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HISZEK A GONDVISEL Ö ISTENBEN
Körülöttünk, de a lelkünk mélyén is fel-felhangzik a k érdés: Törődik
Valaki az emberrel? Vagy magunkra hagyatva és könyört elenűl sodródunk a természet erőinek forgatagában? Múló porszemek lennénk csupán, amelyek legfeljebb azt k épzelik, hogy egyedül önerejükből gondoskodhatnak magukról?
Elvben kevesen tagadják, hogy kell lenni Valakinek, aki létet adott

a világnak. Az azonban már nem egyformán világos mindenkinek, hogy
6 most is törődik-e velünk és gondoskodik-e rólunk? Egyesek számára
pedig egyenesen a "gond viselő Isten" a hit buktatója. Nem képesek
összeegyeztetni a belé vetett hitet és a nyomort, szenvedést, igazságtalanságokat.
A keresztény hitvallásban külön cikkely nem hirdeti, hogy Isten
gondunkat viseli. Aki azonban kicsit is figyelmesen imádkozza a Hiszekegyet, szivében vallja, hogy nemcsak hisz a "mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében", hanem hisz az ,,6 egy Fiában, aki
értünk emberré lett... akit értünk k eresztre feszítettek .. ." . Hisz a
Szentlélekben, Isten népének éltet ő Lelkében. A mi Istenünk tehát nem
távolálló, hideg és rideg valaki, han em annyira gondoskodik rólunk,
hogy részese lett emberi valóságunknak, történelmünknek s ma is irányít, velünk marad, hogy visszatalálhassunk a hozzá vezető ösvényre.
Hitünknek ezt az igazságát újra meg újra próbára teszi az élet. Néha
magával Jézussal kiáltunk fel: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál
el?" (Mt 27,46). Egyre m élyebben kell behatolnunk a gondviselő Isten
misztériumába, hogy minden percet - jót és rosszat - Vele tölthessünk.

Lel6czky Gyula már tanulmányának tet épit és éoe; szeml éltetni kivánta
a téma mélységét. A közvetlen szinten Th. Wilder "Szent Lajos huija"
(Kosztolányi Dezső ford itása) regényének megfeleWen lát juk az eseményeket. Értelmünk kutat és feleleteket keres . Van azonban egy más ik
szint, ahol .D olqozi k: az Isten! ". új távlatok merülnek fel, mert az 6 az egészen Más s mégis bennünk működő Szere tet - f ény ében kezdjük
szemlélni a dolgokat, a történelmet, saját életünket . M egsejtjük a Gondviselés misztériumát, mert észrevesszük, hogya Gondviselő tulajdonképpen Isten egyik neve. Ezt a szempontot domboritja ki Benkő Antal
közleménye. A kereszt ény em ber Gondviselésbe vetett hite sajátos vonásokkal rendelkezik, mert Isten-k épe különbözik a görög bölcseWkétől
és egyéb vallásokétól.
A Gondviselésbe vetett hit emberi vetületeit vizsgálja Szentmártoni
Mihály cikke. A pszichológus szemszögéből kutatja, hogy mi is veti fel
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bennünk a Gondviselés kérdését, milyen tévutakra csúszhatunk. illetve
hogyan erősíthetjük belé vetett hitünk pozitív kifejlődését.
A hit nem mentesíti az embert értelme használatától. A Gondviseléssei kapcsolatban is számos problémáról tárgyalnak a keresztény bölcse16k és teológusok. Igy pl. sokakat érdekel, hogy hogyan valósíthatja
meg Isten terveit a teremtett világban, ha ezt a mai tudomány zárt rend·
szernek fogja fel. Ezt a kérdést világ ft ja meg Weissmahr Béla a kérő
imával kapcsolatban.
Isten barátai, a szentek is gyakran küzdöttek, hogy elmélyíthessék
Gondviselésbe vetett hitüket és érthetőbbé tegyék a rájuk bizottak szdmára. Kereszty Rókus Szent Bernát példáját és tanftását állítja elénk.
Tőle tanulhatjuk meg, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. M icsoda drámai feszültséget jelenthet Isten tervének teljesítése, jól
mutatja Abrahám története. Kész volt fiát, Izsákot feláldozni Istennek,
jóllehet engedelmességével éppen azt az utat vágta volna el, amire Isten
tett neki ígéretet: fiában sokasitja meg utódait. Évezredek távlatából
Günther Bleickert hozza közel a Gondviselésbe vetett hit patriarchájá·
nak felejthetetlen alakját.
,,Nem jó, - írja Romano Guardini "Vom lebendigen Gott" c. kiadványában - ha túlolcsónak tekintjük a Gondviselés titkát. Ha úgy beszélünk róla, mintha egy természetes, kissé valószínütlen és kissé érzelgős világrend lenne. A Gondviselés mögött a hit egész merészsége áll.
A Gondviselésbe vetett hit, a hitből fakadó Gondviselés szerinti élet azt
jelenti, hogy átalakftjuk világképünket. Már nem pusztán a természettudományok képe lesz, hanem élő valóság. . . . A Gondviselés azt jelenti,
hogy bár a világ megőrzi erejét és valóságát, a felette álló Hatalmasnak
szolgál: Isten szerető akaratának. . .. És Isten szereteie az emberek
iránt mindig új és élő ... S mindez nem csak "puszta költészet", nem
is csak szd, amit - rossz értelemben - egyedül "hinni muszái". Nem,
a Gondviselés valóság, aminek részesei lehetünk. Lehetőség, ami egyre
feltárul előttünk . . . A Gondviselés ugyanis nem egy kész "gépezet, ami
funkcionál", hanem mindig újra megvalósul Isten teremtő szabadságából, "együtt " a mi emberi szabadságunk parányiságával. Nem "valahol és
valamikor", hanem itt és most. A Gondviselés az élő Isten titka, amit
abban a mértékben tapasztalek meg, amilyen mértékben élő hittel bele·
állok; nem engedem, hogy "megtörténjék", hanem részesedem benne . . . .
Isten Gondviselése halott marad mindaddig, amíg csak gondolatunkban
él. Valóság lesz, amikor együttmüködünk. . . . Amikor Benne élünk."
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TANULMANYOK

Lelóczky Gyula
FÁTUM VAGY GONDVISELI:S?*

"Péntek délben, 1714. július 20-án, Peru legszebbik huija leszakadt,

s öten, akik éppen átmen6ben voltak, a mélységbe zuhantak. . . . Minden·
ki mélységesen megrendült, de csak egyvalaki foglalkozott vele t üzetesebben: Juniper atya. . . . Ez a végzetes dél nagyon forró volt, s Juni·
per atya, aki egy lankán ereszkedett alá, megállapodott, hogy homlokát
megtörölje. '" Aztán a hidra pillantott, és ekkor reccsen6 zaj hasította
át a leveg6t, mint hogyha valami hangszer húrja pattant volna el lakatlan szobában, és látta, amint a híd kettéválik, s öt kis hadonászó hangya
pottyan le a völgybe. Minden más emberfia így szólt volna magában tit·
kos örömmel: ,Tíz perccel kés6bb én magam is! .. .' De Juniper atyában
más gondolat villant föl: ,Miért történt ez éppen e z z e l az öttel?' Ha
egyáltalán van tervszeTÜség a világmindenségben, ha van céltudatosság
az ember életében, akkor ezt a lappangó titkot okvetlenül föl lehet derí·
teni e hirtelen derékba tört emberi életek mélyén. Vagy véletlenül élünk,
és véletlenül halunk meg, vagy pedig terv szerint élünk, és terv szerint
halunk meg. És ebben a pillanatban Juniper atya eltökélte, hogy behatol
az öt ember rejtett életébe, s kipuhatolja az okát, miért kellett elpusz·
tulniok."

*
Városi utcákon gyakran 1átni a k övezeten tátongó lyuk mellett a táblát :
"Vigyázat! Lent dolgoznakl" A rnélyben dolgozó embereket által ában nem
látni, s a kiétkedó elme talán meg ts kérdez i, van-e egyálta lán lenn vala ki. A
tátongó, üres, fekete lyuk talán szirnbólurna lehetne a mai ember Gondviselésképének: " Dolgozik az lsten". A rnodern ember Istent elsősorban a távollétében tapasztalja meg.
Hitünk alapjaihoz tartozik vallani, hogy lsten hat és működ ik életünkben :
"Tudjuk azt :rs , hogy akik Istent szeretlk, azoknak minden javukra vál'i'k" (Róm
8,28). Bultmann szarint az igazi hit, rnjnt a puszta vallásos spekuláció ellentéte, nem más, mint lsten múködésének elismerése saját életünkben. Ugyan·
• Cikkünk megfrásához Thornton Wilder: Szent La/os király hid/a c. regénye mellett
Justln Kelly S . J .: God at work (The Way, 1978 [18] 163-173 o.) clkk éböl és II. János Pál pápának 1986. rnálus-lúnlus hónapok során az általános kihallgatásokan tar.
tott katekézlséböl merftettünk anyaqot,
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akkor semmi sem akkora botrány, semmi sem annyira a hit klhlvása, mint ez
a meggyözódés. A napi hírek tele vannak tragédiákkal : kisgyerekek halálra
égnek karácsonyfa-okozta túzben; aszály következtében rntlltök éheznek; egy
afr ikai kis ország örült diktátora halálos rettegésben tartja alattvalóit; 11 éves
kislány, akit pénzéhes emberek prostitúcióra kényszeritettek, szálloda ablakból k>idobva lel i halálát. A zsoltér kérdése visszhangzik szivünkben : "Hogyan
tudná az lsten, hogy szerezne róla tudomást a Magasságbeli?" (Zsolt 73,11).
I:ppen, mivel hisz, a hit emberét talán még jobban kínozz ák az élet kiáltó
egyenlótlenségei, igazságtalanságai. O többet várna Istentói, mint a tragéd iák
sorozatát, mely nap-nap után mcgtörH az újságok lapj ait. Még a veszélytől való
rendkivüli megmenekülések le ír ása is bántja: miért ragadja ~ lsten ezt vagy
azt az embert a tornádó, a rohanó autó, egy örült puskagolyója útjából, amikor
ugyanezt nem teszi meg mással? lsten nem lehet részrehajló. Egy ilyen önkényes lsten nem ger jeszt bizalmat ; egy ilyen lsten nem lenne más, mint fátum, meró jó- vagy balszerencse, nagy kezdőbet űvel,
Avagy talán, függetlenül a szabad akJarat tényét ől . nem felelös-e lsten a
ballatorért 'is? Vagy Kainért éppúgy, mint Abelért? Hol dolgozik az lsten?

*

,,Juniper atya úgy vélte, itt az ideje, hogya teológiát beiktassák a
pozitív tudományok sorába, s 6 már réges-rég azon fáradozott, hogy ezt
meg is tegye. Eddigelé csak laboratórium hiányzott ehhez. . . . De Szent
Lajos király hídjának összeomlása nyilvánvalóan Isten rendelése volt.
Ime, megvolt hát a laboratórium. Itt meg lehet végre majd ragadni Isten szándokait a maguk tiszta mivoltában. . . . Igy ébredt benne elhatározás a szerencsétlenség pillanatában. Ez ösztökélte 6t, hogy hat álló
esztendeig dolgozzék. . . . Szorgoskodásának eredménye egy óriási könyv
volt. '" Sorra veszi a szerencsétlenség áldozatait, lajstromba szed ezer
meg ezer apró-csepr6 tényt, adomát, tanúvallomást, és egy lendületes
részlettel zárul, melyben leírja, hogy Isten miért választotta épp ezt vagy
azt az embert és éppen ezt a napot arra, hogy bölcsességét kimutassa.
De bármennyire is buzgólkodott Juniper atya, mit sem tudott Dona Maria életének nagy szenvedélyér6l, sem arról, hogy kit ezeretett Pio bácsi
és Esteban. És én (Th. W.J, aki azzal áltatom magamat, hogy nálánál
sokkal többet tudok, lehet, hogy szintén nem tapintok rá az igazi indítóokra.
Egyesek azt mondják, hogy ezt sohasem ösmerhetjük meg, s hogy
mi az isteneknek olyanok vagyunk, akár a legyek, melyeket kisgyermekek egy nyári napon agyoncsapnak, mások pedig velük ellentétben azt
állitják, hogya veréb/inak se hullhat ki egyetlen tolla anélkül, hogy Isten ujja ne érintené. "

*
lsten a szeretet. Azért hozta létre teremtményeit, azért visel gondot rájuk,
mert szereti öket , mert O maga a szeretet. Arntnt minden ember szülei szerel-
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méból fogantatik és jön a vT.Iág ra, úgy, analóg értel emben, a világmindenség
is egy végtelen szerelern gyümölcse, lsten szerekn éé, amelyet a mennyei Atya
öröktől fogva megoszt Fiával a SzenUélek egységében. Amint a gyerm ek a
szülők szerelmének látható , fogható, életté vá ~ , gyönyörú Idvetí tódése , a vflág
szépsége, rendje, m éretei , tökéletessége is lsten végte len, háromságos szeretetének tükröződése. S amint a gyermek fogantatása pillanatátó l kezdve a
szülók egymás iránti szerelmének részes e és tárgya lesz, úgy tárgya a terem tett világ i s a szere jmea lsten szüntelen go ndvisel ésének,
Miulán lsten megteremtette a világot, folytonosan újrateremti azt azálta l,
hogy fenntartja annak létezését. "Conservati o est con tinua crea t io." Ez a
GondviseLés - legtágabb értelemben. Ebben az értelernben a Gond viselés a
t eremtés múvének állandó , végné lkü li megerósftése annak te.j es gazdag ságában és változatosságában , és je len ti a tere mtő lsten állandó, megszakltás nélküli szerető [elenlété t a teremtés egészébe n. Olyan jelenlét ez, amely állandóan teremt, állandóan lenyúl minden l ét ező legmélyebb gyökeréig , s ott rnű
kődlk, mint a lét és cselekvés e lső oka. lstennek ebben a j elenlétében állandóan Jd·fejezódésre jut ugyanaz az örök akarat, amely te remt és megt art rninden létezőt. Az a legfelsőbb , független akarat ez, amely által lsten állandóan
kinyilvánítja magát a Lét javára a semmivel szemben, az élet javára a hal állal
szemben, a "vHágosság" javára a " sötétséggel" szemben. A Gondviselés rnjsztériumában szakadatLanul és meqmés lthatatlanul megi smétl őd ik a Teremtés
könyvének ál Htása: " Isten látta, hogy ez jó, . .. hogy nagyon jó" (Ter 1,25.31).

*

,,Meg fogom önöket k fm élni Juniper aty a általánosftás ai tól. E zek nek
se szeri, se száma. Azt vélte, hogy ugyanabban a katasztró/ában a r ossz
ember elnyerte Istent61 méltó büntetését, a jóravaló em bert vi szont I sten magához hfvta a mennyek országába. Azt vélte, a döly/ösöket s gaz·
dagokat megalázta az lsten, hogy elrettent6 példát szolgáltasson a vi·
lágnak, viszont azt is v élte, hogy az alázatosakat lsten megdic s6ttette,
megjutalmazta a város lelki okulására. De Juniper at ya nem v olt m egelégedve következtetéseivel. "

*
Mfnden, amit lsten teremt, a t eremtés tényénél fogv a Istené , és igy egész
létében Istentói függ . Minden teremtmény először Isten é, s csak utána saját
magáé. Ez a birtoklás olyan gyökeres és totáHlS, hogy túl szárny8'l minden lehe tő analóg iát.
A Teremtő hata lma az Atya go ndoskodó szeréte tében jut k i fejező désre.
De lsten úgy gondoskodik teremtményeiről , hogy felhasználja a teremtett okok
hatékony ere jét, és azon kereszt ül csodálatos rende t hoz létre min d a makrokozmoszban , mind a mikrokozmoszban. Épp a Gondv iselés, mint a Teremtő
transzcendens bölcsessége, biztosftja, hogy a világ nem káosz, hanem kozmosz: "De te mindent mérték, szám és súly szerlrrt rendeztél el" (Bölcs 11,20).
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Bár a Szentrrás a dolgok kormányzását közvetlenül Istennek tu taldonltja,
világos a k'ülönbség a teremtő lsten, mint Első Ok és a másod fagos okok között. Isten je len van a világban mint Gondviselő, de ugyanaklkor a teremtett
világnak megvan a maga autonóm iája . Isten egyrészt, azáltal , hogy megtart
minden létezőt a létben , azzá teszi öket, am ik: "a teremtés tényéb ől következik
ugyan is, hogy minden dolognak megvan a maga állaga, ig azsága és jósága,
roogvannak a saját törvényei. és megvan a saját rendje" (GS 36), másrészt úgy
uralkod ik a teremtett vi,lágon, hogy annak valóságos autonómiát ad, amely
megegyez ik a Teremtő akaratával. Az Isten i Gcndvlselés éppen a teremtett
dolgok autonómiája révén múköd ik, ame lyben klfejez őd ésre jut az isteni erő
és finomság : "Attingit ergo a fine usque ad finem tortiter. et disponit omnia
suaviter." ("Erejét kifejtve elér a világ egy ik végéN>1 a másikig és a mindenséget üdvösen igazgatj a " ) (Bö lcs 8,1).
Ebben az autonómiában megerösltést nyer, hogy a Gondviselés, amely
transzcendens és számunkra mind ig tito kzatos bölcsesség, magában foglal
mindent ("a fine usque ad finem"), megvalósul mindenben a maga teremtő
hatakna és rendező ereje által ("fortiter"), s ugyanakkor é rintetl~nül hagyja a
teremtményeket mint immanens, másod lagos okokat a világ alakulásának és
fejlódésének d inamikájában ("suaviter").
Mivel lsten képére és hasonloatosságára van teremtve, az embernek, lényegéné! fogva , különleges helye van a vMág im manens alakulásában. A Teremtés könyve szer int az ember arra teremtetett, hogy uralkodjék és hatalma alá
hajtsa a földet (Ter 1,28). Mint értelmes és szabad egyén , de mind ig mint teremtmény, részt vesz a Teremtő világ feletti uralmában, s ezáltal az ember
maga is bizonyos szempon tbó l gondviseléssé vMik. De éppen ennek következtében kezdettől fogva külön leges felelősség hárul rá lsten , a teremtmények,
oekülön ösképpen is a többi ember előtt.

•
Boldogtalan gyermekkor és rákénuszeritett házasság után Dona Maria, Montemayor márkiné egész élete kimerűllánya, Dona Clara nyűglJs,
lJnző szeretetében; Dona Clara, hogy ettől a számára oly terhes szetetettől menekilljlJn, egy spanyol nemeshez megy férjhez és Spanyolországba
klJlWzik. Ettől kezdve Dona Maria elhanyagolja magát, világa leszűkül
a lányával folytatott képzelt beszélgetésekre, alkoholban keres f eledést,
s csak a lányának külden ő havi levél megírására józanodik ki. Ezekben
a levelekben él ki magát, és nem is sejti, hogy e levelek halála után majd
irodalmi rangot szereznek számára. Dona Maria kérésére az Apátnő,
Mária anya az árva Pepitát küldi személyes szolgálatára. Pepita éppúgy
ragaszkodik az ApátnőhlJz, mint Dona Maria a lányához, az elszakftottság a szetetett személytől Pepitát éppúgy kinozza, mint a márkinét. Egy
nap Pepita levelet fr az Apátnőnek, me ly ben azt k éri, hogy visszamehes sen a Zárdába, de a levelet nem küldi el, mert utóbb úgy érzi, "nem volt
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bátor levél". A márkinénak ez a levél kezébe kerül, elolvassa, felfedezi
benne az alázatot és áldozatkészséget, amely annyira hiányzik a saját
szeretetéből. ,,Dona Maria leült vacsorájához, s ámult. 6neki sohasem
volt mersze sem az élethez, sem a szetetethez. . . . ,Holnap új életet kezdek', kiáltott. ,Várj, majd meglátod, drága gyermekem.' Aztán leszedte
az asztalt, odaült, megírta azt, amit első levelének nevez, az ő első, bá·
torság felé botladozó, téveteg levelét. . . . A híres LVI. levél ez, melyet az
enciklopédisták második korinthusi levelének neveznek, mivelhogy ben·
ne foglaltatik a szeretet halhatatlan leírása. . . . Kinyitotta az erkélyre
szolgáló ajtót, fölnézett a csillagok miriádjára, mely az Andok fölött
sziporkiizott. Az éjszakai órákon, noha itt csak kevesen hallották, az
egész égboltozat zengett a csillagok éneklésétől. Ekkor gyertyával bement a szomszédos szobába, rátekintett az alvó Pepi tára, s a leány hom·
lokáról hátrasimította nedves haját. ,H add éljek mostan', susogta. ,H add
kezdjek új életet.' Két napra rá visszaindultak Limába, és miközben át·
haladtak Szent Lajos király hídján, megesett velük a szerencsétlenség,
melyet már ösmerünk. "

*

Mig "hatalmas erővel átfogja és elrendezi" az egész univerzurnot, a Gondviselés kűl önleqes szeretettel öleli magához az lsten képére és hasonlatosságára teremtett embert, a~i a teremtett dolgok autonomiáját a Teremtő által
ne~i adott szabadság által élvezi. A teremtett világban a Gondviselés különös
figyelmének tárgya az ember, " ez az egyetlen földi lény, akit nem egy másik
teremtmény miatt akart az lsten" , hanem önmagáért, s akii éppen ezért " telj esen csak akkor találhat önmagára, ha őszintén ajándékul adja önmagát" (GS

24).
lsten mindent tud, azt is, amit az ember szabad akaratából cselekszjk,
ami szabad döntésének az eredménye. A Gondviselés még ezen a területen
is megőrzi a maga legfelsőbbirányitó okozatiságát: gondoskodó atyai szeretettel irányitja, vezeti az embert célja felé, s ugyanakkor t lszteletoen tartja
szabadságát. Isten örök terve és az ember szabadságának ezen a találkozási
pontján kifürkészhetetlen misztérium tűnik fel, mely az tsteni cselekvés és az
ember független elhatározásának ontológiai és lélektani bensöséges kapcsolatában áll.
Ilyen páratlan képességekkel ellátva 'indul az ember útjára a világban. Elkezdi irn; saját történetét. Az lsten kiséri, bármerre is menjen, je len van az
ember történetében, az ember gondolatainak és szabadságának nagy folyamában, a szivek és lel~j.jsmeretek mezójén. Az emberben és az emberrel a
Gondviselés munkálkodása történelmi dimenziót kap, követi az emberi természet alakulásának ritmusát, alkalmazza magát annak törvényeihez, mig maga
megmarad változatlannak és változhatatlannak saját léte független transzcendenoiájában. A Gondviselés örök Isteni Jelenlét az emberiség történetében,
mind az egyének:ében, mind a közösségekében.
9

A tererntett szabadság i ránti tisztelet olyan lényeges, hogy lsten még a
búnt is megenged i. A minden teremtmény között e!-ső, de mégis tökéletlen és
korlátozott értelmes ember a szabadságát rosszra is, lsten ellen is tudja használni. A bún radikális ellenállás Istennel szemben, melyet lsten semmiképpen
sem akar. Mégis, szabad ~tezőket, szabad embert teremtve, lsten megengedte
azt. Ebből arra következtethetünk, hogy Istennek fontosabb volt, hogy legyen
a teremtett világban szabadság, még a visszaélés kockáztatásával is, minthogy
a világ meg legyen fosztva a szabadságtól a bún lehetőségének gyökeres kizárása által. De lsten , ha meg is engedte a b űnt , az Atya szerető gondoskodásával öröktől fogva előre látta a helyreállitás, megváltás, megigazulás és üdvösség útját a Szeretet által.
Az ember a szabadság és a szeretet megélésére és megvalósitására kapta
szabadságát. Szabadság nélkül nincsen szeretet. Ugyanez forditva is áll : Isten sohasem hagyja az események sorát anny ira a másodloagos okokra, a dolgok belső autonóm iájára , hogy ezáltal a saját szabadságát kisebbitse. Ha az
lsten szeretet, és szabadság nélkül szeretet nem ~etséges , akkor lsten sohasem kötheti meg saját kezét annyira, hogy ne tudjon belenyúlni szerető gondoskodás ával a dolgok folyásába. Isten bölcsességével és szeretetével öröktól
fogva tudta, látta és akarta, hogya jó és rossz, bún és megváltásközötti konflikt usban végülis a szereteté az utolsó szó.

..

Esteban és Manuel, az árva iker testvérpár számára "az egész világ
messze volt és idegen és ellenséges, csak 6k nem - egymáshoz". "Vala·
mint a lemondás gyarló szá, hogy érzékeltessük vele azt a lelki változást, melyet Montemayor márkiné amaz éjszakán élt át , . . . azonképpen
a szetetet is elégtelen kifejezés jellemezni a testvérek hallgatag, majdnem szemérmetes egységét." Ez a lelki egység olyan fokon nyilatkozott
meg, hogy pl. a testvérpár titkos nyelvet talált ki a maguk használatára,
s a telepátia hétköznapi esemény volt életükben. Arnyék vetődik erre a
szaros kapcsolatra, amikor Manuel beleszeret Camildba, a szép szfnész·
nőbe, de mikor Esteban azzal fenyeget6zik, hogy elhagyja fivérét, Ma·
nuel feláldozza amúgyis reménytelen szerelm ét a testvéri békéért. Ma·
nu el megsérül, vérmérgezés t kap. Esteban önfeláldozóan ápolja. A beteg
lázálmában átkozza Estebánt, miért állt ő és a szfnésznő közé; harmadnapra meghal. A gyász Estebánt majdnem az 6rületbe hajtja. Egy ideig
Manuelnek mondja magát, az emberek el is hiszik a hazugságot. Végül
egy hajóskapitánynak sikerül rávenni 6t arra, hogy hosszú tengeri útra
menjen vele, f elejteni. Az indulás el6tt azonban Estebán habozni kezd,
visszalép, fel akarja akasztani magát; a kapitány menti meg. ,,Estebán
arccal a padlóra esett. ,Egyedül vagyok, egyedül, egyedül', kidltotta. A
kapitdny csak állt, állt. ... Vannak pillanatok, amikor nagy bátorság
kell ahhoz, hogy közhelyeket mondjunk. Nem volt biztos abban, hogya
padlón hever6 alak figyel-e rá , de azért fgy szólt: ,Azt tesszük, amit tehe10

tünk. Teng6dünk, Esteban, ki-ki úgy, ahogy bír. Nem tart sokáig, tudod.
Az id6 folyton halad. Majd te is meglep6döl egyszer, milyen gyorsan múlik az id6.''' Ekkor Esteban vállalja az életet a halállal szemben, szembenéz magányával, testvértelenségével. ,,Elindultak Limába. Amikor a
Szent Lajos király hfdjához érkeztek, a kapitány lement a folyóhoz, hogy
felügyeljen poggyásza átszállftására, de Esteban gyalogszerrel haladt át
a hídon, s azzal együtt zuhant le."

*
Hogyan egyeztetllető össze a gonoszság és szenvedés ténye az isten i
Gondviselés i gazságával ? Erre a kérdésére a végső válasz nem adható meg
anéH~ül, hogy ne uta~junk Krisztusra. Egyrészt Krisztus, a rneqtestes ült Ige, a
maga életében (szegénységében, küszködésében, megalázottságában) és k ülönösen szenvedésében és halálában megerősíti , hogy lsten ott van mind en
emberrel a szenvedésében és "bá tor" szeretetből, velünk való kompassz ióból
magára veszi az ember földi egzisztenciájának sokféle kínját. Ugyanakkor azt
is tudjuk, hogy ennek a szenved ésnek megváltó és üdvösségszerző értéke és
ereje van, s hogy általa készül számunkra " a mennyekben elpusztfthatatlan,
t iszta és soha el nem hervadó örökség" (1Pt 1,4). Igy a Gondviselés igazsága
Krisztus keresztjének "ereje és bölcsessége" ál,tal kapja ~ a maga végső
eszkato loq ikus értelmét.
Ily módon minden , még a teremtett világban és az emberiség történelmében jelenlevő gonoszság és szenvedés is alá van vetve annak a kifürkészhe tetlen Bölcsességnek, amellyel kapcsolatban Pál elragadtatással kiált fel : " Mekkora a mélysége 'az lsten gazd agságána k, bölcsességének és tudásánakl Mily
kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai l Vajon ld látt a az
Úr gondolatait, s tanácsot k'i adott nek i?" (Róm 11,33-34). Az üdvösség tör ténet összefüggésében ezzel a bölcsességgel "szemben . .. tehetetlen a "gonoszság" (Bölcs 7,30). Ez a bölcsesség egyúttal Szeretet is: " Mert úgy szerette
lsten a világot, hogy egyszülött Fiát adta" (Jn 3,16).
Tehát még a szenvedés is, a hit szemével nézve (bár az embe ri sors legsötétebb oldalának tűnik itt a földön) megenged i, hogy úgy lássuk az isten i Gondviselést, amint az benne Ioqlaltatlk Krisztus kinyilatkoztatásában , és k ülőn ös
képpen is keresztjében és feltámadásában . Kétségtelenül megtörténhet, hogy
a gonoszságról és szenvedésről megfogalmazott örök kérdésekre nem ta lálunk
közvetlen választ. Az ima által táplált hit segítségével azonban fokozatosan
felderül számunkra a minden ember által tapasztalt szenvedés igazi értelme.
Ha pedig hit által felfedezzük ezt az értelmet és bölcsességet, akkor már rátaláltunk az isteni Gondviselés üdvözítő útjára is, és megértjük a Zsoltáros
szavát : "Az Úr az én pásztorom .. . Ha sötét völgyben járok is, nem fé lek a
bajtól , hisz velem vagy " (Zsolt 23,1.4). Igy nyilatkozi,k meg számunkra a szenvedésben is a Gondviselés, mint az ember mell eM járó lsten .

*
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Pio bácsi, az okos, még bölcsnek is mondható, de azért szélhámos
csavargó akkor talál ja meg élete értelmét, amikor rábukkan a kis kávéházi én ekes nűre, Camilára, felismeri benne a tehetséget és " Pygm ali on"ja lesz. Nagyon meleg apa- és lánya viszony alakul ki kettőjük között.
Pio bácsi "ennek a világnak lakóit két csoportra osztotta: azokra, akik
szerettek, és azokra, akik nem szerettek," Az ő kitartó, sokszor kegyetlen oktatásának hatására Camila csakugyan Lima legkedveltebb szinésznője lesz. Camila egy sor felületes szerelmi viszonyba bonyolódik bele,
egy időre az alkirálynak is ágyasa. De Pio bácsitól csak akkor távolodik
el igazán, amikor felhagy a szinészi pályával és egy jónevü üdülő helyen
előkelő társasági hölgyként kezd élni. Pio bácsi szeretné felújitani régi
meleg kapcsola tukat, hívja Camilát, menjenek Madridba, íg éri, hogy ott
is a legjobb színésznő l esz. Camila visszautasí tja, de Pio bácsi nem adja
fel a reményt. Camila feketehimlőt kap, elveszti sz épséqét. Kerüli az embere ket, senki sem láthat ja t öbbé. Pio bácsi utolsó kísérletet tesz. Arra
kéri Camilát, engedje, hogy Camila epilepsziás fiát magával vigye Limába és ott nevelje. A gyermekben szeretné megtalálni a társat, akit Camilában elvesztett. Camila vonakodik, de végül is rááll: másnap reggel
Pio bácsi és a kisfiú, Don Jaime, elindulnak Lima felé. ,,Am i n t közeledtek a Szeni Lajos király hídjához, Jaime igyekezett elpalástolni szégyenét, mert tudta, hogy mindjárt olyasmi következik, ami elválasztja őt
a többi emberektől. Különösen az bántotta, hogy Pio bácsi éppen most
érte utol egyik barátját, egy hajóskapitányt. ~s pont amikor a hídra
l éptek, Pio bácsi egy öregasszonnyal elegyedett szóba , aki egy fiatal
l eánykával ballagott át. Pio bácsi azt mondotta, hogy, majd ha átmennek a hídon, leülnek egy kicsit, kipihenik magukat, de hát úgy történt,
hogy erre már nem is volt sziiks éq."

*
Hit, vagy leqalébbls hajlandóság a hitre feltétele annak, hogy felismerjük
lsten kezét az életünkben. Ugyanakkor ha elutasftjuk azt, hogy életünk egyes
eseménye it így értelmezzük , az istenhi t élettelen de izmussá torzu l. A deizmus
e ~ismeri ugyan , hogy lsten teremtette a világot , de azt áll ftja , hogy a teremtés
után lsten elhagyta azt, amit terem tett, nem érdekli többé annak sorsa. Az élő
lsten azonban szükségképpen életünkbe beavatkozó, életünk eseményeleen
múködő, ható lsten.
Ha már az Oszövetségben is olvashatjuk lsten velünk való t örödés ének
gyönyörú k'i fejezését (vö. pl. Zsolt 91), a Fiú tökéletes tanúságot tesz Atyjáról,
a Gondviselés titkáról, az atya i gondoskodásról, amely átölel minden teremtményt, még a leg jelentéktelenebbet is, a fúsz álat vagy verebet is, de még
menny ivel inkább az embert (vö. Mt 6,25-31). K ifejeződésre jut itt az értékek
rangsorának az i gazsága: az embernek elsöobs éqe van minden dolog felett
nemcsak a terem tés külső rendjében, hanem a Gondv iselés figyelmében és
töródésében, az lsten szívében is . Ugyanakkor az embert kötelesség is köti,
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hogy együttmüködjék a Gondviseléstől kapott ajándékkal: nem elégedhet meg
az érzékek, az anyag, a hasznosság értékeivel; mindenekelőtt lsten országát
és annak igazságát kell keresnie (vö. Mt 6,33), s akkor minden más dolog is
az övé lesz.
A Gondv iselés megtapasztalása leggyakrabban valami nagy harmónia váratlan felfedezésével kezdód ik, ami aztán ahhoz a megérzéshez vezet, hogy a
dolgok mélyén egy az enyémnél bölcsebb, hatalmasabb erő működ ik, úgyhogy
a szívünkből Jákob szava szakad fel : " Isten van itt jelen, és én nem tudtam"
(Ter 28,16). A dolgok nem várt kimenetel ének látása az isteni jelenlét ámuló
elismerését váltjakli lelkünk mélyéból. Nem tudjuk megmagyarázn i, hogyan,
de minden össze ill ik, minden rész " passzol" a másikhoz , rninden rész valami
roppant rendben áll össze, megérezzük, hogy egy örök, jóságos céltuda tosság
őrzi életünket, azt látjuk, hogy minden a legjobb pillanatban tört énik velünk.
Ha minden értelmi megismerés csodá lkozássa l kezdőd ik és imád áshoz vezet, akkor ez sokkal ~n ká b b áll a Gondviselés működésének fel'ismerésére :
valami minden értelm inél mélyebb ("A Logos mélyebb , mint a logika" [Viktor
Frankl]), intlliUv megismerésről van itt szó, egzisztenciánk mélyéből fakadó
rádöbbenésről arra, hogy végül is mindennek megvan a maga értelme, a dolgok mélyén minden "OK ", mindennek így kellett történnie, minden így jó. De
ehhez a fel,ismeréshez általában belső agónián át visz az út : amikor az értelmes magyarázatért való küszködést követően s a valami elfogadható felelet
utáni keserves, vérrel verítékező keresés kinját megelégelve az ember végül
is megadja magát és lemond a válaszról , általában akkor kezd derengeni a
dolgok mélyén nyugvó mélyebb értelem, a felismerés, hogy minden igy van
jól , minden a helyén van.
A Gondviselés megtapasztalása lsten megtapasztalása a maga isteniségében, mint misztériumban. Mert a Gondviselés nem valam i Istentől független ,
tehát nálánál kevesebb terv : ez bagatell izálná a misztériumot, amely Istent és
az élet mélyebb szempontjait jellemzi. Felfedezn i a m űk ödő, " dolgozó" Istent
annyi, mint belépni a misztériumba , a szeretet misztériumába .

*

"Van-e elegend6 könyv ezen a világon, hogy magába foglalja az eseményeket, amelyek másképpen alakultak volna, ha nem szakad le a
híd?" A szerencsétlenség az él et ben maradottak életét is megváltoztatta.
Montemayor márkiné ldnya, Doiia Clara is , a megcsúnyult ha jdani színészn6, Camila is, de még maga az Apátn6 is most tanult meg igazán,
bdtran szeretni. Az Apátn6 korábban árvái közül egyedül Pepitát látta
alkalmasnak arra, hogy az árvák és nyomorultak megsegítésére meakezdett nagyszabdsú munkáj át folytassa, Pepitát szánta és nevelte a
maga utódjának, és ebben a gondolatban talált a maga számára v igasztalást. Az öt áldozat ünnepélyes gyászmiséjén "az oltár rácsa mögött az
Apátn6 ült ldnyai között. El6z6 éjszaka egy bálványt lökött ki szívéb6l,
s arca a megpróbdltatástól sápadt volt, de azért kemény. Belátta, hogy
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egyáltalán nem fontos az, vajon el6rehaladt·e a munkája vagy sem, elegend6 az, ha munkálkodik. . . . Ogy látszott, az ~gnek elég az, hogy Peruban egy kis ideig virágzott, s elhervadt egy önzetlen szer etet. . . . ,Már
mos tan is' , gondolta ,alig emlékszik valaki k ivülem Estebanra és Pepitár a. Camila csak az 6 Pio bácsijára emlékszik, meg tasttáro; Az az asszony
az édesanyjára emlékszik. De nemsokára mi is meghalunk, m inket is
csak egy kis ideig szeretnek még, aztán elfelejtenek. De a szeretetnek ez
teljesen elegend6. A szeretet minden megnyilvánulása visszahull a szeretetre, amelyb61 fakadt. Annak, aki szeret , nincsen szüksége arra, hogy
emlékezzenek rá. Van az elevenek országa meg a holtak ország a, s a hid
a szeretet; csak az marad m eg, az az élet egyetlen értelme.' "

Benkő

Antal
A KERESZT~NY HITE A GONDVISEL~SBEN

Első plllanatra úgy túnhet, hogy aki valam iképpen is hisz az Iste nben, hisz
az ő gondviselésében is. Az emberiség történetére vetett rövid pill ant ás azonban hamarosan meggyőz: az összefüggés nem egyértelmü. S ő t , jelentős k ülönbségeket ta lálunk azok között is, ak;k megvallják a Gondviselésbe vetett
hitüket. Kissé mélyebbre teki ntv e felfedezzük, hogy a Gondvise lésbe vetett hit
az istenkép s az ezzel szorosan összefüggő vHág- és emberkép tükre. Ford ítva is áll : Ha látod, milyen képet alkot valak i a Gondviselésről , megmondhatod, hogy milyen az ő istenképe. Ezért hi,rdeti'k a modern teológus ok, hogy
a Gondv iselés nem más mint lsten egyik neve.
Sora sik ennek az öszefüggésnek néhány mozzanatára szeretnének rámutatni. Jobban felismerve milyen a mi képünk a Gondvise lésről, még teljesebbé,
még keresztény ibbé formálhatjuk.

Nem kielég itő felfogások

1. ~rdekes lenne megv izsgá lni, hogy mennyiben található meg a Gondviselés hite a je lentősebb nem keresztény vallásokban: hinduizmusban, buddh izmusban, mohamedan izmusban, és milyen sajátosságokat mutat fel, mennyiben
egyezik illetve tér el a keresztény tan ítást ól. Kulturális hogyománya&nk miatt
azon ban csak a görög fi·lozófia két irányára emlékeztetünk. J e l en t ős befolyást
gyakoroltak a keresztény gondolkodásra, s hatásuk - Új árnyalatokban - ma
is fellelhető.
Az ember természetes esze fényénél is fe lfede zheti, hogy Valakinek létre
kellett hoznia, teremtenie kellett a világot. Ebből a megállap ításból önkénytelenül sz ületik meg a kérdés : S most mi a viszonya ennek a Terem tőnek a
világhoz, az emberhez? Törőd ik vele, vagy egyszerüen a maga sor sára hagyta?
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t:rthetó tehát, hogy már a IV. században Krisztus előtt élénk vita folyt az epikureizmus és a sztoicizmus között. Mindkét csoport vallotta az ist enek létél.
De Epikurosz (Kr. e. 341-271) felfogása szerínt az istenek nem törődnek a világgal s az emberek sorsával. Maga a világ is " obj ektív véletlen" eredménye.
t:letünk célja ped ig a nemes, tartós élveze tek ápolása, mert létünk a halállal
teljesen megszúnik. - Tanítása ellentétben állt a szto ikusok n ézeteivel. akiknek iskolája Kr. e. 308-ban alakult meg. A kozmosz t, a világot testnek fogták
fel, amelyet a Logosz, a világértelem éltet és kormányoz. Rendszer és szépség
van a vIlágban, mert az istenek gondját visel ik. A világban és az embereknél
tapasztalható rossz is jót eredményez, mert a világértelemnek terve i megva lósftására célok és eszközök állnak rendelkezésére, jóllehet az ember előtt ezek
rejtve maradnak. A világban uralkodó determ in izmus miatt ugyan az ember
fátumnak van kiszolgáltatva, mégis boldog lehet, ha ennek aláve ti magát, belenyugsz ik és szenvedélyek megfékeZli.
Az ember tehát a keresztény kfnyi<latkoztatáson kívül is keres i, hogyan viszonyul lsten világunkhoz, életünkhöz. Epikurosz helyesen állapította meg,
hogy lsten egészen más rendbe tartozifk milflt a mi földi, teremtményi vi<lágunk :
lsten transzcendens valóság , a szó teljes értelmében . Ezt a távolságot azonban
annyira eltúlozta, hogy végül is rnlnden kapcsolat megszakadt vele: az istenek
nem is törödnek az emberekkel. Elgondolása később visszhangra talált az ún.
deizmusban (Kr.u. XVIII. sz.), amely elismeri a teremtő lsten létét, de ugyanakkor állitja, hogy semmi közelebbit nem tudhatunk róla , s a világ sorsát nem
befolyásolja. Az emberiség magárahagyatottságának élménye ma is uralkodóvá válhat jóakaratú emberekben: "Is ten , ha van, oly hata lmas, hogy nem is
törődhet velünk por- és hangyaemberekkel." A "véletlen" fogalma szintén akadály1 jelenltlet egyeseknél a Gondviselés elfogadásában. Vannak, akik azt gondol·ják, hogy bizonyos területek vagy események nem tartoznak lsten fennhatósága alá, pl. az anyagi világ keletkez ése, kifej lődése vagy " apró, jelentékte len
dolgok". Azt sem veszik észre, hogy a véletlen foga lma legtöbbször tu datl anságunkat kendőz].
Úgy tűnhet , hogy a szto ikus elgondolás köze lebb áll a keresztény hithez .
A gondviselés központi helyet foglal el benne , a szenvedé lyek kordában tar tása erkölcsi ideált állít elénk. Az első ke resztény írók közül Római Szent Kelemen erősen támaszkodott is a sztoa tanítására. De a szentatyák hamarosan
látták, hogya szto lkusok nem egy személyes, szere tö, hanem pant eista isten!repet vallottak. A mindent átfogó determin izmus pedi9 nem hagy helyet az
emberi szabadságnak és felelósségnek. Enélkü l viszont nincs sem bűn sem
i9azi emberi szeretet, s következésképpen felelősségteljes részesedés sem a
megváltás gyümölcseiben. A sztojkus felfogás mögött is helytelen istenkép
húz6ójk meg : csak úgy ·ké pes ellogadn i a Gondv iselést, ha Istent végső soron
a természetben rn űködö okozati síkra fokozza le. A panteista elgondolást az
újabb korban Spinoza tilozófiája testi magáévá, míg a világban uralkod ó törvényszerűség főleg az elmúlt évszázad természettudósainak okozott fejtörést.
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A természeti erők törvényszerú múködésének feltételezését sokan nem
tudták összeegyeztetni lsten abszolút rendelkezési jogával és képesség ével.
Bár a mai természettudomány bizonyos indeterminizmust elismer a "mikroelemekben", a kérdés: ..Hogy beszélhetünk Gondviselésről, ha a világ egy
zárt rendszer, amelynek megvannak saját törvényei?" újra meg újra foglalkoztatja nemcsak a hívő tudósokat és a teológusokat, hanem az átlagos egyetemi
végzettséggel rendelkező embereket ils.
Az epikureuszi és sztoikus felfogás jól szemlélteti, hogy pusztán az emberi
bölcselkedésre támaszkodva nem könnyen találunk feleletet ezekre a problémákra. A kereszté-ny kiny ilatkoztatás új szempontokkal gazdagítja a Gondviselésbe vetett hitünket, s eligazítást nyújt a fi·lozófusok számára ls.

