18·án szület ett TIszabercelen. 1955. jún ius
19-én szentelt e pappá dr . Kovács Vince a váci székesegyházban. Tizennégyen Indultuok
a szentelési oltártól az egyházmegye különbözö helyeire.

József atya a jóságos nógrádi nép körében. Bercelen kezdte káplán] éveit . 1956·OOn
Galgamácsán majd pedig KIskunfélegyházán hitoktató. Innen évente helyezte tovább
a főpásztor Kispest-Wekerletelepre. Szolnok-Belvárosba majd újra KIskunfélegyházára.
Innen vis sza Szolnok Jézus Szíve plébániára .

1962·tő l 1966-ig a váci székesegyházban karkáplán és hitoktató. 1966-tól 1971-lg
Újpesten káplán a Magyarok Nagyasszonya plébánlán. Mindenhol kibontakozott der űs,

gyermekeket szeretö és jó szervezö egyénisége. Soha nem panaszkodott az áthelye
zések rnlat t . Engedelmesen fogadta főpásztora kezéből az újabb dlszpo zlclókat. ami
pedig nem kis probléma a papi él etben.

A Gondvi selés 1971. szeptember 5-én rendeli Uriba mint vikáriust a betegeskedő

Vangel Imre mellé. Két évig segíti gyöngéden és f igyelmesen gyenge egészségú oltár
testvérét. Itt bontakozik kl az önfegyelemnek szép példája: mind ig szeretettel beszél
e l ődj ér ő l . aki 20 évig voit Ur lban plébános. S amikor Vangel atya bevonult a sz ékes
fehérvári papi otthonba. utóda minden búcsúra mechtvta, s az asztalnál. az oltár rnel
lett egyaránt tapasztalhatt a Szabó atya nagylelkúségét .

Az uri híveknek valóban Jó pászto ra lett. A legnagyobb gonddal arra vigy ázott. hogy
a legkisebbeket . a gyerm ekeket httok tathassa, Jézus köré gyújth esse a templomba.

98



Szeli d mosolyávaI fegyelmezett és meleg lógkört teremtett az Iskolában és a temp
lomban . Kántorokat képeztetett. Ifjú sági csoportba vonta be a nagyobbakat. Ezek a
fiatalok tőle tanulta k meg imádságos kapcsolatban maradni Jézussal. Gyönyörüen
hangzott a gyermekek szépen csengő hangján a sok ifjús ági ének.

Mind ig nagy hozzáértéssel és kiváló szervezéssel készítette el ö a programot rnln
den búcsúra és lelki gyakorl atra.

Kiépítette a templom új liturgikus te r ét, tataroztatta a templomot. Utolsó napjaiban
ls az vol t a gondja, hogy biztosítsa az egyházközösség j övőjét . Azt akarta, hogy az ő

betegeskedése Időszakában és az utána k ö vetkez ő lelkipásztor munkájának a meg
könnyítésére legalább egy világi munkatársának biztositson létalapot. Becsületes, jó
szándékú lelkia tyja volt lsten népének.

Akik közel ebbrő l Ismertük, tudtuk róla, hogy szabadidejét mindig paptestvérei kö
zött szerette elt ölteni. Még szabadságát ls úgy vet te ki , hogy azzal paptestvéreihez Iga
zodott . Itt fig yelhettük meg, mily en szerényen és észrevétlenül szolgált még akkor ls,
ha nem ő volt a házigazda. Engedte társai t beszélni, s úgy odafigyelt, hogy a beszélő

érezte: Szabó atya számára abban a pillanatban senki sem olyan fontos, mint az, aki
ővele beszél.

MI volt ennek a t itka, honnan mer ltette ezt a szivjóságot? Egészen összeforrott
Jézussal, aki barátságát ajánlotta föl , amikor meghívta őt papjának. Pedig a 40-es
évek végén nehéz I dőket éltünk.

