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NEVELJüNK AZ ÚR SZELLEMÉBEN

Első olvasásra talán kevés anyagot találunk a nevelésről az evangé·
liumokban. Jézus ugyan példaképül állítja a gyermekeket, de nem érte
kezik a pedagógiáról. Németh József, aki évtizedek óta mint gimnáziumi
tanár és igazgató nevel fiatalokat és családokat, felfedezteti velünk,
mennyire központi helyet foglal el Márk evangéliumában a tanítványok
nevelése. Jézus fokozatosan és módszeresen vezeti a tizenkettőt kiilde
téstik ueleiéhez: tegyék magukévá lelkiilet ét, vállalják vele együtt a sze
rető önfeláldozást, hogy az ő étetstuusat sugározhassák minden hivő

felé.

Krisztus szelleme nem a világ szelleme. Mivel ez is szüntelenül tuü
latja szavát, a keresztények kezdettől fogva ki voltak téve idegen , po
gány befolyásoknak is. Bizonyos kettős nevelés tehát szinte velejárója
a keresztény életnek minden korban, főként ma, a pluralista társadalom·
ban. A tömegtájékoztatási eszközök s újabban a komputerek használata
(mérhetetlen mennyiségü anyag tárolása, pillanatok alatti hozzáférhető

sége és kombinálása) egyre inkább éreztetik, micsoda rendkivüli hatást
gyakorolhatnak ránk a "környezet", a kultúra és a szellemi élet - gyak
ran háttérben meghúzódó - irányítói, intézményei. Elkerülhetetlen te
hát, hogya keresztény fel ne vesse a kérdést : Milyen értékretuiszert,
"szellemet" kívánok magamban s arámbízottakban elmélyíteni? Milyen
máiiszerekkel szeretném biztosítani, hogy az Úr szelleme valóban átjár
ja életemet, s azokét is, akik ért felelős vagyok?

Ezekről a kérdésekről elmélkedve azonnal észrevehetjük, hogy tá
gabb értelemben vesszük a nevelést. Meggyőződésünk, hogy egyre inkább
nevelők és neveltek vagyunk egy személyben. Felelősek azok irányításá
ért, akiket családunk, papi és keresztény küldetésünk révén gondjainkra
bízott az úr, ugyanakkor azonban nyitva kell állnunk, hogy mi is növe
kedhessünk a keresztény közösség többi tagjaiból kiáradó krisztusi lel
kületben.

A lelkipásztornak mindig az volt a feladata, hogy imájával, példájá
val és szavával nevelje híveit: kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Hogyan
kell ezt ma megvalósítania? Ezt vizsgálja Cserháti Ferenc, müncheni
plébános. Feleletének magva: társas viszonyt építsünk ki! Szinte meg
érezte, hogy ez a felfogás egyik jelentős pontja lesz - a cikke megírása
után tartott - püspöki szinódusnak. Többször hangoztatták ugyanis :
a pap akkor igazi nevelője népének, ha engedi, hogy hívei is .meueliék".
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Azaz: dlljon készen a Lélek sugallatainak bejogaddsdra, aki hivein ke
resztül is közli magdt.

A keresztény életében soha sem hidnyozhat az önnevelés sem, ami
szintén elsősorban a jelnőttekre vonatkozik. Fényesi Márk emlékeztet:
aki ezen az úton megdll, mdr vissza is csúszott, az aszketika klasszikus
ezerzemetc tanftdsa szerint.

A szorosabb értelemben vett nevelés terén ugyancsak nélkülözhetet·
len a keresztény szellem. Jelen jüzetünk keretei - sajnos - nem nyúj·
tanak lehetőséget arra, hogy minden idevdgó kérdésre kitérjünk. Remél
jük, lesz még rd alkalom visszatérni példdul a csalddi nevelés problémd·
[ ára. Csak röviden érintjük teh át a keresztény neveles egyik alappillérét:
az ember akkor éri el igazi teljességét, ha megjelelő valldsos nevelést
kap, amely minden nevel6i tevékenység koron ája és végső célja - ahogy
azt kimutatja Rácz Imre, a kismartoni (eisenstadti) pedagógiai jőiskola
tandra.

A keresztény nevelés azonban nem merül ki pusztdn dltaldnos eluek
ben, meg kell mutatkoznia a mátiszerek: alkalmazdsdban is. Ezekből

emel ki néhdny jelentös pontot Teleki Béla, aki a bécsi Pedagógiai Aka
démidn tanit. - Sokan panaszkodnak, hogya hitoktatás nem hozza meg
azt a gyümölcsöt, amit elvdrhatndnk. Luc Aerens, [elszentelt és nös bel
ga diakónus (három gyermek édesapja) péld ákkal utusztr átia, hogy ma·
napsdg a hitoktatónak "hitnevelövé" kell vdlnia. Az oktat ás taldn elég
volt akkor, amikor az egész környezet katolikussd akarta jormdlni jel·
növekvő tagjait. .4. mai hitoktató egész lényével, módszereivel és lelke
sedésével hasson oda, hogy igazi hitélmény sziilethesseti meg hallgatói
lelkében.

Miként sugdrozhatja az Úr szellemét a "diploma nélküli" nevelő? Jól
szemlélteti Hermann Gmeinernek, a Magyarorszdgon is műkődő (Batio
nydn) SOS Gyermekjalu alapítójdnak élete. Dicenti Gyula rajzolta meg
arc élét, amiből vildgosan kitűnik, hogy az igazi - jőként keresztény 
nevelő legjőbb erénye az önjeldldozó szeretet, örök példaképei a truuju
kat [euüdozo sziil űk, édesanydk. Az ő lelkületüket sikerült Gmeinernek
jeiéiesztenie a legnehezebb körülmények között is, ezért olyan csoddiatra
méltó a Gyermekjalvak "mamdinak" működése. Gmeiner az Úr Jézus
szellemében találta meg nevelési jeljogdsdnak alapjdt és gyújtópontjdt,
amit édesanyja ültetett szívébe .

Mi is , papok, szülők és minden keresztény csak akkor leszünk teljes
értékű nevelők, ha dllandóan az Úr szelleméből tdpldlkozva az Ö élettet
jogdsdt és életmódjdt visszük közelebb a ránk bizottakhoz.
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TANULMÁNYOK

Németh József

A TANITVÁNYOK JÉZUS ISKOLÁJÁBAN

Szent Márk evangéliumában láthatjuk legtisztábban, miként neveli , tanítja ,
iskolázza Jézus tanítványait. Hogy valaki Jézus tanítványa lehessen, ahhoz az
kell: menjen el . hazu l rő l " . keljen útra, hagyja el földrajzilag és lelkileg is sze
retett hazáját, kövesse Jézust és legyen vele mindenütt. Csak az juthat be az
lsten országába, aki . úton" van Jézussal.

Az .út" -nak Márk evangéliumában földrajzi és teológiai jelentése van. A
görög szöveget így fordíthatnánk: .J ézus fölment egy hegyre és magához hivta
azokat, akiket akart és ök elmentek hozzá. Tizenkettót hívott meg, hogy vele
legyenek" (Mk 3,15). Aztán így szól hozzájuk: .Nektek adatott meg az lsten
országának titka. Azokhoz, akik kívül vannak, mindez példabeszédekben jut el"
(Mk 4,11). - Jézussal lenni, vele együtt mennl, öt követni útján és közben
bevezetést kapni a mennyek országa titkaiba, a tanítvány szentírási meghatá
rozása. S mivel küldetést kap Jézustól, hogy adja tovább mestere tanítását,
apostolnak is nevezik.

Beszédeiben Jézus nem egyenlóképpen fordul minden emberhez . Beszél
ugyan hatalmas tömegekhez, de ezek az emberek gyorsan elszélednek. Szól
bizonyos személyekhez egy-egy meghatározott alkalommal, akikról aztán nem
hallunk semmit a továbbiak folyamán. A t ízenkett ötöl azonban azt kívánja,
hogy hagyjanak el mindent, legyenek és vándoroljanak vele. Belólük lesz a
12 apostol. Isten népének 12 ósatyja az Újszövetségben. - A tizenkett ő kere
tében volt aztán egy kisebb kör: Péter, Jakab és János. Köztük is egészen
egyedül álló szerepe volt Péternek .

A tanítványok képzését Márk teológiai szempontok szerint rendezte és
foglalta össze evangéliumában a 8,27-tól a 10,52-ig. Ez a rész formai és tartal
mi szempontból is egységes.

Fülöp Cezáreájában kezdik a tanitványok az utat mesterükkel. Ez a tény is
teológiai jelentóséggel bír . A vidék északon a pogány Szíriával határos , délre
Galilea fekszik, Jézus hazája, tevékenységének színhelye. Galileától délebbre
van Jeruzsálem, Júdea fővárosa, ahol az lsten országa titkainak a leglényege
sebb vonásai bontakoznak kl. A tanítvány útja Jézussal tehát Palesztina leg
északibb csücskében kezdődtk. Teológiailag szólva ott, ahol a pogányság ha
táros az lsten országával. Itt hívja Jézus tanítványait magához; innentól kezdve
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mennek vele az úton. képezik tár saságát. Első állomásuk Galil ea lesz. ahol Jé
zusnál második otthonra találnak. A feltámadás után Jézus megint Galileába
megy előttük (földrajzi és teológiai értelemben). és ide hívja őket: régi és
mégis új hazájába, otthonába. hogy legyenek vele (Mk 16,7). Galileában tanul
ják meg az lsten országa életmódját. Amikor aztán innen Jézussal Jeruzsálem
be mennek, egészen más értelemben tárulnak fel előttük lsten országának
titkai. mint ahogyan azt kortársaikkal együtt várták és kívánták. A titok kibon
takozásában döntő szerepet játszik Jézus sorsa. Számára az üldözés. a halálos
ítélet. a keresztrefeszítés nem volt váratlan katasztrófa, de tudatos kihívá s.
provokáció sem. hanem a helyzetből következő. szükségszerű fejlemény. Izrael
népének mélyreható megújulása, megtérése. amit a Szentírás új gondolkodás
nak nevez, csak a legsúlyosabb konfliktusok vállalásával vol t megvalósítható.
Ilyen körülmények között számolni kellett a halálos büntetéssel ls.

Az lsten országa titkához vezető úton három állomás, három mérföldkő

van: a kezdetén Fülöp Cezáreájában (Mk 8.31-33); a Galileába való érkezésnél
(Mk 9.30-32) és Jeruzsálem határa előtt (Mk 10.32-34). Mind a három állomás
nál Jézus megjövendöli szenvedését és bevezeti tanítványait egy-egy új ma
gatartás kívánalmaiba. ~pp ezért a három állomást három osztályna k ls nevez
hetjük. más és más tananyaggal.

I. A Jézussal való együttlét kezdó osztályának tananyaga: A"szenvedés elen
gedhetetlenül szükséges a megújuláshoz, a megváltáshoz

Minden kezdet nehéz. Mindenért meg kell fize tni a tandíjat. A tanítv ány
számára, aki mesterével együtt úton van, a kezdő osztály legnehe zebb tan
tárgya az, hogy megértse (s itt van az új gondolkodás. a megtérés): .az
Emberfiának sokat k e II szenvednle, a vének, a főpapok és az írástudók elve
tik. megölik. de harmadnapra feltámad" (Mk 8.31). Ez a .kell" olyan mint egy
filozófiai princípium, matematikai axióma. Nehéz felfogni. mert az értelem
(nous) és a szív (kardla) a .fel-foqás" és .el-fogadás" orgánuma. fe ldolgozó,
megemésztő eszköze (vö . Lk 7,17-23) . Jézus feltámadása után még mindig erről

a •kell" -röl, elengedhetetlen szükségesség ről beszél nekik az emmauszi úton.
Fejtegeti Mózestől és a prófé táktól kezdve az írásokat és vezeti őket az üd
vösségtörténeten keresztül ( = dlérméneusen; Lk 24.27). Fülöp Cezáreájától
kezdve Jézus maga a tanító, a tanítás pedig az, ahogyan a kereszt és a feltá
madás felé vezető úton megy előttük és e l őttünk - jövendő tanítványok előtt.

Tanító módszere a párbeszéd és a példa .

Már a kezdet kezdetén fe l tűn i k , hogy Jézus a tanítványt kiemeli a töm eg
ből: .Klnek tartanak engem az emberek? . .. Hát ti mit mondotok, kl vagyok?"
A tanítványok nevében Péter válaszol: .A Messiás vagy: - Bizonyára nem
azért Péter. mert ő reagál a leggyorsabban. Azt sem rnondhatjuk, hogy tár sai
kifejezetten megbízták. Inkább arra kell gondolnu nk, hogy Péternek volta k bi
zonyos fizikai és értelmi adottságai. melyekre a kegyele m építhetett.
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A tanítás sikerének első feltétele, hogy a tanítványok érezzék a mester
tekintélyét: kivel állnak szemben, ki tanítja őket. Alig hívja meg Jézus az első

tanítványokat, márls megélik a zsinagőgában, hogy mesterük .tanításával árnu
latba ejt mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint
az írástudók" (Mk 1,22). De még ez ls csak a bemutatkozás. Az első óra. MI
helyt hallja Pétertől, hányadán állnak egymással, azonnal feltárja előttük sze
mélyisége titkát: az ó hatalma olyan, hogy szenvedni kell. A Messiás a szen
vedésben és a halálban nyilvánítja ki hatalmát és dicsőségét . Egy olyan vil ág
ban, amelynek a szabadság és a szabad választás a jellemzője, az önzetlen
szeretet túláradása a feneketlen gyülölet háttere előtt ragyoghat fel legfénye
sebben. Péter Jézus jövendölésére tapintatosan, emberlen, szeretetteljesen,
négyszemközt reagál. Minden pedagógus megdicsérte volna érte. De Jézustól
a legszigorúbb rendreutasítást kapta, amit tanítvány egyáltalán kaphat, s
mindezt a többiek hallatára: •Távozz tőlem sátán ; mert nem az lsten dolgaival
törödsz. hanem az emberekével."

Ez a legkeményebb szó, melyet Jézus valaha ls használt emberrel szem
ben. Az a Jézus, aki megtIItotta, hogy embertársainkat .ostobáknak" nevezzük
(Mt 5.22-23), így bánik tanítványával! Hol van Itt a pedagógus példaadása? 
Ezt a bánásmódot nem lehet azzal mentegetni, hogy talán klcsúszott Jézus
száján a szö, a sértő kifejezés. Márk szerint Jézus válasza nagyon is megfon
tolt volt: .hátrafordult, ránézett tanítványaira és így korholta Pétert" (Mk 8,33).

A jelenet világosan mutatja Jézus tanítási módszerét: bizonyos szentírási
fogalmakat (tanítvány. példakép) nem lehet erőszakosan mai pedagógiai tar
talommal megtöltenI. Jézus úgy tanította tanítványait, ahogy a zsidó rabbik
oktattak. Ugyanakkor az ő tanítványai nem gyerekek hanem felnőtt emberek
voltak és szabad elhatározásból jöttek hozzá. Nem szüleik bízták a mesterre,
hanem a mester hívta meg valamennyiüket. s bizonyos foglalkozási ágat üztek
addig. Halászok voltak, vízi utakhoz szoktak, Jézus Iskol ájában pedig a kemény,
sziklás szárazföldi úton meneteltek Jeruzsálem felé. Mesterük nem született
adottságaikat bontogatta, mégcsak a haJászatban sem kaptak továbbképzést.
Péternek sem a test és a vér nyilatkoztatta ki , hogy Jézus a Messiás , hanem
a mennyei Atya (Mt 16,17). Máténál Péter vallomásában Jézus . az élő lsten
Fia" . A tanítványnak lsten eljövendő országa szolgálatába kell állnia, s ehhez
az szükséges, hogy élet- és sorsközösségbe lépjen Jézussal.

Az ószövetségi törvénynek annyiban volt pedagógiai szerepe, hogy elö
készítette Jézus eljövetelét (Gal 3.24). Isten kegyelme is nevelő munkát végez
bennünk (Tit 2,11). A Zsidóknak írt levél a szenvedés emberformáló szerepét
magyarázza meg a görög pedagógia gondolataival (Zsid 12,5-11). Bár minden
pedagógus először a tanítvány született adottságaira tekint. Jézus előtt első

sorban a cél. Isten országának megvalósítása lebegett, vagyis az, hogy . annak
akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott" (Jn 4,34).
Ehhez hívta meg a tanítványokat munkatársaknak.
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Péter a mennyei Atya sugalla tára tett vallomást Jézus Isteni rnlvoltáröl ,
de a Sátán befolyása alá került, midó n meste rét más útra akarta csalogatnl .
A megújuláshoz, a megváltáshoz c s a k a szenvedés útja vezet; minden más
út Istentói való eltévelyed és, árulás, csalás, szemfényvesztés, még ha tetsze
t ös köntösben ls jelenik meg. A Sátán nem csábító, romboló ellenségként lép
fel a tanítv ánnyal szemben , hanem mint emberi jóakaró, figyelmes, gyengéd
barát . •Erre Péter félrevonta és elkezdett vele komolyan beszélni, hogy ilyes
mit ne csln áljon" - ford íthatnánk az eredeti görög szöveget.

A tan ítv ányokat , kiképzésük kezdetétól nemcsak Jézus, hanem a Sátán ls
megpróbálja befolyásolni. Mindnyájan sátánokká lennének, ha engednék ma
gukat őá l ta l a vezetn i. Ez ugyanúgy vonatkozik az lsten országának kezdetére,
mint lassú kibontakozására az egyház életében. S nemcsak az árulók magatar
tásában nyilvánulhat meg, hanem a jó és hú tan ítványok végzete is lehet . Ezért
olyan kemény Jézus reakc iója . Az lsten országa csak akkor növekedhet, ha a
tanítvány munkája mentes minden olyan befolyástól, mely pusztán emberi
szempontokat vesz számításba .

Márk öt kemény leck ében magyarázza tovább a tanítványok elsó osztályá
nak tananyagát. Ezeknél már a nép is jelen van. A tanítványt Jézus a népból és
a népért hívta meg (Zsid 5.1-4). A jövendó tanítónak nem szabad tehát a nép
tól elszakadnia. Vegyük az öt lecke közül a két elsót.

a) . Ha valaki követni akar, tagadja meg magát .. ." (Mk 8,34). Pál az Apos
tolok Cselekedeteiben (20.18-24) körvonalazza, mit jelent az önmegtagadás :
egész mivoltunkat, egzlsztenciánkat lsten szava rendelkezésére kell bocsáta
nunk; ennek szolgálni mindenféle megpróbáltatás közepette; Idót áldozni;
semmit meg nem tagadni, ami a felebarát Igazi javát szolgálja, sót saját éle
tünket ls kevésre becsülni, ha tanúságot kell tennünk az evangéli umról. Az
ilyen fel adatot csak az teljesítheti. akinek élete középpontjába felebarátjának
a személye került. aki nélkül nem élhet tovább . .Ne úgy legyen, ahogy én
akorom . hanem ahogyan te " - Imádkozta Jézus (Mk 14,36; vö. Róm 14,7; 2Kor
5.15; Gal 2,20). Loyola i Szent Ignác fogalmazásában: . Mlndent lsten nagyobb
dicsóségére és a lelkek javára!" •Vegye fel keresztjét és kövessen" - olvas
suk a lecke folytatását. Minél magasabb az .é letszínvonal" . az ember annál
hajlamosabb arra, hogy még többet szerezzen. Közben kihalnak emberi kapcso
latai. Csak az önmegtagadás, az lsten országáért végzett munka birkózik meg
ezekkel a nehézségekkel, mert a keresztben az önfeláldozó szeretettel együtt
már jelen van a húsvéti feltámadás ls.

b) .Aki meg akarja menteni az életét. elveszíti , aki elveszíti értem és az
evangéliumért, az megmenti életét" (vö. Mt 8,35-36; Lk 17,33; Jn 12.25). •Meg
menten i" azt jelenti, hogy saját magának tarta lékolnl , a másikért semmit sem
kockáztatni? Nem. Az. aki szeret, tudja, hogy ha megnyílik a másiknak, védtelen.
sebezhet ő lesz; az önmagáért élő viszont szükségképpen elhal , mert az em
beri élet nem önmagáért van. Találóan írja Babits A lírikus epilógjában: •Vak
dióként dióban zárva lenni s törésre várni, be megundorodtam."
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Hányan mennek tönkre lel kileg egolzmusuk miatt! Megfulladnak szükre
szabott kamrájukban, meghalnak maguk építette fogházukban. A tanítványnak
Jézusért és az evangéliumért kell életét elves zítenie . Úgy. ahogy Jézus el
veszítette mindenét: .A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de
az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania" (Mt 8.20); azzal a komolys ággal,
ahogy Jézus feladatát betöltötte: .Az Emberfia azért jött. hogy megkeresse
és megmentse. ami elveszett" (Lk 19,10). Fel kell készülnie arra, hogy nem
értik meg: .A prófétának csak a saját házában nincs becsülete" (Mt 13.57).
Kitéve a gyülöletnek és üldözésnek: .Ha gyülöl majd benneteket a világ. gon
doljatok arra. hogy engem előbb gyülölt ... Ha tehát engem üldöztek. titeket
ls üldözni fognak" (Jn 15.18-21). A tanítvány úgy haljon meg, mint Jézus: . Sen
kl sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért" (Jn 15,13).

A tömör leckéket bizony nehezen érti meg a nép. a tanítványok úgyszintén.
I:ppen ezért Jézus színeváltozásában azonnal következik a szemléltető okta
tás. Csak a legszükebb kör: Péter, Jakab és János éli át a Tábor hegyén. mint
függ össze Jézus életében a szenvedés a dicsőséggel. Ebbe a titokba való be
tekintés a kiválasztottak ajándéka; a puszta teológiai kutat ás, az aszkétikus
erőlködés nem juthat el idáig. - A színeváltozás jelenetében minden azt
célozza. hogy megváltoztassa a három tanítvány értékítéletét. Eddig számukra
ls az volt érvényes. ami a köztudatban ma ls él: Minél híresebb a mester,
annál nagyob a tekintélye a tanítványnak; minél ismertebb a professzor, annál
fényesebb jövő vár a nála végzett hallgatókra. Mostantól kezdve azonban az
egyedüli mérce: h űnek lenni ahhoz a megbízatáshoz, amelyet lsten ad. A Jé
zushoz való hasonlóság előtt minden más érték elhomályosul. Az Olajfák hegyi
szenvedésnél ugyanaz a három tanítvány van jelen, mint akik a Tábor hegyén
Jézus színeváltozását láthatták. Emlékeznek arra, hogy mesterük élete nem
szenvedés és halál a megsemmisülésben; ellenkezőleg megdicsőülésben fog
végződnl. Útja a .bukáson" keresztül vezet: a keresztreszegzett fölemelése a
felmagasztalás kezdete (vö . Jn 12.32-33).

A szemléltető oktatás után vita támadt a tanítványok közt. Kérdésükből

(Mk 9.12: .mlndent helyreállít") világosan kivehető. hogy még mindig Izrael
országának világi helyreállításáról gondolkodnak (vö. Csel 1.6). Jézus a három
tanítvány kérésére megadja az útbaigazítást: igen, helyreállítás. de . az is
meg van irva az Emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie és megvetésben lesz
része" (Mk 9.12). Más szóval: választás elé állítja a három tanítványt, marad
nak-e vele az úton, vagy továbbra is saját elképzeléseiknek hódolnak .•A mes
ter gyalázatához nem illik egy dicsőséges földi életet élő tanítvány" - mondja
Przywara az alázatosság harmadik fokáról Szent Ignác lelkigyakorlataihoz írt
kommentárjában. Ezt követeli az elemi becsületesség. A hiúság. a becsvágy
a Jézussal való együttlét esküdt ellensége: ez az út hütlenségre, Jézus eláru
lására vezet.

A nép és a tanítványok más gyakorlati oktatást is kapnak. Jézus a Tábor
hegyérőllejövet szenvedélyes vitában találja a népet és a tanítványokat. mert
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azok nem tudtak meggyógyítani egy megszállott gyermeket. A tanítványok
felsülésével mintha a mester tekintélye is kétségessé válna.•Ha valamit te
hetsz, segíts rajtunk" - kéri a gyermek apja.•Ha valamit tehetsz" - ismétli
meg a kérdést Jézus. Majd felel is: .Minden lehetséges annak, aki hisz." S
az apa vallomása után meggyógyítja a gyermeket. - Raffael La Transfigura
zione clrn ű képén egybefestette a színeváltozást és a beteg gyermek meg
gyógyítását. Márk is kiemeli, hogya nép megijedt, amikor megpillantotta Jé
zust : arcán még ott ragyogott a színeváltozás fénye; arca Mózes dicsőséges

ábrázatára emlékeztetett (Kiv 34,30-32). A Megdicsőült emlékezteti öket arra,
hogy minden meghívott tanítvány blamálja magát, ha elhagyja Jézus útját: a
böjtött és az imádságot. Hiába maradnak együtt s alkotnak csoportot, hiába
követnek egy bizonyos stratégiát: önmagával meghasonlott, tehetetlen egy
veleggé lesznek , ha nem böjtölnek és nem imádkoznak.•Ez a fajta nem megy
kl másképp." Csak ez az út vezet a megújuláshoz, a megváltáshoz.

II. A Jézussal való együttlét "érettségi" osztályának tananyaga: A szenvedés
hozzátartozik Jézus és a tanítvány mindennapi életéhez

A természeti szépségekben gazdag Galileát, Jézus hazáját megvetették a
jeruzsálemi zsidók, pogányoktól megfertőzött vidéknek tartották, saképpen
nézték le lakóit, miképpen a városi a falusit : .Galileából nem támad próféta"
(Jn 7,52).

Ezen a gyönyörű vidéken nőtt fel Jézus és érett azzá, akit hívő és hitetlen
egyaránt megcsodál még ma is. Itt Galileában, a Jeruzsálembe vezető úton
jövendöli meg újból eljövendő szenvedését és halálát. Nagy különbség van
azonban az első és a második jövendölés között, Nem arról van többé szö,
hogy a tanítványnak meg kell értenie a szenvedés szükségességét: a meg
váltás ról. a megújulásról lsten gondolataival kell gondolkodnia. A Jézussal
való együttlét galileai, . érettségl" évének tananyaga gyakorlati. A szürke hét
köznapok életbölcsességének követelménye, hogy a tanítvány számolj on a
szenvedéssel. A szenvedés hozzátartozik a mindennapi élethez. .A fájdalom
a boldogság egyik alkatrésze" - írja a költő.•Nem sütnek kenyeret, nem
főznek meleg ételt tűz nélkül" - mondja a kínai közmondás . Jézus most mint
kész tényről beszél a szenvedésről. . Megmondta nekik, hogy az Emberfiát az
emberek kezére adják , megölik, de azután hogy megölik, harmadnapra feltá
mad. Nemigen értették ugyan szavait, de nem merték kérdezgetnl" (Mk 9,
30-32).

A megújulásba vezetó úton Galileában a tanítványok Jézussal bizonyos
jártasságot, . éretts éqlt" szereznek. Mesterük szenvedésének ténye lassan
behatol mindnyájuk gondolkodásába, tépe lódésébe. Az elsó szenvedés-jöven
d őlés csak Péternek jelentett botrányt. A második jövendölés teljes súlyával
nyomja mindegyiküket. Büszkeségükkel és rátartiságukkal sehogyan sem fér
össze , hogy életüket másokért adják oda anélkül, hogy saját földi érvényesü
l ésükön. hatalmukon, .jövójükön" ne dolgozzanak . Vitatkoznak és veszekednek
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egymással, hogy ki köztük a legnagyobb . Hogyan lehet valaki els ő , ha uqyan
akkor a legutolsó is, mindenki szolgája? Jézus ismét mindennapi fénnyel, gyer·
mekkel mutat nekik utat.

Márk ünnepélyes bevezetéssel írta meg ezt a jel enetet, ezt a tananyagot .
Jézus leült, magához hivatta a tizenkettót, majd odahívott egy kisgyermeket.
ölébe vette és példaképnek állította eléjük a galileai út porában.

A kisgyermek azokat a jelentéktelen, mindennapi embere ket jel képezi , akik
nem tülekednek. akik nem tiporják sárba embertársaikat. A gyermekben van
valami, ami a felnóttból hiányzik: minden elfogultság nélkül képes csodálkozn i,
kérdezni, hinni szüleinek, tanttőlnak. nevelólnek, a felnótteknek. A gyermek
bizik a másikban, van természetes érzéke az igazsághoz és az igazságosság·
hoz. Ilyen készségeket kíván Jézus mindennapi magatartásunkban. Aki ezt a
gyermeki magatartást magáévá teszi , ót fogadja be. Jézus tiszta lelkületet
kér, olyant, amilyen a gyermeké: tiszta és mentes mindenféle alakoskodástól.
A mindennapi életben ez a magatartás csak állandó önmegtagadással, ke
reszthordozással valósitható meg: a lemondás hozzátartozik a mindennapi élet·
hez.

Mint kontraszt álljon Itt Sigmund Freud kutatásainak eredménye! Freud a
századfordulón a bécsi polgár alakoskodását, hiúságát állította pellengére
írásalban. Szerinte nincs sok értelme, hogy odafigyeljünk. mit mond a bécsi
polgár; eleve meqkérdőlelezhető , lqaz-e, amit mond . Ahogyatörzsvendégek
a kávéházban társalognak, ahogy a férfiak feleségeikkel beszélnek, tele van
szöve hazugsággal. Csak azt mondják s arról szólnak, amiról azt gondolják,
hogy beszélniük kell, vagy amiről azt vélik, hogy jó benyomást kelt. Hend
szerint csak akkor veszik észre , milyen torz saját képmásuk embertársaikban ,
amikor betegek lesznek . Ezért lett olyan népszerú a század elején Bécsben
a pszichoanallzls : segitett feltámi a szavak mögött meghúzódó Igazságot (vö.
Drewermann, Freispruch für Kain. Mainz, 1986).

Mivel Jézus a gyermekben és az egyszeru emberben ilyen nagy értéket
lát, búnnek tartja , ha valaki az egyszerúeket megbotránkoztatja vagy rosszra
vezeti. .Ha valaki megbotránkoztat egyet is e kicsik k öz űl, akik hisznek, jobb
volna neki. ha malomkövet kötnén ek a nyakára és a tengerbe vetnék" (Mk
9,42). Az ezt követó szavakkal pedig keményen követeli a bot rány kIIrtását
(Mk 9,43-49). A görög számára a . bot r ány" az útra áll ított csapdát jelentette,
a zsidó számára pedig az üdvösség veszélyeztetettségét. A botrány okot ad,
megingatja, gyermekded hitükben bizonytalanná teszi Jézus tanítványait. Ezért
mondja szigorúan: .Ja] a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan,
hogy botrányok ne forduljanak elö, mégis jaj annak, aki botrányt okoz . . . "
(Mt 18,7). Ezért állftotta a neves osztrák író. Rosegger, hogy ő csak két sze
mély előtt térdel le: a gyermek és az lsten elótt.

A mindennapi élet szenvedései közé tartozhat például a házastársak elhí
degOlése. Bár nehéz ilyen esetben továbbra is kitartani egymás mellett, Jézus
akkor ls húséget követel: .Amlt tehát lsten összekötött, azt ember ne válasz-
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sza sz ét" (Mk 10,9). S Ismételten a kicsiket állítja útmutatóul : .Igazán rnon
dom nektek, aki nem úgy fogadja az lsten országát, mint egy gyermek, nem
jut be oda" (Mk 10,15).

A szürke hétköznapi robotból születhet az elégedettlenség, a frusztráció :
hiányzik bel ől ünk valami a boldogsághoz, de nem tudjuk pontosan, hogy rnl,
Ilyen volt az a fiatalember is, aki Jézust az örök élet elnyeréséröl kérdezte.
Annak ellenére, hogy megkapta az útbaigazítást és a meghívást az Úr köve
tésére, szomorúa n és letörten távozott. A minden irányba .beblztosltott" élet
módján nem volt hajlandó változtatni: szerelmes volt önmagába és vagyonába.
(A lélektan nárcizmusnak nevezi ezt a magatartást.) Pedig csak az találja meg
életritmusát még az üldözések közepette ls , aki Jézusért és az evangéliumért
kész a lemondásra (Mk 10,28-30).

III. A Jézussal való együttlét záró "egyetemi" tananyaga: A tanítvány - Jézus
hoz hasonlóan - szabadon, felelóssége teljes tudatában vállalja magára
a szenvedést

A Jeruzsálembe vezető út utolsó szakasza jelent ős változást mutat Jézus
példájában és tanításában. A szenvedés harmadik megjövendölését Márk így
vezeti be: .úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, ök pedig aggódva
követték" (Mk 10,32).

Jeruzsálem az egyetlen hely, ahol próféta meghalhat. A hívó zsidók azt
remélt ék. hagyott állítja vissza a Messiás lsten országát. Jézus tudta tehát, mi
vár rá Jeruzsálemben, s tudta, hogy halála és lsten népének megváltása el
választhatatlan. I:ppen ezért mintha kerülte volna a várost (Jn 7,1). Pedig csak
a nyilvános ö sszet ű z é s t ő l óvakodott mindaddig, amíg el nem jött az ó, illetve
az Atya órája . Amikor az ószi nap-éjegyenlóség t áján, úgyszólván titokban
megy fel (Jn 7.10) az ünnepre, minden kihívás nélkül. de teljes öntudattal kí
vánja vállalni azt. aminek jönnie kell.

Tanítványai érzik: Jeruzsálemben rendkívüli nehézségek várnak majd rájuk.
hiszen Jézus részletesen közölte velük, hogy élet-halál konfliktusba került az
írástudókkal és fópapokkal. Szenvedésének árnyékai pontosan kirajzolódtak
már : kicsúfolják, leköpdösik. megostorozzák és megölik. de harmadnapra fel·
támad (Mk 10,32-34). A tanítványok hallják a szavakat. de teljes horderejüket
nem fogják fel. Innét érthető. hogy minden veszély ellenére sem akarják el
hagyni mesterüket, sót részt kérnek maguknak .a dicsöség országában" (Mk
10,37). Jakab és János fogadkoznak: készek inni abból a kehelyb ől, amelyból
O is iszik. Erósködnek, hogy nem hagyják el a szenvedés órájában (Mk 14,31).
akárcsak Péter. akinek Jézus elóre megmondta, hogy háromszor fogja rneq
tagadni öt. Semmiképpen sem akarnak tehát elpártolnl mesterüktöl. Tudjuk.
hogya keresztrefeszítést ls követik messziról (Mk 15.40-41). Ennek ellenére
mégsem lettek - legalábbis Jézus halálának órájában - a szenvedés önkén
tes hósel. Nem voltak képesek .felmondani" a tananyag ot .
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A Krisztussal való szenvedés önkéntes vállalásának teológiai mélysége
van. Be kell hatolni lsten üdvözító szándékának t itkaiba. Meg kell látni . hogy
Jézus szenvedésével és halálával vált meg minket: halált legyózó szeretetben
fejezi ki. hogy élete teljességével (beleértve a halált is) engedelmeskedik
Atyjának. Ebbe a h a I á I t i s v á II a I ó s z e r e t e t a k t u s b a kell be
épülnie minden tanítványának. Mégpedig szabadon. mert csak az biztosítja
emberi részvételünket a megváltásban: nem gyümölcsözhet számomra szemé
lyes bekapcsolódásom nélkül. Jézus tudja, milyen nagy . bot r ány" . mekkora
csapda és veszély tanítványai számára a szenvedés , a kereszt. Ezért megy
elöl: példájával tanít. Megszenteló kegyelme megtöri majd bennük a bún ural
mát . Nem felejti el azonban azt. hogy belsó szabadságuk megerósítésére va
lóban isteni szikrára van szükség. Tanítványaí akkor merik majd önként v állal
ni a keresztet, a vértanúság jegyét, amikor betöltötte öket a Szentlélek: Jézus
éltetó Lelke (vö. Róm 7,14-8,4).

A Jeruzsálembe é rkez ő tanítványok azonban egyelóre . különörakra" szo
rulnak . A dicsöségre vágyó embernek meg kell tanulnia. hogy nem ez Jézus
útja. Magához hívja tehát Jakabot , Jánost és a többieket, s megmagyarázza,
hogy az .Emberfla nem azért jött. hogy szolgáljanak neki , hanem hogy ó szol
gálj on és életé t adja váltságul sokakért" (Mk 10,45). Aki Krisztussal akarja
vállalni a szenvedést, annak gyakorolnia kell magát az igazi testvéri szeretet
ben, s életét kell adnía - fóként ha apostol - a többiekért. Az ö sorsa is
hasonlatos a Mesteréhez: jutalma a kicsúfolás, megvetés, önfeláldozó halál.

Másik leckét Bart imeus. az útszéli koldus példája adta a tanítv ányoknak
(Mk 10,46-52). A magával öntelt ember nem képes felismerní Krisztust, nem
érti meg. hogya szenvedés által váltotta meg a vil ágot . Az írástudó, a "nagy
városi" ember nem fogadja be Krlsztust, mert megveti a szegényt. a tanuIat
lant, a koldust, a vidékít. Elóítéletei vakká. süketté teszik. Vele szemben áll
Bart imeus . Jézus még messze van, de a vak már kiáltozik, segítségét kéri (Mk
10,47). A jólneveltek csitítására sem hallgat el . mert ö már felfedezte . hogy
a megváltás Jézustól ered . Ezért küldi el Jézus : "Menj. a hited meggyógyított"
(Mk 10,52). cl pedig Jézussal tart az úton l A Mester ism ét szeml életesen ma
gyarázta meg tanítványainak: a hit adja vissza a betegnek és a beteg társada
lomnak a látást, az gyógyít meg az elfogultság vakság ából. Az igazi hit nem
csak értelemmel és szemmel, hanem szíwel is lát, ahogy azt Antoine de
Saint Exupéry írta "A kis herceg" -ben.

A tanítványok útja Jézussal vezet Fülöp Cezáreájától Jeruzsálembe: a hl
tetlenséggel határos állapotból a megváltásba való önkéntes belekapcsoló
d ásba, innét pedig az igazi hazába. Az úton mindenütt ó jár elöl.

Ritka az a tanítvá ny, aki azonnal s pontosan megértí mesterét . Jézus köz
vetlen követóinek s kiválasztottaínak is sok mínden maradt homályos. Felt á
madása után . szemükre vetette hitetl enségüket és keményszívúségüket,
hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták" (Mk 16,14). Mégis
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megbízza tanítványait, hogy menjenek el az egész világra és hirdessék az
evangéliumot (Mk 16,15). Mlel ött azonban elszéledtek volna, történt valami ,
amit Márk röviden így jelez: .Az Úr velük volt munkájukban és tanításukat
csodákkal kísérte és iqazolta " (Mk 16,20). Új, láthatatlan vezetőt kapnak az
úton, a Szentlelket, Jézus és az Atya Lelkét. . Még sok mondanivalóm volna,
de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő

majd elvezet benneteket a teljes igazságra· (Jn 16,12-13). Elvezet; a görög
szöveg pontosabb értelmezése szerint: .az úton vezet benneteket".

[gy folytatódik tov ább Jézus tanítása, a tanítványok életútja Jézussal együtt
az Egyházban. [gy vezeti a jeruzsálemi úton Fülöp diakónus az etiópiai tisztet
Izajás próféta a Jézus ezenv éd és ér ől szóló jövendölésének helyes értelme
zésére és vállal ására (ApCsel 8,26-40) . [gy vezet bennünket a Bárány az élő

vizek forrásához, hogy lsten majd letöröljön szemünkről minden könnyet (Jel
7,17).

Rácz Imre

VALLÁSOS NEVEL~S ~S EMBERI TELJESS~G

1987. szept , 23-26 között Luxemburgban a BICE (Bureau International Ca
tholique de l' Enfance) és a FEECA (Fédération Européenne pour I' I:ducation
Cathol ique des Adultes) rendezésében .A gyermek joga a hithez" címmel
nemzetközi kongress zust tartottak. Tizenhat országból jöttek résztvevők, hogy
-vidékenként változó háttérrel - megtárgyalják a hit tov ábbadásával kapcso
latos mai, égető probl émákat. Az összejövetel alc íme a következő volt: .A
hívő ember joga hite tov ábbadásához."

A kongresszus tehát a probléma két vetületére mutatott rá: a még nem
h ívők (gyermekek) jogára a valláshoz , és a már hívők tszülök. nevelők) jogára ,
hogy vallásos meqqy őz őd és ükr ől és hitükről tanúságot tehessenek a fiatalok
előtt.

A vallásos neveléssel kapcsolatban inkább kötelességről mint jogról szok
tunk beszélni. Addig , amíg a vallásos élet társadalmunknak szinte természe
tes tartozéka, talán rendjén is van ez így. Am íg senki sem vonja kétségbe va
lamely érték létjogosultságát, addig rendszerint elég az, ha figyelmeztetjük
magunkat vagy másokat az illető értékkel kapcsolatos kötelezettségekre. Ab
ban a pillanatban azonban, amikor az érték maga kérdésessé válik, akár táma
dás, akár közömbösség következtében, gyökeresebb reflexiókra van szükség.

Mathias Schiltz, luxemburgi ált alános helynök már üdvözlő megnyitójában
rámutatott arra, hogy a fiatal anyák .csendes elegyházlatlanodása· nyomán
Luxemburgban is egyre több gyermeket íratnak be az elemi Iskolák első osz
tályába , akiknél hiányoznak a legalapvetőbb vallási ismeretek, nem ls beszélve
a vallás gyakorlásáról. Egy keletnémet résztvevő említette, hogya Német De-
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mokratikus Köztársaság területén jelenleg a gyermekek mintegy 10 százalékát
keresztelik csak meg. A túlnyomó többség keresztség nélkül marad. annak
elle nére. hogy keresztény s zülökt öl származik. Ilyen háttérrel nemcsak jogos .
hanem szükséges is a kérdés: Jelent-e a vall ásos nevelés Igazi többletet.
olyant. amely az emberré formálódást, a kiteljesedést elősegít i? Vagy ha a
fordítottját vizsgáljuk: Jelent-e a vallásos nevelés elhanyago lása megrövidü
lést; csorbát üt-e a vallástól való elszigetelés az emberi jogokon?

A kérdést még élesebben is megfogalmazhatjuk. Erwin Ringel, ismert bécs i
pszichiáter. egyetemi tanár és Alfred Kirchmayr teológus és pszichológus·
már címében. kérdőjel nélkül. rámutat arra, hogy bizonyos körülmények között
a vallás elveszíthetó a hely telen .vall ásos nevelés következtében- is. Külö
nösen akkor, ha ez a nevelés hibás lélektani alapokon áll.

Egészen légból kapott tehát az a többszö r hallható vélem ény. hogy ta lán
jobb lenne semleges elójell el nevelni. világn ézeti vagy vall ásos c élk it űz ések

nélkül , és rábízni. hogy ki-ki majd érett fejjel döntsön személyi ért ékrendjé
rói? A rousseau-i tézis a befolyásolatlan ember természetes. egyenes . sze
renes és fejlódéséról éppen a mai pluralista társadalomban talál új követőkre .

1. Az értékrend szerepe

Ha közelebbról vizsgáljuk a kérdést . hamarosan megállapíthatjuk. hogy a
teljesen semleges. minden előzetes értékrendszertől elvonatkoztatott nevelés
Illúzió. Elég egy rövid történelmi visszapill antás a tézis alátámasztására. E
szemlélódésben csak európai kultúrvilágunk néhány jellegzetes vonására mu
tatunk rá - a teljesség igénye nélkül.

Az óhellén világ, melyet a homéros zi eposzokból jól isme rünk. arisztokrat i
kus társada lmi rendet képviselt. és a .sz ép és [ ó" ideáljáért lel kesedett . A
k öltő , aki a népnevelő szerepét is betöltötte, ezeket az általánosan elfogadott
értékeket propagálta.

Spárta katonaálIam volt. Ennek értelmében már a hatéves fi úkat fe ltétl en
engedelmességre nevelték, különösen szemmeltartva a katonai erényeket.

At hén rendezett és jól megszervezett társ adalmának számos hivatalnokra
volt szüksége, kiktől elvárták, hogy legalább írn i-olvasni tudja nak. Igy a gyer
mekek oktatása vált természetessé.

A régi rómaiak gyakorl at i. józan emberek voltak. Hatalmas birodalmukat
hires jogrendszerükre és családjaik rendezett viszon yaira építették. Nevelési
rendszerükbe n is ezeket az értékeket tartották szem el őtt.

Az őskereszténység csupán a vallási tanítókat ismerte. akik az evangél ium
Igazságait magyarázták és adták tovább. Abban a pillanatban azonban, amikor
az eredetileg talán közelinek várt és hitt vég a bizonytala n j övőbe távol odott,
és a teremtett világ építése újra felad attá vált. az Egyház ismét kihangsúlyoz-

- Erwin Rlngel - Alfred Klrchm ayr: Rellglonsverlust durc h rell glöse Erzlehung . Tle
fenpsychologische Ursachen und Folgerungen . Herder, Wien 1986.
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ta a kultúra iránti é rdek lő désé t , olyannyira, hogya papi talár hosszú idón ke
resztül a tanítók hivatalos ruhája maradt, még akkor is, ha ezek nem voltak
klerikusok. A nevelés célkitűzései azonosak voltak a keresztény ember világ
nézet i Irányával. Ez az alapvető szempont nem változott meg a reformáció
korában sem, csupán módosul t a felekezeti elképzelések szerint.

Vannak ma ls világnézeti, vallási, nemzeti, ideológiai, társadalmi, gazda
sági célkitűzések, melyek a nevelés irányát és fó szempontjait meghatározzák.
De ott sem beszélhetünk semleges, minden értékeléstól mentes nevel ésr ől,

ahol tudatosan kizárnak minden ideológiát. Ez a szándékos mellózés ugyanis
önmagában ideológiává, önálló értékrenddé válik.

2. A vallásos nevelés ésszerűsége

Már tizen őt esztendeje annak, hogy Johannes Müller-Bandorff leírta a követ
kezö gondolatokat: .Minden ember hisz valamiben.... A .hlnnl' szón a követ
kezót értem: valamiben remélni és magát valamitól függónek elismerni. Ilyen ér
telemben vannak, akik a pénzben hisznek és attól remélik szerencséjüket.
Vannak, akik azt hiszik, hogy mások fölötti hatalom nélkül nem képesek élni .. .
Ezek a hatalomban hisznek . Ismét mások ilyen értelemben hisznek egyem
berben , aki nekik sokat jelent, vagyakitól sokat elvárnak. Vannak, akik egy
ideológ iát, egy gondolatrendszert nemcsak hogy abszolút igaznak tartanak,
hanem azt hiszik, hogy minden sokkal jobb lenne, ha mindenki ahhoz igazod
nék . .. Ezek a ,hitbeli' kötöttségek sokszor nem is tudatosulnak . . . Van, aki
azt hiszi, hogy jámbor keresztény, valójában azonban csak a pénzben hisz :
istene a pénz. Az ilyen hit aztán mindig hatással van az életre: amiben az
ember hisz, aszerint alakítja az életét: •

Müller-Bandorff világos gondolatmenetét alapul véve esedékes és indokolt
a kérdés: Milyen konkrét többletet hoz a vallásos nevelés, milyen értéket
szolgáltat azon fel ül , amit a vallásmentes, vagy talán az egyenesen vallés
ellenes nevelés is magáénak vall?

