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ÉRTÉKREND ÉS ÉRTÉKRE NEVELŐDÉS

Amikor szerkesztő elődöm ezt a témakört tervbe vette, valószínűleg még
nem gondolt arra, hogy a Szolgálat 88. számának megjelenésekor az értékek
kérdése szinte nyílt sebévé válik a magyar léleknek. Ma már nemcsak az egész
jelenlegi emberiséget átjáró válságot és a saját nemzeti történelmünkben
végzett negyvenéves pusztítást sinyli meg a lelkünk, hanem a társadalmunk és
nemzetünk újjáépítésének aránytalanul nagy és nehézfeladata is bénítólag hat
ránk : nem tudjuk, milyen jövőre vagyunk egyáltalán képesek, és miért érdemes
lelkesednünk és erőfeszítést tennünk. Az értékválság kérdése úgyszólván mindenre kiterjed: az élet értelmére, a politikai pártokra, az ifjúságra, a családra,
a kimondott vagy adott szóra - minden nap egyre érezltetőbb módon a pénz
"értékére" ...
Bízunk abban, hogy amit ebben a Szolgálat-számban Krisztus szavából és
valamint az emberi bölcsesség kincseiből fel tudunk mutatni,
értékekre ráébresztő és ránevelő en ergiakén t asszimilálódik olvasóink életébe.
lelkiségéből,

Két legalapvetőbb és legfontosabb tanulmányunknak tartjuk: egyfelől Lelóczky Gyuláét (Róma) az evangéliumi értékrendről, másfelől BenkőAntalét
(Bécs) az értékek személyünkön belüli rendeződéséről. Morel Gyula (In IISbmck) az értékvilág sajátos mai problémáiból a legalapvetőbbet veszi szemügyre:az elvilágiasodást. A materializmus és a kereszténységproblémáspárbeszédéről, amelynek jegyében zajlottak a legutóbbi évtizedek, Szabó Ferenc
(Róma) ad részletes áttekintést. Mészáros István (Budapest) hazai nevelésügyünk elemzésével viszi át ezt a témát a konkrét mai és holnapi problémák
tem letére. (A szerzőnek aMETEM 1990. novemberi konferenciáján tartott
előadását közöljük.)
Keresztény lelkiségünk történetéből Szent Bernátot emeljük ki, aki 900
évvel ezelőtt született; a modem autonómia és értékrend kérdéséhez neki is
van szava. II. János Pál pápa és Kereszty Rókus (Irving; TX, USA) ímak róla.
Körképünkből, sajnos, részben kimaradt az "értékrenevelés" szempontja.
Inkább csak az "értékre való önnevelés" érvényesül, főleg LelóczJ...y és Benkő
atyák írásaiban. Eszes Éva óvónő előadása-írása az óvodások értékre neveléséhez ad szempontokat. (Rokon témát a Szolgálat 49. számában, 1981
húsvétján már tárgyalt Szőllősy Iulianna.)

A legutóbbi püspöki szinádust és a papnevelést több írásunk megvilágítja:
a szinódusi üzenet szövege, egypapi édesanya szinódusifelszólalása, Marczell
Mihály emlékezete, több magyar papnevelő nekrotágja. A szinódushoz kapcsolódik az új keleti törvénykönyv bemutatása, sőt bizonyos értelemben a
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romániai katolikus egyház helyz etének f elvázolása és a világiak lelkipásztori
alkalmazásának kérdése is, különös tekintettel Erdélyre. (Ez utóbbi írás szerzője Cserháti Ferenc m üncheni lelkész, aki a tanév elejétől karácsonyig lelki pásztorkodásttanított a gyulafehérvári szemináriumbon.]
>I< >I< >I<

KönYl'1llellékletünk most nincs; ezért m egengedhetjük magunknak, hogy
magát a lapot nagyobb terjedelemben állítsuk elő.
Azért is tettük ezt; mert egy-két kimaradt írást közölni szeretnénk, a jövő
számra pedig nem akarunk elmaradott anyago t hagyni. Jelenlegi formáj ában
ugyanis ez a 88. szám a Szolgálat utolsó száma.
A Szolgálat újabb sorozata új eimmel fog megjelenni 1991 húsvétján. A
Távlatok lesz, a hármas alcím pedig: Világnézet - lelkiség - kultúra
Újprofilunk bemutatását m ajd a húsvéti szám tartalmazza. Azt a számot mindenki ugyanúgy kapja, ahogy eddig a Szolgálatot kapta (hacsak közben ellenkező értelmű kérését el nem juttatja hozzánk). Az új számmal újabb kérdőívet
szándékozunk kiküldeni.

főcím

>I< >I< >I<

Ismét felhívjuk kedves olvasóink figyeimét a címzésben található jelzésekre, és kérjük, hogy a 85. oldalon olvasható közlemény segítségével azonosltsák a jelzés értelmét.
Akik intencióvállalást ajánlottak [el, szívleljék meg az ugyanott olvasható
megjegyzést, és ahhoz tartsák magukat.
Nyugati olvasóink esekkettalálnak a nekik címzett Szalgátatbon (akkor is,
ha esetleg nemrég küldtek anyagi támogatást, vagy lapunkat ajándékba kapják). A 85. oldalon közölt fontos megjegyzésiinket a valutahozzájárulással
kapcsolatban figyelmesen olvassák el.
>1<>1<>1<

Minden kedves Olvasónknak az Úr bőséges áldását kívánjuk az 1991-es
évre.

A
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szerkesztő

és a kiadó

TANULMÁNYOK
Lelóczky Gyula
GONDOLATOK JÉZUS EVANGÉLIUMÁNAK ERKÖLCSI
ÉRTÉKRENDJÉRŰL

Korai irodalmi emlék legtöbbünk számára Móricz Léf!Jl jó mindhal álig
c. regénye, ahol megható történet keretében olvassuk Nyilas Misi keserű
csalódását elóbb a gyer .nek-, majd a felnőtt-társadalomban. Élénken emlékszem saját döbbenetes felismerésemre tizennyolc éves koromban, amikor érettségi után bekerültem a felnőttek világába. Az ifjú ember nap nap
után látta munkahelyén az egymás 'fúr ás át", a könyöklést, a felfelé bajbókol ást, lefelé taposást, felismerte a munkatársak között kialakuló futó vagy
tartósabb szerelmi kalan dokat, figyelte, hogy pénzért mennyi aljasságra
hajlandó az ember, míg egy nap belényilalt a ráébredés, hogy mindez nem
új, mindezt Szent János már közel kétezer éve megfogalmazta: "Minden,
ami a világon van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége."
(Un 2,16) Ezek a világ alapvető "értékei".
Ez a körülöttünk és bennünk jelenlevő "világ" nem változik, jellernzöi,
megnyilvánulási formái ugyanazok minden évszázadban, csupán a sajátos
stílus meg a külső máz az, amit az egyes korok esetleg hozzáadnak. Mint
Ádám Az ember tragédiájában, mi is minden korban ugyanazokat a lehúzó
szenvedélyeket látjuk megnyilvánulni, mint az emberek tetteinek fő indítékait. De, ugyancsak mint Ádám, mi is halljuk az isteni szót: "Mondottam ,
ember: küzdj és bízva bízzál" - mi sem adhatjuk fel lemondóan a harcot,
mert az új Ádám, a Názáreti Jézus meghozza számunkra az új emberség
reményét. Tanításával, elsősorban a hegyi beszédben, új értékrendet adott
követőinek, halálával és feltámadásával pedig új hajnal virradt az emberre:
nem rabja többé a világ lehúzó erőinek, kiutat kapott a kátyúból, megkapta
a képességet, hogy mindennapi életében Jézus értékrendjét kövesse, azaz
hogy úgy éljen, mint maga Jézus. De ez a szabadság feladatot és küzdelmet
jelent - a mai kor, az ezredforduló fogyasztói társadalmának embere számára talán a régebbi korokénál még nagyobb feladatot és keményebb
küzdelmet.
"Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd
meg ök et a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a
világból való." (Jn 17,15-16). Benne vagyunk a világban , de az attól való
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szabadság megszerzésének és megőrzésének nem az a módja, hogy próbálunk elmenekülni beló1e. Az Atya mindig meg fog óvni tó1e bennünket,
ha kérjük, és együttmüködünk vele. A világ értékrendjének érvényesülését
szüntelenül tapasztaljuk már közvetlen környezetünkön belül is. A tömegkommunikációs eszközök révén pedig ez az értékrend ébrenlétünk minden
percében harsány színekkel, harsogó hangokkal bombázza érzékeinket.
Hírekkel, zenével, kitalált történetekkel, reklámokkal a "világ" szüntelen ül
befolyásolni próbál bennünket, valamire rá akar bírni: Így viselkedj, így
öltözz, ezt vedd meg, ezt tedd, ezt olvasd, ezt nézd! Úgyhogy teljes joggal
kérdezheti valaki: Van-e egyáltalán esélye a keresztény tanításnak a "világ"
ilyen méretű, nem szíínö, koncentrált támadásával szemben? Versenyképes-e Isten országa az "evilági várossal" szemben?
Isten országát nemcsak a kifejezetten vallásos tárgyú publikációk, adások építik, hanem minden, ami igazán emberi, szép és jó, valamilyen módon
erősíti azt. De ezek mellett tengernyi a szintén a szép és a jó vonzó köntösébe burkolt, de káros befolyású anyag is. Az üdvösségtörténet jelenlegi
szakaszában keveredik egymással a tiszta búza és a konkoly. Az alábbiakban
megvizsgáljuk néhány egymással szembeállított értékpárban egyrészt a
körülöttünk lévő, a modern tömegkommunikációs eszközök révén otthonainkba is betörő világ viselkedési normáit, másrészt a Jézus evangéliumában elénk állított keresztény magatartásformákat.
l.