Néhány útmutatás a Szentirásból
2. A Szentírás csak kétszer említ a Gondviselésnek megfelelő szót, de a
beléje vetett hit fellelhető szi.nte minden lapján, az elsőtől az utolsö lq. Isten
nemcsak teremtette az egész v i~ágot, beleértve az embert is , hanem terve van
vele , s gondoskodik, hogy célját elérje. Az Irás nem szúnlk meg ismételni,
hogy az Úr rencelkezek mind az élettelen, mind ped ig a növény- és állatvi·léggal : az embernek vetette alá, "hogy múvelje és őrizze" (Ter 1,15). Már ezzel
is jelzi, hogy Gondv iselése elsősorban az emberre vonatkozik. Akikor sem
hagyja el, arnlkor áthágja parancsát: reményt kelt az asszony ivadékában.
Abrahám meghívásában azután konkrétan rajzolódik kii gondviselése: ..Ne félj
Abrahám, én védőpajzs vagyok " (Ter 15,1). Az Úr kitúzött célja elérésére népet választ magának, amellyel szövetséget köt, mivel tervei vannak vele:
..Egész néped elótt olyan csodákat viszek véghez , amilyenek az egész földön
egyetlen nép között sem történtek, s az egész nép, amelynek körében élsz,
meglátja az Úr m úvét" (Ter 34,10). Főként József története és az egyi'Ptomi
szabadulás tanúskodnak arról, hogy lsten vezeti, i rányítj a népét. Mindkét esemény mélyen vésőd ik be a zsidók lelkébe.
Mindennek a célja azonban az, hogy az emberek húséges szeretettel feleljenek az Úr szövetségére (1Kir 8,56-61 ; Oz 6,6). A próféták korában egyre viJágosabbá váli'k lsten gondviselése népéről s ezen keresztül az egész emberiségről. Dániel így vallja: "Aldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mivel övé
a bölcsesség és a hataloml cl változtatja meg az időket és a korokat, ő taszít
le és emel fel királyokat. ... Khnyi>latkoztatja a mélységes és elrejtett titkokat,
tudja ml van a sötétben, s nála lak ik a világosság" (Dán 2,20-22). A Szentírás
nem bocsátkozik filozófiai fejtegetésekbe, hogy mlként gondoskodik az Úr az
emberekről, miként változtatja meg az időket és korokat. De a klírásokból láthatjuk, hogy lsten egyrészt mindenható hatalmára hivatkozik, másrészt felhasználja a többi népek és a természet erőit is cé ljai végrehajtására.
lsten véglegesen Jézusban adta tudtunkra ..akaratának titkát, azt az előre
meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztus-
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ban mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Igen,
mi is őbenne nyertük el az üdvösséget ann ak végzéséből, aki m jndent szabad
elhatározása szer lnt tesz" (Ef 1,9-11). A hí vó zsidó már megérezte, hogy lsten
gondoskodik róla, védi, vezeti. Ezért zengte a Zsoltáros: "Az Úr az én pásztorom, nem szenved ek hiányt . . . Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól,
hisz te velem vagy . . . Kegye lmed és jóságod vezet életemne k minden nap ján "
(Zsolt 23). Tudja, hogy "örök érvényű az Úr határozata, nemzedékről nemzedékre száll szívének gondolata. .. . Az Úr az égböl leteki nt, s látj a az emberek
fiait mind . . . . C alkotta mfndnyájuk szívét és ismeri minden tettü ket " (Zsolt
33,11-15). Jézus azonban teljesen kifejti ezt az igazságot, amikor feltárja, hog y
lsten a mi Atyánk (Mt 6,9), aki sokkal jobban gondoskod ilk gyerme keiről , mint
a föl di atyák: " Mely iktek ad fiának köve t, amikor az kenyeret kér töle? Vagy
ha halat ké r, ki ad neki kígyót? Ha tehát t i" bár gonoszok vagy tok, tud tok jót
adni gyermekeiteknek, akk or mennyivel i nkább ad jót men nyei Atyá tok azoknak, ak Pk kérik" (Mt 7,10-11).
J ézus példájával, tanításával és intézkedéseivel tanítja, hogy mind a menynyei Atya, mind pedig C. az örök Ige, go ndoskodik az emberekről. Nemcsak
imádkoztat, hogy az Atya akarata legyen meg itt a fö ldön , hanem maga is
térdre bo rulva kéri a Get szemáni kertb en: " Atyám, ha aka rod. kerüljön el ez
a kehel y. De ne az én akaratom telj esüljön, hanem a t ied " (Mt 26,39). Tudj a,
hog y az Atyának terve van vel e, te hát vállalja az utat, amelyet kije lö lt számára.
Máté és Lukács külön is feljegyezték Jézus tanítását a Gondv is e lésrő l. " Ne
aggódjatok életetek miatt . .. Nézzétek az ég madarait! Nem vet nek, nem aratnak , csűrbe se g yű j te n e k - mennyei Atyátok táplálj a ök et. Nem többet értek
náluk? . . . Ha a meze i v ~rágo t , amely ma virít, holnap ped ig a kemencébe kerül, (gy öltöztet i az lsten , akk or ben neteket, k ishitűek nem sokkal ink ább?"
(Mt 6,25-34). A pog ányok életének központjában az üzlet és a jó lét áll; a
Krisztust követöknek elsősorban az lsten országát és annak ig azságát kell
keresniök, a föld i javakkal mintegy mellékesen töród jen ek ! Istenre vessék tekintetüket. aki megadja nekik azt, am i szükséges, hogy elérhessék az igazi
célt : a vele való talá lkozást Jézus Krisztusban , az lsten orsz ágában i Erre
irányul tehát a Gondviselés!
Ezért érthető az is, hogy az ls ten gondviselésére hagyatkozó élet nem
szükségképpen szorongatás nélküli , nem ment es a szenved ést öl, kereszttől.
Ellenkezőleg, Jézus inti tan ítv ányait , hog y ell enségei-k gyózedelmeskedhetnek
rajtuk ; lsten gondvise lése nem zárja ki sem az erőszakos halál , sem a szenvedés lehetóségét. " a tanítvány nem nagyobb a mesteréné l" (Mt 10,24). " Ne
féljetek azoktól , aktk a testet megö li-k, a le lke t azonban nem tud ják megö ln i.
.. . Ugye két verebet adnak egy fillérért? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik
le a föld re. Nektek minden szál haja toka t számon tartják. Ne féljetek tehátl "
(Mt 10,26-33). Am íg lsten jónak látja, itt a fö ldön is meg lesz mindenünk, ami
az élethez szükséges és nélk ülözhet etlen ; amikor pedig eljött az óránk, hogy
2

17

esetleg életünket adjuk az Ú rért, akkor elnyerjük az örökéletet Krisztussal :
vele éltünk, vele támadunk fel (vö. 1Kor 15,22-28).
Krisztus tanítása a Gondviselésről akkor nyeri el véqső és kozrrékus te ljességét, amikor megígéri, hogy elküldi a Szentlelket, aki vigasztal, oktat, erősít
bennün ket , a viláqot ped iq meggyőz i a b űnről , az ig azságr ól és az ítéletről. A
Lél ek ere jében g yőzedelmeske<:Hk egyháza a vil ágon - minden üldözés és a
sátán rninden ármánykodása ellené re -, aho gy a Je lenések könyve hirdeti.

Három pillé r
3. A Szentírás e lm é l kedő olvas ása
keres zté ny hitét a Gondviselében.

főleg

három pontban krlstályosltla ki a

a - lsten mint t e r e m t ő Urun k és A t Y á n k gondoskod i,k a vi'lágról. Egészen más síkra helyeződ ik az ő lényege, való sága, mjnt teremtményeié.
Ezért nevezzü k ő t mindenhatónak, abszolút ú rnak, teljesen transzcendens létez őn e k . Ha egyetlen szavával képes vo lt életre hívn i a világ minden ségét, ne
tar thatna fö nn létében , eseményeiben, egész folyásában? S hogy valóban ezt
fo rgat ja szívében, valóban töród,i'k a vi.lág sorsával, arról tan úskod ik élő szava :
atyja , s őt anyja akar lenni népéne k, az egész emberis égnek (vö. Iz 49,15 és
66,13). Találh atott-e jobb ki:fejezést annak k özlésére. hogy rnennyire me lIettünk áll , mennyire gondoskod ik rólun k, mennylre " im manens" is akar lenni a
vil ágb an, rnlnd en transzcendenciája ellenére? Bárm ilyen más fogalmat vagy
sz ör kevé sbé értettünk vo lna meg, min t am it az a t y a, az a b b a t isztelettudó és mégis egészen bensőséges kapcsolata fejez kk IO letünket ő indított a
el útj ára - b ármennyire is a "véletlen" köve tkezm ény ének tűnj ék: ó őrköd lk
felett e - bárme nnyire is ezernyi k ü l ső és bel ső tén yez ő játszjk benne közre.
A keresztény tehá t nem egy személytelen . h id eg és I ideg Valak iben (mégkevésbé " valamib en" , fátumban, vagy "véletlenben ") hisz. han em egy szere tő
Atyában. Ezért alapmagatartása az Istenbe vetett bizalom és remény. Isten
mélységes ti tkát és ör ök tervé t ő sem fogha tja fel t elj esen, de a mlnd enható
Atya ke g y el mé ből anny i-ra fellebbent szeme i előtt a fátyol, hogy minden homály és szenvedés ellenére vallja : "Benne él ün k, mozgunk és vagyu nk . . . az
ó fiai vagyunk" (ApCsel 17,28). Hite messze van teh át az ep jkureuszí magárahagyatottságtói és a sztolk usl falaIizmustóI. Tudja, hogy lsten ugyan egészen
más mlnt mi és bá rmily terem tmény , ugyanakkor azonban azt is, hogy hasonlatosságát visel i magán. sót gyermeke.
b - A keres ztény kii nyi,l'atkoztatás legmegragad6t>b dg azsága az, hogy Jézusban és Jézus által az Atya teljes en magához akar vonni rninket, Iste ni élet ében akar részesíten i. " Azon a napon majd megtudjátok - mond ja Jézus - ,
hogy Atyámban vagyok, ti bennem s én bennetek" (Jn 14,20). S folytatja: "Aki
szer et engem, az meg tartja tanításomat, s Atyám is szeretn i fogja. Hozzá megyün k és benne fogunk lakn i" (Jn 14,23). IOletünk egy lehet az övével , mint a
18

szőlóvesszöé a sző lótóéve l. Erre az életre hív Jézus minden embert már itt a
földön , hogy ilyen istengyermeki kapcsolatban maradhassunk vele az örö kéletben.

Ez a végsó cél, amit szeretete megtervezett, ehhez akar vezetni engem és
míoden embert, s ennek elérése, megva lósítása képez i gondvise lésének magját , lénye gét. Mivel a földön cse répedényben hord juk ktncsünket. véglegesen
csak a halá lba merevedés szabadít meg esendő korl áteinktól. hogy visszavonhatatlan és megváltoz tathatatlan szabads ágg al fonód hassunk bele végte len,
magához eme lő ölelésébe. Erre a talá lkozásra vetette te kintetét János, s kiáltotta az eg ész Egyház nevéb en : " Jöjj el , Uram J ézus t" (Jel 22,20).
A keresztény Go nd ""~ elé s lényeges eleme tehát Ist ennek a végső célra
brányuló, e s z k a t o log I k u s vezet ése, kormányzása. Ezt a távlatot puszta
ésszel nem képes felfedezn i az ember, csak ls ten maga közölhe lte velün k. A
filozófusok gondviseléstana ezért k ű l őnb özik annyira a Krisztusban hívők Isten-, világ - és emberképétól. Azok csak evilág i mére tekben tudtak gondolkozni, s bármennyire is beszé ltek Istenr ől, nem is sejtették emberre vona tkozó
tervének mélységét. Mi tud juk, hogy lsten tervében az örök és az ev ~lág i élet
egységet alk ot : a v ég s ő cél s a hozzá vezetó utak tehát egyaránt gondoskodása tárgyát képezik. A fon t osabb azonban mégis a végsó cél, amit azonban
gyakran köd fe d az ember elöl, míg evll áqban mozog. Nehezen tudja átlátnl,
hogy egy-egy, a ter mészet köt ő t tséqe jb ől , mások d öntéce lb ő l vagy saját korlátozottságaiból eredő , s ezért e ltér őnek látszó meredek ösvény , i ll etv e gát,
miért és hog yan leh et mégiscsak hasznos sz ámána, Igen gyakran a pogányokhoz hasonlóan rövidlátó lesz a ke resztény is: csak akkor érz i úgy, hogy ls ten
gon dviselése kíséri, ha baj nélkül tér vissza egy hosszabb út ró l, ha kLmenekül
egy iszonyatos háború borzalmaibó l, ha sikerül a vlzsqája stb. Legt öbbször ő
is csak ilyen helyzetekben mond ]a: Hála Istennek, az Úr szeret, megseg ített
az Isteni Hányszor hall j uk a sopánkodást: Nincs Gondvise lés, mert beteg voltam , s nem gyógyu ltam meg, bár imádk ozta m; szörnyú betegségben halt meg
a leányom, jóllehet ;g azán vallásosak vagy unk st b. Mi kötjük ki, mily en legyen
a Gondviselés l Mintha a hit felemel ő j,gazságairól nem is hallottu nk voln a. Nem
ezek járják át éle tünket, hanem saját elgondo lásaink ; azt akarjuk, hogy lsten
igazodjék hozzánk. Minth a nem lehetne fon tosabb , vagy legalább is egyformán
fon tos az esetleges sikertelenség , a betegség, az álmatlan éjszaka. Nem ezek
által ta nulj uk meg ig azán azt, hogy nincs 'itt maradandó városunk, hogy bármennyire is jó és szép a harmonikus élet , szí vünk nem tapadhat ahhoz , ami
csak múló , ami báLványunkiká válhat?

Az eszkatoloqikus szem lélet állítja, hogya Gondvise lés törőd ik az ember
evilági sorsával , bo ld ogságával. De taní tása szer int mindez csak el ő j át ék , ahol
lsten megad ja az embernek azt, amire valóban szüksége van , hogy így Ielkészülhessen a bemut ató ra, a Vele való végleges találkozásra. Hogy persze mire
van igazán szüksége, azt az ember gyakran nem is t udja. Éppert ezért a Gond19

viselésnek nem az a feladata, hogy szakadatlan jólétet, vagy biztonságot teremtsen. Az sem, hogy minden k érdésünkre: "M iért ez", "Mire jó?" világos
fele letet kapjunk. A lényeges az, hogy megtaláljuk és vállaljuk az lsten országát. ElJben ped ig éppúgy lehet segítség, rnjnt akadály az egészség, a birtok,
a s jker, Ezért mondta Guardini, hogy aki hisz a Gondviselésben, az hisz lsten
mlsz t érlurn ában.
Mivel mindez nem magától értetö dö. a kereszténynek neve lnie kell magát,
hogy a hit távlat ából szem lélhesse, s ilyen lé lekkel vállalhassa a Gondviselést.
Kifejezetten a kegyelm i rendet érintő magatartásról van szó, ezért im ával, áldozattal kell kiesden i a szü kséges látást és erőt. Igen hasznos áte lmélkedni
a Szentírásnak azokat a helyen, amelyek lsten gondviselő útjait ecsetsuk. Igy
tuda to sul benn ünk az ő látásmódja. Ez ped ig majd megtanít arra, hogy helyes
érte lemben relatlviz áljuk a föld i do lgokat.
c - A Gondviselésre vonatkozó keresztény hft harmadi'k lényeges eleme
az ember s z a b a d s á g á n a k és f e I e I ő s s é g é n e k kiidomborítása. A
világ nem bábszí nház, amelynek figurá it lsten valahogyaháttérből kötélen
rángatja. Úgy teremtette meg a vi lágot, hogy a természetbe oltott erők és az
ember tevékenysége által valósuljon meg terve és célja, jóllehet ezek alapjában véve semm it sem tehetnek nélküle. Ezért tanítja a teol6gioa, hogy ha lsten
nem tartaná fenn továbbra is a lé tben a teremtményeket, azok a sz ó beljes értelmében megsemm isü lnének. Másrészt lsten annyira különbözik a teremtett
vil ágtól, hogy gondvtse lő tevékenysége nem akadá lyozza, hanem egyenesen
lehet övé tesz i a teremtmények működését.
Az ember teste révén a fiz ikai és biológ ia i rendhez tartozik. enné líoqva
al á van vetve a természet törvényeiInek. Istenhez való hasonlósága folytán
azonban valód i - bár emberre szabott - szabadság forrása ts. Isten tehát az
ember szabad ságának gyakorlása által valósítja meg rá vonatkozó gondviselését ; lsten az ember szabad közreműködését várja a hozzá vezető úton. A Teremtő ann yira tiszteletben tarta ezt a szabadságot, hogy tűri azt is , ha az ember elfordul tőle s igazi cé ljával ellentétes irányba indul : bűnt követ el. A kinyilatkoztatás szüntelenül hirdeti, hogy lsten hívja, sürgeti, mintegy fenyegeti
az embert : fordul jon Urához, térjen meg , legyen igazságos felebarátaival szemben , de soha sem kényszerttil A Gondviselés tehát nem köti gúzsba az ember
szabadságát, inkább lehet övé teszi; felhívja, hogy helyesen használja. A teológusok és bölcselők számos elméletet és modellt gondoltak ki , hogyan egyeztes sük össze ls ten abszolút szuverén, szabad gondviselő vezetését és az ember szabad közreműködését . Teljesen világos képet sohasem sikerült teremten iük. Mi ugya nis csak az egy itk oldalt. az elvilágit látjuk közelr ől. s azt ts
csak homályosan. Tapasztalatból tudjuk, hogy mily kevéssé is merjük saját tevékenységünk ruq óít, ind ítékait. Csodálkozunk tehát, ha a "Teljesen más" mélysége i kimeríthetetlenek maradnak számunkra?
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A Gondvise lésbe vetett hit nem mentesí ti tehát az embert a kezdeményea rizi kó vállalásától, a fe lelősségt ő l , a ter e mtő jellegú t evékenységtól. Nem ezért adott neki a Gondvise lés kép zelőt e h ets é get, érte lmet, akaratot,
szabadságot, hogy haszn álja? Hittel lehet csak tagj a a mennyek országának,
a hit ped ig szabadon kimondott igen a mag át k inyilat koztató Istennek!

z ést ő l,

Egyes korokban a hitszónokok és katekét ák talán egy old alúan sürgett ék :
a hívő embernek az a legfontosabb fe ladata , hogy al ávesse magát a Gondvisel ésnek. Ez ut óbbin főleg a kikerü lhete tlen szenvedések és megpróbá/t atások vállalását értették. So kan még manap ság is csak erre a szempon tra go ndolnak, amikor a Gomiviselésről hallanak. Kétségtelen, rnind iq eleng edhet etlen marad , hogy az ember e lismerje és elfogadja terem tményi korlátozottságait.
Ezek közé tartozik az is, hogy a termé szet es fol yam atok és c sapások - fő
ként ped ig a ha lál - néha szinte kegyetl en könyörte len ségg el kerítik hatal mukba . Gyakran külön kegye le mre van szü kség ük, hogy Llyen esetekben is
kimo ndj uk: Legyen meg a te akaratod I
A keresztény élet meste rei azonb an mind J.g ha ngsúlyozták, ho gy a Gondviselésbe vetett hit nem meghunyászkodás és nem is tétlenség. Jó p élda erre
a Loyolai Szent Ignáctól eredő mond ás, amit e l sőnek. P. Hevenes i Gábor SJ
tett közzé H05-ben Sciotlllae Ignatian ae (Ignáci szlkrák) címú kiadvány ában .
A másod ik szikra így hangz 'ik : "A teendőkre vona tkozó e lső szabálya következő : úgy bízzál Istenben , mlntha a dolgok sikere te ljesen től ed és semm iképpen sem az Istentől függene; de úgy tegyél mindent, mintha te sem mit sem
cselekednél , hanem egyedül csak az lsten." Parado xonnal és d jalektlk ával
teli mondás. E lső he lyre tesz ; a Gondvise lésb e vete tt biz almat ; de nem feledkezhet meg az ember múködéséról sem . A si·ker t elje sen Is te n t ő l függ, de
megk ívánja, hogy úgy vessük be le mag unka t a feladatba , minth a minden rajtunk állna.

A Gondviselésbe vetett hM nem teszi passzíwá a kereszté nyt. Ellen ke z ő l eg ,
éppen azért, rnert hisz a Gondviselésben , tu datá ban van fel el őss ég éne k . Küzdeníe kell mind azért , ami igazságosabbá, testv érlob é teh et i az emb er ek
egymás közötti viszonyát (Mt 25,31-46) és szen tebbé az Istenhez való kapcsolatot (Mk 16,15-16). Manaps ág a te rmészet e rőinek he lyes, nem kizsákmányoló
használata, valam int a bio lóq lai erők emberhez méltó kia knázása sajátos fe ladatot j elent a Gondviselésben hívő kereszt énye k számár a. Fáradságot nem
kímélve kell do lgozn ia az ember és életkörü lményeinek fej l őd és éé rt , ugya nakkor vallania kell , hogya Gondvise lésbe vete tt hit nem eg ye n l ő a " fej lődésbe
vetett hittel " . Nem a minden áron és akárm ilyen módon megv alósí tható fej lő
dés a cél, hanem az lsten o rszága , ami megköveteli a t ermészet tiszteletét és
az embe ri méltóság biztosítását. Ezek lesznek a Gondviselésbe vetett hitének
hiteles kezesei .
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Szentmá rton i Mihály
A GONDV ISE L~ SBE VETETT HIT LelEKTANI VETOLETE
A Gondvise lésrő l történő elmél kedés ki1ndulópontja aligha lehet más, mint
Jézus id evonatk ozó tan ít ása. O a jóságos Istenbe vetett hitet mindig a félelem,
szorongás és aggodalom hátterébe épí tette be, jelezve valószínúleg ezáltal
azt, hogy a Gondvisel és hite nem kívülről ránkruházot t erény, hanem egyszerúcn egz·isztenciális szükséglet. önmagunk elégtelenségének és végesség ének követelménye. A Gondviselé sbe vetett hitet tu loajdonképpen két elemre
lehet t őlbontan i. Negatív eleme a szorongás. Pozitív k ifejezője a remény. A
tény leges hit e két pólus között helyezked ik el.
Szorongás

A szorongás sokarcú foga lom. Megkülönböztethe tünk tényleges és e lő
vételezett szoro ngást. A tén yleges , reál is szorongás, amelyet az egyszerúség
kedvéért gyakran fé lelemnek nevezünk, pontosan meghatá rozott objektum tól
való rettegés. Kierkegaard, aki nemcsak mély megf igyeléseket végzett, hanem
maga is szorongással terhel t lélek volt , felh ívja a figyelmet arra , hogy a fél elem nemcsak a fe nyegető valóságot jelenti, hanem a telt ételezett veszélyt ls.
Ezért nincs félelem szorongás nélkÜl. A képzelt szorongás leggyakrabban
gyermekeknél j elentkezik, de felnőttekné l is. A gyermek fél a farkas tól , amely
esetleg ott lapul a pincében. A felnőtt nél Ide tartoznak a po tit ika i szorongá sok.
Az objektum nélküli féle lem rámu tat a szorongás ig-azi természeté re. A
gye rmeklé lektani kutatások felt ártak egy érdekes jelenséget : ha a békésen
alvó csecsemő alól kirántjuk a ta lajt , egyé rtelmú szorongástünetekkel válaszol.
Ez tulajdonképpen a szorongás ő s mi n tája : a biztonság e lveszttése. Létsíkon
ez az életbiztonság elveszttése il l. veszé lyeze ttsé ge. Ide tartozik a teljes kiszolgá ltatottság megé léséből fakad ó szo rongás, ami egyben rámut at a szoron gás ig az.j gyökerére: teremtményi mivoltunk áté lése (Ledergerber, 1976, 21).
A szorongás ezért ösérzés, Fontos hangsú lyozni, hogy i tt érzésról van szó.
A szorongás nem tudás és nem megértés tárgya; nem is ösztön és nem tetterő, amely az akaratra vona tkozna. Mindez azt [olen ti, hogy nem lehet sem
tudással , sem tudománnyal, sem akarate rővel feloldan i!
A szorongás nem a személyb ől , hanem a világból eredő érzés . Az ember
tudomásul veszi a valós ághoz viszonyuló állapotát, vagyis azt, hogy csak teremtmény, amely a lét és nemlét köz ött lebeg , és lényének ellentétes meghatározói e két végpont ötvözete. A paradoxon csak az, hogy min den bizonytalansága ellenére abszolút, biztos kieléq ülésre vágyik, ésped ig három síkon :
- akarata és hatalomvágya a teljes füg get lenséget és önállóságot célozza:
- tudásszomja a hatá rtalan meg ism erésr e vágyH<, a V'ilág és a lét teljes ism eretére;
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- szerete tigénye a boldog együttlét határtalan örömét és biztonságát igényli.
Ugyanakkor napról napra azt kell tapasztalnunk, hogya betelje sed és nagyon távol áll a vágy tól. Még is kitartóan , csö könyösen él bennü nk a vágy.
Ebben a megosztottságban je lentkezik bennünk az ösbl zal om vagy őssz er on 
gás.
Az ósszorongás három arculata

A szorongás három alapformája a hár om alapsz üks éqle t vis s zatükrö ződés e.
1. A s e m m i i s z o n ya : a hat alom , függetlenség és ön állóság utáni
vágy meghiúsulása. Az élet veszélyezt etts ég e miatti szo ro ngás sok fo rmában
jelent kezik. Korábban term észeti csapások és vadáll atok veszélyeztett ék leg gyakrabban az életet, ill. mind azo k a csa pások. amelyek ott szerepelnek mind
a mai napig a Mindenszentek lit ániájának kö nyö rg ő részében : pestis, dö gvész,
háború stb. Ma az életet veszél yezteti a techn ika, köz lekedési bale setek, de a
munkanélkü Hség l s. A mai emb er azonba n érzékenyebbé vált lelki vilá gának
semm ibevétele rniatt , Ha nem isme ri k el szemé lyi ért ékét. méltó ságát, vagyis
ha veszélyeztetve érz i lelk i függetlenségét, szorongás kerl tl hatalm ába.
További szorongáskeltő körü lmény a tulajdonjog , a már elért anyaqi jólét
veszélyeztetettsége . Ilyen új kori fé lelem lenne a kap ital ista szorongás. Mások
szer int \.étezne "szooialista életszorongás " is, amely egzisztenc iális, ide ológiai
létbizonytalanságot jelent. Ez és még sok más körülmény lehet a semmi iszonyának kwáltója.
Az egz isztenciális szorongás term észet esen e lker ül hete t len velejárója az
életnek, mert a veszé lyeztettség árnya mindig és mind enütt ránk vetődik.
Ezért talán pontosabb lenne ezt a szorongást "bi zonyt al anságérzésnek " nevezni, hogy ezálta l is megkü lönbözt essük a be teges , neurotikus szorongástól.
A szorongás poz itív ill. negatív vo lt ának meg íté lésében dön tő az érzés ereje
és j ell ege. A szorongás ak ko r mondható pozit ívnak, ha ell ensúlyozój a, a bizalom lega lább ugyanolyan erejú. Talán nem fö lösleges megjegyezni, hogy kezdetben nem az ósszorongás, ha nem az ósbizalom vo lt.
2. A s ö t é t s é g i s z o n y a: az ér tel em, megismerés és tudás utáni
vágy megh iúsulása, kor l.átozottsága okozta szo rongás. A bizo nytala nság mindig szo rongást vált k i. A betegségben nem annyira maga a betegség súlyossága a lehangoló, hanem a bizonytalan kimenetel, a betegség természetének
nem ismerése. Egy kísérlet keretében (Amerik ában) 8000 betege t kér deztek
meg, óhaj tják-e tudni betegségük kórtörténetét, HI. megtudni az ,i gazságot ?
A betegek 93 % -a ig ennel válaszolt és saját vallomásuk szer int szorongásuk
nagy mértékben csökkent. De nemcsak a test, hanem a lélek ti<tkai is szerongást váltanak ki. A másik ember t itka ugyancsak. Ide tartozik a jövőtől való
szorongás is.
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A nemtudásból fakadó szorongás ellensúlyozója az értelem be vetett hit.
Csakhogy az értelem megsejtése végül is nem tudá ssal és belátással elé rt
állapot, hanem Is mét csak bizalom által éltetett h ~t . Ez a hit, szerencsére,
akkor is jelen van , ha valaki ezt nem tudatosítja , hiszen nélküle nem tudnánk
éln i. Ennek a s öt éts éq-iszonynak ,is megvan a pozitív szerepe : egyre mélyebb
megismerésre ösztönöz bennünket . S ~kertelen fe lold ási kísérlet viszont a kétségbeesés és öngyilkosság.
3. A m a g á n y o s s á g i s z o n y a : a szeretet és biztonság utáni vágy
megh iúsulása. A mellőzö tlség érzése abbó l a tudatból fakad , hogy az embe r
nem tartozik sehová, nem szeretik, nem kell senk inek. Itt ,is fontos megjegyezni, hogya biztons ág, a hova ta rtozás és a szeretet el őbb volt mind létezési
mind szemé lyi sí kon , mint a magányosság. Az ember iség elóbb a szeretet
állapotában élt, csak azután j ött a bún és a be lőle fakadó érzés, az "elveszett
paradicsom" réme . A cs ecse mő is elóbb anyja teljes ölelés ében él t, csa k
azután következik be az elszakadás miatti tr auma.
Mindebból talán azt az üzenetet tudnánk kiol vasni, hogya szorongás sohasem alap talan " üres " érzés, hanem tényleges egzisz tenc iális okai vannak.
Válasz a szorongásra
M'nden félelem (szorongás) valam iféle válaszra, védekezésre, reakc ióra
késztet. Eközben léteznek cé lravezetó válaszok és olya nok. ame lyek újabb
kon fli ktus ba, szorongásba sodornak.
A m e n e k ü I é s a leggyakorib b és legáltalá nosabb félelmet elhárító
vise lkedés . Minden é lő lény arra törekszik, hogyelkerülje a veszé lyt okozó
helyzeteket. Csakhogy a menekülés is lehet sokféle és nem min degy ik egyenérték ű, Ha valaki teljes erejéből fut ni kezd egy fel bőszü lt bika elói, akk or ez
nagyon is bö lcs és helyzethez rnért viselkedés. Csakhogy az il yen futás nem
minden helyzetben cé lraveze tó. Az emberek elói nem lehet mind ig elmeneküln i.
Lehet menekülni "szembe" is . Ez az agresszió. Az egyenes támadás valaki
vagy valami ellen tu lajdonképpen félelem okozta menekü lés. Ez egyébként
jell egzetes áll ati viselkedés: a kutya harap, a bak ök lel , és mindezt nem báto rságból tesz i, hanem félelemből. Ezért a tulajdonképpen i agressz ió sohasem
lehet emberhez méltó viselkedés.

Az agressz ió persze kifejezhetö kül önféle formában. A siko ly vagy a groteszk gr imasz tulajdonképpen arra irányul, hogy elrettentse a fél elm et kiváltó másikat. A meghunyászkodás szintén félelmet feloldandó magatartás.
Önmagunk "eltüntetésével" akarjuk elé rni azt, hogya mási kn ak ne legyen
oka veszélyezte tni bennü nket.
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Végül id e tartozik a cinikus va kmerősé g is, a sors kihí vása. Ma egyre több
az ún. veszélyes sport: szabad s árk ányre p ül és. csoportugrás csukott ej tő
ernyővel , víz is í st b.
A menekülés általi szo rongás felol dás soh asem lehet teljes, mivel szorongásunk igazi okát magun kban hordozzuk, tere mtményi mivoltunkban. De a
mértéktelen szorongással élni sem lehet . Ha a szor ongá s tartós állapotán ak
negatí v következménye it vizsgál juk , akkor azt kell mondanunk, hogya szorongás elvakít . A szorongó ember tudata besz űkül, mert telj esen magára összpontosul. A szor ong ó gyalogos remegve lé p le a járdáról, nem látja a közeledő
autót, vagy nem képes józanul kiszámítan i annak távolságát il l. se bességét.
Kísérleti s íkon a szorongás a problémák megofdá sának képes ségével rnérhető . A kevésbé szorongó személyek több fela datot ké pesek megold ani, mint
azok, a!<:tk szorongóbbak.
A szorongás legsúlyosabb következménye azon ban az él etteI szemb eni
bizalma tla nság. A szoro ngó ember embe rtársa iban szintén inkább csak a
rosszat sejti, mintsem a jót. Ist ennel szemben is bizalm atlanná válik ,
A szenvedélyek rabsáoga is egyfa jta szorongást felo ldó próbálkozás. Mértéktele n evés, ivás, dohányzás, élvhajhászat. A d ohányosok ép pen arr a hivatkoznak, hogy ezáltal akarják lecsil lapít>ani idegesség üket, feloldani feszült ségükel. A szenvedélyekbe való menekü lés háttere az élet szorongás (életfélelem!). Ám nemcsak testi, hanem le lki szenvedély is létezsk : raci onali zmus.
intell ekt ualizmus, önkényess ég stb . (Lede rge rbe r, 1976, 114).
Hit által felold ott szorongás

A szor ongás természetfeletti a-lapoko n való felo ldása a hit, bizal om és
szeré tet által tö rténi-k . Lélektani szinten - ismét elj ük - kezdetben nem a
szorongás, han em az ő s bi za l o m és szere tet volt; eb b ő l ad valamit vissza a
hit. Vallásos szinten ped ig a bizalom révén az ember részt vesz lsten életerejében és ez megmenti a telj es tehe tetlens ég től. A hit által részt vesz lst en
világosságában és tud ásában - ez megmen ti a söté tség és semm i iszonyától.
A szeretet által ped ig részt vesz lsten életközösségében, ez megmenti a magányosságtól.
Az indi ai jógában megkülönböztetnek három vallásos-lélektani képességet,
amelyek arra irányulnak, hogy egyensú lyozzák a háro m ősszorongást. Létezi k
tehát három jóga út: (1) a teltek jógája, amely az akarat, ösztönök és életigen lés, valamint az erőgya korlás (hatalomvágy kiegy ensúlyozása); (2) a megismerés jógája : célja a le lki vHágosság, értelem és meg ismerés megszerzése
a sötétség iszonyának kiküszöbölésére; (3) a szeretetb en t örté nő önátadás
jógája, célja a szeret ett istenségg el törté nő egyesülés .
Azt hiszem itt olyan ősiqazs áqr ól és ósmegtapasztalás ról van szó, amely
általános é rvé n y ű. Ezért némi leegyszerüsítéssel talán meqk ülönb öztethe t ünk
három szi nt et a Gond viselésbe vete tt hitben [s:
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1. A c s el ek e d e t e k sz int je : az ember ig ye ksz ~k úgy élni és dolgozni, hogy azáltal a teremtett világba n létező és f e li smerh ető ist eni tervbe
beles imuljon. Talán erre utal Jézus i s, amiko r így vall magáról: "Azt cse lekszem, amit az Atya akar ", vagy : " E:n mindenben Atyám akiaratát keresem ". Ez
volt Mária hite is: " Legyen nekem a te szavaid szeri nt." Majdnem azt rnondanánk, ez a mindennapi élet hite. Itt lsten gondviselő szeretetét és jelenlétét
ismerj ük fel a természetes erkölcs és a lelk iismeret je lzései révén. Az ember
érzi: helyesen cselekszi:k és ez betölti életörömmel, életligenléssel ; életét értel mesnek látja.
2. A m e g ij S m er é s s z j n t j e : túllá tni, ráérem i isteni valóságokra
olyan helyz-etekben is , am ikor ,az emb-er nem lát világosan, i l l. nem látja valam inek a miértjét. Az emb-er érzi , hogy lsten valam ire hívja őt, de nem lérti
miért. Termés zete ti lt ako zik. Ez Jézus getszemáni hite. Múl'jék el tő le m ez a
kehely, - 'imádkoZ'ik. De mégis válla lja a hivást, mert megbízik abban, aki a
hí vás mögö tt áll. Ide tartozlk az olyan döntések meghozása, amelyek feltételezlk a bizonytalan jövőbe nyúló következmények váll alását. Ilyenek a hitben
vállalt papi hivatás , az életre szóló házassági eskü, a hittel vál lalt gyerma1<,
amikor a ,környezet ezt elmarasztelja, vagy am ikor a gye rmek fogyatékosnak
született. Továbbá ide tartozik egy gyógyíthatatlan betegs'ég hívő elfogadása.
Szép pé ldája en.nek Joni, az életfogytiglani bénaságra ítélt fiatal lány lelk~
metamorfózí.sa. Az elfogadás itt nem a belátáson alapsz ik , hanem abizalmon.
3. A s z e r e t e t s z i n t j e: a telies önátadás, önmagunk kiszolgáltatottsága minden evidencia nélkül. Abrahám hite ez, aki kész felá ldozni lzsákot,
egyet\.en reményét. A kereszt hite ez. A halál pillanatában ad ~uk át így magunkat a szerető Istennek, hullajtjuk kezébe életünket. Nem kell azonban a halálig várni. Valami ebből a hitből megvalósul minden gyónásban , minden megtérésben : az ember hi szi, hogy minden gyarlósága, b űn ös mívolta ellenére
szere ti ótaz lsten.
A Gondviselésbe vetett hJt buktatól

A Gondv iselésbe vetett hit alapja, esetleg buktat6ja az Istenről alkotott
fogalmun\<. Istenképünknek Jézus Istenét kell v~szatüJ<,rözn,i'El: lsten a
szeretet. Ez magába fogl'alja a jóságot, igazságosságot, jóindulat ot , de az erkölcsi komolyságot i s. Jézus az igazságosságot mindig a szeretet eszközének
tartotta, nem ped ig sötét erőnek, amely mintegy rneqk ötözí a kegyele m kezét
és az ártatkant is bünte ti..
Talán furcsán hangz ik, de az lsten iránti szerétet és a Gondviselésbe vetett hlt legnagyobb buktat6ja éppen lsten szerétetének hite. Hogyan képes
az örök Jó anny.i szenvedést, tragédiáJ, borzalmat engedni az emberekre? Az
a gondolat, hogy lsten könnyedén elvehetné valal<'i terhét, sokak számára
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próbára teszi a h itet lsten feltétel n élk űl ! szeretetében. Ennek elkerülése végett
fontos, hogy az e mber felhagy jon a rrrindenhatóséq gyerekes fogalmával , mert
lsten nem teheti meg, hogy kétsze r kettő öt legyen. Nem engedhette - saját
üdvösségterve miatt -, hogy Jézus ne szenvedjen , hogy hossz ú, békés élet
után haljon meg (Pfister, 1975, 483).
A Gondv ise lésb e vetett hit másik két nagy buktat éla a büntető Isten-kép
("sz adista atya ") és a trag ,jkus J ézus-k ép. A bünt ető ls ten kép e óhatatlanul
visszaránt a pog ány vall ások rítua ltzmus ába. ahol imával és áldozatokkal kell
kienqes ztelrri, pon to sa bban : megveszteget ni a haraqos istenséget. Az ilyen
vall ás csak új abb szorongás forrása.
A t rag ikus J ézus-k ép szi nt én veszél yezteti a h itet. Ez az e~é p z el és azt
val lja, hogy Jézus sorsa el kerü lhető le tt volna, osak valaki valahol rosszu l
szám!t ott. Ez tu lajdonképpen a tehetetlen Isten- kép vissz atükröződése. Ez a
fatalizmus vagy determinizmus hálójába ránt ja az embert, vagy ped ig dua lizmusba, miszeri nt lsten metl ett go nosz erő k ls ga rázJdálkodn ak a világban,
amelyek sajnos, néha erősebbek Istennél. Isten tehetet lenségének hite ez,
nem ped i.g jósá gának Következménye nem a szo rong ás te lold ása. han em a
sötétlség iszonyának felfokozása.
Remény -

a Gondviselésbe vetett hit pozitiv klfejezóje

Mircea Eliade mély meglátása szerint a remény gyö kere a " t örténelem
iszonya" . A tört énelem ugyanis nem más, mint so rssze r ű menetelés az i smeret lenbe. A pogány val lások úgy prób álták feloldani ezt a szorongást, hogy az
örök újjászül et és teológ iájára támasz kod tak . De már lzrael úgy éN meg Istenét ,
rnjnt aki jövőre irányuló törté nelmet ígér . A kivonu lás Istene nem rn4tikus
eredete kre való visszau ta l ás. hanem másmilyen jövöt megsej tető lsten . A múlt
mind ig a jövő Ig ér ete (Moltmann, 1974, 30).
Hernényked ni nem azt jelenti, hogy az ern ber nek sok remény e van , hanem azt , hogy nyno t tan áll a j övő el őtt. A remény ál I a p o t . Alap ja mind ig
az Istenbe vetett bizalom. Ab rahám hite azonos teljes bi zalmáv al lsten iránt.
minden k üls ö bizto síték nél kül. A bizalom és remény akkor jut lk,ifejez·ésre a
legvilágos abban és le gl'isztább form ájában, amiko r rninden ember i támasz és
bíztostték összeoml ik, de ez kor ántsem jelenti azt , hogy csak pillanatnyi erény.
Ellen kezőleg: t artós áll apot , az ember él etén ek minden pil lan atában lsten
e lő t t ál l. Ezért úgy ,is mondhatn ánk : a remény a [ele n pillanat erénye .