Viktor Frankl , ismert osztrák pszichológus életműve középpontjába álll
totta azt a sarkalatos tapasztalatot, hogy szinte csak azok az emberek tudnak
kiegyensúlyozottan élni , nehézségekkel küzdve is el őre jutni, akik ismerik
életük cél ját, értelmét. A cél természetesen sokrétű lehet.

Véges célok is irányíthatják az emberi életet, noha minden kérdójelet nem
is tudnak eltávolitani. Az emberi élet éppen abban különbözik az állatitól, hogy
nem kötódik a közvetlen környezet véges horizontjához. Természetünknél fog·
va érezzük magunkban a hajlamot arra , hogy ne elégedjünk meg a korlátozott
lehetóségekkel, átpillantsunk a kerítések fölött, sót átlépjünk a korlátokon.
Ez a transzcendentális (trans-cendere = át lépni) törekvés három irányban mu
tatkozik meg.

• Mülter-Bandorff J.: Hat Religion noch eine Zukunh? ln: Zeitschrlh für Rellglonspiida
gogik 1972/6. 181. o.
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1. ~nünkkel kapcsolatban. A tudományok már sok mindent kiderítettek ró
lunk. A biológia, az orvostudomány, a lélektan, a társadalomtudomány, hogy
csak néhányat említsünk, messzemenően megmagyarázza a különbözö jelen
ségeket. Mindez mégsem elégít ki minket. PI. egyediségünket a humán tudo
mányok csak nagyon hézagosan tudják leírni. Nem is beszélve arról, hogy sok
szor magunkat sem értjük meg, s állandó ösztönzést érzünk arra , hogy tovább
keressünk, egy nagyobb, teljesebb életet találjunk. Pascal ezt így fejezi kl:
.Az ember egy végtelennel múltja felül az embert:

2. Az én-te viszonyában. Martin Buber szavai szerint .az ember én-je a
te-felé fordulásból születik" (.Am Du wird der Mensch zum Ich"). ~Iet csak
két pólus egymásra hatásából fakad . Minél fejlettebb az élet, annál személye
sebb ez az egymás felé fordulás . Olyan élet, mely maga akar maradni, mely
megelégszik magával, mely nem lépi át önmaga határát, az végül is elpusztul.

3. ~Ietünk értelmével kapcsolatban. Mindannyian érezzük azt , hogy végső

megelégedettséget anyagi vagy időhöz kötött célok elérése nem ad. Különö
sen akkor, ha sikertelenséggel, betegséggel küszködünk, vagy éppen a halál
nagy kérdőjele előtt állunk, rádöbbenünk arra, hogy nagyobb, átfogóbb érte
lem nélkül életünk banalitásba süllyed. A hívő ember Istenbe vetett bizalma
átlépi a végső határt és megtalálja azt a kielégülést, amelyről Szt. Ágoston
híres szavai szólnak: .Nyugtalan a mi szívünk, míg benned meg nem nyugszik,
Istenünk."

A transzcendentális három lépcsőfoka szervesen hozzátartozik az emberré
formálódás folyamatához. Aki erről lemond, az megrövidül emberi létében,
aki pedig másokat tart ettől távol, az másokat rövidithet meg. ilyen értelem
ben a vallás az ember alapvető jogaihoz tartozik.

Senki nem születik kész embernek. Mindenkinek szüksége van nevelésre,
képzésre. Magunkkal hozott képességeinket szüleink, tanítóink, nevelőink bon
togatják saját és elődeiktől kapott tapasztalataik szerint. Túlbecsülnénk azon
ban a nevelést, ha elvárnánk, hogy minden lehető célirányt szem előtt tartson.

3. Alapvető célkitúzések

A nevelés célja és stílusa a nevelő személyes értékrendjétől függ . A ne
velő világ-, ember- és istenképe messzemenően befolyásolja a nevelés irányát.

A .világkép" fogalmán azt az általános elképzelést értjük, amellyel valaki
az egész valóság megítélésére törekszik. Ez tehát egy eléggé összetett valami,
melynél öröklött, tanult és tapasztalt összetevők is szerepet játszanak. A vi
lágkép egy részét az emberről való elképzelés, az .emberkép" teszi ki. Mlnd
kettőre hatással van az Istenről vallott felfogás, az .lstenkép".

Ha valaki abból indul ki , hogy az ember egy véletlen fejlődés eredménye,
tehát ateista beállítottsággal közeledik az ember megértéséhez, akkor termé
szetesen nevelői munkájában sem helyez súlyt a vallás értékeire. Ezt kifejez
hetnénk úgy is, hogya hitetlen nevelő a vallásos hittől mentes vagy kirnon
dottan hitellenes munkát folytat. Ezáltal megrövidítheti a jövendő generációt
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az emberré-levés útján. hiszen távol tartja neveltjeit a transzcendentális előbb

említett harmadik lépésétöl.
A hivő nevelő vallásos nevelésre törekszik. Munkáját Istenről vallott hite

és elképzelése szerint végzi. Lényeges kérdés azonban. hogy milyen előjellel

éli nevelői értékrendjét. Hívő szülök és nevelők ugyanis különféle .Istenk é
pek" szerint Igazodhatnak. Vannak. kik a törvényhozó szigorú biró vagy számon
kérő Istent állitják nevelő munkájuk középpontjába. Az ilyen nevelés szűk

keblű, félelemtől vezetett, önállótlan embereket eredményezhet, akik később

is valószínüleg nehezen találják meg az utat a Jézus által meghirdetett rneny
nyel Atyához.

Ha azonban a szül ők és nevelők istenképe az evangéliumhoz Igazodik. ha
életükben a szetető Istent igyekeznek megcsillogtatni . akkor megvan a remény
arra, hogy a gyermekek önálló egyéniséggé fejlődnek, akik magukat. környe
zetüket. az egész világot pozitív feladatnak tekintik és optimista beállítással
fognak hozzá hivatásbeli munkájukhoz ls.

Eddig csak a vallásos nevelésről beszéltünk. A keresztény vagy katolikus
nevelésről legfeljebb csak mellékesen történt említés. Ez nem véletlenül tör
tént. Ha ugyanis sikerült a vallásos nevelés többletét kimutatni, akkor egyút·
tal a keresztény nevelés mellett is állást foglaltunk, beleértve annak minden
felekezeti differenciálódását ls. Mindaz, ami a kereszténység mellett szöl. ér
vényes a keresztény nevelésre is.

A fő kérdés elsősorban tehát nem metodikus-didaktikus jellegü. A nevelés
központi kérdése arra irányul . hogy akarjuk-e a kiteljesedett embert, aki vallás
és egészséges evangéliumi istenkép nélkül alig képzelhető el. Meggyőződé

sünk szerint minden más megoldás részmegoldás csupán, amely a félúton
megál i.

Befejezésül még egy szót azokról az ellenvetésekról. melyeket néha a
pszichológia, a pedagógia vagy a szociológia berkelből hallunk a vallásos ne
velés ellen. Bár különféle név alatt és előjellel jönnek forgalomba. lényegé
ben elnyomást. a szabadság megnyirbálását vetik a vallásos nevelés szemére.
Nem is nehéz túlságosan konkrét példákat találni kijelentéseik alátámasztásá
ra. Kétségkívül igaz, hogy ha hibás istenképből indulunk ki, hibás nevelést
folytathatunk. De ha a nevelő hisz az Exodus szabadító Istenében. Ezekiel próféta
(Ez 16J. a házasságtörő asszony történetének (Jn 8) vagy a tékozló fiú példa
beszédének (Lk 15) megbocsátó Istenében. akkor nevelő munkáját a keresz
tény szabadság szolgálatában végzi. mert szeme előtt tartja a Római levél sza
valt: .Akiket lsten lelke vezérel, azok lsten fiai. Nem a szolgaság lelkét kap
tátok ugyanis , hogy ismét félelemben éljetek. hanem a fogadott fiúság Lelkét
nyertétek el , általa szólítjuk: Abba . Atyal" (Róm 8,15)

További Irodalom:
Exeler A.: Rellgiöse Erzlehung als Hllfe der Menschwerdung, München, 1982. - Fi
scher K. G.: Emanzlpation als lernzlel der Schule von morgen . In: Informatlonen zum
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Rellglonsunterrlcht, 3/4 (1979). - Jehle F.: Augen für das Unslchtbare . Grundfragen
und Zlele rellglöser Erziehung, Zürich. 1981. - Lorenz H.: Leglt lmat lon der relIgiösen
Erziehung. In : Leltn er R. u. a.: Religlons padagoglk 1. Wien·München 1987. S. 48 ff. 
Nemets chek M. : Ziele und Inhalte rellglöser Elementarerzl ehung. In: Leltner R. u. a.:
Themen der Reliqlonspádaqcqlk II. . Wien. 1981, S. 28 ff . - Rácz E.: Ist der chr ist lic he
Lehrer tot? ln: Ole österreichische Höhere Schule, Heft 3 (1972). S. 65 ff .

Teleki Béla

NEVEL~S I MÖDSZEREK KERESZT~NY SZEMMEL

A nevel ési módszerek a nevelés tud atosan választott és járt útja i. E l őfel

tétel a cél és tananyag pontos ismerete. Ugyanis , . ha az ember nem tudja
részleteiben, hova is igyekszik - mondja R. Mager Lernziele und prog ramier
ter Unterricht (1965) c. könyvében -. könnyen odajut, ahova semmilyen áron
se szeretne érkezni" . i:ppen emiatt. fej tegetésünk elsó részét nevelési cél
jaink vizsgálatának szenteljük, s csak ezután térünk rá a módszerek - c él
jaink megvalósításának - tárgyalására.

I. Levegóbe markoini, avagy . •.

Quid, quid agis, prudenter age et respice finem - bármit teszel . csele kedj ér·
telmesen és tartsd szemed elótt a célt - mondja a latin bölcsesség. Persze
ez nem valósul meg mindig a keresztény szülóknél és nevelóknél. A személyi
fogyatékosságok, a hézagos fe lkészültség és egyéb tényezók mellett a kor
szellem is ludas ebben.

1. Apró cél k itűzéseink

Ha feltesszük a kérdést : Mi céllal neveljük gyermekeinket? - a válaszok
zömét ilyeténképp fogalmazzák meg a keresztény szülók és neve l ő k : i:letszin
vonal. kényelmes élet, gondtalan jövó, jól keresó állás, iskol áztatás , anyagi
függetlenség . .. Hell yel-közzel aztán találunk emberközpontúbb nyilatkozato
kat is : Hogy boldogok, megelégedettek, kiegyensúlyozottak, emberségesek . . .
legyenek.

Az Iskoláztatás, művelódés , anyagi jól ét , humánus magatart ás stb . elv itat
hatatlan céljai a keresztény nevelésnek. de csak a nagy cé l kitűzés apró rész
letei. mozaikkövei. Ha csak a mozaikkockákat rakosgatjuk ide-oda, talán soha
sem készül el a csodálatos művészi alkotás: az istenképű (Ter 1,27) új teremt
mény (2Kor 5.17).

Henry Martyn kitűnó eredménnyel zárta tanulmányait Cambridge-ben, de
meglepóen nyilatkozik: •Vilá gos lett elóttem, hogy csak levegóbe rnarkoltarn."
Ha megrekedünk ugyanis apró céljalnkn ál. ezek nagyrészt csak arra szolgái
nak, hogy az osto baságot növeljék, a hiúságot és hiszékenységet fokozzák .. .
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és kiszolgál tassák alattvalóikat az agymosásnak" - bizonygatja Malcolm Mug
geridge.

Selye János. a stresszelmélet megalkotója is hangsúlyozza, hogy életünk
boldogság ához a rövid lejáratú és hosszútávú célok mellett elkerülhetetlenül
szükségünk van a végső célra ls (J:letünk és a stressz. 1979).

Bizonyosan tévednénk, ha ostort ragadnánk és büntetésként csattogtatnánk
a szülők és nevelők feje felett. mivel nem látják a fáktól az erdőt. Elvesznek
az apró célok megvalósítgatásában és nincs időtálló, életformáló keresztény
íant ázlájuk. célkitűzésük. Azzal sem jutnánk measzebbre. ha bizonygatni kez
denénk . hogy a szép és emberséges apró célok és célkitűzések nem mentik
meg ifjúságunkat az értékrend korunkra jellemző elbizonytalanodásától és az
ezzel kézenfogva járó káblt öszerezést öl. felelőtlen szabadszerelemtál vagy
életuntságtól. Sokan a francia közmondással védekeznének : . C'est la guerre"
(Ez a háború) - magyarosítva: Ilyen az élet. Nem bújhatunk kl a bőrünkből.

Nem szökhetünk meg a világból. - Nem véletlenül nevezik századunkat a ke
reszténység utáni kornak!

2. A szekularizált vil ág árnya

.A katolikus egyház a modern tudományok anyja - írja P. Jáki , Templeton.
dljas (1987) fizikus és a bölcseletelmélet szakembere. - Bár előfordul. hogy
az anya és gyermekei szembekerülnek egymással. de a vérségi kapcsolat
megmarad: Ennek ellenére gyakran kísért a k o r s z e I I em. miszerint a
keresztény nevelés nem modern . Nem csoda, ha a szülők egyike-má sika ke
lepcébe esik . •Tudja. szüleim mindennel törődtek, mindenre gondoltak. csak
a legfontosabbra nem" - jelentette ki a 22 éves fiatalember, aki elsőáldozási

oktatást kért papjától.
Az sem titok előttünk. hogy korunk általános g a z d a s á g i k r í z i s·

h e I y z e t b e n él. J:ppen ezért fordítjuk figyelmünket erőltetve az anyagiak
felé . Beszédünk főbb témái : a munkaviszony. jó kereseti lehetőség. vagyoni
állapot . . . Nevelési céljaink között is túlméretezett helyet kapnak. s gyakran
el is nyomhatják az életrevalóbb célokat : elvész az ember , elcsenevészesed
nek az ember i kapcsolatok . a szeretet is lefokozódik . f áradtolaj l á". az éle tadó
Istent pedig kikiáltják halottá, amint az egyesek szerint be is következett (vö.
a . halott lsten teol óql ája"). J:rthető tehát. ha II. János Pál pápa az utóbbi évek
ben Igen gyakran sürgeti Európa újraevangelizálását.

Gyakran találkozunk napjainkban fogalomzavarral : szembeállítódik a tekin
tély a szabadsággal, a fegyelem az egyén önkifejlődésével. hogy csak néhány
idevágó esetet említsünk. Ebben az ért elemben panaszkodik a pedagógus
nagyszülő : .Flam állandóan azt veti szememre, hogy tekintélyi nevelésben
részesitettem. C az ellenkezőjét teszi: szabadjára engedi. teki ntély és fegye
lem nélkül neveli kis unokámat. Nem hajlandó megérteni a különbséget tekin
tély és basáskodás között. A kisgyermek előtt mi felnőttek - tetszik . nem
tetszik - tekintélyként állunk: felnéz reánk . követ és utánoz minket. Enélkül
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zsákutcába jutna személyiségének és jellemének fejlődése: Bizonyos azon
ban, hogy ki kell védeni a tekintély függőleges eltorzulását, ami hatalm i p é
zíclót szül: én vagyok az erősebb . önkényesen parancsolok. Ehelyett a hori
zontális tek intélyt kell meghonosítanunk , aminek a lényegét a krisztusi kitétel
hordozza: . Mi ndnyájan testvérek vagytok ...• mert egy a t i Atyátok , a meny
nyel" (Mt 23,8-9). Kár lenne viszont - a korszellem hatására - a vízzel együtt
kiönteni a gyereket: a vertikális tek intély veszélyei miatt elvetni a hor izon
táli s tek intélyt. Akkor is t évedn énk. ha a keresztény nevelés egészére ütnénk
rá a bélyeget: tekintélyi.

3. Istenképú új teremtmény

A keresztény nevelés végső célja : megva lósitan i az ember istenképűségét .

létrehívni az új teremtményt. A Szent írásban vil ágos lsten terve az emberrel :
.lsten megteremtette az embert. saját képmására alkotta" (Ter 1.27). K éts éq
telen , hogy itt nem hasonlatról vagy költői kifejezés ről van szó. Igazolj a ezt a
zsoltáros ls : .Mi az ember, hogy megemlékezel róla , az ember fia . hogy gon
dot viselsz reá? Majdnem isteni lénnyé tetted, d icsőséggel és fönséggel koro
náztad. Hatalmat adtál neki kezed műve fölött. mindent lába alá vetettél "
(aZsolt 5-7). Az ember bűnbeesése után ezt az isteni célkitűzést újítja meg
Jézus az .új teremtmény"-ben (2Kor 5,7). az . új ember "-ben (Kol 3,9). Lényegi
hasonlóság ez Krisztushoz, amiről Pál apostol így ír: . Mivel tehát elismerté
tek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek ls benne. Verjetek benne gyökeret, épül
jetek rá és erősödjetek meg a hitben . . . Vigyázzatok . hogy senki félre ne ve
zessen benneteket . . . hamis tanítással, ami emberi hagyom ányon és vil ági
elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. Mert benne lakik testi formában
az Istenség egész tel jessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei"
(Kol 2.6-9). Majd ismét: . E rősödjetek meg az Úrban , az ő mindenható erejé
ből . .. (gy készüljetek fel : csato ljátok derekatokra az igazság övét , öltsétek
magatokra a megigazulás páncélját . sarunak meg a készséget visel jétek a
békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fog játok a hit pajzsát . . .
Tegyétek fel az üdvösség sisakját . és ragadjátok meg a lélek kardját. vagy is
az lsten szavát . . . Minden alkalommal imádkozzatok . . . Legyetek éberek" (Ef
6,10-18). Ténylegesen ezt nevezi C. G. Jung . tndlvtdu áctönak" (egyeddéválás
nak), melynek négy lépcsőfoka : az én. a te . a mi és az lsten meglelése .

Ezzel kapcsolatban így vall Zuchmayer Az ördög generális a c. munkájában
(1947): . Helyes a terv , a tervrajz fönséges. A cél neve nem hatalom, nem
szerencse . nem kielégültség. Hanem a szépség, az öröm! Esetleg mindkettő .

Nevezd, amint tetszik, talán nem is találsz rá helyes kifejezést. De ez az.
ami t legszebb perceinkben megérzünk : Igen, ez a Jézusba öl tözöt t i stenképű

ember. Ebbe nő bele a megkeresztelt személy , s ebben segítenek a nevelés
médszerel . azaz a . Ielki tej" , amint azt Péter apostol mondja (1Pét 2,2).
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II. I:rtelmesen cselekedni

A keresztény sz ül ő és nevelő feladata értelmesen , célravezetően csele
kedni. Irány ítson minden ráhatást , nevelési rn ódszert úgy, hogy nevel tje az
istenképűség irányába növekedhessék. Apró részcéljainkat számtalan mód
szer segíti. amelyeket kötetek (Groom 1976, Hofmeier 1983. Kurz 1984) tárnak
elénk . Kénytelenek vagyunk megelégedni azzal, hogy néhány módszert na
gyítónk alá helyezünk.

1. Az "eleven módszer"

A sz ülő és a nevelő az első . a legfontosabb nevelőmódszer. A hitoktatást
és vallásos nevel ést nem helyezhetjük ugyanis párhuzamba pl. a számtan vagy
földrajz tanításával. Esetünkben nem hitismeretek puszta elsajátításáról van
sz ö, hanem a hitigazságok szerinti életre segítjük fiataljainkat. I:ppen ezért áll
első helyen a példakép. a felnőtt. érett keresztény, aki szeretettel fogja a
gyermek kezét. Irányít: Látod. oda kell eljutnod! De megmutatja a célba ve
zető lépéseket is, sőt együtt menetel neveltjével.

Emlékezzünk ismét egy latin mondásra: Verba rnovent. exempla trahunt!
A szavak ugyan mozgatnak , de csak a példa ragad magával!

Feltűnt, hogy a 3-4 éves Tibor hétköznapokon is gyakran megjelenik az
istentiszteleten. Megkérdeztem édesapját: Nem terhes ez a kis fiúnak? Vála
sza: I:n soha sem hívom . Amikor meglátja. hogy templomba készülök. nem
lehet visszatartani. ő is jön.

Igen, mert az első nevel ési módszer maga az istenképű nevelő . Leghatá
sosabban azzal neveljük gyermekeinket az lsten és az emberek szerétet ére.
ha a neve lő kifejezetten szereti Istent és embertársait. Az erkölcsös élet
legjobb nevelőeszköze is az erkölcsös nevelő. Az imádságra nevelés leg
célravezetőbb módszere az imádkozó szülö, A liturgikus nevelés szintén a
buzgó szül ö és nevelő által valósul meg zökkenőmentesen stb . Más sz öval. a
keresztény nevelé s módszereinek témája a .nevel ö lelkiségének" (B. Jendorf f)
kérdése . Ami nem hatotta át a nevelőt. azt nem közvetítheti másoknak . Amit
maga nem tapasztalt. nem élt át, nem próbált meg és nem talált hasznosnak.
azt másoknál sem alkal mazhatja (H. Kurz) . Nem ritkaság, hogy az apa felszó
lítja kisiskolás fi át: Pisti, ma vasárnap van, öltözz a misére! De a gyerek gon
dolko dás nélkül válaszol: De te se mész! S ha szü l ől parancsra mégis rneq
teszi, alig várja . hogy ő is olyan idős legyen. és ne kelljen misére mennie.
Apja magatartása alapján úgy éli át a kérdést. hogy a rnlsehallqat ás csak gye
rekkötelesség. a felnőttek szabadok.

2. A közösség íze

Sajátságos hatóereje van a k özrernűködésnek, a .közös kldolqozás" (H.
Kurz) módszerének. A gyermek a közösséget Izlelqetl. miközben együtt ter
vezgetünk és kivitelezünk. Igy pl. elhatározzuk. hogy egyik hittancsoport ké
szíti elő a vasárnapi misét. A gyermekek önállóan választják ki a miseéneke-
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ket, a hívek könyörgésének szövegeit, és kijelölik az imádkozó személyeket
is. Maguk díszítik fel az oltárt vagy az egész templomot. Begyakorolják a je·
lentékenyebb közös mozzanatokat, mint pl. a bevonulási, felajánlási és klvo
nulási körmenetet, a zsoltáréneket stb.

Magát a hittanórát is színessé, sőt izgalmassá teheti ez a módszer, külö
nösen tapasztaltabb diákokkal, pl. harmadiktól felfelé . Ilyenkor kisebb csopor
tokra tagoljuk az oszt ályt. Kiosztjuk a feldolgozásra szánt tananyagot, Ismer
tetjük az eljárásmódot és beindítjuk a munkát. Végül minden csoport közli
saját eredményeit az osztályközösséggel.

Ugyanígy megszervezhetünk minden családi rendezvényt, kirándulást, ven
dégfogadást, de még a problémák megoldását is kereshetjük ezzel a rn ödszer
rel. (gy pl. az egyik családban . ütközött" a sz ülők és gyermekeik igénye . A
szülök szerették volna . hogy együtt költse el a család a vacsorát, de éppen
ekkor sugároztak izgalmas adást a tévében, amit a gyerekek minden áron nézni
akartak . Ha sz ül öl parancsra az asztalnál maradtak, morcosan tették. Ha va
csorájukkal a társalgóba vonultak, magukra maradtak a sz ülök az ebédlőben .

Azt ne ls említsük, hogya gyerekek maguk után hagyták a tenyérokat az étel
maradékkal, ami anyjuk idegeit morzsolgatta. Nem mehetett így tovább. Ossze
ült a család, hogy megoldást keressen. Az apa közölte: szeretné, ha csal ádlá
val együtt vacsorázhatna meghitt beszélgetés közepette. Az anya felpanaszol
ta: ha nem jönnek időben az asztalhoz , kihül az étel. Ha viszont átvonulnak a
társalgóba, utánnuk csak a rendetlenség marad. A gyerekek igénye, hogy az
adást zavartalanul végignézhessék. Alapos mérlegelés után megállapodtak:
Anyjuk kedvéértelfogadták a pontosságot. A gyerekek annyira áldozatos ak
nak bizonyultak, hogy készek voltak lemondani a tévénéz ésről az egész hét
folyamán, de ezt a szülök sokaltták. s attól is féltek , hogy lendületük alább
hagy és visszatér a huzavona. Ezért maguk ajánlották, hogy azon a két est én.
amikor az apa nem lehet közöttük, nézzenek filmet. (gy a közös megegyezés
hatására - lekerült a család napirendjéről a tévévita (T. Gordon 1976).

3. Csendes gyakorlatok

Talán nem is gondolunk arra , hogy a csend is lehet gyakorlat, sőt nevelési
módszer . Altalános véleményünk, hogya gyerekek képtelenek nyugodtan ülni
és csendben maradni. Ez tévedés! Edmund Gosse Father and Son c. múvében
(London 1958) közölte, hogyan jutott el ötéves korában az elmélkedő imához,
hogyan kezdett el társalogni a láthatatlan Istennel. De a híres reformpedagó·
gusnő, Maria Montessori II Segreto dell ' Infanzia (1958) c. munkája is igazolja
hogya 3-7 éves gyerekek már képesek meditálni, sőt igénylik a csendet.
Montessori hires módszere a kicsinyekkel a .csend gyakorlása-, amivel a
gyerekek összpontosítanak a különbözö neszekre, megtapasztalják testük je·
lensége lt (érverés, lélegzés, testmeleg . ..), felfigyelnek saját érzelmeikre és
hangulataikra. A .csend gyakorlása- elvezet az elmélkedő Imához.
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Az édesanya újszülöttjével volt elfoglalva. Fölfigyelt hároméves Erzsikéj é
re, akit már néhányszor szokatlan helyzetben talált. A kislány gyakran ját
szott .látogatást a Jólstennél" . Semmi rendkívüli, mert a család komolyan
vallásos volt. Néha azonban Erzsike teljesen mozdulatlanul ült kisszékén . Az
anya kérdésére , mit csinál . így válaszolt : Figyelek, akar-e velem a Jóisten be
szélgetni !

A csend ízlelgetésével fejlódik ki a gyermek .privátság-élménye és az
önirányítás képessége - mondotta B. Grom (1981) pszichológus. - A belső

tapasztalatokra ügyelve kifejlódik a sajátságosan vall ásos tapasztalás képes
sége. A monológ imad ialógussá alakul " .

Ennek a fejlódésnek is megvannak a saját áll omásai: A gyerek felfigyel
olyan külsó je lenségekre . mint a zaj, madárdal, vi rágillat. naplemente, felle
gek ... Megcsodálja ezeket, majd álmélkodva észleli saját bels ő világa lük
tetését: lélegzés. érzelmek ... Lassan képes lesz beszélgetni nevelólvel saját
tapasztalatairól és érzelmeiról. Ezzel már elérte az imádság lépcsójét, most
már társaloghat az úrral, mert megtapasztalhatja Istent.

Iskolásaink elmélkedó képesség ét kiaknázhatjuk a hittanórán is : képmed i
táclót végzünk vagy a meghatározott bibliai szöveg felett csöndben, majd han
gosan elmélkedünk, egy szent - vagy bibliai képhez zenét hallgatunk. az elmél
kedés élményeit leíratjuk vagy lerajzoltatjuk stb .

4. Beszélgetés

A beszélgetés különbözó formái - családi beszélgetés, kérdezve klfejtó
oktatás. oktató beszélgetés, vita, kerekasztal megbeszélés stb . - igen jelentó
sek a vallásos nevelésben. Eleven kicserélése ez a nézeteknek, az igazságok és
magatartás-módok közvetítése. Elmélyülnek az ismeretek és megvilágosodnak
az álláspontok, esetenkint helyesbül a magatartás is. A neveló szívügye teh át,
hogy mind a családban mind az osztályban jó hangulatot teremtsen a beszél
getéshez.

Bár a nevelók általános meggyózódése. hogy neveltjeikkel jól kommunikál
nak, a mérleg mégsem óket igazolja. Diákjaikhoz intézett kérdéseik 80 százalé
ka teljesen zárt és egyáltalán nem serkent beszélgetésre. 15 százaléka nyitott
és mindössze 5 százaléka serkent ő.

Piaget (1932) és Kohlberg (1958) pszichológusok kutatásai alapján rnond
hatjuk, hogy kielégító beszélgetés nélkül szinte elképzelhetetlen ifjúságunk
erkölcsi nevelése. A gyermek és ifjú erkölcsi értékrendszere és ítélóképes
sége a nevelókkel való párbeszéd és a társakkal t ört én ő viták során fejlódik
és érik . Ha a te rmő beszélgetés elmarad . el őfordulhat, hogy az egyébként jó
családból származó és hittanra járó fiatalokból is hiányozni fog a .gerinc· .
Bizonyos azonban, hogya beszélgetés módszere külön rn úv észet. nemigen
szívjuk magunkba az anyatejjel. Segítségünkre siettek a szakemberek: H. Som
mer, Grundkurs Lehrerfrage (1981); T. Gordon , T. E. T. Teacher Effectiveness
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Training (1974) és D. Stollberg. Lernen . weil es Freude macht (1982) müveik
kel.

A családi beszélgetések legalább ilyen fontosak. de valószínüleg még sors
döntőbbek gyermekeink valláserkölcsi fejlődésére. Vizsgáljuk meg közelebb
ről a templomban csintalankodó Anna és édesanyja párbeszédét:

Anya: Zavar. amikor a templomban lzeqsz-rnozoqsz. nem tudok én sem oda-
figyelni miattad!

Anna: Nem szeretek a templomban.
Anya: Ja. nem érzed jól magad?
Anna: Nem! Nem tudok olyan sokáig ülni.
Anya: Belefáradsz az ülésbe?
Anna: Igen. Tudod, Anyu. érdekel engem a mise, de az a sok térdelés. ülés ,

felállás ... ? tS olyan melegem van.
Anya: Van valami jó elképzelesed. hogyan segíthetnénk ezen?
Anna: Hm, talán, ha letehetném a pulóveromat?!
Anya : Rendben, ezt megpróbáljuk. Még valami?
Anna : Azt sem tudom mindig, mit is kellene ott tennem.
Anya: Talán néhány perccel hamarabb érkezhetnénk és előre kikereshetnénk

minden imát és éneket.
Anna: Jó, jó. és te segítesz, hogy a szentképeket jó helyre rakjam . Akkor

könnyen megtalálom, mit kell énekelni.
Anya: Természetesen!

Az ügyet mindkettőjük megkönnyebbülésére zárhatták le.

5. Unálló tanulás

Már a csecsemő és kisgyermek is önállóan tanul: ismerkedik tagjaival és
kipróbálja , megtanulja használni azokat . Megismerkedik a tárgyakkal : rájön, mi
mire szolq ál. játszik velük és felhaszn álja azokat .

Mintha önállótlanabbá tennénk gyermekeinket az iskolai nevelés kezdet é
vel. pedig az önállóság a cél. Különösen érvényes ez a vallásos nevelésre.
Legyen tehát általános elvünk: amit megoldhat. amit elvégezhet egyedül a
gyermek. abban esetleg csak háttérből segítsük! Ezért pl. mondjon már a kis
gyermek is egy-két fohászt a családi imában. Az iskolás már maga határoz
hatja meg az imádság menetét. esetenként ő az előimádkozó is. A hltlqazsá
gokkal és a vallási élettel kapcsolatos kérdésekre se adjunk mindig kész vá
laszokat . Inkább tapasztalatokhoz segítsük a gyermeket és tapasztalatairól
beszélgetve vezessük el a vallási következtetésre. Mindig hatásosabb és
elevenebb. ha maga jön rá az igazságra és ő talál megfelelő megoldást. Helen
Flexner (1962) mondja el egyik esetét:

Kisgyermek koromban mondták, hogy nagyapa minden reggel egy-egy órát
beszélget a Jóistennel. Egy napon éppen rányitottam. Mozdulatlanul ült karos
székében. Szemeit lecsukta. Tudtam, nem szendereg, most beszélget Istennel.
Mintha gyökeret vert volna lábam. Mereven álltam és lélegze tem visszafojtva
hallgattam. Arra gondoltam: Ha eléggé odafigyelek. talán meghallhatom, mit
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mond lsten nagyapámnak. Olyan jó volt itt állni és figyelni a csendben. Egy
i dő múlva , nagyapa felnyitotta szemét és kedvesen rámmosolygott. Meg érez
tem , milyen boldogok az emberek, akik Istennel társalognak. Bizonyos , hogy
gyermekkori élményeim legszebbjei közé tartozik, amikor lsten szavára lestem
nagyapa szobájában .

Az Ilyen és hasonló élményekről mondjuk: lsten-élmény, lsten megtapasz
talása, ami egy életen át tarthatja, viheti az embert, mert személyes tapasz
taláson áll.

A hitoktatásban különösen a fogalmazás , rajzolás, képek és jelképek meg
fejtése, fotomontázs készltése stb . segitik diákjaik önállóságát. Már kis
iskolásainkat ösztönözzük arra, hogy mondják el saját szókincsükkel a bibliai
esetet, a nagydiákok pedig kereshetnek egy hasonlót a mai életben. A rajz
és fogalmazás minden gyemeket segíthet a vallási élmények megszerzésé
ben.

6. Oktatás

A gyakorlatban szinte az első nevelési módszer az oktatás, de mi szándé
kosan tárgyaljuk utolsó helyen , mert szerepe mégsem oly alapvető . Azaz:
csak akkor eredményes, ha a gyermek előtt ott állnak a jó példaképek. Szert
tehet vallási élményekre a családban és baráti közösségben, sőt önállóan is
gyújthet tapasztalatokat. Megtanulja mindezek kifejezését és ellenőrzését a
beszélgetésben. Csak ezután rakhat ja helyükre az élményeket az oktat ás;
szükség szer int igazithat a tapasztalatokon. Viszont az élmények és tapasz
tal atok hiányában csak szalmaláng , de nem gyújt életet alakító tüzet. Innen
van az, hogya lelkes els ő áldoz öt vagy bérmálkozót talán soha többet nem
látja templomban a lelkész, esetleg az esküvői oltárnál Ismer rá ismét. Bár
megtanulta a szentmise jelentőségét és szerkezetét, talán tíz év múlva is el
mondja betéve az átváltoztatás szavait vagy az utolsó vacsora t ört énet ét. de
mindez csak száraz, értelmi tev ékenység volt, éppen mint a sz ámtantanulás.
és semmi több . Pedig más a hitoktatás célja: az istenképú ember. Ez viszont
elsősorban nem elméleti kérdés!

Szükséges, hogya sz ülök oktassák gyermekeiket : megmagyarázzák a hlt
igazságokat. l:pítsenek azonban a gyermek tapasztalataira és élményeire. Se
gítségükre sietnek az egyházi év ünnepe l. A karácsonyi élm énykörben az lsten
nagyságáról és Irántunk való végtelen szer étet ér ől nyújtsunk oktatást . A gyer
mek már megtapasztalta, mit jelent az ajándékozó szeretet [aj ándékok , öröm
szerzés) és rácsodálkozhatott lsten titkára [betlehemi Gyermek, napkeleti
Bölcsek , csillagjelenés , angyalok). Húsvét táján értelmezhetjük a szenvedés,
halál és örök élet mibenlétét. igy nem építünk levegőben , hanem a gyermek
tapasztalatai ra alapozunk : átélte Krisztus szenvedését, halál át , feltámadását
és mennybemenetelét.

Az egyházi év ünnepei segitenek a hitoktatónak. Egyébként is mindig a
diákok élményeire és tapasztalataira építse az új tananyagot. Ha ilyen él-
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mények még nem áll nának rendel kezésére. akkor megprób ál élményeket
ébreszteni a hittanóra során és vall ási tapasztalatokhoz segít i . hallqat ött".
Igy pl. megjelenhet friss cipóval: a gyermekek látják és Il latát is érzékelik .
Elbeszélgethet velük a kenyér keletkezéséről. fontosságáról. Rádöbbenhetnek .
mit jel entene kenyér nélkül élni. Végül apró részekre osztju k a cipót és segít
jük hlttanosalnkat , élj ék át , mit jelent a közös étkezés . Az ilyen és hasonló
élmények az eucharisztikus nevelés alapfeltételei.

Reméljük, hogy tanulmányunkkal parányi lépéssel előmozdítottuk a zsinati
mag szárbaszökkenését : .A gyermekeket és fiatalokat segíteni kell. mégpedig
a lélektan. a pedagógia és a didaktika mai eredményeit felhaszn álva testi , er
kölcsi és értelmi képessége ik harmon ikus fejlődésében és abban. hogy egyéni
életútjukon fokozatosan. egyre nagyobb felelősségtudatra tegyenek szert. . . .
Tegyék alkalmassá a f iatalokat a közéletben val ó szereplésre .. . , a másokkal
való párbeszédre és . . . a közjó előmozdítására ... A gyermekeknek és fiata
loknak joguk van ahhoz, hogy ösztönzést nyerjenek az erkö lcsi értékek helyes
lelkiismerettel való megbecsülésére és személyes állásfoglalással való el
sajátítására. valamint lsten tökéletesebb megismerésére és szeretetére . . . E
szent jogaitól senki meg ne fossza az if júságot " (GE 1).

Irodalom - szülóknek: Jane B. Brooks , The Process of Parenti ng. Magfleld . Palo Alto
1981 . - hitoktatóknak: Bernhard Grorn, Methoden für Rellglonsunterrlcht. Jugendarbelt
und Erwachsenenb lldun g. Patrnos . Düsseldorf 1976.

Cserhát i Ferenc

TÁRSAS APOSTOLKODÁS A VILÁGIAKKAL

1. Zsinati felhívás

A zsinati határozatoknak nem elsódleges feladata , hogy részletekbe menó
gyakorlati útm utatásokkal lássák el a lelkipásztorkodás tűzvonalában küzdó
papokat. Ezért néha úgy tűnik . mintha a li. Vat ikáni Zsinat bizonyos tekintet
ben cserben hagyta volna őket. Dokumentumai felidézik ugyan hatalmas kűl

detésüket. de ennek kivitelezéséhez ékes szavaknál már alig nyújtanak többet.
A feladott lecke anyaga azonban emiatt a legkisebb mértékben sem szenved
hiányt . Ha az eml ített írások nem is mindig a kívánalmaknak megfeleló rész
letességgel. de a teológiai fejtegetések tárgyilagos és fennkö lt nyelvezetén
mégis meghatározzák az Úr szolgáira váró súlyos fe ladatok Irányelveit: .az
egyházirend szentségének erejéből és Krisztusnak a legfőbb és örök papnak
mintájára . . . őket is az evangélium hirdetésére. a hívek lelkipásztori gondo
zására és az istentisztelet végzésére szentelik fel ... (LG 28 és vö. PO 4-5).
De micsoda küldetés elé álUtja az Úr szőlójének műve lő lt ez a hatalmas ki-
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jelentés. amely Krisztus meghatalmazott követeivé avatja őket. és némelyek
szerint a püspökök zsinati felmagasztalásából származó esetleges papi ki
sebbségi érzet ellensúlyozását ls hivatott szolgálni: "A hatalom rájuk eső

részéhez mérten Krlsztusnak, a pásztornak és főnek tisztét is gyakorolják:
egybegYújtik lsten családját. mint testvéri közösséqet, amelyet egy szellem
éltet. s Krisztus által a Szentlélekben elvezetik az Atyához" (lG 28 és vö.
PO 6). Ilyen általános formában szól a Zsinat e rendkivüli megbízatás kivltele
zésl módjáról is: "úgy vezessék és úgy szolgálják helyi közösségüket. hogy
az méltóvá lehessen arra a névre, amely Istennek egyetlen és egész népét
tünteti ki: az .lsten egyháza' nevére .. ." (lG 28). A lelkipásztori eljárásmódokat
nekik kell kitalálni: "A hierarchia feladata. hogy elevenné tegye a világiak
apostolkodását. és ehhez az alapelveket és a lelki támogatást megadja" (AA
24). Mindenekelőtt nagy gondot kell fektetni ük a világiak keresztségükből és
bérmálkozásukból származó keresztény hivatásának felébresztésére és apos
toli szellemük kibontakoztatására : "Tehát testvéries szellemben múködjenek
együtt a világiakkal az egyházban és az egyházért. és szivügyük legyen a vilá
giak támogatása apostoll munkáikban" (AA 25). Olyan nevelési kötelezettség
gel állunk itt szemben . amely jó 20 évvel a Zsinat után még mindig megvaló·
sításra vár.

Papjaink megfogyatkozó létszámát és kiöregedésének veszélyét tekintve
a felhívás sürgetőbb mint valaha: .A papok pedig a hit oktatásában és az ige
szolgálatában. a lelkivezetésben és egyéb lelkipásztori szolgálatokban ls tart
sák szemük előtt az apostolkodásra való nevelést" (AA 30 és vö. ChD 30).
útbaigazítás. felszólítás, teendő van tehát elég . Tudjuk! De hogy mindezek a
száguldó Idő . a rohamosan változó világ és a szekularizálódó környezet körül
ményelnek közepette miként teljesíthetők. erre vonatkozólag alig kapható
konkrét útmutatás . Marad tehát a leleményes és dús fantáziára épülő kís ér
letezés?

2. Múvészi feladat

Igy nem is lehet olyan rendkívüli, ha némely papnak. a rábízott feladatok
terhe alatt az a benyomása támad. mintha a lánchid kiemelkedő magaslatáról
a hömöpölygő Duna jeges habjai közé vetették volna: ússzál . ahogy lehet!
Hiszen hol található az a lelkipásztori laboratórium. amely bevetésre kész esz
közöket dobna a szorgalmas emberhalászok keresleti piacára . ahonnan aztán
kl-ki a modern idők szükségleteinek megfelelően feltölthetné nagy fogásokra
ls alkalmas .flottájának" apostoli hódításra képes .fegyvertárát"? Ilyen sehol
sincs! Ezért számunkra sem marad más lelkipásztori megoldás . mint sajátos
papi módon, a szó szoros értelmében találékony és független múvészekké
válnI. Vagy talán nem ml vagyunk a Jó Pásztor karlzrnálnak, Krisztus múvésze
t ének, az Orök Főpap kegyelmének hordozói? lehet ezt felednünk? Soha 
írja a pápa. és hozzáteszi . hogy mindig és mindenütt a Krisztustól kapott ka
rizmák és kegyelmek tudatában kell dolgoznunk. és azon kell lennünk. hogy
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említett kincseinket, képességeinket a legkülönfélébb módon valóra váltsuk
a mindennapi életben (Schrelben Seiner Heillgkeit Papst Johannes Paul II. an
alle Priester der Kirche zum Gründonnerstag 1979. In: Verlautbarungen d. AS
7,14) . Nem más ez, mint a művészetek művészete - hangsúlyozza a pápa,
magáévá téve Nagy Szent Gergely frappáns definícióját : .A lelkivezetés a
művészetek müvészete" (Gregor d. Gr., Liber regulae pastoralis 1,1).

Jézus Krisztus tehát a lelkivezetés művészetére hívott meg bennünket. A
sok jó és igaz emberból Jézus kisded nyájának gyönyörű remekművét kell ki
munkálnunk: közösséget. amelynek arculatán felragyog a megdicsóült Krisztus
túlvilági fénye.

3. Apostoli együttműködés

Alig hiszem, hogya sok helyütt divatos és megrekedt lelkipásztori szakra
mentalizmussal - csupán a szentségek és szentelmények kiszolgáltatására
szorítkozó pasztorációs módszerrel - korunkban még képesek lennénk . Isten
egyháza· nevére méltó gyülekezetet teremtenI. A Zsinat egyik legnagyobb
reformgondolata kétségtelenül a kommunló, a kollegialitás, a subsidlaritás, a
szolidaritás, az egymás megsegítése és kiegészítése elvének elfogadása az
egyházban (vö. Otto Karrer, Das Subsidiarltiitsprinzip in der Kirche. In: G.
Barauna, De Ecclesia I, Herder, Freiburg, 1966, 520-546). Ez hozta magával
az apostoll és püspöki kollégiumról szóló tanítás kldomborítását a Zsinaton ,
ez nyitott utat a szlnódusok és szenátusok megteremtésének, és ez bonta
koztatta ki az egyház lsten népeként való felfogását.

Ma, a Zsinat két évtizedes t ávlatából. úgy tűnik, hogy ez a forradalmi pr in
cípium az egyházi hierarchia régióiban. ha olykor formailag is, de megvalósul6
félben mégis létezik. Mi történt azonban egyházközségi szinten? Sikerült-e
közösséget formálnunk? Közösséget a jogi személyból, az intézményból , a
vallásos .t ölt ő állornásb öl" vagy lelki .szerelöm ühelyböl"? Megpróbáltuk-e ko
molyan ráébreszteni híveinket arra , hogy az egyház gyülekezet. közösség , és
ez nemcsak a papból áll , hanem mindannyiunkkal együtt belólünk? Vajon ele
get tett az a pap, aki kijelenti : .H ányszor mondtam már nekik, s a fülük botj át
sem mozdítiák" l? Bevontuk-e óket igazán munkánkba? Bíztunk-e rájuk valód i
feladatokat, amelyek révén nemcsak a templomtakarításból és lap átol ásb ő l .

de saját krisztusi küldetéseikból ls kivehették volna részüket: az evangeli
záció, a diakónia vagy akár a kommunló terén?

4. ~16 sejtek rendszere

Már a II. Vatikáni Zsinat elótt ls sokan megfogalmazták és azóta ls sokszor
elhangzott, hogy papságunknak és munkatársaiknak fel kell hagyniuk az ún.
•t ömeqeqyh áz" gondolatával és neki kell gyürkózniök az egyházi cellák, bá
zisok, csoportok lelkipásztori építéséhez. A mai ember elótt ugyanis az emlí
tett csoportokban megvalósuló krisztusi műnek nagyobb esélyei vannak, mint
a római sorrendbe állított. szcszékről kormányozott. uniformizált tömegegyház-
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nak, amely közismerten világszerte oszladozásban van (vö. Zlrker, H., Ekkle
siologie, Patmos, Düsseldorf 1984, 66). Ezért minden valószínúség szerint a
kereszténység további történelmében d önt ő jelentósége lesz annak, hogy
mennyire sikerül majd az egyházban azon csoportok felelósségtudatát er ős í

teni, amelyek lelki fantáziával és nagy erőbedobással. sajátos körülményeik
között a hit megfeleló megvalósulását keresik (uo. 67 és lábjegyzetekben: A.
Exeler , N. Mette és K. Rahner kiadásai).