Elsőnek lenni

minden áron - vállalni az utolsó helyet

Niccolö Machiavelli foglalta írásba először a minden skrupulus nélküli
hatalomra törésnek, azaz a hatalom megtartásának és növelésének minden
morális elvet figyelmen kívül hagyó, abszolút katekizmusát. AzA fejedelem
c. könyveeskéjében a hatalom bírása érdekében megengedettnek, sőt szükségesnek tartja a gyilkosságot, hazugságot vagy bármely más, erkölcsi törvényeket sértő magatartást. Kevesen vallják be, hogy tudatosan magukévá
teszik a könyvben foglalt elveket és gyakorlatot, de annál többen gyakorolják azokat - olyanok is, akik sosem hallottak Machiavelliről. S nemcsak
"fejedelmekre", azaz uralkodókra, diktátorokra, politikai vezetőkre és hadvezérekre áll ez, hanem azt az élet minden szintjén megvalósulni látjuk
tekintet nélkül fajra, nemre, nemzetiségre vagy vallásra. Híres, kisarkított
példákként említhetünk olyan szernélyiségeket, mint Caligula, Napoleon,
Hitler, Sztálin - vagy akár Szaddám Huszein, de megtaláljuk őket nemcsak
a történelemkönyvek vagy napilapok hasábjain, hanem közvetlen környezetünkben is. A csúcson lenni, első embernek lenni mindenki között, híressé, ismertté válni: ez a kísértés igen sok embert indít arra, hogy nemtelen,
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sőt kegyetlen, sőt gyilkos módszerekhez folyamodjék. Attól kezd ve, hogy
valaki rágalmazással kitúr valakit állásából, és ő kerül helyére, vagy hogy
valaki csalással megnyeri a sportbajnokságot vagy a politikai választást,
egész a haláltáborok és Gulagok felállításáig roppant széles skálája, ezernyi
változata van a hírért és hatalomért való aljas küzdelemnek.

Ezzel szemben Jézus elénk állítja az új teremtés cselekvésirányító normáját: "Foglald el az utolsó helyet!" (Lk 14,10) "Közöttetek ... a legnagyobb
legyen olyan, mintha a legkisebb volna , az elöljáró pedig, mintha szolga
volna. " (Lk 22,26) És példának saját magát állítja: "Úgy vagyok köztetek,
mintha a szolgátok volnék ." (Lk 22,27) "H a tehát én, az Úr és a Mester
megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát
adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg." (Jn 13,14-15)

Ez a magatartás nem morbid mazochizmus, nem is álszerénység. Az
alázat latin szava, humilitas, a humus szóból származik, ami term öföldet,
talajt jelent, és arra emlékeztet, hogy az alázat nem más, mint a valóság
talaján állás, realizmus, teremtmény voltunk elfogadása, míg a felfuvalkodottság, önteltség k épzelödésen és önámításen alapul csupán. Míg a
gőgj ében, felfuvalkodottságában az első helyet kereső ember önmaga iste ne, addig a helyes módon alázatos férfi vagy nő tudomásul veszi, hogy
teremtmény, és nem próbálja Isten helyét bitorolni. Jézus maga is megmutatja a főhelyekr ől szól ó példabeszédben (Lk 14,7-11), mennyire természetes józanságból és bölcsességből fakad a jól értelmezett szerénység: aki
magát megalázza, végül is maga jár jól. Bár a példabeszéd a mennyei
lakodalmas asztalra és tetteink örök jutalmazására is utal, első, közvetlen
értelmezésében a földi házigazd ától jövő megtiszteltetést és a vend égek
előtti kitüntetést juttatja kifeje zésre.
De az ilyen pusztán józan megfontol ásen alapuló viselke dé smód nem
lenne elégségesen megalap ozott és m éltó az Isten ors zága tagjai számá ra.
Mert ha csak azért szer ény valaki, hogy a házigazda feljebb adjon neki
helyet, akkor már megkapta jutalmát (vö. Mt 6,2.5.16). Ist en gyerme ke
számára alázatos magatartásra csak Jézus új parancsa ad elegendő ind ítékot: "Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást." (Jn
13,34) Csak ha szer étetb ől fakad, lehet az alázat igazi és autentikus. Csa k
annak, aki szetetetb ől akar szolgálni, hiteles a szerénysége, Csak aki igazi,
meleg együtt érzésbó1 mossa testv ére lábát, követi csakugyan J ézus példáját.
Az együttérzőszeretet szempontjáva l gazdagodott alázat viszont egyszerre
elveszti passzív jellegét, és pozitívelőjelet kap: nem a visszahúzódás, nem
a cselekvés félénk elutasítása jell emzi többé, hanem az embertársak közötti
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tevékeny, kezdeményező részvétellé válik, olyan tulajdonsággá, amely felkutatja az emberi szükséget, s azt cselekvő leleményes munkávalorvosolni
próbálja. Azaz a hiteles keresztény alázat - a csak magára gondoló, maga
szekerét egyre feljebb tolni igyekvő gőggel szemben - elsősorban magafelejtő szolgálat formájában valósul meg.
2. G)'Űlölet és bosszúállás - ellenségszeretet és megbocsátás
Ezt a két kisarkított pólust maga Jézus állította párhuzamba egymással
a hegyi beszédben, nem is egyszer, hanem egymás után háromszor, mintegy
hármas megvilágításban:
a) "H allott átok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl,
állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állíts ák
a törvényszék elé, aki haragot tart embertársávaJ." (Mt 5,21-22)
b) "H allottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig
azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal! Aki megüti a jobb
arcodat, annak tartsd oda a másikat is." (Mt 5,38-40)
c) "Hallottátok a parancsot: Szeresd embertársadat, és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és
imádkozzatok üldözőitekért!" (Mt 5,43-44)
Bizonyára tényként elfogadható az állítás, hogy a hatalomvágy után a
legtöbb szcnved ést és nyomorúságot a világon a bosszúállás okozza. A
Közel-Keleten vagy Észak-írországban a legtöbb tragikus incidens bevallottan megtorlás valami más korábbi véres eseményért. Az olaszországi
maffia ismert vendetta-törvénye évszázadok óta egész napjainkig számtalan
ember erőszakos halálát okozza, míg a nagyvárosok mai rablóbanda-háborúiban évente százával halnak meg tizenéves fiatalok. Véres bosszú elő
fordul egyes emberek között is, de a bosszúállás sokkal gyakrabban a szavak
tőrével történik, mely sok esetben fájdalmasabb sebet ejthet, mint az acélpenge . És talán ennél is ártalmasabb a szótlanság fegyvere. Szomszédok,
rokonok néha évekig nem beszélnek egymással valóságos vagy vélt sérelmek
miatt. Tulajdonképpen ez is egy fajtája a gyilkosságnak, rnert azt jelenti:
számomra te meghaltál, nem létezel. Aztán ott van, mint bosszú lehetősége,
az ártani akarás sokféle formája, ami lehet névtelen feljelentés, rágalmazás,
tulajdonrongálás vagy a rosszakarat más megnyilvánulása. Az emberi elme
igen találékony a rosszban.
S a bosszúállás végtelen árjával szemben ott áll előttünk a nemcsak
értetlens égböl, de bosszúból is ártatlanul keresztre szege zett Jézus, amint
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hóhéraiért imádkozik: "A tyám, bocsáss meg nekik , hisz nem tudják, mit
tesznek!" (Lk 23,34) A megtorlásból szár mazó értelmetlen szenvedés kiáltó
szóval mondja: egyedül a megbocsátás az ésszerű út, egyedül a sérelmek
nagylelkű feledése vezet ki a retorzió vég nélküli ördögi k öréből. A pusztán
emberi bölcsesség is a megbocsátás ésszerűsége mellett tanúskodik. A megbocsátás ajánlását megtaláljuk már a Jézus előtti időkben is: "Ne légy
bosszúálló, és ne gyú1ölködj néped fiaival! " (Lev 19,18) ''Ha ellenséged éhes,
adj neki kenyeret, hogyha meg szomjas, adjál neki vizet! " (Péld 25,21) Természetesen a megbocsátás nem azonos a gyengeségből fakadó engedékenységgel. A nevelő szándékú büntetésre szükség lehet; a szülő büntetheti engedetlen gyermekét, a törvény büntetheti a bűnözőt. De a szülönek, nevelő
nek, bírónak is szüntelenül vizsgálnia kell önmagát, hogy döntéseiben az
igazságosság nevében kimért büntetés indítéka ne bosszúvágy legyen.
A vallásos ember számára a nagylelkűség, hogy megbocsásson annak,
érte, kétszeresen is méltányos. J ézus példabeszéde a szívtelen szolgáról (Mt 18,21-35) nemcsak azt mutatja, hogy a puszta igazságosság mérc éj ével m érve meg kell bocsátanunk az "ellenünk vétkezőknek", hisz
mi is megbocsátásban részesülünk Isten rész éről, de utal a két adósság kő
zötti összehasonlíthatatlan különbségre is: amivel embertársunk tartozhat
nekünk, eltörpül az adósság mellett, ami bennünket terhel bűneink miatt,
Szent Pál mélyen átérezte saját adósságát Isten felé , aki "megbocsátotta
minden bűnünket" (beleértve Saul egyházüldözését is), vagyis az "ellenünk
szóló adóslevelet eltörölte" és "a keresztre szegezte" (Kol 2,13.14): Jézusnak, az Isten Fiának az élete bűneink ára, ezzel tartozunk Istennek. Ezért
buzdítja megbocsátásra a kolosszeieket: "Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogy az
Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak!" (Kol 3,13; vö.
Ef 4,32.)
akitől sérelem