Az egész Úszövetségku lcsfogahma az " ígéret" . Az ígéret olyan valóság
hirdetése, amely kívü l esik az embe r látóhatárán . Olyan jövőt jelez, amely
nincs beleírva a j elenbe . Ez tel té telezi a semm ibő l való teremtést. A Idnyilatkozta tás nem a valóság je len áll apotá nak ért elmezése. hanem annak megsejt etése. mivé lehet a világ.
lsten rgéretére az ember reménnye l válaszol. Ki'lép magából - elhagyja
teremtm ényi mivo ltának ho rizon t ját - és r ábízza magát arra, ak i az rgéretet
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adta . Ez a Gondviselésbe vetett hit. Mindennek kerete lst en szeretete . Fon tos
ezt elmélyítenünk. Jézus gyakran buzdított-a tanítványait épp en il yen értelemben: az Atya szereti őket. Maga is ebból a tapasztalat ból élt : ..Ez az én szeretett Fiam . .. " Csak ilyen alapokon képes teljesen az Aty ára hagyatkozni.
Ugyanezt kell megtapasztalnia a hívőnek is .
A szorongással szemben i keresztény állásfog lalás ajapja és kiirnlulópontja
Jézus kettős szerete tparancsa. Nem az a keresztény clHja , hogy mindenáron
kfküszöbölje a szorongást - ez lehetetlen - , hanem , hogy úgy tudjon végességének tud at ában élni, hogy az a lehe tő leg kev ésbé akadályozza ls ten- és
emberszeretetében . I:rdei<'es megf igyelni, hogya ..Gondvise lés nagyjai" : Avilai
Teréz, Páli Vince, Xavéri Ferenc, ma Teréz anya egyidőben a sz o cl álls kereszténység nagyja i is. Nem a mag uk ügyében bíztak a Gondviselésben, hanem
az emberek ügyében. Kiindulópontjuk teh át nem egyén i so rsuk, hanem a megsejtett 'isteni te rv. Az újszövetség i szeretet nem önmagáért van, hanem másokért.
Mindebból talán azt a következtetést vonhatnánk le, hogya Gondviselésbe
vetett hit tulajdonképpen azonos lsten szerétetének hi,tével. Mi sokszor olt
tévedünk , hogy aprópénzre akarjuk felváltani a Gondviselést, és lefokozzuk
biztosítási ügynökség re. Ezzel szemben a Gondvise lésbe vetett h it - világnézet. Talán így is mondhatnánk : a világ nézése - lsten szemével. Megmutatkozik elsősorban az embe r alaphanqulatában, az események kontemplálásában: a lázadás csodá lkozássá csitul, a csodálkozás szeret ö odahajlássá nemesedik.
Irodalom :
Ledergerber, K., Kelne Angst yor der Angst. Freiburg, Herder, 1976. - Moltmann, J .,
Das Experlment Hoffnu ng. München, Kaiser . 1974. - AA. W ., Dlmenslonl della speranza. Roma. Cltt á Nuova , 1970. - Pf lst er , O., Das Christentum und die Angst. Frelburg, Walter, 1975.

Weissmahr Béla
VAN-E IÖRTELME A KIÖRO IMÁNAK?
Nehézségek a kéró Imával kapcsolatban

Az ima, főképpen a ké ró lma sokak számára probl éma. ts most nem a
nemhívókre gondolunk, mert az természetes, hogy számukra a kéró imának
semmi értelme sincsen, ha nem azokra, akik magukat istenhívóknek vall ják.
Bennük is sokszor felmerül a kérdés: Számolhatok-e komolyan azzal, hog y az
lsten meghallgatja imáma t? Nem illúzló-e, ha bí zo m abban, hogy lsten teljesíti a kérése met? Ez a kér dés akko r váHk ,ig azán égetóvé, amiko r az lsten
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elé terjesztett kéré s nemcsak általánosságokban mozog . Nemcsak olyasm ire
irányul, am iről eleve tudhatj uk, hogy lsten ígéretei alapján valamikor amúgy
is teljesüi ni fog , mint pl. a kérés: "Jöjj ön el a te országod", hanem am ikor egy
pon tosan megh atározott, evilági esem ényre vonatkozólag kérjük az lste n segítségét, amikor tehát egy súly os beteg gyógyulásáért , jó termésért vagy egy felbomlóban levő házasság rendbejöttéért i mád kozunk. Szabad-e ilyen kérésekkel Istenhez forduln i? Mert his zen az ilyen ké réssel, melynek beteljesü lése
ill etve be nem te Ljesülése ellenőrizhető, úgy tűn ik , hogy próbára tesszük az
Istent magát és egyben sajá t hitünket is. Jogunk van-e ehhez?
A Szentírás tanúsága
A feltett kérdésre az egész Szent frás, vagy is az Ó- és Újszöv etség egyaránt, vilá gosan igennel felel. Nemcsak azálta l, hogy előfordulnak benne ké rő
imák és beszá:mol imameghallgatásokról, hanem e lsősorban azzal, hogy puszta létével közli velünk azt az egyá lta lán nem magától értetődő tényt : a mindenható és végtelen Istent, aki sen kire és semm ire rá nem szorul, érdekli az
ember sorsa, számára nem közömbös, hogy mi t örténik ve lünk. A Szentírás
léte bizony ítja , hogy az lst en önmagát kitárva szövetséget kí nált fel az em beriségne k és ezáltal meg mut att a, hogy személyesen törőd ik minde n emberrel.
Ezért fordulhatunk hozzá bizalommal , ezért szabad , sót kell kéréseinket az
lsten elé tárnunk, ezért bízhatunk abban , hogy i mánk nála meghallgatásra
ta lál. Ezt a tanítást megerősítik Jézus ismert szava i az evangél iumokból : " Kérjetek és kaptok, keressetek és talá ltok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, kap, ak i keres, az talál , s ak i zörget, anna k ajtót nyitnak . .. Ha
tehát ti, bár gonoszak vagy tok, tud tok jót adni gyermekeiteknek, akkor menny ivel inkáb b ad jót mennyei Aty áto k azok nak, ak ik őt kérik " (M t 7,7-11). Es:
"Amit a nevem ben kértek, azt rneqtes zern nekt ek, hogy az Atya rn eq di c s ő ü l j ö n
a Fiúban. Bármit kértek a nevemben , megteszem nektek" (Jn 14,13-14).
EI kell ugyan i smern ünk, hogy ezekkel a szentírási szöveg ekké I kapcsolatban jogosan f e l teh ető a kérdés : mennyiben vehe tjük öket sz ó szer int? Hiszen
úgy tűn ik , hogy az Atya saját Fiának , Jézusnak kérését sem hallgatta meg
pontosan úgy, ahogy ez szerette volna, amikor a Getszemáni kertben azért
imádkozott, hogy megszabadulhasson a rá váró kegyetlen szenvedéstől és
haláltól. De ha -ig az az, hogya kérő imára vonatkozó szövegeket értelmeznü nk
kell, akkor ez az elv az uto lsó vacsorát követő eseményekre is vonatko zik.
Figyelem be kell ugyan is vennünk, hogy k érd ésünkre magának a Szentí rásnak
tanúsága szer int kettős választ adhatunk. Először is utalhatunk arra, hogy
Jézus nem feltétel nélkül kérte mennyei Atyját, hogy ments e fel a kereszthalál szükségessége alól, hanem hozzátette : "de ne úgy legyen ahogy én akarom , han em ahogy te ". Továbbá figyelembe kell vennünk, hogy a Zsidókhoz
írt levél t anúsága alapján Jézus imája .hódolaté ért megh allgatásra talált "
(Zsid 5,7), amennyib en őt - enged elmessége miatt - az Atya a halálból való
feltámasztása ált al rneqdi cs öltette (vö. Jn 13,31; Fil 2,8-11).
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MIndebból világos, hogy a kérő i ma hatékonyságát fe l tét e l e ző hU a Szentírás tanításának szerves része. Ez kűl őnösképpen megmutatkozik a szlnoptlkus evangéliumokban. Ezekben a hit egyen lő aqondvlsel ö Istenbe vetett teljes
bizalommal: ő az egyetlen, aki minden bajból ki tud ja menten i azt, ak'i hozzá
fordul: ..Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok éskönyörögtök valam iért ,
higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban te ljesül kéréstek" (Mk 11,24).
A meggyőzódés az ima hatékonysá gáról azonban nem jelen ti azt, hogy az ember valamik éppen is a maga szolgá latába áll íthatná az Istent. Az imának ez a
mágikus felfogása teljesen idegen az újszövetségi Szentf rástó l. Az ember ráhagyatkozhat az lsten jóságára, de soha nem használhatj a k;i öt önzően a
maga számára.
A kéró lma helye a hívó ember Imaéletében
Az Imának sokféle fajtája van : beszé lünk közösségi és egyéni 'im áról ; lehet
szóbeli vagy elmé lkedő ,ima; ez utóbbinak szlnt én sokféle változa ta ismert.
Az lma kiifejezhet dicséretet, hálaad ást, kérést. A k é rő ima te hát csak egy fajtája az imádságnak. Ezt tekintetbe kell venn ünk , ha meg akarjuk érten i a
kérő ima mivol tát és je l e n tő s ég ét. A kérő 'i mát tehát nem szabad elválasztanunk I maétet ünk egészétől, hiszen az Istenhez való viszonyunk sokrétüsége
csak ilyen összefüggésben mutatkozhat meg.
•
Az ~ ma a lapvető vonása lsten elisme rése. Minden fajtájában, minden egyéb
szempont mell ett elsősorban azt a megg yőződ ést fejezzük ~i, hogy életünk
lsten elótt folyik \oe. Az lma m~nd ig hitv all ás: hiszek az Istenben, elismerem,
hogy rá vagyok uta lva, t ő le függök, és bízom benne, mert életemet ő fogj a
kiteljes íten5. Hitvallás az ima már akko r 'Is, ha erlY 'k e r eső , egy még nagyon
bizonytalan, a lapvető ké telye ktől még nem szabad urt magatartásból fakad.
Mert a kereső , a hitében még bizonyta lan ember imájában is kifejezésre jut
legalább a kívánság, a vágy: bárc sak biztos lehetnék abban, hogy van lsten ,
léteztx egy személyes feltétlen valóság, aid tól minden függ, s ennélfogva a
saját élet em és egész létem biztos alap ja leh et.
Az 'imában elismerj ük az Istent és egyben m e gva l ~j uk esetl egességünket,
tererntett voltunkat. Ez a d olog természeté ből következik , vagyis Imádkozva
ezt akkor ,is megtesszük, ha erre kLfejezette n nem ,is go ndolunk. Ezzel elism erjü k és mind ig újra tlKiatosí tjuk , hogy nem ml vagyunk a vil,ág közepe , hogy
létü nknek és életünknek igalli súlypontja önmagun ko n 'kívül van egy nálunk
mérhetetlenü l nagyobb valóságban , és hogy ez a val óság nem val ami, hanem
Valaki. Mégpedig olyan valaki, akitól életünket nem ~Il féllenünk, akinek
nyugodtan, te ljes bizalommal átadhatjuk magun kat, mivel, ha életünk súlypontját valóban belé helyezzük, nem fogunk csalódni.
Ezt persze végeredményben nem magun któl t udju k. A bizonyoss áqunk .
hogy az Istent meg (.ehet sz öll tan i, ő egy valaki, egy végtelen "Te ", akihez
eljut a szavunk, nem tőlü nk ered . Soha nem lehetnénk biztosak abban , hogy
Istenhez inté zett szavaink nem foszlanak szét a semmiben , ha a kezdem énye-
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zés a párbeszédre tőlünk indult vosna ki. Mivel azonban a d ialógust az lsten
kezdte el, mivel a hozzá i ntézett szavunk mind ig csak válasz a hozzánk intézett szavára, ezért tudhatjuk. hogy valóban párbeszédbe bocsá tkozhatunk
vele, Ebben a perspektrvában van helye a kérő imának. Az lsten létének és
gondviselő jóságának elismerése és annak megvallása, hogy tő le függünk ,
hogy rá vagyunk utalva , valarrént az a tudat, hogy hozzá való személyes viszonyunk az ő önmagát kinyilatkoztató kezdeményezésén alapszik, teszi lehetövé, i,lIetvekés2ltet arra, ho gy kérés ei nkkel hozzá fordulju nk.
Egy fontos, de klegés zitésre szor ul6 szempont
Mivel a kérő i ma egyik mozzanata annak a dial6gusnak, amelyet az Istennel egész életünkön át folytatunk, azért a kérő i mával fog lalkozó kereszt ény
ir6k mindig hang súlyozt ák, hogy az lsten m i n d e n állhatatos és biza lommal hozzá intéz ett i mát valamtképpen meghallg at. Valami tehát mind ig tö rténik az ima következtében , ami je lentős a saját üdvösségünk i ll etv e azok üdvössége szempontjából, akikért kérésünkk el hozzá ford ultunk. De nem mind ig
az t őrt éník, amit mi kívántunk és nem szükségképpen úgy történik, ahogy mi
szerettük volna , mert az lsten jobban tudja, hogy mi vál'ik i gazán javunkra.
Ezzel kapcsolatban gyakran kiemeli k a következő szempontot. A h ftből
táplálk ozó, az lsten go n d vis e l ő jóságát f el té te l e ző , a saját teremtményi voltunkat elismerő és állhatatos kérő im ának egyik lényeges következménye az,
hogy álta la készségesebbek leszünk az lsten akaratának elfogadására. A kérő
ima tehát mindenképpen javunkra váli'k, amenny iben álta la az előzőleg talán
elviselhetetlennek túnő eseményekben - ané lkül , hogy önmagukban megváitoznának -, fel tudj uk iosmerni az lsten rende lkezését. Ez a feHsmerés ped ig
erót ad arra, hogy elfogadjuk azokat. Ennek ped ig az a következménye , hogy
ezek az események - mivel viszonyunk hozzájuk alapvetően megváltozott számunkra már eg észen más, sokkal pozití vabb j el e ntősé g g el b írnak, mint
azelőtt.

Ez a magyarázat annyiban helytálló, hogy mlnden h itből fakadó kérő imának lényeg es tartozéka a nem m~ ndi g kimondott, de mindig ho zz á é rt en d ő
feltétel : "de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd " . ~ s igaz az is, hogy
ennek a magatartásnak te ljesebb kib ontakozása nagy lépést je lent az lsten
felé v ez ető utunkon, és egyben nagymé rtékben befolyáso lja a velünk tö rténő
események ránk való hatását. Nem fogadható el azonba n az a vél emény, mely
a kérő i ma hatását kizárólag a bens őnkben végbemenő vá ltozásta korl átozza.
Mert ha kizárjuk anna k a lehet ös éqé t, hogy lmankra adott ist eni válaszként
létrejöjjön a k űlső világban az, arnire kérésünk Irányult, akkor az lsten és
köztünk feltéte lezett párbeszédes viszonyt megfosztottuk m:inden rea litásától .
Nem szabad ugyan is elfelejtenünk, hogy az ember nem pusztán szellemi lény,
nem csupán bensőségesség, hane m az anyag,i, testi, külsőséges valóság lényeges t art ozéka. Félreértette tehát az ember mlvoltát az, aki az i mameghall gatást csu pán az embe r belső életére vonatkozó eseménynek tar tj a, de követ31

kezménye nem mutatkozhat meg a külsó anyagi világban. Az ember anyag i
lény, és a Te re m tő tő l joggal elvárható, hogy t iszteletben tartja a saját múvét.
Ezért nem beszélhetnénk a szó szoros érte lmében vett személyes kapcsolatról az lsten és az ember között, ha ez a minket körülvevő anyag i vi'lágban
nem mutatkozhatna meg.
Ahhoz, hogy imái nk meghallgatását lehetségesn ek tartsuk, fel kell tehát
tételeznünk, hogy létrejön az lsten és az ember között egy önmagában láthatat lan , de következményeiben ész le lhető tö rténés , mely az emb ert való sága
egészében ér inti. Ez persze nem je len ti azt , hogya k ér ő imáva l kís érleteket
lehe tne folytatni. A kísérletezónek és az imád kozón ak magatartása alapvetóen
különbözik. A kís érletező kényszer ító jel leg gel tudn i ak ar olyasvalamit , am i
öt magát egzisz te nc iáj ában ig azán nem ér inti. Az imádkozó ember nem akar
semmit sem kikényszeríteni, de hite al apján merész bizalommal párbeszédbe
bocsátkozik az Istennel: a Teremtó szemé lyéhez fordu lva szeretetének jeiét
kéri tő le , Azt, am iról itt szó van, nagyo n jól érz ékelteti egy esemény, me ly ról
liGieux-l szen t Teréz öné letrajzi feljegyzéseiben beszám ol :
..Mindenáron meg akartam menten i a búnösöket az ö rök kárhozzattól.
Hogy felszítsa buzgóságomat, az isteni Me ster é rez tette velem, hogy ez a
vágyam tetszésére van . Hallottam egy Pran zioi nevú búnözóról, akit ötszörös
gy il kosság .matt Itél tek halálra és tartani lehet ett attól , hogy a bún bánat hiánya
miatt az örök k árhoza tea j ut. Ezt a vég só és jóvátehet etlen szerencsétle nséget
mindenáron meg akartam akadályozn i. Hogyelérjem célomat, minden lelkiségi eszközt ig énybe vettem . Mivel azonban t iszt ában voltam azzal , hogy önmagamtól semm ire sem vagyok képes, váltságd íju l fe lajánlottam érte a mi
Urunk érdemeit és az Anyaszentegyház kegyelmi kinc seit. Be kell vallanom :
szIvem mélyén bizt os voltam benne , hogy az Úr meghallgat engem. Mivel
azonban úgy éreztem , hogy báto ri tásra szorulok, hogy fo lyt assam tevékenységemet a lelkek üdvösségéért, gyermekien így im ád kozt am: ,Istenem, biztos
vagyok ugyan benne, hogy meg fog sz bocsátani a szerence étlen Pran zi ninek ;
erról akkor is meg lennék gyózödve, ha se nem gyónna, sem a bánat legki sebb
j eiét sem adná, . .. de ó az e lsó b űn ős öm. és ezért csupán a magam vigasztalására bánatána k egy je l-ét kérem tóled.' Imám szószerint meg hall gatásra
talJált Papa nem engedte ugyan meg nekünk, hogy újságot ol vassunk, de
úgy gondo ~tam , nem vagyok eng ede tlen , ha a Pran zin ire vonatkozó híreket
elolvasom. Kivégzését köve tó napon s ietve fell apoztam a La Cro ix újsá got,
és mit láttam? Könnyeim el árul t ák me qindu lts áqornat, úgy hog y ~i kellett
mennem . Pranzini gyónás és felol dozás nélkül ment a vesztóhelyre, . .. amikor
egy váratl an sugallattól i nd Itt atv a megfordult és a feszü let után nyú lt , melyet
a pap od atartott nek i és hár omszo r megcsókolta a szent sebek et. Meg kapta m
tehát a kért jelet."
Ez az esemény az imameghallgatásnak egy jÓ péld ája. Egy sem leges megszámára az ima és a megtörtént esemé ny közötti összefüggés mer ó
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véletlennek tűnhet, de Kis szent Teréz joggal láthatta benne a kérésére adott
isteni választ, az lste n személy es működésének jeiét.
Hogyan tevékenykedik isten ebben a világban?
Ak i megértette, hogy lsten a világ te re m tőj e , annak számára nyilvánvaló,
hogy az egész teremtett vil ág és annak rendje teljes egészében Istentő l sz ármazi·k. Ebbe n a távl atban az lsten személyes és szabad tevékenysége a világban nem ok ozhat problérn át. Mihe lyt azonba n pontosabban meg akarjuk érten4 az lsten eV'ilág.i működésének mikéntjét, egész sor komo ly prob lémával
kerülünk szembe. Igaz ugyan , hogy végeredményben minden az Istentől sz árrnazlk , s azért végső soron mindenben az lsten tevékenykedik . Ezt azonban
nem szabad úgy felfognunk, mintha a világ egy gigantikus bábszínház lenne
csupán , amelyben csak a színfalak (azaz a teremtett dolgok) mögött elrejtő
zött lstennek van aktív szerepe . míg rninden más az előtérben csak kli.yit elezi
azokat a mozgásokat, melye ket klizárólag ő hoz létre. A terem tés misztériuma
pontosan abba n áll, hogy az lsten valód i önállóságot és öntevékenységet
adott a teremtményeinek. Ezért minden teremtett do log rende lkez ik a maga
természetének megfelelő saját akt ivitással. Teljesen függ ugyan az Istentől ,
de ez a függés egyszeri és különleges ; a teremtmény éppen ezáltal a függés
által áll a saj át lábán és cselekszik a saját természetének és t örv ényszer ű
ségének megfelelően. Teo lógiai il letve filozófiai szaknyelven ezt a viszonyt
úgy szokták leírni, hog y az lsten mindennek az elsődleges , azaz t ere mtő oka ;
a teremtmények pedig az is teni, a teremtő okságtól függően mint másod l·agos,
azaz evilág i ok ok fejtenek ki valódi ok1ságj hatást. Azt kell tehát mondanunk,
hogy az lste n a viiág ban - fegaláblYis elsősorban - azon öntevékenység által
műk öd ik, me lyet a terem tmények a tőle kapott természe tüknek megfele lően
fejten ek kll. Ez a tétel a keresztény fi lozófiában nem képez i vilta tárgyát. Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon az lsten a világon bel ül kiivétel nél klül
másodlagos okok közvetítésével, vagy is a dolqok sa,ját öntevékenységé t fenntartva m űk öd i k, vagy ped ig fel kell t ételeznünk, hogy vannak ese tek, am ikor
az lsten úgy hoz létre valamit a Világon belül, hogy abban a teremtményi okok
semmi szerepe t sem játszanak.
Egészen a legutóbbi i d őki g a katolisus teo lógusok, Aqu inó i Szent Tamást
követve, ezt az ut óbb i véleményt fogadták el. Abból indultak ugyanis k'j, hogy
a teremtmények öntevékenység i lehet őséqe nem kor látlan, ami valóban tagadhatátl an. Ha tehát azt áll ítanánk, hogy az lsten tev ékenyséqe a vi·lágon belül
mind ig ezek által történik, és így ezekhez van kötve, akkor ezzel - úgy tűn ik
- tagadnánk, vagy legalább is, korl étozn árrk lsten te re rntől szabadságát a
világon belül. Ez azonban elfogadhatatlannak tűnik. Ehhez az inkább elméleti
megfonloláshoz hozzájött egy m ásik meggondolás, mely tapasztalat i tényekre
hivatkozhat, mégped ig az imameghall gat ásokr a, föképpen a'kkor, ha egészen
rendk ív ütl esemé nyekben, csodákban álltak. Á lta lános volt ui. a meggyőző
dés, hogy az ig azi cso dák olyan események, melyek teremtett erőktől nem
3
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származha tnak , hanem csak kizárólag az Istentöl magától.
Ennek az egyko r álta lános meggyözódésn&k kérdéses volta azonban az
újko rban mind'i·nkább megmuta tkozott. Annak a biztos , tudományos megállapl tésa, hogy vala mi nem származhatott teremtett er őkt ől, igen nehéz, sőt alapjában véve lehetetlen fel adat. A megállaprtás feltételezi ugyan is, hogy ki merltően ismerjük a természet erőit és a köztük levő összefüggéseket, és hogy a
t ermészeti folyamatok telj esen egyér1lelmúen megha tározottak. A valóságban
azonban egyik feltétel sem tel jesü l. A modern te rmészettudomány feUsmerte,
hogy a természetb en rnncsen ~lj es determinizmus, és egyben tudatá ban van
annak, hogy termé szetismere tü nk mi ndig csak megköze Hti a valóságot. - Van
azonban még egy másik szempont ls, mely az ellen szól, hogy vannak olyan
történése k a világban, melyek úgy erednek I stentől, hogy létrejöttükben a
már m eg l évő te remte tt valóságna k semmi szerepe sincsen . Kétséqtelen ugyan,
hogy az lst en képes "a semmi ből" valamit létrehozni, hiszen éppen ebben
áll a t eremtés . Az is kétsé gte len, hogy lst en terem tett világunk egészét rgy
hozta létr e. Ebböl azonban még nem követkerik az, hogy ha az lsten a világon
belül hoz valam it létre (amit tagadhatatlanul meg t ud tenn i), akkor ugyanúgy
jár el, rnlnt amikor az egész vil ágllnkat teremtette. I:ppen ellenkezőleg : alapve tő különbségnek kell fennálln ia lsten teremtői tevékenysége között, amennyiben ez a világ egészének a teremtésére vonatkoz ik, és azon teremtői tevékenység között, amennyiben ennek eredménye a már meglevő vrlágl1nkon
belül l étrej övő új valóság . Ezt azért kell feltéte leznü nk, mivel éppen teremteltség e szemp ontjából ala pve tő kü lönbség van a világ egésze és a világban
létrejövő új valóság közőrt. Az e lőb bi kizárólag csak az Istentő l függ. Ez utóbbi
azonba n az Is ten től való közvet len és tel j es függésén kív ül egyszersm ind bele
van ágyazva az evilági valóság teljességé be, azaz ettől is függ . Ha nem úgy
volna, akkor nem tarto zna ehhez a világhoz. Ebből azonban az következ l·k,
hogy, ha az lsten valami újat hoz létre teremtő erejével a v~lágunkon bel ül,
akkor ezt úgy teszi, hogy ez az új mi ndig a már meg lévő te remtett e rők m ű
ködésének következménye ként jön létre.
A sokáig általánosan elfogad ot t nézettő l elté r6en t ehát egyrészt azt kell
mondan unk, hogy az lste n mind ig "az elrejtő z ött lsten " marad , 5 ha a rnindenes tül tő le függ ő világ on b e lűl hoz létre valami t, soha nem lép egy terem tett , evilági létező hely ére, hanem mind ig ennek őál ta la létrehozott múködése
révén tevékenykedi k. Másrészt azonb an hangsúlyoznunk kell : mindez nem
jel enti azt, hogy az lsten - mivel evilág i múködése minden esetben a létében
és múködésében töle függö valóság által tö rtén ik - ne múködhetne szabadon
és személyesen a világo n belül. Hogy ezt megértsük, a következőket kell megfontolnunk:
A dolgok "természet e" , amenny íben ezen a dolgok sajátos mivoltának
egészét értj ük, nem azonos azzal, amit a természetttJdományos kutatás a dolgok természete ként képes megragadni és ún. természettörvényekben ki tud
tejezol. A modern érte lemben vett természettudományos kutatás ugyanis nem
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elégsz ik meg a természeti jelenségek leírásával, hanem meg akarja ismerni
a természeti folyamatok között fennálló szükségszerú összefüggéseket. Ezért
tárgya tulajdonképpen csak az, ami a tetszés szarint megismételhető és valamilyen mérhető eredményhez vezető kísérletek által meg ismerhető. Ami a
valóságban csak egyszer előforduló egyedi vonás, és ami mennyiségi viszonylatokban nem írható le, azt a természettudós ugyan nem fogja tagadni, de
módszere alapj án ezzel nem igen tud mit kezdeni. Amikor azonban a konkrét
valóság egészéről van szó, az egyed iség rnozzanata nem hanyagolható el,
mivel ténylegesen mindenütt jelen van. Igaz, hogy ez az egyed iség csak a
magasabbrendú élőlények, de főképpen a személyi lét szintj én lesz teljesen
nY·ilvánvalóvá. De az, ami ezen a színten letagadhatatlanul jelen van, annak
a létanalógia alapján meg kell lennie a létezés alacsonyabb fokain is, annak
ellenére, hogy pl. az anorganikus anyag i világ szlntj én valóban csaknem észrevehetetlen. Figyelembe kell továbbá venni, hogya helyettesíthetetlen egyed iségnek ez a mindenütt jelenlevő mozzanata nemcsak a dolgok létezését, hanem múködését ls érinti. Ezért mindenütt, ahol teremtett erők tevékenykednek,
számolni kell egy bizonyos spontaneitással, a teremtmények valódi öntevékenységévei, melyet (noha mind ig lefokozott mértékben) az emberi szabadsághoz h a s o n I ó a n kell elképzelni. Minden eseménnyel kapcsolatban
számolhatunk tehát olyasvalamive l, ami meglepő és új, vagyis amit nem lehet
előre betervezni. Igy válik érthetővé, hogy miképpen hozhat létre az lsten,
(noha minden esetben a teremtményi valóságon keresztül rn űk ödik ebben a
világban) olyan eseményeket, amelyekben az nyilvánul meg, hogy ez az esemény egy szabadon cselekvő személy tól ered.
Következik mindebből az, hogy az lsten hatalma a világon belül bizonyos
értelemben nem korlátlan? Alapvető feleletünk : igen. Nem korlátlan. Ez azonban nem ellenkezik sem lsten teremtó hatalmával, sem személyes szabadságával. Az a "korlátozottság", melyről 'itt szó van, nem Istenen kívül álló hatalomtól ered (illyesmi nem létezik), hanem az lsten . önxortétozés ának" tek inthető, a saját teremteni akaró elhatározásának köve tkezménye. Az isteni rnindenhatóság ugyanis nem jelentheti azt, hogy az Istennek olyasmire is képesnek kell lennie, ami ellentmond önmagának. (A keresztény bölcselők állitják,
hogy lsten sem teremthet háromszögletes kört.) Az lsten tettei nem összefüggéstelenek és szeszélyesek. Isten a vlláqon belül mégis szabadon tud múködni. A teremtett világ saját tevékenységen keresztül ugyanis létre hozhat
olyasmit, ami nem volt előrelátható és ami ezért a dolgok jelentöségét felfogni képes ember számára kinyllvánlthatja, hogy ez az esemény egy személytól ered. Az lstenl szabadság a vi.lágon belül tehát az emberre irányul. - Összefog lal",a: Azért beszélhetünk az lsten szabadságáról a vlláqon belül k'ifejtett
tevékenységei ben, mivel hatalmában áll teremtményeinek sajátosan önálló
múködésén keresztül olyan eseményeket létrehozni, melyek megmutatják,
hogy személyesen törődik az ember sorsával.
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Az Imameghallgatás
Számol hatunk-e azzal, hogy imánk követIkeztében valami megváltozIk a
világban? Erre a kérdésre a mondottak al-apján i gennel kell válaszolnunk. A
sokak számára naivnak tűnő bizalom, hogy az lsten imánkat a szó szo ros ér telmében meg t udja hallqatn l, nem alaptalan. Az1 persze rriindig tudnunk kell ,
hogy az -rmameghall g·atás kegye lem. Az eredmény nem kényszerítnet ö k i. Az
ima nem úgy hat, mint egy fi zikailag észlelhet ő té nyezó.
Az -lmáb an kért esemény bekövetkezésének személyes [elentöséqe van
annak számára, ak! ezért imádkozva Istenhez tord ult. Az ilyen m integy kézze lfogh ató módon megta paszta l-j a, hogy az 'is te ni Gondvise l ésr ől va ló beszéd nem
csupán jámbor szólam. Aki számára az esemény nem rende lkezik személyes
je le ntőségg e l , az ·az eseményre fel sem fog figye ln:i, és ha valaki felhívja rá a
figye lmét, mind ig azt mondhatja róla : ez csupán véletlen volt. Az imameghall gatást tehát sohasem hehet minden kéts éqer kízár ó módon bizonyítani. Mert
aki egy hűvös , t art ózkod ó. az e semények személyes jellegét k ikapcsoló magatart ással közeledik ahhoz , amit a hívó 'imameghall g.atásn ak nevez , az nem
fog túlju tn i azon a megállapí táson : ez és ez valóban megtörtént. Azt, hogy
egy esemény lsten sz emélyes válasza az embe r imájá ra, épp olyan kevéssé
lehet beb izonyítan i, mint ahogy a személyes szaretet sem bizonyítható tudományosan . A szere tet jelek által közli magát, de ezeket meg kell érten! ahhoz,
hogy megbizonyosod junk annak va lódíságáról. Egy jel soha sem tel~esen egyértelmú: a szeret et jeleivel is vissza lehet élni; a rokonszenvet szlnlelni is
lehet (noha ho sszasabban ez lehetetlen). Ennek ellenére azok , aktik szereti'k
egymás:, már egy pillantásból is megértik, hogy mit érez a másik. De ez a
fajta meqisrnerés csak ott jöhet létre. ahol az emberek valód i bizalommal és
ráhagyatkozással kitá rjá k önmagukat egymásnak. Ak i be lemereved ik egy tartóz kodó magatartásba, az a valóság mélyebb d irnenzi ólt soha nem fogja megismerni.
Mivel az lsten valóban válaszo lni tud a kitartó k érö [rnára, azért ez nem
jámbor önmaoep uláct ó. Gyakran rneqeslk ugyan, hogy az lsten azáltal válaszol
az I mánkra, hogy képesek legyünk önmagunk akaratát feltétel né lkül al árendelni az ó .aka rat ának. Hiszen sokszor csak az 'ima állt al ismerjü k fe1, hogy mi
is 'az, ami után ig azi énünk vágyakozik. A valód i értékek meg ismerése mindig
egy folyamat, ami akkor mélyül el 19 azán, ha az 'imában egész életünket lsten
elé helyezzük .
Ennek ellenére Imánk ne álljon csupán abban. hogy " legyen meg a te
akaratod" . Amíg vágyainkat és 'kívánsága ink.at arra vonatkozólag nem fejeztük
kJ, ami életün kben tényleg szerepet j átszlk, addig az lsten im ádása is elvont
marad és nem is lehet egészen ósz inte. Még a lemondás a saját akaratunkról
sem lesz egészen komoly, ha nem áll kapcsolatban azzal, amit mindennapi
életü nkben a céllal tesz ün k. hogy meg'lalós ítsuk azt . amit szeretnénk. A k érő
imában az ember egész v áqyakoz ása Istenre i rányul. Csak ebben az össze36

függésben adhatjuk át ő n rnaq u n lca t és vágya inkat tel jesen Istennek. Ez az oka
egyébként annak és, hegy k ifejeze~ten lsten elé kell tárnunk ké rése inket, noha
ó úgyis tudja, hogy mi az, ami re szükségünk van.
Akti rendszeresen és hosszan imádkozi k, az általában több kl ót fordít lsten
dicséretére és a há laadó imára , mint az Is-tenhez int ézett kérésre . Az il yen
ember életében az elmélkedő ima is nagyobb súlyt kap , mint a kérő i mádság.
Ennek ellenére a kérő lma nem hiányozhat a hívő ember életéből. Aki erről
lemond, az el teledkezek az l ma dialogllkus je1entőségéről. Sőt : az i mának csak
akk or van egyáltalán értelme, ha megvan a lehetősége annak , hegy kéréseinkkel Iste nhez for duljunk. Mert az, hogy Istennel szemé lyes kapcso latban állunk, csak akkor nem puszta képze lődés , hanem életünknek értelmet adó
valósá g, ha az Istent megszó líthatjuk, és ha az lsten kérése inkre számun kra
érthető mód on válaszolni tud .

Kereszty Rókus
AZ ISTENT SZERETÖKNEK MINDEN JAVUKRA VÁ LIK
Szent Bernát gondolataiból
A kísértés gyakran megkörnyékez, hogya testemet, betegségeimet, rossz
'hajlamaimat, a csal ádornat. munkámat, lakásomat, az egész társadalmat okoljam abajaimért, - az ért, mert vergödöm, mert elf ásulok, mert semm i kedvem
nincsen, hogy föla dtam a harcot önmagam faragásáért és mások meg seg ítéséért. Hányszor elf og 'bennünket a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság érzése :
a k űlsö és be l s ő er őktörbe csalnak és rojtegatnak. Elveszitk tőlün k az emberi
és lelki kibontakozás lehetőség ét.
Kevesen tu dják, hogy ezekre a rlplkusan mai problémákra mennyi segftséget kaphatnak Szent Bern áttól.' lsten újra meg újra ..csapdába ejti " , ere jén
felü li helyzetek elé ál litja. ~iatalon, tapaszt alatla nul ráb ízzák egy új mono stor
alapítását : az első években többször közel kerülnek az éhhalá lhoz ; s a magasan szárnyaló lel'ktwezető lehetetlen követelményeivel a ké tségbeesés szélére
sodonja a rábízott, föld höz.rag adt lelkeket. S mikor rájön , hogy hibázott, akkor
öt k örny ékezi meg a kétségbeesés : hogyan lehetett ennyire érzéketl en a rábízottak iránt, aklik őszi ntén és alázatosan megvallották ne ki hib álkat?
Sok öröme telt a c1airvaux-i monostor közösségében. Szerzeteseínez meleg
atyai és testvéri szerétet fúzte. De itt is nagy csa lódás éri : t itkára, a1<Jiben
l

A legjobb Szent Be rnát-élet rajz: B. S . James , Saint Bernard of Clairvaux. An Essay
ln Biography (london: Hodder & Stoug hton, 1957).
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teljesen megbIzott, évek i9 csalta, leveleket hami sít ott apátj a nevé ben, s végü l
Bernát pecsétjével együtt megszökött.
A szerit bölcsességének, rábeszélő erejének hamarosan hlre megy. S ót,
aki egyedü : Istennek és testv érekt ek akart él nk egyre gyakrabban rángatják
ki a monostorból , hogy a feud ális Európa hatalmi és anyagi harca iba keveredett egyházfök, főurak és kirá lyok között ig azságot tegyen. Hosszú ideig k űsz
köd ik a " szétt épettség" élményével, a monostor csa ládjába visszavágyó szerzetes és az állandóan új megb Izatáso kat teljesttö próféta hivatása közti feszültséggel. S ne gondol juk , hogya középkorban Bernát csu pa őszinte, jó
kereszténnye l vo lt k ör űlvéve. A főura k és főpapok csak egészen kis hányada
szo lgálta Krisztus érdekeit és osztozott Bernát lelki cél ja iban . Néhány jóbaráttól eltekint ve éppolyan egyedül érzA magát a világban , mint a mai keresztény.
II. Ince pápának megn yer i az egész Egyháza t, és szétmállasztja az ellenpápa
táborát. De utána tehetetlenül kell ekú rn le, hogy a győztes pápa bosszút áll
volt ellenségein, megszegve Bernátnak tett Igéretét. I:Iete utolsó éveiben éri
a legnagyobb meg próbá ltatás : Keresztes hadjáratot h irdető tőlhívására egész
Európa megmozdul. Amerre megy, csodák kísérik. A m a keresztes sereg vereségéért őt okolja a közvélemény. Soha többé nem nyeri vissza előbbi tekintélyét.
Ehhez a sok le lki szenved éshez hozzájárul még egés z életéri ke resztü l tartó
súlyos gyomorbaja. Gyomra ali9 túr ételt, a g ya ko ~i hányadéknak külön helyet
kell vágni a kórus mellett. Még meghalni sem enge dik békében . Súly os betegen feksz ik, amikor a tr éves- i érsek arra ké ri, teremtsen békét a rnetzl püspök
és a lorraine-i herceg között. Bernát fölkel az ágyból , el indul a hosszú útra.
Kiegyezteti a harcoló feleket, de Clairvaux-ba visszatérve újra Agynak esik és
hamarosan meghal.
Mindez csak néhány példa arra , mekkora küzdelembe kerülhete tt Bernátnak , hogy megértse és elhigg ye , hogy "aki .k Istent szeretjk, azoknak msnden
javukra válik". Harm inoegyszer 'idézi Róm 8,28-at, többször mint más szeritfrás i he lyet. Már a mondás ilyen gyakori előfordulása is muta tja , hogy " kul csszöveg" Bern át gondolatvilágának megértéséhez. A továbbiakban azt keressük,
hogyan értelmezte ezt a szentpáli mondást.
1. Nem a búnösnek, hanem " az Istent szeretőknek .. •"
A vI>lág teremtésében meg ismerjük az Atya hatalmát, a teremtmények szép
rend jében a Fiú b ölcseséqét, s a dol gok értékében -a Szent lélek jóságát (VI/2
982). Ezt a nagys zerú en és bö lcs en berendezett vi:ágot lsten az övé·j számára
teremtett e. De csak a lelki ember tudja a világot sajá t hasznára toroltan í. az,
akinek "rende zett" a szeretete, vaqyls aki nek a " dol gok valóban úgy Izl enek,
2 A zárójeles számok a kri ti kai kiadás köt et- és lapszámát Jelölik: S. Bernardl Opera
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amint vannak" (qua eque res vere sapiunt prout sunt), azaz mindent valód i
értéke szerint becs ül (II 82-83). A b ű n ö s azonban fölforgatja ezt az értékrendet: az örö kkévaló lsten helyett, akinek birtokl ására teremtetett, a fölOi
javak csalóka édességét akarja élvezni. Bernát nem a mai értelemben vett
élvezetre gondo l, hanem a "frui" szentáqostooí jelentésére: a bűnös igazi örömét, végső cél ját az evilági, i dől eg es javakba n látj a. Ezáltal nemc sak a világgal, hanem önmagáva l is ellentétbe kerü l. Az lsten ké pére és hasonlatosságára teremtett lélek ugyan nem veszthe ti el a l a pve tő t ermészetét, de a bűntől
eltorzul, . meg görnyed", elveszti egyen es tartását, töltelé ·Irányuló tekintetét;
a földi do lgokho z haso nul (II 279-280):
.. . Úgy kíomulsz a p énzeszsákodhoz. mint szolg a az úrnőjéh e z ; amint a
szolga szükségs ze rűe n együtt örül és együtt bánkódik ú rn őjév el, úgy te
is lélekben együtt növekedsz és együtt fogysz a pénzeszacskóddal. Ha
kiürül, összezsuqo rlt a bánat, de ha meg te lik, szétvet az öröm , vagy lölpuffaszt a kevélység (I 126-127).
Igy lesz a földiekhez ragaszkodó lélek, aló arra van hivatva, hogy lsten
örök változatlaoságát k·itartó hűségével tü krözze, a válto zó hangu latok rabj ává.
S z ün t~n ü l fogy és dag ad, akár a hold .
A lé lek nem vesztheti el eg ysz e rűségét, szaba dságát és halhatatlanságát.
De azáltal , hogy halandó , föl di dolgok után sóvárog, lelke ezekhez hasonul s
így szellemi létével ell entétbe kerül. O, aki létében egys zerű, most a tette tés
és képmutat ás útjá ra lép; menekül attó l, hogy szembenézzen önmagával. Halhatatlansága is megmarad, de a halandó javakhoz tapadva léte élő halá l. Az
akarat szabadságát sem vesztheu el, de mivel szabadon marad a bún szolgaságában, önmaga fogl ya lesz :

K' fog

megszabad ftaol a saját ke zem b ő l? Mert nem azt teszem , amit
akarok, de nem más, én magam akadályozom meg; azt teszem , amit
gyűlölök, de nem más, én magam kényszerItem rá magamat (II 290).

Mind a ke t tő én vagyo k: a bűnhöz tapadó akarat s az értelem , aki fölfogom
lst en törvényének jóságát. Igy, aki lsten ellensége ~z, önmagával is meghasonli k:
Semmi sem fo rdulhat lsten ellen úgy, hogy önmagával egységb en maradjon. Akit az lsten vádol, az önmagát ls vádolj a (III 489).
Amíg a bűnös életbe n van ez az önmagával meghasonlott állapot még meglordl that ó, sót az ebbó l fakadó szenvedés nemcsak lsten igazságos büntetése,
hanem irgalmának a jele ls . Isten ezze l akarja fölébreszteni a bűnöst. Ha a
b ű nös megh all ja az lsten szavát, s k'egyelme arra serkenti , hogy akarata lsten
akaratával egyesüljön, akkor f'gyszerre minden megváltozik : már az istenszeretet kezdeti fok án is minden javára fog dolgozni. Még akara tának megosztottsága, érzelm ei, ösztön ös vágyai el lentmondanak az lsten törvényének . Bár
ez a b e l s ő ell enségeskedés szenvedést okoz a léleknek, de ha az nem egyezik
bele a b űnö s vágyakba , ez a szenved és is csak hasznára válik .
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2.

n •••

minden . . ."