Közhelynek hangzik, de mégis Igaz, hogy korunk óriási gazdasági, ökológiai
és politikai változásokon megy keresztül. Ezek az egyházat, a jövóben még
Inkább mint eddig , a történelmi kísérletezések próbájának teszik ki. Ha egy·
házunk hajójának hányattatását nem akarjuk ölbetett kézzel végigszem·
lélnl , akkor a jelen körülmények között törekednünk kell arra a lelkipásztori
módozatra, amely a jelenlegi pasztorális kísérletezések közepette a leqered
ményesebb munkát biztosítja: az éló egyházi cellák, csoportok, bázisok kl
építése.

Hogy ezek fogják majd kihúzni az egyházat megfeneklett kátyújából, ezt
még nagyon nehéz elóre látnI. Minden esetre ennek az irányzatnak fényes [ö

v öt jósolnak. Elgondolkodni az új lelkipásztori kísérletezések felett mlnden
képpen érdemes, "és érdemes lesz ezeket még gyakorlattá is tennI. Ez azon
ban lelkipásztori munkánk, sót papi életünk alapvető megváltoztatását hozná
magával: papi tisztviselókból szolgáló papokká kell lennünk. Megfigyelhetó,
hogy több állam polgári törvénye a papokat hivatalnokoknak, tisztviselóknek
tekinti és ezeknek megfelelően bérezi. Sok pap azután ehhez is tartja magát.
Törvényszéki tisztviselókhöz és közigazgatási hivatalnokokhoz illóen viselkedik.
Mindkettó íróasztal mellett ül, meghívókat és idézéseket fogalmaz. Szintúgy a
pap, aki íróasztala mellett tervez és szervez, a szószéken pedig hirdet és fel
szólít. Mindenikre jellemző. hogy .hozz á bemennek". Papságunknak ezen fel
tétlenül változtatnia kell: a személyes beszélgetés megnyeró módszerét alig
lehet mással helyettesítenI. Legutóbbi Id őben szerzett tapasztalataim azt rnu
tatj ák. hogy a csoportalakításhoz szükséges a szervezés, a meghívók
gyártása, de még szükségesebb a személyes kapcsolatok kiépítése és fóleg
olyan elkötelezettek személyes megnyerése, akik egy csoport jól körülhatá
rolt célját és érdekeit magukévá teszik és azt tovább mozgatják. Szinte az a
benyomásom, hogy ilyen .h ív ö aktivlsták" bevonása nélkül a pap lelkipásztori
munkájában alig boldogulhat. Ha ök egymást értesítik, .körbetelefonálják", egy·
mással beszélgetnek és a pap ugyanezt teszi , akkor inkább remélhetó a siker,
mint egy szabványos tisztviselői felszólításra. A személyes kapcsolatokon ala
puló csoportok, kisközösségek minden valószínúség szerint egészen más ké
pet mutatnak majd Krisztus egyházáról , mint az eddig megszokott tömegegy
ház arculata. De a tarka sokszínúség is azt az egységet fogja szolgálni, amely 
nek főc élja lsten üdvözítő szándéka: közösségbe lépni Istennel és emberekkel.

Ennek megvalósítására a magam részér ől, mint lelkipásztor három eqy
mást kiegészító vonalon keresem a segítséget: az evangelizáció, a diakónia

30



- szentmisék
- kato likus könyvszemle
- kato li kus lilmek. (lemezek), vldeo szemlék
- hitv itaestek rendezése, teaklub
- dia-keresztút
- kar ácsony t ünnepségek, pásztor játékok
- újszü löttek bemutatása a templomban, a gyerme-

kek megáldásával (febr. 2.)
- heti é rtes í t ő egy-egy vasárnapi gondolattal:
- betegek szentmiséje szentkenettel, betegek napja,
- lelk inapok
- ökumenikus napok
- negyedévi értesítő

- adventi koszorú ünnepséq, Jézus-várás
- húsvéti gyertya barkácsolása
- énekkar
- bib liakör
- biblikus hétvé ge
- bibl iai gyermekhét
- neo-katekumenátus
- Caritas
- tanácsadó est
- szegények gondozása
- egyedül álló klsmam ák/pap ák
- gyermekes anyák
- névtelen alkoholisták
- 70-80-90 stb . évesek felköszöntése
- 25., 50. házassági évfordulók közös megünneplése
- családlátogatás (együtt Imádkozni velük!)
- öregek Istápolása
- mókaest/kabaré
- farsang
- komámasszonyol<
- férfiegylet
- üzemi kirándulás (alkalmazottal<. besegítők,

csoportvezetök stb . közös kirándulása)
- összejövetelek munkatársakkai
- zarándoklat
- klállltások
- mesedélután
- ministránsok part lia
- majális (a plébánia közös ünnepe)
- nyugdiJasok klubja
- cserkészet
- nószövetség
- nyári játékok
- családi kör /katakomba klub
- gyermek- , Ifjúság izenekar
- sport

c) A kommunió terOlet én:

bl A diakón ia területén :

és a kommunló fokozásában. Mindhárom terület szoros kapcsolatban áll egy
mással, kiegészítik egymást, s felosztásuk csupán az áttekinthetőség érdeké
ben történt. Nagy felelősséget érzek a lelkipásztori teendők kibontakoztatá
sára. Címszavakban:

a) Az evangelizáció terén:
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A teendők bizonyára még sokkal szerteágazóbbak. William Graham: Change
of habit (Ein himmlischer Schwindel) c . filmjében láttam egy remek kísérlete
zést: Három fiatal apáca civilbe vágja magát és az evangelizáció, diakónia és
kommunló terén óriási sikerrel dolgozik Harlem utcáin. Munkájukban főleg

csak az egyházi körök előítéleteivel kell megküzdeniük. A film a három nővér

sikerével és egy szépen összeállított gitáros misével zárul, amelyben az öreg
plébános még öregebb házvezetőnője méltatlankodva súgj a barátnője fülébe :
. Szép volt régen, amikor misére jártunk és nem kellett gondolkodni: Ezt most
csak így formálnám át: .Szép volt régen papnak lenni, amikor még nem kellett
a kísérletezések mindig ingoványos talajára lépni: A siker azonban még nagy
buzgóságunk ellenére is elmaradhat, csüggednünk mégsem szabad: a világban
más erők is dolgoznaki Pál zélusa alig utolérhető, munkáját mégis sokszor ku
darcok koron ázták. Lisztra környékén félholtra verik (ApCsel 14,19], de mégis
tovább megy és hiszi: .Nern szárnít sem az, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem
csak a gyarapodást adó lsten. Az ültető és öntöző egyek, el is nyeri mindegyik
a jutalmát fáradozásához mérten. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai,
(1Kor 3,7-9).

5. A növekedést lsten adja

A lelkipásztorok egy része hamarosan készen áll az elmarasztaló ítélettel:
ezek a világiak komolytalanok, egyházi feladatok elvégzésére alkalmatlanok,
nem megbízhatóak. Amikor komolyra fordul a dolog, cserben hagyják egy
házukat papjaikkal együtt, akiknek ezután még az általuk elkezdett teendőket

is tető alá kell hozni, ha azt akarják, hogy az elszenvedett kudarc miatt Krisz
tus ügye csorbát ne szenvedjen. Arra már viszont kevesebb en gondolnak, hogy
talán éppen saját lelkipásztori hozzááll ásukban. tevékenységük módozatában,
közvetlen környezetükben vagy lelki beállítottságukban kellene keresni a vilá
giak Idegenkedésének okát az egyház küldetésének megvalósításában.

Ezek említése mellett, természetesen, az sem hagyható figyelmen kívül,
hogy nagyon sok paptestvér még a lelkét ls kiteszi, a kívánt módon mégsem
képes híveit bevonni az apostoli munkába. Ilyenkor nem marad más hátra,
mint emlékeztetni az Irás apostoli szerénységre és imádságos lelkületre intő

szavaira: .I:n ültettem, Apolló öntözte, - de a növekedést az lsten adta"
(lKor 3,6). Apolló , Pál és Péter, bárhogyan is hívjuk őket, mégsem vonhatják
ki magukat a rájukbízott feladat alól: nekik hinteni kell az égi magot, legyen
az alkalmas vagy alkalmatlan (vö. 2Tim 4,2). A betonvárosok és az elvilágiaso
dott falvak, a számítógépek, a csillagközi utazások és a kietlen szívek világá
ban úgy kell sürgölődnlük , mintha csak személyükben Krisztus járna közöttünk
és kezükkel osztogatná isteni javait : Hiszen lsten egész népével együtt első

sorban ők kaptak erre küldetést. Csakhogy a pásztor feladata több a nyájénál!
Apollónak még arról is gondoskodnia kell, hogy közösségének tagjai egyen
ként is komolyan vegyék keresztségük és bérmálásuk által vállalt, mindannyiuk-
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ra személyesen és egyaránt érvényes keresztény küldetésüket. Ezért időközön

ként a mai pétereknek és páloknak sem árthat, ha elgondolkodnak saját lelki
pásztor i hozzááll ásuk, módszerük és figyelmességük fölött . Láttuk, hogy a
Zsinat egyre nagyobb szerepet sürget a világiak számára az egyházban, a pa
pokat pedig a tes tvéri együttmúködésre ösztönzi.

6. "Főtisztelendő" világiak!

Mit tehetünk hát , hogy ne váljunk, Amosz prófétához hasonl óan, söt ét éj
szakában magányosan üvöltöző ordas farkasokká? Fel kell fedeznünk közös
ségeinkben azokat a . t lsztelendö" . excellenciás " és . emlnenciás" világiakat.
kiváló férfiakat és nőket. akik odaadó szeretettel állnak egymás szolgálatára
azzal a kegyel mi ajándékkal, amelyet ki-ki nyert, mint lsten sokféle kegyelmé
nek hú k özvetit ője (vö. 1Pét 4,7-11). Ha ez megtörtént, rá kell vezetnünk őket

arra, hogy apostoli munkájuk révén elsősorban és főleg nem saját kiemelkedé
sükröl, pályafutásukról van sz ó, hanem mindenekelőtt az Úr fényes útj ának
seg ítéséről közösségükben, önzetlen emberszeretetük és istendicséretük ál
tal. Erre a magasztos célra csak akkor nyerhetjük meg őket igazán, ha a mi
életünk is arró l árulkodik, hogy nem akarunk semmi más lenni csak:

7. Tapintatos szolgák

Ez elsősorban önzetlen , lep lezetlen és nyílt szívú vezetési stílust követel
az egyházközségeket építő munkatelepek kri sztusi .vezérigazgatóitó l" . A hí
veknek sok helyütt az a benyomásuk, hogya plébános atya csak gyámkodni
szeretne felettük, és amolyan kifutólegényeknek tekinti őket: . Hlába segítünk
neki, úgyis csak az történik, amit ő akar! " Talán a világiak egyházi feladatok
tól való idegenkedése láttán olykor éppen saját, velük szemben tanúsított ma
gatartásu nkat, modo runkat, viselkedésmódunkat kellene fe lülvizsgálnunk? Va
jon ezekkel tanúságot teszünk-e udvariassági szabályokkal kapcsolatos isme
reteinkről?

8. Megfontolandó szabályok

A mai időkben , és az elkövetkezendőkben még inkább, minden lelkipásztor
nak emésztő feladata lesz az önkéntes lelkipásztori munkatársak toborzása,
kiképzése és beállítása az egyházközségi szolgálatba. Ennek megkönnyítésére
Joachim Wanke Erfurt és Meiningen püspöke egyik kis írásában olyan alap
szabályokra hívta fe l figyelmünket, amelyeket mindenképpen nagy lelkipász
tori haszonnal teh etü nk magunkévá (Joachim Wanke, Der Weg der Kirche,
PWB Sonderdrucke 19,17-18). Szerinte a társa s apostolkodás kibontakoztatásá
nál szem előtt kell tartanunk:

1. A személyes , négyszemközt i beszélgeté s sokkal jobban elősegíti a vi
lágiak konkrét szolgálat ra való megnyerését, mint bármely szószékrő l

elhangzott felh ívás.
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2. A világiakra váró feladatokat határoljuk pontosan körül mind az időt.

mind a tárgyat tekintve. A laikusnak tudnia kell. hogy mire vállalkozik.
3. Az apostoli munka önkéntes kisegítőjének megnyerésénél előbb pon

tosan meg kell vizsgálnl. hogy az illetőnek van-e hajlandósága és k épes
sége a rá váró feladat elvégzésére. Ha valaki valamit szívesen tesz, azt
lelkesen és kltartóan végzI.

4. Nyugtázzunk minden közremúködést hálás köszönettel. még akkor ls,
ha az nem a legszerencsésebb kimenetellel végződött. Ilyenkor a jó
akaratot ismerjük el és nem a sikeres teljesítményt.

5. Ahol ez ésszerúnek látszik, tartsuk tiszteletben a világi hívő ön állösá
gát. Finom érzék kell ahhoz, hogy megáll apíth assuk , meddig tart a se
gítség és hol kezdődik a gyámkodás (pl. a katekéták nevelésében, a
kórus múködésében vagy a rendezvények előkészítésében). Míg az el őb

biek talán huzamosabb ideig tartó segítséget igényeinek, addig ez utób
biak résztvevői hamarabb idegenkednek az avatatlan beleszólások miatt.

6. Igyekezzünk klküszöbölnl a másodlagos zavaró körülményeket, amelyek
a testvéri együttmúködés útjában állnak. Ez lehet a házvezetőnő vagy
más .bennfentes" ls, aki miatt a plébánost soha sem lehet diszkréten
megközelíteni, mert állandóan .ügyelnek· rá.

7. A felkért világiak legyenek mindig alkalm asak a rájuk bízott feladat el
végzésére: kántor, lektor, katekéta, csoportvezeztő stb.

8. Adjunk alkalmat világi segítőtársainknak arra, hogy beszámolhassanak
munkájukról és kicserélhessék tapasztalataikat. Jézus ls magához hí
vatta a 72-ti Kérdezzük meg őket : hogyan boldogulnak! Erdekl ődj ünk

élményeik és tapasztalataik Iránt!
9. Lássuk el őket újabb motivációkkal. Támogassuk őket lelkileg és közöl

jük velük, milyen ésszerű az, amit tesznek és milyen fontos közrernú
ködésük.

10. A plébános ossza meg seg ítőivel saj át lelkipásztori gondjait és ügyelt.
Igy a hívek is könnyebben tekintik azokat magukénak.

ll. Bátorítsuk őket állandóan és, ahogy az Irás mondja: .kérünk titeket,
testvérek. becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradnak , vezetnek
és Intenek benneteket az úrban" (Hessz 5,12). Elismerésre mi is szorn
[azunk , világi munkatársaink talán még inkább. Ezért a kellő időben el
hangzó jó szö , elismerés, bátorítás sokat jelent.

A Szentlélek bizonyára a mi közösségünkben is osztogatja adományait. de
ez egyáltalán nem jelenti azt , hogy hatályon kívül helyezi az emberi érlntkezé
sek, lelkipásztori vezetőkre is érvényes, finom szabályait. A szabadon alkotó
festő, szobrász, zeneszerző megannyi ihlete mellett sem hagyhatja figyelmen
kivül szakterülete alapismereteit, törvényszerúségeit.

Még kevésbé teheti ezt a lelkek lsten szlkrájától ionizálódott múvelóje, a
rnúvészek müvésze. Krisztus híveinek lelkipásztora.
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Fényesi Márk

KERESZT~NV ONNEVEL~S

. Hogy lehet egy pap Ilyen goromba és kapzsl?" - halljuk néha a rosszalló ,
csodálkozó kérdést. S hozzáfüzik: .Pedig fi atal korában még nagy lelkesedés
sel tan ította a flatals áqot" . •Legyetek szentek, törjetek a magasb a, ne eléged
jetek meg a k öz épszer ús éqqel " mondogatta tan ítványainak.

A családi tanácsadók gyakran elgondolkodnak azok helyzet én, akik az . utol
só szalrnasz álba" kapaszkodva keresik föl öket fog adóórájukon. Miután a pa
naszos kiöntötte szlv ét. a tanácsadó rendszerint felteszi a kérdést : Milyen
volt a házastársi viszony az esküv ő után, úgy 10-20 évvel ezelótt? A leggya
koribb válasz: . Hát igen . az els ő idóben elég jól ment még minden . nem hiány
zott a szerelem sem, hisz ezért házasodtunk össze . De ma már kibírhatatlan
a helyzet." S csak úgy zúdul a vád és keserüség a házastársra. Am iko r pedig
a tanácsadó azt próbálja megtudni , hogy mit tett a panaszos a kezdeti boldog
ság megórzéséért, rendszerint egy csodálkozó tekintet és fejmozdu lat a vá
lasz: . I:n? Hát éltem rendesen , hoztam a pénzt a házhoz. Mit tehettem volna
mást?"

Mindkét példából az derül ki. hogya vázolt élet másképp is alakulhatott
volna; a sz ép virág ízetlen. férges gyümölcsöt termett.

Mindnyájunkat fenyeget a veszély, hogy helytelen . rossz vágányra csúsz
hatunk. Az elején még csak apró gyengeségeket engedünk és bocs átunk meg
magunknak, s észre sem vesszük. hogy eltávolodtunk az igazi céltól. Amikor
rádöbbenünk arra, hogy milyen messzire sodr ódtunk , már félünk visszakanya
rodni, másokat vádolunk balsorsunk miatt. Lehangoltan éldegélünk. azzal
vigasztalva önmagunkat, hogy .rn ár megszoktam" , . én már így vagyok". Nem
merünk, nem akarunk megváltozni.

Az ember a másikon keresztül jut el saját énjéhez

A nevelés lényege az erkölcsi értékrendszer s az ennek meg feleló belső

magatartások kiform álása. melyek seg ítségével egyre emberibb és harmoni
kusabb életet élhetünk a közösségben.

Az élet kezdetén fóleg küls ö hatások teszik lehet övé. hogy felfedezhessük
és magunkévá tehessük az igazi értékeket és kialakíthassuk a helyes maga
tartásokat. viselkedésformákat. Ennek é l te t ő gyökere a nevelóinkból (els ő

sorban sz űlelnkb öl) kiáradó szeretet és bizalom volt. Megszületett az a ben·
sóséges kapcsolat, amelyben megnyílt a szívünk szavaik és példájuk befoga
dására. Martin Buber találóan foglalja össze a nevelés els ő alapelvét: .Am
Du wird der Mensch zum Ich ", vagyis az ember saját énjéhez a másikén ke
resztül jut el.

A kívülról jövő, másoktól egyengetett nevelés legfóbb célja az. hogy foko
zatosan kezünkbe vehessük életünk irányítását. felelósségteljes alakítását. s
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képesek legyünk továbbfejlódni az egyre változó feladatok és körülmények
között. Tudjuk elmélyíteni és gazdagítani értékrendszerünket, s megszilárdí
tani a jóra való készséget. Természetesen gyermekkorunkban is aktív tényezői,

alanyai voltunk nevelésünknek; együttműködésünk, Igenló válaszaink nélkül
semmi eredményt sem válthattak volna kl bennünk a legkiválóbb külsó hatá
sok sem. Bizonyos értelemben tehát a gyermek esetében is beszélhetünk ön
nevelésről.

A szorosabb értelemben vett önnevelés feltételezi , hogya külsó nevelók
hatására már klépült az értékrendszerünk. Eléggé tudatos és tárgyilagos én
kép alakult ki bennünk, túljutottunk a kiforratlan, zavaros szakaszon, amely
ben még kielégületlen ösztönök és vágyak uralták szívünket, s azok kapcsol
tak a világhoz. Felismertük saját képességeinket, erőforrásainkat, és elismer
tük , hogy vannak hozzánk hasonló, de egyszersmind a mi érdekeinktói függet
len, maradandó értékek: embertársaink. Felfedeztük, hogy a valódi boldogság
ezen a földön .t ávolsáqot". lemondást ls követel , s át élt ük. hogy az Igazi sze
retet kölcsönösséget tételez fel és teremt.

A felnótt önnevelése els ősorban nem külsö befolyások ösztönzéséból ered.
Legalábbis nem ett ől kellene függnie. Ugyanakkor azonban nem nélkülözheti
a .m áslk" énjét. A .te" sem hiányozhat é l e t é bő l. A .te" központi érték marad
minden nevel ésn él . mert a felnótt személy is csak a másik énjén keresztül,
annak a hozzájárulásával képes kikerülni a köldöknézés veszélyét s buktatóit.

A keresztény hit gazdag, fölülmúlhatatlan és kimeríthetetlen távlatokat nyit
meg az önnevelés terén. Mindenekelótt feltárja azt, hogya végtelenül szeretó
Másik , az isteni Te mindent meghaladó mértékben sugározza felénk melegét.
Az Atya megteremtette a . küls ö és mégis leqbensöbb" kapcsolatot, amelyik
alapfeltétele emberi létünk kiteljesedésének: amíg ezen a világon vagyunk•
•fölkelti napját jókra is , gonoszokra ls" (Mt 5,45], szeret mindannyiunkat. meg
különböztetés nélkül és személyesen.

Amint a gyermek helyes fejlódésének sarkköve a sz űl öl szeretet megta
pasztalása , ugyanúgy alkotja a felnótt erkölcsi növekedésének forrását az az
átélés, hogy lsten személyesen szeret és bízik bennem. Ez a boldogító igaz
ság minden megtérés és lelki haladás kiindulópontja . A keresztény önnevelés
elengedhetetlen feltétele tehát, hogy az ember egyre mélyebb és közvetlenebb
kapcsolatot tartson Istennel. Engedje lelkébe áradni szeretetét! Ezért fordul
az Atyához, szemléli öt, hallgatja Szavát. Benne és rajta keresztül ismerheti
fel embervoltunk legmélyebb és leggazdagabb rétegeit. Ellenállhatatlanul von
zódik hozzá, siet feléje , s ebben a szeretet-vonzásban meri önmagát Óneki
adni, s mindenkinek, akit Ó szeret. Igen sok felnótt lemaradt saját énjének a
felismerésében, nem neveli önmagát , mert nem meri átadni, kiszolgáltatni én
jét az örök Másik szeretetének.

A gyakorlatban három lépést kell megtennie a felnőtt kereszténynek, hogy
a Másikon keresztül saját énjére találjon. Az ima az Istennel való találkozás
kapcsa. Elengedhetetlen tehát a keresztény önnevelésében. Az Atyával való
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kapcsolat átélése bizalmat és erőt fakaszt. Nem az a döntő , hogy szóbeli, el
mélkedő vagy szemlélődő imaformában fordul-e az ember az lsten felé; a lé
nyeg az, hogy találkozzék vele.

S hogy ebbe a kapcsolatba se csússzon bele az emberre annyira jellemző

önkivetítés (projekció], tudatosan keresnie kell, mit nyilatkoztatott ki a Másik
magáról. A második lépés tehát az lsten Igéjével való rendszeres táplálkozás.
I:letpéldájában, tanításában, felhívásaiban mintegy tükörben fedezi fel a hívő ,

milyen értékek rejlenek az emberben. Elég például csak átelmélkednie a Hegyi
beszédet. Azonnal kirajzolódik a legszebb emberi ideál. egyszersmind annak
a megélése ls , hogy még milyen messze van ettől a fennkölt s mégis annyira
emberi céltól. Aki kicsit ls komolyan veszi ezt az isteni tanítást, az szinte
kényszerítve érzi magát, hogy megnyíljon a szegény, a szomorkodó, a neki ta
lán ártani akaró ernbertestv érének. Mivel természetes vonzódásunk inkább a
gazdag, a vidám és velünk szemben előzékeny személyek felé terel, hamaro
san belátjuk, hogy - ha a boldogságok meredek útján akarunk Járni - való
ban nevelni, alakítani kell önmagunkat.

Végül maga Krisztus tanított arra, hogya legbiztosabban a közösségekben
találkozhatunk vele: .Akl titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). •Ahol
ugyanis ketten , vagy hárman összegyúlnek a nevemben, ott vagyok közöttük"
(Mt 18,20), és amit egynek a legkisebbek közül tettünk vagy nem tettünk, azt
neki tettük, Illetve nem tettük (vö. Mt 25). Az isteni Te-vel való kapcsolat
csak akkor hiteles, ha találkoztam a felebarátommal, akihez való viszonyom
Joggal lehet lelki fejlődésem mércéje.

Ilyen módon visszakanyarodtunk az önnevel és közösségi dimenziójához.
Lelki fejlődésünk gyakorlati fokmérője a közösségbe való bekapcsolódás.
Mennyire vállaljuk szabadon és tudatosan a krisztusi találkozásnak ezt a ke
retét, s mennyire törjük magunkat azért, hogy egyre önfeláldozóbban szolq ál
hassuk az Urat testvéreinkben. Az emberré vált Másik tagjai nélkülözhetet
lenek ahhoz, hogy eljuthassunk Igazi énünkhöz.

Légy azzá, ami vagy!

A nevelés másik alapelvét foglalja össze tömören ez a Pindarosztól eredó
rnondás, amelynek visszhangját megtalálhatjuk a középkori misztikusoknál,
többek között Eckhart mesternél.

Miért törik derékba nem egy szépen Induló papi vagy családi élet? Csak
nem mindig amiatt, mert a pap vagy házastárs .elhagyja magát": megáll az
úton, nem alakít, nem farag, nem csiszol már magatartásán. Azt is rnondhat
juk: a házasságkötéskor - papszenteléskor, vagy legalábbis röviddel azután
súlyos tévedés áldozata lett. Úgy kezdett élni, mintha már elérte volna célját.
A pap tal án jogot formált arra , hogy szolgálják ki a hívek: a férj illetve a fele
ség elvárta, hogy a .máslk" tegye meg az első lépést, s akkor ő is hajlandó
lesz áldozatot hozni, kibékülnI.
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Ha megkérdeznénk egy ilyen papot vagy családos embert, vannak-e maga
sabb céljai, törekszik-e azok elérésére, bizonyára azt felelné, hogy igen. I:lete
mégis megcáfolja szavait . Egész magatartásából nem az t űnik kl, hogy tény
legesen törekszik erkölcsi megújulásra. Külsóleg lehet roppant tevékeny: házat
épít, templomot tataroztat, éjet nappá téve sürög-forog, autója megállás nél
kül robog. Legtöbbször azonban éppen ez a szakadatlan tevékenység teszi
képtelenné arra, hogy idót találjon önnevelésére, Istenhez való viszonyára.
Mintha nem lenne ereje felfedezni azokat a kincseket és lehetőségeket, ame
lyek kihasználatlanul, parlagon hevernek lelke mélyén. Figyelme elterelődött

a lényegtól. a pillanatnyi tennivalók megigézték, s elvész a külsóségekben.
A nevelés akkor sikeres, amikor felszínre hozza, gyümölcsözteti a gyer

mekben rejló képességeket: nem teremt benne illúziókat, de kiaknázatlanul
sem hagyja a lehetóségeket. Ez az értelme a pindaroszi mondásnak. S ez a
feladata az önnevelésnek is. Gyenge neveló az, aki nem bontakoztatja ki a
serd ülő lelkében szunnyadó tehetségeket, még szánalmasabb az, aki észre
sem veszi, micsoda kincsek lappanganak a rábízottakban, de a legsiralmasabb
az a keresztény, aki nem törekszik igazán arra, ami: istenfiúi méltóságának
kiteljesítésére.

A felnótt korukban megtért szentek felfedezték ezt az igazgyöngyöt (vö .
Mt 13,45). Ezért változtatta meg gyökeresen életét például Szent Agoston, Lo
yolai Szent Ignác és Páli Szent Vince. Rájöttek, hogy Jézus milyen kincseket
adott az emberiségnek, s ennek szentelték életüket. Tudták, hogy ez egy élet
feladat. Isten titokzatos , rejtett bölcsességét világította meg bennük a Lélek
(vö. 1Kor 2.6-3,23). s ezért megújultak, magukra öltötték az új ember lelki kön
tösét, .akl az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szent te
rerntrnény" (Ef 4,23).

A kicsit is józan és ószinte keresztény tudja. milyen messze áll ettól a
tökéletességtól. Még nem az, amivé lennie kell. Tudja azt ls, hogy nem alszik
a gonosz lélek, szüntelenül ármánykodik, próbálja letéríteni a jó útról. Egyik
hazugsága és csalárd csábítása pontosan abban áll, hogy el akarja hitetni ve
lünk: nincs már szükségünk komoly küzdelernre, nem kell már nevelnünk ma
gunkat, minden simán folyik. Elfelejteti velünk Péter megrázó példáját. Az
apostolok fejét egy nap hihetetlen kegyelemmel töltötte el az Atya : klnyllat
koztatta neki , hogy kl ls a názáreti Jézus. Rövid Idó múlva azonban Péter sé
tánként kísérti az élő lsten Fiát (Mt 16,16-23)! Fejébe szállt a dicsőség? Vagy
csak temperamentuma sodrásának engedett?

Ha valóban azzá akarok lenni, ami vagyok lsten tervében. akkor állandóan
tartsam szem előtt : nem vagyok .készen", nem szIlárdultam meg annyira a
kegyelemben. hogy el ne bukhatnék. Ezért mondották a régiek, hogy félelem
mel és remegéssel kell dolgozni üdvösségünkön. Nem pihenhetek meg, mintha
már célba értem volna .

Emberi méltóságunk blztosltéka, legnemesebb kincse szabadságunk. Isten
saját szikráját ültette belénk, amikor értelemmel és szabad akarattal áldott
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meg. Szent Pál joggal figyelmeztet arra, hogya keresztén y hivatása a szabad
ságra szól (vö. Gal 5,1-13). MI azonban legtöbbször csak ámítjuk magunkat.
összekeverjük a szabadságot a szabadossággal (lKor 6.12kk). Külsőleg ugyan
minden áron biztositani akarjuk függetl enségünket, lelkün k mélyén azonban
gúzsba vagyunk kötve . Onzésünk , szenved élyeink, rossz szokásaink, bűne i nk

és bűnös hajlamaink béklyóban tartan ak. A belső szabadságot kell megterem
teni, amit csak állandó önneveléssel tudunk megvalós ítani és tov ábbfejl esz
tenI.

A gyakorlat teszi a mestert

Bármennyire ls tehetséges valaki, ha rendszeresen és kltartóan nem gya
korol. nem lesz belőle rn űv ész , Ha abbahagyja, azonnal megérzi ő is és a hal l
gatós ága ls . Egy tapasztalt mester hasznos tanácsokat adhat neki egy-két fo
gás elsaj átítására, a hibák kiküsz öbölésére .

A nevelés a művészetek művészete: az egész embert akarja emberibbé
formálnI. A szoros értelemben vett, k ülső tényezőktől függő nevel és az Idők

folyamán háttérbe szorul , de az önnevelés csak a halál órájával ér véget. Aki
e lőbb felhagy vele , kemény árat fizethet hanyagságáért. Lappangó, rossz ösz
tönei keritik hatalmukba.

Amikor a gyakorlati kivitelezés lehetőségeit latolgatjuk , könnyen elbl zony
talanodhatunk. Egyrészt minden ember külön világ; nincs két egyforma lelki
alkat, két azonos fejlödésl ritmus. Másrészt az utóbbi évtizedekben csak úgy
burjá nzottak a k ül önb ö z ő nevel ési elméletek. Csaknem mindegyik módszerben
rej li k valami igazság, de szinte egyik sem által ános érvényű . Ezért nem alkal
mazható önmagában erkölcsi ért ékek elsaját ítására és megszilárdításárn.

Thorndlke, amerikai pszichológus kidolgozta a konnexionlzmus elméletét.
Szerinte minden tanul ás alapja az ingerek (szituációk) és a válaszok közöttl
kapcsolat. A puszta gyakorlás (illetve nem gyakor lás) eredményes lehetne
magatartások kiépltésére. Elgondol ásában így azonosíto tta a kiv lte lezést a ta
nulás minden formájával. Kizáról agossá és ált alánossá akart tenni egy szűk

területre érvényes módszert. J . L1ndworsky neves prágai pszichológus azonban
joggal hangsúlyozta, hogy akaratunkat ne képzeljük kifinomult izmokn ak, amit
puszta gyakorlás erősíthet.

A próba-szerencse elmélet szintén nem a műveletek tul ajdon képpen i meg
tanulásában, hanem a begyakorlásában játszik szerepet. Helyesen emeli kl a
spontaneitás jelentőségét a tanulásban, valam int a jutalom és büntetés fon
tosság át a célba vezető illetve téves cselekedetek esetében. Teljesen hibás
lenne azonban, ha valaki a próba-szerencse módszert akarná kiterjeszteni az
erkölcsi nevelésre, az ért ékrend szer elsajátí tására és kifejlesztésére. Nem
venné figye lembe az objekt ív célok döntő szerepét . Lemondana a rendszeres
ségről és következetességről ls, amelyek pedig a komoly nevel és sarkkövel.

Az ún. belátásos tanu lás (elnsichtiges Lernen) nem feledkezik meg az ér
telem döntő szerepéről. Elismeri , hogya helyzet lényeges elemel között fel -
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fedezett összefüggés helyes cselekvést válthat ki. Megfeledkezhet azonban
az Indítékok (motívumok) fontosságáról. A mindennapi tapasztalat igazolja:
nem elég csak belátni, akarni is kell, végre kell hajtani elhat ározásunkat . Nem
mozdulunk, ha nincs indíték, motívum (érték), ami cselekvésre késztet. A sze
retet sokkal hatékonyabb eszköz a szív megmozgatására, a készség kialakí
tására mint a legragyogóbb logikai levezetés.

Sokszor .nern sikerül helyesen vlselkední", mert még nem gyakoroltuk
eléggé a teend óket. Fóként a beállítódások (attitúdök) és készségek (habitu
sok) nem szilárdulnak meg gyakorlás nélkül. Az elméleti megfontolások hasz
nosak lehetnek az önnevelésben. Világosságot teremthetnek, támaszt nyújt
hatnak, ha holtpontra jutottunk, s a magunk fejéból nem találunk már kiutat.
Amikor átgondoljuk, miképpen is járunk el, ha el akarjuk mélyíteni kapcsola
tunkat Istennel és az emberekkel, akkor találóbban nevelhetjük a ránkbízotta
kat is . Kibúvót keresnénk azonban. ha addig nem kezdenénk meg önnevelé
sünket, míg teljesen világos elméleti képet nem alkottunk a teend őkr ől és az
összefüggésekról. Igen sok kérdés éppen gyakorlat közben tisztázódik, Egy
ponton elért siker lendületet adhat további kezdeményezésekre.

Hogy erkölcsi , lelki téren milyen fontos szerepe van a gyakorlatnak. jól
szemlélteti Foucauld atya esete. Már ki akart békül ni Istennel és lelkllsmere
tével, csak nem merte megtenni az utolsó lépést. Felkereste ugyan a barátal
tól ajánlott papot. de csak azért - mondta -, hogy kételyeire még világo
sabb feleletet kaphasson. Nem vette észre, hogy tulajdonképpen menekült
attól, hogy átadja önmagát Istennek: a teljesen világos válaszok ürügyül szol
gáltak, hogyelodázhassa a végsó lépést. A lelkiatya megérezte ezt. Nem bo
csátkozott vitába Foucauld-al, hanem határozottan felszólította: térdeljen le,
s gyónjon meg. Foucauld ugyan ellenkezni próbált, de a pap nem tágított, rneq
ismételte felszólítását. S amikor Foucauld letérdelt, megtört a b űv ös kör : meg
nyílott a szíve , s lsten kegyelme árasztotta el. - Hasonlót élhetünk át akkor
is, amikor ellenfeleket próbálunk kibékíteni. Vaí öszlnű. külön-külön is beszé
lünk mindkét féllel. Az .attörés" azonban szinte biztosan akkor következik be,
ha sikerül rávenni a két ellenl ábast. hogy kezet adjon egymásnak. A kezek
melege töri meg a jeget? A szemekben felcsillanó kölcsönös beismerés? Ne
héz megmondani. De az első gesztus után nemegyszer egymás nyakába borul
a két ellenfél , s könnyek közt kezd új életet.

Befejezésül a keresztény önnevelés két klasszikus gyakorlatára szeretnénk
emlékeztetni. 20-25 éve mintha feledésbe mentek volna; ma kezdenek ismét
divatossá válni , újra felfedezzük jelentóségüket.

Az elsőt hagyományosan lelkiismeret-vizsgálatnak nevezték. Manapság
egyeseknek már a vizsgálat szó is ellenszenves. Ezért újabb írók .kíértéke
l ésnek" vagy .a szeretó figyelmesség imájának" nevezik (vö. Korrespondenz
zur Spiritualitat der Exerzitien, April /Juni 1978).Az új szóhasználat nem újdon
ságkeresés; a lényeg megórzésében ki akarja emelni a hangsúly-eltolódást.
Mert a lelkiismeret-vizsgálat nem .lelki könyvelés". még kevésbé .nyomozás" .
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lsten szetető jelenlétében szeretetteljes figyelemmel akarjuk kiértékelni a na
pot, hogy életünket mindinkább vele élhessük.

Már a klasszikus irodalomban a hála szerepelt a lelkiismeret-vizsgálat első

lépéseként. Gyakran csak felületesen végeztük el ezt a pontot: háttérbe szo
rult s szinte minden Időnket, erőnket önmagunk vizsgálatára, a haladás illetve
a hanyatlás felmérésére fordítottuk. Ezzel azonban gyöngült annak a meleg
szerető légkörnek az ereje, ami tulajdonképpen minden lelki és pszichológiai
változás alapfeltétele. Mert a hála akkor születik meg szívünkben, ha a másik
jóságát, szeretetét megtapasztaljuk. Ezért sürgetik ma annyira a lelkiségi írók,
hogy ne sajnáljunk időt szentelni a hálának, vagyis lsten irántunk való konkrét
szeretetének megtapasztalására. Ha az egész lelkiismeret-vizsgálatra szánt idő

csak evvel telne el , az sem lenne baj. A másik irántunk való jóságát látva ön
kéntelenül mi is jók akarunk lenni vele szemben . Ez indít arra , hogy teljes lé
lekkel azt tegyük, amit Ó szeret! Igy kikerülhetjük azt a veszélyt is , hogy a
lelkiismeret-vizsgálat beteges önmarcangolás vagy kicsinyes önteltség csap
dájává váljék. A Másik áll a központban, aki annyira szeret engem.

A következő lépésnél hálatelt szívvel kérem az Úr kegyelmét, hogy az O
szemével láthassam az elmúlt napot, az ő fénye teremtsen igaz képet életem
ről. Igy felkészülve szemlélem szerető figyelmességgel napom lefolyását (anél
kül, hogy azonnal ítélkeznék): mi is történt velem, körülöttem, miattam .. . az
egyes órákban... különféle teendőim közepette ... az emberekhez való vi
szonyomban ... (Nyugodtan engedem, hogy tudatosuljanak az elmúlt nap él
ményei, érzései; talán csak most élem át igazán milyen öröm , félelem, nyug
talanság vagy megosztottság vezette tetteimet. Nem az a fontos, hogy teljes
mérleget állítsak föl, hanem hogy kicsengjenek lelkemben a nap jelentősebb

eseményei.)
Mindezt azután az Úrhoz viszem : megköszönöm ismét minden jóságát és

bocsánatot kérek a .cserepek ért" valamint sebekért, amelyeket magamnak
illetve másoknak okoztam. - Belé helyezett bizalommal vetek egy pillantást
a következő napra.

A kiértékelés jelentős mozzanatát alkotja az ún. részleges lelkiismeret
vizsgálat. Különösképpen segít abban, hogy figyelmes szeretetünk konkrét
formákat öltsön, ne maradjon puszta vágyakozás.

Vegyük az ismert példát. Valaki igen türelmetlen, .akaratlanul" is föl
fortyan a legkisebb ellenállásra, lehurrogja a másikat, nem képes kivárni, ha
kissé lassabban vagy ügyetlenebbül intézik dolgait stb. Mit ajánlottunk régeb
ben az ilyennek? Vizsgálja meg, hogy valóban le akar-e szokni erről ahibájáról.
Ha eltökélte magában, akkor figyelje meg, főleg milyen körülmények között
veszíti el türelmét. Amikor egy bizonyos személlyel találkozik? Vagy amikor
a gyermekek lármáznak? Reggel gondolja végig a napot, időzzön eme pontok
nál, s határozza el, ma különösen ügyelni fog arra, hogy ezekben a pillanatok
ban is megőrizze nyugalmát. S főleg döntse el, milyen kisebb büntetést szab
kl magára, ha mégis hibázik. Délben és este - az általános lelkiismeret-vlzs-
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gálat keretében - kűlön szenteljen pár percet arra, hogy visszatekintsen :
hányszor sikerült megőriznie tűrelm ét. hányszor nem. (Jegyezze le a számot .
hogya hét folyamán láthassa haladását Illetve visszaesését.) Indítson fel b é
natot türelmetlenségei mlatt, végezze el a kijelölt büntetést. s tökélje el . hogy
a nap hátralevő részében méginkább türelmes lesz.

Szalézi Szent Ferencről mondják, hogy ennek a módszernek a segitségével
lett a szelldség szent]e, haragos alaptermészete ellenére. Az önnevelés egyik
alapelve, hogy egyik hibát a másik után igyekezzünk kijavítani. Közben-közben
valamelyik erény elsajátltására ls alkalmazhatjuk ezt a módszert. A pozitív
viselkedések gyengítik a rossz hajlamok erejét.

A modern tanulási elméletekben és a vlselked és-ter ápla módszereiben sok
elemet fedezhetünk fel, amelyek hasonlltanak a lelkllsrneret-vlzsq álathoz. A
pszichológusok ajánlják. hogy ha kl akarunk küszöbölni egy zavaró maqatar
tást (tic-et. fóbiát stb .l, térképezzük fel : mikor, milyen körülmények között és
milyen fokban jelentkezik; majd dolgozzunk kl pontos lépéseket a deszenzibi
IIzációra Illetve a jelenségek kerü lésére, gyeng ítésére . Fontos szerepet játszik
a sikeres lépések azonnali megerősítése a . jutalom" által , Illetve a hibák
büntetése. Azt ls megállapították a kutat ök, hogy mindennek akkor lesz igazi
és maradandó hatása . ha megértő. pozltlve elfogadó környezetben történik.
Vagyis ha a kliens érzi és tapasztalja, hogy megbízhat a pszichológusban, aki
tényleg becsüli és értékeli őt . Ez utóbbit emelik ki ma azok a lelki vezetők ls.
akik hangsúlyozzák a részleges lelkllsmeret-vlzsq álat jelentőségét az önneve
lésben .

Az önnevelés másik klasszikus módszere a .correct lo fraterna" • a .test
véri intés" . Volt olyan szerzet. amelyik ezt az egész közösség jelenlétében
gyakorolta, a .kapltulumon": A barátok sorban klt érdéltek. s alázatos lélekkel
hallgatták. hogy milyen hibákat, gyengeségeket vettek észre náluk a többiek.
Másutt az elöljáróra hárult ez a feladat. de neki is volt .admonltora" (figyel·
meztetője). akit. mint a közösség szóvivőjét. meg kellett hallgatnia: mit lát ő

(Illetve közölt vele valamelyik rendtag) k étesnek. hibásnak, megfontolandónak
az elöljáró magatartásában. eljárásaiban. Nem egyszer pedig csak .barát i"
alapon kértek fel nagy szentek és kiváló emberek egy·egy testvért. Ismerőst,

figyelmeztesse hlb álkra, amiket észrevett vagy hallott. Gyakori kifejezése
volt az első helyen említett elvnek: az ember a másikon keresztül jut el sa
ját énjéhez. Hátunk közepét. a tarkónkat nem látjuk: csak másnak vagy tük ör
nek a segítségével vehetjük észre a ráragadt plszkot, a seb nagyságát. a ki
növést.

A lelkivezető egyik feladata éppen az. hogy szeretettel, de határozottan ré
mutasson a vezetett vakfoltjaira . Manapság ennek a testvéri Intésnek a fon
tosságát is felfedezzük. Legegyszerubb formáját a családi mozgalmak alkal 
mazzák. Tagjaik elkötelezik magukat: hetente legalább egy fél órát szentelnek
arra, hogy - mintegy lsten jelenlétében - az egyik házastárs elmondja a má
siknak . milyen jót, keilemeset vagy fájót tapasztalt a másik részéről az elmúlt
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héten. Egy fokkal tágabb kört alkothatnak erre a célra az úgynevezett klskö
zösségek tagjai. Nem egy ilyen csoport erre ls szakít idót, és teremt hozzá
imádságos környezetet. Mert csak akkor lesz pozitív eredménye a testvéri
intésnek. ha érezzük . hogya másik szerétetből mutat rá gyengeségünkre. ha
bízunk benne, hogy valóban jót akar nekünk . Ennek egyik fokméróje saját ma
gatartásom lehet: miért és milyen módon próbálok én ószintén nyilatkozni a
másikról. s szeretet vezet-e ebben vagy sértettségem? Újabban a testvéri nyílt
ság és intés egyik sajátos formáját dolgozták ki egyes plébáni ákon. A szent
mise végén kérdőlvet osztanak ki. amelyiken a r észtvev ők közlik. hogy mit
tartottak a prédikációról (tartalmilag. formailag mi tetszett nekik. mi nem, mit
lehetne jobban kidolgozni, mit kellene elhagyni stb.). Természetesen ennek
csak akkor van értelme, ha a prédikáló papok és diakónusok nem kritikának
hanem a testvéri szeretet és felelósségérzet jegyelnek tekintik ezeket a meg
nyilvánulásokat, s ennek megfelelóen fel is használják a megjegyzéseket.

A lélektani ismeretek ezen a ponton is hasznosak lehetnek. A pszichológu
sok ugyanis két típust fedeztek fel az emberek között. Vannak. akik beállított
ságuknál fogva inkább . Jnt rapunlt lvek" . mások pedig .extrapunitívek" . Az el
sók hajlamosabbak arra. hogya nehézségek. sikertelenségek okát magukban
keressék. A második csoport pedig eleve a .többlekben", a másikban véli fel
fedezni a bajok, szerencsétlenségek okozóját. Az extrapunitív tehát úgy foglal
el védekez ő álláspontot, hogy kezdettól fogva és öntud atl anul is ellentáma
dásba megy át a másikkal szemben . Az intrapunitív figyel a másikra , talán
rágódik is megjegyzésein. magatartásán, de fél . s nem mer változni. nehogy
valakinek is kellemetlenséget okozzon. Mindkettónél segíthet teh át az önis
meret ahhoz. hogy helyes lelk ülettel fogadja a testvéri intéseket, képes legyen
kiegyensúlyozottan haladni elóre.