Jézus azonban tovább megy, többet követel, m ércéje ennél is magasabb.
Nem elég egyszer, kétszer, vagy akár néhányszor is megbocsátani: "hetvenszer hétszer" kell megbocsátani tudnunk (Mt 18,22). Nem elég megbocsátani és elfelejteni: szeretni kell ellenségünket, és imádkoznunk kell
érte. Ne felejtsük el, hogy a kereszten kínzóiért imádkozó Jézus beszél így
tanítványaihoz: "Úgy szeress étek egymást, ahogy én szerettelek titeket!" Az
ellenségeiért imádkozó Jézus példája, tehát ismét a szerétet a végső mérce.
Úgy kell megbocsátanunk, ahogy maga J ézus, ahogy maga Isten megbocsát.
Azt pedig tudjuk, hogy Isten "irgalma örökké tart" (Zsolt 136).
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De miféle szeretetröl van is itt szó? Lehetséges-e ragaszkodó, átérzett
szeretettel szeretni a bennünket gyül ölő ellenséget? Lehetetlent Jézus nem
kíván tőlünk. A Szentírás itt (Mt 5,44) az agapé szót használja, ami sem a
családon belüli, gyermekek és sz ülők köz ött fennálló szeretetkapcsolatot
nem jelenti, sem a szerelmespár vagy a házastársak egymás iránti szerelmét,
sem pedig valaki érzéseit barátai iránt, hanem azt a legyőzhetetlen jóakaratot, amely, nem törődve a kapott sérelmekkel, mindig csak a másik javát
akarja. Tehát nem valami érzelemről van szó, hanem egy akarati magatartásról, amely nem ártani akar a másiknak, hanem annak javát keresi.
Gyakorlati pszichológia és pedagógia is van Jézus ama parancsában, hogy
imádkozzunk ellenségeinkért: akiért imádkozunk, azt már nem tudjuk
igazán gyűlölni. Amikor az addig ökölbe szorult két kéz lassan imára
kulcsolódik össze, a szív is szégyenleni fogja haragját.
Ez az agapé-fajta szeretet el akar kerülni minden erőszakot is. Jézus
tanítása az erőszak kizárásáról ma aktuálisabb, mint valaha. Bár korunk
civilizáltnak tartja magát, legjobban mégis az ököljog imponál neki. Egyetlen korban sem lett annyi ember gyilkosság áldozata, mint ma; a sokféle
irányzatú terrorizmus könyörtelenül szedi áldozatait ártatlan emberek között; a szadizmus beteges formái sohasem voltak olyan gyakoriak, mint
napjainkban; alig van nagyobb város, amelynek elhagyatottabb utcáin este
biztonságban végigmehetne a járókelő; s az emberiség káprázatos leleményességgel találja ki a pusztítóbbnál pusztítóbb fegyvereket. A mozik
játékfilmjei egymástlicitálják túl, melyik története tud több halottat produkálni, melyik tudja az erőszakos küzdelmet, kínzást, gyilkosságot elrettentöbben bemutatni.
Ebben az erőszakos korban idegenebbül, de ugyanakkor aktuálisabban
is hangzik Jézus szava, mint valaha: "Ne szálljatok szembe a gonosszal! Aki
megüti jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!" ( Mt 5,38-4D) Csakugyan: mintha egy más világból érkezne ez az üzenet. Jézus az önmagától
és társadalomtól elidegenedett embert ismét embertársa testvérévé, Káint
testvére őrzőjévé akarja tenni. Annak a tanításnak az érvényét, amelyet a
magyar népi bölcsesség ezzel a mondással fejez ki: "Aki megdob kővel,
dobd vissza kenyérrel", egy-egy erőszak nélküli forradalom sikere minden
elméleti érvnél hatásosabban bizonyítja. Gandhi békés küzdelme India
függetlenségéért, Martin Luther King erőszakot kerülő harca az amerikai
négerek szabadságáért vagy a vér nélküli 1989-es magyar forradalom azt
mutatja, hogy fegyver nélkül állni az elnyomó elé nagyobb bátorságot,
hosszabb ideig tartó kiállást és így nagyobb türelmet is igényel , de hosszú
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t ávon talán tartósabb eredményhez vezet, mert ez az eredmény nem mások
elpusztítása által, hanem kölcsönös megegyezéssel szülctcu meg. Az ellenségszeretet és az erőszak szándékos kerülése szorosan összefügg egymással.
Azt jelenti ugyanis ez a rnagatart ásmód, hogy valaki nagyon szereti övéit,
népét, és értük komoly áldozatokat is hajlandó vállalni, de azok javát
mégsem az elnyomó megsemmisítése révén próbálja szolgálni, s ezért a
végsőkig elmegy annak érdekében, hogy erőszak alkalmazására ne kerüljön
sor. A pusztán békés eszközök alkalmazásának ez a v égsőkig való megkísérlése nem azonos a totális pacifizmussal és a fegyverhasználat abszolút
tiltásával. Az övéinek szeretete és áldozatos szolgálata, azok életének és
érdekeinek a megvédése néha a kollektív önvédelem és a honvédelem
fegyveres formáit is megkívánja. Jézus nemcsak a saját békéjét akarta adni
tanítványainak (vö. Jn 14,27), nemcsak megtiltotta tanítványainak a kard
használatát (Mt 26,52), de azt is állította, hogy kardot hozott a földre (Mt
10,34), és - hogy Atyja házának szentségét megőrizze - maga űzte ki az
árusokat a templomból, és asztalaikat felforgana (Mt 21,12).
Az erőszaktól való tartózkodás fő indítéka az emberi élet iránti tisztelet.
Ennek a tiszteletnek meg kell nyilvánulnia az élet minden korszakával és
minden formájával szemben, az ember egzisztenciájanak első pillanatától
kezdve a természetes halál bekövetkeztéig. Ez az alapelv kategórikusan
kizárja a terhesség megszakításának, az öngyilkosságnak és az eutanázianak
bármilyen módját. Csak Isten határozhatja meg, hogy az Isten adta földi
életnek mikor legyen vége a földön.
3. Minden kötöttségtól szabad nemi élet - állapotbeli testi és lelki
tisztaság
Korunkat sokan úgy jellemzik, mint amely felszabadította az embereket
az előítéletektől és az azokból származó béklyóktól a nemiséggel kapcsolatban. Nem volt korszak a történelemben, amely nagyobb szabadságot
és szabadosságot tett volna lehetövé ezen a téren. Az emberiség teneiben
mindig is engedékenyebb volt, rnint szavaiban. Voltak kifejezetten romlott
korok is, mint a hanyatló Római Birodalom vagy a reneszánsz. De a múltban
azért minden társadalomnak megvoltak a maga erkölcsi normái, és azok
nem követése a közvélemény által mint rossz volt elkönyvelve. Ezzel szemben a mai pluralista társadalomban az erkölcstelenség arra tart igényt, hogy
a társadalmilag elfogadott, normális, sőt jó viselkedésmód státusát kapja
meg az alapvető emberi szabadságjogok nevében. A pornográfia nemcsak
elárasztja az újságárus pavilonokat, mozivásznakat, a tévé képernyőjét, de
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rnint normális szórakoz ás, ismeretterjesztés, sőt míívészi kifejezésmód akar
helyet kapni a társadalom életében. A házasságon kívüli együttélés és a
szabad szerelem mindennapos valóság, a felbomlott házasságok száma
nagyobb , rnint az egész életen át tartók é, a prostitúció sok országban
normális üzletágnak és megélhetési módnak számít, a homoszexuális kapcsolat nem tabu többé, hanem "a ltern atív életforma". A katolikus egyház
által képviselt normákat a nemiséggel kapcsolatban a társadalom nagy
része úgy tekinti, mint idejüket rnúltbetarth átatlan szabályokat, melyeknek
semmi közük a valóságos élethez.
A nemiség annyira az ember személyes életéhez tartozik, és a nemi életnek annyira személyes kapcsolaton kell hogy alapulnia, hogy a személytől
függetlenített szexualitás - akár pornográfia, akár prostitúció formájában
- emberhez nem méltó, embert lealacsonyító magatartásnak minősül. A
puszta hedonizmus bármely moralitás mércéj ével mérve is erkölcstelen, s
ennyit mindcnki, akiben csak minimális erkölcsi érzék is van, képes belátni,
függetlenül attól, hogy vallásos-e vagy sem. Az is kétségtelen, hogy a nemi
életet nem lehet elvonatkoztatni két ember szerelmétől; a nemi kapcsolatnak igaz szerelern megnyilvánulásának és beteljesedésének kell lennie.
Fordítva viszont nem érvényes az állítás: szerelem érzésének nem kell

szükségképpen nemi kapcsolatban végződnie. Éppen itt van a modern kor
tévedése: manapság meglehetős általánosan elfogadott az a vélemény, hogy
a szerelem érzése parancs, amelynek nem szabad ellenállni, amelynek
minden áron, házastársi hűtlenség vagy válás árán is, szexuális szinten is ki
kell fejezödnie. Mivel pedig minden normális férfi vagy nő élete során
többször lehet más és más személybe szerelmes, évek során az ember
szerelmi kalandok egész sorozatát élheti meg. Ez a vélemény kizárja a
házastársi hűség vagy állapotbeli hűség köteImét (köteles voltát) vagy akár
értékét is. Pedig amennyire összetartozik a szexualitás és a szerelem,
annyira hozzátartozik ehhez a kettőhöz a hűség eleme is.
A hűség elsősorban Isten tulajdonsága, s az embernek saját hűségében
magát Istent, Istennek népéhez való hűség ér kell utánoznia. Ilyen hűségben
élni pusztán emberi erővel lehetetlen lenne; Isten kegyelmével viszont
nemcsak lehetséges, de egyúttal a tartós boldogság forrása is, mind a
keresztény házasság, mind a cölibátus formájában. A házasság a hűséges
szerelem szentsége, míg az Isten országáért vállalt cölibátus vagy szüzi
életforma a Jézusban hozzánk eljött Isten hűséges szerelmének osztatlan
szívvel való elfogadása és viszonzása, A keresztény házasság és a keresztény
nem házas életforma kölcs önösen egymásra vannak utalva, kölcsönösen
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kiegészítik egymást. M íg a házast ár sak mind ennapi é letükben Krisztus és
az Egyh áz közötti szerelmi kap csolat ot szimbolizáljá k, gyerme keikben pedig enne k a sze rele mnek a tcrrn ékenys ég ét je lenítik meg, a pap vagy szer zet es földi társtalanságában Krisztusn ak mint az Egyház jegyesének eljöve telét, a parúziát hűségesen vár ó szűzi Egyházat , a menyasszonyt teszi
láthat óvá. így a két életforma az üdvösségtörténet jelen sza kaszában élő
Egyház kettős állapotának jelképe: bár megváltottságunk be fejezett tény,
mégis, ugyanakkor hátra van még a tökéletes bet eljesedés; egésze n meg
vagyunk váltva , de megváltottságunkat most még nem láthatjuk, nem tapasztalhatjuk meg teljesen; egyszerre élünk megváltottságun k, Istennel való
békénk, barátságunk, Istenben laká sunk örö mébe n, és az Isten színró1
színre látása utáni vágyakozásban. A két életforma mind egyikc int és a másik
számára: a házas kereszt ények Isten szerelmes terve beteljesedett voltára
emlékeztetik a magányosokat; a cölibátus állapotában él ők J ézus vár t, végső
eljövetelére és a jövendób en bck ö vetkczendő, előtt ünk á lló dicsőségr e
figyelmeztetik a házasokat.

4. Saját vagy mások érdekében korlátlanul hazudni - az igazságot
mondani és igazságban élni minden áron
Ismét a hegyi beszédben tanította J ézus: "Hallottátok ezt a régieknek

sz óló parancsot, is: Ne esküdjetek hamisan! . .. Én pedig azt mondom
nektek: ... így beszéljetek inkább: az igen legyen igen , a nem legyen nem!"
(Mt 5,33-34.37) J ézus szavaiban a kimondott állítás az eskütét elr e vonatkozik, de az állítás mögött az igazmondás köt elességén ek kérdése van jelen.
Ha a régi törvény csak a hazugságra vonatkozó esküt tiltotta meg, J ézus
mindenfajta esküt megtilt azzal a megfontolással, hogy tanít ványai k özött
ne legyen soha szükség esküre, annyira magától értetődő legyen , hogy
mindig az igazat mondj ák.