Mint bIológusok kirándulga ttunk az Eger környék i csodálatos vidéken, s Józsi le
lehajolt a különbözö gyógyfüvekért, gyújtötte, sz ánta att a. amire aztán súlyos beteg
sége miatt nagy szüks éqe lett. IOrszúkület kínozta hosszú éveken át, de ezzel szok
tatta az Úr a még súlyosabb szenvedésekh ez. Tulajdonképpen ml sem tudtuk, mikor
kezd ödön el a lassú sorvadás. Megfontolt an beszélt mindig, az ételt ls sokáig rágta.
Áll apota egyre súlyosbodo tt, egószen addig , hogy már nehezen értettük meg beszédét .
IOs ekkor bontakozott ki IgazI lelki nagysága. Küszködve a beszéddel. az étell el, az
ita lla l, panasz nélkül viselte el a szenvedést . Sokszor két-három óra ls eltel t , amig
rá merte szánnI magát , hogy lenyelje azt az egyetlen falatot.

Az osztálytársai közül mondta az egyik, nem is olyan régen: Nem értettem meg
a szavát, ezért újra kérdeztem . Ekkor József atya kezébe vette a papírt , a ceruzát és
leirta azt, amit nem tudott kimondanI. Mindezt a legtermészetesebben, azzal a szelid
mosol lval . amel lyel viselte éle te minden keresztj ét .

A múlt nyáron még együtt vol tunk, hálát adni 30 év után a kegyelemért . amit az
Úrtól kaptunk. Van egy fénykép, amelyen az atya. az Atl ant l-óceán közelében tő l ü n k

fé lrevonulva küszködött az étel fogyasztásával. hogy kínjai t ne vegyük észre. Egyedül
akart maradni a keresztj ével. Elfogadta mlndazt, amit a Gondviselés számára nyújtott.
Szivesen maradt voln a még köztünk; a lourd es-í for rásnál is megfürdött , kérve az általa
annyi ra t isztel t és gyöngéden szeretett Szüzany át, hogy járjon közbe gy6gyulásáért.
Ezt a kegyelm et nem kapta meg.

Augusztus 25-én öntudattal suttoghatta Jézusnak: Akár élek. akár halok. éle tem
ben, halálomban Tied vagyok.

Paptestvére

Dr. SARLÓS KÁROLY ENGELBERT O. S. B.
(1916--1 986)

1934. július 27, dé lel őtt . A győr i állomásra minden ir ányból beszaladnak a vonatok .
A szerelvényekből fekete zek ös, szürkecsíkos nadrágú, az akkori ünnepl férfid ivat sze
ri nt öltö zött fiatal emberek száll tak kl. Minden ik kezében nagy bórönd, rajta sziJJal
átkötött sétabot. Ritka és talán furcsa látvány. de biztos ismertetőj el. hogy egy hely
re utaznak. Az ötödik vágány el őtti peronon összebarátkoznak, és amikor a vasúti őr

nagy csenqety ül ével újra beszáJlásra szóll tj a az utasokat (akkoriban még nem volt
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hangszóró), és a piros csák ös MAV-tiszt mellett Szakács Béla bácsi, a .ttsateletbell
győri állomásfőnök' megadja a jelt az indulásra, a pesti Schwab (Sarlós) Karcsi már
matematikai feladatokat old meg a vasúti fülkében.

A pannonhalmi állomáson egy sor hintó várta a szülöl kisérettel érkező bevonül ö
kat . Karestval. a későbbi és rendi nevén Engelberttel, egy hintón vonul tunk fel a
Szent Hegyre, és ugyanabban az órában léptünk be mindketten az ősi Monostor kapu
ján. Fiatal, magas bencés házgondnok, a későbbi főapát, Legányl Norbert fogadott
bennünket jóságos mosolyával. Perceken belül megjelentek a .praeceotorok" , akik
egy héten át bevezettek az elemi rendi tudnivalókba, amelyeket azután a tapasztalt ,
bölcs és szentéletű magiszterünk, az áldott emlékű Nlszler Teodoz próbált nagy türe
lemmel tökéletesiteni bennünk .