Mindazok, aki-k Kr lsztust hittel befogadva, lsten akaratával egyesítik akaratukat, az lsten fiainak hatatmában részesednek. Ez azt jelenti, hogy minden,
ami az Atyáé, rnost már az övék is (VI/2 111). Az Atya , aki egyszülött Fiának
nem kegyelmezett, hanem mindannyiunkért odaadta öt, vele együtt mindent
nekünk adott (VI/1 76). De ugyan hogyan lehetne minden a miénk, kérdezhetné valaki , hiszen anny i minden zaklat és ellenünk szeq ül? Az is, ami szolgáln i látsz ik, csak akkor szolgál, ha elóbb mi szo.lgáltunk neki: ha nem növesztjük és törjük igáb a -a barmot, nem szolgál nekünk. A föld is csak akkor
ad kenyeret, ha elóbb arcunk verejtékével megmúveltük. Inkább mlnden tőlünk
követel szolg álatot, ahelyett, hogy nekünk szo lgálna. Nem beszélve azokról a
do lgokról , amelyek állandó veszéllyel fenyegetnek : a t űz azzal , hogy eléget,
a víz azzal, hogyelmerit, a vadállat azzal, hogy széttép. Hogyan lehet egy
ilyen szolgaságra kényszerítő és az életünkre t ör ő világról józan ésszel azt
ál lí tani . hogy az lsten nekünk adta, hogy minden a hatalmáJban van annak ,
aki hisz? Szt. Bernát erre, a számunkra is égetó kérdésre úgy felel , hogy megmagyarázza : az, hogy minden a mienk, annyst jelent, hogy minden a javunkra
vál~k :

Okosan figye,lj: nem azt mondja, hogy minden a kedved szerint kiszolgál, hanem a javadra vMik. Nem az akaratunkat szolgálja, hanem a javunkat, nem az élvezetünket, hanem az üdvösségünket.
Ilyen értelemben nemcsak minden teremtmény , a jó és rossz emberek, a
jó és rossz angyalok, hanem a jó- és balszerencse, a szoronqattat ás, betegség, halál , sót még az elkövetett búnök is javunkra szolqálnak (VI/1 77).
Vizsgáljunk meg ezek közül néhányat részletesebben. Hogyan szolgálhat
javunkra a bún? Ebben az életben senki sem kerülheti el , hogy valam ikor el
ne essék. De némelyek úgy esnek el, hogy össze törik magukat: ártalmas sz égyenbe vagy szégyentelenségbe esnek : mentegetik b űn üket , vagy még dicsérlk ls. Az igaz ember azonban az lsten kezébe esik . Még ez az esés is javára
váHk, hjszen alázatosabb és óvatosabb lesz. A hívó lélek valóban elmondhatja :
. rneqmentö rn vagy" (91. Zsol.t). Isten az egész emberi nem teremtóje és megváltója, de a kísértésben minden választott elmondhatja : "Te vagy az én Istenem", mivel az lsten minden egyes választottat úgy fog föl est ében. úgy
ment Ici a búnből, mintha mllldenJ« mást elhagyva egyedül óvele töródnék
(IV 390-391) .
Más esetben azt írja le Bemát, hogya góg bünehogyan szolqálhat javunkra :
Jól futottam . De íme a bukás köve volt az úton. Belebotlottam és elestem. Góg vo lt bennem és az Úr haraggal fordult el szolgájától. Ezért
szenvedek most attól, hogy meddó a lelkem és nincs benne áhítat.
Hogy száradhatott ki ennyire a szivem, meg aludt, mint a tej, olyan lett
rnint a kiaszott föld? Nem ízlik a zsoltár, nincs kedvem olvasni, nem
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öröm az imádság, nem találom megszokott etmélked éselrnet, Hol van a
Lélek mámora? Hol van a lelkem derűje, hol van a béke és az öröm a
Szentlélekben? Lusta vagyok a testi munkára, álmos a virrasztásra, a
haragban hirtelen, kitartö a gyűlöletben, a nyelvemmel és ahasammal
szemben engedékenyebb, lomhább és tompább az igehirdetésben.
Ha elismerjük, hogya kegyelem megvonását megérdemeltük, az i,lyen magatartás megszabadít a fennhéjázástól, visszaszerzi számunkra az áhítat kegyelmét Igy válik még a gőg bűne is javunkra (II 107-8).
Nemcsak a bűn, hanem minden szenvedés is a javunkra szolg~1. Az aratás
idején mondott beszédében Bernát így biztatja kemény munkára szerzeteseit :
Az, aki t ök életesen érzi a bún súlyát és a lélek sérülését, vagy kevéssé,
vagy egyáltalán nem érzi a test büntetését s nem tartja nehéz munkának azt, ami eltörli a múlt bűneit és megóv a bűntől a jövőben (VI/2
219).
A testi szenvedés nemcsak arra jó, hogy megtj,sztít a múlt búneitől és elveszi a kedvünket újabb bűnöktől, hanem hozzásegít ahhoz, hogy önmagunktól megszabadulva Krisztus ereje lakjék bennünk :
" Legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem - mondja Szt. Pá'I-,
hogy Krisztus ereje költözzön belém" (2Kor 12,9). Valóban kívánatos
gyöngeség, amelyért Krisztus ereje kárpótol. Ki adja meg nekem, hogy
ne csak gyönge legyek, hanem hogy egészen megfosztódjam és elszakadjak önmagamtól s így az erők Urának ereje szilárdltson? "Mert az
erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében" (2Kor 12,10).
S végül így foglabja össze: "Am ikor gyönge vagyok, akikor vagyok erős"
(2Kor 12,10) (I 167).
Nemcsak a jó angyalokat rendelte lsten a szolgálatunkra. Az ördög is, akarata ellenére, kénytelen szolgálni az lsten fiait (IV 458). Az ördög j'l1i gysége
révén jött a halál a világba (Bölcs 2,24). De a halál, az ördögi csel következménye ,is a szentek javára szolgál. Igy a vértanú Szent Kelemen az ördög m üvén, a halálon keresztül győzte le az ördögöt : a halált szerétetből el;viselve
érdemelte ki a dicsőséget (V 413).
Nyilván nem minden szolgálja üdvösségünk/et egyenlő módon. Az élettelen
vagy értelmetlen létezők eszközei az lsten tervének, de nem tudatosan m ű
ködnek vele együtt. A rossz angyalok és emberek akaratuk ellenére szolgálják javunkat.
Ezért amíg segíti'k azokat, akliknek ártani akarnak, amennyire a másoknak hasznára válik a gonosz tettük, annyira árt önmaguknak a gonosz
szándékuk (III 197).
Végül a jó angyalok és a [ó emberek nemcsak eszközei lsten mindent javunkra fordító tervének, hanem lsten segítőtársai is. Nemcsak ál,taluk, hanem
velük együtt dolgo~k:
Vannak olyanok, akdk akarják azt a jó múvet, amelyen dolgoznak. Az
lsten ezekkel megosztja rn űvét, amelyet rajtuk keresztül hoz létre. Igy
Pál, mikor elsorolta azt a sok jót, amit lsten rajta keresztül tett, ezt
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mondja: ..Nem én, hanem az lsten kegyelme, amely velem van" (1Kor
15,10). Mondhatta volna, hogy ..általam", de mive l ez kevesebbet jelent,
Inkább azt irja: ..velem"; ezzel önmagát merés zen nemcsak szolgának
tek inti a mű létrehozásában, hanem a létrehozó társának is, mivel egyetért vele szándékában (lll 198).
igya szent nemcsak passziv ..haszonélvezője" az Isteni tervnek, hanem
lsten szabadon együttműködő munkatársa is.

3. " .•. Javukra válik"
Miután láttuk , mi minden szolg~ külön bö ző módon az Istent szeretők javára, vegyük most jobban szemügyre azt a jó célt s dinamizmust, amelynek
elérésére rninden összedolqoz jx, amely ennek a jónak az elnyerés ére vezet.
A végső cé l, amint már láttuk, az üdvös ség ünk , am it Szent Bern át többféle
módon fogalmaz meg : pl. az Istent szeretni egész szlvedből , egész lelked ből
és minoen erődből (Ill 143-144). Vagy egészen a megd icsőült KrJ.sztushoz
hasonulva, erejében. b őlcsesséq ébsn és szépségében részesedve le,ki házasságra lépn i az Igével , helyesebben megé lni önmagunkban az Egyház és Krisztus lelki nászát (II 314-315) .
Erre hívja lsten a lelket, bármilyen bűnös, sebzett. földhözragadt legyen
is. Erre dolgozi-k össze az egész mindenség , sőt mindaz , .ami eltorzult a teremtésben , a bűn és annak minden következménye. minden szenved és, és
betegség. Ime , melokora a hatalma az lsten fia inak , hogy llyen örökséget kapnak s ennek elérésére minde n szolgálatukra ál l. Am mindez nem automatikusan történik, hanem hitük arányában : ..Minden talpalatn ~ föl d . amelyre lábatok
lép, a tiétek lesz" - idézi Bernát gyak:ran a MTörv 11,24-et a hit hatalmára vonatkoztatva . ..A nagy hit dolgokat érdemel. S amilyen messzire nyújtod a bizalom .lá b át' az Úr java iban , annyit fogsz be lőlük birtokolni" (I 231). Fontos .
hogya merész hit és a merész imádság helyes i rányba nyújtsa ki a ..láb át" :
a föld i dolgo kat csak annyiban ké rje, amenn yiben szükség esek, de még azokat se túlságosan.
Ugyanez áll olyan lelki keg yelmekre is, amelyek nél kül üdvözülhetü nk, rnin t
pl. az isten; do lgokról való beszéd tud ománya, vagy a gy6gy itás ajándéka, s
mindaz , am i ről nem t udjuk, hogy hasznunkra van-e .
De ezeket kérd egész sziwel és mtnden időben. Ezekért kiáltson vágyad
Istenhez szünet nél<kül és rendületl enül, hogy elt öltsö n kegye lme és
tetszést talá lj jósága szine elótt; hogy benne élj és benne halj; hogy
láthasd d icsőségét és örülj az Istenben mindörökre. Az Irás ezekről
mondja : ..Imádkozzatok szüntelenül" (nesz 5,17). A próféta ls Igy sz él :
..Keresd te kin tetéti Uram, a te arcodat akarom keresn i " (Zsolt 27,8). I:s
másutt : ..Egyet kérek az Úrtól , csak egy a vágyam: hogy életem minden
napján az Úr házában lakjam" (Zsolt 27,4) (VI/1 191).
Minél i nkább Istent kivánja a lélek, és minél in káb b Krisztushoz hasonul ,
annál jobban levelik hamis külsejüket a földi dolgok, ami arra készte ti a bű 
nöst, hogy állandóan utánuk fusson, hogy hasztalanul velük próbáljo n tölte-
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b űnös olyan, mint az éhes ember, ak i a száját a szélnek tátja s a
nyeldesve akar jóllakni (III 137). Az Istent szetet ő embernek a föld i
dolgok a maguk valódi természetében és értékében jelennek meg, az ő szolgá-Jatára állnak (I 125-127).
Az lsten kegyelme a hit és a bizalom révén arra is képesft, hogy a [ö és
balszerencse, a szomorú és vidám 'id ő k , a megtapasztalt áhítat és a lelk i szárazság körforgásában a lélek meg ne ·i nogjon, hanem a változhatatlan , szilárd
isteni örökkévalósághoz hasonuljon. A lélek kiitartó szilárdsága az isteni örökkévalóságot, az lsten szeretetének örök megblzhatóságát t ükrözí számunkra.
Ugyanakkor ez a lelki szíl árds áq és állhatatosság még i nkább alkalmassá teszi
a lelket arra, hogy minden nekii szolgáljon \'II/2 168; III 493).
Befejezésül hadd foglaljam össze az eddig mondottakat egy hosszabb
szentbemáti idézettel, mely minden magyarázatnál többet rejt magában :
Amikor erős vagy, ... ne érezd maqadat biztonságban, hanem kiálts
az Úrhoz a próféta szavával : "Ha fogytán az eróm, Te el ne haqy]!" A
kisértés idején pedig a menyasszonnyal mondd : "Vonzz magadhoz,
keneteid illatában futunk utánad." Igy nem hagy el a remény a rossz
'k!óben, s elórelátó maradsz, ha jól megy sorod. S mig a jó és rossz
k!ök egymást váltják, te valamiképpen az örökkévalóság képmását hordozod magadban, a szilárd lél>ek sérthetetlen és rendlthetetlen nyugalmát. Aldod az Urat minden időben és az ingatag világ kétes sikerel és
biztos kudarcai között jogot formálsz valamilyen örök változhatatlanság
állapotára. Közben elindulsz a megújulás útján s átalakulsz annak az
örök Istennek egykori jeles hasonmáséras. akinél nincsen változás, de
még a vMtozandóság árnyéka sem. Hiszen úgy leszel ezen a világon,
mint O maga: nem félsz, ha rosszul megy sorod, s ha jól, nem renyhülsz. Ez a jele , mondom, annak , hogy e nemes teremtmény, aki Alkotója képére és hasonlatosságára teremtetett, már kezdi visszaszerezni,
sőt szinte már visszanyerte egykori nemes méltóságát. Méltőságán alulinak tartja, hogy ehhez az esendő világhoz hasonuljon. Pál tanitása szerintinkább arra törekszik, hogy értelmében megú juljon s azon hasonlatosságra alakuljon át, amelyre teremtették. Ezáltal eléri, hogy - arnjnt
ez méltányos is - 'a világ, amelyet miatta teremtettek, csodálatos módon hozzá alakul, Minden leveti hamis külsejét s mintegy saját természetes alakjában kezdi a javát szolgálni, fölismervén urát, akiinek szolgálatára teremtetett.
Ezért úgy gondolom, hogy mindegyik testvérére is áll az, amit önmagáról mondott az Egyszülött Fiú, ti. , hogy mindent magához vonz , ha
fölmagasztalják a földről. Azokra a testvérekre gondolok, akiket az
Atya előre ismert és előre arra rendelt, hogy Fia képmásához hasonullanak, s Igy a sok testvér közőrt O legyen az elsőszülött . Merészen kimondom tehát én ls: mindem magamhoz vonzok, ha fölmagasztal nak
a földről. Nem könnyelmüen alkalmazom magamra testvérem (Kr.isztus)
mondását, hiszen magamra öltöm hasonlóságát. Ha pedig ez Igy van,
ne higgyék a világ gazdagjai, hogy Krisztus testvérei egyedül az égi javakat birtokolják pusztán azért, mert hallják a krisztusi mondást : " Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa" (Mt 5,3).
Mondom, ne higgyék, hogy Krisztus testvérei egyedül az égi javakat

kezni, A

levegőt

3

Ez az .egykorl Jeles hasonmás" Adám lelkét Jelenti a bOnbeesés elött,
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birtokolják, mivel csak az égi javak Igéretét hallják. A földi javak is az
tulajdonuk, de úgy, "mintha semmijük sem volna" . Minden az övék :
nem koldulnak, mint aki nyomorog, hanem úgy viselkednek, m ~nt a dolgok urai. Annál in káb b urak . minél kevésbé kívánják a dolgokat. Röviden : a hívő az egész világ gazdagságát birtokol,ja (Bölcs 17,46). Valóban
az egész világét, mivel a jó és a balsors, minden egyenlóképpen szolgálja és javára válik (I 125-126).
ő

Bernát nem sokat beszél arröt, mit jelent ·a vHágigazi birtokilása . Nem öleli
magához Szent Ferencklént a természetet, nem cs6kolja meg fölszabadult zokogással a földet, mint az Istenét ÚjM megta lált Aljósa.a Karamazov testvérekben. Arról sem beszél . hogy az emberi haladás mikiéppen szolgálja az lsten
tervét , min Teilhard de Chardin. De nagyon sokat tud arról , hogy az emberre l
ellenkező k ű ls ö és belső erök hogyan segítik a lelket az Istennel való egyesülés útján. S éppen ez a szub jektív krizisélmény hozza ót közel a mai emberhez. Ahhoz a szorongatott emberhez sz öl , aki úgy érz i, hogy minden összeesküdött boldogsága ellen , a külv ilág és az benne lappangó sötét erók. Bernát
ennek a modern embernek mond ja PHinsZ'kyvel, hogy az egyetlen mego ldás :
önként belefekiüdni a présbe. Hiszen ebben a présben . amiről a hitetlen azt
hiszi. hogy agyonlapítja, az lsten úgy van jelen mindenk'! számára, mintha
egyedül ez az egyetlen ember létezne : küls ő és be lső szenveoését pontosan
úgy szabja ki, hogy az javára váljon.

Günter Bleickert

ABRAHAM HALLGAT 15TENeRE
Beszélgetés Izrael ősatyjával
Abrahám az első hívő, akiivel 'kezdetét veszi Izrael hitének t örténete, A rá
vonatkozó elbeszélésekben azonban ös sze van súríIJVe mjndazon tapasztalat
teljessége is, amelyet Izrael élt át fejlődése folyamán . A bibl éal történetekben
tehát annyira egybefonódik Abrahám személye s története, valamint a nemzetség pátriárkájáé, a róla elnevezett törzsé, sőt egész lzraelé, hogy alig lehet
szétbogozn i az egyes szálakat. De nem is ez a lényeges. Sokklat fon tosabb
az, hogy ki-ki saját élettörténetét belefonja ebbe a szövevénybe . Ahogya Zsidóknak írt levél (12,2) mond ja, a kleresztény hit " s ze rzőj e és bevégzője" Jézus. Fényét azonban a ",j'lIámotmegelőző villanásokhoz hasonlóan előre jelezték nagy személyiségek , különösen pedig Abrahám .
Amikor Abrahámra gondolok, mindjárt Izsák jut eszembe: elmaradt áldozatának - héja Istennek! - képei oi'káznak fejemben. ~rdésel< rnerülnek tel
bennem, amelyeket szívesen feltennék magának Abrahámnak i s, mivel a bibl l44

kus elbeszélésekben nem találok rájuk kifejezett választ. Megkérdezném t ő le,
mi ment végbe lelkében, amikor úton 1,'011, hogy éppen annak az Istennek áldozza fel (vagyis ritu álisan meggyilkolja és áldozatkén t bemutassa) lzsákot,
akitól kés őn született ajándékként kap ta. Szeretném megkérdezni , hogy mit
érzett akkor, arnjkor t üzet rakott és a kést már a kezében tartv a Izsák - aki a
fát hordta az áldozat bemutatásához - felte tte a kérdést : " lám, itt a túz és
a fa, de hol a bárány az égöáldozathoz? " Amoire atyja azt felelte : " Isten majd
gondoskodik bárányról az égő áldozathoz, fiam " (Ter 22), ugyanakkor azonban
tudta, hogy fia lesz az áldozati bárány .
Hogy Abrahám pontosan mit felelt volna , azt nem tudom . De úgy képzelem, hogy kissé e~ondo lkozott vo lna, - nem azért, hogy elterelje a beszéd
fonalát , hanem hogy az eseményeket jobban felidézze - s ta lán így szólalt
volna meg : "Tudod, Izsák valóban egyetlen -neményem lett, mindenem : örömöm
és egész jövőm . S mégis lsten fontosabb volt nála . Nemcsak azért, mert Izsák
még gyermek volt. Jahvé hív ott ,ki, a kaldeai Úr-ból , ami a mai Irakban, a Perzsa-öböl partj án fe kszik. Fels z6lí tásának eng.edelmeskedtem, s mindent otthagytam: roko nságom at és örökségemet , a hagyományokat és származ ásornat.
apáim föl djét, kultúráját és isteneit. Mindezt föláldoztam. s áldozaijo;ént égettem el lstenemén s a nekem tett ígéretéért."
Abr ahám tehát kivándorló, gondo lom magamban . Szeretnék köz beszólni, s
megkiérdezni, hogy találónak érz i-e magára ezt a mai fogalmat? De már hallom is válaszát: " Ha akar od , ennek ls neveznetsz. Alapjában véve ugyan is lépésem teljes szakítást jelentett mindazzal, am i addi9 hazám volt. Attólkezdve az lett hazám,ami várt rám : az ígéret földje, maga az lsten. Mert nem az
a döntő, mit hagy el az ember, hane m, hogy mire toszí fe l életét. S én Istenem
vezetésére tettem fel ; így feléje indultam, vele éltem, s egyszer smind megtapasztaNam őt. Ez lett reményem, hitem, biztonságom alapja, életem fo rrása
s célja - egyedül ó és semm i más. A neki való engedelmesség ped ig azt jelentette, hogy rá hallgatok , hozzá ragaszkodom. Egyébként, hogyan érthettem
volna meg, ki öés mit akar tó lem? TuLajdonképpen ' cé lom tehát ó volt , nem
pedig Izsák : beléje helyeztem életemet, s megtaláltam ő t, valamint saját magamat."
Ilyen szemszögből nézve Abran ám hitből takad ó engedelmessége nem vak
meghunyászkodás, se nem szenvtelen önkiü res ltés, hanem me rész lépés, hogy
felszámo lja múltját; fan táziadús bizalom, hogy a jövőben Istenét kövesse , rá
hallgasson, hozzá tartozzék.
Az angyal szava: Abrahám csupa fUI lesz
A Biblia, s főle g az Újszövetség, mint az engedelmesség példá ját állítja
elénk Ab ran ám elszántságát, hogy lzsákot feM~d ozza - amire vég ül is nem
került sor . H itb ő l faka dó enge de lmessége pél daadó módon állta ki a próbát,
amikor készne k mut atkozott, hogy teláld ozza lzsákot, egyetlen és elsőszülött
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fiát és törvényes örökösét. Új és egyetlen Istenének ígéretére hagyta el atyái
és istenei földjét, s vándorolt az ígéret földje Irányába; tarsolyában semm i
más nem vott, csak Istenébe vetett reménye. S éppen ez az lsten, aki feltárta
nelci a jövőt, most mlntegy el is vágja azt: kíván ja Izsáknak, - }övője megtestesítőjének - feláldozását, illetve, - ami Ábrahámnak lélektanilag ugyanazt
jelentette - próbára teszi hitre épülő engedelmességét.
Azonban éppen erre a "hitre épülő engedelmességre" vonatkozóan szeretném Ábrahámot megkérdezni. Hiszen még annak a gondolata ls iszonyatos,
hogy lsten akarja és ~ény li az elsősz ül öttek (vagy egyál1alában: emberek) feláldozását. A világ összes édesanyja megegyezi'k abban, hogy még enn él
is szörnyúségesebb kihaszná lni az Ábrahámban tapasztalható elszántságot : lásson hozzá s valóban áldozza fel fiát Istenne k. Egy középkori zsidó legenda úgy fo lytatja Izsák elmaradt áldozatát, hogy gye rekes naivsággal a hazaérkező fiúvai mesélteti el anyjának, Sárának a történteket. Az anya kommentárja: síri csöndl Mert - a legenda szer int - al ig hallotta meg fia elbeszélését, holtan esett össze . Megrázóbban nem is lehetett volna érzékeltetni, milyen iszonyatot rejt magában Ábrahám elszántsága, amikor kész meghozni ezt
az áldozatot.
Szíves engedelmével azt kérdezném tehát Ábrahámtól: " Mi,lyen is volt a
te Isten-képed, milyennek képzelted őt? A lel:ked mélyén nem érezted cin ikusnak és szad istának Istent, arrskor ennyire a sarokba szorított, ekkora alávetést
és önkiüresítést követelt, hogy fiad felá ldoz ásával tegye próbára hitből fakadó
engedelmességedet? "
"Álljunk meg, bar átom! " - hallom Ábrahám válaszát. "Te a te t apaszta lata idból indulsz ki, az én id őm b e n, 4000 éwel ezelőtt azonban egészen más
volt a világ : mindennapos dolog volt, hogy vallásos tiszte letből, az istenek
iránti féle lemb ől , egy [ö termésért, egés;wéges és termékeny nyájért, vagy
hason ló cé lokért az emberek felá ldozták saját és állataik elsőszü löttei t. Egészen biztosan nem merem már állítani, de azt hiszem, nem anny ira ls ten szava
szólított fel Izsák feláldozására, hanem környezetemé, azé a hagyományé,
amely még mindenütt érvényben volt, s amely - bár gyökeresen szakítottam
vele - utoljára még hatással volt rám, s téves ösvényre vezetett. Azt gondoltam, hogy nekem is azt kell tennem, amit a többiek cse lekednek; azt gondoltam, hogy ez a parancs ls ten szava. - Pontosan a hitre épüí ö engedelmes ség
seg ített abban, hogy visszataláljak Istenemhez, saját magamhoz és fiamhoz,
s így megőrizzem Izsák életét. Engedelmességem nem volt tehát érzéketlen
alávetés egy despotikus isteni tú lerőnek. Nem, ellenkezőleg : a h itből fakadó
engedelmesség megkövetel te től em, hogy tisztán hall jak , helyesebben : tisztán
hallóvá vál jak , egészen éberen és bát ran, figye lmesen és képzeletdúsan figyelj ek arra , ami körülöttemt örténlk. S így lettem végül is csupa fül, mivel mind
a fiam feláldozásához vezető úton, mlnd ped ig életem minden útján tudatában
voltam annak , hogy lsten vezet és kis ér, Felvillant előttem, sőt egészen világossá vált. amikor az angyal feJoszabadító üzenetet hallottam : lsten nem akar
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ilyen áldozatot, mncs rá szüksége, az én Istenem egészen más mint környezetem és a hagyomány istene), amelyekkel már régóta les zámoltam. S ezzel Istenem - nem úgy ugyan , ahogy én gondoltam, vagy képze ltern. hanem amint
valóban van - lényeges [é péssel köze lebb jött hozz ám!"
A np6táldozat": Abrahám érteni kezd

Ábrah ám az uto lsó pillanatban , amikor már kész volt arra , hogy fiát lzsákot
- aki szivéhez nőtt - Istenén ek feláldozza , megkapta a megV'iol.ágosítást,
amelyben az Úr angyalának szavát ismerte fel. Itt mutat kozott meg Ábrahám
hi t b ől fakadó engedeknesség e: jóll ehet t eljes elszánts ágga l fel aka rta áldozni
fiát, mégis nyitva áll t az angyal helyre igaz itó felszó litására. Áb rahám számára
az angyal lsten akaratának, magának Isten nek fe ilismerését és e ~fogad ás át jelentette . Egyszerre ti5ztává vált előtte , ki az lsten , s mit akar tőle, jobba n
mondva : ki nem az lsten , és mit nem akar tő le . Egyáltalában Ábrahám ekkor
tudatosftotta maq ában : lst en, az én Istenem emberszer ető lsten ; semmiesetre
sem kfván emberáldozatokal.
Azt gondolthatnánk tehát, hogy Ábrahám most már nem is mutat be áldoza tot. S mégis, áldozik Istennek. Az áldozati előkészületeket befejezte, a kést
kiélesftelte, a tüzet már meggyújtotta, ,igazán lendületbe jött : feláldozza tehát
a legelső kost, amely ik fennakadt a közeli bozótban; fia hel yett muta tja be
égőáldozatként. Az elbeszélésben sehol sincs szó arról, hogy erre rneqb ízat ást
kapott volna . S mégis úgy látsz ik, hogy hallgatólagos mege gyezés állt fönn :
áll atáldozat emberáklozat helyett i Két ségtelen , hogy hatalmas - jóll ehet csak
az elsó - lépés volt a helyes úton (az ember U9yanis mind ig csak lépés ről
lépésre mehet előbbre) . Felszabadftó lépés , mivel Izrael számára ezentúl már
fel sem merült a gondolat, hogy lsten em berá ldozatot követe lhetne. Ne feledjük azonban , hogy mindez jóval háromeze r évvel eze lőtt tö rtént. Áb rahám hitb öl fakadó engedelmességének világtört énelmi jelent ő sé g e és felszabadit ó
erej e még világosabbá válik , ha meggondoljuk, hogya hindu Kali-kultuszban
kivételesen még manapság is tal ál ko zunk emberá klozatta l, bár ez már régóta
tiltott. Az állatáldozatok ped ig most is mindennaposak.
Belü l ről valam i ösztönöz, hogy feltegyem a kérdést Ábrahámnak : Miért
nem állt meg egyszerűen a döntésnél: nem áldozom fel lzsákot. Milyen meggondol ások vezett ék. amekor helyette a kost áldoz ta fel? Úgy képzelem , a k övetkezöket fele lné : " Fogós kérdés , ami zavarba hoz. Megvallom, sok kr itika
is { rt emiatt a próféták, f őkén t Ámosz és Izajás részé rő l. Rövid re fog va: kertelés nélkü l elismerem, hogy tévedtern. am ikor npótáld ozatot" mutatt am be,
mivel lsten nem akar sem ember-, sem állatáldozatot; egyikre sincs szüksége.
A próféták helyesen látták, mjt kIván lsten : " Mi nt a víz, áradj on i nkább az
igazság, mint a sebes patak, az ig azságosság " (Ám 5,24); és : "Tanulj atok meg
jót tenn i : keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolqál tass atok igazságot az árváknak s védelmezzétek az özvegyet " (Iz 1,17). De akk or
még úton voltam . nem minden volt oly világos számomra . Úton voltam Iste-
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nemmel Istenemhez. M inden kapcsolatot meg akartarn szakítan i múltammal ;
helyesebben : le akartarn éplteni mújtamat. S íme , mégis mennyi mindent cipeltem magammal rrnndabból , ami felém áramlott a hátrahagyott hagyománybó l és környezetbó l, ané lkü l, hogy fel ismertem volna. Tehát t ul ajd onké ppen
h ~báztam, tévesen [ ártarn el, ami-kor a kost felá ldoztam. Elismerem, hogy
mindez mú ltam számlájára íra nd ó, arnitól még nem tu dt am te ljes en megszabadulni." - Elképzelem, hogy Ab rahám moso lyogva fűzi hozzá : " Az els ő helyes
lépést megtettem a helyes irányba. Ebból a kezde ti lend ül etbó l miért ne tehették volna meg mások a többi lépést? Miért ne tanulhatták volna meg Istennek, a mi Istenünknek mélyebb ismeretét, valamint azt , hogy mit akar ó s
mit kell nekünk tennünk?"
Teklrrts űnkel a ma sokat vkatott kérdések:tól: Miként bánunk mi az állatokkal hús fpar i üzemeinkben és tojóstyúk-farm ja inkon? Mrt ts cs iná lunk, amikor
az állatokon végzünk kísérleteket? Sokkal fontosabb ugyan fs a következó
kérdés : Megfontol1uk-e egyszer i s komolyan , hogy mi mi.ndent írunk a környezet, a hajlarn. a hagyomány terhére? A jövőben nem kellene nekünk is megtermi az ebból a rnúltból kive z e tő elsó (s a k övetkez ő) lépés(eke)l? Úton lenni
és odafigyelni: Abrahám példa arra, hogy szívünk legyen ny itva lstennek.
Abrahám egész élete folyamán úton volt. Még·is egyeUen esemény sem olyan
p éldaadó életében, mint am ikor fiával kelt útra, hogy - amint később kiderült
- feláldozza az elsó útjába került kost. Nomád volt, s náluk az ilyesmi természetesebb, mint nálunk. Isten érkezését nem tétlen ül, még kevésbé letarg i~u
san várta . Nem maradt ülve a JÖVÓ előszobájában: nem pusztán várakozott,
hanem utána ment annak, amire várt. Hite nem üres vélekedés volt, reménye
nom erótlen álmodozás, engede lmessége nem vak meghunyászkodás. Miondeneke l ő tt arra tö rekedett, hogy Istenre - " hazájára" - [ r ányul ö él etét értelmes s é leterő sk l sérí etícént tervezze meg . Fáradságos és gö röngyös út volt
ez, ami néha fé lreértésekre ado tt alkalmat? Áb ra há m bizonyá ra elismerné.
Sót hozzáfűzné : "Ne gondoljátok, hogy olyan egyszerű vo lt az egész, ami ment
mint a kar ikacsapás, máról holnapra, csak aludni kellett rá. Bár talán fölösleges hanqsúlyoznl, ne feled jétek: Két do log tartozsk a vára kozáshoz, bár mire
vagy bárk ire is várjunk. E lőször tudatos ítani kell azt, hogy várunk; másodszor
tudnunk kell azt, hogy mire várunk. Sok esetben, mint példáu l a hitnél is,
szü kségszerűen hozzá jön még egy harmadik tényezó : Az embernek fel kell
készítenkl magát arra, am it vár, utána kell járnia!"

Igen , ha valóban várakozunk, akkor figyeljünk erre a tanításra. Maradjon
mindig tudatunkban, hogy várakozunk; véssük emlékezetünk:be, ne felejtsük,
hogy mire is várunk; és ne sajnáljuk a fáradságot , hogy felkészüljünk arra,
amit a jövőben várunk. Talán nem áll, hogy egy közelgó esemény csak ekkor
vál ik ,igazán jelentóssé számunkra, ha felkészülünk rá, vagy .j.egalább 'is bensónkben foglal1kozunk vele? M iért lenne más ·a magatartásunk Krisztus vagy
az lsten [övetelénél? Abrahám útonléte, engedelmessége - ami éber oda-
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figyelés volt, aminél csupa füllé lett - példakép lehet útunkon a közeledó
Megváttó felé.
Alapvető keresztény és emberi magatartás tehát ez az engedelmesség , ez
az összeszedett figyelem Istenre, ez a csupa füllé válás . Csupa füllé lenni,
vagyis kikapcsol ni a hatalom, pénz, hírnév és élvezet mindenféle csábításából
eredó egészségtelen zstvájt. Megtudhatja-e valaki, rnskor és hogyan közli magát lsten, ha előbb nem válilk csupa füllé, hogy befogadhassa kinyilatkoztatását? Nyugtalan a szívünk mrndenkor, s gyakran mégsem találja meg az óhajtott nyugalmat, mert csak Istenben lelhet ő meg, nem pedig a már említett
bálványokban (hatalom, pénz, hírnév, élvezet). Akii hallgat vásári ki áltoz ásaikra, vagy csalárd suttogásukra, az többé nem szabad lsten számára . Gyakran
s joggal fontosnak tartjuk az egészségügyi elölrásokat. ugyanakkor szinte
semmit sem törődünk szívünkkel: nem tartjuk tisztán, hogy behatolhasson
lsten szava.
Jézus ördögúzései Ilyen szlvet tisztogató cselekedetek voltak : "De ha én
az lsten -ujj ával űzörn 'kii a gonosz le~keket, akkor már közel van hozzátok az
lsten országa" (Lk 11,20). Ezzelosupán azt akarata mondani: legyen szabad
az emberi szív rnínden idegen megszállástól, hogy lsten Lelke múködhessék
benne. Rajtunk áll tehát, hogy megszabaduljunk az el idegenítá bálványoktól.
S még inkább rajtunk áll, hogy hagyjuk magunkat szabaddá tenni a közeigá
Istenneki
Forrás: Geist und Leben , 59(1986), 228-234

MelyikOk élete volt a tökéletesebb?
Három testvérből állt a kis remeteség , mondja az ősatyák Idejéből származó kis
történet. Céljuk az volt, hogy egyszerüen, de a lehető legtökéletesebben szolgáljanak
az Istennek. Sikerült ugyan Igazi testvéri közösséget klalakftanluk, életük mégsem
volt egyforma. Az egyik reggeltől estig ült és Imádkozott. (Mert a régi aty ák legtöbbszor ülve végezték trnátkat.) AmIg az első ült, a második feküdt. Ugyanis beteg volt.
s csak fekve tudott Istennek hálát adni az életért és egyéb ajándékaiért. S a harmadik? Könnyen kitalálhatjuk : Egész nap talpon volt. Izzadt. hogy blztosltsa a megélhetéshez szükségeseket a másik kettőnek. Ekkor különbség láttán joggal merült fel a
kérdés: A három közül melyiknek az élete volt a tökéletesebb? A választ egy égi
hang adta meg: Egyforma tökéletességre jutott el mind a három, mert a kapott talentumoknak megfelelően mindegyikOk teljes szíwel szerette az Istent és az embereket.
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Z EGYHAZ SZAVA

ELLENTMONDÁSOK ~S ZAVAROK AZ EGYENSÚLYBAN
A pápa beszéde az általán os kihallgatáson , 1986. jún. 18-án
1. Az isteni Gondviselés re vonatkozó lig azság mindazoknak az ig azságoknak össztoqlalata , ame lyeket a hittétel fejez kii : " Hiszek egy Istenben , a mindenható Atyában, a mennynek és a föl dnek te remtőjében." A téma gazdagsága és áll andó Iod ő s zerúség e rniatt sz ükséqesn ek tarto tta a II. Vat ikáni Zsinat
is, hogy k i me r í tően fog lalkozzék vele , amitkiiváló módon meg i s telit. A zsinat
számos dokumentumában olvasha tunk találó utalást a hltlogazságra, kifejezetlen
pedig a " Gaudium et spes" kons tituoióban . Amikor erre rámutatunk, jó összefog lalót is nyújtunk az isteni Gondviselés ről tartott eddigi katekéziseinkről.
2. Ismeretes, hogy a Gaud ium et spes (GS) lel'kipásrtori kons tlitució "Az
Egyház és a mai vi·l·ág viszonyáról " tárgya l. E lső fejezetétől kezdve vilá gos,
hogy az egyházi taní tás nem sz élhat e rr ől a kérd ésrő l ané lkül, hogy vissza
ne nyúl jon az lsten és a világ viszonyára, vége redményben az isten i gondviselésre vonatkozó kinyi·l atkoztatott igazs ágokra.
Azt olvassuk ugyan is: " Az e mberek vil ágát veszi tehát szemügyre . . . Arra
a világra te kint , amelyet a ker esztények hite szer int szeretetből alkotott és
ta rt fenn a Te re mtő . Világunk a bún szolga ságába süll yedt ugyan, de onnan ,
a Gonosz hatalmát megt örve, kiszabadította a keresztr e fesz ftett és feltámad t
Krisztus , hogy ls ten terve szer int át alakulj on és elérje teljesség ét" (GS, 2.).
Ez a " le írás" magába foglalja a Gondviselésre vona tkozó t eljes tanftást:
Istennek örök tervét a te remtményekikel, tervének megvalósftását a történelemben, vatarnint a vil ágminden ség , különösképpen pedig az emberiség üdvösséget elnye rő , s az i d ők végén t örté n ő beteljesedését a .Krísztusban való
e l ő r e elrendel tség" szer int, aki mindennek központja és sarkköve. Más szavakka l megisméHi tehát az I. Vatikáni Zsinat dogmatikai kij elentésé t: "Isten,
mindent amit t eremtett, gondviselés ével óv és vezet , ,Erejét kii fejtve elér (a
világ) egyik végé tő l a másikig és a mmdenséqet üdvö sen -ig azgatja' (Bölcs 8,1).
,Semmilyen teremtett dolog nem marad el őtte rejtve' (Zsid 4,13), az sem, ami
a teremtmények szabad kezdeményezéséből történik" (Konst itutio ,De fid e',
DS 3003). Már a Gaud ium et spes eleje még céltudatosabban veti fel a kérdést , ami tém ánkhoz tartozik, s egy uttal szívügye a mai embernek : Hogyan
egyeztethető össze az lsten orsz ágának növekedése és a világ fej lődése (evoluciója)? Ennek a problémának alapelemei! Ismertetl ük nagy vonásokban, s
egyszersm ind kiemel jük a zsinat id evágó fontosabb kije lentéseit.
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3. A látható világban a történeknl és kulturális fejlődés fó hordozója az
ember. Azáltal, hogy lsten saját hasonlatosságára teremtette, a létben fenntartja, s atyai szeretetével vezeti feladatának betöltésében (H. hogy uralkodjék a többi teremtmény fölött), az ember bizonyos fokig maga is "gondviselés".
"A hivők biztosak abban, hogy önmagában véve egészen megegyezik lsten
szándékával az egyén i és közösségi tevékenység, vagyrs az a hatalmas erő
feszités, amelyet az emberiség a történelme folyamán életkörülményei javítására tesz. Az lsten képmásának teremtett ember ugyanis azt a megbízatást
kapta, hogy vesse uralma alá a földet annak minden gazdagságával együtt,
kormányozza igazságosan és szentül a világot, és elismerve Istent a mindenség teremtőjének, hozzá vezesse vissza önmagát és az egész világot oly mödon, hogy mialatt mloden az ember uralma alá kerül, meqdtcsöüljön lsten
neve az egész földön" (GS, 34.).
Elózőleg ezt találjuk ugyanebben a zsinati dokumentumban: "Nem önáltatás, ha az ember az anyagi világnál magasabbrendúnek ismeri el és ha többre
tartja magát, mint a természet egy részecskéjének, vagy a társadalom valamilyen névte len alkatrészének. Bensó valójával ugyan is az anyag i mindenség
fölé emelkedik; ebbe a mély bensó v~lágba vonul vissza, amikor szíve rejtekét
keresi fel; itt lsten vár reá, a szívek vizsgálója, és ó is itt dönt saját sorsa
felől lsten színe előtt" (GS, 14.).

4. Az ember fe~adata, s egyúttal hivatása, hogy múvelje és őrizze, magának
alárendelje a földet: Törekednie kell tehát arra, hogy a világ olyan gazdasági
és kulturális intézmények i rányába fejlődjék, amelyek megfe lelnek az emberiség összes igényeinek. Ennél fogva a modern tudomány és techno lógia tényleges eredményei, valamint rmnden 'id ők humanisztikus és kulturális vívmányai
a Gondviselés azon területe/hez tartoznak, amelyeknek megvalósitását az
isteni terv az emberre bizta. Ilyen fényben látja és ismeri el a zsinat korunk
kultúrájának és munkájának értékét és szerepét. Valóban , a Gaudkrrn et spes
konstitúció úgy ecseteli az emberiség kul1urá~is és szoclálls helyzetének kcieme lkedő [etlernz öa és lehetősége it, mint amelyek feltartóztathatatlan, csodálatos és félelmet keltő haladást idéznek eló (vö. GS, 53-54.). A zsinat nem
vonakod ik tan úskodni az ember nagyszerú sl'ke r ei rő l. Mindezt visszavezeti Isten tervére és parancsára, s ezeken túl összeköti a Jézus Krisztustól meghirdetett evangé liumi testvérrséggel : " Amikor ugyanis az ember keze munkájával vagy technikai eszközökkol megmúvel i a fö ldet, hogy teremjen és az emberiség egyetemes családjának méltó lakóhelyévé váljék, vagy amskor tudatosan részt vesz a közé letben , akkor Istennek a történelem hajnalán kiny ilvánított szándékát hajtja végre, parancsát a föld meghódítására és a teremtés
továbbfejlesztésére, és egyúttal saját magát is kimúvel i. Ugyanekkor eleget
tesz Krisztus nagy parancsának [s, hogy testvéreinek szo lgálatára szentelje
magát" (GS, 57., és vö. 63.).
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5. A zsinat azonban nem huny szemet azok el őtt a komoly problémák előtt
sem, amelyek az embert személyes és közösség i dimenzióiban ér intik a fejlődés következtében. Illúziót kergetnénk, ha azt gondolnánk, hogy egyszerüen
figyelmen kívül haqyhatjuk ezeket a prob lémákat. Másrészt téved nénk , ha
helytelen vagy elégtelen módon fog lalkoznánk velük; vagyis abból az értelmetlen felfogásb61 indulnánk ki, hogy mego ldásukban elvonatkoztathatunk a
Gondviseléstől és lsten akaratá tól. A zsinat mond ja : " Napjainkban az emberiség elbüvö lten nézi saját találmányait és hatalmát, közben ped ig aggaszt6
kérdések gyötrik: hogyan ala kul a violág , mi az ember helye és szerepe a
mindenségben, van-e értelme egyén i és közösség i erőfeszílése inknek , és
egyáltalán, mi a lét és az ember végső célja" (GS, 3 .). Utána ped~ ~ifejli :
" Mint minden növekedési válság, ez az átalakulás ls nagy nehézségekkel jár .
Az ember mérhete tlen arányo kban te rjeszti ki hatalmát, de nem mind ig sikerül
ezt a maga szo lp álat ában megtartania. Azon fárado úk, hogy mélyebbre hato ljon saját tudatának világába, és gyakran csak még bizonytalanabbnak rnutatkozik önmaga iránt. Társas éfetének törvényszerüségeire egyre több fényt
derít, mégis tanácstalan, hogy rntlyen irányban fejlődjék a társadalom" (GS,
4.). A zstnat kifejezetten beszél "az egyensúly ellentmondásair61 és zavarair61 ", amelyek a társadalmi és gazdasági körülményekben, szokásokban, a
kultúrában, valamint az emberi gondolkodásban és tudatban, a családban, a
szoc iális viszonyokban, a csoportok, közösségek, s nemzetek kapcsolataiban
jelentkeznek a "tú l gyors és rendezetlen" fejlődés miatt. Ennek következményei "a kölcsönös bizalmatlanság , gyülölködés, összetúzés és szenvedés;
az ember okoz6ja is, áldozata ls ezeknek" (vö. GS, 8-10.). S végül mindennek
a gyökerére mutat rá a zsinat, amikor kijelenti: "Azok az egyensúlyhiányok,
amel ye kkel a modern világ küszköd Ik, tu lajdonképpen azzal az alapve tőbb
egyensúlyhiánnyal függenek össze, amely az ember szívében gyökerezik"
(GS, 10.).
6. Az ember mai helyzetét tekintve a világban, te ljesen indokomtla n az a
felfogás , miszer int "uralma" abszo lút és gyökeres lenne , s megval6sulhatna
a Gondv iselésre való minden te kJintet nélkü l is. üres és veszede lmes ill úzió
azt képzel ni, hogy az ember kizáró lag saját erejébő l képes felépítem életét,
és a világot boldogságának birodalmává alakíthatja át. Ennek a hatalmas kísértésne k esett áldoza tul az ember; miközben el1elejtli, hogy a természet törvényei határt szabnak rnínd az ipari mInd pediog a post- ipar i oivilizációnak (vö.
GS, 26-27.). A természet erőinek fokozatos birtokba vétele könnyen akkora önte ltséghez vezethet, hogy az ember meqfeledkezik lstenről vagy saját magát
teszi helyébe. Ez az igény manapság számos területen biológ iai , genetIkai és
pszichológiai manipulációhoz vezet, azzal a végzetes és trag ~kus következménnyel , hogy az egyik ember elnyomja a másikat - hacsak nem fogadja el
irányelvnek az erkölcsi törvényeket (s ezekkel együtt azt, hogy végső rendelte tése az lsten országa). A zsinat elismeri a modern ember nagyságát, de
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tudja azt is, hogy a földi valóságok jogos autonómiájának vannak határai (vö.
GS, 36.). Azért emlékeztet az i steni Gondv iselés igazságára, hogy segítségére
legyen és támogassa. Istenhez, teremtő Atyjához és gondv iselő erejéhez való
viszonyában az ember újra meg újra felfedezheti boldogsága alapját.