Szint én Machiavclli fogalm azta meg az államigazgatásnak azt az elvét,
mely szerint egy or szág vezetőjének fő felad ata a szimulác ió és a dis szimuláció: azt a benyomást kelt eni másokb an , hogy az ország na k nagy titk os
erőforrásai vannak, bár azok valójáb an nincsenek meg, viszont nem mutatni
a valóban meglevő (katonai) erőt. Persze kicsiben ugyanezt teszi játék
közben a kártyajátékos is. Ha ellenfeleivel szemben a maga biztonsága
érdekében az államnak szüksége is van titoktartásra, és nem kell e1árulnia
sem erejét, sem gyenge pontj ait, egyes embere k és bar átok között ugyanez
az alapállás nem állhat fenn . Az ernber azt az adottságá t, hogy gondolatait,
értesüléseit szóban vagy írásban másokkal közölni tudj a, arra kap ta, hogy
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a valóság és igazság továbbadásával hidakat építsen embertársai felé. Az
emberi szó hivatása, hogy az igazat és jót közvetítse.
Talán egyetlen értékkel sem élt vissza az ember annyira, mint a szó
ajándékával és a beszéd képességével. Szavai által az ember nagyon sokszor
nem hidat épít embertársai felé, hanem inkább válaszfalakat, nem közvetíti.
hanem elrejti az igazságot, az emberek testvéri közösséget nem építi, hanem
rombolja. Századunk több politikai rendszert is látott, amely teljes egészében hazugságon alapult, amelyben könyv, újság, rádió nap nap után
évtizedeken át szinte kizárólag valótlanságokat közölt, amelynek uralma
alatt a világ népessége jelentős hányadának állandóan a hazugság légkörében kellett élnie, s az egyszerű túlélés érdekében minden egyes polgárnak is szüntelenül hazudnia kellett szavaival, mosolyával, tapsával. De
ezt korántsem kell úgy érteni, mintha a szabad társadalmakat elkerülné a
hazugság . A piacgazdálkodás egyik negatív sajátsága, hogy a szabadsággal
visszaélve, rábeszéléssel, reklámokkal, híreszteléssel nagyon sokan jónak
mondják asilányat, fehérnek a feketét, igaznak azt, ami koholt, és szépnek
azt, ami csúf.
Hazudni nemcsak szavakkal lehet, hanem viselkedéssel is. Emiatt nevezte Jézus a farizeusokat képmutatóknak, és hasonlította őket "fehérre
meszelt sírokhoz", "amelyek kívülről szépeknek látszanak, de belülről tele
vannak ... undoksággal" (Lk 23,27). Vannak emberek, akiknek egész élete
hazugság, és ha valaki sokáig hazudik életével másoknak, végül még maga
is elhiszi, hogy a máz az ő igazi énje. Teljes megtérésre van szükség ahhoz,
hogy az ilyen ember szembe tudjon nézni igazi önmagával, és felfedezze,
kicsoda és milyen is ő valójában. Mert aki hazugságban él, az nem is él
tulajdonképpen. Csak a valóság létezik, azon kívül nincsen semmi, minden
egyéb káprázat csupán. Csak amikor hajlandó elfogadni és vallani az igazságot, kezd az ember igazán élni. Viszont a teremtés minden részigazsága
és esetleges valósága végső soron azon alapul, aki magának a "Vagyok, aki
vagyok" nevet adta.
Isten, aki az örökkévalóság időnkívüliségében egyszerűen van, és a lét
teljes gazdagságát magában hordja, ez az Isten az abszolút valóság, minden
igazság szikla alapja. S mint az egész lét, úgy minden emberi szó igazsága
is ennek az Istennek az örökkévalóságban kimondott egyetlen Szava, az
örök Ige függvénye. Ezért állíthatja magáról a megtestesült Ige, Jézus
Krisztus: "Én vagyok . .. az igazság." (Jn 14,5) Ennek a Szónak az abszolút
igazságából részesedik minden igaz emberi szó, minden igazságban élő
ember. Míg a hamis ember eltaszítja magát ettől a végső Valóságtól, és
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bebörtönzi magát a nemlét sötétségébe, az igaz embert ez az Igazság
szabaddá teszi (vö. Jn 8,32).

5. Telhetetlenül vagyont harácsol ni - lsten szegényeként megelégedni
azzal, ami szükséges
Míg Jézus alig beszél a lopásról vagy javak másféle eltulajdonftás áról,
gyakran szól a gazdagság vesz élyeiről, és országa örököseinek mondja a
lelki szegényeket (vö. Mt 5,3). A Máténál radikálisabb Lukács-evangéliumban Jézus min ős ítés nélkül egyszerűen a szegényeket nevezi boldogoknak, és a gazdagokat keményen megfenyíti (Lk 6,20.24).
A történelem során sem a gazdagság és fényűzés nem ért el olyan
rnéretcket, mint ma, sem a szegénység, éhezés és nyomor nem taszított
annyira m élyre és olyan tömegekben embereket, mint napjainkban. Tény,
hogy sok gazdag ember felelősségtudattalés szociális érzékkel kezeli vagyonát abban a helyes meggyőződésben, hogy nagyobb tőkével olyan, a társadalomnak hasznos intézményeket lehet létrehozni, amelyekre kisemberek
vagyonkái elégtelenek lennének. De talán ezeknél a lelkiismeretes gazdagoknál még nagyobb szárnú az olyan pénzes ember, aki tobzódik a jólétben,
sötét üzletekkel értelmetlenül halmozza vagy esztelen költekezéssel féktelenül fecsérli a milliókat. Az ilyenekre vonatkozik Jézus figyelmeztetése,
hogy nehéz a gazdagoknak bejutni a mennyek országába (Mt 19,23-24), az
ilyenek ellen fakad ki Jakab apostol keserű szavakkal (Jak 5,1-6). Önmagában is balgaság millió dolláros karórát viselni, vagy harminc Rolls
Royce kocsit tartani; de égbekiáltó bűn így élni akkor, amikor az emberiség
nagyobbik része leírhatatlan nyomorban sínylődik. Mert mint Isten nagy
családjának tagjai felelősek vagyunk egymásért, a tó1ünk talán távol, a
harmadik világban nyomorgó testvéreinkért is, és ki-ki tehetősége szerint
felelős.

Isten a világ természeti kincseit az emberiségre bízta (lásd Ter 1,28-30),
hogy azokkal sáfárkodjék, azokat szükséglctei szerint használja. Igaz, hogy
az egyes ember magántulajdon formájában részesedik a föld javaiból; de a
magántulajdon birtoklásának joga, bár szent, nem abszolút. A gazdagnak
és a jómódúnak kötelessége komoly áldozatokkal segíteni a nyomorgókat.
A kalkuttai Teréz anya egyik Amerikában tartott előadásának a mottója
volt, hogy nem elég a feleslegből adni - úgy kell adni, hogy az fájjon. Az
éhezőnek juttatott étel, a hajléktalannak juttatott lakóhely nem könyöradomány, hanem az ember legala pvctöbb jogainak a tiszteletben tartása. A
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személy emberi méltóságból fakadó joga nem pusztán a létminimumon való
tengődés, hanem az emberhez méltó élet.
Amikor Jézus magát az éhezövel, ruhátlannal, beteggel azonosítja (Mt
25,31-46), az nem pusztán egy jó ember mély együttérzésének kifejezése
megható költői képben, hanem Isten Fiának figyelmeztetése minden korok
minden emberéhez, melyet halálos komolyan kell venni. Kommentárként
is olvashatjuk a világítéletről szóló példabeszédet a főparancs második
feléhez: "Szeresd ernbcrtársaidat, mint saját magadat" (Lk 10,27), mintegy
további válaszként a kérdésre: "Kit tekintse k embertársamnak?" (Lk 10,29)
Az igazságosság követelménye és a szeretet nem választható el egymástól.
Jézus tanításában minden problémára a választ a találékony szeretet adja
meg. A szeretet szívünk csalhatatlan iránytűje, amellyel mindig megállapíthatjuk a helyes irányt. Mi is - arra a kérdésre, mit tehetünk ténylegesen,
gyakorlatilag a közelben és távolban éhező, nyomorgó testvéreinkért - a
választ úgy fogjuk legbiztosabban rncgtalálni, ha a szívünkben levő jézusi
szerétetet kérdezzük meg.