Mert, ahogy Szent Pál többször int : a cél még elóttünk áll. Küzdenünk kell
a hit és szeretet pánc éljában. az üdvösség reményének sisakjában (2Tesz 5,8).
Meg kell vívnunk a hit jó harcát (Him 6.12), hogy elnyerhessük az igazság
gyózelmi koszorúját (2Tim 4.7).

Luc Aerens

KATEK~ZIS ~S MEGT~R~S

Amikor megtérésról és katekézisról hallunk, elsónek egy pedagógiai rn ód
szer gondolata merülhet fel bennünk . Tanulmányunk végén erre is kitérünk.
De a témát mint tény kérdést is vizsgálhatjuk , s kérdezhetjük: Találkozunk meg
térésekkel ma, a XX. század végén a gyermekkatekézis révén? Erról az oldal
ról tanúság formájában közelítem meg a probl érnát, Mondanivalóm természe
tesen részleges marad. Azokról az esetekról szeretnék tanúskodni, amelyeket
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magam vagy munkatársaim tapasztaltunk. Ne felejtsük el, hogy az id ő lénye
ges tényező ezen a területen: legtöbb esetben éveken keresztül követhettük
nyomon a megtérteket és családjuk tagjait.

Megkereszteltek megtérése az Iskolai katekézis által

Leggyakrabban megkereszteltek megtérését tapasztaltuk. mégpedig rend
szerint a gyermekkatekézis alkalmából . ritkán serdül őkn él . néhányszor a fel
nőttekn él. Beszélhetünk tehát keresztség utáni rneqt ér ésr öl, jóllehet ez a kl
fejezés magyaráz atra szorul.

A megtérés klasszikus sémáját ugyanis a következő lépésekkel vázoljuk:
A vallástalan környezetben felnőtt egyén vagy csal ád felfedezi az evangéliu
rnot , felfedezi Krisztus szern élyét, s a katekézis révén felkészül a keresztség
re . Ez a klasszikus séma azonban ritkán fordul elő a szek ésos katek ézisn él.
ahol a már megkeresztelt gyermekek vagy felnőttek részesednek hitoktatás
ban. Az ls igaz, hogy legtöbbször . szoclol öqlal" keresztségről van szó: a gyer·
mekek nagy része nem tudatosítja magában , hogy meg van keresztelve. Kér
dezze meg csak a hitoktató az iskolában: . Ki van már msqkeresztelve?" A
gyermekek nagy része nem tudja.. . s megkérdezi a szüleit! Csod álkozva
mondják a következő hittanórán: .Szüleim azt rnondt ák, hogy engem már rneq
kereszteltekl" Vagyis sok gyereknek semmi kapcsolata sincs Krisztussal, nem
gyakorolják vallásukat, nem tudatos bennük a le lki élet és az Egyházhoz való
tartozás.

Ezek a megkeresztelt gyermekek életük első vallásos élményeit a kateké
zis folyamán szerzik. Egyesek elfogadják, hogyevangelizálják őket; megnyíl
nak Krisztus és az Egyház örömhír ére . világképük átalakul és számukra Jézus
valóban a Feltámadott lesz. Hisznek. imádkoznak s új hitük szerint cselek
szenek .

Ez a . rneqt érés" egyedül csak azért fogant meg lelkükben. mert kateké
zisre jártak. Az ilyen gyermekek ugyanis eddig nem álltak semmilyen kapcso
latban az Egyházzal. s csak a hitoktatás és a gyermek-lelkipásztorkodás hozta
meg bennük a változást (ha az utóbbi rnűködík a hitoktatás kiegészítőjeként).

Sok ilyen elemi iskolás gyermek képe merül föl előttem : többek között egy
le ánykáé, aki egyedül lett hívő családjában. ahol még három testvére is él.
Eszembe jut az a kisfiú. akit a hitetlen szülők a nagymama kérésére keresz
teltek meg. s aki - a nagyszülő halála után - teljesen kereszténytelen kör
nyezetben nőtt fel.

Számos gyermek helyzete elevenedik fel emlékezetemben, akiket valóban
megkapott első elemista korukban a Názáreti Jézus , s akiknél a hitoktató volt
a lelki átal akulás gyújtópontja. De a megtérés nem egy nap munk ája, nem ls
egy meghatározott í d ő é . Mily sokan morzsolódnak le a serdülőkor veszedelmei
között, néhány éwel azután. hogy találkoztak Krisztussal . . . Véglegesen hagy
ták el? Bizonyára nem. ha útjukon Ismét találkoznak élő és éltető tanúkkal.
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A keresztségi katekézis

Az iskola hitoktatási terve szerint a keresztségről ls beszélni kell. Belgium
ban az elemi iskola IV. és VI. osztályában tárgyaljuk részletesen. Nem egyszer
megtörtént - s erről tanúskodom -, hogy meg nem keresztelt gyermek a
szó szoros értelmében .tudatára ébre dt " ennek a szentségnek, jóllehet eddig
minden belső visszhang nélkül vett részt ahittanórákon.

Mikor születik meg egyesekben ez a mély vágy: .Nern vagyok megkeresz
telve . De miért ne lenn ék?" Főleg akkor. ha a keresztséget tárgyaló katekézis
lendületes: a gyermekek elhozzák a keresztelésükkor készített fényképeket
vagy azokat a leveleket. amelyeket családjuk erre az alkalomra kapott. Ha a
szülők tanúságot tesznek, s elmondják. miért kereszteltették meg gyermekei
ket, vagy ha a többi gyermek illetve serdülő maga is kifejti a keresztség szép
s éq ét, jelentőségét.

Ez a találkozás a meg nem kereszteltek számára még nem jelenti a Krlsz
tusba való belegyökerezést. s azt sem. hogy azonnal testvérekké váltak a
többiekkel az Egyházban. De ezeken az órákon rendszeresen jönnek hozzám
gyermekek. akik felteszik a kérdést: .I:n ls megkeresztelkedhetem?" Mit szok
tam Ilyenkor tenni? Megjegyzem. hogy örülök ennek a kérdésnek. De várok.
vajon szalmaláng volt-e ez a lelkesedés. vagy tartós, visszatér-e a gyermek a
tárgyra: .A múltkor rnondtarn, hogy nem vagyok még megkeresztelve. Komo
Iyan gondolok rá." Csak ezután kezdődhet meg az igazi párbeszéd: először

magával a gyermekkel. majd a szülelvel, később pedig osztálytársaival és az
egész keresztény közösséggel. Kezdetét veheti a személyes és közösségi elő

készület a keresztségre.

Gyakran megfigyeltem, hogya hosszabb közösségi előkészület szerencs é

sen felébresztette a csoport egyik-másik gyermekének alvó hitét is (.meg
térítette" ). Nagyon jól emlékszem, egyik nap egy elemi Iskolás gyermek pon
tosan a fent Idézett szavakkal közölte velem, hogy meg akar keresztelkedni.
Többször ls megismételte kérését. megkezdhettük tehát a komoly párbeszé
det. Néhány hét rnúlva, amikor közöltem vele . hogy szeretnék beszélni a szü
lelvel. a kisfiú határozottan tiltakozott. Elég feszült eszmecsere után közölte.
hogy nem akarja ezt a találkozást. mivel egészen biztosan ellenezni fogják a
keresztséget. hiszen harcos tagjai egy ateista mozgalomnak. Pár hónap múlva
mégis úgy határoztunk. hogy beszélünk szüleivel. .Gyanítottuk, hogy valami
készül. A gyerek oly lelkesen beszélt a hlttanórákról" - jegyezték meg. El
mondották azt ls. hogy nem azért íratták be a gyermeket a katolikus iskolába,
mert vallásos jellegü. hanem azért. mert közel van a lakásukhoz és jó képzést
ad a diákoknak. A szülök végül ls beleegyeztek. hogy gyermekük tőlük eltéró
utat járhasson.•Nem támogatjuk vallásgyakorlatában - mondotta az apa - ,
de nem is akadályozzuk." Egy év rnúlva, kevéssel fia keresztsége után pedig
igy nyilatkozott: .Nern is kellene kisbabaként keresztelni a gyermekeket. Fan
tasztikus. mennyire meggyőzóen képes kifejezni a gyerek (és iskolatársal!)
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azt, amiben hisz ... Micsoda lelki mélység!" Két év rnúlva, sajnos, a család
elköltözött a városból. s többször nem találkoztam a kisfiúval. Nem tudom
tehát, slkerült-e megbirkóznia környezete ateizmusával.

A legtöbb gyerek és család számára a probléma az, hogy nincs állandó kap
csolatban egy keresztény közösséggel, nem vesz részt a plébániai életben.
Ezzel magyarázható, hogy amikor a gyermek befejezi az elemi iskolát, gyakran
(bár ideiglenesen!) kialszik ragaszkodása Krisztushoz, mivel véglegesen nem
gyökerezett bele az Egyházba.

Lelkipásztori klséret fiatalok számára

Az elemi iskola vége nem szükségképpen eredményez megállást, megtor
panást mindenkinél. Rendszerint azt tapasztaljuk. hogya serdülők is szembe
sülnek a hit kérdésével. Krisztussal : .tS te szeretsz engem?" Főként akkor
élik át ezt. ha mi, lelkipásztorok nyomon követjük őket fejlődésükben,ha élvez
hetik egy csoport vagy fiatalokból álló kisközösség támaszát. A gyermekkor
utáni újramegtérés akkor következik be. ha a csoport illetve közösség nem
zárja ki az igazi kérdések - beleértve a hitetlenség és a hitbeli kétely 
felvetésének lehetőséq ét,

A bérmálás és a hit megvallása - feltéve ha nem formalitások és puszta
kötelességek - jelentős életmozzanatok lehetnek a fiatalok számára: hitük
újraéledésének kifejezői. Itt is tapasztaltam. hogy nem ritkán ezek a fiatalok
az egyedüli gyakorló keresztények családjukban. s egyedül ők tartanak igényt
az Egyház lelki támogatására. Ifjúsági csoportokon belül számos alkalmat ta
lálnak arra. hogy keressék Istent, hűségesek maradhassanak keresztségi íqé 

retükhöz és keresztényként éljenek.

A szentségek kiszolgálása: magával ragadó lehetőség

A fiatalok számára a szentségek kiszolgáltatása vagy más lelki elmélyülés
a megtérés csírája lehet, ha fejlódési fokuknak megfelelő módon történt az
előkészítés és az ünneplés. Nem egyszer tapasztaltam ugyanis, hogya serdü
lők a keresztelő után felkeresték a szentséget kiszolgáltató papot: megragad
ta őket az egész ünnep. mivel tevékenyen vehettek részt mind az előkészítés

ben. mind pedig magában a liturgiában: rajzokat készítettek, összeállították a
hívek könyörgését. feldíszítették a kápolnát stb. Ugyanezt tapasztaltam. ha
aktív szerepet kaphattak a bérrnálkozáskor, a szentmisék s a kiengesztelődés

szentségének ünneplésében.

Döntő hatása lehet a szertartást végző személynek. az ünnep vezetőjének

(anlmateur/animatrice), főleg ha belekapcsolódott az el ők észületekbe. Kezdet
ben a gyermekek talán csak azért vesznek részt mlndenben, mert a csoport
hoz tartoznak. Ha azonban a celebráns vagy a vezető egész lényével (nem
annyira szavaival. hanem magatartásával . gesztusaíval) tanúskodik arról. ami
végbemegy, ha tudatosítja bennük a szentség [elentőséqét, ha sikerül megél-
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tetni a szentség értelmét. akkor sokak számára igazi lelki haladás kezdetévé
válhat.

Emlékszem például egy esetre; a cserkészeknél történt. Új, nemzeti lel
készt kaptunk, aki első alkalommal vett részt a tiszti kiképzésen. A fiatalok
(már 20-25 körüliek) azonban nem tudták , hogy az új társuk lelkész, s fesz
telenül kérdeztek, s szabadon beszéltek összes problémáikról. Az étkezés
folyamán csodálkozással vették tudomásul, hogyahosszúhajú, .szuper-szim
patikus" kollegájuk pap. Alig hitték el. Az esti eucharisztikus liturgia három
óráig tartott. Pap társuk vezette a szentmisét és a megelőző vigiliát, s a fiata
lok elragadtatva vettek részt, megfogta őket lelkészük hívő magatartása a
liturgiában és a feltámadt Krisztus, akível rajta keresztül találkozhattak. A
résztvevők közül nem egy mondotta később, hogy hite azon a szentmisén vert
gyökeret. Évek múlva ismét találkoztunk néhányan a csoportból. Többen meg
említették, hogy az a liturgikus ünneplés fordulópontot jelentett az életükben.

Felnöttek megtérése

Arról is tanúskodhatom, sok más kollégámmal együtt, hogy nemcsak gyer
mekek és ifjak szembesülnek Krisztussal a katekézis folyamán olyannyira,
hogy valóban megtérnek. A felnőttek is megtérnek, leginkább gyermekeik ré
vén. Az ő megtérésük igen gyakran tartós, életre szöl ö.

Legutóbb egy háromgyermekes édesanyánál tapasztaltam ezt . Legidősebb

gyermeke nyolc éves és a múlt évben kérte a keresztséget. Az édesanya pe
dig az elmúlt hónapban mondotta: .Gyermekelm, s elsősorban a legidősebb,

ísmételten hangoztatják: Van Isteni Igy magam is visszatértem az Egyházhoz,
s újból hiszek Istenben. lOvekkel ezelőtt , gyermekkorom végén hagytam el
hitemet: A férj, a gyermekek apja még nem képes világosan látni, nem tudja,
hogy mi is megy végbe családjában, de éjszakába nyúló eszmecserét folytat
nak minderről.

Számos plébánia és katolikus iskola igazolhatja, hogy évente Igen sok szü
ló számára valóságos sokkot jelent, amikor összejönnek az első áldozók szülei,
hogy előkészítsék az ünnepség et . Megdöbbenve tapasztalják , hogy egy .más"
egyházzal állnak szemben , mint amilyent évekkel ezelőtt elhagytak: dlnarnl
kus, újszerű , emberséges, s nyiltan fogadja az embereket, - mindez terrn é
szetesen függ attól, hogyan élik meg az Egyházat az előkészitő csoport és
vezetői. Nem egy szül ö ekkor kezd - először életében - tudatosan és sza
badon keresztény életet élni.

Néhány példát említhetek még. Egyik fiú bensőségesen készült a hitvallás
ra. A pap hangsúlyozta neki a vasárnap megszentelésének fontosságát: ott
találja meg a szükséges kapcsolatot a közösséggel, s ott őrizheti meg hitét
Istenben. A serdülő megértette a felszólítás jelentőségét és fontosságát.
Mintha .ragályos beteqséq" lett volna (ami szinte elkerülhetetlen, ha valaki
megtér) pár hónap múlva már nővére is vele ment a szentmisére. Az év fordul-
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tával pedig egyik reggel az édesapa, a városrész órásmestere is megjelent a
templomban. s azóta ls rendszeresen jár.

Valamelyik plébánián néhány sz ül ő azt k érte , hogy gyermekeik . prlv át"
(micsoda borzalmas kifejezés ennek a fogalomnak a jelzőjekéntl) végezzék
első szentáldozásukat, vagyis anélkül, hogy a sz ülök részéről bármilyen .hlt
befektet ést" is kívánna. A plébános feltétele az volt, hogy néhány héten át
folyamatosan vegyenek részt a szombat esti szentmisén. Ezek az esti eucha
risztikus ünnepségek különös tekintettel vannak a gyermekekre és elsőáldo

zási előkészítésükre. Nem gyermek- hanem inkább családi misék , ahol a litur
gia megélésében figyelemmel vannak a szülőkre és szerepükre is. Az újonnan
érkezett szülők csoportja egész sor váratlan dolgot tapasztalt. Mindenekelőtt

megállapították, hogy gyermekeik - az ő felnőtt elvárásaikkal ellentétben
lelkesen járnak rnlsére, sőt kérik, minél gyakrabban jöhessenek. Aztán észlel
ték. hogy ők maguk is felfedezték a liturgiát: csodálkozva állap ították meg,
hogy mind egymás közt, mind gyermekeikkel már .besz édt éma". Persze eze
ket a családi miséket teljesen átjárja a tevékenység : élénk ritmus, váltakozó
rnozdulatok, felkiáltások, hitvallások ... Egyszóval: valóságos liturgia, azaz
cselekvés folyik. Az ünneplés egyes mozzanatait maguk a családok vezetik.
Fogadják a híveket, részt vesznek a bevezető részben, az igehirdetésben, a
hívek könyörgésében . az adományok gyűjtésében és elosztásában stb.

A szül ök és a nagyszülők a hét folyamán otthon, gyermekeikkel együtt
készülnek fel az istentiszteletre, hogy a megfelelő helyen - amiért felelősek

- átadják a közösségnek részüket.

De a legnagyobb meglepetés akkor érte őket. amikor a liturgiáért felelős

csoport felkérte ezeket az újonnan jött szülőket, hogy vállalják ők az isten
tisztelet egyik mozzanatának vezetését a következő szentmisén. Minden se
gítséget megígértek nekik, s néhány gyakorlati és egyszerű meglátást, észre
vételt azonnal közöltek velük a feladatra vonatkozóan. Atadták a megfelelő

vasárnap miséjének a szövegét, s címet is kaptak, akihez nehézség vagy
bizonytalanság esetén fordulhatnak. Végső meglepetés: minő nagy örömmel
váll alta ezeknek a családoknak jó része feladatát a liturgiában, jóllehet évek
óta nem gyakorolták hitüket. Ez az öröm átragadt másokra is, s az újonnan
jöttek nagy része - ez után a bevezető szakasz után - hűségesen gyakorolta
hitét. bekapcsolódott az egyházközség életébe.

Vallásváltoztatás

Meg kell említenünk egy másik jele nséget is. mégpedig azt, hogy egyik
másik gyerek - bár ez ritkán fordul elő - bejelenti óhaját: vallást szeretne
változtatn i. Elég gyakran megesik, hogy Belgiumban meghonosodott muzulmán
származású szülők leszármazottai (a 3. és 4. nemzedék) együtt akar iskola
társaival a szentáldozáshoz járulni, illetve a bűnbánat szentségében része
sülni. A katolikus hittan révén (ezekben az iskolákban az egyetlen vallá stan)

48



megismerkednek Jézus Krisztussal, s így valóban részt vesznek a hitoktatás
ban, s megértik, mit jelent a b űnbocs ánat, mit jelent a szentáldozás.

P. Roggmans, a Vati kán szakértője a mohamedanizmus kérdésében, legutób
bi belgiumi látogatásakor határozott választ adott: .Sz ö sem lehet arról, hogy
egy fiatal muzulmán 21 éves kora előtt áttérjen a katolikus vallásra" (Társa
dalmilag nincs elég önállósága) .

Ritkán , de az is előfordul , hogya gyermeknek . követnle" kell szüleit egy
másik vallásba vagy szektába. Személyesen is tal álkoztam olyanokkal, akiknek
szülei Jehova tanúi lettek. Meg kell mondanom : ezek a gyermekek pár hónap
alatt teljesen átálltak szüle ik vonalára . Ez a jel enség elgondolkodtathat minket
is, mit jelent a . megtérés" , s miért tartjuk fontosnak, hogy családokat nyer
jünk meg az Egyháznak.

A megtérés pedagógiája

Befejezésül ér inteni szeretném azt a pontot is, amit a . megtérés pedagó
giájának" nevezhetnénk. Nem pedagógiai tanulmányt kívánok írni, csak rá aka
rok mutatni néhány súlypontra és megfontolásra, amelyekböl számos katekéta
merít, hogy gyakorlatilag előmozdíthassa a megtéréseket. Az előbb idézett
példák már sejtetik ezeket a súlypontokat: résztvételt biztosító katekézis ,
élő liturgia, a szentségek felvételével lépést tartó lelkipásztorkodás. Ezek az
elemek jobban fellelhetők a gyermekkorban , mint a serd ül őkn él . André Godin
tanulmányait felhasználva , a következő elemeket emelhetjük ki a megtérés
pedagógiájának megvilágítására:

- Magával ragadó tanúságtétel: hozzuk kapcsolatba a fiatalokat hívő tár
saikkal és hívő felnőttekkel.

- Az eddigi merev beállítottságok és attitúdök levetk özése: ne kényszerít
sük a fiatalokat arra, hogy gyermekkori vall ásosságuk foglyai maradjanak . En
gedjük, hogy szakítsanak ezekkel , s kritikus szemmel reflektálhassanak eddigi
magatartásukra. Tegyük lehet övé nekik, hogy . kételkedhessenek" és keres
hessenek; szabadon választhassanak, s érezzék. hogy az Egyház megkívánja
a szabad, vissza-visszatérő döntést.

- Történelmi tudat : fedeztessük fel a fiatalokkal a történelem értelmét!
Tanulják meg, mi a terve Istennek népével. Találják meg saját . szent történel
müket" annak a népnek a kebelében, amely keresi az igazságot és az életet.
Ismerjék fel felelősségüket a hit továbbadásában a következő nemzedékek szá
mára.

- Nyiltság a szimbólumok felé: engedjük meg a fiataloknak, hogy teremtő

módon fejezhessék ki életfelfogásukat és tegyük lehetövé, hogy szabadon és
fokozatosan feltárulhasson előttük a Biblia valamint a liturg ia nyelvezete. Mu
tassunk rá, hogy ők maguk is képesek megközelíteni a Kifejezhetetlent szim
bolikus nyelven. Sok más egyéb között színdarabok, költemények, liturgiai
jelenetek megrendezésével.
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Ezek az elemek alkalmasak arra, hogy a fiatalokban kialakulhasson az a
lelkület, amely lehetövé teszi a .rneqt érést" abban a pillanatban, amikor el
jött az órája: Krisztus újból megragadta öket. Csak a közösségi környezet rnu
tathatj a meg nekik az egész hívö nép géniuszát, beleértve ennek tetteit, ke
resése it és egész történeimét, s egyszersmind képesítheti öket arra, hogy
megtalálják helyüket az életben , állandóan kiértékelve saját fejlödésüket .

Bárcsak a tanúság mellett szavato lnának az emlí tett példák: a katekézis
valóban a .rneqt érés" kivá ltságos helye lehet a mai IJyermekek, serd ül ők és
felnöttek számára.

Forrás: Lumen Vitae , 1987/2

Dicenti Gyula

NEVELO - DIPLOMA N~LKOL

I:lete nem úgy indult, mint aki nevelönek készül. Mikor már tanulhato tt,
minden álma az volt, hogy orvo s legyen . Lassan ébredt rá arra, hogy .a neve
lés múvészet; végeredményben tehát épp oly kevésbé tananyag min t a tü re
lem és a hit vagy a képesség: élményböl, tapaszta latból. a valóság átqondo
lásából és kiértékeléséböl alakul kl" (I , 50. o.l ."

Mlnndháromból böségesen részesült.
I:lmén yvilágára kitörölhetetlenül rányomta bélyegét a gyermekkor. I:desapja

kies hegyi falucskában küzdött a felcseperedö gyereksereg mindennapi bete 
vö falatjáért. A köves tal aj amúgy is sovány adományát - egyik évben a vet ö
magot is - a fagy , máskor a nyirkos nyár vagy a lavinák tizedelték meg. De
a kevés besz éd ű, bölcs és mélyen hívö parasztember életkedve és reménye
töretlenül sarjadt újra évröl-é vre .

•Anyám kile ncedik gyermekének szülése után súlyos beteg lett. Néhány
órával halála elött ágyához vezettek testvéreimmel együtt. Apánk vele volt,
de hamarosan kiment: nem akarta , hogy sírni lássuk . Nagyobb testv éreim is
sírtak, mi kicsinyek nem tudtuk, mi a halál. ,Gyerekek, legyetek jók!' - rnon
dotta anyám. Majd a betegápoló egymás után az ajtóhoz vezetett minket gyer
mekeket. Többé nem láttam anyámat . Emlékezetemben azonban örökre él.

Olyan korban éltem lelki közösségben édesanyámmal , amelyben

• Hermann Gmeiner é l etéről három könyv jelent meg: I. Hermann Gmelner : E I n 
d r ü c k e , G e d a n k e n , B e k e n n t n I s s e . SOS-Klnderdorf-Verlag, Innsbruck
München, 19804 , 108 o. II. Hansheinz Reinprecht: A b e n t e u e r N ii c h s t e n
II e b e . Die Geschichte Hermann Gmelners und der SOS-Klnderdörfer. Dsterrelchl
scher Bundesverlag , Wien , 1984. 470 o. III. Hansheinz Reinprecht : D a s war H e r 
m a n n G m e I n e r. Eine Würdigung. Dsterrelchlscher Bundesverlag , Wien, 1986.
40 o.
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az anya s gyermeke között a szó még csak lassanként válik a megértés esz
közévé. Talán emiatt van az, hogy emlékezetemben olyan asszony maradt fenn,
aki tekintetével közli magát , s nem a szavaival. Arckifejezése dicsért. bünte
tett és szeretett. Szeme mindig gondosan és aggódva pihent rajtunk, ez volt
leghatékonyabb neveló eszköze. Az öt éves gyermek látósz ögén keresztül rög
zítve él bennem anyám, s számomra soha sem öregedett meg. Kapcsolatunk
ban nem történt változás, s nem tudhatom , ennek következtében esetleg mi
lyen élményekból maradtam ki. Viszont nagyon jól tudom, mit jelent egy édes
anya egy ötéves gyermeknek: mindent a világon. Ott áll élete kezdetén ...
Tudom és érzem, milyen annak a gyermeknek a lelki vil ága, aki elvesztette
anyját . . . ~vekkel k és őbb megállapíthattam, hogy tulajdonképpen anyám ha
lála készített föl életfeladatomra, az SOS Gyermekfalvak alapítására" (I. 5-9).

Idósebb testvérei meggyózték apjukat, ne házasodjék újra . A 16 éves nö
vére, Elza pótolja az anyai meleget a kicsinyek felé. Hermann hamarosan segít
a gazdaságban: tehenet órlz, szénát gyűjt stb . Az iskola, a könyvek azonban
fölfedeztetik vele, hogy faluja szűk határain túl létezik egy másik világ is .
Tudja, hogy az egész családnak áldozatába kerül, de tovább tanul. Sorkosztos
diákként indul; a kemény munkában megedzett. er ős szervezetű fiú jól bírja a
gimnáziumot: kiváló sportoló, jó tanuló s fóleg elmélyült gondolkodó. Bár kis
városban (Feldkirchen) tanul, el-eltöpreng a tanultakon. I:les szemmel figyeli
új környezetét, s csodálkozik, milyen természetes könnyeds éggel (vagy köny
nyelműséggel?) nézik az életet diáktársai, észre sem veszik az árnyoldalait,
amiket igyekeznek is felejteni , ha csak lehet. Hermannt bels ő er ö kényszeríti
arra, hogy szembenézzen azzal, ami körülötte történik. Néha maga is nehéz
nek tartja ezt az utat, de kikerülhetetlennek. Ahogy kés öbb írta: a dolgok és
események átgondolásának és kiértékelésének az igénye megórizte a fiatalság
felületes szórakozásaitól, s ugyanakkor egész életén keresztül bensóséges és
meggyózódéses katolikus maradt.

A háború borzalmai s azt követ ő nyomor nemegyszer okozott álmat lan éj·
szakát neki. Nem tudott belenyugodni, hogy .ez már így van, nem csinálha
tunk semmit" .

1946·ban teljes lendülettel vetette bele magát egyetemi tanulmányaiba,
hiszen megígérte apjának. hogy minél elóbb megszerzi az orvosi oklevelet.
Magánórákkal szerezte meg a legszükségesebbeket, vita és beszélgetó társa
pedig fóleg Simon Mayr, innsbrucki káplán volt. De legtöbbször magában for 
rongott, küszködött. Tanárainak feltűnt kivételes tehetsége. Burkhard Breitner
professzor meg is jegyezte egyik elóadásán: .Egyelóre úgy látom, önök közül
csak Gmeiner hallgató úrnak van igazi érzéke a klin ikai munkához." Minden
nyílegyenesen haladt tehát elóre, amikor élete színterén megjelent HansJ.
Jancsika.

1947, ködös téli este. Gmeiner éppen hazafelé tart, hogy bérelt csöpp szo
bájában órákat adjon magántanítványainak. Ócska katonaköpenybe burkolt
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emberke szólította meg az utcán : . Szaharln?" . Nem, nincs p énzem" - felelte.
De mlelótt a gyerkóc tovább állt volna , megkérdeezte: .Hány éves vagy?· A
gyermek remegett a hidegben. •Miért nem mész haza, kutya ross z Idó van?"
.Oda nem mehetek" - hangzott a válasz.•Hát akkor gyere be hozzám, kapsz
egy forró teát." Az ó szobája szintén fútetlen volt, de a meleg Ital és a meleg
szív megoldották a 12 éves fiú nyelvét. Apjára aIIg emlékszik, elvitték katona
nak, pedig micsoda boldogság volt az a pár nap is , amikor szabadságra haza
jöhetett. A háború végén azonban eltúnt. Anyjával él a szomszédoktól kapott
szobában, mert lakásukat bombatalálat érte. A sok gond miatt anyja egyre
idegesebb lett. l:jszakánként haza sem jött mindig, majd idegen férfiakat ho
zott szobájukba. Közülük egy most ott is lakik. s azt állítj a, hogy ó Hansl apja.
•De amikor én megmondtam, hogy ó nem az én apám, pofon vágott. Sokszor
megvernek, mert az anyám és ez az ember úgy érzik, hogy útjukban vagyok ."
- .S honnét szerezted a szaharlnt?" Hansl nehezen nyögte ki, hogy a gazd·
asszonyuktól csente el, aki .feketézö" .•Ma nyitva felejtette szobája ajtaját ,
s elvettem a szaharint, mert meleg levest akartam vásárolni magamnak. De
eddig még nem sikerült egyetlen darabot sem eladni :

A magánórákból aznap este nem lett semmi. Másnap Gmeiner a káplánnal
vitatta meg Hansl esetét. Megegyeztek, hogy ha nem is tudnak tökéletes rneq
oldást találni erre s hasonló esetekre, legalább pár órára otthont teremtenek
ezeknek a magukra maradt, csatangoló gyerekeknek. A káplán megkérte Her
mannt, gyújtse össze a fiúkat , akiket csak tud . Elsőnek a plébánia pincehelyi.
ségét bocsátotta rendelkezésükre. A csupasz falakon, pár széken s egy vas
kályhán kívül aIIg volt benne valami. Gmeiner házról-házra járt. s kért e a sz ü
löket, engedjék el gyermekeiket a plébánia ifjúsági csoportjába. Volt, ahol
meg sem hallg atták, volt , aki durván kifakadt lsten ellen, .akl nem hozta
vissza a háborúból a gyerek apját, bár hívó katolikus az egész család . . . •
Tizenhatan mégis összej öttek. Köztük Fritz , aki már aze lő tt is részt vett a
plébánia ifjúsági megmozdulásaiban. Ö volt az egyetlen, aki rendezett családi
körülmények között n őtt fel, s 17 évesen gimn áziumba járt . Ö lett Hermann
jobbkeze . Az els ő összejövetel re nagyobb izgalommal készült, mint vizsg áira.
Nem volt tapasztalata, nem tudta , hogyan foglalkoztassa ő ket . Megkönnyebb ül·
ve látta, hogy a gyermekek maguk találnak ki mók ákat , játé kokat , s annyira
jól érezték magukat , hogy gondosan elkészített . beszédé t" nem is tudta el
mondani. Kezdte felfedezni , hogy ha szeretettel és bizalomm al fogadja a gyer·
mekeket. azok továbbsugározzák ezt a szellemet.

Egyik nap váratlanul megjelent Hansl édesapja . Megtörten, rongyosan de
reményked ve, hogy viszont látja feleségét és kisf iát . Könnyú elképzelni indu
latát. amikor az áll apotos asszonyt egy másik férfival találta. Amikor elvezet
ték a rendörök. kisfiát alig tudták leválasztani karjáról : tel jes erejéból kapasz
kodott apjába, amíg azt a rendörök be nem tuszkolták a rabszáll ító kocsiba.
Mikor elhajtottak. Hansl akkor vette észre, hogy kezében szorongatja édes
apja katonatáskáját.
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Hová menjen? Gmeiner az egyetemen volt, de a gazdasszonya beengedte
a fiút, mert már ismerte látásból. Amikor Hermann hazatért. meglepődve látta
Hansit az ágyán. Mélyen aludt, de hiába ébresztgette. nem kelt fel. Gyógysze
res dobozokat talált az asztalon . Rohant a gyerekkel a kórh ázba. Gyomormo
sás.•Hogy történhet ilyesmi egy 13 éves gyerekkel · - dünnyögte az ügye
letes orvos. Gmeiner az egész éjszakát Hansl ágya mellett töltötte, s reggel
már mosolyogva tekintett a bánatos és fáradt gyermekszemekre: megmentet
ték! Hansl amikor apja tarisznyáját kibontotta, megtalálta az orvosságokat.
Annyira elhagyatottnak érezte magát, hogy bevett azokból amennyit csak tu
dott.

A kórházból hazatérve gazdasszonya azzal fogadta Gmeinert, hogy már
nem bírja a sok zaklatást : gyerekek mászkálnak ide-oda. rendőrség jár a ház
ba, öngyilkossági kísérl et is történt . . .•Gmeiner úr, keressen más lakást ma
gának!· .Igaza van" - felelte. S mialatt megborotválkozott. azt az ösztönzést
érezte , amely a harctéren is teljes biztonsággal és erővel töltötte el. - A nap
nak volt még egy meglepetése. Kissé megkésve ért az előad óterembe. kol
légái már mind ott szorongtak. Breitner professzor még nem jött be. Mivel
Gmeiner látta, hogya felső bejáró közelében nincs ülőhely. alulról. a tanári
bejáró felól lépett be. Kollégái tapssal fogadták. Gmelner hi rtelen ötlettel fel 
ment a katedrára. s elmondta. hogy égetően szüksége van egy szeb ára. mert
eddigi lakásából kitették. •Egylk kolléganőnk majd meghív téged" . szólalt meg
valaki csaknem egyldóben Breitner professzorral: .A kolléga úr foglalja ef
helyét a hallgatók között." - Az előadás végén azonban hivatta a professzor,
aki hallotta, hogy Gmeinernek nincs lakása. A tanára unszol ására elmes élte
az ifjúsági csoport t örténetét. s vázolta a saját és a Hansl helyzetét. A pro
fesszor kerek perec kijelentette : Gmeiner hagyjon fel az egésszel. mert kü
lönben nem lesz bel öle tisztességes orvos. - De kire bízza a gyermeket . aki
nek most már valóban senkije sincs rajta kívül? - A tanár nem tágított: azért
hívattam. mert értékelem képességeit. de ne játszon cserk észesdlt, az orvosi
tanulmányok egész embert kívánnak .

Alig lépett ki a tanár szeb ájából. egyik kollégája lakáscimet közölt. Gmei
ner úgy döntött, hogy pontosan beosztja idejét. s első lesz a tanulás. Félbe
hagyta a foglalkozást a gyerekek csoportj ával. Eredmény : si kerrel tette le az
első szigorlatot, s ezzel nyitva állt az út a szorosan vett orvosi tárgyak tanu
lására. Hansit elhelyezte egy nevelóintézetben, s néha meglátogatta.

A nyár folyamán azonban lelkesen vezette a gyerekek t áborozását. Hansl
is részt vehetett. A csendes estéken újra meg újra felmerült a kérdés Gmei
nerben : hogyan lehetne megmenteni, miképp lehetne teljesebb emberré for
málni ezeket a gyermekeket? Pótolhatók-e a veszteségek? Lassan derengeni
kezdett benne a megoldás. Amikor a gyerekek védelmet. meleget, szeretetet
tapasztalnak, ők is jók. Amikor mindez hiányzott, a rossz ösztönök törtek fel.
Hansl kapcsán tanulmányozta a nevelóintézetek életét is. Találkozott lelkes
és önfeláldozó nevelőkkel. De azt is látta. hogy ezekből az Intézetekból hlány-
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zik az igazi, emberi melegség. Húsz-harminc gyerek egy terem ben, ahol na
ponta hérom-négy nevel ő felügyel . . . Hol marad az alapvet ő családi és fóleg
az anyai szeretet? Kikristályosodik benne a meggyózódés, hogy olyan környe
zetet kell teremteni ezeknek az elhagyatott gyermekeknek, amelyik hasonló
a családéhoz. Házat kell építeni, ahol egy anya gyújti maga köré a gyermeke·
ket .

A nyári tábor remekül sikerült. Hansl édesapja kegyelmit kapott s vitte
magával a fi át Németo rszágba. Ott talá lt munkát , jobb lehetóséget új élet
kezdésére. A fiú hálás szíwel írta : . Szivbell köszönet mindenért, Hermann.
Mennyit segítettél rajt am! S én semmit sem tudtam adni cserébe!" - "Kis
buta - kommentálta Gmeiner a levelet -, te ajándékoztál meg életfelada
tommal !"

Gmeiner vissz at ért Innsbruckba, hogy folytassa az egyetemet. Elgondolásait
irásba fogl alta, remélve , hogy így jobban megértik és elfogadják a felel ős

személyek. Eléggé isme rte már Pestalozzi rnúvét, informálódot t az amerikai
.Boys town" szervezetéról. Valami hasonlót, s mégis mást látott sorsdönt ő

nek. A hangsúly t két alapelvre helyezte: szeretet és jóság. Istenhez való vi
szonyunkból következik - szögezte le Gmeiner -, hogy az emberekkel csak
akkor lehetünk helyes kapcsolatban, ha a szeretet képezi az alapot. "Mi az
oka annak, hogy mal világunkban a nemes emberré válás messze lemaradt
azoktól az elvárásoktó l, amelyeket a romok eltakarít ásakor melengettünk?

Senki sem találja meg a végérvényes feleletet erre a kérdésre. Szerény
hozzájárulás ra azonban mindegyi künk képes. A magam részéról tapasztalatai
mat a k övetkez ő mondatban szeretném összefogl alni : A szeretet fontosabb,
mint a (techn ikai) tökéletesség " (Eindrücke, Gedanken, Bekenntnisse. 84. o.).

Gyakorlati elveit, amelyek megvalós ításával boldogabb emberekké nevel
het i az elhagyott és árva gyermekeket, négy pontban fogl alta össze:

1. A gyermeknek mindenekelótt é d e s a n y á r a van szüksége, aki elfo
gadja öt ahogy van, és rendes emberré neveli. 2. Szüksége van t e s t v é 
r e k r e , akik körében megtanulj a a közösségi életet . 3. Szüksége van egy
h á z r a , amely ottho na, s ahol menedékre , melegségre talál. 4. Szüksége van
a f a I u r a, amely híd a nagyvilág felé , ugyanakkor a tal álkozás és a megértó
együttlét te re.

1. Gmeiner egész létével vallotta , hogya sikeres nevelés bölcs ője, rneleq
ágya a család. Ott kapja meg a gyermek a biztons ágérzetet és az annak kl
épüléséhez szükséges meleget, védelmet, indítást és szabadságot . El őad ásal

ban s minde n tettével hangsúlyozta, sürgette a család fontosságát. Mindent
megtett, hogy intézményesen is biztosítsák a családok szilárdságát, fejlesszék
neveló hatékonyságát. Meg volt gyózódve arról , hogy az árva, elhagyott gye
rekek ls csak akkor lehetnek boldogok, ha meg tudjuk teremteni számukra a
családi légkört. Igen jónak tarto tt a, ha gyermekte len házaspárok örökbe fogad.
tak árva vagy elhagyott gyermekeket. Nem szerzett jó tapasztalatokat az ún.
•nevel ő szül ökkel " , akik állami , szocl álls vagy jogi szervek kérésére vállalták
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a gyerek fölnevelését. Gyakran csak ingyen munkaer öt, cselédet láttak ezek
a jövevényben. Ha pedig édes gyermekük is volt, azok rendszerint betolakodó
nak érezté k a nevelt gyermeket. Az ún. ifjúsági menhelyek pedig szinte soha
nem voltak képesek még csak megközelítőleg sem bizto sítani a családi szel
lemet. környezetet.

Orikéntes. hajadon vagy özvegy nőket keresett tehát Grnelner, akik 6-8
gyerek mellett betölthetik az anya szerepét. Eleve tudta. hogy ezt csak pénzért
nem lehet válla lnI. Ehhez hit. idealizmus, érettség és anyai szeretet kell. De
ha ez megvan a gyermek érzi , hogy szeretik, s szomjasan issza magába ezt
a légkört . Ez lehet csak az alap a további lépésekhez.

2. A szeretet nem gyengeség. nem önkényesség vagy szabadosság. Kez
dettől fogva tisztelni , becsülni kell tehát a másikat , a tes tv éreket . Három-négy
ha ez megvan, a gyermek érzi, hogy szeretik, s szomjasan Issza magába ezt
retet-közöss éqet , az új családot. Megdöbbentő , milyen fontos szempontot való
sított meg Gmeiner ezzel!

Gyakran megtörtént, hogy 8-10 éves kisfiút vagy leánykát hoztak .ú ] csa
ládtagként', aki az első hónapokban vadul támadt mindenkit, vagy szótl anul
vonul t v issza a szoba sarkába . I:rthető. hiszen nem egyszer mondták már neki :
.lt t lesz az otthonod" .•ennél a bácsinál és néninél fogsz lakn i" . De azok nem
otthonok voltak : verést, csúfolást kapott. nem egyszer durva erőszak volt az
osztályrésze. Mit várhatott tehát legúj abb helyén? A jeget gyakr an az törte
meg. hogy a "család" egyik csöppség e megszerette az új testvért. boldog
volt. ha ez etette, sétáltatta. A vadóc gyerek megérezte. hogy szeret ik.

3. Az én házam az én váram! Ez biztosítja a csal ádnak az otthont . a szük
séges légkört : összeköt s ugyanakkor elkülönít, megkülönböztet a szomszé
doktóI. Lehet öv é teszi, hogy a család együtt töltheti a napot, az est ét , fog ad
hat látogatóka t . Imádkozhat. Két-három gyerek lakjon egy-egy szeb ában. rn á
sikban pedig az édesanya. A konyha a ház t űzhelye , ahol a gyermekek mind ig
megtalálhatják az édesanyát. O kapja meg a hónap elején a háztart áshoz szük
séges pénzt . s a gyermekek is megtanulják, hogy ezt be kell osztani. Seqíte
nek a bevásárlásban s a nagyobbak a lakás kitakartt ás ában. Úgy. mint mind en
család ban otthon.

4. A gyermeknek meg kell tanulnia , hogy felkészüljön a nagyobb , a későb

bi, a családon kívüli közösség életére. Ehhez az első hidat a falu. a 10-15
.csal ádl ház" , nehány központi épület képezi. De ez nem jelent teljes elk ü
lönülést . Ellenkezőleg : a gyermekek a közeli községi vagy városi iskolába [ár
nak, Istentiszte letre, szentmisére pedig ugyancsak a közeli helység templomá
ba. Ne érezzék a különbséget, azt. hogy ők mások mint a környező világ gyer
mekei. Ha rendkívüli esetben óvod át , iskol át nyitnak vagy templomot építenek
az SOS Gyermekfaluban , álljon az nyitva a körn yék gyermekeinek , lakóinak ls .

Gmeinernek keserú csalódást okozott, hogy beadványát figyelemre sem
méltatták. Próbálkozott az innsbrucki Carltasn él. a városi szerveknél : siker-
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telenül. . Hogy képzel i ez a 28 éves fiatalembe r, akinek megfeleló képzettsége
sincs? A szociális ügyeket mi Intézzük! Mi tudjuk , mi kell agyerekeknek .
Nekünk már van tapasztalatunk. Ehhez milliókra van szüks éq" stb .

Egyesek álmodozónak. mások prófétának tartották. Az egyházi szervek azért
odafigyeltek munkájára, és az innsbrucki esperesi hivatal megbízta a kerület
ifjúsági csoport jának vezetésével. Bár nagy megterhelést jelentett tanulmányai
mellett, válla lta a fel adatot. Elgondol ása, terve azonban nem hagyta nyugton :
meg kell mentenie az elhagyott gyermekeket. Magántársaságat fog tehát ala
pítani, amelynek tagjai orvosok, gondozónóvérek, nevelók lesznek . A társaság
nevét is kigondolta : Societas Socialis (Szociális Társaság), amit SOS-nek rö
vldltett. Ezek a betúk a tengeren végveszélybe jutott hajók vészjelzésének
(Save Our Souls) nemzetközi rövi dítése. •Arva gyermekek segélyegylete" lett
az alclrn. Egyik ügyvéd barátja eikésaltette az egylet jogszab ályzatát. 1949
tavaszán megtartották az els ő közgyúl ést , s a nyár folyamán hivatalosan be
jegyzett társaság lettek. Alapít ö tagjait fóleg egyetemi hallgató társai köréből

toborozta, s az elsö adomány a saját megtakaríto tt pénze, 600 schilli ng vo lt .
Hozzájárulási ívek segítségével próbáltak támogatást szerezni. Ha havont a
mindenki csak egy sch illinget adna, micsoda összeg áll na rendelkezésére ,
hajtogatta Gmelner. Hát még, ha egy telket is tudna szerezni! Még Fritz Hal
der is álmodozónak tartotta , mikor közölte vele , hogy írni fog Tirol és Vorarlberg
minden polgármesterének, bocsássana k egy telket az SOS Gyermekfalu rendel 
kezésére. S amit senki nem várt - Gmeineren kívül - bekövetkezett: júl ius
ban Imst városka polgármestere igennel válaszolt. Persze se víz, se villany
vezeték nem volt a domboldalon, de még csak út sem vezetett oda. Gmelne rt
azonban már semm i sem tarth atta vissza . Imstben fölfedezte egyik katon a
társát, aki építész volt. 1949. december 2-án alapk ő-Iet ételt ünnepeltek. Mégis
csak ó volt a reali sta?

Nemhiába hangoztatta: .A gyermekeken nem a szép szavak, hanem a tet
tek segítenek". S a másik nagy igazsága : .Ahol gyermekek éheznek, ot t ke
nyérre , nem pedig vil ágmegv áltók jámbor mondásaira van sz üks éq" .