A CSALÁDI ~LETROL

II. János Pál szeritbeszéde a családok szentm iséjén Szczecinben (Stettinben)
A pápa mindenekelőtt köszöntötte a rendezvényen résztvevő házaspárokat és családokat, de azokat ls, akikkel egész lengyelországi útján még találkozni fog . Utána
kitért a házassági esk űb ől származó sajátságos egységre : a "communio personarum" •
ra (a személyek közösségére) . Felszólltotta a Jegyeseket és házasokat , elmélkedjék
át a szentcsalád ünnepének liturgiáját. Beszédét Szt. Pál Kolosszeieknek Irt levelének
magyarázatával folytatta, mivel ebb ől vették a szentmise leckéjét. (1-3. pont).

4. Ezért tanítja az apostol, hogya szeretet " kötelék" (Kol 3,14), egyszersmind életet árasztó központ, amit azonban mlnden tetlünkkel rendszeresen
és kitartóan építeni kell. Levele utal a különböz ő erényekre, amelyektől függ
a szeretet tartóssága, sőt kifejlődése: " Öltsé t ek magatokra az i·r galmasságot,
a jóságot, a szeHdséget és a türelmet. Viseljétek el egymást , és bocsássatok
meg egymásnak , ha valakiinek panasza van a másik ellen " Kol 3,12-13).
Milyen gyakorlati tanács! Az apostol kétezer éwel ezelőtt írt a, s kora családi életét tartotta szem elót'", de levelében a ma; ember is felismerheti önmagát.
A házasság életközösség, otthon , munka és gondoskodás a gyermekekről,
de közös öröm és szórakozás ls. Nem aján lja az apostol, hogy nagy bölcsességgel és "énekJkel" tanítsuk és intsük egymást, ahogyan a Léle k sugall ja ,
hisz lsten kegyelmében élünk? (vö. Kol 3,16-17). Talán a ml lengyel karácsonyi
énekeinkre gondolt?
5. Próbáliuk megérten i az egyházi örökség apostoltól származó szavainak
eredeti zengését, ugyanakkor azonban törekedj ünk arra is, hogy alkalmazzuk
mai - gyakran oly nehéz - körülményeinkre, problémáinkra és helyzetünkre, pl. a szülők és gyermekek közötti viszonyra. Az apostol azt írta : "Gye rmekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben" , de azt is : " Apák, ne keserltsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék" (Kol 3.20,21). Igen jelen tős
összefüggés I Mi az értelme mai lengyel körülményeInkben?
Sürgős és komoly erőfeszítést kell tenni, hogy kido lgozzuk a házasélet
lelkíséqét, erkölcsét, a házasok szentségre vezető útját. A házasság szentségében kifejezett elemeket találunk erre: hüség , szeretet, becsületesség.
Erl-ölcsi kötelezettségek, a házasság és a család alappillérei, rajtuk keresztül
válik az otthonigaZIi élet- és szeretetközösséggé, az Istennel kötött szövetsé9 frigyszekrényévé.
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Krisztus egyháza úgy szolgálta a családot, hogy kezdetétől fogva, s a századok folyamán kiváló modellt épített ki számára . Hagyományt is teremtett,
amelyre jellemző a női méltóság mély tisztelete. I:kesszól6 tanúsága ennek
Karol ina K6zka, lengyel falusi lány boldoggáavatása. - Szolgálatát az egyház
továbbvezeti új formákban, az új követelményeknek megfelelően. A le ngyel
egyház [e lentös teljesitményeket mutat fel a család jogainak védelmében.
lsten tervében a család megszentelt és megszenteló he ly. Az egyház mindig és m'ndenütt őrködött a csa íád szentsége felett. Azonban ~ülönösképpen
közel akar maradn.i a csa ládokhoz, amikor be l ü lről vagy - ami ma gyakran
megesfk - kIvü lről fenyegeti veszé ly ezt az élet és szeretetkőzösséqet, lsten
szövetségének fr igyszekrényét. Az egyház országun kban is hú a családhoz,
ennek ig azi [avához , még akkor is ha esetleg nála sem ta lál igazi visszhangra.
Nemcsak szeretettel, hanem eltökélten hirdeti a családra és házasságra vonatkozó tanít ást : nemcsak a csa lád kötefességeire és jogaira emlékeztet, hanem másokéra ls, fő leg a társadalom és állam kötelességeire a családdal
szemben. Állandóan törekszik arra is, hogy a lelkipásztorkodásban olyan
rendszert fejlesszen kl, amellyel erkölcsi segItséget nyújthat a keresztény
családoknak. Nagy mértékben jelenlétének és érzékenységének köszönhet'ó,
hogy a családokat fenyegető rosszat továbbra is rossznak nevezilk, a búnt
bűnnek, az elfajulást elfajulásnak. Innét van, hogy - a világban ma nagyon
is gyakori helyzettől eltér6en - körünkben nem épült ki olyan fe lfogás, amely
a rosszat akarná ig azol ni és jónak nevezni.
Ellenkezőleg, egyre gyarapod i'k azok száma , ak ik a család külőnbözö területeLn segItséget nyújtanak hivatása megvalósltásához. Egyre növeksrik azoknak
a fiatal házasoknak és családoknak a sora, amelyek szokatlan élénkséggel s
életük teljes bevetésével törekszenek megvalósitan' a házasságra és családra
vonatkoz6 keresztény tan ítást. Ezért gyakran alakitanak apostoli jellegú családcsoportokat, amelyek szoros összeköttetésben állnak a lengyel egyházt61
irányit ott családpasztorációval .
6. A mai evangé lium Már iával és J6zseffel együtt vezet minket a jeruzsálem i templomba, ahol születése után negyven nappal bemutatták az újszülöttet. A M6zestől előirt szertartás közben váratlanul felhangzik egy agg hangja,
ami eg6szen pr6fétai távlatot kölcsönöz ennek a templomi jelenetnek. Simeon
kijelenti Jézusr61: "Ez sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izrae lben; jel lesz , amelynek ellene mondanak" (Lk 2,34). Már iához fordulva pedig
hozzáfúzte : "A te lelkedet i s tőr járja át, hogy sokaknak kiderüljenek tttkos
gondolataik" (Lk 2,35).
Krisztus jel , amelynek ellene mondanak. Drága j6 Testvéreim, nem keresztezi ez az "ellentmondás" - talán rnmdenek előtt is - az emberi életnek éppen ezt a hata lmas és alapvető területét. a közösségi s nemzeti élet területét,
amit a házasság és a család képviselnek? Nem tapasztaljuk éppen Ut, micsoda
veszély fenyeget? Mekkora erkölcsi veszteség éri a n6t, a férfit, a gyermeke-
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ket, s egyszersm~nd az egész társadalm at, a nemze tet, s az államot Isi Ez a
. kis közösség " jóllehet ta lán gyenge s önmag ában elégtelen, mégis a társadalom gyökerét képezi. Nem " rázk6dt athatj uk " meg anélk ül, hogy ne származzanak jóvátehetetlen veszteségek és károk az egész: társada lm i és nemzeti
élet számára.
7. A népek újjászúletéséhez nincs eredményesebb út, rnint a csal ád újjászületése. S mégis - mindannylan tud juk - manapság súlyos veszély fenyegeti a családot, azoknak a " társadalmi erényeknek első lskol ájét, amelyeket
egyetlen közül et sem nélkülözhet" . S eze kről a külső és belső fenyegetésekről, saját sorsunkról nemc sak azoknak kell beszéln i, Im i vagy filmekben és
egyéb tömegtájékoztatási eszközökön ke resztü l nylla tkozn l, akiknek - amint
állitják - "j og uk van az életre, boldogságra és önmeg valósulásra" , hanem a
jogokkal körülbástyázott egoizmus áldoz atainak ilS I Nyilat kozzanak a megcsalt,
az elhagyott és magu kra marad t felesége k, beszé ljenek az elhag yott férjek.
Szóljanak a szeréte tt ől megfosztott, személyes életük kezdetén megsérült s
lel~ileg nyomorékká tett gyermekek, aklk ugyan a törvény értelmében p ötintézményekhez kerü lnek, - de melyik i nt ézmé ny póto lhatja a csa ládot? Terjesztenünk kell az áldozatok nyilatkozataiIt: az önzés és a " divat" áldozataiét;
a mindent megengedő s erkölcsi rela tivizmus áldozatalét. az anyagI, egzisztenc iális és lakásnehézségekből eredő problémák áldozataiéti " Azért védel mezi az egyház - a Famillaris consortio apostoli irat szavalt id ézve - nyIltan
és nyomatékosan a csa lád jogait a társadalom és az állam elviselhetetlen túlkapása ival szemben" Ci. h. 46. pont) .
Ha nem tévedek, nálunk a legmagasabb azoknak a dolgozó édesanyáknak
a százaléka, akt!< munká jukat család i életük kárára végz ik. Ebből ered - a
rendk ivü li gazdaság i kö rülményekkel összefüggésben - , hogya lengy el család egyre érzéketlenebb a munka nem anyagi értékeire, kivesz ik belő le az
emberi munka ér tékébe vetett bizalom , s többé nem lát hosszabb lejáratú értékeket. Ezzel ellenté tben megfigye lhető , hogy a család egyik napról a másikra él, " provizórikusan" , s nem egyszer felmerül a vágy, hogy vala kii idegenben keressen jövedelmet és jólé tet - a cs aládi é let kárára .
Csak körvonalazhattam az előbb i témát, ami viták , vizsgálatok és találó
kiadványok tárgyát alkotja . M indeneke lőtt azonban reális követe lmény a családok , s főleg a fiatal és kezdő , valam in t a sokgyermekes csa ládo k rész érő l röviden : a csa ládok követe lménye i
Bárcsak ne hiányozna a jóakarat ennek a prob lémának mego ldására . Forrón imádkozunk, hogy senki se fogya tkozzék meg [ óakar atában, kezdemé nyezésében és kózremúködésében . Isten kegye lméből legyen erős a csa lád , az
ország ped ig e rősöd jék fiZiika ilag és erköfcsileg az egészséges csa ládok által.
A család szIlárdságának alap ját a keresztény házasság fontosságának egyre
megújuló tudatosttása alkotja. Merltsen mindinkább az egyházból, programjából és szentségeiból , s gyümölcse az lesz , hogy az ember - .rnínden nehézség ellenére" - húséges marad esküj éhez egész életé n keresztül, halálá ig.
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8. Ha a jeruzsálemi templomban lejátszódó eseményt szemléljük, Simeonnal együtt megvalljuk, hogy Krisztus világosság "a pogányok megvilágosltására" és lsten népének dicsőségére (vö. Lk 2,32). Ennek következményeként
azonban nagy feladat vár ránk . A püspöki kar Lengyelország meqkeresztelkedésének ezeréves ünneplését e lőkészítő novéná j ára summ ásari igy fog lalta
össze ezt a feladatot : A család Istenben erős.
Az Istenben erős csa lád egyúttal az emberek erőssége: nemes lelkú embe rek család ja. Olyan emberek csa ládja, akik kölcsőn ös szeretettel és bizalommal ajándékozzák meg egymást; boldog és bo ldogító család : szövetségnek a frfgyszekrénye.
A csa lád kezdetén az apaság és anyaság áll. Az egyház szerint: telelésségteljes apaság és anyaság , aki ennek a kérdésnek nagy figyelmet és sok
fáradságot szentel. Fe lelősségtel jes , azaz méltó az ember személyéhez, lsten
képmásához és hasonlatosságához (Ter 1,26). Felelős a szeretetért. Drága
sz ü l ők , éppen a szü lőknek ez a felelőssége a szeretet rnértéke. Vagyis azoké
a csal ádoké. amelyek felelősséget vállalnak az életért, a nevelésé rt. Nem ezt
szorgalmazza a házasság i igéret? Kölcsönős felelősség: a férj a feleségéért,
a feleség a férjéért, a szülök a gyermekekért. - Az atyai fele lósségre emlékeztet Sirák fiának a könyve: "Rám hallgassatok fia im, atyátokra s tartsátok
meg szavam, hogy üdvöt nyerjetek" (Sir 3,1). Együttjár vele az anyai felelős
ség is, jóllehet nem felejthetjük, hogy a felelősség elsősorban a férti vállát
terheli. Am ikor az apostol azt mondja: "Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek " azonnal hozzáfűzi: " Fé rfí.a k, szeressétek feleségeteket" (Kol 3,18),
vagy is vise lkedjetek felelősségteljesen : valóban érdemeljétek meg feleségtek
bizalmát. S hozzátehetjük: Gyermekeitekét ,is !
9. A nyolcvanas években Szczecln jelentős események színhelye volt, jemegegyezés j ött létre az állam és a munkásvilág képvisel ő l k özött, Mi
vo jt az értelme ennek a megeg yezésnek? Nem arról volt sz ö, amit megkövetel
az emberhez méltó munka, a munkás, a férti és a nő méltósága? Embe ri munka : nem ebból újul meg állandóan az egész társadalom s ezen be lül minden
egyes család? Joggal mondta tehát valaki Lengye lországban : " A ti feladatotok az, hogy do lgozzatok, a munkán." A nyolcvanas évek eseményei mlndannyiunk számára ezt a feladatot álli tják fel : törődn i a munkával. Több dimenz ióban értendő ez, mert az ember számára a munka sok d imenz iója és
szempontja lényeges. A család alapjoqait tekintve állandó lengyel feladatunk
marad tehát, hogy foglalkozzunk a munkával. Az ember fáradságot nem kimélve szente lje magát ennek a feladatnak .
lentős

10. Fontol juk meg: a család - természete és küldetése révén - a társadalom legfelelősségteljesebb szolgálata. Ezért van joga a családnak olyan életkörülményekre, ame lyek biztosltják számára a méltóságának megfelelő életszintet. Ehhez tartozik az igazságos bér; a tető a fejünk felett: a lakás -
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elsö helyen a fiatal házasok szamara , s azoknak, akik családot alap ítanak.
" Ugyanis a munka tesz i lehetövé, hogy létrejöhessen; a család pedig minden
ember számára a munka e ls ő , házi iskolája" (Laborem exercens, 10). Ismétlem : állandóan javftari kell az élet k örülm ényeken. s ezeken belül igazságosabban kell kezelnünk a n őket és az édesanyákat. Ne kényszer üliének arra, hogy
pótolhatatlan család i kötelessége ik kárára, gazdaság i okok miatt vállaljanak
munkát otthonukon kívü l. Kijelentésemme l a legkevésbé sem akarom lebecsü lni mindazt, amit Lengyelország tesz ezen a téren. Úgy gondolom azonban,
hogy még hatalmas feladatok várnak ránk .
Egyide júleg azonban kérdezz ük meg : nem ment veszendőbe a munka tulajdonképpern értelme? S ennek a .veszend öbe menésnek" a gyökere nem
abban keresend ő, hogy elveszett az ir ányító elv, ami a lengyelek - fóleg a
nyugat-lengyelek - szorgalmát és képességét helyes mederbe terelte a gazdaság i életben? Ez az elv az egyszerú bencés rnond ás volt : Imádkozzál és
dolgozzá ll Mert, ahogy a fe lejthetetlen Wyszyns ki kard inál is tanította, a munkának két cé lja van : "A do log megmunká lása és a do lgozó ember töké letesítése . .. Úgy kell tehát végrehajtani, hogy eredményével az ember jobbá
legyen. "
Ez akkor valósul meg, ha gyakorlatba ültetjük át a népek apostolának tanácsát: "Bárm it tesztek, tegyétek szlvböl. mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól kapjátok az örökséget" (Kol 3,
23-24).
Örülök, hogy nemcsak Wyszynski b íbo ros mondása tetszett nektek, hanem
Szent Pálé ís. Legyen is tetszésünkre az Úr szaval Ha szava tetszik az embernek, akkor cse lekedeteit annak szellemében végzi. S ez a fe lada ta mindannyiunknak: a lengyel egyháznak, a jelenl évő püspököknek., akiI< bfborosuk
vezetésével vesznek it t részt, a lengyel pápának (jóllehet a pápa nem lengyel.
hanem egy lengyel a pápa). Az a fontos , hogy lsten szavában mint az igazság
szavában leljük tetszésünket. Mert csak így születhet meg az igazság lelkéból
fakadó te tt, a megújulás. Ezen a vidéken oly sokat beszé ltek a megú julásról ;
ezt kívánjuk mi l s ósZ!intén.
12. Befejezésül a Szentatya fe lszólltotta a jel enlev6 házaspárokat , újitsák meg
házassági esküjüket a fatim ai Szüzanya szobra el6tt.

AZ IR PÜSPö KI KAR NYILATKOZATA AZ AIDS-ROL
Köztudomású , hogy Irországban AIDS-járvány fenyeget. Az AIDS halá los
vírusa súl yos veszélyt jel ent a közegészségre. Az AIDS ugyams halá los betegség, s még nincs gyógys zer ellene. Nem tag adható, hogy riasztó ter jedése az
egész fóldkerekségen nagyrészt olyan tettek és magatartások következménye,
amelyek gyökere erkölcsi visszaélésekben rejlik.
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Az AIDS veszé lye mtndenekelÓ'tt azt követeli, hogyegyüttérezzünk azo kka l,
aktk áldozatai lettek és gondozzuk öket. Törekedjünk arra , hogy utánozzuk a
gondoskodó és gyógyitó Krisztust. Úgy kell YiseU~ed n ü nk az AIDS-tól megfertöz öttekkel, mmt bár ld mássa l, aki súlyosan vagy ha lálosan beteg . A ke resztény közösség legyen mind ig a szeretet jele, fökén t a mellózöttek és a szenvedők számára. A püspöki kar felkérte le lkipásztori bizottságá t, hogy sürgő
sen do lgozza koi, mldyen gyakorlati lépéseket ajánl az Egyháznak, amelyekkel
- küldetése gyakorlásában - segittleti az AIDS áld ozatatt.
A járvány veszélye haladéktalanul követel i, hogy megakadályozzu.k a betegség terjedését. Nagyon szomorú lenne, ha a fenyeg~tő helyzetben megelégednénk csupán azzal , hogy vita tkozzunk: szabadon árusrttlatjuk-e vagy
sem az in~kc ióstúket, i ll etv e meqk őnnyitsük-e az óvszerek forgalomba hozatalál. Ezzel csak elodáznánk a problémák megoldását. Ezek ugyan is so kka l
mélyebbre nyú lnak , s óstintén szembe kell nézn i vel ük.
Az elsö probléma a k ábítószerekkel val6 visszaélés. Trag ~~us erkölcsi,
személ yes, családi és társad alm i következményei vannak, s az egész társadalomnak tudatában kell lennie annak, hogy micsoda veszedelmet [e lent ez
a visszaélés. Országunkban a kábít ószeresek (drogosok) körében harapódzott
el legLnkább az AIDS. Hatékonyabb nevelési programra van tehát szükségünk,
hogy megelőzzük a kábítószerek használatát. Már számosan gondozzák és
kezelik a drogosokat, s megérdemlik, hogy rnunkájukat az egész társadalom
támogassa. De még jelentősebb anyagi és emberi befektetést kell biztositani
ezen a területen.
Az AIDS-szel kapcsolatban legyünk tudatában annak is , hogy mHyen súlyos
veszélyt jel ent a nemi ~szaétés . Az AIDS fellépése mutatja, hogy ez a visszaélés halálos lehet. A szerelem értékes adományának teljes nemi kifejezése
kizárólag az egész életre sz6 16 házasságon be lül megengedett, az élet nemzésére. Az 6vszerek használatának szorgalmazása - egyéb erkölcs i megfontolások mellett - azzal a veszéllyel jár, hogy további ösztönzésként hallhat a
prorn lszkuitásra. Ez a tény pedig önmagában elóseglthetti a betegség további
terjedését. Egyetlen biztos óvszer van az ellen , hogy nemi úton ne szerezhessük meg ezt a betegséget: a házastársak h űséqe egymáshoz, s a megtart6ztatás a házasságon kivül. J:Jetbe vág6, hogy mindez krist álytiszrán álljon elóttünk .
Toisztelettel ad6zunk azoknak a lelkészeknek, orvosoknax, betegápol6knak,
fogházóröknek és minden más személynek, aldk az AI DS-betegeknél és család ju1<náJ teljes itenek szolgálatot. De még többet kell tenni. Ezért kérj ük a
közösség vezetört. hogyegyestilt eröklkel pr6bá ljuk mego ldani azt a számos
társadalmi és vallási probl&mát, amiket az AIDS vetett fel.
Nem akarunk azonban pusztán emberi eszközökben bizIli. Kérjük népünket, irnédkozzon, hogy mélyrehat6 megújulással feleLjünk az AIDS kríziséből
született k'hívásra, és hogy az emberi társadalom megmenekiilhessen ettól a
félelmetes betegségtől.

58

ESZMI:K ~S ESEM~NYEK

A PÁPA HARMADSZOR LENGYELORSZÁGBAN

1987. június 8-14
II. János Pál pápa rnost júniusban harmad ízben látogatott el hazájába,
ezúttal elsősorban azért, hogy Varsóban megnyissa és bezárja a II. Országos Lengyel Euchariszt+kus Kongresszust (az elsőt 193D-ban Poznánban tartották) . A Szentatya először 1979 jÚlliusában, másodszor pedig 1983 júniousában járt Lengyelországban. A Lengyel Államtanács elnöke a püspöki kar után,
az idén jan. 2-án hívta meg a pápát. A lengyel p üsp ökkarl konferencia megfogalmazása szertnt: "Krfsztus helytartójának harmadik látogatása lengyel
földön mpndenkoitól, főleg a hivőktől személyes bevetést és hozzájárulás-t követeI. Rendezni kell lelkrísmeret ünket , fel kell ezttanunk és el kell mélyltenünk
a vallásos életet, ugyanakkor hozzá kell járulnunk a felebarát, a köz java elő
mozdításához. Mindenkinek körre kell rnűködnle a béke és a testvéri bizalom
légkörének megteremtéséhez."
II. János Pál pápa útja során felszltotta a reménységet honfrtársaiban. Az
euchartsztlkus Krisztus szeretetéről elmélkedve, aki a . vég ső ki g szerette
övéit" (ez volt a kongresszus mottója), elmély!tette a hitet, és a testvéri szeretetre, szolldarit ásra, reménységre buzd ított útja kül önb özö állomásain (Varsó-LubHn-Tarnów-Krakkó-Szczecin-Gdyn fa-Gdánsk-Czestochowa-LodzVarsó). Két alkalommal találkozott Jaruzelski elnökkel. Két boldoggáavatásra
került sor : Tarn6wban egy fiatal parasztlányt. a szüzesség vértanúját. Karolina
Kozkát (1898-1914) . az utolsó napon Varsóban pedig Michai Kozal püspököt
avatta boldoggá.
A jún. 14-1 varsói b o I d o g g á a vat á s f s z e n t m i s e h o m l I i á j á b a n (ezzel egyben lezárta az Eucharisztikus Kongresszust). Michai Kozal
alakját m éltatta, akit a nácik 1939. nov. 7-én tartóztattak le több más pappal
együtt. 1940. jan. 16-ig tartották börtönben ; ez idő alatt kegyetlen kinzásokat
kellett elszenvednie. Ezt követően a ladt szalézi kolostorban tartózkodott háziőrizetben , majd 1941 áprilisában az inowroclawi koncentrációs táborba deportálták. ahonnan Dachauba került. Mons . Kozal nagy hittel és keresztény bátorsággal viselte a koncentrációs tábor rettenetét : az éhséget. a kfnzásokat
és megaláztatásokat, amelyekben a lengyel papokat részes Iterték. Legfőbb
gondja volt. hogy másokat vigasztaljon, reményt és Istenbe vetett bizalmat
öntsön szenvedő rabtársaiba. Mons . Kozal járvány következtében títuszt kapott, súlyos beteg lett. 1943. jan. 25-én mérget fecskendeztek vénájába és
néhány percen belül meghalt. (Mindennek tanúj a volt pap unoketestvére, C.
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Koza l.) Holttestét öt nappal később a dachau i tábor krematóriumában égettek el.
.Jme egy ember - mondotta hom iliájában a pápa -, egy a sok közül, ak iben megny~latkozott Krisztus hata lma , a szere tet hatalma - szemben a ha talmaskodás, a pusz títá s, a meg vetés és a gyúlölet őrü le tével. Ezekben a neh éz,
feszü Itség ekkel. ellenségesked éssel , konfli kt usokkal terhes mai i d ő k b e n M.
Kozal legyen a m.i véd öszeru ünk : a ma·i és a j övő ne mzedé k e lőtt tanúskod jon
ar ról, hogy milyen végtelen a végsÓ'kig szere t ő m i Urunk J ézus Kr isztus kegye lmének hatalma."
Ugyanebben a homl ll éban a Szentatya így foglalta össze a lengyel Eucharisztikus Kongresszus üzenetét : ..Kr isztus ellentmondás jele - szeretet. Az
ember oldalán marad a végSÖkig . (. . .) Ma Varsóban és egész Lengyelo rszágban megvallj u:k ezt az Euch a ~is z t iára vona t kozó ig azságot. Megvalljuk a róm ai,
ant lech jai. jeruzsálem i , alexandriai és konstantiná poly l egyháza k1ka l (. . .) A
Litván iában és Fehémroszországban, Ukra jnában és Kievben , a nagy Oroszországban, a szláv és nem szláv testvéreink területein , a Cirill és Metód által
meglátogatott földeken és az eg ész Európában éló egyházakkal. Az amerikai
földrészeken , ahol most készü lnek az evangélizá lás 500. évfo rdulójá ra; Afri'kában és Ázs iában, a tengerek-óoeánok rnlnden szigetén és sziogetcsoportján."
Ot alk alommal i'ntézett szózatot az egyházi h!,erarch ia (p a p o l< és püspökök) tagjaihoz és a s z e r z e t e s e k hez. Mi,ndjárt az elsó nap kifejezte
örömét, hogy oly sokan felelnek Kr isztus végsö ktig vállalt szerétetére életük
teljes fe láldozásával a szemlélódókolostorokban . Másnap egyházmegyés és
szerzetes o rakónusoknak szolgálta ld a pap i fe lhatalmazás és küldetés szentségét. Kiemelte . hogya szenteléssel a hívek ált alá nos papsága nyer i el a lelkükiben a Szemléle k új pecsétjét. Ugyanakkor hangsú lyozta. hogya papszentelés által a szentm lse ünnepléséve l áll an dóa n fel kell ébreszten iük a hívek
közösségeiben az ált alá nos papság tuda tát. " Felad atuk : szolg áln i Istennek és
az embereknek. A lengyel milleneum bíborosa (Wyszynski) börtönben vetette
papírra: " .. , itt is gyakorlom pap i küldetésemet. Nyomorúságom - lsten kegyelméből - nem akadályoz abban , hogya legértékesebb j avakk al szo lgálhassak
az embereknek. Igy jár el Kr isztus - a nép megvetettje - a mai napi .g: övé i
kö réból kisza:k ftv a, meg verve, az utca sarától piszkosan, leköpdösve ... S
még is ó váltotta meg a világot . . . Még akk or ts, ha a világ kiigúnyol ta M6I9váltó ját. Mil yen köze l halad egymás mellett a két út i Erótlenségem tá masza
a szentségi kegyelem; Jézus erótlens ég ét ist ensége támog atta ... Hadd nevessen a világ , csak a megváltás múve tel jesedjék bel " (Wyszynski : Feljegyzések a börtönből , Párizs , 1982).
Júnrus 1O-én ismét Wyszynski bíborost idézte a papoknak és szerzeteseknek : "Azá ltal , hogy lsten népének szolg ál atára rende lt, tulajdon ává t ett. Testünk és lelkünk minden erejével szolgál ju k teh át a népet, amelynek joga van
életünkre, papi szemünkre és ajkunkra, áldozatot bemutató kezünkre és apostol t lábunkra. Használjuk ezeket a teljes fel6rlódésiog, szünteleoül szenteljük
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magunkat a munkánknak, amíg tart a nap . . . Lisowski püspök papszentelés
közben halt meg a tarnowi székesegyházban . Mtlyen mély benyomást gyakorol
az Uyen halál a fiatal papokra" (Wyszynski biboros: Levelek papjaimhoz, Párizs, 1969). "Ez a magatartás felel meg a 'lengyel papok hagyomány ának és hazánk lelkipásztori szellemének valamint azo k énak. ak'bket a nemzeti rabság
idején Szib éri ába sz áműztek . vagy a legu tolsó megszállás idején náci koncentrációs táborokba vetettek. Ezek a papok osztoztak népük sorsában , minden megpróbá lta tásában közel álltak hozzá, s közelében maradnak ma is.
Hányan tartoztak sora ikba, hány nevet k&lIene em lí ten i? Meddig nyúlik névsoruk? Egészen bizonyosan Jerzy paptestvérünkig, akl a varsó i Kosztka Szent
szentsztö plébánián múködött. - Valóban drámai helyzet áll na e lő , ha a papok életszinvonala rnentes ltené öket azoktó l a mindennapi csapásoktól, amelyek gyakran érik a világ iakat : érzelmi el idegenülés születne a papok és hivek közölJt. A népből és a népé rt vagytok I Ne feledjétek, hogy annak az Egyháznak nevében léptek föl , amely ik ma különösképpen hangsúlyozza elk ötelezettségét a szegényekkel."
Másnap a teo lógusokhoz in téz ett beszédet. Felkészü lésük egy tk sark köve
a tudományos képzés, a másik pedig Krisztus te ljes követése . " Hagyj atok el
tehát míndent, hogy öt követhessétekl Az őszinte önátadásban találhatja meg
a pap önazonosságát (Ldentitását) s helyét az Egyházban valam int a társadalomban ." A mai fiatalság - folytatta a Szentatya - külön nehézséget tapasztal ezen a úton : nehezen köti le magát visszavonhatatlan készsége l, alig mer i
magát elkötelezni az tgazságnak. Pedig enélkül nem tesznek képesek biztositani a világi hívek k özrern űk ödés ét.
A pápa látogatása utolsó estéjén találkozott a I e n g ye I p ü s p ö k i
k a r r a I . Beszéde elején egy k!is sta t iszt ik át nyújtott. (Jelenleq a leng yel
főpásztorok száma 97, ebból 67 segédpüspök és kett ő kiérdemesült.) Ezután
arról szólt, hogya lengyel egyház elfogadta a századi kihívást, azt, amelyet
a dia lektikus marx izmus ideológiá ja jelent. Az egyház nem törődhet bele abba ,
hogy az emberek elfogadják az at eista oideológiát, amely szerint maga lsten
is az ember terméke, és a vallás elidegenítl az embert. Az egyház a Zsinattal
válaszol a modern világ kih lvására, állítja az Isten re, Krisztusra és az emberre
vonatkozó igazságot ; szemben a materia lista dialektika ismeretel méleti és
rendszertani törekvésével, amely az emberi személyt és mlsztéríum át az anyagra akarja lefokozni. Nem, az ember nem pusztán a társadalmi-gazdasági viszonyok tükröződése , nem a közgazdaság felületi je lensége , hanem teremtő
alany. természetfefetti hivatással rendelkező személy.
A pápa a püspökökhöz intézett beszédben kitért arra , hogya Lengyel Népköztársaság hatóságai az utóbbi években azt javasolták , hogy formálisan felveszik a dip lomáoiai kapcso latokat a Szentszé kJkel. A Szentatya megemlítette.
hogya lengyel püspöki kar kedvezően nyilatkozott a diplomáo iai kapcsolatok
esetleges felvételéről. De bizonyos körülményeket, feltételeket meg kell fontolni. A Pápa ezeket a pontokat sorolta fel :
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1) A Szentszél< és Lengyelország d'rplomácial kapcsolatainak hosszú története van ; egyik legrégebbi nunciatúrár61 van sz6.
2) E kapcsolatok.nak nemzetközi Jellegük van: nem a lengyel állam és a
Vatikánállam, hanem a lengyel állam és a Szentszék közö tti kapcso latok fe lvételéről van sz6, és ez az ország püspöki karával való kapcsolatok rnegszllárdu lását is ér.nti.
3) Lengye lországban a kat olikusok a lakosság túlnyomó többségét alkotják, ezért természetszerúnek túnik, hogy a Szentszék diplomáciai kapcsolatot
létes ilsen egy katolikus orszá ggal. E kapesclat hiánya a nemzet kárára van.
Végül idé zz ű n k a pápa repülőtéri b ú c s ú b e s z é d é b ő I :
. Egyszer ezt mondottam: Lengyelország a nehéz kik1 ívás hazája . Ez a kihívás j ell emzi történelmünk menetét, ez hatá rozza meg Lengyelország he lyét
a nemzete k család jában, Európában és az egész fö ldön. A Zsinat szavaival
azt mondanám, hogy hazánknak a nemzetek együttesé'vel azon kell táradoznia,
hogy az emberek élete Lengyelországban egyre emberibbé, egyr e emberhez
méltóbbá vá.jék.· A Szentatya szerint e folyamathoz az i rányelveke t megtaláljuk XXIII. János . Pac em l n terris " körlevelében is, amely a következők
ben je Jöl4 meg a béke alapját képező a lapvető jogokat : jog az igazsághoz, a
szabadsághoz, az igazságossághoz és a szeretethez. Valamennyi megfelel az
ember természetének és személ yi méllóságának. Ezek miflden igaz+ hala dás
feltétele!. nemcsak a lel'kl, hanem a társadalmi-gazdasági feJlódésé i s. Végül a Pápa megismételte VI. Pál szavait: . A virágzó és boldog Lengyelország a béke és az eu röpai nemzetek j6 együttmüködésének érdeke. Ez az én
j6kfvánságom most búcsúzásomkor. "
Sz. F.

SZENVEDO ISTEN -

SZENVEOO EMBER

A szenvedéselrnélet - kiétségtelenül - a teológia egyik leg nehezebb,
ugyanakkor a leg szebb ~az s á g o k at rejtegető tan ít ása. A m á r t í r i u m az
a földi s ugyanaklkor transzcend entá lis mező , ahol az emberré lett lsten és a
fölmagasztosu ló ember - részbe n -azonossá válik.
Hittudományi szaknyelven abszurd itás azonosulást emlegetni lsten és emb er között, de a misztérium nemcsak csod át jelent, hanem bizonyos korlátlanságot ts, s ezt a k ö ltők és az apostolok tud ták a leg jobban. Példaanyagunk
forrása éppen ezért a Szentfrás és a költészet, mert mindkettőt látnokok hozták létre. Erre tan ít a legnagyobb látnok, Dániel : " Akkor az érteni tudók ragyogni fo~ak , m'nt a fénylé égbo lt, 5 akik igazságra tanit ottak sokakat, tündökölnek örök:kön örök:ké, miként a cs illagok (Dán 12.3).
Kiindulópomunk akövetk.ező tétel : lsten nem csupán az emberek fölött
álló világ szellem, hanem az embe rben is élő, az embert szerető 5 vele azono-
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sulnl klv ánö egyetlen Létezc5. Szeretetét a végtelenség irányába fejti ld, de
megtestesüléserévén a végest is ismeri. A velünk azonosuló képessége a
szenvedés árán te ljesedett be.
Avagy miért küldte a földre a Teremt6 egyetlen fiát?
Miért Ieszlttette keresztre az árta tlanságot?
Cél ja lett volna a puszta szenvedés? A halál?
Nem. Ha az lsten rnlsztéréurn át keressük, ha a Mindenható végtelenségét akarjuk véges, gyarló, t61e kapott eszközökkel (nyelv, gondolat) körülIrni, az Eucharisztia harmadik, legmélyebb mozzanatát, az áldozatot kell megragadnunk.
Itt értjük meg, hogya Teremtóvel azonosulni Idvánó ember s az emberré vált
lsten közös, - mai termmológiával - kommunikációs jel rendszerének kulcsfogaima : a szenvedés.
A fogalom ilye n szerű értetmeZ'ése nem ls annyira a teológiában mint inkább
költészetben kapott kü lönleges hangsú lyt . Dsida Jenó (ebben az évben lenne
80 éves I) K r i s z t u s versében lehámozza az Ddvözltö alakjára rárakódott
szépltö, éppen ezért könnyen hamls ü ö, ferd ltő rétegeket, s az i9azit, a keresztet viselőt, a kereszthordásra alkalmas Istenembert állitja elénk:
Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamíelt ásnak érzem vona lait , szlnett, sohase
tudlak ilyennek elképzelni', amilyen it t vagy.
Ilyen ragyogó k ékszeműnek. ilyen jóllakottan
derűsnek. j,Jyen k itelt arcúnak, Qlyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
I:n sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszeru
voltá l, szürke , fárad t és hozzánk hason ló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötrő aggodalmald horizontján már az eget
nyaklosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
sz ólaoí kezdtél. Megtépett és szrnehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, szél tól-napt ól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúl t a sárgaság s két
parázsló szemed ból slstereqve hullottak
borzas szakálladra az lsten könnyel
Szenvedésében és elesettségében "hozzánk hasonló" tehátl Az Újszövetség legnagyszerűbb és legcsodálatosabb eseménye, az lsten megtestesülése
nagy meghasonlást idézett elő, s kétfele osztotta a Iolválasztott népet is, pedig
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nincs ellentétben az ószövetséq tanításával. Isten bizonyos értelernben a
saját lelkéból teremtette a világot ("Isten lelke lebegett a vizek fölött", Ter
1,2), s az embert nemcsak saját képmására, hanem h a s o n I a t o s s á g á r a
ts ("Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá", Ter 1,26). A
megtestesülés mlsztér luma tehát nem teljesen újkeletű elgondolás : tulajdonképpen minden ami létezik, a Szentlélek ösforrásból eredeztethető. Főként
ped ig az ember rendelkez ik "isteni szjkrával " , csakhogy az gyarló, véges és
a bún , a pusztlt ás irányába távolodott el Istentói, az ósm intától.
A szenvedés egy Lk legfőbb gyökerét itt kell keresnünk. Az iszonyatos pusztftásokat, traqédi ákat, végzetes katasztrófákat téves fe ltétlenül lsten büntetésének és csapásainak tartani. Az emberi gyarlóság és a helytelenül használt szabadság arra vezeti lsten teremtményét, hogy túllépjen saját s a Gondviselőtől Icijelölt feladatkörén, s a kapott talentumokat sokszor ellentétes
irányba használja föl. Jézus éppen azzal váltotta meg az embert, hogy szeretetból - vagy is szabadon - mínden fenntartás és korlát nélkül vállalta az emberi sorsot, a teljes önátadást Istennek. Ebbe pedig beletartozik korlátozottságának elfogadása, beleértve a ha lált ts. Ennek kend őzetlen valóságát festi
meg Dsida Jenó Krisztus verse.
lsten FLa a jóra t örekvő ember örök pozitiv modellje lett, az a nemes embereszmény, amelyről a költ ő szólt, s akit követni mínden korban a legszebb
és a legnehezebb. Ezért vannak és lesznek apostolok és szantek. akjk Jézus
nyomdokába 'lé pve az emberiség jobbi'k felét úgy vezetik a jóra és nemesre,
hogya másik , a búnösebb feléért t ölvesz tk a keresztet.
A búnnel kétféle értékrend alakult ki az emberi világban : egy negatív, amelynek forrása a hatalom (mindenki uralomra törl), s egy pozltlv, amelyet az
evanqéllum h'i rdet, s amelynek alapja az önfeláldozó szeretet. A negatív értékrend szimbóluma a husáng; a pozitívé a kereszt. Vörösmarty hires rapszódiájában a negatív értékrend elhatalmasodását látja, s az a szörnyű gondolat
kínozza, hogy mjnét alkalmatlanabb valakoi a hatalom gyakorlására, gyilkos
indulatai révén annál esélyesebb a fölülkerekedésre :
"Mintha újra hallanók a pusztán,
A lázadt ember vad keserveit,
Gyilkos testvér botja zuhanását,
S az elsó árváíc slrbeszédelt" .
Az áteredő bűn következménye a testvérgY1i1kosság; az Istentói kapott nagy
kal'i.zma a szetetet. mert O maga a Szeretet. A kettő párharcában emberi világunk öntörvényűsége éppannyi ra felfedezhető, mint a Gondviselő rrrinden
disszharmóniát végső fokon feloldó bölcsessége. A husáng ellentéte a kereszt, éppen ezért a "gyilkos testvér botja" ellen csak a szenvedést is vállaló
szeretettel küzdhetünk. Fájdalmasan szép a gondolat d ialektliJkája: a jóért
vállalt harc ára a szenvedés. Istenfia, Jézus vállalta ezt a szenvedést, s ha
találkozni akarunk vele, látni akarjuk öt, nem távolodhatunk el a kereszt aljá-
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ból. Kányádi Sándor F á t ól f á i g versének eltévedt kLsgyermekében az emberiséget véljük fölfedezni. Lovait keres i a gyermek; fától fáig lopakod ik; fél;
retteg; az irányt rég eltévesztette: hallqatózlk: figyel ; fogadkozi'k; átkozód ik;de eljut a feHsmerésig. Megv Hágosodük e lőtte az emberi sors minden trag vkus
borzalma és szépsége , az emberi k üzdelern ára:
..anyatej
hangyatej
ecet"
Föld i anyától származunk, s önfeledt boldogságot ez az " arasznyi lét " (Madách) csak a gyermekkorban ad. Ha ad (anyatej) . I:letünk hosszabbik fele küzdelmekkel terhes , ha a föld sója akarunk lenni. A hangyák a föld gyomrából
hozzák felszínre az ízeket (hangyatej) , sha követnt akar juk a krisztus l tan ítást ("T i vagytok a föld sója. Ha a s ó ízét veszt l, ugyan mivel sózzák meg?
Nem való egyébre , mint hogy kidobják, s .az emberek eltapossák." [Mt 5,3]),
úgy kell vállalnunk az önfeláldozást, hogy esetleg azért sem jutalmat sem elismerést nem kapunk. Azt ka pj uk, amit Urunk kapott a kereszten (ecet) , mert
csak így oldód ik fel a jó és a gonosz párharca. Más szóval: Minél több a kereszt a földön, annál kevesebb husáng emelkedik a magasba . - Legyen az
bot, gépfegyver, h~drogén- vagy neutronbomba, lézerágyú vagy maqzatelha]tásl
MHyen tehát az lsten? Milyen formában, alakban, fényben és árnyékban ,
lángoszlopban vagy sötét felhőben képzelhető el?
Jézus többek között az ért js jött el hozzánk , hogy gyermeteg képze lgéseinkből kigyógyítson . Sem a nép i vallásoság - különben értékes - hol jóságos, hol haragvó férf ialakja, sem a képzőm űvészet sugallta szakállas " öreg
lsten" képe nem kiie l é g í t ő a mai modern ember számára. Ha valakl vallásos
és hithú keresztény, az nem azt jeien N, hogy le kell mondania a korszerúségről. Ellenkezőleg. A leghaladóbb felfog ásba és fogalomrendszerbe kell beépí tenie a Mindenható eszményét és alakját, még akkor ,is, ha korábbi, földi,
tehát halandó képzeteket kell eltemetole. Il letv e azokat másokkal t őlcse r él
nie. Isten tőlünk függetlenül akkor is létez ik, ha bennünk állandó a képzetek
és képzelgések metamorfózisa. Gyarlóságunk egyik tünete éppen az, hogy
így vagy amúgy vélekedünk 'a tökéletességről , elismerjük vagy eldobjuk azt,
kommentá ljuk vagy bonco lgatjuk, s m érícsk éljük a megmérhetetlen!. A költő i
érzékenység ezt a folyamatot is érzé keltet i. Ezért érdemes visszatérni Kányádi
Sándor vúlágképére, annál i:s in kább, mert kortársunk, s a l l rai rezdü lések a
bennünk végbemenő folyamatokat jelzik, mlnt érzékeny szeizmográfok. I s t e n
s I r j á n c ímú két szakaszos versét idézzük:
"Oltem az lsten sirján,
megkönnyebbülten:
enyém a lelkern s irhám,
megmenekültem.