***
Jézus azért jött hozzánk, hogy örömét megossza velünk: "... hogy az én
örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök." (Jn 15,11)
Parancsaival, jótanácsaival nem nehezebbé, hanem elviselhetőbbé, emberibbé akarja tenni életünket. Ha a nekünk adott erkölcsi értékrend
követése komoly erőfeszítést jelent is számunkra, az mindig könnyü teher
és pontosan ránk, erőinkhez szabott iga marad (vö. Mt 11,30), mert "a
nekünk ajándékozott Szeritlélekkel kiáradt szívünkbe Isten szeretetc"
(Róm 5,5); azt pedig tudjuk, hogy a szer étet "rnindcnt eltűr, . . . mindent
remél, mindent elvisel" (IKor 13,7).
Kereszty Rókus
SZENT BERNÁT ÉS A MODERN AUTONÓM EMBER
Az elterjedt történeti értékelés szerint Bernát a patrisztikus teológiai
hagyomány egyik utolsó és talán legnagyobb kőzépkori képviselője; de
ugyanakkor értetlenül áll a korai skolasztikában megnyilvánuló új szellemű
teológiával szemben. Ez a nézet azonban meglehetősen egyoldalú és felületes. Igaz, hogy Bernát megismerte és megemésztette a patrisztika teológiáját; nemcsak Ágoston és Nagy Szcnt Gergely, hanem Origenész és
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Nisszai Szent G ergely gondolatvilágából is bőven merített, és mindcbb öl a
sajá t élményvilágán átszúrt és a végső elve kig átgondolt egyéni szintézist
teremten. Az is igaz, hogy az Abcl árdban jelentkező mod ern teológiai
racion alizmu s veszélyét gyorsan felismerte, s szelleme és tolla mind en
er ejével ellene fordult.
Ugyanakkor azonban Bernát maga is az autonóm, az egyéni szubjektivirást ért ékelő modern ember előfutára; önmagában éli meg és győzi
le a modern ember kísértéseit. Tudjuk, hogy CIteaux-ba lép ését a világi
tanulmányokhoz való ragaszkodás, a "studium litterarurn" és az "amor
scientiae saecularis" majdnem megakadályozta. l M űveiben vissza-visszat érő téma az öncélú tudás és a tudásának hiú dicsőségében sütk érezö bűn ös
leleplezése. Bevallja , hogy saját (nem a szentatyákt ól vett) vélem énye szerint Lucifer is az autonóm, isteni tudás me~kívánásávalvétkezett (Hum 3136; Retr: III, 41-44; 15; I. Nov3,1: V,311). - Talán ez a szem élyes vonzódás
az önc élú tudás, az egyén szabadságát és ragyogását kereső el őren e szánsz
életideál iránt magyarázza meg, miért fordul Bernát megt érés é ut án olyan
szenvedélyesen az autonómia és a szubjektivizmus veszélyei ellen .
Mindezek előrebocsátása, reméljük, megmutatta, hogy érde mes megkérdeznünk Bernátot: milyen választ ad annak a mai embernek, aki Iélt ékenyen óvja szellemi autonómiáját és szabadságát, de ugyanakkor lemondott
arról, hogy megtalálja az élet értelmét; hiszen úgy gondolja, hogy a szédítő
méretű kozmoszt ideg en , végső fokon az emberiség pusztulását okozó rid eg
törvények korrn ányozzák, vagy éppen semmi sem kormányozza, han em a
világegyetem csupán értelmetlen véletlenek összjátéka; istenfogalma nem
több, mint egy állítólagos erkölcsi rossztól távol tartó, félelm etes bíró kép zete; embertársaiv al meghasonlott, mivel mindenkiben csak vet élytársat, ilIetve saját boldogságának eszközét látja; de legfőképpen megh ason lott önmagával, mivel a vágyak, szenvedé lyck és saját tettei darabokra szaggan ák,
ifjúsága legszebb álmai val, jobbik énjé vel szembefordították ?
Ha az ilyenfajta e mbe r kezébe venn é Bernát írásait , akko r az t olvasná,
hogy a világmindenséget és annak törvényeit nem a véletlenek érthe te tlen
láncolata, de még csak nem is egy rideg Legfelsőbb Értelem, han em a
legszabadabb Személyes Szeretet alkotta és kormányozza, ő a "creatrix et
guberna trix universitatis" (Dil 35: III, 149). Ez a Személyes Szer ct et a
Szcnth áromság, akit az önmagáéból önmagának semmit meg nem tart ó
tök élet es szerc tet tart össze és tesz egy Istenné:
Senkinek se tűnjön értelmetlennek az, amit mondtam, hogy ti.
Isten is törvény alapján él, hiszen ez a törvény nem más, mint a
szc rc tc t. Ugyan rm őrzi meg ebbe n a legmagasabb és boldog
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Háromságban ezt a legmagasabb és kimondhatatlan egységet, ha
nem a szeretet? A szeretet tehát törvény, éspedig az Ur törvénye,
amely a Háromságot valamiképpen egységbe foglalja és egybeköti
a béke kötelékében. (Uo.)
Ha ezt hittel elfogadjuk, akaratunkat az lsten akaratának alávetjük, és
szeretni kezdjük a Szeretetet, akkor egyszerre az egész teremtés megmutatja igazi valóságát, és szolgálni kezdi az embert: maga a világ, amelyet
rniatta teremtettek, csodálatos módon hozzá alakul. "Minden leveti hamis
külsejét, s mintegy saját természetes alakjában kezdi a javát szolgálni,
fölismervén urát, akinek szolgálatára teremtetett." (SC 21,6: 1,125-126)
Nemcsak az anyagi teremtés, de minden esemény, még az is, ami fájdalmat
okoz, sőt még megbánt bűneink is a mi javunkat kezdik szolgálni abban a
mértékben, amennyiben mindenben felismerjük és viszonozzuk az lsten
megbocsát ó, önmagával és embertársainkkal egyesítő végtelen szeretetét.
Akkor el tudjuk fogadni Danténak Bernátot visszhangzó sorait arról, hogy
a végső valóság a Szeretet, "mely mozgat napot, holdat és minden csillagot".
Annak, aki a fentiekre azzal válaszolna, hogy mindez igen szép és
de vágyálom, nem valóság, Bernát valószínűleg azt ajánlaná,
nézzen önmagába. Tudniillik Istent a szentatyák és Bernát szerint csak az
ismeri meg, aki önmaga valóságát megismeri, és lelke Istenhez való hasonlóságát megtartotta vagy visszanyerte. Mivel lsten képmásai vagyunk, csak
önmagunk tükrében ismerjük meg az Iste nt, Az eltorzult tükör pedig nem
a valóságos Istent ismerteti meg velünk, hanem bálványképet farag a maga
számára: a bűnében megrögzött ember Istent csak mint bosszúálló vagy az
igazságtalanság előtt szemet húnyó bírót tudja elképzelni (vagy elvetni), de
képtelen a valóságos Istent felfogni, aki egyszerre igazság és irgalom,
önmagában pedig tiszta, szent szeretet:
Mindaz, akinek a lelkiismeretében még bezárva él a bűn, az vagy
abban vétkezik, hogy elbízza magát: azt gondolja, hogy Istennek
nincs is annyira ellenére a bűn; vagy pedig a kétségbeesés bűnébe
esik: irgalmatlannak tartja az Istent. Mindkettönck joggal mondja
az Isten: "G o nosz ember, azt képzelted, hogy hozzád hasonló
leszek?" (Zsolt 49,21) Mindezt azért teszik, mert egyikük sem látja
az Istent; a gonoszság önmagának hazudik (Zsolt 25,12) azzal,
hogy az igaz Isten helyett bálványt farag magának. (lOS 13: V,
339; vö. SC 38,2: II, 15.)
Ahhoz tehát, hogy a valóságos Istent a maga minden tudást felülmúló
és az egész világegyetemet mozgató szeretetében megismerjük, nemcsak
értelmi megfontolásokra van szükség. Az Isten kívülről k őzvetített, de
belülről egész lényünket átvilágító és fölrázó Szavára át kell alakulnunk,
éspedig azáltal, hogy az értünk testté lett lsten Fiához fokozatosan hozzáfelemelő,

18

formálódunk és Vele egyesülünk. Itt nincs alkalmam ennek a komplex
folyamatnak minden oldalát bemutatni, pusztán néhány pontot vázol ok fel,
mclya mai ember számára különösen aktuális.
A megtérés folyamatát vizsgálva Szent Bernát a modern ember két
a szabadság és az önmagával meg embertársaival való
meghasonlottság analíziséből indul ki. A patrisztikus hagyomány és a modern gondolkodók nagyrészével egyetértve, Bernát az emberi mélt óság
gyökerét a szabad akaratban látja. Ennek elveszíthetetlen, még a pokolban
is megmaradó lényege abban áll, hogy nem külsö vagy belső erők, hanem a
lélek önmaga határozza meg önmagát. A földön élő teremtmények közül
egyedül az ember sui iuris (Gra 36: III, 191), azaz tudatosan birtokolja és
irányítja önmagát. A szabad akarat lényegéhez tartozik, hogy értelmes
önmozgás, illetve értelmes önmeghatározás ("motus rationalis"), amely a
szabad tettet értékelő lelkiismeret ítéletét is mindig magában foglalja. A
szabad akarattal bíró ember önmaga bírája (Gra 3-4: III , 168-169); Isten
ítéletét mindig a lelkiismeret közvetíti. Az ember minden kényszert kizáró
szabad önbirtokIása az Isten képmása az emberben (Gra 28: III, 185),
hiszen egyedül Isten sui iuris a sz ó teljes értelmében, amennyiben egyedül
az Isten önbirtoklása és önállósága abszolút. Az ember hivatása Isten
tervében az lett volna, hogy szabadon a jót válassza, azaz odaadja önmagát
az Istennek, és ebben Isten szabadsága kiteljesedjék. Ehelyett az ember
éppen Istenhez való hasonlóságát, az önmeghatározás isteni kiváltságát
akarta arra felhasználni, hogy az legyen, ami lényege szerint nem lehet, ti.
öntörvényü, Istentó1 független akarat (Sent 94: VIB, 150).
alapvető élményéből.

Mikor Bernát megmutatja, hogy ez a bűnös akarat, amellyel az ember
saját erejébó1 Istenné akart válni, az ember önmagával való meghasonlásának a végső forrása, ismét egy modern élményből indul ki, az önmagunktól való elidegenedés élményéből. De nem áll meg a tünetek leír ásánál, hanem megmutatja azok igazi forrását. Az ember akkor kerül szembe
önmagával, mikor Istennel szembeszáll. Az ellentmondás a lélek legmélyére hatol; a hazug önállítás (önmaga állítása) az ember szellemi létének
egyszerüségét, azaz önmagával való azonosságát torzítja el (j óllehet ezt az
egyszerűséget nem tudja megsemmisíteni): az Isten szavát közvetítő tudat
(lelkiismeret) kénytelen szembefordulni a hamis önállítás hamis öntudatával. Továbbá a lélek, aki önmaga fölé akart önerejéből emelkedni, elvesztve az isteni élet ajándékát, most mintegy önmaga alá esik: "test" lesz,
azaz nem képes szellemi volta szerint élni. Nem tudja önmagát szabadon
birtokolni, elveszti a test fölötti uralmat, halandó, evilágijavakat kíván meg,
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s lényegében semmi mást nem képes szeretni, csak a saját testét (Dil23: III,
138-139). Így azzal, hogy a lélek szabadon választja a bűnt, szabadon veti
alá magát a k ényszcrüségnek, mivel szabadon válik a test , a bűn, illetve a
Sátán foglyává.
A saját nyomorúságát tagadó, hazug felsóbbrendűségbemenek ülő lélek
embertársaival is ellentétbe kerül, amennyiben különbnek tartja magát
mindegyiknél. Annak örül a farizeussal, hogy nem olyan hitvány, mint a
többi ember (Hum 17: III, 29).
A bűnös e helyzetéből értjük meg a megmentő isteni szeretet pedagógiáját. Miután az isteni szózat felébresztette a bűntudatot az emberben, és
önmaga erkölcsi és egzisztenciális nyomorának elismerésére késztette,
megmutatj a neki a Verbum infans-t, az érte szólni nem tudó gyermekké vált
Igét, aki azért lett ilyen kicsivé, hogy az embernek megmutassa a kegyelembő l Istenn é válás ("deificari "), illetve Isten-utánzás helyes útját. Ne az Isten
nagyságát és dicsőségét próbálja az ember utánozni, hanem kicsinységét,
aláza tosságát és szeretetét. Szent Bernát e szavakat adja a Fiú szájába:
Mindenki engem irigyel. Eljövök, és olyannak mutatom meg magamat, hogy annak, aki megirigyel és utánozni akar, ez a versengés
javára váljék. (I Adv 4: IV, 164; vö. 4 Asc 3-6: V, 139-143 .)
Mikor az Isten szegény, alacsony és kicsiny lesz, ez nem ontológiai szegénységnek, a léthiánynak vagy a semminek valamiféle romantikus felmagasztalása, hanem az isteni szeretet megnyilatkozása, amely meglátja az
elsötétült és eltorzult istenarcban is az értéket, amely még a legkisebb
potenciális értéket sem akarja elveszteni, hanem teremtő szeretetével arra
ihleti az elveszett bűnöst, hogy szabadon viszontszeresse az Istent, és ezzel
visszanyerje Istenhe z való hasonlóságát, teljes Istentó1 rendelt érté két. A
pokolba már nem hatol el Isten szcretete, mivel az elkárhozott angyal vagy
ember önmagát minden potenciális értékr ől, azaz Isten szeretetének a
l eh et ős é g ét ől isszabad akaratával megfosztotta: az Isten szemében teljesen
érté ktelenné vált.
Ha az Isten ennyire szerette a bűnös embert, hogy emberré lett, és
magára vette minden nyomorúságunkat, akkor te, bűnös ember hogyan tagadhatnád meg együtt érzésedet embertársaiddal?
Ha Ö, akinem volt nyomorult, nyomorulttá tette magát azért, hogy
megtapasztalja azt, amit azelőtt is tudott, teneked nem azt mondom, légy azzá, ami nem vagy, hanem azt, hogy mennyivel inkább
meg kellene fontolnod azt , ami vagy, ti. hogy valóban nyomorult
vagy. Igy megtanulnál irgalmazni . . . Különben, ha csak a felebarátodban l é v ő rosszat nézed, és a magadét nem tekinted, akkor