Engelbert nem okozott gondot senkinek. A jó lsten ritka észbeli tehetséggel, jó·
sággal és gyermeki lelkülettel áldotta meg. Szerette a filozófiát, fúlta latinul a dog
matikát, de Igazi szerelme élete végéig a matematika maradt. Elméleti ember volt,
ezért szórakozottsága miatt sok humoros esetnek voltunk tan út. Amikor séta előtt, az
előírás szerint lekefélte a kalapját, hol a kalap, hol a kefe esett kl az ablakon. Egy
szer, tanulva a kalap-esetböl, oly erősen rázta kl két kézzel a portörlő rongyot, hogy
az kettészakadt. Ilyenkor .kulp áznt" kellett . Bekopogtatott a magiszterhez, és filo
zófus észjárással jelentette : .Elszakadt a rongy: A bölcs magiszteri válasz csak
ennyi volt: ,Magától?' - Gyakorló éveiben Budapesten sokat foglalkozott pszlehe
lóglával, pedagógiával, ebből (szuggeszt ió) is doktorált.

Lelkiismeretesen készült a tanári pályára. Sopronban kezdte működését, de csak
rövid Ideig tantthatott. mert 1943-ban behfvták katonai szolgálatra. A katonaságot
orosz fogságban fejezte be. Jellemző rá, hogy rövid Időn belül megtanul oroszul. Ez
mentette meg a kemény munkától; Irodába került, ahol az adminisztrációs feladatok
mellett a tolmács szerepét ls betöltötte. 1948-ban szabadult, de li körülmények hama
rosan Nyugatra kényszerítették őt ls. Hosszú hónapokon át élveztük az osztrák ben
cések és ciszterciták vend éqbar áts áq át, míg végre megkaptuk Brazíllából a beutazásI
engedélyt.

Ocska, kiselejtezett hadihajón, nyolcszáz kívándorlóval vágtunk neki az óceánnak.
Kétszer álltunk le a nylit tengeren géphiba miatt. De a Gondviselés jóvoltából 1949.
április 13-án, 19 napl keserves hányattatás után, Santosban brazil földre léptünk.

,Frage nicht, sage nicht, handlé!" - Ausztriából magunkkal hozott jeJszóval Engel
bert azonnal megkezdte Sao Pauloban a munkát. A legrövidebb időn belül megtanult
portugáiul úgy, hogy néhány hónap múlva már mint kisegítő tanár tanitott a brazil
bencések Szent Benedek Gimnáziumában.

Akt ívan vett részt a Délamerikai Magyar Hírlap és a Könyves Kálmán Szabadegye
tem munkájában ls. Lelkesedése a tetőpontra hágott, amikor sz éba került a Szent
Imre Gimnázium megalapításának gondolata. A legnagyobb örömmel tanitotta a mate
matikát. 1958-ban átvette a gimnázium vezetését. Példaadó tanár és lelkiismeretes
Igazgató volt. Allandóan az iskola hírneve lebegett szeme előtt . Gondosan megválo
gatta a tanárokat. Közben meghívták tanítani a Katolikus Egyetemre. Engelbert leg
nagyobb boldogsága az volt minden évben, hogy az utolsó évfolyam növendékeiból
sokan, elök észlt ö kurzus nélkül a legjobb egyetemekre jutottak be. Egy alkalommal
sz ülöí értekezleten az egyik di ákunk apja azt mondta: A ,Szem Imre Gimnázium Sao
Paulo egyik legjobb Iskolája: Egy másik szül ö kljavltotta: .Brazílla egyik legjobb ls·
kolája: Ez az elismerés volt Engelbert legnagyobb földi jutalma.

Ez az fzlg-vérlg tudós tanár mlndvég íg buzgó lelkipásztor és Imádkozó szerzetes
maradt. Az utolsó napig szivesen prédikált és tartalmas szentbeszédeit mind a ma
gyarok mind pedig a brazllok mindig szívesen hallgatták. Jutalma az lett, hogya ko
lostor kápolnájában, lma közben szólította magához a mennyei Atya.

K. Sz.
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