s
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Fölálltam, s visszarogytam,
nem volt ahová mennem,
erőm se volt, a harcban
megöregedtem. u
Ime, századun k emberé nek lel>k>i rön1Jgent elvéllelel Örök eszményeket elt e mető vak lendületében elju tott lsten tagadás áj.g, de ez a végső elrugaszko-

dás ro kkantt á, teh etetlenné és öreggé tette . Talán negatfv jelrendszerre l, de
nagy meggyő z ő erőv el bizony ítja ez a két st róf a, hogy ls ten nélkül ntncs élet
az ember számára a föl dön, s ha mégis megtagad ja öt, erejét és távlatait is
elveszíti.
Van a Kányádi-éle1müben egy nagy vers , amelyben a bennünk élő Istenképnek nem a negatí vj át hanem az ellenkezőjét, a pozitivját találjuk meg.
Ez a prózavers a X C. z s o I t á r.
Olyan a hangu lata , minltl a még ótestamentlJmi ~d óket élnénk. Kilencven
valah ány éves öreg asszony ..szégyelln ~valóan hos szú élete" miatt restelkedik, s várja tü relemmel, hogy magához szól ítsa az Úr. De add'lg is fáradhatatlanul jön, megy, do lgozik, ap.ró bünökközt bo tladoz jk, s gyarló földi életét
épp olyan ter mészete snek tartja, rnint hitét, amely rend íthetetlen, vagy a túlvilági lét et, amelyhez életkora miatt oly k özel áll. Az ö egyszerü lelke számára
a hit azonos az Istennel, s Jézus a megtestesü lt hit. E z m e g g y ő z ő d é s k é n t é I b e n n e, nem e lvont teológ iai téte lként, ahhoz 6 nem ért, banern
népi b ölcsesséqe n alapul. I:let-hit-ha lál-lsten fogalmak k özt pontos és violágos
a határ, még.is egységes egésszé áll össze a négy szféra. Hit nélkül nkics
élet, s halálunkkal úgy lépün k az Úr elé, hogy az természetes és orqan ikus
mozzanata a megváltott embe r életének. Ez akikor derül k l, am 'kor a X C .
z s o I t á r öregasszonyát megé rin ti a halál angyala , s le fordul válláról a zsák,
az élet terheinek szirnb ölcma :
" - A pap oda van a vásárra, csak ho lnap vagy
holnapután jön meg - szuszogta a zsákot letéve
az árvára lév endö hosszú, száraz ember.
- Akkor megvá rom békességgel , mégsem járulhato k
úrva csora nélkü l az Úr szlne elébe. Harmad nap, mire a ti szt ele tes megérkezett,
az Úr érette megtöretett teste már sehogy sem
akart lemenni a torkán.
- Jaj, de szégyellem, tiszteletes úr, nem,
nem tudom megrágn i már az Úr testét sem.
- Rágott már maga épp eleget, anyó, megbocsátja
ez egy szer az lsten .
Ugye meg, ugye meg. Mlnden~i megbocsát. - S már
ment i s, zsák nélkü l, és olyan könnyedén, mint egyszer lánykorában .
Az ösv ényei még vártak egy darabig , aztán
kezdtek lassan füvesednk "
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Az emberélet végén&k és a túlvilági lét kezdetének ezen a sorsdön tő határmezsgyéjén, szájában Krisztus megtöretett testével oly nyug odt, oly békés
és 'könny&d ez a sokat szenvedett, egyszerü lélek ("E ltemette férjét, két
fiát . . ."l, hogy csak megrendü lten hajthatunk fejet a hit nagysága elótt , és
sóvárogva kérdezhetjük : mi a tit ka a lélek béké jének. A kö ltói és egyben keresztény i válasz: a m e g t ö r e t e t t s é g . Megfesz ftt etett értünk az lsten
fia, s megtöretünk m1 magunk is naponta földi életünk folyamán. Testünket
szenvedés gyötri, lelkün ket kisé rtések csábitják, de ez az út vezet afe lé a
határmezsgye felé, ahol talál kozhatunk a Teremtóvel, s a a Krisztus áldozatával egyesült m á r t i r l u m b a n megl'isztu lva mondhatjuk a prot éta szavaival: "Ti szta vagyok és n incsen semmi, b ű n ö m , mocsoktalan vagyok, nincsen
bennem vétek" (Jób, 33,9).
Pánczél Gábor

II. JÁNOS PÁL PÁPA PIO ATYA SIRJANAL
1987. május 23.

ll. János Pál pápa május 23 és 25 köz ött megl átogatta az itá li ai Apulia tartomány Cap itanata vidékét, a Foggia-Bovino fó&gyházmegyét. Elsónek az olasz
cs izma sarkantyúját magába fog laló terület vi lágh(rű zarándokhelyét, San
Gi-ovanni Rotondot kereste fel , hogy lerója tiszteletét az éppen száz éve, 1887.
május 25-én született kapucinus szerzetes, az életszentség hfrében elhunyt
Pio atya sirja előtt.
A Krisztus sebe iil: 50 évig hordozó ISIte n szolgája 1968. szeptember 23-án
té rt vissza az Úrho z. 1969 novemberében , 14 hónappal halála után, Cunali,
Lacera püspöke és Manfredon'ia apostoli kormányzója meg indította a boldoggáavatást elókészitő egyh ázmegye i eljá rást. A bo ldoggáavatási eljárást 1983
márc iusában kéreimezte Manfredon ta-Vieste érseke, Mons. Valen tino Vailati.
A lengyel püspöki kar akkori elnöke, Wyszynski, bíboros és többek k özött
Woytila bf bor os alái rásával 1972-ben levélben kéreimezte VI. Pál pápét, hogy
i nditsa meg Pio atya boldoqqáavatásl perét, mivel a kapucinus szerzetes életszentségének hire Lengye lországban is széles körben elterjedt.
A Szentatya harmadízben látogatott el a garganoi zarándokhelyre . Elóször
1947-ben, római teológiai tanulmánya idején, amíkor személyesen találkozott
Pio atyával, másodszor - már mint krakkói bíborosérsek - 1974 novemberében érkezett San Giovann i Rotondoba, hogy szentrn isé t mutasson be a szentéletü szerzetes sirjánál. Ez alkalommal látogatása a 23.000 lakosú városka
" Ant onio Massa" nevű sportpályáján kezdődött, ahol Szentm isét mutatott be
mintegy 50 ezer hivőnek . Ar ra buzd i totta öket, hogy min dlQ legyenek méltók
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Pio atya tanúságtételére, amelynek során városuk nemzetközi hirnévre tett
szert.
A pápa ezután a Kegyelmek Anyja szentély új templomába ment, ahol a
nagy ferences csa lád miJntegy 850 tagjával, férfi és nő szerzeteseivel talátkozott.
Hozzájuk i nt ézett beszédében méltatta Pio atya rendkivü li tulajdonságait,
amelyekkel tökéletesen megva l6sí totta a lelkipásztori, szerzetesi hivatás követelményeit. A pápa nagy örömét fejezte kl ezért a talá lkozó ért. mive l San
Giovan ni Rotondohoz az említett személyes em lékek fűz tk. A Kegyelmek
Anyja szent ély a köze lmú ltban nagy lelki kisugárzás központjává vált a kapucinus szerzetes működése révén . Hiszen hogyan is valósu lhatott volna meg
műve másképpen , mint az állandó kegy elem hatására, amely Márlán keresztül
árad ki a békét és megbocsátás t kereső tömegekre.
Pio atya ~isztelte a Szűzanyát, a papok édesanyját, ak·inek sajátos szerepe ,
hogy Fia l e g m a ga sa bb re n d ű példájához hasonlóvá tegye öket. Krisztus utánzásának vágya különösen erős vo lt Pio atyában. Szelíd lelkű volt k!isgyermek
korátó l kezdve, s már 15 éves korában megkapta Istentől azt az ajándékot,
hogy tisztán lássa életét. Viosszaemlékezve erre az ldőszakra Pio atya Igy mes élt : "A biztos hely, a béke menedékhelye az egyházi csapatok seregében
volt sz ámomra. ~s hol szolgálhatnálak jobban, Ó Uram, ha nem a kolostorban
és Ass isi szegénye zászlaja alatt? Bárcsak Jézus megadná nekem a kegyelmet , hogy Szen.t Ferenc méltó fia lehessek, hogy rendtársaímnak példát mutathassak." Az Úr meghallgatta kérését elvárásain felül ls. Mint szerzetes nagyl el k ű e n éltea kapuc inus testvér életét, s csodálatosan megvalósltotta a pap
eszményképét is . Igy különös módon befogadta és megvaJősftotta a katolikus
papi hivatás két szempontját: egyrészt a képességet, amellyel a pap az Úr
testét és vérét konszekrá lja , másrészt a hata lmat, amely képessé teszi a bű
nök megbocsátására. Pio atya életének vajon nem az oltár és a gyóntatószék
vo lt-e a két fő pólusa? Papi tanúságtétele igy értékes és i d ősz e rű üzenete t
tartalmaz.
A Szentatya azzel kapcsolatban emlékeztetett rá, mit tanít a II. Vatikán i
Zsinat az egyháZ'i rend szentségéről a Presbiterorum Ord inis határozatban.
Mege rős ít i a papi hivatás a lapvető és örök értéke it, amelyek Pio atya alakjában olyan kiválóan megny~vánu ltak . A szent szolgálat alapvető vonása, amely
jól f e li-smerhető Pio atya életében is, az, hogya pap engesztelésül az emberek bűneiért, áldozatként aján lja fel magát Krisztusban és Krisztussal. A papnak nem szabad szeme elől tévesztenie kü ldetése klasszikus meghatározását,
amelyet a zsklók:hoz írt levé l tartalmaz : " Mert rninoen főpapot az emberek
közül választanak, és arra rendel ik , hogy az lsten tl'tszteletében képviselje az
embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért " (Zsid 5,1-2).
Ez a meghatározás tükröződik a zslnatl tanításban : "A szentségek szolgálatában , de kül ön ösen a szentm iseáldozat bemutatás ában a papok kiváltságos
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módon képviselik Kr isztust, aki önmagát adta áldozatul az emberek megszentelésére." (P. O. 13)

Ez a felaj ánlás az eucha riszt ikus áldozatban kell , hogy feginkább kifejeződjék.
Ki nem ernlékszjk arra az odaadásra, amellyel Pio atya át élte a szentmisében
Kris ztus szenvedését? Nagyra értékelte a misét, amelyet . rett enetes mlsztériumnak" nevezett - az ember üd vösségének és megsze ntelésé nek döntó
piHanata a Keresztrefeszített szenvedéseiben való ré sztvéteI által. A misében
Pio atya számára berma volt az egész Kálvária. Ez volt életének és rn űk öd é
sének tengelye és középpontja, a ..forrás és a csúcspont" .
Eb b ő l a Kriszt us áldozatában való szetetetteljes részvételbő I merf te lle azt
az odaadást, amelyet a bűn köte lékébe gabalyodott lelkek, az embe ri nyomorúság iránt tanúsított. A pápa ezután ismét Pio atya élete és a zsinati tanítás
közötti összhang ra hívla fel a ferences szerzetesek figyeimét. MInt rend jének
alázatos tagja engedelmesen fogadta el a kegyelem és a vi.gasztalás lelkét,
amel yrő l maga a zsinat beszélt; vagyis azt a lelket, amel y lehetövé teszi a
lelkipásztor számára , hogy tiszta sziwel segitse és vezesse lsten népét.

Egy mási1< zs'natl tan ításnak megfelelően Pio atya különösen arra törekedett, hogya lelkeket az ajándékok és karizmák felfedezésében és azok gyümölcsöztetésében segitse, amelyeket lsten kedve szerint osztogat titokzatos
szabadságáb an. Ebben is példaként állhat sok pap számára ; saj átos külde tésükhöz híven növeljék testvéreik szolgálatát különösen az éle tszentség elórnozdltása és a szent hivatások érdekében . A szentségek kiszo lgáltatása nem
lehet hite les az emberek szemében , ha a pap nem tesz el eget a testv éri szeretet követelményeinek. TudjLtk jól, hogy Pio atyának milyen éle s volt az igazságérzete, m}lyen részvétet érzett a szenved ök i ránt , rnennylre elkö t elezte
magát érNilk értékes és nagy lelkű munkatársai seg itségéve l. . Úgy tűn ik , mondta Pio atya - hogy a Jó isten sok kegyelmet árasztott lelkembe, hogy
nagy részvéttel legyek mások nyomorúsága i ránt, k ű l ön ö s tekkitett el a szegén y nélkülözókre. Ha va la kiről megtudom, hogy lélekben és tes tben meggyö tört, mit nem tennék az Úrnál azért, hogy megszabadítsam bajai,tóll Csak azért,
hogy üdvözülve lássam, magamra vállalnám szívesen minden gyötrelmét,
átadva javár a a szenvedések gyümölcsen:, ha az Úr nekem ezt megengedné."
II. János Pál pápa beszéde végén a ferenoes szerzetesekke l együtt megköszönte az Úrnak, hogy nekünk ajándékozta Pio atyát ebben a megpróbáltatásokJkai teli évszázadban. Isten és testv érel +ránti szerete tében nagy reménység jele nemzedékü nknek; mJnden~ it - főleg a papokat - arra szólít fel,
ho gy ne hagyjuk egyedül szeretetkiü ldetésében.
A Szentatya beszéde után knába mé lyült Pio atya sírj ánál. majd a szent ély
rneltettt kórházat kereste fel, amely a szentéletű kapucinus lelIcipásztor i t ör ödésének egyik kézzelfogható emléke . A Szenvedés Enyhítésének Háza az ő
kezd eménye zésére jött létre 1956-ban. Plo atya szándéka szerlnt ebben a kór-

69

ház-városban a legigényesebb technikai berendez ésekkel együtt meg kell valósulnta a ferences lelkiségnek; legyen az lma és a tudomány szintere, ahol az
emberek rátalálnak a kereszten függö Krisztusra. A 900 férőhelyes modern
kórházban ma 1300-an gondoskodnak a betegek gyógyftásáról, ápolásáró l. Az
épület előtt összegyült mi,ntegy 3.000 személynek - köztük a kórház személyzetének - a pápa többek között azt a jókívánságát fejezte ki, hogy Pio atya
szándéka szertnj mindig a kölcsönös testvéri szeretet vezérelje a Szenvedés
Enyhftése kórház tevékenységét.
V.M.

KATOLIKUSOK TALÁLKOZÓJA DREZDÁBAN

Drezda, az Elba völgy kiszé lesedésében, 530.000 lakosával a Német Demokratikus Köztársaság harmad ik legnagyobb városa. Christian Andersen, a
mesemondó 1831-ben Igy nyilatkozott róla: "Beértünk az óvárosba, az igaz i
Drezdába. A Brühl-terasz széles lépcsője balra, a katol ikus templom jobbra
és előttünk a kapu , melyen keresztül a tulajdonképpeni városba jutottunk. A
város maga barátságos invitálással hatott rám, rögtön otthon éreztem magamat ... " Hasonlót mondhat a talá lkozó 120.000-nyi résztvevője ts. öntudattal,
teli reménnyel, az Egyház rránt'i hüséggel érkeztek ide a két egyházmegyéből
(Berlin, Dresden-Mefssen) és a négy Apostoli Adm~n isztraturából (Schwerin,
Erfurt-Meiringen, Magdeburg és Görlitz) a hívek. A Német Demokratikus Köztársaság 17 millió lakosa közül 1 miUió 200 ezer a kato lil<ius. A külföldi vendégek: Ratzinger és Macharsky kardináltsok, Karj Berg salzburqt érsek és
püspökök Győrből, Mainzböl, Zágrábból és Bukarestből.
A találkozó mottója: "Gottes Macht - unsere Hoffnung". "Isten mindenhatósága - a ml reménységünk".
K~magasló esemény volt az ünnepi mezőn tartott szentmise júl ius 12-én.
Mefsner kard inál is, a Püspökkari Konferencia elnöke beszédében lciemelte,
hogy az Egyház nem a jámbor lelkek megörzője , hanem világegyház, ami azt
[elentl, hogya vHágért van. A hit változhat az ember arculatán, s Igy az ember
által a világén ls . Kétszer is elismételte a kard inális: "Mi keresztények nem
akarunk prilVilégiumokat, de akarjuk a lehetősége t, hogy a világnak szolgálhassunk. " "A keresztények - ebben az országban - tehetség üIret és képességüket a társadalom javára kívánják forditani anélkül, hogy más cstllagot
kelljen követn iük, mint a Betlehemit. "
Reményének adott ',f ej ezést, hogy amint ez más országokból lehetséges,
a jövöben a Német Demokratikus Köztársaságból <is zarándokolhatnak Rómába
a hívek és találkozhatnak a Szentatyával. "Reménységünk nemcsak a püspökök egyházpo Htikájában van, nem is csak az egyházmegyék alapitványaiban,
nem a pasztorális konferenciák paplrjaLban, hanem sokkal Inkább lsten minden-

70

hatóságában, ami csak egyik neve az ő szeretetének." . Hogy ls ten mindenhatósága a mi reményünk, annak láthat6vá kell lenn-e a csa ládban , a közösségekben és a társadalomban. Nem kell és nem is akarunk csupán szernl étöl
fennlisben szavának hazánk történetében , hanem munkatársat. "
Újdonság volt, hogy az NDK televiziója naponta hírt adott a tal álkozórö l :
utolsó este pedig 25 percig tartó összefoglalót valamennyi programból.
Az első napon volt a I e I k i P á s z t o r i t a I á I k o z Ó . Papoknak, d iaés föbb beosztásban álló világiaknak Ratzinger k.ard inális tartott
3 előadást a luttedrátisban a hatalom evangéliumi értelméről. Este Stat ic vo tt
a katedrális előtt az egyházmegye püspökének, Gerhard Schaff ran nak veze tésével. Utána 22 órakor completorium a katedrális0an .

kónl1So~

Szombat, júllus 11-e volt a találkozás napja . A város 15 templomában szentmisék voltak a délelőtti órákban. 9 órakor a St. Marien temp lomban Pataky Kornél győri püspök cetebr átta a szentmisét. 10 órakor a katedr áfISban a megyéspüspök és 10,30-kor a Szent Kereszt templomban Me isner kardirums. Az evangéliokusok és ortodoxok saját templomaikban végezték ist entIszte letüket. Papjaii<: részt vettek a péntek esti Station is , aho l beszédet rnondottak a kereszt jelentőségéről, az abban rejlő istenf megvá ltásról és üdvösségről.
Szembeötlően sok fiatal vett részt az összes rendezvényen . Csak az övéké
volt a szombat esti program: az Exodus-ünnepség. Az Elba jobb partján gyülekeztek, onnét vonu ltak - élükön több kül- és belföldi püspökkel - a Dimitroff-hidon át a katedrális elé. Az exodus, a k'iválasztott nép Egyip tombó l való
szabadulása jelezte : hagyjanak ott mindenféle izo láoiót és éljék szabadon
vallásos élet üket . . Mi püspökök büszkék vagyunk rátok" mondta Meisner kardinálisa hozzájuk i nté zett szózatában.•Szükségünk van i lyen ta lálkozásra közölte velem egy 22 éves résztvevő -, ahol az utcán, a katedrá lís előtt nyiltan , minden félelem nélkül megvallhatjuk katolJkl1S hitünket. Tud ja . nálunk
nem olyan egyszerü katol jkusnak ler10111."

Vasárnap z EI r á n d o k n a p volt. 110.000 h ív övel. kiváló szervezéssel, az
állam képvlselö lnek je lenlétében , k ű l önb őz ő nemzetek részvéte léve l (a magyarokat ;s üdvözölték), sok szép énekkel, erdöktől övezett nagy tisztáson, a kardinális - beszámolónk elején már emlitett - beszédével folyt a szentmise :
hirdettük Urunk halálát és hittel vallottuk föltámadását.
A záró ünnepélyen Joach im Wanke erfurti püspök búcsúztatta a hívek sokaságát. Beszédében k{domboritotta, hogy a mt, az evangél ium szerinti élet ,
a keresztény világnézet nem sziszAémáktól függ . Belső meggyózódésból, ennek megéléséből, megvallásából és tanúságtételbő l e red . Valamennyi püspö k
közös áldasáva! ért véget Drezdában a kato li.k'usok - 42 év óta el ső - találkozója.
Valenfny Géza
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AZ OR KEGYELMI!NEK ESZTENDEJE - Izajás 61,1-2.
Erdemes elgondolkozn l, hogy milyen körülmények között kereste fel Jézus
faluját, Názáretet. Szombat volt, s elment a zsinagógába. Az istentisztelet
folyamán fel4<érték, olvasson fel a próféták könyvéból. Izajás iosmert sorait
választotta: . Az Úr Lelke nyugszik rajtam, rnert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívúeket. Hogy szabadulást hkdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök
lakó inak . Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét" Miután pedig befejezte az o lvasást, kijelentette a hallgatóLnak: Ma beteljesedett az Irás, amit
az tmént hallottatok.
Ilyen egyszerú, de határozott formában akarta Jézus megh ~rdetn; , hogy
Izajás szavai tanításának, örömhírének magját és összefoglalását tartalmazzák. Végre és végérvényesen megkez.dődött az Irgalom és sza badsá g kora: a
szegények meggazdagodnak, a vakok látnak, a fog lyok ki'Bzabadulnak; elérkezett az Úr kegyelmének ideje l
Ne rövi.ctítsük meg egy ~k oldalről sem ezt a I<'ijelentést. Ne magyarázzuk
csupán lel'kl értelemben. Isten üdvössége átöleli az ember egész életét, teljes
valóságát: testét és lelkét. Ezért gyógyította meg Jézus a bélp oklosokat és
adta vlssza a látást a vakoknak, Másrészt azonban tévednénk. ha Izajás szaval1 csupán evrlági értelemben vennénk. A vakok valóban szem ükkel láttak,
érzékszervük gyógyult meg . Ugyanaklkor azonban jelei lettek annak ios, hogy
lsten világossága felragyogott m in<lenld számára , ak'i az emberi sötétségben
botorkál.
Nem Igen találhatnánk más fejezetet az Ószövetségben , amelyik alk almasabban szemléltetné Jézus múködésének célját. Elég ha felidézzük, miként
viselkedett az Úr a búnösökke l, az utcalányokkal , a vámosokkal, a meg bélyegzettekkel és a I<ltaszítottakkal. A tékozló Nút visszafogadó atya , 'az elveszett
bárányt kereső pásztor pé ldája ugyanazt az üzenetet közvetíti mjnt Izajás
szavai.
Mti jelentsen azonban mi'lldez kereszté ny életünkben? Csak két példával
szeretném megv ilágítani.
Egy asszony férje ételhordójába bele-beletett az élelem mellé egy kis cédulát ls: Szeretettel csókollak. A férfi azonban munkahelyén minden alkalommal a papírkosárba dobta az írást. Egyik nap t i1lkárnöje, idösebb magányos
asszony nem állhatta meg, hogy ne tegyen korholó megjegyzést : Hogyan dobhatja ki egy férfi min den további nélkül az iiyen pap írt ? A kérdés jog os. Hányszor vetjük meg az emberi kedvesség és figyelmesség jelei·tl Ped ig éppen
ezek , az öröm és ezeretet krtejezöi adnak értelmet életünknek. Mert nem olyan
magától értetődő, ha a gyerekek vidámság ukkal fúszerezjx a család reggeli jét
s így mele gséggel tóltik meg az egés z nap ot. Nem magától értetődő, ha a postás vkíárn szóval kézbeslti az ajánl ott levelet, s barátságosan köszön el. Nem
akkor érezzük mmd ennek a jelentöségét, amíkor hiányukat tapasz talju k?
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Egy menhely vezetője mondotta : Ig en sok gondozottunk ind ítást érez arra ,
hogya tévéernyőn megcsókol ja a bemondót vagy a színészt. Ennyire vágynak
valakire, aki kedvesen köszöntse őket és szeretetteljesen viselkedjék jelenlétükben. Senki sem bírja ki az életet szeretet-megnyIlvánulások nélkül, azért
képesek ~Iyen pótlékok keresésére ls. I<itör belőlük a szeretet utáni vágy, amit
senki sem vesz észre közvetlen környezetükben.
Ránk keresztényekre vár a feladat, hogy az emberek ne keressenek vigaszt Ilyen tévutakon. Mert Jézus meghozta az örömöt az emberiségnek: ő
maga életünk örömei Ak i tehát moso lyt varázsol az emberek arcára, az nyitogatni kezdl nek ik az ég a·jtaját. A vidám barátságosság a megvá ltás eszköze
lehet: kiszabadithat a zárk ábó ], amibe a bún és a sötétség taszítja az embert.
Ne felej~ük el tehát barátságosan üdvözölni a másikat, és ajándékozzuk meg
egy kedves szóvai , Igy k özvet íthetj ük nap mint nap az Úr kegyelmének esztendejét.
Karl Schlemmer

A TABERNÁKULUM ELOTT
" Magadhoz igazf!ottál minket, Uram és nyugtalan a mi szívünk, am ig Benned meg nem nyugszik .· Ezt tapasz tal om én is szent Agostonnal. Nyugt alan
a szívem . Tele helyes és bé lytelen vágyakkal. Ezek a vágyak k1e-oda rángat nak. Hiába cs itítok el egyet. Nyomában három jelentkezi k. Nincs nyugtom sem
éjjel sem nappa l. A zso ltárossal ~i ál tok: Ki szabad ít meg ebből a szorongatásból?
Tudom, Uram hogyha a színed elé jutnék, ki ömlene sz ívemből minden. Te
eloszlatnád a sok ellentétet. A feléd törő vágyakat bet öltenéd önmagaddal. A
kérdés : hogyan jutok el hozzád? - Uram! hiszem, hogy itt vagy. Szeretnék
veled lenni. De látod , hiába térdelek előtted . A szívem körü lbástyázva a szórakozottság áthatolhatatlannak tűnő fa lával . Fontoss ágom , halaszthatatlan
ügye lm egy percig sem hagynak nyugton. Még itt elótted sem. Hí ába tör fel
az ósvágy . A szívemmel nem jutok hozzád . Kétségbeej tő Uram, ahogy el vagyunk szigetelve tőledl Bezárva kényelmes-biztonságos, rohanó-nyugtalan életmédunkba. Szenvedünk ettől, de se erőnk se kedvünk 'kiitőrm belőle, Még kevésbé van idónk ledönteni a sok válaszfalat. Igy csak futólag - a falon tú lról
számolunk be baja inkir61. Te ezt biztosan meghallod, de válaszed. ami megnyugtatna, már nem j ut e l hozzánk. Nincs idónk és nyugalmunkkivárnk Ha
Ioibeszéltük magunkat, ta lán lesz egy kis csend , elhalkul egyidőre a zűrzavar,
hogy aztán a vágy utánad annál gyötrőbben törjön föl a szívünkból. Ez a vágy
minden korok minden emberének szívét emész tette. Sokan ta láltak hozzád
általa. Az első "Advent" vágyól lehoztak az égből. Istenem, milyen forró vágy
lehetett azl Úgy iké pzelem, közvetlenebbül szállt feléd a csillagos éjszaká1<
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csendjében , vagy szép világod valamely meghFtt zúgában, ahol könnyű volt
megtalá ln i téged. Most itt vagy köztünk. Hívsz és vársz bennünket. Szabad
az út hozzád. De ml bezártuk magunkat a magunk alkotta vtlágba. Es itt minden " perfelct". Nem mányzlk semm ], Te sernl Nem ts emlékeztet rád semm i . ..
Csak a szívünk. Az nyugtalan. Oly nyugtalan, hogy beteggé tesz bennünket. Uram, add, hogy legalább ezt észrevegyük. Ezt a nyug talan, feléd vágyakozó
szívet. Add , hogy legyünk annyi részvéttel önm~unk Iránt, hogy hallgatunk a
szlvüokre, amely feléd eseng. Add , hogy ne zárjuk be, ne nallgattassuk el
mégnagyobb nyüzsgéssel , mégtöbb tevékenységgel. Uram, add, hogy tudjunk csendben lenni. A csendben megtalálunk téged!
Meghalljuk a te halk figyelmes szavaidat. Nálad vannak az örök élet igéi, melyekre nyugtalan szívünk vágyik , mert ezektlezigazltottad, ezekért teremtetted.
Alexta

LEVELESLÁDÁNKBOL
Kérdésekre válaszolunk
Van végzet? Hogyan különböztethetjük meg az lsten akaratától?
A Magyar értelmező kéziszótár szarint a végzet " Eleke rülhet etl en sors
(Idealista fe lfogás szerjnt : az ember sorsát irányító felsóbb erő) ." Altalában
ezt a . fel s őbb erőt" szemé lytelen és kérlelhetetlen valaminek tekiorltiik, amely
az ember egész életét pontosan meghatározza; így az ember semmiféle szabadsággal nem rende ezik. A szoros értelemben vett végzet tehát pogány
fogalom, amely ellen a keresztény írók kezdettől fogva küzdöttek. Krlsztus klevágó tanításának ugyanis két alapté tele van : ISNlO sze rete t, aki mme n ember
javát akarja ; az ember szabad s még lsten kegyelmét is visszautasft1latja.
Világos azonban, hogy az életben sok minden nem a mi akarat>unktól függ .
Nem mi döntjük el, hogy m'lyen családból származunk, m plyen országban sz ületünk, elvont vagy gyakorlati képességeket hozunk-e magunkkal, örököltünk-e
vagyont vagy egész életünkön át alacsony a fizetésünk stb. Egyesek - tágabb
értelemben véve - ezeket az adottságokat ios végze tnek nevezjk. Helyesebb
azonban életkörülményeknek teklntenl őket s nem ajánlatos velük kapcsolatban végzetról beszélni ; egyébként könnyen összekeverjük a végzet első, szoros értelemben vett jolentésével. Iste n ponto sa n arra tan ft, hog y nem ezek a
körülmények alkotják életünk ~nyegét. Nincs tehát igazságossága ellen, ha
nem egyformán részesedünk bennük. Az életben nem a ldindulópont a döntő
(ami nem tőlünk függ) , hanem az adottságak használata (s ez rajtunk áll) . Az
egyetlen lénye ges az életben az, hogy Ielkjl!eg kiteljesedjünk, a lelki életben
érjünk el sikert : életünket töltse el lsten és az emberek szeretete. Ezt akarja
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lsten minden ember szívében megvalósítani, s ez mind ig a mi k őzrernűk őd é
függ . Ilyen értelemben beszél Szent Pál lsten végzéséről , előre elrendelt tervéről: mindnyájan arra vagyunk hivatva, hogy lsten gyermekei legyünk
(Ef 1,4-11).
Az élet igazolja a mondottakat, Úgy tűnhet, hogy egy ik-másik ember élete
csupa botdogság, mindenük megvan : vagyon , egészség, társadalmi siker. A
lelkük mélyén , végső értékek skáláján azonban csőd öt mondanak. Ellenkezője
is áll : betegség, szegénység és kemény munka jut ki a másiknak, s mél)1.s
szeretetet, örömöt sugározi
Valakij ellenvelhetné Szem Pál szavait: "Az Irás is ezt mondja : ,Jákobot
szerettem, I:zsaut mellőztem' " (Róm 9,13). oe ez a mondat is a már emlitett
igazságot ill uszt rálj a. Isten nem I:zsaut, hanem Jákobot választotta ki szövetsége letéteményesének. Nem tgazságtalanság ez lsten részéről? - teszi fel
már Szent Pál is a kérdést. Nem , - folytatja - ,,!l'ncs-e hatalma a fazekasnak,
hogy ugyanabból az anyagból az egyik edényt d íszesre . a másikat közönségesre formálja?" (uo. 21). Azaz az ajándékok, a talentumok, a klii'ndulópontok különböznek. De az ítélet nem ezek nagysága, hanem a velük való gazdálkodás
szerint történik.
(J. D.)
s ünkt ől

Boldog vagyok, mert tapasztal om, hogy lsten gondviselő keze soha el
nem hagyott; amikor buzgó imával kértem tőle valamit, mIndig megkaptam a kegyelmet. Nemrégen azonban valaki, - aki Jehova tanú i közé
élit be - arról akart meggyőzni , hogy a sátán is osztogat kegye lmeket.
Hangsúlyozni szeretném, hogya kapott kegyelmek soha sem i rányult ak
anyagi kérdésekre, vagy élvezetekre. Mmd ig Istentől kértem a kegye lmeket, s boldog vagyok , hogy meghallgatott. Igaz lenne , hogy a sátán
is osztogathat kegyelmeket?
Már a kérdés feltevésének módja jó példa arra , amit a " szell emek megkülönböztetésének" nevezünk. A téma fontos helyet foglalt el az erkölcsteológia történetében. Amikor azért lrnád kozjk valaki, hogy elnyerje a " Léle k gyümölcseit" , amelye4<et Szent Pál Igy fog lal össze : "szeretet, öröm , békesség,
türelem, kedvesség, jóság , hűség , szel ídség , önmegtartóztatás " (Gal 5,22), és
kérése meghallgattatásra talál , akkor biztos lehet, hogy Istentől jövő kegyelmet kapott. A~i belé helyezi boldogságát, örömét mLndenek felett az ő szeretetében találja, és ezt akarja megosztani mások:kal, viszonzásként az Úrtól
békét kap, aki megadja neki a biztonságérzetet is, hogy szeretetében él.
Ellenkezőleg , ha valakit a gazdagság , az élvezetek éroek~i~ és ezekért végzett fohásza i talá lnak " meghall gattatásra" , az nem lehe t bi:ztos, hogy lsten
kegyelmében jár. A gonosz lé leknek csak haszna van abból , ha valaki a gazdagságot és élvezetet keresi. Az emberi önzés k ifejezői ugyanis a " ki csapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság , ellenségeskedés,
viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés , gyj,f'kosság, részegeskedés. tobzódás és ezek:hez hasonlók" (Gal 5,20-21).
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Az az ember , akinek szivében ilyesmi uralkodik, saját magát zárja ki lsten országából, és a gonoszlélek csalárd sakkhúzásajnek esik áldozatául. Ez ugyan is
agyafúrt és kitinomul~ m6dszerekkel közelit meg minket. KIhasználhatja pl. az
Istentói kapo tt kegyelmeket is, a buzgó és lelkes imát: tetszelegjünk Ioelki elő
haladásunkban ; hiúsággal kisért meg : magunkban bizzunk stb.
Az Igazi kegyelem csak Istentói jöhet, és sohasem a sötétség szellemétől.
Mmoen rendetlen vágy, amely arra készteti az embert, hogy önmagát tegye
élete központjává, nem lstentől . hanem a .hazugság atyjától" ered .
(B. H.)

LEVELEK A MISSZIOKBOL
P. Vajda Tibor S. J. atya magáról ugyan alig ír , de legutóbbi körlevelében három
ls készItett beszámolót. Illetve kérte meg. hogy Irjanak magukról. Mivel kettő
közülük magyar , még nagyobb örömmel közöljük soraikat.
nővérről

1. .Részt kell vennünk az Egyház missz iós munkájában . Nemcsak pénzzel, hanem
lelkileg ls kell segitenünk. Legyünk készen Imádkozni és áldozatokat hozni érte." 13
éves koromban ezt nagyszerűnek találtam. Felvlilanyoztak azok a történetek , amiket
a misszionáriusok hősies tetteiről hallottam; misszionáriusok, akik küzd öttek tudat.
fansággal, betegségekkel , az élet mindenféle kényelmetlenségével, sőt még életüket
ls veszélyeztették, mig ml kényelmesen ültünk nagy és szép templomunk padjaiban
körülvéve azoktól . akik ugyanazt a hitet vallják . Gyakran jöttek misszionáriusok köz énk, s meglnditó történeteket mondtak arról, hogyan terjed az evangélium. De nem
tudtam magam túltenni az érz ésen, hogy ezeket a misszionáriusokat vIlágrészek választják el tőlünk; Igy keletkezett bennem az .ök/ml· viszony.
Hogyan ls fo ly ik ez a missziós munka? Hol? Kik ls végzik? Ezek a kérdések sose
jutottak eszembe . Emlékszem , 8·os koromban nagyon .nernesnek" éreztem magamat .
amikor elhatároztuk, hogy gyűjtést rendezünk a missziók javára. Noha nem volt nagy.
böjt, lemondtunk a cukorkákról s egyébről, hogy .személyes áldozatot" hozzunk a
missziókért. Jó kezdet volt. De .nagylelkűnek· éreztük magunkat, ahelyett, hogy ml
köszöntük volna meg a misszionáriusoknak az alkalmat. hogy ebben a zsenge korban
önzetlennek érezhettúk magunkat.
A missz iós gondolat számomra elóbb kezdödött mint a 8. osztály. A második világ.
háború után születtern Magyarországon. Szüleim gyakran adtak példát arra. hogyan
ragaszkodjunk hitünkhöz minden áldozat árán ls . Tőlük kezdtük megtanulnl, hogy becsüljük és védjük katolikus hitünket és hagyományainkat. Tudtam. hogy a mlsszlonárlusok tették ezt lehetöv é, ami még misztikusabb jelentést adott ennek a szónak. Csak
nemrég kezdett kinyIIni a szemem és lehullani a lelki hályog.
1985 októberében rendünk 3 tagja kapott meghfvást. hogy kezdje el első külföldi
missziónkat. 1940·ben, Magyarországon alap ított. Jézus Szivének felajánlott rend tag.
jal vagyunk . Közösségünk számtalan nehézségen ment át. de célja a jelen napig nem
változott: Friss reménnyel . hitelesen . bizalommal tanitani katolikus hltünk Igazságait.
- nem fe lejtve el , hogy Atyánk dolgozik bennünk az általunk. - Sr. Ma, y A n n
L o u orvos , és a Tlen kardinálIsrói nevezett katolikus kórház Igazgatónője. Jelen.
létével biztositja a keresztény értékeket az orvosi hivatás gyakorlásában. Apolja az
egységet és a harmóniát. Ugyanakkor törekszik arra , hogy a kórház müködést szint je
mindinkább emelkedjék. Azon fáradozik. hogy mindannyiuk magatartása és gyakorlata
mindinkább Krisztushoz hasonló legyen . - Sr. E I a I n e Ma, I e P e n g kurzusokat
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tart a nevelöknek. hogyan vigyék el egyre hatékonyabban lsten szavát lsten népéhez.
Aktiv része van az egyházmegye hitoktatói munkájában. Mindkét nővér Shanghalban
IOn pedig, F o g a s s y J u d I t nővér, szorgalmasan tanulom akinal
született. nyelvet és ugyanakkor angolt tanitok. Mikor ezt a cikket irtam, főcélom nem a bemutatkozás volt. Mivel megkértek, hogy lrjam le benyomásaimat, elsősorban hálámat,
mély tisz teletemet és csodálatomat szeretn ém kife jezni a misszionáriusoknak , aki kkel
találköztam . valamint a múlt és je len missz iós munka gyümŐlcse lért.
Könnyebb megválaszolnl, ml nem a missz ió , mint azt, hogy ml az. Hogyan fejez·
hetné kl az ember szavakban azt, amit sokan éltek meg oly hüségesen? Gyakran érzek
Indltást arra, hogy mondjam : Vessük le a cipőnket (nem azért , mert ez Itt szokás),
ahogy Mózest figyelmeztette az Úr: .A hely, ahol állsz, szent föld: Amit láttam és
hallottam. azt nem lehet a szösz ékröl prédikálni, mert nem rendkivü li, egyedülálló
tőrténetek. Az alábbi kép formálódott kl bennem a misszionáriusok Jellegzetességei.
ből :

Húség Urunk Jézus Krisztus Iránt az Imában és oltáriszentséggel egyesült életben .
Gyökeres szegénység, lemondva még arról a biztonságról ls . hogy életáldozatunk gyü·
mölcsöket hoz. Talán a legnehezebb erről a .ktncsr öl" lemondanI. Türelem, mig lsten
akarata kibontakozik, azzal a meggyőződéssel. hogy O jelen van és vezeti az apostoll
tevékenységet szándéka szerint.
Egyik barátom röviden Igy fejezte ezt kl : az a miss zionár ius . aki kés zségesen .o ltarlszentséggé· válik , hogy lsten népe - Krisztusban és Krisztussal - megtörje és elfogyassza tehetségét. energiáját. Idejét, ezeretet ét. törődését . Ez a .megtörtség·
életet ad egyeseknek és az Egyháznak.
Bocsánatot kérek az új misszionárius hosszú elmerengéséért. A mlaszlös élet Igazi
és hősies története azonban alázatosan hálássá tesz , amikor látom az éveken át tartó
szolq álatokat, fiatalos energiák feláldozását és a klt árt ó hüs éqet.
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azért, hogy rnostanl testvére im életük
példájával buzdítottak sokakat, de különösk éppen ezt a fiatal miss zionáriust. Adja
lsten, hogya Szentlélek továbbra ls meghozza a gyümölcsöt. amit O vár. Krisztus kegyelme és békéje legyen velünk örökre.
Judit nővé r
2. Plébániám hIvei panaszkodnak, hogy két dologból sohasem elég : a p énzből és
az Időből. Amikor látogatom a csal ádokat, gyakran sop ánkodnak. hogy menny ire el
vannak foglalva. A környéken t öbb kisebb gyár müködlk, hol karácson yfa díszeket k é.
szltenek. A nép a gyárból elhozza a félkész árut és otthon állítja össze. Ha nincs
kar ácscnyfadtsz. akkor evőpálcikákat csomagolnak , disz itéseket ragasztanak lámpákra
vagy vlrágvázákra, esetleg ruhát varrnak .
Mit cs ináljak én Ilyen halyzetben? Elkedvetlenedve, de belekapcsol ódtam rnunk ájukba. A varrógép berregett, a négy kisgyerek hancúrozva kiabált és szaladgált össze.
vissza. IOn pedig anyjukkal beszélgettem. De felt űnt, hogy a rádió ls te ljes e rővel
bömbölt. Megkérdeztem az asszonyt : Hogyan t ud Ilyen zürzavarban figye lni arra, amit
a rádió mond? Az ő és lsten válasza egyszerre jött. O. - mondotta - én nagyon szeretem hallgatni a rádiót munka közben. Úgy éreztem, lsten sugallja, hogy azt v álaszoljam: P. LI hlttan-oktatásáról készültek magnószalagok. Nem szeretné ezeket hallgatnl , mIg dolgozik?
Erre L1n mama mellém ült és könnyes szemmel mondotta: .Növ ér, lsten küldött
téged hozzám." Már hosszú éveken át - folytatta - nagyon üresnek érzem a szivemet.
Többet akartam hallani arró l. hogy mit ls jelent katolikusnak lennI. t:pp ma reggel gon·
dolkoztam azon. hogyan pótolhatnám mulasztásaimat. Mert, mondtam Istennek , az a
rövid oktatás a házassági el ökészületn él, 10 évvel ezelőtt nem volt elegendő. Akkor
csak a legszükségesebb hittani alapokat magyarázták meg. Már régóta vágytam arra,
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hogy mélyebben hatolhassak be hltünk Igazságaiba. S ime, most Itt a válaszod: Hallgathatok hitoktatást, miközben dolgozom.
Azóta körüljárok kis motorbiciklimmel. Egyik helyen felveszem a magnetofonszalagot, amit már lehallgattak, a másik háznál meg átadom. hogy ők ls hallgathassák munka közbeni
Egy M a rykno ll ·nővé r
3. Juventla nővér 50 évvel ezelőtt érke zett Kinába. AmIg a szárazföldről kl nem
utasitották, Kina déli részén mlsszióskodott több szatmári Iskolanővérrel együtt. Amlkor távoznia kellett, Talwanba jöttek hárman, és a Maryknoll atyák egyházmegyéjében
kezdtek dolgoznI. Egyik növér hamarosan Amerikába ment. A másik megbetegedett és
elhagyta Taiwant. Pákozdy Juventla növér egyedül maradt. De nem sokáig. A püspök
helyeslésével egyházmegyei apácarendet alapltott. a Jézus SzIve Nővérek rendjét ,
1953-ban.
Jelenle g kb. 70 tagja van a rendnek. Fő munkaterületük: segitenek a plébániákon.
Van plébánia, amelyet teljesen ök vezetnek. A pap csak mls éznl és gYóntatni jár kl
ezekre a helyekre. Vezetnek azonban három Iskolát és több óvodát.
Nem régen a Szentatya .Pro Ecclesia et Pontlftce" érdemjellel tOntette kl, amit
az új püspök adott át Juventla nővérnek. Pákozdy növér pedig végre elhatározta. hogy
ő ls belép az alatala alapitott Jézus Szive rendbe, mert eredeti rendjével alig tudott
már kapcsolatot tartant.