sze r é teté ből
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irgalom helyett inkább a felháborodás indulata vezet , akkor inkább ítélkezcl, mint segítesz. (Hum 13: III, 26.)
Ha önmagamat az Igazság (az Isten) fényében megismerem, már nem
tarthatom különbnek magamat egyetlen embernél sem; el kell ismernem,
hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és osztozunk a bűn okozta közös nyomorúságban; mindannyian rászorulunk arra, hogy Krisztus szeretetból magára vegye bűneink terhét, és így megváltson. Tehát, Krisztus ember iránti
irgalmában részesedve, lassan megtanuljuk Krisztus irgalmas szerétetével
elviselni önmagunk nyomorúságát, és a mások nyomorúságát úgy éljük meg,
mintha a sajátunk lenne. Így a Krisztus szeretetét magunkévá téve egyszerre
egyesülünk minden testvérünkkel- és Krisztussal magával, akinek irántunk
val6 teljes önátadását viszonozni akarjuk, és az Őáltala kapott szeretet erejében viszonozni is tudjuk. Így nemcsak az Istentól és az embertársainkt61
való meghasonlás szűnik meg, hanem az önmagunkkal val6 szembenáIlás
állapota is. Hiszen a lélek önmagával val6 egységét nem torzítja el többé a
lelkiismeret és a hamis öntudat kettőssége, a szabad akarat már nem
önmaga foglya a bűn szolgaságában. "Az Igazság tündököl öntudatában, és
az öntudat az Igazságban látja önmagát." (SC 85, 10: 11,314.)
Szent Bernát szerint ez a szabad személy útja a hamis önmegvalósítástól
és a hazug önfelülmúlástól az igaz önmegvalósításig, amelyben a megtért
bűnös két irányba is túlhaladja önmagát: együttérző szeretetben minden
embertestvérévcI azonosul, és egészen átadja magát Krisztusnak úgy, hogy
önmagáb6l semmit sem tart meg önmagának. Éppen ebben az önmaga
kettős túlhaladásában lesz a lélek igazán önmagává olyan mértékben,
amennyiben képes az Ige szeretetét viszonozni, és e kölcsönös szeretetben
az Ige és a lélek egymást kölcsönösen boldogítják:
A teremtmény a lélek minden megmozdulása, érzékelése és érzelme közül egyedül a szeretetben válaszolhat Teremtőjének; ha
nem is egyenlő síkon, de a hasonlóság alapján kölcsönös kapcsolatot teremthet vele, Tudniillik ha haragszik rám az Isten, nyilván
nem fogok én is hasonl6 haraggal válaszolni. Inkább félek, reszketek, és bocsánatért esdeklek. Ha megvádol, nem fogom a vádat
viszonozni, inkább elismerem, hogy neki van igaza. Ha elítél , nem
ítélem el az Istent, hanem imádom. Ha üdvözít, nem várja el
tólem, hogy én Ot üdvözítsem. Hasonlóképpen nem szorul rá
arra, hogy bárki is megszabadítsa Ot, aki mindenkit megszabadít.
Ha uralkodik, nekem szolgálnom kell; ha parancsol, engedelmeskednem. Itt nincs helye kölcsönösségnek. Nem kívánhatom, hogy
nekem szolgáljon, vagy nekem engedelmeskedjék. Most már látod, mennyire más a szeretet kapcsolata. Ugyanis, amikor az Isten
szeret, semmi mást nem akar, mint hogy szeressék. Hiszen nem
másért szeret, mint hogy viszont szeressük. Tudja, hogy azokat,
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akik egymást szerctik, ez a szerétet teszi boldoggá. (SC 83,4: II,
301.)
A szeretetben több fokozat van. A legtökéletesebb a Jegyes szerelme;
ennek a Jegyesnek a szépségét kívánja meg az Ige. Bernát számára az az
igazán szép ("decor") a Jegyesben, amit az Ige maga megkíván. S ez nem
más, mint az Igéhez való hasonulásban egészen megtisztult. az Ige fényében
ragyogó emberi öntudat, de nem az önmagát a tömegtől távol tartó individualista remete öntudata, hanem azé az egyéné, aki a maga egyedi szubjektivirás ában az egészen megtisztult emberiségnek, a tökéletesek Egyházának
az öntudatát éli meg (O Epi 2,2: IV, 320), aki egészen az Igének ajándékozza
önmagát, és lelke minden szépségét Neki köszöni (SC 85, 10: 11,314).
Már

ebből a rövid

vázlatból is kiderül Szent Bernát megkapóan modern
De vázlatunk nem lenne teljes, ha elhanyagolnánk Bernátnak a testre vonatkozó gondolatait. Igaz ugyan, hogy Bernát
számára az ember szellemi lény, akinek azonosságát szabad, tudatos önbirtoklásban, szabad, teljes Istennek adottságában látja. (Ez az Istennek adottság, az Isten akaratával való egyesülés forrása az embertársak szeretetének
is.) S ennek a szabad önbirtoklásnak és Istennek adottságnak a bűn miatt
romlandóvá vált test az akadálya: még ha az Istennel egyesült lelket nem is
viszi többé bűnre, mégis ezer igényével, nyíígével földhöz tapasztja az embert. Ennek ellenére a megváltott emberi test szükséges az eszkatologikus
emberi lét teljességéhez. Az emberi test paradox szerepe éppen abban áll,
hogy csak a föltámadt és megdicsőült tesben tudja az ember szellemi mivoltát, azaz maradéktalan önbirtoklás át és Istennek adottságát megvalósitani. A halál után és a feltámadás előtt a testtől elválasztott, üdvözült lélek
annyira kívánja a testét, mint önmaga integrális "részé!" , hogy addig nem
tud teljesen önmagáról megfeledkezve Istenbe mcr ülni, míg a feltámadt,
Krisztus testéhez hasonult testével nem egyesü!. Azonban a lelki ember, a
"J egyes" teste már itt a földön is elővételezi az eszkatológiában betöltött
szcrcp ét: az Igazság fényében tündöklő lélek kisugárzik a testre is:
Miután e szépség fénye betöltötte a szív mélys égeit, kifelé is
sugároznia kell: mint a véka alá rejtett szövétnck vagy a sötétben
világító világosság, nem képes rejtve maradni. A test, a lélek
képmása magába foglalja ezt a fölragyogó és sugaraival szinte
feltörő világosságot: szétárasztja tagjaira és érzékszervcire, hogy
ettől ragyogjon minden tette, szava, nézése, járása és nevetése, ha
ugyan nevetésnek lehet nevezni azt a derűt, amely tiszteletet
ébresztő komolysággal párosul. (SC 85, ll: 11,314.)
Szerit Bernát test iránti tisztelete is az Isten szerctcténck meg értéséből
fakad. Tudniillik az Isten a legalacsonyabb valóságot is, a nyomorult testet,
érzékenységű humanizmusa.
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ezt az ember alkotóelemévé vált sarat is értékeli, és a legalacsonyabbat is a
legmagasabbal akarja egyesíteni, "summa imaqu e consocians" (Csi 2: 18:
III, 426; vö. 2Nat 4: IV, 254).
Ez tehát a végső célja Isten tervének, aki az "unitor rerum" (Nat BMV
2,1: IV, 252), a minden dolgok cgyesítöje: a Krisztushoz hasonult, önmagával kibékült, testében szellemi egységét megvalósító egyén , aki ugyanakkor egyesült minden üdvözült embertársával (sőt az angyalokkal is). Ez
az az egyetlen Jegyes, akit a Szentháromság egy Isten kegyelembó1 szinte
önmagával egy szintre emelt. Kapcsolatukat jellemzi az "una uni ", vagy "una
facies uni facici" kifejezés (SC 68,4: II, 198; Csi V, 27: III, 490). E néhány
szó tartalmazza legtömörebben és legjellemz őbben Szent Bernát tanítását
az egyén végső hivatásáról.
Ez Szent Bernát válasza a modern autonóm embernek is, aki meghasonlott önmagával és az emberiséggel, a világmindenségben csak véletlen
vagy ellenséges erőket lát, elveti a ferdén felfogott istcncszm ét, teste földi
jólétéhez görcsösen ragaszkodik, de kétségbeesett vagy közönyös pesszi mizmusában még csak nem is gondol arra, hogy a test éppen a halál után
lesz tökéletessé. Bernát teológiájában ez a meghasonlott ember rokon
lélekre találna, aki nem veti meg az ember öntudatát és személyes szabadságát, sőt azt a modern embernél is nagyobb tisztelettel értékeli, hiszen
az isteni örökkévalóság képmását látja benne. De a narcisztikus öncsodálat
és az egyén abszolút autonómiája helyett Bernát azt a Krisztus-, illetve
Isten-központ ú humanizmust ajánlja, amely az egyénben az egész megtisztult emberiséggel azonos, egyetlen J egyes vonásait fedezi fel, és ennek
az Igének adott és az Ige fényében tündöklő Jegyesnek a testet is átalakító
szépségét tekinti az el érendő emberi ideálnak.