Realista volt akkor is , amikor elindult ezen a tövises úton. Legtöbb keser
ves percét a szociális és társadalmi intézmények okozták. Nem akartak bele
nyugodni, hogy a menhelyi nevel ésnél eredményesebb módszerek is léteznek,
vagy legalábbis megtermékenyíthetik azt. Rémmesébe illó, miképpen pr óbál
ták elgáncsoln i Gmeinert. Dete kt íveket küldtek ki , hogy f igyeljék magánéletét ,
a rendórséggel lepecs ételtették a barakkot, ahol munkatársai dolgoztak, s zá
roltatták folyószámláját. Cikkek jelentek meg ellene az újságokban, de Gmei
ner soha sem védekezett, sót mindig készen áll t együttmúködni mind enkivel :
. Egyetlen egy támadásra sem válaszoltam, az újs ágcikkek is hidegen hagytak.
Nem indította m pert becsülets értés miatt, soha nem ütöttem vissza, s nem
is fogok. Múvemért dolgozok ; az elhagyott gyermekekért . Ezért harcolok, s
vetem be minden energiámat. A támadások nem fognak rneqt ántorftanl ." A
szeretet f űt ötte,
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Számtalan kisember hamarosan megérezte, hogy önzetlenül dolgozik egy
nagyszerű cél megvalósításáért. 1950 elején már ezer személy fizetett tag
díjat. s a lelkes támogatásból egymás után négy házat húztak föl a kapott
telken. Az önfeláldozó munkatársak kis csoportja is kezdett kikristályosodni .
köztük az első SOS-édesanyák. Gmeiner maga sem tudta , kik lennének alkal
masabbak erre a fela datra : tanult vagy tanulatlan n ök, óvónök vagy paraszt
lányok? Beszélgetett a jelentkezökkel s egy pszichológus professzort is meg
kérdezett. Végül kiválasztották az els ő öt SOS-anyát: vidékiek. mélyen valláso
sak. de két lábbal a földön éltek. ~rtettek a házvezetéshez, s föleg szerették
a gyermekeket ; nem irtóztak attól, ha tele volt a ház.

Közben Ausztria másik végén. Burgenlandban . fél éwel előbb öt gyerek
elveszítette édesapját. s öt nappal karácsony el őtt anyjuk is kútba veszett.
Ki segíthet rajtuk? Hová vigyék a kicsiket? A plébános homályosan emléke
zett. hogy valahol Tirolban van egy Gyermekfalu , s nem nyugodott meg, amíg
meg nem szerezte a telefonszámot. Gmeiner maga ment a gyermekekért. s
karácsonyeste Imst egyik még vakolatlan házában remegö kézzel ennek az
öt árvának gyújtotta meg a karácsonyi gyertyát a .marna". A kiszűr ődő fény
láttára egyik-másik szomszéd könnyet törü lt ki szem é b ő l . Gmeiner pedig
megszó lalt: . Gyertek. mi is megérdemeljü k a karácsonyt . mert kis Betle he
met teremtettünk" .

Hamarosan megérkeztek a többiek, a volt plébániai csoport tagjai : lelkil eg
sérült gyerekek, véresre vert flúk, kihasznált leánykák .. . Jött Péter, az árva
fiú. aki t ől egyetlen örök ségét, szomszédoktól kapott ágyát is elvették a fe l
nöttek. Nem csoda, ha Gmeinerhez intézett els ő szavai így hangzottak: "~n

már senkiben sem hiszek, bel őlern nem lesz semmi" . Jött a 12 éves Klaus.
aki az újságban olvasott az SOS-faluról, s kérte : •Vegyetek föl . mert odahaza
kibírhatatlan az életem" . (Ozvegy édesapja ivásra adta a fejét .) Jött Mária, a
menekült kislány, aki a háború végén vesztette el apját. édesanyját pedig
hólavina temette el. 1951 nyarán már 45 kis lakója volt az SOS Gyermekfalu
nak!

A kis közösség vezetését Gmeiner vállalta magára . Határozottan és oko
san igazgatta a falut. Rengeteget tanult ö is. a mamák is az elsö években .
Igazi atyjuk lett a gyermekeknek. Karizmája volt . amellyel megnyitotta a szí

veket, a szeretet terápiájával gyógyította a sebeket. bajokat. ferdeségeket. A
mamákkal rendszeres beszélgetéseket folytatott . esténként pedig az admlnisz
t rációs és jogi feladatok megoldására szentelte minden percét. Ekkor határozta
el , hogy nem alapít családot: az ö családja az SOS Gyermekfalu, ez a formálódó
közösség lesz. ~rezte, hogy csak osztatlan szíwel tud megfelelni hivatásának.
Ewel egyszersmind erősít ő példát nyújtott a mamáknak is . Sokan kifogásolták.
miért nem fiatal családokra, házaspárokra bízza az otthonok nevelését. veze
tését. Nem férj és feleség együttese teremtené meg ezeknek a gyermekeknek
a családi környezetet? Gmelner meg volt gyözödve a férfi. az apa fontosságá
ról. de az SOS-faluban mégis csak nökre kívánta bízni a gyermekek közvetl en
nevelésé t. A . nevelő sz ülök" közt gyakran feszültség támad; nem azonos mö-
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don viszonyulnak a saját és a fogadott gyermekeikhez, ami súlyos sérüléseket
idéz elő a gyermeki lélekben. A férj természetszerű en magának is kíván pár
órát a feleségtől; az . ldeqen gyerek" hamar megé rzi . hogya mama mégsem
csak őt szeret i. Azt sem látta kivitelezhet őnek. hogyan szervezze meg a .ha
zak" háztartását. ha egyeseknél a férfi is keres. másutt meg csak az SOS
vezetőség biztosítja a .családi kiadások at"? Leginkább pedig arról volt meg
győződve. hogy minden gyermeknek - főképp az árva és lelkileg sérültnek 
mindenekelőtt anyára van szüksége : ennek a szeretete gyógyí tj a meg fájó
szívüket. és sarjaszt új reményt s biztonságérzetet bennük . Mindennek a ki
egészítőjeként azt kívánta, hogy az SOS Gyerme kfaluk vezet ése családos férfi
kezében legyen : az jelképezze az apát .

1952-ben még pár házat építettek az imst l SOS-faluban. ezenfelül . közs éq
házát" , óvodát , mosodát. varród át. barkácsoló műhelyet és raktárat. Kicsi de
Igazi tiroli falu lett t íz házzal. ahol 16 mama lakott 90 gyerekkel és néhány
. bácsival és nénivel ' . akik a központi épüle tekben szorgos kodtak.

Az imsti SOS-falu sikerei új lendülettel töltötték el Gmeinert. Ez szükséges
is volt, mert új SOS-falvak lebegtek lelki szemei előtt , s biztosítani akart a
azok anyagi alapjait. Remek érzékkel a f őv árosban. Bécsben kezdett toborozni
újabb támogatókat. s az ország minden fontosabb újságjában közölt híreket a
falu életéből. Az eredmény nem maradt el. Pár éven belül eszméje meghódí
totta az egész világot. 1987 elején már több mint 200 SOS Gyermekfalu . 140
SOS-ifj úsági ház és leány otthon (az SOS-falukból kinőtt serdülők számára),
260 egyéb ifjúsági intézmény (Mezőgazdasági Szakintézet, Gyógypedagógiai
Intézet stb .) működött.

Még fontosabb azonban, hogy ezrek ( .mamák" és .nevel ök") szívében
gyújtotta meg az önzetlen szeretet lángját: szenteljék életüket a gyermekek,
főleg az elhagyo tt gyermekek nevelésére.

Évek múltával egyre több nemzetközi kitüntetésben részesült. Díszdoktorrá
avatták, érdemrendekkel tüntették ki, s mint korunk apostolát, ünnepelték .
Orült, hogy elgondolása helyes volt. mert gyermekek ezrein segített.

Sikerében döntő szerepe volt személyiségének. Lelkes edését példaadása
szavatolta. Meg tudta szerettetni munkatársaival egyik legfőbb elvét : nem
elég csak kötelességet teljesíteni; aki igazán szeret, az nem méricskél , min
denét adja! Ezért maradt Gmeiner is egész életén keresztül .breqenz-í hívő

paraszt ". - ahogy mondogatni szokta . Az 1964-ben alapított . Nemzetközl
SOS Gyermekfalu" szervezettől kapott végül fizetést , hisz valamiből neki is
élnie kell. De aki Innsbruckban, egyszerű lakásában megl átogatta, elcsodál
kozott szerény életrnódján. Naponta együtt imádkozta az SOS-falu marn álval
és sokezer gyerekkel azt az imát. amelyet ő szerkesztett az első falu számára,
s amelyet minden lsten-hívő, legyen az rnoharned án, hindu, zsidó vagy keresz
tény, szlvből zenghet : .Mennyei Atyánk! Neked ajánljuk közösségünk minden
tagját . s lélekben egyesülve mindannyian kérünk: Óvj meg minket, s mutasd
meg nekünk a helyes utat . . : Nélkülözhetetlennek tartotta a vallásos neve
lést ; mély tisztelettel viseltetett minden vallással szemben . Ezért rendelte
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el. hogy minden nép a saját vallásos hagyom ányában neve lje az ottani SOS·
falvak gyermekeit.

Gmeinert évek óta reuma gyötörte . 1986 tavaszán kórházba ment fájdalmai
kezelésére. Amikor feln yitottak tarkó ján egy daganatot , látták, hogy rák kerí
tette hatalmába szervezetét. Aprilis 26·án húnyt el . s az imsti SOS·falu k ápol
nájába temették. I:letét találó an jellemezte a gyászmisén az innsbrucki p üs
pök:

Amikor egy nagy s mégis egyszerú ember távozik az örök hazába, meg
kell válogatni a szavakat. egyébként könnyen fellengzőssé válnak . Ali ez Her
mann Gmein erre . Az evangélium egyetlen mondata jól összefoglalja életét :
•.Odahívott egy kisgyereket. közéjük állította' (Mk 9,36). Am it Krisztus tett,
hogy felrázza aposto lai lel kiism eretét . jellemzi Herm ann Gmeiner é l etműv é t

is : Magához hívt a a gyerekeket és közénk áll ította. A vil ág minden sark ából
hívta őke t: végzetes sorsokból és széthu llott családok magárahagyatottságá·
ból; a dél-amer ikai szegénytelepekről , ázsiai harcterekr ől. Libanon elpusztt
tott faluiból és Sri Lanka árvíztől sújtott tanyáiról. Hívta öke t , mert szem é
ben a gyermek csoda volt .. . Közénk áll ította: családi közösségbe, az anyai
és testvéri szeretet közepébe•. .. az emberi társadalom központjába . .. Mély·
hitű és meggyőződéses katolikus volt. akit tisztelettudó türelem töltött el más
felfogásokkal szemben . Mivel tudatában volt a vallásosság átfogó szerep ének,
puha kézzel állította a gyermekeket vallási közösségük központj ába. A XX. szá
zad - talán kissé nagyhangúan - a gyermek századának nevezi magát, [ól
lehet nagyon sokban adósa marad a kicsinyeknek. Nem élü nk olyan t árs ada
lomban. amel y gyakran megtagadja jogukat az élethez. mielőtt még megszü
lett ek volna? Nem élünk oly an társadalomban. amely minden jogot biztos ít a
könnyú vál ásra. de ügyvédet már nem a fe l nőttek között morzsolódó gyerme·
keknek? Nem élünk oly an társadalom ban. amelyben a sokgyermekes csal ádok
a legal acsonyabb életszintre kényszerülnek, bár ők biztosítják jövőnket ? . . .
Prófétai személyiség volt teh át Hermann Grnelner, aki a gyermeket közénk
helyezte, nem azért. hogy csod áljuk vagy slmoq assuk. hanem hogy felrázza
lelkiismeretünket. M indannyiunknak szüksége volt Herm ann Gmeiner magával
ragadó tetteire. amint az apostolok sem nélkülözhették Krisztus gesztusát ,
hogy megtanulj ák, mi a lényeg . S most Herm ann Gmein er hazatért az örökké
valóságba. Biztos vagyok. hogy a világ Ura a következő szavakkal fog adja:
.Herrnann. aki egy gyermeket az én nevemben befogad. az engem fogad be'"
(III. 16-20. o.).

Könyörgés

Uram, kelte új életet Egyházadban. s kezdd bennem!
Uram. gyarapftsd közösségedet , s kezdd velemi
Uram, áraszd el békéddel az egész földet, s kezdd nálami
Uram, kelts új életet Egyházadban. s kezdd bennem!
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z EGYHAZ SZAVA

A ZSINAT OSV':NYEIN

A püspöki szinódus üzenete lsten népéhez

l . Bevezetés. A szinódus során. az egyházi közösség szellemében. az Úr
Jézus fényében arról elmélkedtünk. hogy mi .a világ iak hivatása és küldetése
az Egyházban húsz évvel a II. Vatikáni Zsinat után' . Befejezésekor rni , a szlnó
dusi atyák, egységben Péter utódával. bensóséges szeretett el fordulunk a
püspökökhöz, papokhoz, diakónusokhoz, szerzetesekhez és fóleg világi híve k
hez, hogy megosszuk most megélt tapas ztalatunkat. - Az egész katolikus
világ hallatta szavát a szinóduso n, s nemcsak az atyák révén. hanem a Szent
atya által kinevezett világi keresztényeken keresztül is. Tanúságuk és aján la
taik mindannyiato k szavát visszhangozta. A szinódusi atyák általuk részesed
tek az egész Egyház szenvedései ben és szorongásaiban. de éle terejében és
reménységében is. ~reztük a fe ltámadt Úr jelenlétét. aki az Egyházban él ezek
ben a d öntő történelmi órák ban.

2. A zsinat nyomdokain. A II. Vati káni Zsinat . amiko r elm élyítette az Egyház
rnlsztérlurn át. olyan megújulást hozott. amelynek dinamizmusa kedvezett Is
ten egész népe körében a világiak képviselete és missziós elköte lezettsége
új formáinak. Igy új szolgálatok és küldetések . csoportok és mozgalmak jöttek
létre az együttmúködés és párbesz éd új formáival. Nehéz körülmények között ,
amikor a vallásszabadságot nem ismerik el. a világiak - még életük feláldo
zása árán is - fenn tartották és átadták a hitet. A missz iókban katekéták és
más világiak els őnek hirdették az evangéliumot és közösségeket szerveztek.
A világ új helyzetével beállt gyors változások új kihívásokat teremtenek mln
den környezetben.

A világi keresztények - hála hitüknek - pótolhatatlan szerepet töltenek
be a világban. Egyre több férfi és nó kötelezi el magát keresztény módon a
kultúra, a tudomány, a technika , a munka. a politika és a hatalomgyakorlás
különbözö területein . A történelem alakulása új távlatokat nyit az Egyháznak
és a kihívások új válaszokat követelnek.

Kifejezzük hálánkat és bizalmunkat azoknak a világi keresztényeknek , akik
hivatásukhoz húen elkötelezték magukat az Egyház küldetésében. s biztosítjuk
óket támogatásunkról.

3. KI a keresztény laikus? Közös megfontolásokkal igyekeztünk meghatá·
roznl a világi kere sztény mivoltát, méltóságát és felelósséget. A Lumen Gen
tium 4. pont ja szeri nt a vil ági hívók méltósága azonos a papokéval és szer
zetesekével. Valamennyien együtt alkotják az Atya . a Fiú és a Szentl élek egy-
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ségbe összegyújtött egyetlen népét. Ez a méltóságuk a keresztségből fakad,
amely révén a személy Krisztus testének, az Egyháznak a tagja lesz, és meg
hívást kap az életszentségre. Aki részesül a keresztség, bérmál ás és Eucha
risztia szentségében, elkötelezi magát Krisztus követésére és arra , hogy egész
életében - főleg foglalkozásában - róla tanúskodjék. E személyi és közös
ségi úton fontos szerepet játszanak a Szentlélek ajándékai, amelyeket lsten
mindenki javára oszt szét az egyeseknek. A világi hívek többsége Krisztus
tanítványaként él a világban : családjában, munkahelyén, a helyi közösségben
stb. Az a kötelességük - főként manapság -, hogy ezeket a területeket át
hassák Krisztus szellemével. Igy múködnek közre a világ megszentelésében
és lsten országa megvalósításában. Hivatásuk az is , hogy tanúságot tegyenek
az Orömhírről és párbeszédet folytassanak minden emberrel. Egyes hívek
megkapják az egyházirend szentségét, amely különleges méltósággal ruházza
fel és arra képesíti őket, hogy a Pásztor-Krisztus nevében összegyújtsék a
közösséget (PO 2), táplálják az Igével, és a szentségek révén megőrizzék egy
ségét. Más keresztények arra kaptak meghívást, hogy teljes elkötelezettség
gel tanúskodjanak lsten szeretetéről az evangéliumi tanácsok gyakorlásával
a világi intézményekben vagy a szerzetesi közösségekben.

4. Megh ívás az életszentségre . Valamennyien arra kaptunk felszólítást,
hogy sajátos hivatásu nk szerint szentek legyünk, mint a mennyei Atya . Manap
ság az életszentség utáni vágy egyre inkább él a hívők szívében, amikor meg
hallják lsten hívását, hogy Krisztussal éljenek és alakítsák a világot. A Lélek
egyre világosabban felfedezteti velünk, hogy manapság lehetetlen az élet
szentség az igazságosság előmozdítása nélkül; tehát anélkül , hogy szolidari
tást vállalnánk a szegényekkel és az elnyomottakkal. A világiak életszentsé q
eszményének magában kell foglalnia a világ lsten terve szerinti átalaklt ásá
nak társadalmi dimenzióját.

5. A Lélek ereje. - Erőnk a feltámadt Jézus. Lelke megújítja a történelmet.
Kiárasztja ajándékait, hogy az emberi család megszilárduljon a szeretet-közös
ségben , amelynek szentsége az Egyház. A világi keresztények, Egyházhoz tar
tozásuk révén, ennek az egységnek tanúi és múvelői , amelynek mintája a
Szentháromság és az egyházi szeretetközösség misztériuma. Isten igéjéből

táplálkozva, egy konkrét közösségben élve , a lelkipásztorok vezetésével rneq
tanuljuk, hogyan ismerhetjük fel azokat a lelki ajándékokat, amelyekkel az Úr
gazdagít bennünket a hitközösség és az egész emberi társadalom szolgálatára.
Mi , lelkipásztorok, készek vagyunk arra , hogy felismerjük, megkülönböztessük,
felélesszük és összehangoljuk ezeket az ajándékokat s karizmákat, amelyek
új társulatokat és mozgalmakat hívnak létre, és hatékonyan közremúködnek
az Egyház építésében. Elismeréssel adózunk a Katolikus Akciónak, amely
egyes országokban gazdag gyümölcsöt termett és új virágzásnak indult; de
elismerésünk kiterjed egyéb, hagyományos keresztény társulatokra is . - A
Lélek válaszol az új kihívásokra ls : mozgalmakat támaszt, melyek örömmel és
reménnyel töltik el az egész Egyházat. Hitelességük egyik ismérve az lesz,
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hogy harmonikusan belellleszkednek-e a helyi egyházba, hogy így pásztora
ikkal szeretö egységben építhessék azt.

6. Egyházi szolgálatok. Az egész Egyház kifejezi háláját azoknak a hívek
nek, akik minden időben és helyen, a papokkal és szerzetesekkel együtt, épí
tették az Egyházat, válla lva még a vértanúságot is. A II. Vat ikáni Zsinat óta
által ánossá vált az a tudat és teológiai felfogás, hogy a vil ágiaknak joguk van
az új világ épitéséhez, és hogy egyre jobban részt kell venniük az Egyház
életében, küldetésében.

7. A család . A házasság szentségére alapozott keresztény család az emberi
nevelés. a hit felébresztésének, növekedésének és kisugárzásának kiváltságos
helye . A család legyen igazi .csal ádeqyh áz", ahol közösen imádkoznak, ahol
példásan élik a szeretet parancsát. ahol befogadják, tisztelik és védik az életet.

8. Az ifjúság. Elismerjük, hogy az ifjúság a mai és holnapi Egyház igazi
erej e. ezért különö s gond illeti meg lelkipásztori szolgálatunkban. Ajánljuk
tehát, kövessék Krisztust a kereszt következetességében és a feltámadás
bizonyosságában: legyen egyházi tevékenységünk forrása, élettervünk és hite
les reményünk igazi alapja.

9. A nók az Egyházban és a világban. Isten szavára támaszkodva állítjuk.
hogy a nők méltósága azonos a férfiakéval (Ter 1,27). Isten népét a megkeresz
teltek alkotják, akik egyenl ő méltósággal és közö s küldetéssel rendelkeznek,
mégha a feladatok különbözöek is. A bűn elhomályositotta az isteni tervet.
Ebből olyan hátrányos megkülönböztetések eredtek, amelyek k ül önböző for
mákban még tovább élnek . Ezeket elitéljük, és örülünk annak. ha elismerik
a nő méltányos jogait, ami lehet övé teszi, hogy gyakorolhassa küldetését az
Egyházban és a világban. Máriára, az Úr Anyjára fordítjuk tekintetünket, aki a
női méltóság östí pusa és az üdvösség művében való részvétel páratlan pél
dája.

10. A plébánia. Az egyházmegyében ez a hívők rendes gyülekezési helye,
ahol növekednek élet szentségben, részt vesznek az Egyház küldetésében és
megélik az egyházi közösséget. Orülünk, ha a plébánia az egyéb közösségek
(csoportok, mozgalmak , bázisközösségek) összpontosulásának helye. Ezek fel 
lendítik a plébánia életét s egyszersmind belőle táplálkoznak. Az Eucharisztia
ünneplésében - amely az egész keresztény élet központja - a hívek Krlsa
tussal egyesülnek és külde tést kapnak a vil ágba. Minden hlv őt buzdítunk te
hát , hogy egyre Inkább vegyenek részt a plébániai életben, lsten szavának
olvasásával, a vasárnap ünneplésével, a lelkipásztori tanácsok és a k ülö nböz ő

apostoli tevékenységek révén.
11. A társadalmi-politikai elkötelezettség. A hívek társadalmi-politikai el

kötelezettsége hitükben gyökerezik, amelynek meg kell világítania az egész
személyt és ennek életét. Ez jelen és jövőbeli társadalmi felelősségüknek

megfelelő kiképzést követel. Hitük és életvitelük összhangja kísérje a híveket
közéleti elkötelezettségeikben, társadalmi és politikai részvételükben, rnlnden
napi életükben, hogy evilági tevékenységüke t az evangélium fénye világítsa

62



meg. A politikai tevékenységben a világi hivek elsődleges gondja legyen : a
becsületesség, a társad almi igazságosság és az emberi jogok előmozditása

az emberi élet minden szakaszában, a szabadságjogok védelme vagy kivívás a,
nevezetesen a vallásszabadságé olyan országokban, ahol ezt korl átozzák. To
vábbá a béke keresése az egész vil ágon. A hithű keresztény elkötelezettségé
nek ki kell terjednie az egészség, a kultúra, a tudomány és a techn ika, a mun
ka és a tömegtájékoztatás eszközeIre is.

12. A kiképzés. A világi hívők éheznek a benső lelki életre , és egyre job
ban vágynak a misszionáriusi és apostoli elkötelezettségre. Ez azonban lelki
érettséget követel meg, lsten igéjének fényében , az egyházi hagyomány és a
Tanítóhivatal hiteles magyarázata szerint és a szentségekben való egyre gyü·
mölcsözőbb részvétel által. Ezt az érettséget táplálja a gyónás szentségének
gyakori felvétele és a lelki vezetés. Az összes hívők: lai kusok , szerzetesek
és papok teljes kiképzése a mal lelkipásztorkodás elsőrendű feladata .

13. Felhívás. Mi , lsten népének tagjai, akik tudatában vagyunk létünk és
jövőnk helyezetének a világban, alázatosan vizsgáljuk meg magunkat az Úr
színe előtt . Mint megkeresztelteknek egyre inkább kovásznak kell lennünk a
világban. Emlékezzünk, szeretetünk mértéke szerint ítélkeznek majd rólunk
(Mt 25).

Világ népei, akiket megsértenek méltóságotokban , megfosztanak szabad
ságotoktól és javaitoktól , üldöznek hitetek rnlatt , kiszolgáltatnak különböző

hatalmak ökényének, nektek mondjuk: az Egyház közel áll hozzátok, veletek,
köztetek akar tanúja lenni Krisztus szeretetének, amely megszabadít benne
teket, és kiengesztel az Atyával.

Ti , jóléti társadalmaink elhagyatottjal és kisemmizettje l: betegek, fogyaté
kosak, szegények, éhezők, emigránsok, menekültek, foglyok, munkanélküliek,
elhagyott gyermekek, magányos vagy Idős személyek; ti valamennyien, a há
borúk és szabados társadalmunk mindenfajta erőszakának áldozatai : az Egyház
osztozik szenvedéseitekben, amelyeket az Úrhoz visz, megváltó szenvedésé
hez kapcsolja azokat, hogy feltámadása fényében éljetek. Számítunk mind
nyájatokra, hogy megtanítsuk a világnak , mi a szeretet. Megtesszük mindazt ,
ami hatalmunkban áll, hogy megtaláljátok azt a helyet, amely megillet benne
teket az Egyházban és a társadalomban.

Emberi családok, tudatosítsátok életerőtöket és nagyságotokat! Keresztény
csal ádok, legyetek az emberek csal ádegyháza, amelyben a férfiak és a nők

megnyílnak lsten és embertestvérük szeretetének.
Fiatalok! Ti hordj átok vállatokon a világ és az Egyház jövőjét. Ne ijedjetek

meg a világtól. bármilyen is az; ne engedjétek meg, hogya könnyelműség és
a nemtörődömség megtörje lendületeteket. Nézzétek Krisztust , az Utat, az
Igazságot és az iOletet; C az új világ ifjúsága. C lesz számotokra az igazságos
és testvéri vil ágot fakasztó élet forrása .

Nők, akik joggal küzdötök méltóságotok és jogaitok teljes elismeréséért!
Bárcsak olyan világ születne küzdelmetek nyomán, amelyben a Teremtőtől
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akart párbeszéd és komplementaritás uralkodik. Az lsten egyaránt a férfi ra
és a nőre bízta a világ sorsát, az Egyházban pedig visszaállította a nőiesség

és a kegyelem teljességét: Szüz Máriát.

TI, akik kezetekben tartjátok emberek és népek sorsát, a javak és hatal
mak kulcsát! Ti, akik a jobb jövő érdekében kitervezitek az emberek lehető

ségeit és boldogságának feltételeit; ti , akik halmozzátok a rombolás és az el
rettentés erőit; ti, a tudomány, a kultúra és müvészet emberei: tudatában
vagyunk felelősségetek nagyságának, de kockázatos kétértelmüségének is . A
világnak szüksége van a békére. Tisztelni kell a személy alapvető jogait. Az
emberi élet szent. Számítunk rátok, és biztosítunk benneteket imáinkról , hogy
megvalósíthassátok nehéz küldetéseteket. Tekintélyeteket azért kaptátok,
hogy szolgáljátok az embert, és nem azért, hogy leig ázzátok.

Püspökök, papok, diakónusok! Alkossunk élő közösségeket, amelyek buz
gók az apostolok tanításának hallgatásában, a testvéri közösségben, a kenyér
törésben és az imádságban (ApCsel 2,42). Különböztessük meg és fogadjuk
el a Szentlélek ajándékait, amelyeket a világi hívek kaptak és erősítsük ben
nük a közösség és a felelősség érzését.

Testvéreink Krisztusban! J:ljük meg életszentségre szóló hivatásunkat, ki-ki
a saját környezetében és valamennyien együtt a hívek közösségében. Vála
szoljunk nagylelküen Krisztus hívására: .Menjetek, tanítsatok minden nemze
tet!" (Mt 28.19) Valamennyien misszionáriusok vagyunk.

Különböző felekezetü keresztények! Haladjunk előre az egység útján, Krisz
tus szándéka szerint, aki azt akarja, hogy mindnyájan egyek legyünk (Jn 17,21).

Hívők és jóakaratú emberek! Fogjunk kezet, hogy építsük az igazságosság
és a béke világát.

Ti valamennyien, férfiak és nők, gyermekek és fiatalok. betegek és idős

személyek, minden állapotú, fajú, kultúrájú népek; ti, valamennyien, világiak,
papok. férfi és női szerzetesek; ti, akik új utakat nyittok és elővételezitek az
eljövendő világot; ti, akik a testvériség , az egyetértés , az igazságosság és a
béke szilárd szálait szövitek! Az Egyház magára ismer bennetek, és azt rnond
ja nektek: ne veszítsétek el a bátorságot, mert .a reménység nem csal meg"
(Róm 5,5).

14. Zárószó. Szent Ágoston szerint "keresztények vagyunk veletek, püspök
értetek". Hálát adunk az Úr Lelkének, akinek erejében együtt haladunk előre

és aki megértette velünk e szavak mély értelmét. Az odafigyelés, a párbeszéd
e napjaiban megtapasztaltuk a feltámadt Úr jelenlétét körűnkben. aki úgy tár
salgott velünk, mint az emmauszi úton. Telve reménységgel megyünk előre a
II. Vatikáni Zsinat által megnyitott utakon, és biztosak vagyunk, hogy az Úr
továbbra is velünk halad (Mt 28,20).

Ebben a Mária-évben és a mély egyházi közösséget kifejező összejövetel
végén reménységünket Szüz Máriába vetjük. Valamennyieteket, akik az Egy
házhoz tartoztok, óreá bízunk, aki eszményképünk és mindannyiunk J:desanyja.
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A PÁPA A KATOLIKUS NEVEL~S NEMZETKUZI HIVATALÁHOZ (OIEC)
1986. november 5-én

Elnök Úri Hölgyeim és Uraimi
1. Szívügyetek volt megünnepelni annak az eseménynek 20·ik évfordulóját,

hogy megjelent a .Nyilatkozat a keresztény nevelésről", amelyet a II. Vatikáni
Zsinat atyái dolgoztak ki és VI. Pál pápa tett közzé 1965. október 26-án. Gra
tulálok ehhez a szerenes és kezdeményezéshez . A Katolikus Nevelés Kongre
gációjának úgyszintén, amelynél tervetek - alighogy megszületett - meleg
fogadtatásra, és támaszra talált. Hálával adózunk ebben az évben XI. Pius em
lékének ls, aki 1929. december 31-én hirdette ki a .Divini Illius Maqlstrl" clm ú
enciklikáját ugyanerről a fontos kérdésről.

.Az egyetemes zsinat figyelmesen fontolóra vette, hogya nevelés igen
jelentős az ember életében és egyre nagyobb hatással van korunk társadalmi
fejlődésére. A mai életkörülmények megkönnyítették az ifjúság nevelését,
sőt a felnőttek folyamatos továbbképzését is" (Gravissimum educationis. Elő

szó). Ennek a zsinati szövegnek ma ls átütő ereje van. Néhány gondolatot sze
retnék tehát veletek kicserélni a jelenlegi keresztény nevelésről, főleg pedig
a katolikus iskola nevelési tervéről.

2. A számos és mélyreható tudományos és technológiai változások ráütik
bélyegüket korunkra, tehát higgadt és szigorú eszmecserét kívánnak meg a
hit és a tudomány között. Ewel a céllal hívtam létre a . Kultúra Pápai Taná
cs át" 1982-ben. Az a kívánságom, hogy Hivatalotok szorosan együttműködjék

ezzel a tanáccsal. A tudomány és a technika f igyelemre méltó eredm ényeket
ért és ér el, amelyek hozzájárulnak az ember anyagi körülményei javul ás ához.
Ennek ellenére ez a haladás nem mindig hozta magával az ember magasabb
szlntű megbecsülését és értékelését. Megállapíthatjuk - mégpedig elég gyak
ran -, hogy fogyatékos a lélek és a szív igazi képzése, jóllehet ennek kellene
elfoglalnia az első és pótolhatatlan helyet az egészséges, kiegyensúlyozott,
békés és boldog társadalomban. Arra az eszmefuttatásra gondolok, amelyre
sokszor visszatért VI. Pál tanítása során, amikor a két pólus , az . igazság és
a szeretet" kapcsolatáról beszélt. •JÓ , mondotta, hogy a Zsinat megerősítette

ragaszkodásunkat mindkettőhöz. Az Igazsághoz, amely minden tiszteletet meg
érdemel, s szükség esetén még életáldozatunkat is, ha meg kell azt vallani,
hirdetni és védeni ; ugyanakkor megerősítette ragaszkodásunkat a szeretethez,
amely a szabadság, a jóság , a türelem forrása és a nélkülözhetetlen önmeg
tagadás tanító mestere embertársainkhoz való viszonyunk kialakításában:
azokhoz az embertársainkhoz való viszonyulásunkban, akiket az Egyház test
véreinknek nevez. Nem szójátékról van itt sz ö, nem is iskolai ellentétekről,

sem végzetszerű dr ám ákről. Az emberi természet és közösség bensőjét érintő

problémák ezek, amelyek megtalálhatók az Evangéliumban, ennélfogva ebben
a szeretet-ctvlllzáclöben reméljük ... alázatos és sikeres megoldásukat" (1976.
február 18·án: Altalános kihallgatás).
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Felhívás a szül6khöz

3. Mai világunkban - amit szeretni kell . hogy megmenthessük - a katolt
kus és más intézményekre bízott fiatalok gyakran égető szükségét érzik an
nak. hogy kiszabaduljanak a mohó materializmusból, a zaklató hedonizmusból.
Ezek helyett azt kivánják. hogy jóságos, de erős kézzel vezessé k őket a tagad
hatatlan igazság és az önfeláldozó szeretet magaslatai felé. Ezért Intézek tel
jes erőmből rnlndenekel őtt a sz ül ökhöz felhívást. Jól tudom , hogy számos ke
resztény család tanácstalanul áll a pluralista modern társadalom s az erre
jellemző véleményáradattal szemben. J:ppen ezért. még inkább mint valaha,
nélkülözhetetlen a keresztény sz ül ők intézményes összefogása. Ezek az Intéz
mények számos országban már kiválóan rn űködnek és igazi baráti kapcsolato
kat teremtenek. A szülök segítségére vannak abban is, hogy jobban megértsék
a jelen társadalmi és kulturális változásokat. és megfelelő módszereket alkal
mazzanak mind az általános, mind a vallásos nevelés terén - szoros együtt
működésben az iskolai nevelőkkel.

A jellegzetesen keresztény felfogás szerlnt, az apaság és anyaság tulajdon
képpen hosszúra nyúló, s a biológiainál bizonyos fokig kényesebb szülésnek
tekinthető. A figyelmeztetés és a hallgatás, az engedékenység és határozott
ság. a biztatás és elvárás helyes adagolása, valamint az apa és az anya egy
behangzó példaadása döntő mértékben segítheti vagy rombolhatja a gyermek
harmonikus fejlödését, mindaddig. amíg ki nem repül a családi fészekböl.

Kedves szül ök. akik jelen vagytok, és azok is, akik késöbb fogják olvasni
ezt a felhívást: ne kíméljetek semmi eröfeszítést, hogy előrnozdlts átok. vagy
hogyha szükséqes, rehabilitáljátok a keresztény nevelést. Gyermekeiteknek
és a fiatalságnak általában szüksége van erre a keresztény nevelésre. amely
emberi létre és nemes elvekre készíti fel öket. Küldetésetek a téren nehéz s
egyszersmind felernel ő. de fáradozásotokat gazdagon kiegészíti Krlsztus, aki
ezáltal találkozik gyermekeitekkel. .C az út, az igazság és az élet " (Jn 14,6).
Anélkül , hogyengednénk az önelégültség kísértésének, állítjuk, hogya keresz
tény nevelés a családokban és a katolikus intézményekben - amelyek lét
jogosultsága nyilvánvaló és biztos - pótolhatatlan szolgálatot jelent minden
valóban demokratikus társadalomnak és civilizációnak. amely nem engedi. hogy
szétzúzza a materializmus.

A keresztény intézmények sajátos jellege

4. Gyermekeik keresztény neveléséért elsősorban a szülök viselik a fele
lösséget. Ck választják ki a vallási és erkölcsi meggyözödésüknek megfelelö
iskolát. Jogosan várják tehát el , hogya katolikus iskola a lehetö legjobb em
beri és vallásos nevelést nyújtsa. Felhasználom a jelen alkalma t arra, hogy
ismételten kifejezzem bizalmamat az egész világon rnüködö katolikus nemzeti,
tartományi és egyházmegyei nevelöintézetek és intézmények iránt. Papok, szer
zetesek és világiak csodálatos odaadással és jó felkészültségge l szentelik
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életüket erre a nemes célra, amelyből sok Idevágó példát említhetnék. Inkább
a következő buzdítást intézem hozzájuk: A felelős személyek határozottan
őrködjenek ezeknek a katolikus intézményeknek sajátos jellege fölött. Előfor

dulhat ugyanis, hogy egyes helyeken ezek az Intézmények missziós buzgóság
ból oly módon nyitották meg kapuikat. hogy az elhomályositotta katolikus
arcélüket. Dicséretesen arra törekedtek, hogy tiszteletben tartsák a másvallá
sú vagy semmilyen valláshoz nem tartozó illetve kevésbé elkötelezett növen
dékeik érdekeit ls. Ennek következtében azonban meggondolatlanul csökken
tették a hit átadásának. tanúságának és ünneplésének terét. Néha maga a ka
tekézls vándorolt a falakon túlra ezekből az intézményekből. (Persze megkér
dezhetjük, hogy miért történt mindez.) Elismerem a missziós megnyilvánulá
sok jogosultságát a katolikus iskolákban és felsőbb intézményekben, valamint
a mal fiatalság beállítottságának figyelembevételét. Mégis mint lelkiismereti
kötelezettséget sürgetem: őrizzük meg a keresztény katekézist a katolikus
iskolákban, gondoskodjunk okos alkalmazásáról, szabatos tanításáról, lsten
misztériumát megillető mély tiszteletéről. ilyen katekézis ébreszti fel és segíti
elő a fiatalokban a személyes találkozást Krisztussal, a mintaképpel. A Zsidók
hoz [rt levél egyik megkapó mondatában olvassuk: .Jézus Krisztus ugyanaz
tegnap, ma és mindörökké' (Zsid 13,8).

A nevelők együttesének jelentősége

5. A tanszemélyzet alkotja - az iskola területén - a mindennapos nevelőI

együttest. Döntő fontosságú tehát, hogy ezek a nevelők - akár ők maguk
kínálják fel szolgálataikat a katolikus iskolának, akár az intézmény vezetősége

toborozta őket - helyes felfogással rendelkezzenek az evangéliumi üzenetre
épülő keresztény nevelésről. Mindannyiuk szent kötelessége, hogy egyénileg,
sőt néha közösen is, tanúskodjanak hitükről. Egyesek örömmel vállalják, hogy
lelkesen közremúködjenek a vallásoktatásban és a katekézisben. De mindeni
küknek alkalma nyflik arra, hogy szaktárgyában, amit tanít, felfedeztesse a
fiatalokkal: a hit és a tudomány két, de nem ellentétes, hanem egymást ki
egészítő értelmezése a világnak és a történelemnek. A tantestület tagjainak
kiválasztása egyik legfontosabb szempont a katolikus iskola identitásának
megőrzésében. A jövendő tanárok kiképzése valamint a meglevők továbbkép
zése pedig - mind profán, mind vallási téren - ma szükségesebb mint va
laha. Az Egyház örül minden ilyen kezdeményezésnek. A katolikus nevelés
ugyanis a tanárok szakképzettsége, élő hitük tanúsága, másokat tiszteletben
tartó szelleme, segítőkészsége és az egész Intézményt átható evangéliumi
öröme által legyen kiváló.

Szükséges az együttműködés és a párbeszéd

6. Meggyőződésem, hogya Katolikus Nevelés Nemzetközi Hivatala mind
ezeken a területeken ösztönző erőt és hasznos hozzájárulást képvisel.

67



Röviden: A katolikus iskolák. főiskolák és egyetemek jövője függ a csalá
dok és a tantestületek kitartó, átgondolt, teremtő jellegű és derűs együttmű

ködésétől. Történjék mindez az Egyházhoz való töretlen hűség szell emében.
valamint a hasonló, az egyes országok kormányaitól törvényesen eli smert in
tézmények iránti föltétlen tisztelettel. Igyekezzetek megakadályozni a nem
é p ítő jellegű vitákat. Alkalmilag és a lehetőség szerint osszátok meg hite teke t
a vallásilag közörnbös keresztényekkel, akik kételkednek a katolikus iskolák
rendkívüli fontosságában. Ezen a területen, ti is jól tudjátok, az .e redrnények"
meggyőzőbbek mint a szónoklatok; értem ezen a katolikus iskolákban nevel t
férfiak és nők sikeres emberi és vallásos képzését.

Az ülEC-nek, odaadó igazgatójának, valamint minden szül önek, aki eltökél
ten katolikus intézményt választott gyermekei nevelésére, a katolikus oktatás
nemzeti és egyházmegyei összes felelőseinek, a sz ül ől egyesületnek és a
tanszemélyzetnek újólag kifejezem bizalmamat és küldöm meleg buzdításomat.
MIndannyiukra lsten áldását és bölcsességét kívánom!

TESTVI:RI DZENET

II. János Pál pápa 1987. szept . 16-án los Angelesben találkozott az amerikai püs
pökökkel (I. a beszámolót az .Eszrn ék és események" rovatban). Négy érsek Ismer
tet te a helyi , amerikai egyház he lyzet ét. föbb probl émáit. A pápa egy beszédben vá
laszolt , jóllehet külön-külön utalt mind a négyelőadásra . Weakland érsek a világiak
helyzetéről számolt be. Előadását s a pápa idevágó válaszát csaknem teljes egészében
közöljük.

Msgr. R. Weakland : Férfiak és nők az Egyházban

Elsőnek azt a kérdést vethetjük fe l: Hogyan jellemezhetjük a világi katoli
kusokat ma az Egyesült Allamokban? ök alkotják a lakosság 28 százalékát
(ami 1947-től 8 százalékos gyarapodás t jelent ). s egyre nagyobb szerepet kap
nak az ország vezetésében, mind társadalmi, mind gazdasági, mind pedig po
litikai téren. ök az Egyesült A llamok hagyományos, kiválóan rnüködö katolikus
iskoláinak a gyümölcse, és ma is nagy hangsúlyt helyeznek továbbképzésükre.
A főiskolai hallgatók között ma is több a katoltkus, mint népességi ar ánysza
muk. Föltételezhető tehát. hogy az amerikai társadalom és kultúra jövőjében

is elsőrendű szerepet fognak játszani. A helyzet tehát nagy mértékben külön
bözik a II. világh áború előtti állapotoktól: Akkor a katolikusok nagyrészt a be
vándorolt munkásosztályhoz tartoztak, és - legjobb esetben - m ásodosz
tályú állampolgároknak tekinthették magukat. Az Egyesült Allamok katolikus
egyháza ma azzal büszkélkedhet, hogy világviszonylatban is legnagyobb szám
ban itt találunk képzett hiveket. Az amerikai kato likusoknak amerikai társa
dalmi helyzetét vizsgálva megáll apít ják a szociológusok, hogy rendk ívülien
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ragaszkodnak egyházukhoz. Tagadhatatlan viszont, hogya II. világháború óta
érezhetóen csökkent a résztvev ők száma a heti szentmisén: 1958-ban 74 szá
zaléka állította. hogy jelen volt a szentmisén, 1985-ben már csak 53 százalék.
71 százalék havonta csak egyszer vesz részt az Eucharisztián. Ezek az adatok
nem változtak az elmúlt 10 év folyamán . Változatlan 1950 óta azok számaránya
is, akik elhagyják hitüket.

A hívek nagy része rendszeresen olvassa a Szentírást és résztvesz az egy
házi ünnepségeken. A kutatások azt is megállapitották, hogy az utolsó 10 év
ben jelentósen megnótt a gyónók száma (1977-ben 18 százalék mondotta, hogy
gyónt az elmúlt héten; 1986-ban 23 százalék járult a szentgyónáshoz az utóbbi
30 nap falyamán). Magas azoknak az egyéneknek a száma is (fóleg értelmi
ségiek körében), akik meg vannak elégedve a II. Vatikáni Zsinat határozatainak
k öszönhet ő változásokkal. Figyelemre méltó továbbá . hogya katolikusok t ár
sadalmi felemelkedése észrevehetóen nem változtatta meg t ör őd és üket és
nyIltságukat a társadalmi problémákkal szemben.

Az új helyzet azonban kihívásokat is jelent a püspököknek, mint a közösség
vezetóinek. Ot területet említenék meg:

1. A hívók az Egyház tanításában is inkább az érvek súlyát, és nem a pusz
ta tekintélyt nézik . Mivel a tanítás gyakran érint olyan kérdéseket, amelyeken
belül számos hívö szaktudással rendelkezik (orvos-etika, gazdaságtudomá
nyok), felkészültségükkel hozzá akarnak járulni megoldásukhoz. Mindez az
együttműködés új formáját és széleskörű véleménykutatást igényel az egy
házi tanítóktól. A katol ikus értelmiségiek - kollégáik elótt - igen érzékenyek
az Egyház véleményének és tanításának hitelességére. amikor úgy tűnik. hogy
annak állásfoglalásából hiányzik a szakismeret.

2. A politikai kérdésekben az amerikai katolikusok féltékenyek haqyorn á
nyos szabadságukra. és nagyon ingerültek. ha valaki rá akarja venni óket ,
hogy így vagy amúgy szavazzanak. ha meg akarják szabni nekik . hogy melyi k
jelöltet válasszák. Minden ilyenszerű befolyásolási törekvés az ellenkezó ha
tást váltja ki. Kényes tehát a püspökök helyzete: hirdetniük kell a helyes taní
tást. ugyanakkor kerülniük is az olyan megfogalmazásokat, amelyek vitatott
kérdésekben azt a látszatot keltenék. hogy befolyást akarnak gyakorolni a po
litikára. (. ..)

3. A hIvek arra kérik az egyházi Tanítóhivatalt, hogy tárja föl nekik az evan
géliumot munkaterületük és társadalmi illetve politikai elkötelezettségük szá
mára. (. . .l Mindenekelótt olyan lelkiséget keresnek. amely átfogja egész
életüket: nem Itéli el a technika világát. amelyben élnek és dolgoznak, hanem
segíti őket, hogy ezétválaszthassák a jót a rossztól és támogathassák a jót.
Bántja óket a hivatásuk gyakorlá sa és a családi kötelezettségeik közötti fe·
szültséq, emiatt segItséget keresnek hitükben, hogy feloldhassák azt az evan
gélium követelményei szerint .
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4. A hívek az Egyház javára és fej lesztésére kívánják fordítani szakIsmere
te iket és képességeiket. Gyakran az az érzésük, nem kapnak el egendő lehető

séget arra, hogy szakképzettségüket az Egyházban is kamatoztathassák, s néha
úgy tűnlk, klerikalizmusból Illetve hatalomféltésből az egyházi vezetők akar
ják őket távol tartanI.