+

P. Vajd a Tibor SJ
Catholic Church
1·9 Wen M ing Rd
Putze, 61305.
Taiwan

Azt hiszem, emlftettem legutóbbi levelemben. hogy húsvét után Talwanba készül.
tem vakáct öra. EI ls mentem és majdnem egy hónapot tölthettem ott. Jólesett. a . dolce far ntente", bár nem turlstáskodtam. Többször jártam már a . Sziget en· , 1968-ban
tanItottam ls egy félévet náluk, de azóta annyit változott az ország, hogy aIIg Ismer
rá az ember. Meglátogattam magyar pátereinket és mindegyiknél töltöttem pár napot
- kölcsönös örömünkre. Felkerestem egykori tanftványalmat ls, bár más nemzetlségúek, s Igy sokat láthattam. A vallásos élet - a gazdasági fejlOdés ellenére, vagy
talán éppen azért? - krlzlsben van. Az 1950-es években sokan kérték felvételüket az
Egyházba. Számos volt a rnenekült, akik gyökértelenek voltak és az Egyházban találtak
valamelyes biztonságot és életcéIt . Ma a gyors meggazdagodás vágya és a gazdasági
verseny elnyomja az érdeklödést a lelki dolgok Iránt. Az Iskolákban pedig annyit kö.
vetelnek a hallgatóktól, hogy aIIg van Idejük egyéb, pl. vallási kapcsolatok teremtésére. Az eredmény? A sok szép templom, amit akkoriban a további megtérések reményében épitettek, meglehetOsen üresnek túnt. Mindenesetre örömmel tapasztaltarn. hogy
a putzel templomban, abol magyarjaink dolgoznak, Igen szép hitélet folyik. (Úgy hallja
az ember, hogy még a volt klnal missziónkban ls szépen tartják magukat az emberek,
eöt növekszik a számuk.) Valószlnúleg két okot találunk erre : pátereink buzgósága.
szerény, példaadó életmódja s életszentsége, valamint az egész környék egyszerúbb
életstllusa. Egyik osztrák atyánk már 85 éves, de vasárnaponként három szentmisét ls
tart, hosszan prédikál (amlböl szinte semmit sem értenek, mert amoy nyelvtudása
igen korlátolttI. májusban és júniusban a plébános (egy klnal pap) segItségével egy·
egy családnál gyújtl össze esténként a szomszédos hiveket Imára - amit kis .klnál.
gatás· követ. I:n ls résztvettern Ilyen esti találkozón és meghatott a testvéri szellem.
Az egyik Ilyen lmaösszejövetelen Császár testvér, amikor le akart ülni. egy bútornak
esett, megsértette a hátát . Kórházba kellett szálIltani; három napot voltam vele együtt
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a Huwel (Tigris farok) kórházban, amit belgák vezetnek . I:rdemes volna hosszan és
külön-külön Irnl magyarja ink munkájáról , mert mindegy ik - a maga köréb en - kivá ló ,
eredeti meglátásokkal, jó nyelvtudással és rendk ivüli munkabIrássa l dolgozik . Csak
egy szót Bencze te s tv ér rő l. 81 éves, és tavaly súlyos autóbaleset érte, de még nem
ment nyugdljba. Ha Taiwanban kb. 300 katolikus templom van, akkor 250-et O épitett
vagy legaláb b ls rendezett be, készitette el az oltárokat; nem ls szólva a sok egyéb
Isloola- és plébánlaépületrOI. Még a protestánsoknak ls csinál templomberendezést.
Mit jelentett mindez anyagilag ls, azt nehéz feimérnI. Számomra nagy élmény volt,
hogy közvetlenülláthattam mindannyiuk munkáját.
Nálunk, a Fülöp-szigeteken más. Taiwanban most vetnek, Itt ml aratunk . Az Egyház
k örűnkben már 400 éve gyökeret vert. A ml templomunkban pl. vasárnaponként 10-12
szentmisére van szükség, hogy beférjene4< a hívek . A múlt hónapban 320 keresztelésünk volt, a legutóbbi vasárnap pedig jómagam 35-nek szolgáltattam kl a szentsége t.
Cs östül jönnek mindenfelől , fOleg rnlöta külön keresztelö-kápoln ánk van. Ne fel ejtsük
el a töb b órás gyónt at ást seml Most pedig kl akarjuk használni a t örneqtájékoztat ásl
eszközöket . Adományokat kaptam, s egy TV-vldeót veszek: vallásos és egyéb éplt ö
jellegü filme ket vetitünk le a barrio (negyedünk) kápolnálban . Itt még kevés ernbernek van tévéj e; a helyi programok nagy része szemét. Remélj ük, hogy megfelelO vetitésekke-l jó hatást gyakorolhatunk feinOttekre és gyermekekre egyaránt. Nagyhéten
kölcsönkért videóval vetltettem le Urunk szenvedését, s tapasztaltarn. milyen mély
ben)'Omást gyakorolt . Az új alkotmány biztositja a vallásoktatást a rendes tanltás l
Időb en. A baj az, hogy nincs elég kiképzett katektst ánk, s ahol van, ott sem akarnak
mindig pénzügyi áldozat ot hozni az egyházközségek: nem akarják ti szte sségesen fi zetni
a h ito kt atókat. Pedig a vall ásoktatás d ö nt ő befolyást gyakorol a lövöre Isi
Amikor viss zatért em Taiwanból, meghalt egyik klnal rendtársunk asztmagörcsben.
Igy még több munka szakad a vállunkra. Egészségileg még birom: nem rosszabbodott
az állapotom, csak klejtésem (artikuláció) nehezedik kissé. Taiwanban találkoztam
egy kinal orvo ssai , aki klnal módon gyógy it (teákkal stb .). O monootta, hogy beteg.
ségemre nincs kúr a, csak a pihené s és az lma segit (pedig az llietO nem ls keresztényl) . Pihenésre nincs most már Idóm, Imádsággal pedig sokan támogatnak. Hiszek
azért a nyugati orvosságokban ls, s igy rem élern. hogy még jó Ideig hasznosan dolgozhat om.
Král József SJ
242 D, Jakosalem Str o
P. O. Box 98
Cebu City 6401
Fülöp·szlgetek

PAPI JUBILEUMOK
Gyémántmise: Dr. Bálint József , szentszéki tan ., erdélyi egyházmegyés , jún ius
21-én a pécsi Jézus Sz ive templomban ; kézvezet öle . Dr. Bán Endre ,
szónoka: L6nay ödön.
Aranymiaék: Msgr. Zvekanovlé Mátyás szabadkai püspök. június 29-én.
Cser-Palkovlts István S. J. Bécsben. júnl.us 28-án; szónoka : Or. Liptay
György.
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KUNVVSZEMLE

Klaus M. Meyer.Ablch: Determlnatlon und Frethelt (Determinizmus és szabadság):
Karl Rawer/Otto Hermann Pesch: KausalJtiit-Zufall-Vorsehung (Okság-VéletlenGondviselés); Béla Weis smahr/Otto Knoch: NatürlJche Phiinomiine und Wunder (Ter·
mészetl jelenségek és csoda]. ChrlstlJcher Glaube ln moderner Gesellschaft. Tellband 4. Herder, Frelburg-8asel-Wlen 1982, 152 o .
A nyolcvanas évek teológiai Irodalmának maradandó értékú terméke lesz a Fr.
Böckle, Fr-X. Kaufmann, K. Rahner, B. Welte és R. Scherer szerkesztésében megjelent
30 kötetes Interdiszciplináris enciklopédia: Chr istlicher Glaube ln moderner Gesallschaft . A mú clme Jelzi célkitúzését: párbeszédet folytatni a hit és a modern tudomány között, Több mint 100 szakember (filozófus. természettudós, teológus, szoclolögus, történész stb.) vizsgálja a keresztény hit fényében korunk legfontosabb kérdéseit
és témáit. A Gondviselés problémájával kapcsolatos tételek a 4. kötetben kerülnek
sorra, jóllehet - helysz űke miatt - elég röviden.
Klaus M . Meyer-Ablch, esseni professzor az oksági meghatározottság és szabadság
viszonyát taglalja. Amikor ma szabadságról beszélünk. legtöbbször a cselekvés szabadságára gondolunk s azt követeljük: mínden korlát nélkül tehessük azt, amit jónak
látunk. Ez a felfogás nemcsak önzést rejthet magában: nem hatol be az Igall, bölcseleti probléma velejéig: akaratunk meghatározóinak vizsgálatáig. Kantra támaszkodva
állaprtja meg, hogy emberi akaratunk akkor szabad valóban, ha a természetének meg·
felelő jót választja.
K. Rawer fizika tanár a freiburgi egyetemen. A determinizmus. véletlen és Indeterminizmus problémáját vizsgálja a természettudomány szemszögéből. Századunk elején.
főként M. Planck befolyására, legtöbb természettudós megdönthetetlen elvként állltotta, hogy az egész természet - beleértve az élőlényeket és az embert ls - szigorú
determinizmusnak van alávetve. Nincs tehát véle tlen, de nincs hely az isteni Gondviselésnek és az ember szabadságának sem . A kvantumfIzika azonban újabb rnodellek
Illetve elméletek kidolgozására kényszeritette a tudósokat: amlkrorészecskék mozgá.
s ártál ugyanis nem érvényesek a klasszikus fizika törvényei: .A kvantummechanika
szerint legalább ls a mikrorészecskék területén - valóban létezik a véletlen"
(65 o.) , Ennek ellenére egyesek, pl. de Broglle .rejtett paraméterek" feltételezésével
ma ls mindent determlnlsztlkusan próbálnak magyaráznI. Mások, pl. Bohr. Heisenberg
.Indetermlnlsták· : a mikrorészecskéknél a határozatlansági összefüggés érvényes. Ha
valóban .igaz, amit a kvantummechanika a határozatlan relácl6król állit, - folytatja
Rawer - akkor sohasem leszünk képesek bebizonyítani , hogy melyik Igaz (Illetve
téves) a két értelmezés közül." S hozzáteszi: .Mlvel .rejtetr paraméterekkel' nem
végezhetünk számltésokat, a gyakorlatban - ,filozófiai beállltottságuktól' függetlenül
- az Indetermlnlsztlkus kIIndulópontot használják a kutatók. Ilyen értelemben részesIti
előnyben az Indeterminizmust a mal fizikusok magatartása· (67 o.). A természe t tudomány azonban awal, hogy elfogadja az Indetermlnlzmust, még nem bizonyitotta
be. hogy az embernek van valódi szabad akarata. Csak lehetőséget nyújt simább értelmezésére valamint a Gondviselés rnüködés ének megértésére.
Otto Hermann Pesch, a hamburgi egyetem teológia tanára a Gondviselés problémá·
ját főként az Istentől az embernek adományozott szabad akarat oldaláról eíemzl , Ennek az ajándéknak a segitségévelléphetünk kapcsolatba .a világgal szemben álló
Alanyisággal és Szabadsáqqa!". Isten az embert éppen azáltal teremtette emberré,
hogy kapcsolatba lépett vele, s ezt a kapcsolatot - személyes szinten - ma ls íenntartja. A szabadság azonban felelősséget teremt az emberben .•Ma az ember alá ren-
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delt világ felelősségteljes használata és elismerése fejezi kl. hogy hiszünk a Gondvls el ésben" (98 o.) .
A Gondviselésbe vetett hit egyik próbaköve a csoda . Otto Knoch passaui biblikus
tanár a Szentlrásból Igazolja. hogy mind a zsidók rnlnd pedig a keresztények hittel
va llották: lst en néha csodás módon ls tanúskodik népe vezetéséről . küldöttel megbizatásáról. Az ő csodás belenyúlása a történelembe nem jelenti azonban azt. hogy
közvetlenül, a másodlagos okok közreműködése nélkül hozza létre csod ás jeleit. Weissmahr Béla, müncheni professzor - számunk egyik tanulmányának szerz ö]e - fejti
kl. hogyan értelmezhetjük a mal tudományos áll áspontok elfogadásával lsten csodás
beavatkoz ásatt . A kvantumfizika szerint a te rm észetben adva van bizonyos spoutaneltás. Elég tehát feltételezn i. hogy lsten ilyen rendkivüli s ezért váratlan eseményeket
használ fel arra, hogy személyes fel énk-fordul ésának. ü d vözítő akaratának jeiét adja
(vö. 144 és 146 o. ) .
Péteri And rás
Rózsa Huba : A z Ó s z Ö vet s é g k e I e t k e z é s e. Bevezetés az Ószövetség
könyvelnek Irodalom- és hagyománytörténetébe . Szent István Társulat. Budapest. 1986.
747 o.
Melyik figyelmes bibliaolvasó ne vette volna észre Mózes 5 könyvében az egye·
netlenségeket és akadoz ásokat. az Ismétléseket és a kettős t örténeteket. az anakronizmusokat ? Jól tudtuk azt ls. hogy nem örök íthette meg az egyedüli szerzőnek eli smert Mózes saját halálának elbeszél ésé t . Nagy általánosságban szólva mégsem kívántuk kr it ikusan vizsgál nl a szent szöveqet. hanem használatra készen elfogadtuk a Blbli át az egyház kezébő l. Rózsa profess zor könyvében nagy felké szültséggel tárja elénk
a kr itikai vizsgálód ás eredményeit .
M e g g yőző d és e . hogy a bibliai Irodalomtörténet eredményei nek összefoglaló elő
adás ával e lőseg ltl lsten írott Igéjé nek jobb megért ését . Bizton is vállalkozhat erre a
feladatra a forma- és hagyománytörténet honi viszonylatban egyedülálló Ismerete rév én.
t:rd e k l őd é s ün k et azonnal felkelti a pentateuchus hagyományformáinak tárgyalásával. M egism ert et az öst örténe t múfal ával: jól elkülöníti Izrael monoteizmusát a mítoszok világától . elvez et a történeti etiológia műfaj fogalmához és Elód István Kato likus
dogmatikájával vallja: .Nem forrásokra támaszkodó történelemmel van dolgunk. hanem a hitére reflektáló ember okszerü (et iológiai) eszrn élöd és ével." Nem Idegen az
östörténet elbeszélésétől a monda műfaja sem olyan értelemben. ahogy Gunkel meshat ározza: .N éples . a múlt személyeiről vagyeseménye lról sz ölö, ősi hagyományozású, poétikus elbeszélés: Hétköznapi gondolkodásunk idegenkedik a monda fogalmától . mert t éves általánoslt ással nem teszünk kü lönbséget a monda, a rnltosz, a legenda. Illetve a mese között. Sok olvasó lesz hálás a pontos megállapításért. mlszerln t a monda nem merő kita lálás. nem a fantázia terméke . hanem mint műfaj a hagyo·
mányozás médj át juttatja kifejezésre olyan területen. ahol történeti pontosságot ke.
resn l hiábavaló vol na.
t:rtékes meglátások birtokába juttat a könyvnek Próféták c. része ls . Ismeretes.
hogy milyen nagy jelentőséget tula jdon it a modern szentírástudomány a korai próféták
néve n számontartott történeti könyvek szerzőségének. Rózsa professzor híven előadja
a Bibli a papi feldolgozásának deuteronomlsta . elohista és jahvista hagyomány szerinti
taglalását . Elégtételle l olvassuk. hogy akárcsak ml a hitoktatás és az élő igehirdetés
sor án. úgy Izrael népe ls mi ndig a hit szemével nézte a múlt eseményeit: az Oszövetség tö rténetszeml élete és ugyanigy a ml bibliai képzetvilágunk elválaszthatatlanul
öss zekapcsol ódik Izrael Isten ébe - a magát a tört énelemben kinyilatkoztató Jahvéba
- v ete tt hittel.
Nagy értéket t alál az olvasó az ún. nagy és kis prófétákról szóló részben, az oly
szép számban található összefog lalások ál tal. Ezekben a szerz ö a próféták ír ásatnak
tartalmi áttekintés ét és tanltásuk Ismertet ését nyújtja. j óllehet az Irodal omtörténeti
szempontokat és a kritikai taglalást sem rnell özl.
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A prófétai könyvek keletkezése hosszú és összetett folyamat eredménye . A pröféták ugyanis alapvetően szónokok és nem Irók voltak: Igehirdetésük meqörzés ében,
egységesítésében, értelmezésében és kiegészítésében nagy szerepe volt tanltványl
körüknek, koruknak és elsősorban fogsági élményeiknek. • Ez a megkülönböztetés a próféta szaval és a hagyományozás során történt tov ább érte lmez és . kiegész ltés nem a könyv egyes részeinek suqallmazotts áq-ért ékét, hanem történeti keletkezésének
körülményeit s vele teológiai sajátosságaIt akarja megvllágltanl. Ugyanis a próféták
könyve inek kezünkben levő végső formája az Isteni kinyilatkoztatás közlője, s apró.
féta egykor hirdetett tanítása és annak lsten népében kiváltott hatástörténete egyaránt
a sugalmazó lsten rn üve" (207. o.) .
Szentfö ldi zarándoklat után valósabb an látjuk a Biblia környezetvIlágát. Ugyanúgy
az irodalomtörténeti vizsgálódások Ism eretében vil ágosabban látjuk a szent szövegek
értelmét és eszmevilágát. A szent könyve k kor. és vallástörténeti hátterének, íeloszt ás ának. tartalmának, keletkezésének Ismert et ése után az egyes próféták ta ntt ás ának
összefoglal ását olvashatjuk . Szívhez sz ölö, gazdag élményt ad minden Ilyen átt e klntés: mit tan it az Istenről, Sionról , Dávid házának dicsőségéről Izajás; hogyan szól az
embernek lsten Iránt i el kötelezettségéröl, az Istenn ek és népének kapcsolatáról Je.
remiás; mik ént pr édikál Ezekiel Jahve dicsőségének megjelenéséről, az it élet hirdetéséről, az Isteni büntetésről , a bűnökért való felelősségről , az üdvös ség [géretéről.
Mindegyik téma felér egy lelkigyakorl atos beszéddel. Deutero-lzal ásn ál a monoteista
~lit egyetemes távlatra nyílik: Jahve a tört énelem és teremtés ura, az egyetlen lsten,
az üdvözítö lsten, végül pedig az üdvöss ég közvet ít ö]e, az Ebed Jahve dalok Szolgája.
A többi Irással fogl alkozó részből a Zsoltárok könyvénél kell elIdőznünk, mivel ez
a könyv .különleges helyet foglal el az Úszövetség Ir ásal között, mert a zsidóságnak,
majd a kereszténys égnek egyaránt Imakönyve lett' (542. o.). A s zerz ö kutatja a zsol.
tárok korát, műfaját, istentisztelettel való kapcsolatát, önállóságát és függőségét, t émakörelt. A tudományos kutat ás előtt nem Ismeretlen a rabbinikus zsidóság és a keresztény liturgia kedvenc gondolata , hogyazsoltárszövegeket , az eszkatol öqtkusmessiási értelmezési módot követve , a vég Időki várakozásokra alkalmazza. Keresztény
Imaéletünk ebben Urunk példáját követi, aki a keresztfán a 22. zsoltárt Intonálja és
az emmauszi t anltv ányoknak, majd az apostolokhoz Intézett uto lsó szavaival rnearnagyarázza: . Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében , a próféták.
ban és a zsoltárokban írtak" (lk 24,44). A két felfogás - az Irodalomtörténeti vlzs gálódás és hitéleti eszmélődés - párhuzamosan fut : az egyik hátteret ad, a másik
tov ábbfejleszt és klegész ltésül szolgál.
A szerzöt, akiben korábbl tanltványr tisztelek, nem kell hosszan bemutatnI. Röm ában végzett szaktanulmányokat, és ma a Budapest i Központi Hitt udományi Akadémia
t anára s dékánja .
A Szent István Társulat, mint az évek során, most ls jól fésült kiadványt , szép klállftású könyvet ad kézbe. A kiadást gondozó Puskás Márla és Kuruczleky Ilona felé
nem hiába mond köszönetet az e lőszóban a szerz ö, A könyv eur ópal színvonalat és a
honi teológiai kiadványok sorában magas értéket képvi sel.
Ltptav György
Umberto de Vanna könyvel fiataloknak: 1. M I é r t e I m e a z é I e t e m n e k ?
OMC , Bécs 1986. 32 o. 2. H i n n l ? T I z e n h a t é ves f e j j e l? OMC , Bécs
1986. 32 o.
1. Sz e rző n k első könyvével segiteni Igyekszik a se rdülő knek, hogy megt alálják az
élet értelmét és célkitű zése it. Számos Idézet et találunk fiataloktóI. Az első rész serkenti a serd ü l őt, hogy vegye kezébe j övőjét , mig a második a je len és a jövő feszült.
ségelt ecseteli, majd a . kl spolgári eszményeket' ismerteti : . Csak a mának élek!'
. Olyan rövid az élet, Igyekszem a legjobbat kihúzni belőle!' Stb . •l assftott fölv ételként ' arra ls kitér, hogyan élnek a mai fiatalok: utal ruh ázatu kra. kedv teléseikre,
fogyasztási hajszájukra; a szabadszerelemre és a durva életre . A rra buzditja végül a
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fiatalt , hogy maga döntsön, és keresse a helyes utat a föl fogások . ta rka v ásérában".
Segftség ként - a harmadik rész - a Bibli ához vezet és Jézust rnlnt olyan példaképet
állit ja az olvasó elé, aki egyben klhlvás és, aki f eltárja az élet érte lmét. Jézus hétköznapjain kra szabott pr ogr amja , a fel tétlen szeretet ösvénye.
2. A másod ik füzet nyomd atechn ikai és módszert ani felép ftése egyezik az elöz öével. Az első rész rámutat a f iatalok igényére, miszer int szeretn ének .t eg e ződ n l Ist ennel" , ami tul ajd onképpen azt j el enti : meggyőződésből hin nI. Ehhez viszont most, t izenhat éves fejjel ke ll .föltank olni·' A té t ugyan is : Továbbjutsz-e vagy megbuk sz a hit
Iskol áj ában? - áll aplt ja meg a II. rész . I:rdekes nyil at kozat okat t alálunk itt pl. arról :
Mi ért nem hisz, aki nem hisz? Elmerenghetne k a fiatal ok tá rsaik szavain : . Nem hiszek, és kész!" . Nern hiszek , mert régebben kényszeríte tte k r á!" . Nem hi szek, de
boldog sem vagyok l· . . . Ma jd az Istenképeket sorakoztat ja fel a szerz ö: a . supe rrnan" lsten, az .ezeregyéjszak a· Iste ne, az erkölcsv édele m Istenképe .. . Aki a személyes hit felé halad, annak kri t ikával ke ll szemügyre venn ie ezen Ist enképeket ; a
kereszténységet pedig, mint .k al andot" kell szabadon váll alni a - olvassu k a 3. részben . Maguk a fiatalok mond ják el, mié rt dönt ött ek a hit me ll ett: . Nlnc s Izgatóbb dolog a Jézus Krisztusba vetett mély hitnél!" . Bár tökélete sen szekatlan életstflusr a
hiv, mégis boldogságérzetet kelt! " . .. A keresztény tulajdonképpen apostol , mert
olyan személy, akire lsten ráb íz más emb ereket - mon dja sz e rzönk a füze t végé n.
Umberto de Vanna könyvel önt evékenys égr e és önállóságra ser kent ik se rd űl ö ln k et .
M inden tárgykör vé gén a fiatalo kn ak aj ánlja, hogy a ré szkérdéseket beszéljék meg
egymás között és ön állóan keressék a Szent írás vála szát kérdé seikre. - Mi ndké t
füzet értékes olvasmány, rnerr egys zerü szavakkal segíti a f iatalt az élet értelme és
az érett hit keresésében, de meg élés ében ls .
Teleki Béla

I. 81ffl -

F. Vig nazla : A z E u k a r I s z t I a é s t ö r t é n e t e . Agapé, Novl Sad,
1984.
I s t e n n é p e a t ö r t é n e I e m b e n . Ide álo k. A Szabadkai Egyházmegye Hito kt ató i Tanácsa . Szabadka, 1985. 112 o .
Ism ét két jele ntő s munkával gya rap ították a bács kai kia dók a katolikus magyar
Irodal mat.
Az Eukariszt ia és t ört énete a . Kere sztén y kultú ra képeskönyvel " sorozat el ső számát alkotj a. Küla lakban és f el épít ésében követ i a . Blbli a és t ört éne te " sikeres soro zat köteteit. (Vö . Szol gálat , 71. sz.j
59, két -két ol dalra t erj ed ő pont ban rnutat ja be az Eukariszti a titkát , kezdve az ős z ö .
vets égl e lőkép e ktől egészen a szent mise mal fel építéséig . Kiemeli az Eukarisztia áldozati és lakoma je llegét . Ogyel arra, hogy ne használja a keresztáldozat meqisrn étlésének félreérthető megfogalmaz ását. Ink ább annak megjelenít ését dom borltja kl.
A tö rténelmi szem lé let le h ető s é g e t nyújt arra is . hogy megv il ági ts a az elég tele n
vagy t éves tanítá sokat, vala mi nt a századok foly amán felmerült hangsú lyeltolódá sokat . A szöveg és a képek szer encsésen egészí t ik kl egymást; a ford ítás jó, gördülékeny . Altalában a Szent Istv án Társul at bibll aford it ását Idézi, kivéve pl. a 2. o. végé n,
amikor hid at t er em t a Kr is ztus által ünnepelt pászka és az újszövetségi . mecemlékez és" között. - A reme k klá llftású könyv kiváló ajándék lehe t . Bevezet . az üdvösség
csodál at os tört énet ébe , hogy ezáltal ml ls annak részesei lehess ünk" (hátsó fedőlap ) .
lsten népe a tört énelemben c. kia dványabevált bács kai hitta nkönyvsorozat 7. kl s
könyve (vö . Szolg álat , 63. sz.) . A mal fe lfogásnak m e g fe l e l ően nem adatoka t és évszámokat halmoz, hanem - az alcí m szerint - Ideálokat rnutat be, s általuk szemlélteti a kris zt usi közösség él etét két évez red folya mán . Hosszabban fe jti kl az őse gy
ház életét (6 fej ezet és egy ismétlő óra ) valam int a közéókor egyházáét (8 fejezet) .
Az újkor és a je lenkor egyháza h árom-három fej ezetet kap (az I smétlésektől eltekintve) . Az Új pünk ösd c. fejezettel pedig napja ink egy házi életé t Ismert eti a Vat ikán i
Zsinat bemutatásával.
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Külön részt kap a .magyarság lsten népe közösségében". Ennek ötödik fejezete:
"Tegyetek tanítványommá minden népet" a sajátos bácskai helyzetet elemzi és a horvát egyház történeimét közli. Reményt kelt tehát. hogya horvát egyháztörténelmi kl.
adványokban hasonló helyet kap majd a magyar egyház ls.
Főként az általános Iskola felső tagozatának fiataljal sokat tanulhatnak ebből a
hittankönyvbőI.

Kiállítása egy fokkal egyszerübb az elóbblek énél. de a kis könyv most ls szarnos
képet tartalmaz.
Eke B. Antal
A M e g n e m I s m e r t f e I h ő j e . - Hans Urs von Balthasar: A k e r e s z t é n y
e I m é I k e d é s e . Vigilia, Budapest 1987. 227 o.
Ha Igaz, hogya kiadók figyelemmel kisérik olvasótáboruk Igényelt, akkor a Vigilia
legújabb könyve örvendetes fokmérője lehet a magyar katolikus élet felpezsdülésének.
Jel. hogy sokan keresik a legbensőbb kapcsolatot Istennel. Talán az sem véletlen, hogy
ez a könyv - amely két klasszikus írást és egy modern szerz öt ismertet meg a magyar katolicizmussal - egyidőben jelent meg korunk egyik mesterének, Anthony de
Mellónak munkájával: Test és lélek imája.
A középkori, Ismeretlen szerz ö nem elégszik meg félmegoldásokkal. Merész útra
serkent. [géri azonban . hogy ha követjük. mindig csak felhőben, de szavakkal ki nem
fejezhető mélységben tapasztaljuk meg Istent. Nem századunk .tudom ányos" nyelvét
használja, a jártas mester egyszerüsége szól hozzánk. Minden fejezetében fedezhetünk
fel gyöngyszemeket. életre szóló tanácsokat . Induláskor a legfontosabb, hogy üres i tsük kl magunkat. . Sernmtsüllünk meg ", hogy a Megnemismert léte áradhasson be.
lénk. Tudatunkat összpontosltsuk a minimumra , egyetlen sz öra, csak vágyaink Irányuljanak tisztán Istenre. Megtanit, hogy hogyan kerülhetjük kl a veszélyeket, buktatókat.
Ime, mit ajánl a szórakozottság leküzdésére: "Egy másik módszert is kipróbálhatsz,
ha akarsz. Ha úgy érzed. hogy egészen kimerültél gondolataid elüzésében, akkor
mondd magadnak : fölösleges tovább harcolnom ellenük. Vesd magad elébük, mint
egy gyáva fogoly teszi a harcban . [gy Istennek adod meg magad, miközben ellenségeld kezére kerülsz. s elismered, hogy magadban tehetetlen vagy
Meglátod,
lsten nélkül mennyire gonosz és alantas vagy, rosszabb a semminél.
S ha lsten
látja. hogy ebben a mezítelen igazságban állsz előtte, akkor minden bizonnyal hozzád
siet. és bosszút áll ellenségeiden" (58-59 o.) . A magabiztos erőlködés csak fejfájást
okozhat. kimerülést; kerüljük tehát a " l á ts z a ts z e m l él ő d é s t " ! .Ha (pedig) azt gondolod,
hogy az Imáds ágnak Itt leírt módja nem Illik hozzád, akár alkatod, akár lelkületed
mlatt, akkor egészen nyugodtan tedd félre, és egy bölcs lelkivezető irányításával ke.
ress magadnak más utat" (115 o.) .
A második Irás: .A titkos tanácsok könyve" elmélyíti a mondottakat, sürget a
megkezdett út folytatására . Megtanit a szellemek megkülönböztetésére. Biztosít, hogy
csak addig találjuk nehéznek ezt az ösvényt. míg meg nem szokjuk . "Ha ... felismerted volna az érté ké t. akkor nem adnád fel semmilyen evilági örömért és nyuqalorn ért ."
Urs von Balthasar rövid tanulmánya a keresztény hit fényében foglalja össze a
szeml élödö lma fontosabb vonásait. Az Ige tárja fel nekünk az Atyát. egyszersmind ő
ls az út lsten misztériumába. Márla a példaképünk, az Egyház a közössén ünk. hogy
mindenütt megtalálhassuk Istent. Urs von Balthasar módszertanilag sokat merít
Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos könyvéből.
fényesi Márk
Pénzes János: H i t t e I é I n I j 6 . Kézikönyv az ifjúsági csoport számára . Horgos
1987, 102 o.
A szabadkai püspökség hitoktatási terve négy tankönyvet Irányoz elő az Ifjúság
vallási nevelésére; a horgosi plébánost kérte fel az els ö kiadvány összeállítására.
Alapbeosztása a gyermekeknek szánt tankönyvek felépltését követi (I. Szolgálat 63 sz.I:
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harminc órára oszt ja fel az anyagot , köztü k négyet szent el összef oglaló Ismétlé sre.
Az Ifjúságnak szánt köt et azonban sokkal Inkább számít a hitok tató személyes beve.
tés ére valamint a fiatalok közremúködésér e. A kiadványt mi nteg y csak seq édeszköznek tartja.
Elsőnek a serdülőkor leggyakoribb probl émáját : a fia tal fejl őd éséne k és a t öbblekhez való viszony ának (szeret et-szerel em) kérd ését t árgyal ja . Második t émaköre az
erkölcsi élet néhány fontos pontjára terel i a fi gyelmet: házasság, lelk IIsmeret , létü nk
a l apvető i ránya. A harmadik rész elvezet a magát kinyilatkoztató Ist enhez, m ig a negyedik a Jellemnevelést és a kegyelmi élet elmélyítését célozza .
Az anyag kile jt ésének módja, a magyarázatok és példák leköthetik a fiatalok érdek.
lódését. Hasznos utas ít ásokat , elgondo lkoz tató Inditásokat nyújt hat azoknak , akik kezükbe veszik a hlttan örákon kivül is. Az órák végén pedig egy.két mondatban elig azí.
t ást kap a hitokt ató, hogy an indíthatja el a csoport-munk át.
Beszerezhető Pénzes Jánosnál. Partlzanska 11, Vu·24410 Horgos.
B.A.
A torinói lepelröl: Viz László: A t o r I n ó i h a l o t t I I e p e I . Eccl esia, Budapest
1984, 192 o. - Werner Bulst SJ: A t o r I n ó I I e p e I é s a m a i t u d o m á n y .
Mérleg , Bécs 1981, 52 o.
A hlvöt, de sok keres őt is érdekel minden irás, adat , tárgy , amely kapcsolatos a
Názáret i Jézus él etéve l. A fel nött hit egyi k pIll érjét a tények alk otják . Az al apvet ő
(fundamen talis) és a h itv éd ő (apologeti kus) t eológia mindig tö rekede tt arr a, hogy
tudományosan is bizony ítsa Jézus történelm i lét ét , és az evangéliumok hitel ességét.
Ezen a vonalon fontos szerepet kaptak a Bibliára vonatkozó, de tőle mégis függe tlen
források.
Talán meglepő, hogy éppen a századfordulón , amikor egyesek a tudom ányok nev é.
ben léptek fel Jézllfs és a kereszténység ellen , ugyanezek a tud ományok nem várt
adatok at tár tak fel a tor inói lepellel kapcso latb an s rajta keresztül Jézus és az Ir ások
történelm i hitelességéről.
A torinói lepel ről régóta ál lították, hogy ebbe göngyölték volna Jézust halál a után.
Mások kétségbe vont ák valód is ágát, mive l az e ls ő 12 századra nézve nincs pont os
bizonyítékunk, hogy hol ls ő r izték és milyen úton kerül t Franciaországba. A f ényképezés azonban rendkivüli adatot közölt a le pelről: negat iv képet t art almaz, csak a fé nyképen túnnek elő a pozitiv körvon alak. Ezek pedig megl epő hasonlatoss áqot mutatnak
mind Jézus régi , a keleti Ikonokban tal álható ábrázolásával, mind pedig az egész szenvedést örténettel. A II. vil ágháború óta új kutatási módszerek áll nak rendelkezésünkre:
szövetvizsgálat, pollenelemzés, kri mi nalisz ti kai vizsgálato k stb . Ezek segits égével ma
már kétségbevonhatatlanul megállapították, hogy a lepel Jeruzsálem v id ék érő l , Kr. u.
30 körül származik , amelyen vérnyomok t alálhatók s egy keres ztre fe szitett, sebekkel
boritatt és töv isse l koron ázott emberi test körvo nalai rajzolódnak kl rajt a.
W. Bulst, a darmstadtl múegyet em megbízott előad ó tanára a tori nói lepel egyik
legjobb szakért ője a német nyelvt erül eten , több kiadványt te tt közz é. A Mér leg folyó Irat mellékleteként megjelent tanu lm ányát elsőn ek a Blbl ische Zeitschrift (Bibli kus
folyóirat) közölte . I:ppen ezért stllusa valamint fejt egetése szigorú an tudom ányos
szinten rnozoq . Elsősorban a STURP (Shroud of Turln Research Project) és az ASSIST
(Association of Scientlsts and Seho lars International fo r the Shroud of Tur inl tudományos kutató kból áll ó csoportok adatai t és vizsgálatuk eredményeit közli . Tő l e t udjuk meg, hogy megkezdté k a lepel radiokarbon kormeghatá rozását ls, s ennek eredményét 1988 húsvétjára várják.
Viz lászló munkája ugyanazokra a forrásokra támaszkodi k, de b ővebben fe jti kl az
egyes kérdéseket. Hosszabb fejez etben vet i össze a vi zsgálatok eredményei t az
evangelium I lelrásokkal. Igy az átlagos múveltséggel rendelkező olvas ó számára ls
érthetőbbé válik ennek a megdöbbentően érdekes lepelnek jelentősége, üzenete .
K.J .
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HALOTTAINK

Dr. Mészáros LaJos eg ri föegyházm. kormo ápr . 18-án Egerb~n (72,49)
Taróczky Antal SchP, tem. máj. 8-án Debrece nben (76,50)
Kuchta András c. kanonok, ny. esp. pléb . máj. 8-án; tem . Zagyvapálfalván
(94,72)
Tóth József OP érs . tan. máj. 9-én ; tem. máj. 21-én Budapesten (68,34)
Legányl Béla Norbert OSB ny. pannonhalmi föap . máj. 13-án Pannonhalmán
(81,63,57)
Herczeg Rezsó Frigyes ny. pléb. máj. 13-án; tem . Deáloiban (Csehszlovákia)
(84,65,59)
SemJén Jeriga Vendel ny. pléb. máj . 15-én USA-ban; tem . Ekecsen
Dr. Szalay Sándor Szaivátor OFM máj. 14-én ; tem. máj. 19-én Pannonhalm án
(86,60)
BDdl Ferenc tb . Iőesp. , pléb. máj. 21-én; tem. máj . 28-án Mogyoródon (72,48)
Takács Sándor SJ máj. 23-án ; tem. jún . 4-én Budafokon (68,50,40)
Molnár Tibor v. egr i egyházm. és Braz íHában múködó pléb .; te m. máj. 25-én
Lou rdes-ban (80,56)
Uhrln György c. ap át máj. 30-án; tem . jún . 9-én Endródön (56,32)
Porvay János érs. tan. , ny. hittanár jún. 10-én Kalocsán ; t em. Baján (82,58)
Hárosl Antal eg ri fóegym. érs. tan ., ny. lelkész (82,59)
Bercsényi László C. esp . jún. t- én Székesfehé rvárot t (80,57)
Bástl János ny. lelk. jú n. 3-án; tem. jú n. 11-én P estl ő rince n (73,48)
Szabó József ny. pléb. jún . 9-én Sárvárott (80, 55)
Iván László esp. pléb . jún . 2-án Szomba thely en (65,41)
Albert János t b. es p., V. kozárm isíel plé b. jú n. 11-én Siklóson; tem. Fekede n
(72,48)
Villányi László Anaklét OSB jún . 16-án Pannonhalmán (75,56,51)
Kiss Balázs tb . kanonok , pléb. jún . 15-én Hatvanban ; te m. Páhib an (82,57)
Dr. Stelxner Antal tb . kan onok, ny. pléb . jún . 16-án Szent j akabf án (85,61)
Kenéz Rudolf C. apát, ny. esp.-pléb . jún . 24-én; tem. Székesfehé rvárot t (80,56)
Dr. Magass Miklós tb. kanonok, ny. pléb. j úl. 1-én; tem. Óbudán (74,50)
Pápai György ny. pléb . júl. 1-én Széke sfeh érvárott (58,34)
Dr. Bacsóka Béla kanon ok, szem. rektor, paro chus Nyíregyházán ; tem . júl. 9-én
(73,46)
Albrecht József c. esp., ny. h idegkút~ pléb . jú l. 1O-én Székesfehérvárott; tem .
Veszprémben (76,50)
Csaba László P. Szilvlán OFM júl. 11-én ; tem. Youngstown-ban (USA) (65,39)
Hekll János pléb . jú l. 12-én; tem . Mocs án (63,38)
Áron István P. VIváld OFM gyu lafeh érvári házfönö k, Esztelne ken ; t em. jú l.
12-én (84,54,61)
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Bús József érs. tan. , ny. pléb. júl. 18-án Salgó tarjánban; tem. Kara ncs keszin
(78,55)
Barócs l József ny. pléb. jú l. 19-én Bujon (60,27)
Nagy János SDB érs . tan ., ny. pléb. júl. 20-án ; tem . Domaházán (73,51,44)
Rózsavölgyi László a XXIII. János pápa Szeretetotthon lelkésze aug. 2-án; tem .
Budapesten (68,45)
Langhammer Béla ny. hittanár; tem. aug. 3-án Székesfehérvárott (93,69)
Dr. Kardos József tb. kanonok , pléb . aug. 5-én ; beszentelése Budapesten a
Bakáts téri te mplomban (66,40)
Káplár István gör. kat. lelk . nyírbátorfalvai parochus (51,24)
Kátor András pléb.; tem. Lekéren (62,37)
Flllöp Pét er c. kanonok, pusz tamonostori pléb . júl. 31-én ; tem. Egerben (78.55)
Sarlós György ny. várdombi esp .-pléb. jú l. 28-án; tem . a Pécs-be lvárosi te mpl om kr fptájába (76,52)
Domanlts József SJ aug. 19-én Budapesten (89,66)
Elhunyt paptestvére fnket foglal juk mement6inkbal