l) A Vita p rima szcri nt, melyct jó barátja, Saint-Th ie rry-i Vilmos ín. Vilmos ezt
közvétlen ül Bern átt óltudta: "sicut fate ri solet" (lll, 9: PL 185, 231 D)
2) Szcnt Bernát műveit a kritikai kiadásban cl fogadott rövidítésck alapján idézcm , a
számok a kritikai kiadás k ötet- és lapszámra vonatkoznak: Sancti Bcrnardi Opera vol.I·VIII.
Kiadták J. Leclcrq, CH. Talbot és H.M . Rochais (Roma: Editiones Cistercienscs, 1957-197 7).
Ahol nem adok utalást, ott vagy Farkasfalvy D énes, "The First Step in thc Spiritu al Life:
Conversion" c. cl őad ását. vagy saját cl őadásomat : "Relationsh ip be tween Anth ropology and
Christology. St. Bernard, A T cachc r for Our Age" használom fcl. M indkctt ő nyomt at ásban is
megjelenik az 1990. SZCp l. 11-15-i ró ma i nemzetk özi Szcnt Bern át-kongress zus több i c l őad á 
sava) együn .
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Szab ó Ferenc
MATERIALIZMUS ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK
- Az etikai támpontok közös keresése tegnap és ma "H ívők és nem híVÓK álta lában egyetértenek ezen a ponton: a
világon mindent az ember érdekében kell elrendezni, mivel az
ember áll minden középpontj ában és csúcsán. De mi is az ember?
.." (Gaudium et spes 12)
Korunk egyik j ellemzője kétségtelenül a kulturális válság, amely kihat
az erkölcsökre és a vallási életre is. A mai ember az eszmei zűrzavarban
nehezen tájéko zódik, támpontokat ker es a gondolkodáshoz és a felelős
cselekv éshez. Ugyanakkor azt érzi, hogy megingott lába alatt a talaj, nincs
biztos pont; az érté kek csillaghullásában nem tud tájékozódni akkor sem,
ha a hagyományos valláserkölcsi alapelveket vagy normákat veszi tekintetbe. Pár évtizeddel ezelőtt - korunk szellemi helyzetét elemezve - Gabriel
Marcel a világnézeti válság igazi okát metafizikai síkon kereste: "H a az
utolsó két évszáza d történelmi és szociológiai fejlőd ését tekintjük, nagy
általánosságban azt mondhatjuk, hogy az ember elveszítette isteni t ámpontját: ma már nem méri magát Istenhez, nem tekinti magát az ő teremtményének és képmásának. Annak a ténynek a magyar ázatát, hogy az ember
megoldhatatlan kérdés lett önmaga szá mára, nem az Isten halála adja-e, az
'Isten halála' , pontosan abban az értelemben véve e szavakat, amely értelemben Nietzsche ha sználta azokat?"l

Ugyanezt a tételt illusztrálta H. de Lubac a második világháború másnapj án, a nitzschci nihilizmus és a marxi evilágiság követk ezményeit, a
hitlerizmus és a sztálinizmus emberarcú barbárságát is szemmel tartva. Az
ateista humanizmus drámáját - tr agédi áját - ebben látta: Ha a Fényforrás
e ltűn i k, a visszfény is elenyészik. Az ember, aki lényegén él fogva Istenhez
rendelt lény, nem élhet Isten nélkül. Az "Isten hal ála" ut án az ember hal ála
követk ezik.2
Jólleh et a véres valóság igazolta a diagnózisok érvényességét, az elmúlt
két-három évtizedben - főleg a zsinat alatti eufória légkörében - egyesek
sokkal op timistábban értékelték (és értékelik ma is) a gyökeres evilágiságot,
a szekularizmusba torkolló szekularizáci ót. A társadalmi és egyházi válság
tagadh at atlan. Most, hogy a bukott kommunista rendszerrel a dialektikus
és történelmi materializmus ideológiája is devalválódott , veszélyes lenn e
abba az illúzióba ringat nunk magunkat (m int azt néh a egyház iak is teszik),
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hogy a hivatalos ateista ideológia bukásával visszatér a vallásosság érája. II.
János Pál gyakran figyelmezteti az európai (és észak-amerikai) főpász
torokat, hogy a gyakorlati materializmus, a konszumista (fogyasztói) és
hedonista (élvhajhász) mentalitás és magatartás kikezdi nemcsak az erk ölcsi normákat, hanem egyszerűen "egydimenzióssá" fokozza le az Istenhez
rendelt embert; - az Isten képmása (imago Dei) és Istenre képes (capax
Dei) lény fogyasztó állat és a gyönyörök rabja lesz...
De itt felemelik szavukat a nem hívő humanisták is, katolikus gondolkodók és vezetők is: elsietett és hamis általánosítás az, ha valaki azt állítja,
hogy a nem hívő nem lehet becsületes, erkölcsös, hogy az ateizmus szükségképpen erkölcsi (világnézeti) nihilizmushoz vezet. Valóban, óvakodnunk
kell a gyors általáncsít ástól, főleg ha nem eszmékró1, tendenciákról, hanem
konkrét személyekről van szó. Hiszen magukat nem hívőknek valló humanistákkal éppúgy találkozunk, mint "U ram, Uram" szólamokat hangoztató
névleges hívőkkel, akik távol vannak Isten országától, nem teszik, amit hitük
szerint tenniök kellene.
Amikor tehát éppen az erkölcsi támpontok kérdésében a hívők és
"materialisták" ( = nem hívők, teljes evilágiságot va1l6k) közti párbeszédröl,
konszenzuskeresésró1 (cgyctértés-keresésröl) lesz sz6, elsősorban nem az
ún. vulgármaterialistákra gondolunk, nem is a hedonizmusnak élőkre, hanem olyan humanistákra, akik nem hisznek Istenben és az ember igazi
transzcendenciájában scm, tehát az embert nem tekintik Isten teremtményének és isteni életre rendelt lénynek, még ha a szabadság és bizonyos
szellemi értékek "objektív" létét el is fogadják, tehát nem "materialisták" a
sz6 szoros értelmében. Elsősorban elvi kérdésekró1 folytatunk párbeszédet;
a személyes lelkiismeretek megítélése Istenre tartozik.
1. Keresztények és marxisták tegnapi párbeszéde

XXIII. János és VI. Pál pápa, illetve a II. vatikáni zsinat új korszakot
nyitott az egyház történetében. A zsinati szellemiséget az "aggiornamento"
és a "dialógus" szavaival jellemezhetjük a legrövidebben. A volt marxista
Garaudy szavaival: az egyház eljutott a "a kiátkozást6l a párbeszédig". Az
egyház és a világ kapcsolatával foglalkoz6 lelkipásztori konstitúció (Gaudium et spes = GS) bevezetőjében, majd az ateizmusr6l sz6lva, végül végkővetkeztetésében egyaránt hangsúlyozza (VI. Pál Ecclesiam suam kezdetű első, dial6gus-körlevelének gondolatait is visszhangozva) az emberek
k ülönb öző csoportjaival folytatandó párbeszédet, amelynek kibontakoztatására külön vatikáni titkárság is alakult König bíboros
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vezetésével (jelenleg mint tanács
alatt).

műk ödik

Poupard bíboros elnöklete

"Azsinat ... nem is adhatn áékesebben bizonyságát elkötelezettségének,
tiszteletének és szeretetének az emberek nagy családja iránt, amelyben
maga is él, mint hogy párbeszédet kezd vele" olyan alapvető kérdésekről,
mint: hogyan alakul a világ, mi az ember helye és szerepe a mindenségben,
van-e értelme egyéni és közösségi eröfeszít éseinknek, egyáltalán mi a lét és
az ember végső célja ; "az evangélium fényét vetíti rájuk, és az emberiség
rendelkezésére bocsátja azokat a felszabadító erőket, amelyeket a Szentlélek vezetése alatt álló egyház kap alapítójától. Hiszen az embert, a személyt kell felemelni, és az emberek közössége vár megújít ásra. Ezért az
ember áll minden fejtegetésünk k őz éppontj ában: az ember, a maga egységében és teljességében, aki test és lélek, akinek szíve és lelkiismerete,
értelme és akarata van." (GS 3)
A Gaudium et spes kezdet ű konstitúció 1. részének L fejezete éppen az
emberi személ y rnéltós ágáról szól, hogy minden félreértést eloszlatva leszögezze , mi és ki is az ember, akiró1 annyi egymásnak ellentmondó nézet
kering, tehát hogy a nem hív őkkel folytatott párbeszédben elkerüljön minden k ét értelmíís éget .
"Az emb er test és lélek egysége . Testi mivoltánál fogva magába gyűjti az
anyagi világ elemeit, amelyek benne emelkednek fel a legmagasabbra, és
általa szólalnak meg, hogy felszabadultan dicsőítsék a Teremtőt, , . Nem
önáltatás, ha az anyagi világnál magasabbrendűnek ismeri el, és ha többre
tartja magát, mint a természet egy részecskéjének vagy a társadalom valamilyen névtelen alkatrészének ... Amikor az ember felismeri, hogy benne
szellemi és halhatatlan lélek van, nem valami csalóka ábrándképpel, rner ő
ben a fizikai és a társadalmi körülmények egy termékével hitegeti magát,
hanem épp ellenkezó1eg, m élys éges tárgyi igazságra talált rá." (GS 14)

A konstit úció ezután megvilágítja az emberi szellem mélt óságát, az
értelem és annak bölcsessége, a lclki'smeret és a szabadság kimagasló
értékét; szól a halál rejt élyéröl, majd pedig a személ y gyökeres transzcendenciájáról, amit az ateizmus tagad: "Az ,ember' mélt óság lényeges
alkotóeleme, hogy hivatása van az Istennel való közösségre. Isten már az
eredet címéri hívja párbeszédre az embert, aki csak azért létezhet, mert
Isten szer étetből megteremtette, és szer étetből folytonosan a létben tartja.
Nem teljesen az igazság szcrint él tehát az, aki nem ismeri el önként ezt a
szeretetet, és nem adja oda önmagát Teremtőj ének." (GS 19)
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Miután pedig az ateizmus válfajairól és okairól, majd az ateizmussal
szembeni egyházi magatartásról szólt, így kövctkeztct: "Ha az egyház teljességgel el is utasítja az ateizmust, mégis őszintén vallja, hogy minden embernek, hívőnek is, nem hívőnek is együtt kell rníík ődni ők, hogy helyes
módon épüljön a világ, mindnyájunk közös lakóhelye. Az egyűttműkodés
viszont nem valósulhat meg őszinte és okos párbeszéd n élkűl. Ezért sajnálja
az egyház, ha egyes államvezetők. nem ismerve el az emberi személy alapvető jogait, igazságtalanul különbséget tesznek hívők és nem hívők között.
Az egyház valódi szabadságot sürget a hívők számára, hogy az Isten templomát is építhessék ebben a világban. Az ateistákat pedig udvariasan felkéri,
hogy tanulmányozzák elfogulatlanul Krisztus evangéliumát." (GS 21)
A konstitúció befejezésében pedig (a 92. pontban) a II. vatikáni zsinat
ismét csak a mindenkivel folytatandó párbeszédet sürgeti: "Az egyház k űl
detése folytán jele annak a testvériségnek, amely lehetövé teszi és erősíti az
őszinte párbeszédet ... Olyan párbeszédre vágyódunk, amelyet - a kellő
okosságon kívül - csakis az igazság szeretete vezérel. E vágyakozásunk
senkit sem mellőz, tehát azokat sem, akik az emberi szellem csodálatos
értékeit megbecsülik ugyan, de azok Teremtőjét nem ismerik el; azokat
sem, akik ellenfelei az egyháznak, és különféle módokon támadják. Az
Atyaisten mindennek kezdete és végső célja; valamennyien arra vagyunk
tehát hivatva, hogy testvérek legyünk. Éppen ezért, ha egyszer ugyanaz az
emberi és isteni hivatás szólít mindnyájunkat, akkor erőszak és hátsó gondolatok nélkül együttmüködhetünk, és együtt is kell mííködnünk, hogy igazi
békében épüljön a világ."
Ez a szellem, ezek az irányelvek vezérelték tehát a katolikus egyház
akik a zsinat után különböző szinte ken keresték a párbeszédet
a marxistákkal, általában a nem hívőkkel. Mi két és fél évtizedes erőfeszítésük
eredménye?
képviselőit,