5. Főként nők kívánnak egyenlő felek lenni az Egyházban, s részesedni a
küldetésben. Az amerikai egyház mérhetetlen hálával tartozik a szerzetesnóvé
reknek, akik klép ltették nevel ési és beteggondozó i hálózatát. Sok szakavatott
és önfeláldozó nőt manapság mély fájdalommal tölt el az a tudat, hogy egy
házunk .másodrangú állampolgárának" érzi magát. Ez nemegyszer haragba
csap át, s terjed mindkét nem fiatalabb generációiban. A mai nők visszautasít
ják, hogya .nernl alacsonyabbrendúség" szokványos elképzelése és elmélete
szerint kezeljék őket , s azt kívánják, az Egyház Ismerje el, mennyire nagy szük
ség van rájuk teljességének megvalósításában. Szavával és példájával tanít sa
azt, hogy a férfiak és a nők együtt Jézus tanltványal és lsten országának esz
közeI. Olyan egyházat keresnek, amely egyenlőnek fogadja el a nőket. Sokan
nem tapasztalják ezt az Egyházban, s attól félnek, erre ls a férfiak felsőbb

rendúsége , uralma nyomja rá bélyegét.

A katolikus nők ugyanakkor elvetik azt a feminizmust, amely aláássa a
családot vagy nem felel meg női természetüknek. De sokan nem látják még,
hogy az Egyház olyan rendszer klépltésére törekedne, amely egyenlő társnak
tek inti a nőket , s ahol nincsenek alárendelve, hanem a másik nemmel kölcsö
nösen kiegész ít ik egymást, s így alkotják az ember Isten-képúségének teljes
ségét.

Augusztus 16-án az Úrangyala elimádkozása után joggal jegyezted meg,
Szentatya , hogy az evangélium .tele van n őkkel" , s .bár a nők nincsenek hi
vatva arra a sajátos küldetésre , amit az Úr az apostolokra bízott" (vagyi s
ahogyan többször világosan kifejezted: nincsenek hivatva a papszentelésre).
.mégis fontos szerep vár rájuk az evangéliumi örömh ír terjesztésében" . KI
emelted, hogy Márla példakép ls . A nők ma ezt a szentírási szerepet akarják
visszaszerezni : társi viszonyukat Krisztussal.

A tel jesség érdekében szólnom kell azokról a lelkipásztori feladatokról,
amelyek ma külön kihívást jelentenek az amerikai püspököknek: Ilyenek a ka
rizmat ikus megújul ás, a Biblia felfedezése a hívek személyes életében, a fun
damentalista Irányok , a szociális mozgalmak (pl. A Katolikus Munkás) és az
általános lelki megújulás. Negatív értelemben pedig beszélni kellene a sok
válásról és a családok széthullásáról, valamint a jólét kihatásairói a társada l
mi értékrendszerre, a fogyasztás rossz oldalairól és a tékozlásról.

De a kép nem lenne teljes, ha nem emlltenénk meg azokat a csoport okat,
amelyek nagy lendületet és lelki gazdagságot kölcsönöznek az Egyesült All a
mok egyházának: a .hlspanos" (a spanyol nyelvúek) , a néger és ázsiai közös
ségek. Az utóbbi évtizedben új dimenziót adtak az egyházi életnek. PI. a .hls-
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panos" és a néger katolikusok akkor dolgozták ki sajátos igényeiknek meg
felelő lelkipásztori tervüket, amikor egyre nagyobb szerepet kapnak az ame
rikai társadalomban, s így befolyásolják az egész egyházi életet. Ezek a cso
portok külön céltáblái a fundamentalista szektáknak, amelyek közösségi ér
zést, anyagi támogatást és könnyű üdvösséget kínálnak fel nekik . (. ..l

A katolikus egyháznak küzdenie kell a fajelmélet ellen is, ha gyökeret ta
lálna verni a hit eme új kulturális kifejezései között, Világos. hogy ezen a te
rületen nem elegendő a puszta jóakarat. Az Egyháznak küzdenie kell azoknak
a jogaiért is, akik szegénységben élnek vagy munkanélküliek: közöttük is foly
tatnia kell nevelői erőfeszítését. Az észak-arner tkal katolikus egyház egyik
lelkipásztori problémája éppen az, hogy ne feledkezzék meg a szegény nép
rétegekről. A hatalomra és befolyásra jutó katolikus többségnek kötelessége,
hogy közreműködjék egy igazságosabb társadalom megteremtésében. Ezt a
szerepét különben a nemzetközi életben is be kell töltenie. Ezt akartuk ki·
hangsúlyozni legutóbbi pásztorleveleinkben. (. . .l

A pápa válaszáb61: A világiak szere pe

A következő hónapban tartandó római szinódus bizonyára részletesen fog·
lalkozlk nem egy ponttal, amelyekről Msgr. Weakland tárgyalt "A laikusok sze
repe" c. beszámolójában . Megállapításai főként az Egyesült Allamok katolikus
lalkátusára vonatkoznak.

Kiemelte, hogy .az Egyesült Allamok egyháza azzal büszkélkedhet, hogy
világviszonylatban ls legnagyobb számban itt találunk képzett híveket". Ennek
a kijelentésnek számos következménye van. Alázatos örömünket és hálánkat
váltja kl. mert alapvető sikert jelent: az ország egyházának megfeszített tö
rekvését a nevelés terén évtizedeken keresztül. Ugyanakkor a hívek képzése
a jövő ígéreteit és lehetőségeit festi le. Mert .föltételezhető, hogy az arnert
kai társadalom és kultúra jövőjében is elsőrendű szerepet fognak játszani".
Az egyház, tehát - a hívein keresztül - komoly befolyást gyakorolhat az
amerikai kultúrára. A kultúra emberi alkotás: az intézmények és emberi kap
csolatok együttes terméke, s egy meghatározott társadalom tagjainak kölcsön
hatása hozza létre. S bár van bizonyos alapdinamizmusa, mégis állandóan vál
tozik és mint életforma fejlődik. Igya mai amerikai kultúra ls megőrzi folyto
nosságát az ötven éwel ezelőttivel. egyszersmind azonban különbözlk tőle ;

hatással voltak rá a beállítódások lattltúd ök) és a szellemi áramlatok.

De hogyan fejlődik ma az amerikai kultúra? Befolyást gyakorol rá az evan
gélium? Határozottan tükrözi a keresztény szellemet? Mindaz amit alkottok:
zenétek, költészetetek és művészetetek, Irodalmatok - olyan nemzet lelkű

letét sugározza, amelyet Krisztus szellemisége hatott át az emberiség töké
letesítésére?

Tudatában vagyok, hogy nehéz feleletet adni ezekre a kérdésekre, hisz kul
túrátok bonyolult és nem teljesen egységes. A kérdések mégis jelentősek,
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amikor elgondolkozunk a katolikus világiak szerepéröl. akik .világviszonylat
ban ls a legképzettebbek" . Mindenekelőtt ugyanis az evangéliumtól átitatott
világiak viszik el a kultúra világába az evangéliumi szellemet. amely felemeli
és megtisztítja a szívet a gondolkodás és múvészl teremtés terén, a külön
b öz ő hivatásokban és munkahelyeken, a családi életben és a széles társada
lomban. A püspökökre hárul, hogy vezessék a híveket, s serkentsék őket

egyházi küldetésük teljesitésére a világban. Ezért ne szúnjünk meg blztatnl
őket: vigyék el a kultúra kl- és továbbfejlődéséhez sajátos hozzájárulásukat,
hogy valóban hasson a társadalomra. Mi ebben a kérdésben, valamint a po
litika, közgazdaság, tömegtájékoztatás és nemzetközi élet területén mindenek
előtt papi szolgálatunkkal múködünk közre: a prédikációval, lsten szavának
hirdetésével - húségben az igazsághoz -. s avval, hogy mindinkább bekap
csoljuk a világiakat az üdvösség párbeszédébe . Az a megbízatásunk. hogy
szentségre vezessük népünket, főleg az eucharisztia kegyelme és az egész
szentségi élet által. Legyen a ml lelkipásztori szolgálatunk Irányelve - meg
tisztulva a személyes lma és penitencia révén, s messze minden autokratikus
stílustól - mások meghallgatása és buzdítása. kérdések felvetése és néha a
helyreigazítás. Nincs tehát szó, hogy elítéljük a technikát, hanem Inkább arról.
hogy sürgessük a világiakat : belülről alakítsák át olymódon, hogy magába
fogadhassa az evangélium jegyeit.

Akkor valósíthatjuk meg legjobban a világiak felé a küldetésünket, ha min
den erőnkkel - s az ő közremúködésükkel - szilárd és teljes kateketikai
programot biztosítunk nekik avégett. hogy .beérleljük kezdeti hitüket és a ml
Urunk Jézus Krisztus mélyebb és rendszeresebb Ismerete által igazi fiakat
neveljünk neki " (Cath . trad . 19). Ez a program abban ls segítségükre lesz,
hogy kiépüljön bennük a .szellemek megkülönböztetésének" lelkülete, amely
lyel képesek lesznek elválasztani lsten és a világ szellemét. valamint a hite
les kultúrát az emberi méltóságot lealázó elemektől. Szilárd alapot képez ez
Jézus Krisztus egyre teljesebb megismerésére és szeretetére a szüntelen
megtérés és az evangéliumi követelmények személyes vállalása által.

A világiakkai kapcsolatban különösen szívemen fekszik. hogy buzdítsalak
titeket mindarra, amit a családi élet érdekében tesztek. Msgr. Weakland mint
komoly problémát említette a .sok válást és a családok széthullésát". Tudom,
mindannyiunkat nagy szomorúság és őszinte lelkipásztori gond tölt el azok
iránt, akik ilyen helyzetben vannak. Négy évvel ezelőtt . ad llrnlna" látogatás
tok alkalmával hosszan beszéltem a házasságról. Nem akarom mindazt Ismé
telni, csak buzdítani kívánlak benneteket: folytassátok a családpasztoráció ér
dekében kifejtett nagylelkú és számos erőfesz ít éseteket. Kérve kérlek, sose
Inogjon meg bizalmatok és bátorságotok, bármekkora veszélyek ls fenyeget
nék a házasság szilárdságát. az emberi szeretetet, az emberi élet méltóságát
s annak továbbadását. Lelkipásztori küldetésünk kegyelmében bízva töreked
jünk hatékonyan Ismertetni az egyházi tanítás teljességét, s ebben a Humanae
vitae és a Famillarls consortlo profetikus üzenetet.
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Lelkipásztori felelősségünkhöz tartozik a házastárs i egyesülés és a nem
zés közötti benső összefüggés hűséges hirdetése. A Famil iaris conso rt io-ban
olvashatjuk : " ... az egyházi közösségnek kell magára vállalnia a feladatot.
hogy szil árd meggyőződést ébresszen mind azokban, akik valóban fele lős rnó
don akarják megélni az apaságot és az anyaságot . .. Ez azonban egy széle
sebb körű . határozottabb és rendszeresebb tevékenységet igényel annak
érdekében, hogy a fogamzás szabályozásának természetes módját megismer
jék. elfogadják és alkalmazzák" (Amit lsten egybekötött. Pápai megnyilatkozá
sok a katolikus házasságról. Szent István Társulat, 1986, 128. o.). Legutolsó
látogatástokkor kijelentettem : "A házastársak, akik a természetes módszere 
ket választják, észreveszik a fogamzásgátlás és a természetes családtervezés
közötti mély antropológiai és erkölcsi különbséget. Még ha nehézségekbe is
ütk öznek, bizonyos belső átalakulás megy végbe bennük , amikor a te rmésze
tes módszereket választják, és igényük támad a szakavatott tan ításra , bizta
t ásra, tanácsra és lelkipásztori segítségre. Legyünk figyelemmel küzdelmeikre
és érezzük át a tapasztalataikból származó szükségleteiket. Biztassuk őket.

hogy nagyl el kűen , bizalommal és reménnyel folytassák fáradozásaikat. Nekünk,
püspököknek az a karizmánk és feladatunk, hogy tud atos ítsuk hive inkben an
nak a kegyelemnek sajátos hatását, amely a házasságból árad ki a házaspárok
egész életére s ebben a szexual itásukra is (vö. i. h. 126. o.) . Krisztus egyházá
nak tanítása nemcsak fény és erő lsten népének: örö mmel és reménnyel is
eltölti szívét . Püspökkari konferenciátok külön programot hivott életbe, hogy
megsokszorosítsa és összhangba hozza erőfeszítéseiteket a k ül önb öz ő egy
házmegyékben. Ezek azonban csak akkor lesznek eredm ényesek, ha mindez a
helyi püspökök állandó gondj át képezi és támog atását élvezi. Elismerő hálával
tartozom mindazért, amit ezen az oly döntő lelkipásztori téren tesztek" (Be
széd 1983. szept . 24-én).

Mély hálám kiterjed a többi területekre is, ahol oly odaadóan dolgoztok
híveitekért és híveitekkel : a béke előmozdítását, az igazságosság rneqterern 
t ését és a missziók segítését célzó kitartó fáradozásaitokra. Rendkívüli elköte
lezettséggel és szívóssággal küzdötök az emberi élet védelméért. Már 1978
ban VI. Pál felh ívt a a figyelmet idevágó tevékenykedésetekre és kifejezte a
Szentszék értékelését.

A pápa ezen a helyen hosszabban idéz. VI. Pál beszé débő l . amely kiemeli az ame
rikal püspökök kiállását a szegények, kis ebbségek és idös személyek mell ett , vala
mint a magzatelhajtás ellen folytatott küzdelmét. mert mindezekben az elhaj lásokban,
s főként a magzatelhajt ás "förtelmes búntettében" legtöbbször az önzés, mások lebe
csülése vezeti az embereket.

XXIII. János pápa Pacem in terris c. enciklikájában korunk jellegzetes vo
násai , "az i dők jelei" közé sorolta a n ők érd ést: Az Egyház az ember méltósá
gának el őmozd lt ás é t célozza a nők érdekében kifejtett minden tör ekvésében .
Ennek a méltóságnak ontol ógiai (Iétrendi) jell egét kell hangsúly ozni, mlel ött
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egyes sajátos és kiemelkedő női szerepeket és feladatokat (feleség, anya,
Istennek szentelt szerzetesnő stb.) elemeznénk.

Sok más szempont is felmerül a nők egyenlő méltóságával és felelősségé

vel kapcsolatban, amelyekről - minden bizonnyal - tárgyalni fog a legköze
lebbi püspöki szinódus. Két biztos elv képezi ezeknek a megfontolásoknak
az alapját: a nők méltósága egyenlő a férfiakéval. s embervoltuk mégis női.

Erre a két elvre támaszkodva a Familiaris consortio több szempontból meg
vil ágította már az Egyház álláspontját a nökre vonatkozóan. Vallja azt , hogy
"Jézus tisztelettel van a nők iránt, akiket megh ívott követésére és megenged
te, hogy barátság át élvezzék " (i. h. 117. o.). Amint már kijelentettem és Msgr.
Weakland kíemelte: a nők nincsenek hivatva a papságra . Az Egyház idevágó
világos tanítása azonban nem változtat azon a tényen , hogya nőknek az evan
géliumi terv szerint jelentős szerepe van lsten-országa örömhírének hirdetésé
ben. Az Egyház visszavonhatatlanul elkötelezte magát e mellett az igazság
mellett.

Az öreg ember Boldogságai

Boldogok, akik tisztelik elnyűtt lábamat és remegő kezemet .
Boldogok, akik megért ik kínornat . amikor gyengülő hallással próbálom elcsfpnl a hang

foszlányokat.
Boldogok, akik tek intettel vannak rossz szememre és lassúdó gondolatfúzésemre.
Boldogok, akik mosolygő arccal szentelnek Időt arra, hogy barátságosan elbeszélget

hessünk.
Boldogok, akik nem mondják: .Már annyiszor hallottam ezt a mesét . •. I"
Boldogok. aki k alkalmat nyújtanak arra , hogy felldézhessem régi szép napjaim törté

neteit.
Boldogok, akik előtt felIdézhetem, hogy fiatalkoromban engem ls szerettek és értékel

tek. s Igy biztos lehetek: nem vagyok elhagyatva .
Boldogok, akik kedvességükkel világ ftJák meg földi életem hátra levő napjatt . rnlelött

megérkeznék mennyei Atyánk házába. Ámen .
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E5ZMI:K 1:5 E5EMI:NYEK

A VII. RENDES PDSPOKI SZINÓDUS: A VILÁGIAK

(1987. okt6ber 1-30.)

I. Usszegezés

Ezt a világiakkal foglalkozó püspöki szinódust eredetileg 1986 őszére hir
dette meg a pápa, de a közben, 1985-ben megtartott rendkívüli szinódus miatt
elhalasztották, mivel nem lett volna idő a kellő felkészülésre. Ismeretes ugyan
is, hogy az elókészületekben az egész egyházi közösség részt vesz; elsősor

ban ls a püspökkari konferenciák szólnak hozzá az első tervezethez ( "Linea
menta" ). Az ún. munkadokumentum (.Instrumentum laborls" l. amely a szln ö
dusi munkák alapjául szolqál. már széleskörü konzultáció eredménye.

Nem részletezzük itt a szinódus lefolyását, mivel a Vat I k á n i R á d I ó
magyar müsora, Illetve (adásainak alapján) a M a g y a r K u r í r , továbbá az
Ú j Em b e r ls elég részletesen beszámolt róla. A magyarországi egyházat
Paskai László érsek-prímás. szinódusi atya, valamint Tardy László, a Mátyás
templom karnagya, mint hivatalos világi .audltor" (nem megfigyelő!) k épvisel
te. Osszegezésünk alapja főleg a Szentatya z áröhomíll á]a, továbbá az a tájé
koztató, amelyet a Szentszék Sajtószerve adott kl okt . 30-án a Szentatyának
benyújtott ún. .propozíclök" (tételszerü javaslatok) tartalmáról. Tudjuk, hogy
a szinódus egyik "fogható" gyümölcse ez a propozíció-lista, amelyet nem tesz
nek közzé: a pápa ennek alapján írja meg apostoli buzdítását. A z I s t e n
n é p é h e z s z ó I ó ü z e n e t , amelyet Itt alább ismertetünk, a munkák má
sik gyümölcsének tekinthető. bár tartalma és hordereje túlmutat a vitatott
témán. a világiak hivatása és küldetése kérdéskörön.

Megemlítem, hogya szinódus idején, vasárnaponként még más események
re ls sor került; szentté és boldoggáavatások, köztük néhány világi oltárra
emelése (a beszámoló köv. számunkban); a missziós világnap megünneplése;
megemlékezés a Zsinat megnyitásának 25. évfordulójár61.

A pápa az okt. 30-1 hálaadó szentmisén mondott homiliájában hangsúlyozta,
hogy ez a világiakkal foglalkozó szinódus folytonosságban volt az 1985-ösivel,
amely felmérte a II. Vatikáni Zsinat tanításának befogad ását és sürgette an
nak fokozottabb megvalósítását. A Szentatya homíllájának törzsrészében ép
pen (a mostani szinódust értelmezve) az 1985-ös szinódus távlatába állította
a világiak hivatását és küldetését, éspedig az E g Yh á z mint M i s z t é r I um .
K o m m ú n i ó és M I s s z I ó hármas összefüggésébe.

1) Az Egyház mint M i s z t é r I u m (titok) . - A világi hívó minden más
megkeresztelttel együtt lsten gyermeke. Krisztus Testének tagja. a Szentlélek
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eleven temploma, az üdvös ség jóhírének tanúja és hord ozója. E misz térium
ban fedezi fel papi, prófétai és királyi méltóságát ; ez magyarázza meg élet
szentségre szóló hivatását, sajátos lelkiségét; ez követeli meg a mély és ál
landó kiképzést, az Eucharisztia és a bűnbánat szentsége vételét és a napi
imát . A vil ági h ív ő mindenekelótt igazi . keresztény" : nem feledheti, hogya
kereszts égben meghalt Krisztussal, és most már - az Apost ol szavai szerint
- számára az élet Krisztus, akiben teljesen vissza szerez minde n emberi ér
téket.

2) Az Egyház mint k o m m ú n i ó (szeretet közösség) összefüg gésében a
világi hívó tagja az Újszövetség népének, amely arra hivatott , hogy egységben
éljen Istennel Jézus Krisztus által a Szentlélekben, éspedig közösségben min
den más megkeresztelttel. Nem zárkózhat tehát be önmagába, lelkile g elszlge
te lódve a közösségtó l , hanem álla ndó kapcsolatban kell éln ie másokkal, a test
vériség eleven érzékével , az egyenló méltóság örömében , - elkö telezve ma
gát arra, hogy másokk al együtt gyümölcsöztesse az örökségül kapott kincset.
Az Úr Lelke számos karizm át ad neki , miként másoknak is : különbözó szolgá
latokra és feladatokra hívja. A Lélek emlé keztet i arra , hogy nem a n a g y o b b
m é I t Ó s á g külön bözteti meg másoktól , hanem a s a j á t o s s z o I g á I a t .
Az Eucharisztia a Feltámadotta l való élet közösség valósága és prófétai ígérete
egyszerre. A Krisz tus euchariszt ikus Testével való közösség ugyanis jelzi és
létrehozza, vagyis építi valamennyi hívó bensóséges egységét Krisztus Testé
ben, az Egyházban (LG 10 és 16). Igy tehát a vil ági hívó karizmál, szolgálatai ,
feladatai a közösségben és a közösségért léteznek; egymást kiegészító gaz
dagságot jelentenek mindenki javára a pásztorok bölcs vezetése alat t .

3) Az Egyház mint m i s s z I ó (küldetés) távlatában a világi hívó nemcsak
osztozik a misszió felelósségében, hanem sajátos elköt elezettségével tűnik

ki lsten országa terjesztésében. VI. Pál a Zsinat nyomán emlékeztetett arra,
hogy az Egyháznak van evilági dimenziója ls, amelynek gyökere - természete
és küldetése révén - a megtestesült Ige misztériuma. Ennek az evilág i dimen
ziónak megvalósulása alapjában közös minden megkereszteltnél, mégis a vil ági
hívónél sajátos arcul atot ölt. A Zsinat a vil ágiak "evilági je llegéról" szólva ki
jelenti: . a világban élnek, vagyis a vil ág mindenf éle fel adatában és munka
körében, a családi és társadalmi élet megszokott körülményei között: mintegy
ezekból a szálakból van szóve életük" (LG 31). Igy működnek tehát közre az
Egyház teljes missziójának megvalósításába n; az Egyháznak pedig .nemcsak
az a küldetése , hogy elvigye az embereknek Krisztus üzenetét és kegye lmét ,
hanem az is, hogy áthassa és tökél etesítse az evilági dolgok rendjét az evan
gélium szellemével" (AA 5).

A világi hívó - mondotta még a pápa - a család, a kultúra, a munka, a
gazdasági javak, a politika, a tudomány , a technika, a tömegtájékoztatás terü
letein tev ékenykedik; az élet, a szolidaritás, a béke, a foglalkozásbeli etika,
az ember i személy jogai, a nevelés, a vall ásszabadság nagy prob lémái rneqol
dásán fáradozik. A szinódus nem tudott részletesen tárgyalni e bonyolult té-
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mákról . de megjelölte a világi hívők feladatait a vilá gban. Tisztázni kell bizo
nyos kérdéseket. kri tériumokat a világiak szolgálataival kapcsolatban.

A pápa is . a szinódusi üzenet is kiem elte. hogy néhány témával mégis töb
bet foglalkoztak: a család . a nők . a f iatal ok. a plébánia. a mozgalmak és a po
litikai elkötelezettség kérdéskörével. Most Msgr. Eyt összefoglalása (a propo
zíciók) alapj án ezekről teszünk néhány megjegyz ést.

A c s a I á d fő feladata a hit átadása. az életadás és az élet védelme . It t
a világiak apostolkodásának kiváltságos a helye . A Zsinat szerint a keresztény
családnak .csal ádeqyh ázz á" kell válnia.

A n ő k egyenjogúságáról és egyházi szerep ér ől sok sz ó esett. főleg az
első hét fe lszólal ásai sor án. Tisztázni kell antropológiai és teológiai szempont
ból a nők egyenjogúságának. egyenlő méltóságának kérdé seit. és ugyanakkor
különbözőségüket is. A szinódusi atyák hangsúlyozzák: a kifejezésekben és a
magatartásokban el kell kerülni rnlndazt, ami a nők hát rányos megkülönböz
tetését sugallná. A nőknek tevékenyebben részt kell venniük az egyházi élet
ben. lelkipásztori tanácsokban és más szervekben.

A f i a t a lok az Egyház mai és holnapi életének remény ségei. Problémáik
részben összefüggnek a csal ádproblémákkal. A család- és az ifjúsági lelkipász
torkodást fokozni kell.

A szinódus többet fogl alkozott a keresztény közösségekkel , m o z g a I 
m a k k a I . t ársulatokkal . A résztvevők örömm el álla pították meg, hogy szerte
a világon új közöss éqek, mozgalmak jöttek lét re és bontal:oztak ki. A megúju
lás és az apostoli lendület eddigi gyümölcsei is már nagy ígéreteket képvisel
nek és reményre jogosítanak fe l. De e mozgalmaknak be kell illeszkedniük az
egyházmegy ébe. a plébániai lel kipászto rkodással összhangban kell múködní ük,
és az Egyház építését kell szolgálniuk; ez igaziságuk ismérve.

A p I é b á n i a tovább ra is az evangelizálás egyik kiváltságos helye marad:
a világi hívekne k természetszerűen itt kell kivenni részüket az egyházi szol
gálatokból. Hogy milyen szolgálatokat bízzanak a vil ági n ökre és fértiakra .
ennek kritériumait jobban meg kell vizsg áln i. De a gyako rlat egyes országok
ban messze elmarad attól . amit a Zsin at sürgetett és a kánonjogi kódex meg
enged . Óvakodni kell a lai kusok . k ler i ka l iz élásá t ő l" . A keresztény közösség
ben egymást kiegészíti a papok és a vil ágiak szolgálata.

Végül - többek között - a szinódus hangsúl yozta a vil ágiak p o I i t i k a i 
t á r s a d a I m i elköt elezettségét . ami komoly fe lkészültséget igényel. Az Egy
ház szociális tanítását kellőképp meg kell ismerte tni a közéletben tevékeny
kedő vil ágiakkal.

A propozíciók összefoglalásából nem világos . hogy szerepel -e bennük né
hány. a szlnóduson relv etett kényesebb kérdes: pl. a nők pappászentel ése.
diakonisszák szentelése stb. Úgy tűn i k . a végleges szövegben - amelyet
mintegy 900 módos ítás után szavaztak meg az atyák - az ilyen .k lrlvö" témák
(javaslatok) nem szerepelnek. Az új kánonjogi kódexet több pontban mérvadó
nak fogadták el. teh át egyes ott "eldöntött" kérdéseket már nem feszege ttek.
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A szinódus során az atyák benyújtották javaslataikat a k ö vet k e z ő

(1990-es) s z i n ó d u s t é m á j á r a vonatkozóan ls. Ime néhány kérdéskör,
amelyek közül majd a pápa választ: meghívás az életszentségre, szerzetesi
élet, papképzés, kultúra és evangélium (inkulturáció). Ifjúsági lelkipásztorko
dás, szegénység az Egyházban, ökumenizmus és párbeszéd a vall ásokkal. fel·
szabadítás-teológia ...

Megválasztották a szinódus f ő t I t k á r s á g i t a n á c s a 12 új tagját (föld
részenként 3-3), a pápa pedig még hozzájuk kinevezett hármat: Pierre Sfelr,
a maroniták antiochiai pátriárkája; Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Konqre
gáció prefektusa; Edward Clancy, Sidney érseke.

Ratzinger bíboros bejelentette , hogya pápa Gagnon biborost nevezte kl
v I z i t á t o r n a k M a r c e I L e f e b v r e érsek papi közösségéhez , hogy tá
jékoztassa a Szentatyát a tradicionalista (felfüggesztett) főpap és közössége
helyzetéről, a kánonjogi rendezés céljából. A feltétel természetesen a pápá
nak való engede lmesség és a húség a Mag isztériumhoz.

A szinódus vége felé a római Kúria dlkaszt érlurn-vezet ő bíborosai tájékoz
tatást adtak az atyáknak hivatalaik tevékenységéről.

Szabó Ferenc
II. Igy éltem meg

Tardy László karnagy, a püspöki szlnódusra meghívott auditor 42 éves, családos,
három gyermeke van. Bárdos Lajos után ő lett a budavári Nagyboldogasszony temp
lom karnagy-kántora. O az Országos Magyar Cecflla Társulat társelnöke; a magyar
egyházzenei élet egyik szervezője . A püspöki szinóduson szerzett tapasztalatait a kö
vetkezőkben foglalta össze a Vatikáni Rádiónak (1987. okt. 27-én).

A szinódus nemcsak megbeszélések sorozata, hanem az egybegyúltek
együttes imáinak, lelki ismeretvizsgálatainak helye is volt. Ebben erőteljes

szerepet kaptak a vasárnapi pápai misék. A szinódust megnyitó mise szent
leek éj éb ől idéznék: .Ha tehát ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a sze
rétetb ől fakadó intelem, a lelki közösség és résztvevő szerétet. tegyétek örö
mömet teljessé azzal, hogyegyetértetek, egymást szeretitek, együttéreztek,
egyet gondoltok: Ezek a páli gondolatok adták meg az elmúlt négy hét [elleq
zetességét. A felszólaló püspök atyák és laikusok mind erre az egyetértő sze
retetre építve mondták el egyházuk sajátos nehézségeit és jellemző vonásait.
Az elhangzottakból néhányalapvonást emelnék most ki:

A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium és Gaudium et Spes konstitúciója az
Anyaszentegyházról szóló tanítást mély ítette el, nagyon gazdag képet alkotva
önmagáról. A püspöki szlnódusok sorozatára az a feladat várt, hogy a Zsinat
tanításainak egy-egy csoportját vizsgálja meg a mai életviszonyok fényében.
A mostani, bár címében a laikusokkai kíván bővebben foglalkozni, mégis rnln
den megkeresztelt emberhez szól, hiszen a papság szentségében r észesedék
is előbb laikusként éltek; laikus karizmájukat nem veszítették el. Igya laikus
fogalmát sem negatív módon határozta meg a szinódus, hanem a Zsinat szel-
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lemében, az új kódex szóhasználatával. Krlsztus-hlvökről beszél . akik a kereszt
ségben, a bérmálásban és az eucharisztia vételében a kegyelmek mellett olyan
meghívást és küldetést kapnak, amely tartalmában és minőségében messze
felülmúlja a hívó életének régebbi formáit; ez többnyire a Tízparancs és az
egyházi törvények megtartásában teljesedett ki. Egy tartalmában gazdag. a
hívők előtt széles távlatokat nyitó, a keresztséget, az eucharisztiát mintegy
.felért ékelö" ekleziológiai gondolkodásmód jellemző a szinódusra . mely kü
lönösen hangsúlyozni kívánja a szentségek alapvetően közöss éql, összekap
csoló jellegét. Simamoto püspök Japánból úgy fogalmazott , hogya laikus álla
pot szentségi állapot, bennük jelenik meg az Egyház a világ legkülönbözőbb

helyzeteiben. Worlock liverpooli püspök ezeket mondta : .A vallás nem magán
ügy, a vallásos embernek küldetése van, nem fordulhat el a k öz öss éqekt ől.

hanem vállalnia kell a világ és a hit közötti feszültséget, hogy megtalálhassa
a mai élet megszentelésének útjait: Bernardin bíboros. Chicago érseke pedig
azt sürgette. hogy .rnlnd a papok, mind a vil ágiak életében meg kell szünnle
az elmélet és a gyakorlat, az ideál és valóság fájdalmas ellentétének. Ugyanez
vonatkozik az Egyház szociális tanítására is, melyet sokkal jobban előtérbe

kell hozni".
Az előbb említ ett tartalmat gazdagító. mélységet és távlatot adó szem

léle t je llemző a szinódusra a házasság szentségével, a családdal kapcsolatban
is. A családi élet a szentségi házassággal a megszentelt életre való meghívás
sajáto s fo rmáját ölti magára. mely lsten teremtő áldásában éppen úgy része
sedik és gazdagodik, mint az Egyház alapvető küldetésében, a hit továbbadá
sában. megőrzésében és gondozásában. llonu, Nigéria püspöke így szólt a szi
nódusi atyákhoz: . A család-egyház lsten családja , mely a Szentháromság kö
zösségében él: Amikor ezt hallottam. eszembe jutott egy kedves esemény a
mi családunk történetéből. Második gyermekünk születésekor, aki fiú , az első.

a 18 hónapos Zsófia, aki már tudta a keresztvetést. az imakezdést egy ideig
a maga módján így módosította: .Az Atyának. Gergőnek és Szentléleknek ne
vében, Amen: Mi otthon szem előtt tartjuk édesanyám útmutatását: •Töb
bet beszéljetek Istennel gyermekeitekről. mint gyermekeiteknek Istenről. Szá
mukra a példa a legfontosabb: A szülök Imádkozzanak gyermekeikkel, de
Imádsággal, példával vallják meg hitüket családjuk és más emberek előtt is.
Keressék a kapcsolatot más keresztény családokkal, vegyenek részt egymás
ünnepein, keresztelök ön. bérmáláson, házasságkötéskor, hisz ezek nagyon jó
alkalmak a szentségekben kapott kegyelmek megújítására. Igen fontos a közös
munka, akár a családban, akár az egyházközségben és a templomban. még
azon az áron is, hogy időben sokkal tovább tart valaminek az elvégzése a ta
pasztalatlan gyermekekkel együtt. mint a szülöknek egyedül. A közösségi ern
ber legjobb nevelője a szeretetközösségben élő család . Ez a közösség tovább
erősödik az Egyház felé a liturgiában és a katekézisben. a világ felé pedig az
iskolai majd munkahelyi életben. Az is rendkívül fontos . hogy a sz ülök v állal
ják és fejezzék ki gyermekeik e lőtt, hogy szeret lk, szerelemmel szeretik egy·
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mást. Ebben is ők legyenek gyermekeik első nevelői, az Igazi értékek megmu
tatói és megvalósítói.

A magyar egyházi élet helyzetének egybevetése más országokéval rnlnd
két irányba mélyebb elemzést és több ismeretet igényeine. A Zsinat útját kí
vánja járni mindegyik egyház, a maga adottságai, lehetőségel és gazdagsága
szerint. Altalában azt mondhatnám, mi nem voltunk eléggé felkészülve a Zsi
nat szellemének befogadására, megvalósítására . Sem a papság, sem a laiku
sok. A püspökök beszámolóit hallgatva meggyőződtem, hogy több ilyen ország
van még. Ezért is sürgették nagyon sokan az Egyházon belüli képzés elmélyí
tését mind a hívek , mind a papság soraiban. A szentségekből fakadó hivatás
és küldetés megvalósításához , a missziós és szentségi élet konkrét helyzetei
nek megoldásához a lelkesedés önmagában nem elegendő . Nálunk nemcsak
az elmélet és a gyakorlat között található sokszor fájdalmas ellentét. hanem
azok között ls , akik a kettő egység ében, de magukat másoktól elhatárolva kí
vánják megvalósítani a Zsin at üzenetét. Az elmúlt húsz esztendőben sokszor
lehettünk tanúl annak, miként válik az egység a sokféleségben megosztott·
sággá. Az az emelkedett, magas szlnt ú keresztény élet azonban, amely a szl
nóduson megfogalmazódott, al apvetően közösségi eredetű és teljességében
csak az egész Egyház közösségében , mint az egyes részek egységében való
sulhat meg, mind a pap, mind a hívek részéről. A kettő viszonyára sokszor
idézték az atyák Szent Agoston szavait : •Veletek vagyok keresztény, értetek
vagyok püspök: Ez a veletek és értetek viszony tovább kell folytatódjon a
hívő vil ági keresztény életében. Nem elég belevetni magunkat a mind ennapi
élet feladata inak megoldásába, a gazdaság, a tudomány, a társadalom és egyé
ni életünk haladásának előmozdítására - ez a teremtésben kapott küldeté
sünk -, hanem vállalni kell Krisztus üzenetének továbbadását, a róla szóló
tanús ágtételt ls . Igy leszünk Agoston szellemében egyek minden embertár
sunkkai az ő jószándékú törekvésükben és munkájukban. Igy leszünk számukra
és értük keresztények , Krisztus tanúi, akik őt akarják jelenvalóvá tenni a világ
ban. A mai nap evangéliuma a mustármag és kovász példázatát adja, ebben
találjuk meg a felelős keresztény élet egyik legszebb szentírási képét . Bizonyá
ra vannak, akik nem értik , miért nem elégséges keresztény életeszmény to
vábbra is csak a Tízparancs és az Anyaszentegyház parancsainak megtartása.

A János-evangélium 16. fejezetének 12. versében Jézus ezt mondja tan ít
ványainak : . Még sok mondan ivalóm volna , nem vagytok azonban elég erősek

hozzá. De amikor eljön Ó, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra:

A II. Vatikáni Zsinatról a mostani szinódus az előzőkkel együtt vallja, hogy
a Szentlélek kiáradásának vagyunk részesei és tanút . Ó vezeti most is az Egy
házat az egyre teljesebben megvalósuló igazság felé. ~s ez a Lélek nemcsak
bátorít, hanem erőt is ad a szentségek és a karizm ák álta l hivatásunk és kül
detésünk életté változtatására.

Tardy László
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ZARÁNDOK I!S FöPÁSZTOR

II. János Pál második útja I!szak-Amerikában (1987. szept. 10-20)

Az .Első p ásztor" nevú repülőgép az Egyesült Allamok délkeleti partján.
Miamiban szállt le . Utasát Reagan elnök vezetésével az amerikai nép fogadta.
Úgy jött a pápa, mint a .béke, az igazságosság és az emberi szolidaritás za
rándoka, akinek legfőbb vágya az emberiség nagy családjának felépítése".

A napi sajtó képviselői nem egy pontban ferdítve festették a pápa szándé
kait: mint keresztes hadjáratot hirdető, csapatait fegyelmező. semmi ellent
mondást nem tűrő hadvezért••főpásztort" mutatták be az olvasóknak. A má
sik oldalon állnának viszont a helyi pásztorok és hívek, akiknek nem nagyon
fúlik a foguk a fegyelemhez. Az egyik lap karikaturístája meg is álmodta: A
pápa pásztorbot helyett útjelző táblát tart a kezében .egyirányú" fel ír ással. a
katolikusok autója azonban pontosan az ellenkező irányba halad . Az ellentéte
ket főleg két ok válthatta volna ki. Nemrégiben megvonták a tanítási engedélyt
Charles Curra ntól, a washingtoni Katolikus Egyetem erkölcstan tanárét ól. aki
- nem egy kérdésben - az egyházi felfogástól eltérő elveket hirdetett. A
Szentszék ugyanakkor korlátozta Raymond G. Hunthausen seattlel érsek ha
táskörét is: először az Egyházi Törvénykönyv 403. kánonja értelmében segéd
püspököt, majd utódlás! joggal rendelkező koadjutort neveztek ki rnellé, mert
több kérdésben (papnevelés, a homoszexuálisok lelkipásztori ellátása, a steri
lizáció) . nem elég határozottan járt el". Mások viszont túl haladónak ítélték
a püspöki kar utóbbi (a békéről és a gazdasági problémákról) körleveleit. Kí
nos összetűzésekre számítottak tehát, főleg Kaliforniában. Az újságírók álma
azonban nem vált valóra. A főpásztor püspöktársaival és híveivel találkozott,
együtt ünnepeltek és komoly eszmecserét folytattak.

Az út főbb állomásai és témái

Tíz napot töltött a pápa nálunk, ezalatt kilenc városban 49 alkalommal be
szélt. Látogatásának főbb állomásai az Egyesült Allamok déli és nyugati részét
érintették. s nagyrészt az ún. perem-közösségeknek szóltak.

Mlamiban (Florldal. szept. 1Q-én Reagan elnök üdvözlő szavai és a pápa
válasza után Frank McNulty köszöntötte a papok nevében. A papi élet örömei
ről és gondjairól szólva tisztelettudóan, de megemlítette, hogya papi nőtlen

ség és a nők egyházi szolgálata olyan kérdések, amelyek igen komolyan be
folyásolhatják az Egyház jövőjét. A pápa sz ületett múvészként nyilvánította kl
felfogását: .Eszernbe jutott egy nóta." Amikor kijelentését megismételte. s
mindenki odafiqyelt, tovább folytatta: .Hosszú az út Tipperary-be. Hosszú utat
kell odáig megjárni" (It is a long way to Tipperary. It is a long way to go).

New Orleansban (Louisiana), szept . 12-én 1800 személy képviselte az 1,8
millió amerikai néger katolikust. Nevükben Joseph Honze, Bilox néger püspöke
köszöntötte a p ápát, aki együttérzését és sajnálatát fejezte ki azért, hogy egy
ilyen gazdag országban a négerek mégsem teljesen egyenjogúak.

Az amerikai katolikusok 14 százaléka spanyol anyanyelvú és nagy részük
a déli államokban él. Számuk egyre gyarapodik a bevándorlás következtében.
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Több helyen eredményesen működnek közöttük a szekt ások. San Antonióban
(Texas), szept. l3-án a pápa igy buzdította öket: . Legyetek hűek ahhoz a hlt
hez, amit ösettek elsónek hirdettek ezen a földön . Ezt a hitet adjátok át test
v érelte knekl"

A látogatás csúcspontját kétségte lenül a Los Angeles-i események képez
ték, szeptember l6-án. Itt találkozott az amerikai püspöki kar 320 tagjával. A
pápa mindig külön beszédben köszönt! annak az országnak püspökeit, amelyet
f őp ásztort útján fölkeres , de a Los Angeles-! találkozás új, az eddigiektól e ltér ő

vonást kapott. A pápa jelenlétében négy bíboros illetve érsek fejtette ki ,
hogyan látják ök a helyi , amerikai egyház helyzetét. Mintha nemcsak a problé
mák fontosságát, hanem a kollegialitás gyakorlásának módozatát ls érz éke l
tetnl akartá k volna. A pápa a püspökök álta l említett témákra hosszú beszéd
ben válaszolt, amelyet •Testvéri üzenet " eimmel közölt a sajtó. A találkozón
ugyan nem vehettek részt újs ágírók, de az elhangzott beszédeket te lj es terje
delm ükben közölték az újs ágok.

J. Bernardin, chicagói bíboros érsek fejtegetésel a helyi és az általános
egyház viszonyát vizsg áiták - amerikai szemmel. Az amerikai katolikusok
szabad légkörb en gyakorolják társadalmi köte lességeiket, s Ilye n módon kl
vánnak az egy, szent, katolikus és apostoli Egyház tagjaiként ls élnI. Innét
eredhetnek - mondotta - félreértések a Vatikán és a helyi egyházak között :
más hangsúllyal beszélnek. Am ikor a Vat ikán a hit örök elveit és a hagyo
mány folytatólagosságát hangsúlyozza , s elvárja elfogadásukat, az amerikai
hívek a múlthoz való túlzott ragaszkodásként értelmezhetik . Amikor pedig a
helyi egyházak akarják alkalmazni az egyházi életben ls a számukra megszo
kott társadalmi eljárásmódokat, ez a Vatikánnak tűnhet letérésnek a helyes
útról , a Tanítóhivatal mellózésének.

J. Quinn San Francisc é-l érsek az erkölcsi tanítás Amerikában felmerüló
problémáiról tárgyalt. Elemezte azokat a kérdéseket, amelyek új helyzetet te
remtenek a hívek számára , s ezért új megoldásokat kivánnak.

D. Pllarczky Cincinnati érseke pedig a papi hivatásokról és az egyházi szol
gálatokról beszélt. A középkori skolasztika szóhasználatával: •VIdetur quod
sit. Sed cont ra. Respondeo dicendum quod" fej tette kl , mit tesznek az amerikai
püspökök híveik lel ki gondozásának bizto sítására és mily nehézségeket tapasz
talnak.

R. Weakland mllwaukee-i érsek a világi hivek szerap ér ől nyilatkozott. Har
madikn ak szólalt fel, de a téma aktualitása miatt beszédét és a pápa válaszát
csaknem teljes egészében hozzuk .Az Egyház szava" rovatunkban.

A beszédek jól érzékeltetik, hogy a püspökök a helyi egyház sajátosságait
emelik ki, a pápa viszont az egyetemes tan ítást és felfogást hangsúlyozza és
sürgeti. Bernardin biborosnak adott válaszában is emlékeztetett a Szentatya
arra, hogy az Egyházban a . horlzont ál ls" mellett mellózhetetlen a .vertlkálls
dimenzió" . Péter és utódainak szolgálata .mlnden egyes partikuláris egyház
lényegéhez tartozik" . Az erköl csi kérdésekre nézve pedig sürgette, hogy ne
legyünk .válogatós keresztények" : .ezt megtartom, azt nem". A teológiai vt
ták maradjanak mind ig a hit keretein belül. Végül elismeréssel adózott az
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amerikai világi hívek apostoli tevékenységének, de utalt arra is, hogy a papi
és a világi hivatás nincs ellentétben, hanem kiegészítik egymást. .Amint a
papi hivatal nem öncél, hanem k ű l önbözö karizmák kibontakozását és egysége
sítését szolgálja az Egyházban, úgy a világiak elkötelezettsége sem helyette
sitheti a papságot, hanem serkenti, előmozdítja, és teret ad arra, hogy gyako
rolhassa sajátos küldetését."

San Franciscóban (Kalifornia , szept. 17-én) a város 3.600 AIDS áldozata
közül 58 vett részt a pápai szentmisén. II. János Pál beszédében kifejtette,
hogy az lsten szeretette nem válogatós ; gyöngeségeink ellenére is szeret
minket. Itt volt az egyetlen szervezett tüntetés a pápa jelenléte ellen. A New
York Times szerint kb. 2.000-en gyúltek össze. Magatartásukat Michael Novak
az egyház . kal lforntzác ló jának" nevezi: számukra a norma saját életmódjuk,
legyen az jó vagy rossz; csak ők léteznek, csak nekik van igazuk. A katolikus
hit magas erkölcsi ideálokat állit hivei elé. Vannak, akik gyengeségből nem
érik el, s emiatt szenvednek. De vannak. akik ezt el nem érve büszkék ma
gukra. s fennen hirdetik, hogy nem is hajlandók az ideálok megvalósítására.
Ilyen személyek alkotják a .kallfornlz áclös" csoportokat; főleg ezek tüntettek
a pápa ellen: hornoszexu állsok, feministák, valamint a zsidók egy kisebb cso
portja, akik úgy vélik, hogya pápa nem tesz eleget az antiszemitizmus meg
fékezésére és nem ismeri el Izraelt.