+
Dr. KESZI (KOHNEL) JÓZSEF
(1905-1986)
Magyarkeszlben született Aquinói Szent Tamás napján . Kovácsmester édesapjától
örökölte vasfizikumát, édesanyjától pedig meleg, jó sz lvét . A Jó nyelvtehets égú fiú
el ösz őr n émet-frartela tanárn ak készült, ké t évig Eötv ös koll égista volt. (KésObb ls
jól beszélt a németen kiv ül angolul és fr anciául.) 1926-ban követte a hiv atás szavát .
Prohászka Ottokár az Innsbrucki Canlsl anumba küldte tanulmányai végzésére.
Itt fOként a szentemlékú régens , P. Hofm ann volt rá nagy hatással. Szobája falá n
egész él etén keresztül ott volt . P. Hofm ann képe. TörekvO, vasakaratú és Imádságos
kispap volt, akit t ársai t anár úrn ak vagy ta nárka nak s z ölltottak, de példaképüknek t ekint etté k. Újonnan jött. fiatal kispapt ársait szere tö gonddal Irány it gatt a. 1931 Szent
Anna ünnepén szentelték pappá; elsO szentm is éjét Székesf ehérvárott rnutat ta be. Egyévi kleq észtt ö Innsbrucki t anulás után Budafok -Belvárosban lett káplán a szintén lnnsbruckb an végzett Posch apát mell ett. Azután egy évet az aulában dolgozik. mint püspöki Irodai jegyzO. 1933-ban a neki jobban megf elelO munkakörbe , a szemln áriumba
kerül , ahol 1940·lg tanít dogmatik át. Egy évet prefek tus ls. majd hat éven keresztül a
szeminárium gondnok a. A szeminárium ezekben az évekb en zsúfo lt an t ele van, igy a
székesfehérvári papság nagy r észének tanára és elöl járója . FOként mi nt prefek tu s az
Innsbru cki . blzalml" rendszert Igyekszik megvalós lt anl a szemin áriumban: nem akar
sem nyomozó , sem ellenOr lenni : ennek fe jében Igérjék meg a ki spapok, hogyha valaki
vét a fegyelem vagy a rend ellen, az magától jelent kezik . .. 1940 és 49 között V értesbogláron plébános a háború , a front és - Vértesboglár sv áb község lévén - a kltelep ítés nehéz éveiben . Temetésénél megható volt , hogyan hálálkodott a vértesboglári egyházközségi elnök ottani munkájáért: a rendk Ivüli nehéz IdOkben nemcsak buzgó lelkipásztora. de szeretö atyja ls volt a községnek. A legnehezebb napokban még
a plébánia épületét ls rendelkezésére bocsátotta hIvei nek.
Koporsója előtt a csákváriak nak még több köszönnivalójuk volt a náluk töltött harmlncöt év munkájáért és Imáiért. Az Ybl Miklós építette , szinte székesegyházszerú
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remek templom oltára. gyóntatószéke és szeszéke volt tanúja papi buzgóságának és
Imádságos életének. Itt adorált. elm élkedett. Imádkozta brev iáriumát és rózsafüzérét .
A szociális otthon öreg nővérei pedig most ls Imádkoznak érte. hiszen hosszú éveken
keresztül gyóntatójuk volt és tartott nekik hetenként szentbeszédeket.
Huszonöt éven keresztül volt a vértesaljai kerület esperese. Paptestvérei nála
mindig a rneleqszlv ü jóbarátra. okos tanácsadóra és fejedelmi házlgazdára találtak.
Éveken át ő maga tartotta a havi papi rekollekclókat . Papi lelkigyakorlatok vezetésére
pedig az egyházmegye határain túl ls szivesen látták. Gyakran hívták őt nagyböjti trlduumok vezetésére ls. - A csákvári plébánia kapuja mindenki számára nyitva állt.
Közvetlen lelk ipásztori tevékenységén túl részt vett az egyházmegye egyéb munkái ban ls.
Fáradozásáért nem várt elismerést vagy kitüntetést. Amikor püspöke tiszteletbeli
kanonokká nevezte kl. nem fogadta el. O földi jutalmat nem várt; a cfrnnek és rangnak mindig ellensége volt.
Jutalomként az Úr Istentől a keresztet kapta. Amikor legjobban szüksége lett volna
rnunkatársra. az egyre növekvő paphiány miatt káplán nélkül maradt. SzIve gyöngült.
álmatlanság gyötörte. Aranymiséje körül már csak állandó orvosi ellenőrzéssel és a
szomszéd paptestvérek segitségével végezhette munkáját. 1980 öszén kénytelen volt
nyugdijba mennI. Az egykor i szern ln árlumban, a jelenlegi papi otthonban kapott szo.
b át, Oda került vissza. ahol papi élete elején hét évig dolgozott.
1985. december 15-én enyhe agyvérzés t kapott. Két hétig kissé javult az állapota.
de utána egyre romlott. Január 29-én adta vissza nemes lelkét Teremtőjének. - Te.
metését püspöke. Dr. Szakos Gyula végezte. Megköszönte hosszú. szép életének fá·
radságos munkáját. Főként imádságos lelkületét emelte kl.
A csákvári és vértesboglári egyházközségek búcsúzása után a csákvári református
lelkész köszönt el tőle meleg szeretettel. Mindig zavartalan békében és testvérien
szolgálták egymás mellett az Úr Jézus ügyét. Mindig nyugodtan fordulhatott hozzá
még egyéni ügyeiben ls jótanácsért.
A temetés után a szeminárium templomába'! a püspök atya negyven paptestvérrel
együtt mutatta be a szentmisét. Volt tanltv ányal, káplánjai. esperesi kerületének pap·
jai könyörögtek érte az örök Főpaphoz és köszönték meg azt. amit papi életük számára
az Úr rajta keresztül nekik adott .
KIspapkori barátla

MAJER TIBOR FRIGYES
(1921-1986)
P. Hunya Dániel szegedi spirituális. a Papi Lelkiség folyóirat szerkesztője és
nevelőnk egyik legkedvesebb lelki gyermekét szerette benne. Az akkori
kispapegység és papi egység-mozgalom országos szervezöl k özt mély buzqös áqával,
lángoló ügyszeretetével az első vonalban harcolt a magyar papság magasabb sz ínvonaláért . O szerkesztette a KIspapegység különlenyomat .Lelkiség" címü rovatát.
Amikor 1950·ben a mozgalmi munka k üls ö lehetös éqel rneqszüntek, papi életének kor.
szerű de százszázalékos. Isten ügyének . Krisztus népének szentelt életével. paptestvéri magatartásával a gyakorlatban mutatta be elveinek értékét.
Miskolcon született 1921. május 3·án evangélikus sz ülöktöl. I:desapja ezredes. majd
a szolgálatból való kllépése után Sashalom tisztelt polgármestere. Talán tőle tanulta
fia a fegyelmezettséget és a kemény akaratot. I:desanyja korán meghalt. de ő kellő
tisztelettel viszonyult nevelőanyjához ls.
Budapesten érettségizett. majd a Műegyetemre Iratkozott be. Másodéves hallgató
korában Tóth Tihamér könyvelnek valamint a katolikus szentbeszédek hatására érte a
szentéletű
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megtérés kegyelme . Nemcsak katolIkussá lett, - szüleinek heves tiltakozása ell enére - hanem még abban az évben a csanádi egyházmegyében jelen tkezett papn övéndéknek. Teológiai tanulm ányait Szegeden és Budapesten végezte.
Az ost rom alatti és utáni nél külözésekben t üd őv észt kapott, Igy egy évig vidéki
plébánlán pihent. Kigyógyulva, Szegeden szent elték pappá 1947. augusztu s 31-én.
1947-1 955 között Eleken segédlelkész, 1955·tOI 1957·lg Dombóegyházán káplán,
majd Lök ésh ázán szervez ö-lelk ész, 1970·tOI plébános. Nem volt könnyű dolga; a nép
hit ének. vall ásosságának elmély ít és éért sokat kellett dolgo znia.
1960·ban Idegkimerültség súlyosb lt ja he lyze t ét . A Histo ria Domus-ban Irja : . Jobb
lábam térde megdagadt, - hetek óta a moto r is rossz - mégis menni kell. A lök öst
papnak csak egy útja van: átkozottként élni a testvérekért ... Nem tudok jól aludnI.
Hasogat a vállam, a bánattól a falat ls k ifordul a számból. A búskomorság kerülge t ,
IdegzetlIe g devalválódo m. A hitoktatásban teljes a csöd , az igért néhány gyermek ls
elmara d . . : Ci kk et ragaszt az emlékkönyvbe a 9 éven át befala zott orosz katonáról.
aki mégi s h ű s ég e s en áll minde n nap kijelö lt ő rh e l yé n. Ehhez hasonlítja magát. De
le küzdi csüggedt ségét, szolgál tovább, s a kitartás eredmé nyeket ls szül. 1978. szeptember 15·t OI a nagykamarási plébániát ls ellátta. A kinevezést azzal fogadta el, hogy
megtarthassa régi, ezeretett lökösházl hive inek le lki gondozását ls . Ettő l kezdve rnlnden nap mind két helyen misézett pontos Időben . Nem mulasztott el semm it egyik
helyen sem. Lők ö sh á z á n vasálIványos harangtornyot (kampanllét) éplttetett, hogya
három harang messzire szóljon. VIllamos itotta a harangozást mindkét plébániá ján .
1984-ben, az alapitá s 100·lk évf ordulójára kívül és belül. nagy gonddal és költséggel
f elújfttatta a nagykamarási templomot .
Ezüstmis éj ét 1972-ben kedves hivei és barátai körében ünnepel te, hét vendégpappal
koncelebrálva. Az eleki énekkar ls eljött, s a nagy sokadalomban kanadai és holla nd
vendégek ls voltak . Egy holland egyházközség patronáita lelkipásztori munkájában ,
ahol több magyar család ls él.
Sok Irányba kiterjedt lelk ipásztori f igyelme. Az Ifjúsággal, a legszegényebb ekkel
és a cigányokkai szeretettel foglalkozo tt. CIgánynapot rendezett rnüsorral. Segit séget
nyújtott a rászorulóknak, többek között kongrua nélkül levő gör . kat. paptestvérének
ls . A gyermekeknek Nagykamaráso n a templomkertben külön szánkózó dombot készit.
t et ett. Óslény ta nnal ls foglalkozott, hogy meghatározhassa a sóderbányából kitermelt
ösá II at maradványokat.
Megiratt a előbb Nagykamarás majd Lökösháza róm . kat. egyházának történetét;
ezekhez éveken át gyűjtötte az anyagot , forrásokat. Halála előtt még hangszalagra
mondta elképzelései t, Ismereteit.
Szigorú aszkéta éle tmódott tartott. Napi breviáriumát sok munkája közepette,
vagy annak végeztével mindig pontosan elim ádkozta. Aut óút jain a rózsafüzért rnondotta hangosan, - néha utasaival együtt. IOpületes áhi tatt al misézett. Beszédeit mély
m e g gy őződ és t ett e hatékonnyá . Napközben vagy este talált I d őt magányos adoráció ra.
A harmadik hórát a papságért ajánlotta fel.
Kezdetben gyalog és kerékpár ral, sokáig moto rkerék páron végül Trabant-kocsij ával
járt. Másokat kimélve érte a balesete; szerencsére sérülés nélkül megúszta . Kórházba szállították agyrázkódással, de meg sz ökött, s esté re már a templomban volt.
Minden késő délután - m ég Jeges vizben ls - rendszeresen úszott a kavicsbánya
vizében , hogy test! erőnlétét fenntartsa . Úszás közben érte a szIvinfarktus, felszentelésének as-tk évfordulóján. Ezen a napon prédikálta éppen hiveinek: . A haldoklónak
fogjá tok meg a kezé t!"
Az O kezét - sajnos - nem fog hatta meg senki, de bizonyára megfogt a és az
örök hazába vezett e az a Boldogasszony, akit gyermekkorától hűs égesen tisztelt, aklnek skapuláré ját - mint a karmelita harmadrend tagja - mindig vise lte .
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Dr. PAPP FERENC
(1920-1986)
Börvélyben sz ületett 1920. május 21-én. Teológiai tanulmányait a Pázmány Péter
Egyetemen végzi mint a Központi Szeminárium növendéke. de a szatmári egyházmegyé·
hez tartozik . Pappá Nagyváradon szentelik 1945. május 27-én.
Ifjúkora óta vágyódott arra. hogy tan íthasson. 1944.ben tanit ls a nagykárolyi plarlsta atyáknál. 1948-ban megszerzi a tanári dlplomát történelemből és latInból a debrecen í egyetemen. majd doktorál ls. 1961-ben pedig teológiai doktorátust szeréz a Budapestl Hittudományi Akadémián. A körülmények azonban csak részben s nem eredeti
elképzelésének megfelelően tették lehet övé álmai megvalósitását. 1946-ban segédlel·
kész Mérken, 1949-től pedig Matészalkán. 1971 -ben ugyan hivatalosan nyugdljba vonul.
de továbbra ls kisegít ugyanott. hiszen szlve-lelke, egész papi élete kötötte össze az
ottani hívekkel.
Katedra nélkül ls fáradhatatlanul oktatta a ráblzott gyermekeket a katekizmusra.
s készitette fel őket a szentségek méltő felvételére. A gyóntatószékben nemcsak Ieloldozott. hanem a legnehezebb terheket ls igyekezett könnyíteni azzal. hogy lelki vl.
gaszt és tanácsokat adott. Csodálatos szentbeszédeiben pedig buzd ított, tanított.
ostorozott. .mlndlg aszerint. amire a legnagyobb szükség volt. Illetve amire rászolgáltunk· - írja egyik híve. S folytatja: Mindnyájunknak példát mutatott bátorságból.
hazaszeretetből. hlthűséqböl.

Szerény. önzetlen. de nem megalkuvó emberként élt. A vélt vagy valós Igazság.
bőven volt része. olykor zúgolódva. máskor megadóan. emberlen
viselte el. Az általa Igaznak tartottakért viszont mindenkor. mindenkivel szemben
kiállt. Sok-sok csalódás adódott ebből. El-elcsüqqedett, de azután eszébe jutott. hogy
az emberek közbenjárásával lsten terel az emberi gyarlóságból fakadó tövises útra
ls. s ekkor bocsánatot kért . Tudta. hogy az O beleegyezése és akarata nélkül hajunk
szála sem görbülhet meg; csak próbára tesz. főleg pedig azokat. akiket nagyon szetet.
Hosszú betegség után a debreceni klinikán adta vissza lelkét Teremtőjének.
Szeretetj hIvei falujában . Mátészalkán temették el.
K. I.

talans áqokat, amiben

CSONKA FERENC
(1924-1986)
Csonka Ferenc és még ml öten 1949 márc iusában álltunk a szentelési oltárhoz.
Egyikünk pálos szerzetes volt. Másik társun k pár év múlva motorszerencsétlenség
következtében az út porában lelte halálát. Csonka atya soha nem ült volánnál. Szeme
nem tudott alkalmazkodni a sötéthez. Talán ez ls közrel átszott, hogy Budapest Rákóczi
útján elgázolták. Egyébként ls mind ig sietve és elgondolkodva közlekedett. Igen gyor·
san átért odaátra: már a mentöben kiszenvedett. 1986. szeprember 22-én.
Nem volt szokványos egyéniség . • Csonka-Cs őpl" -nek bec éztük. Ketten vitattuk el.
sőbbségünket 190 centis méretünkkel. Sajnos . egyikünk sem adott arra. hogy délceg
legyen a tartása . Szerénynek Ismertük meg anyagiakban. de gazdagnak lelkiekben .
Nem volt szokványos az Indulása sem . Nem egyhází Iskolából és nem latin érett ségivel Jelentkezett. Cserkészetból Indulh atott hivatása. Különös karizmája volt : a
fIatalokkai való szöért és. a közösségre nyitott haj lam . Ebből készült börtönének ls a
kulcsa . Idegileg és kedélyileg annyira megviselte. hogy hazájának ls hátat akart for.
ditanI. De csak egy lengyel börtönlg jutott el. A Mecsek zengől katlanának eln éptelenedett plébániáján sikerült neki traumált úgy földolgozni . hogy amikor már útlevéllel
kimehetett. akkor ls hazatért hiveihez. Nem vált rezlqnálttá, sem pesszimistává. Nem
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maradt benne szemernyi gyülölet sem meghurcolóival szemben. Müködése második
felében sem volt .maaá n-élete".
Ellentétes vonások harmóniába olvadtak színes személyiségében. Komolyan vette
hivatását. de az élet tülekedését kellő humorral konstatálta . Imádságos és emelkedett
lelkületü volt. de töké letesen kiismerte magát a világ ügyeiben is . Milliók mentek át
renováláskor a kezén. de egy fillér sem tapadt hozzá. MI négyen egy nevez ön voltunk.
de a számlálóban nagyok voltak az elt érések. Úgy Isme rtük egymást. mi nt a tenyer ünket. ő mégis kiismerhetetlen maradt . Nem volt zárkózott. sem közléke ny. Nem v életlen. hogy müködése utolsó helyén. Köváqószölösön, az uránbánya vezetőségében
tudatosult: nem lehet közömbös számukra a területükön álló müemléktemplomok sorsa. Milliós értékeket áldoztak rájuk . Az sem véletlen. hogy nemcsak az egyházköz.
ségének elnöke búcsúzott tőle költői sz épséqqel, hanem a falval közös tanácsának
el nöke ls . S őt a falurádió adásában ls szó esett halál os szerencsétlenségéről.
Sem az emberiség sem az egyház letünt évtizedei nem voltak könnyüek. Csonka
Ferenc úgy tudta megőrizni emberi és papi t isztas ágát. hogy tudatosan vállalta .népi
származását", ugyanakkor soha nem volt benne konzervatív hajlam . l:lvezte és ért ékelte a múlt minden ért ékét. így számára nem jelentett konfliktust sem a zsinatokhoz
kapcsolódó. sem a tá rsadalmi változások előidézte ezerarcú problémavilág. Egy rázós
korszak érdekes lelkipászt orát veszltettük el személyé ben.
Ravatalánál Igy búcsúztam tőle :
.Nem mondunk nagy szólamokat arról, hogy emléked örökké megőrizzük. Névtelen.
elfelejtett lsten-szolqa leszel. mint legtöbbünk: Mégis. számtalan paptárs ának. lelki
gyermeké nek és fiatalkori ismerősének szíve mélyére oda van irva a neve.
Ez mutatkozott meg fölemelő en magasztos teme tési li turgiáján .
Conf rater

Dr . RAJZ MIH ALY
(1911- 1986)
Pappászent elésem előtt mondotta : Aztán holnap reggel. ha f öl ébredsz. mondd magadnak: pap vagyok! Ha kedves elhunytunkat akarnám röviden jellemezni. hát ezt
mondanám róla: Mindig pap volt. teljesen azonosult hivatásával. Minden képességét a
szent szolgála tba állította.
Mint kivá ló képesség ü növendéket Hanauer püspök úr Innsbruckba küldte, és ott
szerezte meg azt a tudást és lelkiséget. amely töretlenül elkísérte életútján . Rövid
káplánkodás után a váci papnevel őben. a gimnazista kispapok prefektusa lett. Igazi
atyai szíwel fordult növendékei felé . akik kivétel nélkül szerették. Nemcsak a notes zt.
de minden növendéké t élete végéig megőrizte szeretetében.
Pét ery József püspö k úr néhány évre munkatársai közé választ ott a. majd lel ki pászt ori szolgálattal blzta meg. Természet es és kegyelmi adottságai Itt t ermettek érté kes
gyümölcsöket. Mindennapos Imája. elmélkedése az Oltáriszentség előtt bizto sította.
hogy lelkesedésének tüze soha kl ne aludjék. Akkor sem csüggedt el. amikor méltá ny.
talanságok érték és elnyerte azt a kegyelmet. hogy üldözést szenvedje n az lsten országáért. Ennek alázatos vállalásában nőtt Igazán nagyra. Mint plébá nos. mi nt káplán.
falun és vár oson egyf orma szeret ette l gondozta a rábízott embereke t .
Az utóbbi évtize dekben aligha akadt nála buzgóbb igehirdető. Kor át meghazudtoló
fürgeséggel járta az országot . t art ott lelkigyakorlatokat. papi rekol lekcl ökat , továbbképző előadásokat . Mindezek töredéke könyv alakjában ls megjelent; szíve vágya volt .
hogy szellemi kincseit összecsomagolja és hátrahagyja örökségül. l:lete utolsó percélg voltak t erve l. sohasem szándékozott nyugdíjba menni . Szerette volna megIrni kedves püspökének. Hanauer A . Istvánnak élett örténetét.
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Amikor meggyengült az egészsége, akkor sem gonoolt a nyugdljra. Gyakran hangoztatta barátai előtt: szerétn ék aktív szolgálatban meghalnI. Az Úr Jézus teljesitette
kivánságát .
1984-ben hIvei körében ünnepelhette aranymiséjét. papi életének utolsó nagy állomását . Mátyásföldön történt ez, ahol csaknem huszonöt évet töltött a hivek szolgálatában. Ez volt az ö Nebo-heqye. ahonnan föltárult elötte az Igéret földje. HIvei. mint
atyjukat búcsúztatt ák. a váci egyházmegye papsága egyik legkiválóbb tagját veszítette
el. t:gl kincsekkel. gazdag halottként távozott körünkböl.
A váci szeminárium gimnazlstálnak kápolnájában minden vasárnap ő tartotta az elmélkedést. Az oltárkép Jézust ábrázolta , amint kezében tartja és kínálja szeretett öl
lángoló szívét. Rajz Mihály ls erről gYújtotta meg az övét és a r áb ízottak ét. Aldott
szive megszentelI a cinkotai temetőt. és amit öröknek teremtett benne az lsten. legyen az örök boldogság részesévé .
Tanltványa

BARNA JÓZSEF
(1899-1986)
Nagykárolyban született 1899. május 31-én; meghalt Turterebesen 1986. november
20-án.
Jól szituált Iparos családból származott. Középlskolált a nagykárolyi piaristáknál
végezte. teológiai tanulmányait pedig a budapesti Központi Szemináriumban. Boromlssza püspök 1923. Július 23·án szeritell föl Szatmáron.
Krasznabéltelken kezdi kápl ánl müköd ését, Felsöbányán folytatja. majd négy éven
át a szatmárnémeti székesegyházban káplánkodik. Hétévi k áplánkodás után Batlzon
Indul önálló papi múködése, ahol fIliatemplomot ls épít.
1942 húsvétján veszi át a turterebesi plébánia vezetését Bagossy Bertalan esperes
plébánostól. aki a szatmári Királyi Katolikus Gimnázium utolsó Igazgatója és történész
paptanára volt. Óriási szenzáció egy zárkózott. száraz tanár után egy fzig·vérlg lelkipásztor. nagy olvasottságú és Imádságos lelkű 43 éves, életerős. aszketikus népszónokapostol.
Az öt tanerős zárda-Iskolát felkarolja . A gyermekek barátja . A vízkereszti ház.
ezentelés hagyományát - amely általános és minden házra kiterjed - családl átoqatássá teszi, és össze írj a a falu apraját-nagy ját. A háromezer lelkes pl ébánlán mindenkit névszerint Ismer, még a karonülő csecsemőket ls . Bevezeti a vasárnapi gyermekmlséket - közös énekekkel. fmádságokkal. exhortációval. Pár évi siker után a felnöttek ls szivesen elklsérlk a gyermekeket. és nö az áldozók száma. A vasárnapi litánia
után a felnőtteknek magyarázza a katekizmust. Bevezeti a Sz. V. U. éneklését; énekpróbákat tart. A bevonuló katonákat. diákokat stb. gyónással és áldozással bocsátja
útnak. A háború sebeinek enyhltésére bevezeti a csütörtök éjjeli szentségimádást.
Mind a zsidók. mind a svábok deportálása ellen felemeli tlltakozö szavát. és közbenjár hívelért a parancsnoknál . Bár több mint ötven holdas javadaimi földje van, nem
gazdálkodik: megbizható felesgazdára bízza az egészet. Egy lovat tart. hogyaflllába.
sz ölöbe és a betegekhez hamar eljuthasson.
Lelkipásztori munkájában állandó káplánja van. a püspök általában rá bízza az újmiséseket. 25 év alatt 10 káplánja volt. Asztalánál szivesen látott vendégek a paptestvérek, s özvegy édesapja nála lakik. Az asztali olvasmány legtöbbször a martirológium . Evés után hosszú asztali beszélgetés. adomázás. sőt este nótázás ls.
A háborús éveket együtt szenvedi át híveivel. Jó kapcsolatot tart fenn mind a gö·
rögkatollkus lelk ésszel. rntnd a református pásztorral. Román származású szerzetes ,
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görögkatolikus pap hosszú éveken át a gyóntatója . Ez a jó viszony megszünlk, amikor
később ortodox lelkészt küldenek Terebesre.
1967-ben nyugdijba kényszeritik: nem neveznek kl melléje káplánt. Hogyalelkl·
pásztori munka ne szenvedjen kárt - Illl ába és a betegekhez nem tudna Idejében
eljutni - felajánlja 68 éves korában lemondását. Abban a reményben teszi ezt, hogy
olyan plébánost neveznek kl volt káplánjai közül, aki mellett meghúz6dhat nyugd ijasként, és tovább végezhet klsegitő papi munk át. De a változás sok keserüséget okozott
a plébánián meghúzódó és kisegitő lelkészi munkát vállaló .öreg papnak". Nagy vi·
gasztalása, hogy aranyrnls éj én hat nevelt papfla koncelebrálhat vele Jézus Szíve vasárnapján. Az asztali pohárköszöntőt a rangidős papfiára bízzák. A nagykárolyi kas tély
egyik felirata a mottó: Fide virtute, famam quaere; közkatonaként áll az áldozatl oltárnái, jó hirnevet csupán becsületes papi munkával szerzett magának.
Még ebben az évben új plébánost kapott Terebes annak a volt káplánnak szem élyében, aki hét boldog esztendőt töltött a plébániáján. Enyhülnek a kiszolgál tatott öreg
pap gondjai, de a korral járó betegségek gyakran beklopogtatnak magányos szobája
ajtaján. Gyémántmiséjén Ismét köszönthettem: a brilliánsok csak kemény csiszolás
révén születnek meg a gyémántokból. Megértette és elfogadta.
1985 júliusában még részt vehetett a 10. primicián, amelyet a terebesI templom
oltáránál rendeztek a falu szülöttjének. lOveken át már csak szobájában misézett: a
plébános először ministrált, majd koncelebrált vele és végül csak áldoztatta naponta.
A turterebesi új plébánia emeleti szeb álában virrasztanak mellette hüséges hivei
éjszakáról éjszakára. Fóápolója maga a plébános és áldott lelkü - a háztartást ls
vezető - özvegy nővére.
A szatmári egyházmegye nesztórát az ordinárius temette szentmisével november
22·én. A tágas templomot zsúfolásig megtöltötték a jó hívek. A szatmári papok szinte
teljes létszámban jelen voltak. Nem a rövid gyászbeszéd, hanem a halott hosszú bú.
csúlevele volt a temetés fénypontja .
Dr. Cserháti István
MERIOSZ GASPAR FERENC O. CIST.
(1915-1986)
Gáspár testvérünk .amertkás" magyar család gyermekeként született Detroitban
1915. március 16-án. Hazatérésük után atyja korán meghalt, édesanyja pedig Egerfar·
moson telepedett le és szerény gazdaságának ver ít ék éb ől nevelte fiát, mignem az a
ciszterci rend oblátusaként a budai Szent Imre Gimnáziumban fejezte be k öz éplskola í
tanulmányait. 1935. augusztus 29-én lett a rend nov lelusa . és a zirci Teológiai Főiskola
elvégzése után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatójaként szentel.
ték pappá 1942. június 21-én. Egyetemi tanulmányai befejezése után, 1943-ban került
maqyar-latln szakos tanárként a székesfehérvári gimnáziumba. Egyéves megszak ftással
Itt folytatta müködését a szerzetes-iskolák államosításáIg.
Nem volt tanári alkat. Inkább a lelkipásztorkodás vonzotta, és tanárként is diákjai
vallásos nevelése volt legfőbb ambiciója . Ez a lelkipásztori hajlam jellemezte őt a
rend 1950-ben történt feloszlatása után ls, amikor a Székesfehérvár-szárazrétl lelk észséget átvette. Egészen a r ábízott hiveknek élt, teljes testt-lelkt odaadással. IOdesanyja
maradék vagyonkájából segített neki kápolnája bövlt ésében és fölszerelésében. meg
a hiányzó pl ébánia-ház felépítésében . Ritkán található olyan összhang. amilyen a rnéIyen vallásos anyát bensőségesen buzgó pap-flával összekötötte. Gáspár testvérünk
szive csak egyanyáért rajongott még jobban . Ez az égi anya, a Boldogságos Szűz
Márla volt. A Márla-tisztelet állt lelkiéletének középpontjában és Mária volt életének
.vez érlö csltlaqa". Ez lelkesltette őt a fatimai Szüzanya tiszteletének Fehérvárott t örténő föllenditésében és a templomára jellemző mindenhavi máriás zarándoklatok el-
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Indftásában és meggyö kerezte té sében . Magányos ember volt, akit f ájdalmasan gyö·
tört, és sokszor alázatos önvádra Inditott a rábízotta k ré s z é ről gyak ran t apasztalt
megnemértés és buzgósághiány . Talán túlságosan a magasba akarta őket vezetni , akik
közül legtöbben visszariadt ak a keresztény odaadásn ak att ól a lángolásától, ami lelktpásztorokat emésztette . Fájdalmával csak Istenhez menekült, és csupán a szlv éböl
nap-nap után fölfakadt vallásos verse kben tárta föl lelkének legm ély ét. Nem volt költő
a szó Irodalmi ért elmében, de vers ír ását betölt ötte Istenszeretetének mlndenek feletti
lobogása.
1986. október 6-án hajnalban buzgó szIve hirtelen rneqsz ünt dobognl : hazahlvta őt
a mennyei Atya . Koncelebrált szentm ise után t emettük a székes feh érv ári egykori ciszterel pl ébénla-ternplorn krlpt ájának egyik sirboltjába.

·s -n

DR. GVOROG PÁL
(1901 -1986)

Kisnemesi határőrök sarjaként, a Györög n emzetségből származott, akik közül t öbben ls (Gy . Györg y 48-as hadb ír ó. ügyvéd, pedagógus, lapkiadó és fia : Gy. Leó ugyan·
csak ügyvéd és lapkiadó, fest örnűv ész, a .Magyar lobogó alatt az Ad rl án" c. könyv
szerzője) beírt ák már nevüket a magyar tö rté nele mbe. Als öörötr (a mai Burqenl andban) született 1901. Június 3-án föld m űves cs aládból. Szülőfaluj ában járta ki az elemi
6 osztályát. a gimn áziumot Fels ölövön. Mint a szombathe lyi egyházmegye teológusa
az egyetemet Bécsben vég ezte, ott ls szer zett doktorátus t. 1925. jú lius ts- én szant elték pappá a bécsi Szt . István dómban, újmlséj ét természe tesen szülőfalujában tartotta . 192&-1929 években Szombath elyen székesegyh ázi káplán és hitoktató. 1929 -től
1932-lg hittanár Zalaegersze gen a reálgimn áziumb an és a t an ít ó k épz őben . A városban
ekkor Péhm József (Mindszenty József) apátpl ébános a hitokt atókat ls a pl ébánia
épületébe gyűjtötte össze . 1932-től 1944-ig Kő sz e g e n hittanár az állami tanít öképzöben
és az evangélikus leányllceumban. Hoss zú hi ttanári m üköd ése során Igen sok tanit ványa volt, igy nem csoda, ha e városok határán messze tú l ls közism ert szernélyl séggé vált . Tanári beosztásából szül öfaluj a ls hasznot húzott, mert a szünete kben
gyakran helyettesitett .otthon", Als óörött , 1944-ben Vasszilvágy és a f iliaként hozzátartozó Vát pl ébánosa lett, mint esperest a hitoktatás f elü gyeleté vel ls megb ízták.
1963-ban Perenye pléb ániáj át váll alt a. nem minden ok nélkül. M int gyerm ek mln lstr álás közben s később rnlnr a pl ébános helyettese soks zor olv ashatta a tem ető köze p éri
lévő nagy kökereszten : .Itt nyugszi k az Úrban Hollósy Is tv án, aki 37 évig volt Alsóőr
plébánosa. szül. vasm. Perenyébe , megh . 1868. jan. l -én Nyugodj ék békében hiveivei
együtt'· O tehát tudatosan egy adósságot akart törl eszten i , egy kölcs önt akart vts sza.
adni. amikor ősz feJJel vállalta a peren yei plébániát , ahonnan aztán nem ls ment nyug·
dljba. Még B6 éves korában is akt iv volt. ha némely szertart ást már csak ülv e tudott
is elvégezni. Hivei nagyon becsülték, szerették , értéke lt ék áldozat át . Szellemi frtsseségére jellemző, hogy mindig képezte magát , ör eg korában ls kért mindig újabb teo.
lóglal kiadványokat. Az utóbbi Időben egyedül élt a pl ébánlán, mint sok más pap ls.
Csigolyat öréssel a földön fekve tal ált ak rá az egyi k adventi reggelen . A szornbathelyl
kórh ázban halt meg december 23-án. amikor A lsó6rött éppen szents égimád ási nap
lévén az egész falu Imádkozott ért e. Már évekkel ezelőtt kifejezte óhaj át , hogy hivei
körébe n szeretné várni a feltámadást. pedig nagyon szerett e sz ülöfaluj át. 1975-ben
arany-, 19B5-ben gyémánt miséjé t Alsóőrött ls megünnepelt e, de rnlnr Jó pásztor a ha.
lálban ls bárányai körébe n akart maradni. Ezért t emetés én, 1987. január 5-én, - meIyet az őt hamarosan követő dr . Póka Györ gy püspök úr végzett, - alsóőri földet
szórtunk koporsójára.
P. Galambos Ir éneusz OSB
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POLGÁR ANDRÁS SJ
[1900-1987]
Mlndannvlunkat megdöbbentett a hir: P. Polgár András. szerétett Bandi bácsink
1987. jan. 18·án Itthagyott minket. Az év elej étől egyre aggasztóbb hírek érkeztek
egészségi állapotáról: epeveze t ék-elzár ódás jelens égei mutatkoztak rajta, s ezt az
alapvető sérülést már a .minden rnlndeq y" müt ét sem tudta jóra ford ítani . Tudtuk és
Ismertük őt. s nem kételkedtünk abban. hogy azzal a lelkülettel néz a .nagy utazás"
elé, ahogy azt Loyolai Szent Ignác Atyánk óhajtja: .M iként egész életében, úgy főleg
halálában törekedjék a Társas ágnak minden tagja arra. hogya ml Urunk és Istenünk,
Jézus Krisztus megdicsőüljön benne. s az ő szent tetszése teljesüljön rajta . .. • az
embertársak pedig épüljenek lega lább türelmének és le ki erősségének példájá n .. 'De hogyan ls Indult el az a nyolc és fél évtizedet bet ölt ő gazdag és termékeny
Jezsuita élet? Erről valljon maga P. Polgár : .1900. júl. 3-án születtem Fluméban; ez
akkor Magyarországhoz tartozott. Szüleim nagyon jól neveltek. Igen becsületes, jó emberek voltak . Megvolt a szlqor, de mellette a jóság is. Oten voltunk testvérek. En volt am a legkisebb. Belépésemig, 1917-lg, Igen jó körülmények között éltem. Vasúti házban laktunk. melyhez nagy udvar. egy erdős hegy tartozott. és az egész objektum fallal
volt körülvéve. Harminchat család lakott itt együtt, mindegy ikben öt-hat gyerek. Igy
aztán bőve n akadtak játszótársak . Az állami elemi iskolában négy osztályt. majd az
Á ll am i Főgimnázl um ban hét osztályt végeztem el.
Vall ásos életem ebben az Időben a kötelező vasárnapi szentmlsehallgatásból és
évi két szeri gyónás·áldozásból állt. Semmi egyébböl. A hi toktatás sem volt rám hat ással. Hat odik os gim nazista koromba n hallottam a jezsuitákról, éspedig azt. hogya rend
mindenki t tehet sége szer int képez kl. Ez t ets zet t nekem. De hamarosan el ls felejtettem
az egészet.
Napl rendem a nyár i vakációban a következő volt : 9 órakor keltem, megreggelIztem .
és lementem a t engerre. Ott tölt ött em az egész napot fürdéssel. Este hazamentem.
vacs or áztarn. és aludni t ért em. Reggel, este Imádkozni? Szüleimnek segiteni? Időmet
valami hasznos dologgal tölteni? Eszembe se jutott. A heted ik gimnázium után édesapám Zágrábba akart küldeni a vasúthoz állásba, hogya katonai szolgála t alól mentve
legyek. Azonban mi nden másként t ört ént.
Egyik napon - magam sem tudom miért - az a gondolatom támadt. hogy meqvált ozt atom az életemet. Ké ső délu tán bementem a városba. Akorzón találkoztam
egy Ismerős pappal. aki diákokkal sétált ott. Odamentem hozzá, és így szóltam: .Győn.
ni szeretn ék l " A pap csodálkozva kérdezte : .Most?· - .Igen! ~st: - feleJtem .
M eggyónt am, és attól kezdve gyökeresen megváltozott az életem.
M ásnap reggel már 6 órakor keltern. Egy Imakönyvből reggeli Imát végeztem. majd
bementem a városba szentmisére. Meg ls áldoztam. Támaszkodás nélkül térdeltem
végig a szen tmlsét, teljes vigasztalásban . A padban ott találtam Nogál Imakönyvét.
Találomra kinyitottam. A Jézus Szive litániánál nyílt ki. Ettől kezdve mindennap a
szentm ise után elimádkoztam. anélkül. hogy valami fogalmam lett volna Jézus Szívéről. Szentmise után hazamentem. A pincéből anélkül. hogy erre kértek volna. fát hoztam. kitisztítottam az összes családtag cipőjét, és minden másban segítségére
volta m édesanyámnak . A fürdésre csak délután került sor . Estefelé a rózsafüzér ájta·
t osságra mentem be a városba. a kapucinusok templomába . Ezen túl minden napom
Igy t elt el. M ekkora kegyelem volt ez egy olyan fiúnál. aki eddig majdnem úgy élt.
mint a mal Ifj úság.
Augusztu s ele jén a háborús állapotok miatt hazaküldték Innsbruckból a negyedéves
teológusokat. Igy jött Fiuméba egy olasz jezsuita, P. Viezzol !. Abban a templomban
mts ézett, melybe én is járta m. Megkértem, hogy mindennap hazakfsérhessem. Újra
f elébredt bennem a je zsuiták i ránti érdeklő dés, és én - aki soha nem akart am pap
lenni . hanem mérnöki pályára készültem - most kikérdeztem az atyát a rend rnlben-
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l étéről. Majd nyolc napon át. mindennap elmentem egy csendes templomba és anélkül. hogy erre bárki tanltott volna . naponta két órán át fontolgattam , van-e hivatásom.
vagy sem? Meggondoltam az okokat . pro és kontra, és a nyolcadik napon eld öntöttem: Jezsuita leszek.
1917. szept, 6-án este 1/2 11 órakor léptem be a nagyszombat i noviciátus kapuján .
Első péntek előestéje volt!"
Ez a megjegyzés - véleményünk szerint - nem véletlenül került ebbe a röv id
összefoglaló irásba. P. Polgár életének Igazi meghatároz ója a Jézus Szive tis ztelet
volt, mely egyre több szolgálatra és áldozatv áll alásra késztette őt, és egyre jobban
elkötelezte Jézus szentséges Szlve tiszteletének terjesztésére . - A teológ iát Innsbruckban végezte: Budapesten , 192B. júl. 29-én szente lt ék pappá. 1929-ben a fövárosba
helyezik a Jézus Szíve temp lomba: 193O-31 -ben pedig Rómában végez tanu lmányi
évet .
Az 1931 -től 41-Ig terjedő IdOt P. Polgár csupán néhány szúk mondattal Intézi el , pedig ez a t íz esztend ő nemcsak az O hanem az egész magyar katoli ci zmus életében
ls j e l e ntős volt. Nincs olyan magyar egyházmegye, nagyobb város vagy település,
ahol P. Polgár ne fordul t volna meg, és alapos felk észültséggel , é l mé n ys z e r ű e n , praktlkusa n ne gyújtotta volna fel a szlveket Jézus szentséges Szlve tiszteletére. Egészen
sajátos képessége volt. hogy a gyermekekkel megismertesse a keresztény élet alapelemeit. megutáitassa velük a búnt, és megszerettesse velük az Úr Jézus Krisztust .
Álla ndó előadója volt a péceli lelk igyakorl atos háznak, a Manrézának, és szakadatlanul járta. - főkén t nyarant a. - hazánk szerzetes közösségei t .
• 1941-től 43-Ig Pécsett volt am lelkipásztor. 1943-ban vls szakerültem Budapestre, és
1949-lg az ország különbözö helyein férfi aknak tartottam nyolc napos apologetikus
előadásokat. 1949 szeptember ét öl 1950. május 22·lg a Manréza Igazgatója volta m:
Itt nagy buzgóságával és eddig aIIg észlelt s zervezőképességével t únt kl. A Manréza
elfoglalása után Kaposvárott lett h ázfőnök, de csak rövid ld öre, mert következtek a
szétszóratás nehéz, de nem te rméketlen ével.
Magánlakásban, polgári ruhában, de töretlen bizalommal , sok megal áztatás közepette , az egyik helyrö l eltan ácsolva, minden érzékenyked és és megbántottság nélkül
ment a másik helyre, ahol szolgálh atta lsten szent népét . •Kelen földön, az Obudal Plébánia templomban , a Karolin a-úti és a Bartók Béla úti kápoln ákban múködte m: mIséztem, gyóntattam és prédikáltam. Lelkigyakorlatokat ls adtam . 197B.ban elvesztettem
centrá lis látásomat. Azóta nem tudo k Irni, olv asni, egyedül közle kednl stb . 1981 -ben
sziv-Infarktust kaptam . Ezzel - az orvosok parancsára - megszúnt összes külsö múködésem . Már fiatal koromban gyakran gondoltam arra , ha egyszer munkaképtelen
leszek . azért nem akarok majd tétlenül üln i. Fordít ani, irni és Imádkozni fogok, hogy
életem utolsó pillanatáig hasznos tag ja lehessek a Társaságnak . Most ezt a korszakot
élem. centrális lát ásom elvesztése miatt, - természetesen mások segitségével.
68 éves hivat ásom sor án soha. egyet len egy gondolatom sem jöt t hiv atásom ellen .
Nagyon boldog voltam és vagyok. hogy jezsuita lehe tek! Köszönöm mindazt a jót. amit
kaptam. Elsősorban a kiváló le lki neve lést és Jézus Szive t isz telet ét . Bocsánatot kérek. ha valamiben nem feleltem meg Rendünk előírása inak: Ehhez ugyan mit lehet
még hozzátennl?l
(Lelkigyermeke]
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