Detroit (Michigan) volt az egyetlen északi város, amelyet ezúttal a Szent
atya felkeresett. Itt találkozott nemcsak lengyel származású honfitársaival,
hanem több ezer amerikai állandó diakónussal is . Ebben a jelentős Ipari város
ban hangzottak el elismerő. de figyelmeztető szaval : Amerika hatalmas ország,
lakói sok eredményt értek el. A kérdés az, hogy Amerika csak magára gon
dol-e, csupán élvezni akarja-e eredményes munkájának gyümölcsét, vagy pedig
vállalja az eredményekkel járó felelősséget is? Minél inkább tudatában va
gyunk eredményeinknek. annál nagyobb felelősséggel tartozunk másoknak.
Amerika nagyságának mércéje az lesz. hogy miképpen becsüli meg az emberi
életet. •A szegények táplálása. a menekültek befogadása, a nemzet szociális
rendszerének megerősítése , a nők előmenetelének biztos ítása, a kisebbségek
jogainak védelme, a leszerelés módjai nak keresése (a jogos védelem biztos í
tásával) csak akkor lesz sikeres. ha tiszteletben tartjátok és a törvények védik
az emberi életet a fogamzástól a természetes halálig ."

Detroitból (szept. 20-án) rövid látogatást tett a kanadai indiánoknál Fort
Simpsonban . amire 1984-ben nem került sor a terv szerint, mivel a légköri
viszonyok akkor meghiúsították.

A zarándoklat mérlegéhez

A New York Times egyik cikkében (1987. szept. ts-én) kiemelte: II. János
Pál nemcsak hajlandó másokat meghallgatni. hanem alkalmat ad arra , hogy
híveinek problémáit a televízió világgá sugározza. Fórumot teremt a hozzá
fordulóknak sót kritikusainak ls, Ebből nem következik. hogy véleménye min
den további nélkül megegyezik a kérdezökével és a kritikusokéval. még ke
vésbé pedig az. hogy megalkuszik. Nem száll éles vitába; ehelyett határozot·
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tan és világosan kifejti meggyőződését,s mély hitből fakadó választ ad. Mind·
végig barátságos marad kérdezőIvel sót az ellenzékkel szemben ls. A püspöki
karral történt találkozásából világosan kltűnlk, hogy az amerikai püspökök nem
a pápa ellenzéke, ahogya napl sajtó akarta híresztelnI. Zavartalan lelkipásztori
egységben, szövetségben maradt velük, habár elóttük ls szabatosan feltára
ál láspontját.

Ugyanilyen barátságos hangnemben beszélt a hívekkel ls. A sajtó szerint
nagyobb tömegekre számítottak. Egyrészt azonban megkérdezhetjük: KI hatá
rozza meg, milyen nagy tömegnek kell jelen lennie egy ilyen látogatáson?
Másrészt mindenki elismerte, hogy - főleg az első napokban - a rossz Idó
sok embert elriasztott attól, hogy elmenjen a szabadtéren rendezett ünnep
ségekre. Mindjárt az elsó nap, a vihar közeledtére, félbe kellett szakitani a
szertartást, hogya résztvevók fedél alá kerülhessenek. Egyeseknek a kedvét
pedig a szigorú biztonsági intézkedések vették el : nem kívántak ker ülö utakon
jutni el a pápához. A katolikusok nagy többsége azonban Igen szívélyesen,
lelkesen fogadta a . rómal zar ándokot" és Főpásztort .

I:rdemes volt? - kérdezik egyes kritikusok, mivel a látogatás anyagilag
nagy terheket rótt az egyházmegyék vállára. Legtöbben azonban pozitiv módon
értékelik ezeket a zarándoklatokat.

A . Meqé rte?" kérdésre talán egy öregasszony esete a legjobb válasz . Meg
akarták gyóznl hozzátartozói, hogy ne menjen el a találkozóra , nézze kénye 1
mesen otthon a televízióban. Ott még jobban láthatja. .Igen - mondotta a
hölgy -, de akkor ó nem lát enqernl"

A látogatások mindenütt nagy hatást gyakoroltak a hivekre és a Jóindulatú
emberekre. A pápai látogatás után 10 nappal végzett közvélemény-kutatás sze
rlnt nemcsak vasárnap , de kétköznapokon ls emelkedett a misére járók szá
ma. A Szentatya lelkesedése Jézusért magával ragadta őket. Katolikusok és
más vallásúak egyaránt fölfedezték a pápában a béke, az Igazságosság és em
beri szolidaritás apostolát. Megérte, ha egy keveset ls ezlrányba fordította az
emberek figyelmét! Megérte, ha egy lépést tettünk ezen nemes célok felé!

Babos István

MEG AKARSZ GYÓGYULNI?

.Meg akarsz gyógyulni?· (Jn 5,6) Furcsa kérdés. A beteg ne kívánná a
gyógyulást? A Megváltó ne lenne hajlandó gyógyítani?

Mindenesetre elképzelhetjük a jövó reményétól ls megfosztott, 38 éve igy
éló ember meglepetését: végre valaki é rdek l ő d i k sorsa felól. Mégpedig az,
aki gyorsan cselekszik, mivel ó az élet Ura. Egyetlen szava elegendó, mert
teremtő szó árad belóle: . Kelj föl , fogd az ágyadat és rnen]!"

.Meg akarsz gyógyulni?· A kérdés alapjában véve számunkra felesleges
nek túnlk. De kifejezi Istennek az ember Iránti aggodalmas szeretetét és tlsz
teletét, akit szabadnak teremtett, hogy felelósséget vállalhasson tetteiért.

A szabadság az ember nemeslevele.•A szabad ember öntudatos térdhaj
tása tetszik nekem, mondja az lsten" (Péguy).
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Jeruzsálem és Lourdes minden csodafürdője, a nyomornak illetve a re
ménységnek megszámlálhatatlan csodája mind semmi a szív csodái , a lélek
átalakulása mellett, amelyet megtérésnek nevezünk.

.Cser éll étek kl szíveteket, higgyetek az Orömhírnek! Változtassátok meg
életeteket, higgyetek Istenben, aki szeret titeket! "

A megtérés tehát Ilyen egyszerú dolog. Elég, ha hisszük, hogy lsten sze
ret . .. Az igazat megvallva azonban könnyebben hallgatunk a rossz, mint a jó
hírekre. "Túl sz ép ahhoz, hogyelhiggyem" - ismételi a sérült vagy fásult
ember. A bűnös ember pedig még nehezebben tudja elképzelni. hogy lsten,
mivel szeret, megbocsát: az irgalmas szeretet, lsten .lavlthatatlan" jósága
meghaladja minden elképzelésünket.

lsten türelme kiterjed egész életünkre. Miért várjuk mégis, főleg ma, az ő

megbocsátó irgalmát? A . rna" ugyanis az üdvtörténet mestere, minden meg
térés kulcsa. Lourdes ma, mint evangéliumi talaj , felfedezteti velünk - mlnt
egy hegycsúcsról - lsten irgalmának örök havasait.

"Térjetek meg , és higgyetek az evangéliumban' (Mk 1,15). Keresztelő Szent
János szavait fogadjuk ott, ahol megszülettek: a sivatag mezítelenségében és
keménységében. Gyakran mondják, hogy korunk embere elvesztette a búnnel
szembeni érzékét. Tagadhatatlan: a modern ember sokkal inkább mentegeti
mintsem vádolja magát . Pedig mindannyiunknak éppen annyira szüksége van a
megbocsátásra mint a kenyérre. Isten megbocsátása azonban egészen más,
mint a bírósági felmentő ítélet, a feledés, az Idő kiuzsorázása vagy az engedé
keny elnézés. Az ő megbocsátása termékenyen teremtő: lényünknek azt a r é
tegét érinti, amely még nem kezdődött meg, amely eljövendő lehetőségünk.

Spanyol közmondás szerint: .Kl vehetí el tőlem azokat a táncokat, amelye
ket jártam?' S íme, Krisztus újra életünk első lépéseinek frisseségévei és
lendületével ajándékozhat meg minket. Hitünk legigazibb próbája az, ha ells·
merjük, hogy nyomorúságos életünk repedései sem jelentenek akadályt lsten
nek, s tetőtől talpig újjá teremthet bennünket. .Mondorn nektek, éppen így
nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnös ön, mint kilenc
venkllenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy rneqtérjen" (Lk 15,7). Ebben
az összefüggésben értjük meg az Imát, amellyel régebben a pap elé térdelt
a hívő: "Áldjon meg atyám, mert vétkeztem." Nem azt mondja , hogy .vétkeim
ellenére" , hanem . rnert vétkeztem" .

lsten megvallása és búneink bevallása tehát együtt jár, egymásba lllesz
kedlk. Szent Ágoston, aki jártas volt a .vallornásokt-ban. erőteljesen fejezte
ki ezt: .Ahhoz, hogy Istent dicsérjed, vádold magadat: az ő öröme ugyanis
az, hogy megbocsásson neked. Miért? Mert annál hálásabban gratulálunk az
orvosnak, minél reménytelenebb volt a beteg állapota' (In Ps 94). Búneink
megvallása tehát sokkal több , mint azok jámbor és kendőző elsorolása: nyo
morúságunkat hirdetjük és lsten húséges irgalmát ünnepeljük. Részesedünk
Krisztus szenvedésében, naponta harcosként járjuk végig a kereszt útját, mert
ezt semmiféle térkép-tanulmányozás nem helyettesíthetI.

A megtérés tehát kiengesztelődés Istennel és felebarátainkkai, de saját
magunkkal is. Ez utóbbira nemigen gondolunk. Eléggé elmélyültünk a paran-
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csolatban, amely azt mondja, hogy .Szeresd felebarátodat úgy, mint rnaqadat"
(Lev 18.19)? Sajátos követelmény, visszautal önmagunkra és arra kötelez, hogy
felm érjük szeretetünk teljességét. komolyan vegyük magunkat, bízzunk ma
gunkban. főképp manapság. amikor eluralkodott a gyanú és sokan nem képe
sek elviselni saját magukat. Fogadjuk el magunkat lassacskán, mert lsten
gyengéd tekintete nyugszik rajtunk. s ez a tekintet ahelyett hogy eltlporna,
fölmagasztosítja kicsinységünket. Igy leszünk képesek felfedezni mások jó
oldalait ls, mivel mindannyiunknak vannak jó tulajdonságai. Mekkorát változna
a vil ág. ha megszoknák, hogy der űs, mosolygós oldalunkról nézzük önrnaqun
kat. és fölmelegednénk az isteni Nap melegénél, amit - ha bármilyen kis ré
sen keresztül is - minden ember sugároz árnyékai és zordonságai közepette.
Mennyivel vonzóbb lenne az Egyház is. ha több napraforgót és kevesebb szo
morúfüzet ültetnénk, s ha többször mosnánk tiszta forrásvízzel és kevesebb
szer lúggal.

Megtérésünk vezessen reményre és imára. A jövőtől való fé lelem el álla
tiasítja az embert , ha nem imádkozik: nem beszél Istenhez s ezért .ugat"
embertársaira; nem halad a Gondviselő felé. s ezért hajszolja testvéreit; nem
ajánl fel semmit Istennek. s ezért bújik a többi ember elől. Valószínüleg rnln
ket is megkísért a gondolat : . Mester, egész éjszaka f áradeztunk. s nem fog·
tunk semmit" (Lk 5,5). De az igaz keresztény nem elégszik meg awal, hogy
várja egy jobb világ hajnal át: dolgozik az éjszakában. a sötétségben; halad,
. rnlntha már a láthatatlant látta volna" (Zsid 11,2). s engedelmeskedik a pa
rancsnak. hogy nyílt tóra evezzen. az Úr szavára kivet i a hálót (Lk 5.5).

Főként ti . fiatalok. tanuljátok meg ebben az Eucharisztiában, .a vil ág szent
mls éjében", hogy meghallgathatjátok a világ szíwerését. Tanuljátok meg. hogy
azok a vesztett ügyek. amelyekért már senki sem akar meghalni! Vegyétek
észre, kel már a hajnal, és vár titeket a Boldogságok útjá n!

Újuljatok meg szívetekben. higgyetek az Orömhírnek. Változta ssatok éle-
tet, higgyétek. hogy lsten szeret benneteket. Amen. Roger Etchegaray

bíboros

A SIVATAG KIVIRÁGZIK

Sokan imádják Párizst. Szerelmesei a városnak . Talán kultúráját b álványoz
zák, vagy talán csak azért , mert jólesik nekik a bün? Párizs ugyanis mindent
nyújt, még szemetet is bőségesen. Ha nem díszítenék évszázados tem plomok,
első pillanatra a hitnek nyomát sem találhatnánk. Nemcsak nyugtalan tenger
ez a város, hanem a magány és közöny sivatagja is. Iste nt mintha örökre szám
űzté k volna belőle .

J:s mégis. ebben a XX. századi Babilonban is él és éltet lsten Lelke. Mint
a beton és aszfalt takaró alól előtörő s reményt sugall ó virággal. úgy tal ál
kozunk lsten élő tanúival. Az új vallásos megmozdulások egyik jele a Jeruzs á

lemi Testv érek Közössége (Fraternité Monasti que de Jerusalem) .
Plerre-Marle Delf leux fiatallelkészben 1975-ben érlelődött meg a meggyő·

zódés, hogy olyan közösséget alapítson, amely ebben a kőrengetegben szabad
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teret alkot. ahol az emberek teljesen Istennek élnek , s imájukkal új életre kel
tik ezt a várost. A választás St. Gervais XVII. századbeli templomára esett.
A városháza mögött áll , s évek óta nem volt plébánosa sem igazi vallási kö
zössége. Ezt engedte át neki Párizs bíboros érseke. Itt találtak otthont a vá
rosi remeték. Mert míg az első századok remetéi az egyiptomi sivatagba vo
nultak, ök mindenképpen a városban. annak közepében kívánták felütni sátru
kat, hogy szegénységben, szüzességben és engedelmességben élve dicsérjék
az Istent. ünnepeljék az Euchariszt iát. 1976 óta a Szajna jobb partjá n gyökeret
vert a női ág ls.

Ma már több mint 40-en vannak. Egyikük orvos, a másik pincér , a harmadik
matematikus . " Estefelé fel ölti k fehér csuhájukat s megkezdik a vecsernyét.
Közéjük vegyülnek a közvetl enül városból jövők: rnunk ások , ért elmiségiek,
férfiak, nők , fiatalok és öregek. A temp lom berendezése egyszerú, padok he
lyett szőnyeg borítja a padlót . Ezen vagy kis zsámolyoko n ülnek a Közösség
tagja i és a t üleked ésb ől . robotból kieme lkedni akaró barátaik, látogatólk. A
szinte csupasz oltáron csak egy Krisztus-ikon áll. A zsolozsmát zsoltárének
léssei kezdik. Az imádság fo lyamán egyre inkább a béke lesz úrrá a szívek
ben; érzik. hogy lsten közös dicsérete közösséget hoz létre egymással is. A
vecsernyét követő eucharisztikus ünnepléssel csaknem két óráig tart a Iltur
gia, de az idő észrevétlenül folyik. A békecsóknál jut legjobban kifejezésre .
ami mindannyiuknak egyik fő vágya: tal álkoznak egymással. A másik fe lé for
dulnak , kezet adnak, rámosolyognak, megöle lik egymást . kibékülnek . .. Ami
a nagyvárosi siv atagban egyébként lehetetl en. ebben a percben boldogító va
lóság : az emberek tal álkoznak. Ez a tapasztalat is elmúlik s esetleg könnyen
feledésbe megy? De nem teljesen. mert érezhetővé vált valami a láthatatlan
de mégis jelenlevő Isten-országának ti tkából, s ez nyomot hagy az emberek
ben.

Saint Gervais oázis a nagyváros , Párizs sivatagjában. Bárki meríthet friss
forrásából , mert a Közösség istentisztelete , zsolozsmája, meditációja nagy
részt nyitva áll mindenki számára. S jönnek is szép számmal, mivel érzik, hogy
itt az élet fontosabb mint az élvezet. a béke értékesebb mint az agresszivi
tás. Ugyanakkor a látogatók és a baráti kör megélik. tud ják. hogy ezek a rno
dern remeték tudatosan részt vesznek a nagyváros mindennapi életé ben. sza
rongásaiban . Nem akarnak e l sz i getelődn i, elszakadni a külvilágtól. Bizonyos
órákban visszavonulnak, ls ten felé forduln ak, hogy így meríthessenek erőt

saját maguknak s fénypontként vIl ágíthassanak másoknak. A nap másik feJé
ben, félmúszakban azonban dolgoznak mint a többi ember, saját bőrükön ta
pasztalják a város szorongató kénysze rét . Munkájuk keresetébő l tartják fenn
magukat, lakbért fize tnek , sorsközösséget váll alnak a mill ió kisemberrel. E
városi szerzetesek mögött nem áll egy gazdag rend, a helyi püspök alá tartoz
nak; szorosan vett kolostorban sem élnek. hogy el ne különüljenek a többi
. slvataglakótól" .

Leginkább Jézusnak apostolaiért végzett imája érzékelteti életformájukat:
. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világb ól. hanem, hogy óvd meg őket a
gonosztól" (Jn 17,1 5). Isten még a párizsi kövekből is képes f iakat támasztani
magának. Molnár Ottó
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LI!LEKEROSITO KONYVEK

Az Opus Mystici Corporis (OMC) bécsi kiadó 30 éves Jubileuma

1975 márciusában igen szerény körülmények között, de nagy lendülettel és
éleslátással indította el a könyvapostolkodást az 1983-ban elhunyt dr. Török
Jenő atya. Hivatástudattal törekedett arra, hogy Id őszer űen és időtállóan ül
tesse el az emberek szívébe az evangéliumi magot. Váll alkozása az elmúlt
30 év folyamán hatalmas fává terebélyesedett. Nemcsak olvasótábora rnutat
állandó gyarapodást: szinte se szerl, se száma barátainak, rnunkatársalnak,
[ ötev ölnek, támogatóinak.

Az első pillanattól Török atya mellett állt László István kismartoni megyés
püspök . Főként az osztrák püspöki karnál támogatja a kiadót. Az osztrák Lelki
pásztori intézet is keretei közé fogadta a vállalkozást. A jótevők közül külön
kl kell emelnünk Valentiny Géza prel átust , aki egyéni támogatásán kívül a leg
nehezebb órákban biztosított az Európai Segélyszervezet (Europiilscher Hllfs
fond) részéről anyagi hozzájárulást, valamint P. Werenfried van St ratten O.
Praem atyát, Frau Antonia Willemsent és P. Szőke János SDB atyát, akik az
Ostpriesterhilfe mindenkori segélyét garantálták.

A munkatársak hosszú névsorából csak három nevet ragadunk kl: Tatár
Margit angol kisasszony nővér (ma már nyugdíjas) csaknem két évtizeden ke
resztül végezte a lektorálás és az adminisztráció (gyakra n a fordítás) nélkülöz
hetetlen. áldozatos, sokszor hálátlan munkáját. Dr . Liptay György atya már rég
óta együttmúködött páter Törökkel , majd vállalta az ígazgatói feladatkörrel
járó munkát. Három éve pedig P. Kozma György S. J. tár sult hozzá mint ügy
vezető-igazgató .

Az OMC az elmúlt harminc év folyamán nemcsak mennyi ségileg gazdagí
totta a magyar lelkipásztori Irodalmat: mintegy 300 kiadványa közül nem egy
jelent meg harmadik, negyedik sőt tizedik kiadásban, tízezres példányszám
ban. Török atya elvéhez h űen , minőségileg is kiváló munkát végzett. Egyrészt
- akárcsak a többi külföldön múködő magyar vallásos kiadó - kiegészítő

szerepet kíván betölteni : olyan múveket jelentetni meg. amelyek hézagpótlóak
a magyar egyházi életben. Másrészt kiválogatni és lefordítani a testvér-egy
házak (angol. német, francia stb.) idevágó klasszikusait. Hogy ez valóban jó l si
került, arról meggyőzően tanúskodik néhány cím is, amely egyúttal a kiadó főbb

tevékenységi területét ls jelzi: Ouoist : így élni jó; Ratzinger: A keresztény
hit ; Bovet és Trobisch házasságról szóló munkái; Egger és Solt szentírási be
vezetői; Courtois: A legszebb történet és Laible valamint Nemetschek ifjú
sági kiadványai; a lelkiség terén Carrette. Loew , Voillaume és Courte ls el
mélkedései. Úttörő szerepet játszanak az ökumenizmust előmozdító rnunkák,
a közösségi életet serkentő kiadványok (pl. Jean Vanier: A közösség c. könyv e)
és a világi hívek részére kiadott zsolozsmák (a Kis Zsolozsma 1977-ben és a
Farkasfalvy O. Gist fordításában megjelent Zsolozsmáskönyv 1987-ben) .

A kiadó terveit, a jövő irányait sejtetik a hangszalagok, kazettá k forg a
lombahozatala, valamint azon elkötelezettsége. hogy egyre inkább azoknak a
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világiaknak siessen lelki megsegítésére, akik kifejezetten részt akarnak venni
a magyar katolikus egyház lelkipásztori munkájában.

Szívból gratulálunk az OMC -nek és lsten bóséges áldás át kérjük további
munkájára. R.

LEVELESLÁDÁNKBÖL

lsten léte bizonyítható-e, vagy pusztán hinni kell benne? - kérdezi egyik
olvasónk.

•Ami ugyanis megtudható az lstenr ől. az világos el őttünk, maga az lsten
tette számunkra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és
isteni mivolta, arra a világ teremtése óta múveiból következtethetünk" - írja
Szent Pál a rómaiaknak (1,19-20).

Lelkes misszionárius próbálta Délkelet-Ázsiában megnyerni Krisztusnak
a szegény hegyilakókat. Kezdetben hosszú és komolyeszmefuttatásokkal Igye
kezett nekik bizonyítani lsten létét. A jó emberek egyre zordabb arccal hall
gatták, míg egyik nap kifakadtak: .Atya, maga bolond. A világ kezdete óta
senki józan nem kételkedett lsten létében. Minket az érdekel. t örödlk-e ó ve
lünk, porszemekkelT'

Szent Pál szavai valamint a fenti kis történet jól jellemzik az Egyház taní
tását: .Az ember értelme természetes fényénél biztosan felismerheti , hogy
létezik az egy és igaz lsten , Urunk és Teremtónk" (I. Vat . Zsinat) . A világ tit
kait , az élet és az emberi szeretet csodáit vizsgálva logikusan jut el az állí
t áshoz. vonja le a következtetést: kell lennie egy végtelen és tökéletes Lény
nek , aki mindezt megalkotta. A természettudományokban használt módszerek
önmagukban nem' messze vezetnek ezen az úton, mert lsten - lényegénél és
meghatározásánál fogva - nem evilági lény, nem helyettesíthetó be semmi
féle egyenlet ismeretlenjébe, s nem is variálható nagyság . Az emberi érte
lem azonban mélyebbre képes tekinteni, tágabb keretekben gondolkodik mint
a puszta természettudományos ismeret. Képes biztosan felismerni láthatatlan
és érzékeinkkel megtapasztalhatatlan dolgokat is.

A hegyilakók esete azonban azt is mutatja, hogy a felismerés még nem
elismerés, az ismeret még nem kész hit. Az lsten létét igazoló legszabatos abb
filozófiai következtetés sem azonos a vallással. Ez utóbbi válasz annak a ré
széról, aki azt is megéli, hogy lsten maga kívánja és teszi lehetöv é a vele
való kapcsolatot. Az ilyen kapcsolat pedig elkötelezettséget von maga után :
megnyílni annak, és rábízni magunkat arra, aki Teremtó létére közli magát. A
keresztény meggyózódése szerint: lsten önközlésének teljességét Krisztus
ban nyilvánította ki, valósította meg. Minden igazi lsten-hit tehát Krisztushoz
vezet.

A hittel az egész ember (értelem, érzelem, élet) válaszol a magát közló
Istennek. Ezért a felnóttnél az értelemnek is szükségszerúen bele kell kap
csolódnia ebbe a v álaszadásba. Képzettségének és fejlódésének foka sze
rint el kell jutnia (.bizonyítania kell") azokhoz az ismérvekhez, amelyekre hite
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szilárdan felépülhet. Enélkül lehet az illető hiszékeny vagy naiv. de teljes ér
tékú hívó nem.

A múlt században a hitet csupán ismeretre akarták lefokozn i. Ma rnlnth a
átcsapn ának a másik végletbe : sokan úgy tekintik a hitet. mintha az csak ér
zelem lenne, vagy legalábbis az értelmi bizony ítékoknak nem lenne lényeges
szerepük. A tudás még nem hit ; de nincs Igazi hit megalapozo tt ( .b izonyíto tt")
tudás nélkül. H. B.

+
Családi örömök:

- Tavasszal megszület ett ötödi k gyermekünk. Kis Klár inkat legs ikerültebb gyer ·
mekünknek mondl ák barátaink. de ml ls érezzük, hogy ls ten gazdag áldását je lenti az
ó születése. Mintha egészen megúj lt ott a vol na családunkat, jó hatással volt fia inkra
s leányainkra egyaránt. Az a prob lémás fiú nk ls, akivel kapcso latban tanácsokat kap
tunk, csodálatosan oldódott a kis Klárival. Nehezen képzeltü k el. miként ls leszünk
majd. ha megszülelik az ötödi k gyerekü nk. de csodálatosan és nélkülözhetetlenül be.
Illeszkedett együttesünkbe. Persze a menetr end még zsúfoltabb lett. s az alvás ls
leszükült egy·két óráva l. Még ügyeskednünk kell . s jobban megszervezni életünket,
f61eg pedig jobban rábízni magunkat az Úr kezére. - Karácsonyko r, szentestén mln
dig ünnepélyesen körbe imádkozzuk azokat, akik lst en szeretetét sugározzák felénk .
Kérjük az atyát, kapcsolód jék be körim ánkba: fohászkodjék velünk együtt, hogy gyer·
mekelnket Jézus baráts ágában nevelhessük fel.

- MI. a küzdö Egyház tagjai nagy örömmel olvassuk küldemény eit , s megpróbá·
lunk lelk i hasznot húzni belölük . Annál is inkább, mert e l érkezett Józsi fiún k nagy
ünnepe. Féltem . hogy a hétköznap gondjai : tervez és-szervezes beárnyéko lj ák áhltatun.
kat és Igazi belső örömeinket. De szerencsére nem igy tört ént . EI tudtunk mélyedni
s meg tudtuk köszönni a nagy kegye lmet. Az újmls én templomunk tele volt , ami nagy
sz ö, mert egyébként még százan sem azoktak összejönni. Egyesek talán b ám észkod ás
ból jöttek, hogy .l é, a Jóska mégis célba ért "; még többen azonban Igaz hittel : gyón·
tak, áldoztak és fogadták az újm isés áldását . Csaknem fél évszázada, hogy nem volt
il yen esemény nálunk . Reméljük, a következörs nem kell ennyi Ideig várnI. - Még
mindig nehezen tudom mea érteni . hogy az én kis Józsik ám, akit csak magunkénak.
magaménak tudt am. most olyan Istentó i kapott kegyelemmel és hatalomm al rendelke 
zik. hogy leh ívhatja a Mindenható t abba a plct, Fehér osty ába. S az Úr az ó szavára 
szeretetből - engedelm eskedi k!

Papi gondok és remények :
Elnézést. hogy csak most jelentkezem. Nem sorolom el , hogy milyen elfoglal tsá.

galm vannak. Azoktól írhattam volna . . . Kudarcalrn, keserüségelm besegltenek az
Irás elhanyagolásába . . . Népem fásult. anyagiak Felé Fordul t . a lelki ekkel szemben
közörnbös, és az emberek önmagukon kívül tal án mindenki mással szemben közönvö
sek ... (Második levél. négy hónap múlva.) Köszönöm három hónapja kelt levelét.
Bizonyára már nem ls emlékezik rá, hogy mit Irt akkor. Aki annyi levelet Ir . mint az
Atya. nem ls csodálkozh at ezen. A részletekre nem akarok kit érni . csak még egyszer
ennyit : kösz önöm, egyet ért ek vele és elf ogadom. Igyekszem megszívle lnI. Illett volna
már korábban megköszönni. de abban az idóben köl tözködésI gondjaim voltak . Itt
sokkal rosszabb körülmények közé kerültem mint voltam a régi plébániámon. Magam
kértem el magamat a régi helvern r ő l . s magam kértem . hogy ponto sar- ide. erre az
állomásra helyezzenek. Tehát nem okolhatok senkit . Annál inkább meg ked szivieinem
Atya soralt. amelyek új terülotemre és helyzetemre még jobban vonatkoznak. mint az
el öbblre . A jó lsten áldja meg értükl

- Pár sort magunkról. Mlndenekelótt mellékelem új templomunk te rvezet ét . Hat
szor akkora lesz mint a régi kis kápolna. amellyel szerves egységet alkot az új . Hoz
zánk négy - megüresedett - plébánia tartozik , vagy 15 faluval. Főtemplomunk , amely
kegyhely ls , és a 15 helység ellátása . bizony leköt kett öriket . Istennek legyen hála,
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főnököm igen aktív. szorgalmas és imádságos paptestvér. Jó együtt dolgozni vele az
Úr szőlőjében. Két éve két civil házaspárt ls felkértünk e nagy terület ellátására.
Most már ők is hitoktatnak. és azokon a vasárnapokon. amelyeken ml nem jutunk el
a kisebb falvak kápolnáiba vagy templomaiba, nagyon szépen és odaadóan végzik az
Igeliturgiát. A kis közösségek - a legegyszerűbb nénikék is - megszokták már s
igénylik, hogy vasárnapról vasárnapra együtt legyenek. - Az idén kiemelkedöen szép
volt az ifjúsági zarándoklat. amit a fiatalok imádkozva. meditálva töltöttek Itt. Külön
búcsúnapot tartottunk a kisgyermekeknek is . Száz meg száz tiszta kis lélek köszön
tötte égi ~desanyánkat és szent Fiát.

LEVELEK A MISSZIÓKBÓl

25 évvel ezel őtt . amikor Pápua Új.Gulnea földjére érkeztem. a hegyek közé küldtek
misszionáriusnak. A tengerparton már csaknem 100 éve rneqkezd ödötr a keresztény
hit terjesztése. A mi vidékünkön azonban, kb. 2000 méterrel a tengerszint fölött a
II. világháború megtorpantotta a hltterjesztést. A bevált szokás szerint előszö r az
állam (akkor még Ausztrália) tisztviselöl hatoltak be a még fel nem tárt területekre,
hogy megteremtsék a kapcsolatot a bennszülöttekkel. Megérkezésemkor éppen véget
ért ez az úttörő vállalkozás. nyitva ál l t a kapu a mlsszlon árlusok elött. A hegyes vidék
sűrűbben lakott, jobb termöföldekkel. hthető viszont, hogy kezdetben egyedül vol
tam keresztény misszióm területén. Mivel a bennszülöttek nyelvét, az engát még nem
ismertem katekéta-tolmácsot kellett keresni. Találtunk is egy fiatalembert, aki pár
évet töltött a mi tengerparti missziónkban mint szakács.

Nem kényes dolog csak egy katekéta közvetitésével hirdetni az evangéliumot? Nem
tölti el a misszionáriust a bizonytalanság érzése, vajon helyesen értetté k-e meg a
jelentkezök a krisztusi tanitás lényeges pontjait? Kétségtelen, bizonyos rizikóval jár
ez a hithirdetés ls. De amikor megtanultam a nyelvet. láthattam, hogy híveim jól el
sajátították a kereszténység elemeit. a hit gyökeret vert bennük. A kérdésre: .Hány
lsten van?' sz épen jött a válasz: .Egy, három személyben: Persze. hogy pontosan,
.teológiailag" mit fogtak fel ebb ől, azt nehéz eldönteni. De nem ugyanez megy végbe
minden kateketikai oktatásnál? A hívó. a gyermek megéli s elfogadja . hogy lsten el
küldte köz énk Fiát; eszerint akar tehát élni. A lelkipásztor remélheti, hogy az évek
folyamán ez a hit mindinkább átjárja az új keresztény életét - beleértve értelmi ké
pességeit ls. Azt se feledjük . hogy nálunk a hitoktatás nagy részét ma ls katekéták
végzik. A pap egyik legfontosabb teendöje éppen az. hogy jól képezze katekétáit. ~sz·

beli felkészítésükre ls törekedni kell, de k örűnkben - ahol még elég hagyományos
gondolkodásmód uralkodik - fontosabb. hogy életpéldájukkal hassanak. A hitújoncok
vizsgáztatásakor ls fontos szerep jut a lelkipásztornak.

Ma már kb. 3500 hlvöm van. Az utóbbi időben sokat köszönhetek az ún. karizmati·
kus mozgalmaknak. Megújították, elmélyítették az imaéletet egyházközségemben.
Altalában az erkölcsi élet terén sem jelentkeznek nagyobb problémák keresztényeim
között. Már régi. népi vallásosságuk sürgette a mi tízparancsol atunknak megfelelő

elveket. Csak két kérdésben kell segítségükre lenni. Vérükben van az 5. parancs 
a törzsbeliekkel szemben . Mert azelőtt szinte egész életük a törzsi hovatartoz áara
épült: a föld a törzsé (még ma ls), az Irányítást a törzsfőnöktől várták (aminek jó,
de rossz oldalai ls lehetnek) . a törzs tagjai szerették egymást stb. Ezért könnyű volt
megértetni a hitújoncokkal az Egyházat: Ez Jézus Krisztus törzse. A hívek ma ls kü.
lön bűnként gyónják meg. ha pl. törzsük tagjától loptak valamit . A szoros törzsi kap
csolat ellentéteként azonban klépült a bosszú és vérbosszú a kívülállókkal szemben;
rájuk már nehezen alkalmazzák az 5. parancsot.

A törzsi szokás problémát jelenthet a családi élet terén is. Pápua Új-Guinea lakóinak
kétharmada már keresztény. Az alkotmányba fel is vették az egynejűséget. Megmaradt
azonban egy régi törvény is, amely a törzsön belül megengedte a többnejűséget. A
keresztények általában szépen megtartják az egynejűség parancsát. de előfordul. hogy
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a régi szokásra kacsingatnak vissza , vagy erre hivatkoznak, amikor a hites élettárssal
nem könnyű egy fedél alatt élnI. A törvényhozó tes tület nem mer gyökeres változás t
hozni az egynejűség érdekében , mert egyik-máslk tagja füle mögött szintén vaj van.

A keresztény élet megerősödésének egyik jele a papi és szerzetesi hivatások hely
zete. A régebben megtért vid ékeken már sz ép számmal vannak benszülött papok, sOt
püspök ls . A ml missziónkban jövOre várjuk az elsö papszentelést.

+
Szabó Imre SVD
Catholic Church Sangurap
P. O. Box 191
Wabag
Papua New-Gutnea

Betegeink Japánban
Szerencs ésen átestem a negyedik m ütéten (két éven belül); ez alkalommal bél

pollpom volt. Ehhez képest az eddig i oper ácl ök csak kis kórházi kirándulásoknak szá.
mítanak. Majdnem egész júllust és augusztus egyharmadát kórházban töltöttem. Még
mindig furcsa a gyomrom, jóllehet az orvos már nyolcnapos lelkigyakorlat vezetésére
ls elengedett a messzí Kjúsúba (Nagaszaki egyházmegye) .

A jövő hétre igérte a japán kiadó harmadik könyvem megjelenését; nagyon lelkt
Ismeretes, megbizható ember. nem ls kételkedem szavaiban . Az elsö könyvemnek har
madik kiadása húsvétra jelent meg ugyancsak nála. Ilyenkor mindig nagyobb nesztal
glával gondolok magyar írásalrnra: bezzeg, ha azokat ls ilyen könnyen kladathatnám!
Most már csak az a vágyam maradt meg, hogya .Sz ép Szűz Márla· c. irásomat lát.
hassam nyomtatásban.

P. Bihari Zoltánt e télen operálták sérvvel. Sokáig halogatta, mig végül olyan hely.
zetbe került, hogy messziről kellett Toklóba szállitani autóval: éjfél után műtötték,

hogy megmentsék. P. Nemeshegyi Péter pedig elesett az utcán s térdben eltörött a
lába. Még mindig kórházban van. (Azóta már kiengedték, bár (jóban) sántikál. Szerk .
meg.) Legfiatalabb magyarunk azonban tartja magát : Doszlopy Iván testvér. Tősgyö

keres magyar, aki 56 után vet ödön Amerikába s mint matematikus lépett be a japán
rendtartományba. Igaz, jövOre már ő ls 50 éves lesz.

Béky Gellért SJ
657 Nada-ku, Kobe-shl
Aakarnatsu-chö 3-1-21
Japan 657

+
Nagyon köszönjük az alamizsnát. nagy segítség nekünk . Most ugyanis (októberben)

Igen nagy a szárazság. Persze, nem lehet összehasonlítani az afrikai szárazs áqokkal.
mert mi mégis szigetország vagyunk. itteni körülményeink között azonban rendk ívülr
nek szárnlt, mert régóta nem esik. Ez különös nehézséget jelent a kis korallszigete
ken, ahol nincs folyó , se patak , a tengervizet pedig nem lehet Inni. Azt hiszem, hogy
a hét szük esztendőt éljük . Várjuk, hogy novemberben a meleg ld ö meghozza az esőt .

Újság a hétvégi lelkigyakorlat a gyerekeknek. Itt tartottuk az Iskolában. Péntek este
gyülekeztek. Vacsorára együtt volt kb. 100 tia tal. Utána volt a bevezető elmélkedés.
majd egy órás ima, s követ kezett az éjszakai pihen és. Két tantermet alakitottunk át
hálónak. Nálunk ez gyorsan és egyszerűen megy : mindenki magával hozza fonott gyé.
kényszőnyegét és p érnál át, s máris kész a hálóterem. A lelkigyakorlatot vezető cso
port csendet kért a gyerekektől . teljes csendet. Először nemigen ment. Szombat req
gel azonban egyre csendesebbek lettek és végül egész komolyan elmélyültek a lelkl
gyakorlatokban. A délutáni szentmisén azután szlvvel-I élekkel énekeltek mindannyian.
A végén avval búcsúztak el: szívesen maradnánk még egy napra; miért nincs ilyen
program legalább negyedévenként?

Most vizsgákra készülünk, ami mindig kemény munka, mert az egész évi anyagot
öleli fel. A vizsgák angolul folynak. s mind Irásbell . Tanítványaink csak az Iskolában
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használják az angolt , otthon s egymás között tonga nyelven beszélnek . - Sok köszö.
nettel, Imában ezeretettel.

Zoya Köszegi
Box 400
Tonga Islands
Oceania

+
Mi nt egy szép álom, vége felé közeledik ez az év ls. A napl gondok hozz átartoztak.

de ma örörnelmr öl szer étnék irn l, amelyeket minden mlsszton ártus meqtapasztal , Ta
lán megsejthetik belőle, milyen gyönyörű a missziós élet.

Hála Iste nnek, sokat dolgozhattam: segitséget nyújt hatt am anyagi és lelki szinten,
többek et boldoggá tehettem s sokakat vezethett em viss za Krisztushoz, akik már éve
ken keresztűl éltek nélküle . Októberben különösképpen örültem az elsöáldozásnak és
a bérmálásnak. Komoly előkészület előzte meg mind a gyermekek, mind a szü l ők

részéről. Igen sok édesapa, akik már évek óta nem járultak szentáldozáshoz, elkisérte
gyermekét az Úr asztalához. A szülök lelkére beszéltem: szinte teljesen hiábavaló a
munka gyermekekkel, ha az O rossz példájuk mindent leront; életpéldájuk nélkülözhe
tet len a jó épitéséhez! - Nagyon szép volt egyik filiánk templomának 50 éves évfor
dulója ls . A jó nép kimeszelte. kitakaritotta , feldíszltette és új szönyeggel meg oltár
terítővel ajándékozta meg a templomot. A hálaadó szentmisére be se fértek mlnd
annyian . Utána egyszerű ünnepl ebédet tartottunk. hogy még a legszegényebbek ls
részt vehessenek rajta, s valóban több mint 300-an voltunk. A nép énekelt, táncolt ;
ajándékul pedig a kápolna rövid történetét (jótevők, katekéták, lelkészek névsorával)
adtam kezükbe. - Hasonló ünnepl hangulatban tel t el az anyák napja, amit nálunk
október harmadik vasárnapján tartunk. - Sok örömet tepasztalok mlnl stránsalmmal
és a hitoktatással kapcsolatban ls. 18 minlstránsom részére kéthetenként külön gyű

lést tartok, hogy jó kiképzést adhassak nekik, s esetleg még papi hivatá sokat ls éb
reszthessek szívükben. Egyik néni mindig hoz valami édességet ezekre a megbeszélé .
sekre. A nyáron pedig , a szomszéd plébánossal együtt. a hegyekbe viszem öket tábo.
rozni. A hitoktatásra is hűségesen jönnek a gyerekek. kedvesek és ragaszkodóak. 72·lk
születésnapomon ebédre olyan családhoz voltam meghlva , ahol két fiú készül a pap
ságra, d élel őtt pedig egy másiknál jártam, ahol már van ls rend- és paptestvérem. 
Mind ez felejteti az emberrel az esetleges nehézségeket. Célom az. hogy baráti. sze
retetteljes hangulatot teremtsek egyházközségemben : mindenki érezze meg, hogy ja
vát , boldogs ágát akarom. Igy új lendülettel és megelégedetten térnek vissza ottho
nukba.

P. Tunkel Jenó SVD
Casa Parroqulal
8171 Espart il lar, Argent lna

PAPI JUBILEUMOK

Aranymisék: Lestyán Ferenc prelátus, Marosvásárhelyen, április 20-án.
Kenderesi Szabó Béla plébán os, Tövisen, április 25-én - három jubi
láns társával együtt; szónokuk Tamás József lelki igazgató.
Bedő Tibor esperes, Pécskán, május 31-én.
5imonfi József szt . tanácsos. nyugdíjas, Zetelakán , június 26-án.
Triebel József főesperes, nyugdíjas. Felvincen, június 27-én.
Bartalis Tamás nyugdíjas, Marosszentgyörgyön.
Horváth József tb . kanonok, esp.-plébános, Maglódon, június 29·én.
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KU NYVSZEMLE

Engelbert Gross , M i t S c h ü I e r n n e u z u r S a c h e k o m m m e n . Oleck ,
Helnsb erg 1985. 176 o.

Szerzőnk a . nyornkövet ö" hitoktatás hlve: a hit válaszát a kimo ndott kérdéshez és
a kérdező emberhez szabja. Hiszen csak azt tanulhat ják meg hittanosaink. ami érdekli
őket és amit észlelhetnek . Azt észlel het jük v iszont , ami . börünket égeti· : fen yeget.
veszélyezt et .. . . vagy éppenséggel erós ít. fö lemel és boldoggá tesz . A csupán teol ö
glal reflexió vagy a dogmatikai szövegek Ismertetése nem találkozik a diákok szlntj é
vel. Ehelyett olya n alapszövegeket kell keresnünk. amelyek a vallásgyakorl atból ered.
nek. Illetve: ne teológiai szövegeke t vagy a régi katekiz musok . Igazságáradatát· ad.
Juk a gyerm ekek és Ifj úság kezébe. hanem kövessük az őskeresztény példát . Mle l ött
a hitújonc megismerte voln a a Cred öt . évekig keresztény módra élt .

•Készárufog yasztásra· tan it az Iskola . sokszor a hitoktatás ls. Ezzel elvon juk dlák
Jaink figyeimét az egyéni megf i gye l éstő l ; beszükít jük az áté lés. megfontolás és ma
gatartás-módosftás út jait; megfosztjuk az egyéni gondolkod ás feszül tségétől és élve 
zetétöl : lefokozzuk az eredeti kapcsolatok lehetőségeit. Ezzel szemben. elvont sablo.
nokkal tömjük meg fejüket .

De miben áll tulajdonképpen a . nyomot k övető" hitoktatás? Nem elmél eti. hanem
gyakorlatias: az átélt . megtapasztalt és kivánatos tömkel egét ves zi Igénybe. A . kls
ember" t apasztalatait juttatja sz óhoz, szem előtt tartja a földrajzi és társad almi élet
teret. A gyermek kiván csiságából táplálkozik. Nemcsak vissz atükrözi a valósá got. ha
nem igyekszik közvet ften l azt. Fejhez. szlvhez. sőt a kézhez szöl .

Óvakodni kell azonban att ól. nehogy belef ulladjunk a kfsérl etezésbe vagy meqíeled
kezzünk problémá inkróI. Ne álljunk meg a . serkentésnél és a lehetőségek felk lnálásá
nál" . Ugyanakkor az elméletet sem me llőzhetjük .

Szerzőnk példákkal ecsete li elk épzeléseit . hogyan marad nyoma a hitokta tásnak
diák jaink életében. Ragadjunk kl egyet.

Gyermekeinkkel meglátogatunk egy 9zigorú kolostort. A . jelentéktelen" aprös áqok
ra ls felf igyelünk: hiányzik a torony. orqonáluk sincsen. a templom falak festettlenek.
minden szerzetes kétkezi munkát végez. semmit sem teki ntenek maguké nak . . . Az
Ismerkedés kiváltja a kérdést: Elzárkózva. szegényen élni . mi ért elme van ennek? Ez
az e g z I s z t e n c I á II s t a I á I k o z á s el lenkezik diákjaink vil ágával : a narc lsz
tlkus nagyzással. ürességgel . kedvet lenséggel. éle tuntsággal . fogyasztásra Irányult
sággal . telj esl tmény·gondolkodással. aggodalmaskodással .. . A szerzetesnek magánya
ls lényegében más . mint a ml magányoss águnk . Ezekután ker essük a k a p c s o I a .
t o t h I t ü n k k e I. Idegennek tün lk a szerzetesek csöndje . bár a gazdasági élet za
jából, a Jóléti társadalomból Ide menekül számtalan ember. legalább néhány napra
megnyugodni és felerösödnl. Minden vallás érté keli a csendet. Orvoss ág ez lármánkra
és halszánkra . Istenhez tal álunk . SŐt egymásra lelünk a csendben. bIl Incseink lehul
lanak. Nyomra találtunk teh át . s ezt a nyomot. a csendet . b e á g y a z 2! u k é I e·
t ü n k b e : a vasárnapi diákmisébe (a lel kllsrneret-vlzsqálat , könyörgésre való fel 
szólftás szentbeszéd után . . .l . A csend külön ös élménnyé válik . ha egyik·máslk diák
néhány napra bevonul a kolostor falai közé .. .

A . természetes tanul ás" útj ai - Péter Peters en szer int - a . vá las ztott cselekvés.
kís érletez és játék közben. a társalgás és ünneplés" . Szerzönk ebben Igyekszik segí·
tenl a nevelőket . hitoktatókat. lelk észeket. amikor a .nyomk övet ö" hitoktatást ajánlja .

Baranyi Imre
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M a u r i a c Ö n m a g á r Ó I . Válogatás az író vallomásaiból. Róma. 1987. 181 o.
Osszeállította Szabó Ferenc.

A Vati káni Rádió magyar tagozatának vezetője új sorozatot Indit. Rangos. világh irú
irókat, gondolkodókat szólaltat meg: hitük és hltkeresésük elgondolkodtat és fényt vet
a ml út jai nkra is.

Maurlac Nebel-díjas francia iró neve és írásai a magyar olvasóközön ség elött sem
ismeretlenek. A Nyugat már a harminca s években hozta tanulmányait és essz éit . Jog.
gal választották a Francia Akadémia .bathatatlanjat" közé: mondanivalója ma is rop
pant Id ő szerű.

Szabó Ferenc bevezetöje röviden elénk t árla alkotását; .A moderruzrnus t öl a II. ve
ti káni Zsinatig· utószava pedig vázolja a század eleji francia katolicizmus iránykere
sói és a római mentalitás közötti feszültséget. Mauriac .Új bels ö eml ékiratok" utö 
szavának. az .Eletem madártávlatból" fejezete teljessé teszi azt a h átt ért. amelyben
élete lejátszódott. Ak i nem Ismerős eléggé a franc ia katolikus élet berkeiben. az
haszonnal kezdheti - az e l ősz ó után - a könyv olvasását éppen ezekkel a zárófeje
zetekkel.

A könyv törzsét Mauriacnak 1962-ben közölt .Ami t én hiszek" c. tanulmánya alkot 
ja. Nyíl t hitvallás. ugyanakkor irodalmi gazdagság és személyes elkötelezettség árad
ezekból a sorokból. Pascal , aki korán megigézte Maurlacot. élete végéig bűvk ör ében

tartotta.
De a legizgalmasabb - talán - a .Végső sz ámvet és" c. fejezet . Mauriac vivódá 

sait tárja elénk. Sokat szenvedett. de ennek ellenére mindig hú maradt, amikor a .ha
ladó szel l em ű katoltkusok" táborában küzdött, mert az Egyház emberi arca mögött
fe l tudta fedezni a köztünk élő Kri sztust. Nem leplezi azonban. mekkora öröm és meg
nyugvás tölt ött e el lelkét. amikor érezte. hogy XXIII. Jánossal és Vi. Páll al új szelek
támadtak, és feloldozták azt a Krisztu st , akit Péter utódai kötözt ek meg (vö . 133.0.1.
ilyen meghökkentő mondatokat csak az irhat le, aki szive mélyén nagyon szereti Krisz
tust, és ezért mindennél többre értékeli az Egyházat.

Szabó Ferenc remek forditá sa hüen és elevenen adja vissza Maur lac gondol atait ,
eszmevil ágát. Az esetleg nem h ivő is megsejthetl, hogyan járhatja át Krisztus lelkü
Iete a kultúra legmagasabb fokán áll ó írökar, gondolkodókat. A hivő pedig megcsodá l.
hatja a sikerektől koszorúzott ember alázatát.

Benkő Antal

John és Sheila Kippley: A t e r m é s z e t e s c s a I á d t e r v e z é s m ú v é s z e t e .
Szent István Társulat, Budapest. 1986. 269 o.

A Klppley házaspár magyar nyelven megjelent rn üve az Amerikai Egyesült Allarnok
ban 1979 óta n é pszer ű kézikönyv : ott eddig 150.000 példányban adták ki.

A ter mészetes családtervezés mind orvosi , mind vilá gnézeti szempontból aktuális
lett, hiszen számtalan országban liberalizálták az abortuszt. s a hormonális fogam·
zásgátlással szerzett negativ tapasztalatok is egyre szaporodnak.

Ennek a könyvnek egyértelmú vallásos-vi lágnézeti elkö telezettsége és szervezeti
háttere van. a szarzök ugyanis az amerikai . Házaspárok-házaspárokért Liga· megala.
pitói. Cél juk az. hogy VI. Pál pápa .Human ae vltae" encikli kájában megfogalma zott
kérdésekre választ. s a pápai levél nyomán kibontakozott vitában tanácsot. útmutatást
adjanak.

Szakmai tanácsadónak Konaid A. Prem szül ész-nőgyógyász professzort kérték fel.
O. amint azt a könyv egyik fejezetében leírja, már 1950 óta foglalkozott a tüneti hő

mérőzés hibaforrása ival. Fontosnak tartja a természetes csal ádterv ezés Ismeretét. és
azt , hogy az emberek foglalkozzanak a te rmékenység törvényszerúsége lvel. Konaid A.
Prem professzor az abortuszt és a steri li zációs eljárást nem tartja összeegyeztethető·

nek lst en teremtő rendjével, de ismeri fe l e l őss égét ls az elfogadható eljá rások ter
jesztésében. Kimutatja az eljárás elönyeit, amely jó hat ásfokú. nincs egészségi kcck á-
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zata, erkölcsileg és vallásilag elfog adható, ugyanakkor emberségesen emberi a házas
ságot gazdagltó mivoltában.

A következő fejezetek a fogamzás élettani törvényszerűségeiről, a fogamzásgátlás
biológ iai előfeltétele iről sz élnak. és pontos, könnyen érthető útbaigazItót adnak a
módszer alkalmazásához.

Jól átte k i n th ető naptárt áblázatok at közöl a könyv , amelyeken a term ékeny és ter
méketlen napok váltakozás át és azok kr it ériumait ábrázolni lehet. A könyv végén a
szerz ök utalnak még néhány életkori és az életmóddal összefüggő jelenségre: szülés
utáni per iódus , a változás kora, a meddő házasság stb .

A könyv különleges értéke , hogy vil ágosan és pontosan leírja. értékeli és t ámo
gatja a term észetes családtervezés m édszer ét. rámut at annak egészségi , erk ölcs! és
emberi előnye ire .

Minden házasságban élő ember számára hasznos olvasmány és útmutatás; értékes
kezdeményezése. hogy a gyakorlatban tapasztalt orvosok és házaspárok szervezett se.
gltségét ajánlja .

Nehezen követik a könyv útmutat ásait azok, akik asszimetrik us házasságban élnek
(csak az egyik fél váll alja a módszer alkalmazását), vagy azok, akik nehéz küls ö kö
rülmények között . magányosan s egyedül, a partner tudta nélkül próbálkoznak vele.

Szabó·Alapy Emese

A CSALAD ASZTALARA: 1. Chuck Gall agher SJ: B e s z é I j ü k m e g! OMC . Bécs,
1987. 144 o. 2. Joseph Moore csc: r g y I e s z b a r á t o m J é z u s . OMC , Bécs.
1987. 79 o.

1. •A legnagyobb örökség. amit gyermekeitekre hagyhattok : A kettőtök kapcsclatá 
nak eml éket " - írla ajánlásként Gall agher és a hitvesek segits égére siet könyvével.

Az első rész bevezető és el ökészít ö. Osszefogl alja a Házasok "Hétvége vallásos
és ökumenikus jellegű, a családok személyi és közösségi , érzelmi ső t egész életét
átö l e l ő megújul ási mozgalom t ört énet ét. vázolja módszereit és közli az ily en találko zó
programját .

A résztvevők szeretetre törekvő házaspárok , akik Ismerik gyöngeségeiket, a kegye·
lem és lma szárnyán óhajtanak felemelkedni és tov ább fej l ődn i . A hét végi összej öve
telek pénteken du. kezdődnek és vasárnap du.· ig tartanak. Közben vitaindító előadások,

személyes megfontol ások. Irásbe li fogalmazványok, páros megbeszélések, közös viták,
imák és liturgikus tevékenységek vál tako znak.

Tulajdonképpen a második résszel kezdődik Gall agher műve . Felh lv ja a sz ülök fi .
gyelm ét gyermekkori emlékeik fontosságára, rnerr befo lyásolják hitvesi és szülői ma
gatartásukat. Készteti őket, gondolj ák át, milyen emléket ő rl znek meg róluk gyerme·
kelk. Buzdit ja a szül öket, hallgassák meg gyermekeiket nyilt szívvel : mély lts ék el
gyerm ekei kkel való kapcsolatukat úgy, hogy teljesen egymásnak adják magukat a hit.
vesek . Megismertet i a szül ökkel gyermekeiket: nem egyéni birtokuk ezek, hanem k öl
csönös szerelmük önálló személyei: nem a család középpont jal , hanem e sz ülök
kölcsönös szeretetén Jóltartott személyek .. . Végül arra Int a szerz ö, hogy a sz ül ök
feladata a foly amatos élet adás: gyermekeket hoznak világra, gondoskodnak egészséges
testl-lelki Ie llöd ésükröl. elömozdltlák érzelm i és vall áserkölcsi érlelödés üket . . . Az
ilye n életadás szeretetből fakad és belőle táplálkozik. elemei pedig a meghal lgatás.
megbocsátás, megújulás . dicséret, el ismerés stb .

Gallagher kérdéseket tesz fel fejezetei után: Hogyan hatnak majd unokáid ra gyer·
mekeid emlékei? Hogyan válaszolsz arra, amit gyermeked mond? . . . M lel ött megadná
a választ, elvárja. hogya sz ülök beírj ák fe leleteiket a címkérdés alatti keretbe, hogy
a szerz ö fejtegetése után mérleget készfthessenek.

Gallaghe r könyve csodaszert rejteget a szülöknek, ha olvasás közben rádöbbennek
arra, hogy hitvesi szerelmükben Istentől nyert erők áll nak rendelkezés ükre.

2. Moore fi ataloknak Irt bevezet ést a lelki életbe és segltl legszemélyesebb k érdé-
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seik megfejtését Ist enben. Nem tankönyv . Inkább a tizenévesek lélektani törv ényszer ű 

ségei útv eszt öln ragyog fel a személyes hit : fel vezet i olvasóit a gye rmekci pőből kinőtt

Imaélet első l épcs öíokalra .
Onmagánál kezdődik a fiatal Istennel való kapcsolata. ezért Irányítja őt Moore a

helyes öntudat. "az alázatoss ág - igazság!" és a bizalom útjai n az lst en-k érd és felé.
Segít felfedezni az Istent "lélekben és igazságban" . az emberekben. az imacsoportban.
de nemkevésbé önmagunkban és a Bib liában. Ennek a tal álkozásnak mérföldköve J é
zus. a .te testvéred". akit fell elh etünk az evangéliumban. a szents égekben . . . • mint
embert és jőbarátot . . .

Ezután vezet a szerz ö a személyes Imamódhoz. a bizalom lmálához, a szernl élödés
hez . . . . és emlitl az lmanapló fontosságát . Nem feledkez ik meg a Jézus vonzását
veszélyeztető életelemekről sem: a rohanó életstl lusröl . e megh ittség nélküli emberi
kapcsol atokról stb. Ugyanakkor éppen korunkb an különül el élesen az erősség agyen·
geségtől. az elkötelezettség a fele lötlens éqtöl. a .mennyország a pokol tól". Nem elé.
gedhet meg tehát a fiatal azzal. hogy önmagára leljen. Túl kell lépnie magán: legyőzve

az önközpontúságot. felelősséggel szárnyalva magasztos célok felé. Közben a szen
vedés t it kát sem téveszt i szem elöl Moore. de Szent Agoston szellemében tárgyalja:
.Fogadd el . amit el kel l fogadni: változ tasd meg. amit képes vagy rneqv áltoztatn l, és
légy bölcs . hogy mind ig fölismerj ed. miko r melyiket kell tenn ed" (74. o.I . - A 7 fe.
jezet mindegyike után "lelki gyakorl atokat" ajánl a szerző: KI az. aki szeret? Ird le .
miért tart ő szerete tr e mél tónak? Az emberek közül, akikkel tal álkozt ál, ki hason lit
leginkább Jézushoz? . . . Ilymódon tereli a fi atalo kat az önál ló felfedezés ösvényére.

Moore könyve szinte a t izenévese k vallásos fejlődésének kézikönyve.
Gall agher és M oore müvel nemcs ak a fedő lap színében hasonlitanak. jól meqf ér

nek egymás mell ett és kin cset jelen tenek családjain k asztal án.
Teleki Béla

K i s b o I d o g a s s z o n y c s i I I a g a . Mar cell atya naplójegyzete i. Szent István
Társula t. Budapest. 1987. A szemelvényeket válogatta és a bevezetőt Sinkó Ferenc írta.

Mintha újból kezden énk fö lfed ezni nagyjai nkat. földb e rejt ett . kagylőhéj ba zárt
kincse inket .. . 1933-ban Dr. Batthyány St rattm ann szen t élet ü magyar orvossal kap.
csolatban nem véletlen ül jegyezte meg Bangha Béla: . Ha olasz vagy francia lett vo l
na. már régen szentté avatták volna." Nos . a boldoggá. és szen tt éavat ás , még leegy ·
szerüs ftett alakjában is hosszantartó és bonyolult folyamat . A törté nelmi körülmé nyek
sem mindig kedveznek az Ilyenféle el járásnak. Attól azonban senki sem ment fel mtn,
ket. hogy szentél etü nagyjainkat megismerjük és példájuk által saját magunknak és
másokn ak ékesszólóan ezt bizonyí tsuk: a Krlsztus-követ és minden korban és rnlnden
körülmények között lehetséges. - Sinkó Ferenc a 100 éve szüle tett és az 1966-ban
elhunyt Marton Boldi zsár. Marcell atya alakját világ it ja meg. az I dős szerzetes több
mint ezer oldalt kitevő naplójegyzetei alapján . Harminc oldalas bevezető tanulmanyá
ban felvázolja Marton Boldizs ár változatos életútját és Igyekszik kit apintani azokat a
gyökereket, amelyek sajá tos le lklségét táplált ák. Az ezt k ö vet ő válogatás alapján az
tán találóan rajzolódik ki el őttünk a szernl élödö szerzetes . az országos h ír ű győntató .

a szoros abb és tágabb környezet ét . sőt vil ágrészeket szeretetével besuq árzé, magát
tudatosan odaáldozó i dős karmeli ta alakja. Csillaga Jézus és a kis Szüzanya. A .Par.
vula" iránt i rajongó szeretete készteti l sten akaratának tökélet es teljes ítésére . I:s ez
Jelenti számára az életszentség legrövidebb út ját: ezt éli . ezt hirdeti. A könyv Beve
zetésében megtaláljuk a magyarázatát annak. hogy miért nevezte akkora előszeretettel

Marcell atya Mári át a Szépszeretet Anyjának és Parvulána k. A sze rkesztő minden v á
logatásban meghatározott szempontokhoz keres szöveqet, i l l. a szöveget meqhat áro
zott szempontok szeri nt sorakoztat ja . Sinkó Ferenc ízlését csak dics éret illethet!.
Orömmel üdvözöljük tehát ezt az összeállítást! Bizonyára sokakat ragad majd előre

az életszentség útján. és Igy azt szolqálla, ami ért Marcell atya boldogan élt és halt :
a magyar katolikus egyház belső megújulását . Puskely Márla
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HALOTTAINK

Székely Imre p. tan ., ny. lelkész aug. 3-án Gyul afehérvárott (84,54)
Balogh András ny. esp ., pléb . aug. 5-én Budapesten (87,64)
Jöger O. György SDS aug. IS-én Steinfelden (NSZK) (73,55,49)
Szentkút i Lajos ny. lelkész aug. 19-én Budapesten (79.17)
Nyáry Ernó OCD v. bagdad i érsek aug. 18-án Avonban (Franciao rszág) (81.51 .15)
Tüll Alajos SJ v. jezsui ta provinc iális aug. 21-én Pannonhalmán (93,75,64)
Pinezich Rezsó kanonok aug. 24-én Gyórben (9B,75)
Flach András ny . Baja Szent Józse f-I pléb . aug. 27-én Kalocsán (87.62)
Borostyán József CM ny. esp .-pléb.. lazarts ta tartom ányf őn ök aug. 28-án: tem.

szept. 16-án Pusztaszabolcson (76.53,47)
Szedák Gyula SVD montevideói lelkész szept. 1-én Buenos Aire sben (Argen·

tína) (63)
Gál Gyula esp .-plé b. Csíkszentmártonban; tem. szept . 2-án (65,40)
Berényi Sándor dunabogdányi esp.-pléb. szept, 5-én (64.40)
Kühár János c. esp . fe lsószölnök i pléb . szept. 6-án hivatásának tel jes ít ése köz-

ben a felsószölnöki templomban (87.64)
Antal Sándor érd. esp .. szentlórlnckátal pléb. szep t. 8-án (65.42)
Réth y Rezsó Apollinár OFM szept. l1 -én Kórösbányán (93.75.69)
Szebeni János tb. kanonok, esp ., somogyszi li pléb . szept . 13-án (75,50)
Dobay Elemér Dömötör OFM testvér szept . 14-án Pannonhalmán (63)
Markos Antal Dénes ny . hal imba i pléb. szept . 16-án; tem . a kisszólósi temető

ben (73.48)
Nagy György c . apát, ny. mözs i pléb. szept . 22-én Mosdóson (90.66)
Szentmártoni Báli nt Odorik OFM aranymisés . szept . 23-án Esztelneken

(86.69,62)
Teleki László esp.• volt ti szafüredi pl éb .: tem . szept. 29-én (76,53)
Cslcsal László Kelemen OCD október 2-án; tem. okt . 12-én Budapest en

(68,51.43)
Radnai Tibor ny . pléb. okt. 5-én Mosonmagyaróváron ; tem . Dunakilitiben (67.25)
Goór Pál Seminlán OFM testvé r okt. 7-én Hevesen (74)
Horváth Ferenc p. tan .• vasasszonyfai pléb . okt. 7-én (69.27)
Mohácsi Gyula érs . tan ., ny . pléb. okt. 7-én Budapesten : tem . az Esztergom

Szentgyörgymegye-i temet őben (73,50)
Dr. Pintér Sándor c. apát . plé b. okt. 9-én Veszprémben; tem . Balatonalm ád lban

(77.53)
Venczel Ferenc szuloki pléb. okt . tz -én Kaposváron; tem. Szulokon (70.40)
Gulovics Gábor érd. cse rháti esp.• kányi parókus okt . 14-én; tem. okt . ts-én

Görömbölyben (63.37)
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Flesch Ferdi nánd v. szatmári egyhm .. ny. hitoktatási tanfelügyeló okt. ts-én
Bécsben (78.53)

ld. Sedon László c . kanonok . jászboldo gházi pléb. okt . 9-én (80.55)
Korsós Imre érs . tan .. sükösdi pléb.. okt . 16-án Kalocs án (79.56)
Vámos Antal ny. pléb. okt. 20-án Mezókövesden (60.34)
Bellányi Ferenc protonotárius kanonok. pléb. okt. 21-én Budapesten (74,49)
Horváth Farkas Ferenc Valé r OFM okt. 23-án (76.59.60)
Hajdu Géza Leander OFM házfőnök okt. 23-án Brassóban (77)
Kánya Ferenc SDB c. esp.• ny. pléb. okt. 25-én Fülöpszáll áson ; tem . Szombat-

helyen (74,45)
Steinmüller János p. tan .. pléb. okt. 25-én; tem. Etyeken (63.39)
Szabadkai József c. kanonok . érd. esp.. solymári pléb . okt. 27-én (77.51)
Dr. Mo lnár Zoltán v. veszprémi egyhm .• ramsaui ny. pléb. nov . 5-én Bad Rei

chenhallban (NSZK) ; tem. Ramsauban (69,46)
Dr . Kelemen József Atanáz OSB nov. 4-én Pannonhalmán (80.63.55)
Békés Ádám kiérd. esp.• szebény i pléb.. nov . 9-én Székesfehérváron (75.51)

Elhunyt paptestvérei nket fogl aljuk meme ntóinkba!

+
Dr. PÖKA GYORGY püspök. a szombathelyi egyházmegye kormányzó ja

(1916-1987)

Tizennégyen léptünk 1930-OOn a györi kis szemináriumba; hatan Györböl. Hamar
összeforrtunk. aminek megvolt a varázsa. A legf iatalabb és legkisebb termet ű lopta
be magát mindnyájunk szívébe: Póka György . a szombathelyi premont reiek neveltje .

1916. márc. 28-án született Kerkaszentmiklóson. rnin] a család nyolcad ik gyereke .
Két éves vol t. amikor édesapja a háborúba veszett . IOdesanyja a nagyokkal dolgozott a
szántó földön és a sz ölöben, ő pedig 4 éves kora óta rendszeresen iskolába járt János
báty jával. Három évi g járta az e l sőt az osztatlan 6 osztályú iskolában. Együtt f igyel
és halad a nagyokkal. Eszét korán élesre csiszolt a a tanító és tanulót ársaI tudása;
szorgalmát és buzgalmát pedig ösztökél te egy-egy Jól siker ült fel elet. Sokszor Ő. a
kicsi oldo tta meg a nagyok feladatát . Emiatt a tanlt ó őt ál lftott a mintak épnek.

A sikeres érettségi után. 1934-ben dr. Breyer István győri püspök Bécsbe küld i a
Pázmáneumba. Otvenegyen voltunk teológusok a császárvárosban a magyar egyház
meqy ékböl. s osztályunkban tize nkette n. At kellett rágnunk magunkat az Idegen nyelv
nehézségein . és meg kellett őriznün k magyar papi mivo ltunk at . Póka György egyenes.
finom modorával , határozott és biztos fellépéséve l ismét mindnyájunk mlntaképe lett.
Ehhez társult mély papi lelkülete .

1939-ben Fertő rá kosra kül dik segédlelkésznek. majd egy év múlva báró Apor Vil 
mos püspök a győri kisszeminárium tanulmányi felügyelőjévé nevezi kl. két év múlva
pedig a teológusok lel kiigazgató jává. Ot évig nevelte nagy gonddal és rátermett séggel
az egyházmegye nagyszámú papnövendékét. 1946-ban püspöki titkár majd Irodaigaz
gat6 . Tizenkét éven keresztü l - a legsúlyo sabb i dőkben - a püspök megbecsült se
gltőtársa az egyházmegyei kormányzatban. 1958-ban nyugodt lélekkel válla lja a félre
ál ll tást . s az egyházmegye legkisebb plébániáj án. a 300 lelkes Várgesztesen lesz pl é.
bánoshelye tt es. utána két évig az ugyancsak parányi faluban . Bőben plébánoskod lk .
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Hat évig vezette Csepreg plébániáját. majd ez után a nagy kitérő után visszahelyezik
Győrbe és a Papnevelő Intézet rektora valamint a Hittudományi Főiskola Igazgatója
lesz. 1982-ben II. János Pál pápa cubdal címzetes püspökké és szombathelyi seq éd
püspökké nevezi kl. Beteg püspöke mellett kellett nagy tudását és hosszú évek ta
pasztalatát érvényesítenie. A munkát oly tapintattal és szeretettel végezte. hogy sur
lódásra soha nem került sor . Mindehhez apostoll és máriás Iefk ületéböl merltett erőt.

Sz[vügye volt a győri Szúz Mária kegyhely ápolása és fejleszt ése. 1983-ban arra kért.
hogy vigyem el Fatlmába . Boldogsággal töltötte el lelkét a szent helyen szerzett él·
mény, a portugál nép alázata és áldozatossága. Ahítattal esedezett az Istenanya köz
benjárásáért hátralévő munkájához. Mindig csodáltam derús és soha sem csüggedő

lelkületét. Azt a hatást keltette bennem. min tha napfény árasztaná el arcát. Azokhoz
az emberekhez hasonlított. akik hegyen laknak : alattuk a hosszú út, mely magasságba
vezeti őket. előttük és körülöttük napfényben a hegyek világa. fölöttük a sugárzó ég.
Szfvüket pedig felszabadítja és klelégltl a határozottság: Ime. Itt vagyok. készen a
szolgálatra . Halála előtt két héttel írta: .A múlt évben öt püspököt temettünk. lrnád
kezzál értünk. hogy dolgozhassunk. IOn most már kIlábaltam a járványból." De az úr
isten másképp határozott és megengedte, hogy Szent Pál szavával gondoljunk március
3·án bekövetkezett szép halálára: .A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam.
hitemet rneqtartottam" (2Tlm 4.7J.

Eperjes Ernő

Dr.IRANYI LASZLÖ Sch. P.. a külföldön élő magyarok püspöke
(1923-1987J

Mindössze három és fél év telt el azóta. hogy az örvendezó amerikai magyar pap.
ság és hívek között bevonult a washingtoni Szeplötelen Fogantatásról nevezett kegy
templomba és felszentel ése után első püspöki áldását adta híveire. - Lenyúgözően

nagy feladat hárult rá: összefogni , hitében és magyarságtudatában megőrizni a vil á
gon szétszóródott népünket. Püspöki jelmondata erre emlékeztette : .adunare et custo
dlre". Kinevezése II. János Pál pápa jóakaratú és megértő gesztusa volt. aki meqvá
lasztásától kezdve őszinte szirnp átl át tanúsít mind a szük hazájában élő. mind a vilá
gon szétszórt magyarok problémáival és lelki igényeivel szemben. Irányi László pla
rista tanárnak és az amerikai rendtartomány főnökének alkalmass ága és felkészültsége
Róma szemében vitán felül állt.

Szegeden született 1923. április s-én. Nagyapja ácsmester. édesapja pedig városi
tisztviselő volt , aki maga is töltött pár évet a piaristák: szemináriumában . Egyetlen
fiát a szegedi piaristáknál neveltette. Az ifjú László onnét lépett be a rendbe. miután
-érettséglje előtt - elnyerte az országos középiskolai tanulmányi versenyen az első

dljat magyar nyelv és irodalomból.
A háború végét a Vörös Kereszt szolgálatában ápolóként tölti. Igy kerül ki először

Németországba, majd Rómába. Itt szentelik pappá 1948·ban. utána pedig megszerzi a
teológiai doktorátust a Gergely Egyetemen. a bölcseletIt pedig az Angelicumban.
Tomek generális atya 1951·ben átküld] IOszak·Amerikába. az 195D·ben indult rendtarto
mány erősttés ére . A kispapok prefektusa. nyelvtanár és kisegltő magyar lelkész éve
ken keresztül. Beszédei . amelyekre gondosan készült. tanúskodnak nagy teológiai tu
dásáröl. s gyakran a rádió hullámain keresztül ls elhangzottak. Az emberekkel való
kapcsolatában vonzóvá tette egyéniségét szelid , megfontolt. der űs , mindenkihez jó.
sáqos, megértő , segítőkész lelkűlete. nagy tudása. talán lassú . de bölcs intézkedései .

Sok éven át egy Washington környéki szeminárium dogmatika tanára volt, rendjé 
nek pedig 1968 óta ismételten megválasztott tartományfőnöke. Megtlszteló bár nehéz
püspöki feladatát már nem a legjobb egészséggel. de mély hivatástudattal vállalta.
Iroda, .rezldencta", pénzalap nélkül a világ magyarságának gondja szakadt reá. Körül.
belül hétszer Járta végig Németország és Európa magyarságát. lelkigyakorlatokon, re-
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kollekciókon Irányitotta papságát. Ugyanezt tette Kanada, Mexikó, Venezuela, BrazIlla .
Argentina, Ausztrália magyarjai között ls . Amikor washingtoni szerzetes cellájába
hazaérkezett, levelek tömege. telefonüzenetek. kérelmek, újabb meghivások várták .

Aránylag egészségesen Indult el utolsó lelkipásztori útjára 1987. febr. 21-én. A né.
metországi Königsteinban részt vett a papi gyúlésen majd a nemzetközi cserk észtal ál
kozón. Itt lett rosszul, de még visszatért szállodájába, Kölnbe , ahol orvos ls rneqvlzs
gálta . Március 6-án éjszaka a szálloda személyezte élelmet, gyógyszert vitt neki, de
holtan találták. Halálát valószínúleg a cukorbajából adódó kóma és az azt követő sziv
gyengeség okozta.

Igy távozott körünkből oly váratlanul a .magyar világpüspök· . Temetése márc ius
14-én ugyanott folyt le, ahol f ölszentelt ék. Pio Laghl pápai nuncius (aki a szentelés i
szertartást ls vezette) két püspök társával celebrálta a temetési mls ét, amelyen kö
zel 50 pap vett részt . A szentbeszédet Orsy László jezsuita atya, a washingtoni Geor
getown Egyetem jogtanára, Irányi püspök személyes jóbarátja tartotta. A Mount 011
vet-I temetőben Végvári Vazul ferences atya vezet te a magyar szartart ást. a búcsú
szavakat Dr. Zalotay József atya mondotta . Végül pedig egyik hivő maroknyi magyar
földet hintett koporsójára .

Mlskolczy Kálmán Sch. P.

KONYVES TIBOR S. J.
(1916-1987)

Tibor testvérünk Budapesten született 191 6. október 21.én tisztviselő családból.
Egy öccse és egy leánytestvére volt. Vallásos nevelését ő ls. mint annyi sokan má
sok. Istenes lelk ű édesanyjától kapta .•Minden este anyám és mi gyermekek ott tér
depeltünk Szent Anna képe előtt, amelyiken a kis Szúzanya térde lt édesanyja előtt,

s fgy mondtuk el az esti imát. Ebbe, amikor már bencés gimnazista voltam. édesapánk
is bekapcsolódott" - írj a visszaemlékezésében .

A gimnázium négy alsó osztályát Tibor a budapesti bencéseknél végezte jó ered
ménnyel. A negyedik év után Motlsinszky , józsefvárosi káplán hatására kérte felvéte
lét az esztergomi kisszemináriumba . Itt újból a bencés glmnázlumba járt és ott ls
érettségizett jeles er edménnyel. Prefektusa Bécsbe, a Pázmáneumba akarta küldení.
de ő .bels ö suqallatra" a jezsuitákhoz jelentkezett. Bevallása szerlnr nagy hatással
voltak rá a P. Révay, P. Elsasser, P. Németh Károly által vezetett lelkigyakorlatok.
1934. júli us 30-án kezdte meg a novlcl átust .

A bölcselet két évét Budapesten. a harmadik évet Kassán végezte . Közben Ideg
gyengesége és egyéb betegsége miatt több hónapot töltött Nagykapornakon betegállo
mányban. A kalocsai és pécsi nevelői tev ékenység után Szegeden kezdi meg a teo
lógiai tanulmányokat és ott is szenteli pappá Hamvas Endre püspök 1946-ban. Papi
élete nem annyira felt ünö. Inkább jellegzetes : a század derekán élő , Magyarországon
tartózkodó [ezsulták . át laqos" sorsa.

Első beosztása Hódmezővásárhelyre szól : hittanár. 1948-at írtak ekkor, a magyar
országi felekezeti Iskolák államositásának évét . Egy. az áll amosítást nehezményező

beszéde miatt letartóztatták , pörbe fogták és öt évre el ls ítélték. Büntetését jó Ideig
a szegedi Csillag bör tönben , 11 katolikus pap és Ordas Lajos evangélikus püspök tár
saságában töltötte; később a váci fogházba szállították. A börtönben töltött Időről Igy
emlékezik meg : .Ezt életem legszebb szakaszának tartom ma ls" .

Szabadulása után nemsokára meghalt az édesapja . így Tiborra hárult ekkor már
beteges édesanyjának ellátása, gondozása. Ezt ls szivesen vállalta. s ácsok mellett
végzett segédmunkásI keresetéből éldegél tek.

1957-től a Szent Lajos templom sekrestyése lett, de a fizikai munkát ls tovább vé
gezte . Amint Irja : . Hagytam, hogy két bőrt ls húzzanak le r ólam". A hatvanas évek

101



vége felé a Budapest külsö- ferencvárosi Szent Kereszt templom pénzbeszedöle és
sekrestyése. Az ezzel járó sok Jövés-menés alaposan aláásta amúgy is gyenge egész
ségét, s 1976 tavaszán szlv infarktust kapott. Hamarosan nyugdijazták, de papi buzgó
ságból beteges állapota ellenére ls szívesen helyettesitett több helyen. Igy például
a budafok-belvárosi templomban éveken át rendszeresen gyóntatott, prédikált és mi
s ézett, 1985-től tüdőgyulladással. szivelégtelenséggel, ödémával sokszor hetek 19 kór
házi ell átáara szorult. Nagy öröm volt számára. hogy a küls ö-ferencv árost Szent Ke
reszt templomban még megünnepelhette hetvenedik születésnapját.

I:lete utolsó napjaiban egyik volt börtöntársa. vácegyházmegyei kanonok vette oltal
mába, és az ő segitségével örömmel járt a lakásától csak néhány lépésre levő temp
lomba a szentmise bemutatására. 1987 január közép én egészségi áll apota Ismét er ö
sen leromlott, és emiatt többek unszolására r ászanta magát, hogy kórházba vigyék ,
ahol január 21-én minden különösebb haláltusa nélkül meghalt.

Határozott. Imádságos , kedves, készséges alakját és példáját sokan őrzik emlé
kezetükben .

Confrater

PETROVICH EDE
(1898-1987)

A Tolna megyel Hőgyész községben született 1898. augusztus 7-én. Pécsett szen
telték pappá 1922-ben.

Szolgálati helyei: Segédlelkész Püspöknádasdon 1922-től 1923-lg. Németbolyban
1923 és 1926, Tolnán pedig 1926 és 1927 között . Hittanár Dombóváron 1927-től 1931-lg,
majd ugyancsak hittanárként múködött több mint ti zenhat éven keresztül a pécsi
Sz écheny] Gimnáziumban, s közben a püspöki tanítóképző pre fektusi tisztét is ellátta.
Ekkor alakult ki benne a meggyőződés, hogya hitoktatás eredményességét jelentésen
növelheti, ha az egyház kétezer éves történelméből a témának megfelelő epizódokat
emel kl. Módszerének helyességéről meggyőződve adta kl éppen 50 évvel ezelőtt, 1937
ben .Egyháztörténelml olvas ókönyv" clmú rnunkáját, mellyel hitoktató társainak is
nagy segitséget nyújtott. Az aránylag kis munka 40 fejezeté t történészl pontossággal
dolgozta fel, forráshivatkozásokkal is ellátva.

1945-ben a káptalani levéltár vezetője lett, sőt egy évig az eszterpomi püspöki ta
nít öképzö Intézet Igazgatója ls volt. t 948-tól a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban latint.
történelmet és hittant tanitott egészen 1959-lg, amikor nyugdí jba ment. 1957-től a püs
pöki levéltár gondozását látta el.

Petrovich Ede kiváló hittanár volt : maradandó hatást gyakorolt tanltványal gondol
kodásának, világnézetének és vallásos életének kialakulására.

Nyugdijba vonulása után elmélyültebben foglal kozhatott a korábban megkezdett
kutatómunkával. Kölföldi útjai során felkereste a legfontosabb lev éltárakat. Különösen
egy problérnak ör ragadta meg s foglalkoztatta élete végéig : a Nagy Lajos király által
1367-ben alapított első magyar egyetem, a pécsi egyetem máig is sok tekintetben tisz
tázatlan múltja. Rendkivüli pontossággal és aprólékos elemző munkával dolgozta fel egy
münchenl-kódexben levő beszédek anyagát . Később saját maga rektlfikálta korább l né
zet ét, s megállapltotta, hogy e beszédek nem a Nagy Lajos-féle egyet emen, hanem
a dominikánusok pécsi . studlum generale· -j án hangzottak el.

Petrovich Ede. ez a nagytudású pap. Krisztus Urunk alázatos, szerény és szegény
szolgája maradt haláláig. Nem szerette a rangokat, cimeket; nem szerette. ha sze
mélyét ű nnepe l t é k , dícs ért ék.

1972-ben szülőfalujában, Hőgyészen fényes aranymisét kívántak rendezni a tisz
teletére. Igen. igen, mondotta, aztán néhány héttel az aranymise előtt eltúnt. Svájcba
utazott a kapucinusok Rlgl-1 kolostorába. Ott kivánta aranymiséjét bemutatni a kolos
tor csendjében, - kettesben a szeretett mesterrel, Jézus Krisztussal.
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Otthona mégis mindig nyitva állt a hozzá fordulók, tanácsot, eligaz itást kérők

előtt. Talán a régi bölcsek iskoiájára emlékeztetett, ahogy többen is körülültük és
hallgattuk kérdéseinkre adott válaszát vagy éppen a maga t épel őd és ét. töprengését.

Hőgyészen, a családi sirboltban helyezték örök nyugalomra.
Paptestvérei

VÁLVI GUSZTÁV HUGO O. S. B,
(1908--1987)

Budapesten született 1908. január 22-én . Kőbányán járt gimnáz iumba, ahonnan szép
számmal kerültek kl hivatások a két világháború között, a kiváló hittanár keze alól.
I:rettségi után először matematlka-lizika szakból szere z tanári oklevelet a budapesti
Tudományegyetemen és csak ezután kéri fölvételét a Szent Benedek Rendbe. Erre az
időre esett a római vizitáclót követő rendi reform. s ő éppen ennek a szerzetesi életet
komolyabban vevő, szépszámú .retorm" -évfolyamnak lett aszenlora. dukt óra. 1935
ben szentelték pappá; Pannonhalmán lesz a főlgazgató jegyzője, helyettes házgondnok .
majd a növendékek spirituálisa és a noviciusok helyettes magisztere . A bencés lelki 
ség kialakítására töreksz ik, az elmélkedések mellett a rendi .nagyokkal" való foglal
kozásra buzdit és ad példát saját munkásságával.

1939---1943 között gimnáziumi tanár Kőszegen. A határmenti patinás múltú kisváros
számos szerzetesháza révén a lelki vezetésre is sok alkalmat nyúj tott . Mindenesetre
jó .t skola" vol t számára. 1943-1945 között tanár és diákotthoni rektor a szent hegyen.
ahová áthelyezi a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi központját és ahol a mene
kültek ezrei . köztük sok üldözött, találnak menedéket. Nemcsak elhelyezésükről gon
doskodik. még a folyosókat ls igénybe véve, hanem lelkükkel ls törődik. Jellemző a
helyzet re , hogy a diákotthonban még súlyos operációkat ls végre kellett hajtanI. I:le
téne k ezt a hősi korszakát nem kevé sbé mozgalmas és érdekes . s a maga nemében
páratlan kezdemé nyezés váltotta fel. 1945-től 1948-ig házfőnök és igazgató Csepelen .
A háború utolsó éveiben 70 ezer munkást foglalkoztató gyárvárosnak nincs középlsko
lája . A tanulöknak több min t egy óráig kell a Hl:Ven döcögniük Pestre. 1945 nyarán a
bencéseke t hívják Csepelre, hogy ott gimnáziumot alapitsanak. Egy hónapon belül
megszerve zi és megindítja a semmiből a csepeli Jedlik Ányos Gimnáz iumot. A hét
bencés és néhány világi tanárból álló tanári kar "cserkész" alapon kezdte el a mun
kát. Az el ső Időben a földre helyezett ágybetéteken aludtak, heteken át magunk is
töztünk. A rendtől kaptunk nyersanyagot. a gyártói pedig edényeket. Az első napokban
nem volt még cs ész énk, a különböző nagyságú fazekakból viszont volt egész soroza
tunk. Nekünk fiataloknak csészenagyságúak jutottak. de neki, mint legidősebbnek bi
zony literes fazékból kellett reggeilznle . Amikor a munkások megtudták , hogy nincs
semmink, megható módon siettek segítségünkre : volt aki egy használt szekrényt tolt
talicskán a házhoz, egy másik .gyárl" evőeszközeit ajánlotta fel nekünk. Az egyik hét
végén elfogyott a kenyerünk. Ismét cserkész szakácstudásunkat vettük elő. s mivel
grízünk volt bőségesen, jól kimértünk mindegyikünknek egy nagy merőkanállal. Termé
szetesen hamarosan kidagadt a fazékból olyannyira , hogy minden edényünket meg
tölthettük vele . Ettük is egy hétig a legkülönfélébb körítéssel. Mondanunk sem kell.
hogya csepeli ek is szivükbe zárták a bencéseket. mert a munkásgyerekek mellett esti
tanfolyamokon a felnőtteket ls tan ítottuk. részt vettünk a plébá niák lelkipásztori és a
község kul turális munkájában ls .

Az iskolák államosítása után 1950-lg Peste n végez lelkipásztori munkát, utána egy
évig templomigazgató Győrött, majd hét évig Csornán a prépostsági templomban . A
nehéz körülmények között ls föllendíti a lelki életet. s lelki gyermekei rnessztr öl ls
fölkeresik. 1958 és 1962 között gimnáziumi és diá kotthoni Igazgató Pannonhalmán.
1962-1978 között , 70 éves kor áig tanár Győrött. majd továbbra is ott marad mint a
Bencés templom fára dhatatlan lelkipásztora . Hétköznapokon is meghatározott ldöben
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tartja szentmiséit, s áll a gyónni akarók és tanácsot kérők rendelkezésére. Lelkive
zetői tevékenysége színte az egész országra kiterjedt .

Különös adottságai voltak, melyekkel jól tudott élni: mint tanár világosan magyará
zott, szerény eszközökkel is ügyesen szemléltetett. Allandóan múvelte magát. Besze
rezte a legmodernebb lelki irodalmat. Mindig szívesen segített a pasztorációban. (gy
1985 nyarán még Burgenlandban helyettesítette egyik plébános rendtársát.

Mint elöljáró fiatal rendtársaiban kedvet tudott kelteni különbözö ískolai és nevelői

feladatok elvégzésére, de a lelki vezetésre, lelkigyakorlatok, népmissziók tartására
is. Vonzó egyéniség volt.

Temetésére február 4-én, Gy őrött összesereglettek volt diákjai sót a jelenlegi cse
peli gimnázium Igazgatósága és a tantestület tagja í is.

Tulajdonképpen egy percig sem volt beteg: 1987. január 30-án, nyolcvanadik élet
évében ebéd közben rosszul lett, és ott, rendtársai közösségében pár percen belül
meg is halt. Másnap lelkigyakorlatot kellett volna kezdenie a növendékeknek Pannon
halmán. Utolsó Jeírt rnondata, amit íróasztalán találtak, egész életére jellemző: .A
szeretet olyan kincs, mely egyre több lesz, ha pazaroljuk! "

P. Galambos Iréneusz OSB

id. KATONA LAJOS
(1902-1987)

"letútja a veszprémi egyházmegye kis falujából, Dobáról indult el 1902. március
6-án. Először felsőlparl iskolát végzett; technológus, mozlm üszer ész volt. A bécsi Páz
máneumban tanult; 28 éves korában szentelték pappá Veszprémben; 1930. június 22-én.
Hittudományi doktorátust nem szerzett, bár blblikumból a doktori disszertációját el
fogadták. Hazát érve 1931-1933-lg káplán Fels öörs ön, s közben adminisztrátor Ajkán
1933-ban. Plébánosként szolgálta az Urat Ajkarendeken 1933--1940-lg és Városlődön

1940-1959-lg. Először h. esperes és tanfelügyelő a városlődi kerületben, majd esperes
1940 és 1959 között , Plébános Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony plébániáján 1959
1968-lg, majd Somlóvásárhelyen 1968-tól 1982-lg.

•Az Ifjúság szerelmese vagyok- - írta feljegyzéseiben, de nemcsak az Ifjúságé
volt, hanem a gyermekeké, a jegyeseké, a csaladok é. az öregeké és a betegeké ls.
Szerelmese volt a hiva tásának: a liturgiának, az áhitattal végzett szentmisének, a
sz ép szertartásoknak, a gyónásnak, az lsten Igéjének, a prédikációnak, a misszióknak.
Sok-sok feljegyzése, kötetei bizony ítják szorgalmát s azt, hogy milyen komolyan vette
küldetését. Ezért volt fontos egész életében az emberekkel való foglalkozás, akár a
régi egyesületi életben, akár az egyénileg végezte azt.

Múködésének minden helyszínén lelki forradalmat idézett elő, mert Jézus tanítását
sürgette: _Aki követni akar, tagadja meg magát. vegye vállára keresztjét és köves
sen: Boldog volt, amikor övéivei meg tudta értetni, hogy az ember a lelkét semmiért
sem adhatja el. Egyik-másik helyen elhanyagolt állapotban vette át a lelkipásztori
hajlékot, de amikor távoznia kellett, rendben adta át a plébániát és a templomot. Úgy
tatarozott, hogy abban a legfontosabb az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus, az oltár
nál szolgáló pap és hivek voltak.

Lelklségét legjobban két megjegyzése jellemzi : .A véremmel ls életet fakasztot
tam volnal" és .Felajánlom magamat a Szent Szívnek". Igényes volt önmagával, de
munkatársaival szemben ls. Mind a 18 káplánja tudta azt, hogya j ö Lajos bácsi első

sorban Krisztusnak elkötelezett pap, s érezték ezt a hivek ls, akik húségesen őrzik

emlékét.
Gy.G.

104


	Szolgálat / 76 – 1987/4
	Tartalomjegyzék
	Neveljünk az Úr szellemében
	Tanulmányok
	Németh József: A tanítványok Jézus iskolájában
	Rácz Imre: Vallásos nevelés és emberi teljesség
	Teleki Béla: Nevelési módszerek keresztény szemmel
	Cserháti Ferenc: Társas apostolkodás a világiakkal
	Fényesi Márk: Keresztény önnevelés
	Luc Aerens: Katekézis és megtérés
	Dicenti Gyula: Nevelő diploma nélkül

	Az Egyház szava
	A Zsinat ösvényein
	A pápa a Katolikus Nevelés Nemzetközi Hivatalához
	Testvéri üzenet

	Eszmék és események
	A VII. rendes püspöki szinódus: A világiak (Szabó F. – Tardy L.)
	Zarándok és főpásztor (Babos István)
	Meg akarsz gyógyulni? (Roger Etchegaray)
	A sivatag kivirágzik (Molnár Ottó)
	Lélekerősítő könyvek (R.)
	Levelesládánkból
	Levelek a missziókból
	Papi jubileumok

	Könyvszemle
	Engelbert Gross: Mit Schülern neu zur Sache kommen (Baranyi Imre)
	Mauriac önmagáról (Benkő Antal)
	John és Sheila Kippley: A természetes családtervezés művészete (Szabó–Alapy Emese)
	A család asztalára – Két OMC-könyv (Teleki Béla)
	Kisboldogasszony csillaga (Puskely Mária)

	Halottaink
	Dr. Póka György c. püspök (Eperjes Ernő)
	Dr. Irányi László Sch. P. c. püspök (Miskolczy Kálmán)
	Könyves Tibor S. J. (Confrater)
	Petrovich Ede (Paptestvérei)
	Vályi Gusztáv Hugó O. S. B. (Galambos Iréneusz)
	Id. Katona Lajos (Gy. G.)