Úgy tűnik , Marienbadtól (1967) Budapestig (1986) hosszú utat tettek
meg katolikusok és marxisták a párbeszéd útján. Valójában azonban csak
az utóbbi években, tehát Budapesten kezd ödön el igazában a dialógus
viszonylag szabad légkörben, bár - ahogy a katolikus fél hangoztatta akkor , 1986-ban még mindig nem teremtették meg igazán a marxistakommunista rendszerben a teljes szabadságot minden szinten az igazi,
őszinte és gyümölcsöző párbeszédhez. Az igazi fordulatot Kelet-KözépEurópában 1989 hozta a gorbacsovi peresztrojkával, illetve avasfüggöny
lebont ásával. De ez már a mához tartozik ...
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A zsinat másnapján először 1965-ben Salzburgban a münch eni PaulusGesellschaft rendezte meg a keres ztények és marxist ák találkozóját, amelyet aztán néh ány évig más-más helyen megism ételtek. 1966-ban a bajor
H errenschirnseeben , 1967-ben a Prága közelében fekvő Mari enbadban
(Ma r ianske-Lazne) tartották a szimpóziumot. Marienbadba mintegy 200
szakember - szociológus, filozófus, teológus, újságíró - érkeze tt Nyugatról
és Ke l etről (kivéve a Szovjetuniót), mindegyik magánemb erként. Magyar országrólje len volt Lukács József, a Világosság főszerkesztőj e, aki a szocialista rendszer liber alizálódásával egyre inkább szorgalmazta a katolikusmarxista párbeszéd et, és (kevéssel halála előtt) az 1986-os budapesti találkozó nak is egyik fő szervezöjc volt. Ott volt Szigeti Józs ef marxista filozófus,
Pákozdy László Márton, a budapesti Református Teológia pr ofesszor a;
katolikus r észről pedig: Gál Ferenc és Szennay András a Közp onti Hittudományi Akad émiár ól, Mihelics Vid és Rónay György a Vigiliától, valamint Saád Béla, az Új Ember felel ős szer kesztőj c. A párbeszéd tém ája ez
volt: "Alkot ás és szabadság a humánus társadalomban." Igazáb an itt még
inkább csak - a téma ürü gyén - a kereszt ény-marxista párbeszéd lehet ő
ségei nek és feltét eleinek megvitatásáról volt szó.
Marienbadban az egyik marxista főszereplő a francia gondolkodó, Roger Gar aud y volt, aki leghamarabb nyílt meg a keresztény perszonalizmus
felé. Kacskaringós útja ismert: amikor már majdnem teljes en visszat ért a
keresz tény hith ez, ismét nagy fordulatot vett: a mohamedán vallásho z
csatlakozott. Mindenesetre a volt marxista marxizmuskritikáját helytállónak tartjuk .' Nem minden marxista-kommunista látta meg és leplezte le
olyan könyört elen őszint e séggel a rendszer szörnyüs égét, a totalitarizmus
embe rellenességét és a zsarnokság pusztításait. Egy ideig a Gul ág-szigctcsopor t szerzőj é nek vészkiáltása is hasztalan volt.
H iábavaló volt egyes kiábr ándult marxista értelmiségiek leleplező vallomása is, hiába az "új filozófusok" kommunistaellen essége; nem csak naiv világiak, hanem egyháziak, katolikus gondolkodók se m vetté k észre a marxista ideológia félrevezető szempontjait. G. Fessard jezsuit a (aki Marx és
H egel kiváló ismerője) világosan rámutatott már 1937-ben a katolikus-kommunist a párbeszéd buktatóira, majd a zsinat utáni francia baloldali "progresszisták", a "marxizálók" és a "marxista társad almi elem zést" alkalmazó k
illúzióira.4 Ugyanígy a francia püspöki kar is figyelmeztett e a katolikusok at
a veszélyre, miként pár évvel ezelőtt a Hittani Kongregáció két útmutat ása
a felszabadításteológiák egyo ldalús ágair áf Minth a elég lenne az embe r
társadalmi-politi kai felszabadít ása ahhoz, hogy siettess ük Isten országa
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eljövetelét; mintha a "haladás" (milyen haladás? mi felé?) érdekében alkal mazni lehetne az "osztályharc" forradalmi ( = erőszakos) eszközeit; mintha
az igazságtalan struktúrákat nem a személyes bűnök hoznák létre; mintha
az ember saját erejéből megszcrezhctn é az üdvösséget, amelyért a szép új
világban nem kell a mennybe szállani, rnert a "menny fog a földre leszállni ".
(Emlékezzünk Petőfi Az apostol c. költem ényének utópiájára!)
VI. Pál pápa Ecclesiam suam kezdetil körlevele, amely pedig annyira
sürgette az egyház párbeszédét minden szintcn, prófétai módon leleplezte
és elítélte az ateista rendszereket. (Vajon egy idő után - egy évtizedes
kísérlctczés után - nem kellett volna megszívlelnie e szavakat az ún. Ostpolitiknak - a Szentszék "keleti politik ájának"- is?)
"Kénytelenek vagyunk Mi is, mint Elődeink és mindazok, akiknek szívén
fekszik a vallásos értékek megmentése, elítélni az istentagadó és egyházüldöző rendszereket, amelyek gyakran bizonyos gazdasági, társadalmi
és politikai rendhez kapcsolódnak elválaszthatatlanul, és ezek közé tartozik
egészen különleges módon az ateista kommunizmus. Egy bizonyos értelemben nem is mi ítéljük el ezeket az eszmerendszereket és az őket megtestesítő társadalmi-politikai formákat, amelyek ideológiájukkal harcolnak
ellenünk, és gyakorlatilag elnyomnak bennünket; ők maguk ítélik el önmagukat. Valójában mi nem az ítélőbírák szavát hallatjuk, hanem az áldozatok
panaszát. Ilyen feltételek mellett a párbeszéd igen nehézzé, hogy ne mondjuk lehetetlenné válik; bár még ma sem zárjuk ki a priori a párbeszéd
lehetöségét azokkal a személyekkel, akik ezeket az eszméket vallják és
ezekhez a rendszerekhez tartoznak. Annak, aki szereti az igazságot, a
párbeszéd mindig lehetséges. De igen erősen fokozzák a nehézségeket
olyan erkölcsi akadályok, mint a k ellő vélemény- és cselekvési szabadság
hiánya, vagy a szavak jelentésével való visszaélés: amikor a nyelvi kifejezés
már nem az objektív igazság keresésére és közlésére irányul , hanem előre
kiszámított hasznos célokat szolgál. Ezért az ilyen helyzetekben a párbeszéd helyett csak a hallgatás marad számunkra mint egyedüli lehetőség."
(Ecclesiam suam, 105-107)
Hosszabb kommentár helyett" most csak egy pontra szeretném felhívni
a figyelmet: "a szavak jelentésével való visszaélésre", amely a kereszténymarxista párbeszéd egyik fő buktarója. Az okos megkülönböztetés (helyes
filozófiai-teológiai szcmlélet) hiánya elt ériti a hív őket a helyes cselekv éstől.
Miről is van szó?
Először is a dialektikus és történelmi materializmus távlatában más a
jelentése az embernek, a humánumnak, az ember kitcljesed ésénck, a sza-
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badságnak , az igazságosságnak, a békének, mint a keresztény világn ézetben
és a kr isztusi hit által ihletett szociális cselekvésben; mások az etikai értékek, amelyek a cselekvés normájául szolgálnak. A "Szabadság, Egyenlőség,
Te stvériség" jelszavai valóban alapvető emb eri értékeket jeleznek (ezekr e
is elmondhatjuk, hogy "megkergült" keresztény érté kek: vagyis egy bizonyos
laicizált , szekularizált keresztény gyökerű forradalmi mozgalom tűzte ők et
zászlajára). De más volt a jelentésük a francia forradalom idej én , mint
mondjuk a magyar Tanácsköztársaság napj aib an vagy a sztálinizmus söt ét
korszakában.
"... Haza ... szabadság ... hallod ezt ? ó ember! messze fuss,
Mert ellenséged aki szól, zsamok és h áborus:
Mert minden édenek neve vad poklokat biivöl
S Kasszandra átkát gúnyosan visszárul veriföl.
Hazánk, harsan, s már durva harc dúlja a drága tájt,
S új tusa borzadt oka lesz, ha ki békét kiált.
Eszmét neveznek - és a föld bitókkal fölfakad;
Jövőt - és viszik halni, már a gyönge fiukat;
Népjavát - s a nép új nyomort/át, újabb szenved ést;
Emberközösség: pompa-sz át de kerűld mint a kést;
Szabadság: ez m ég csábosabb; de vigyázz, ki ne mondd,
Mert súlyosabb bilincsbe fogsz botoini majd, bolond!
6, varázs van a szavakon, hogy a Teljesedés
Fordítva értse mind . . ."
(Babits: Szítt ál-e lassú m érgeket? 1919)
Világos, hogy a leninista másképp érti az Igazságosság és a Béke szavakat, mint a keresztény; mindkcttő a társadalmi elemzésről és a társadalmi
feladatokról, végső soron az emberről alkotott felfogása szerint. Másképp
értel mezi a revizionista marxista Heller Ágnes a marxista forradalmat és a
keresztény forradalmi cselekvést, mint mondjuk az egyház szociális tanítása7; másképp a humánumot, az atei sta hum an izmust valló Lukács József,
mint a ker esztény világnézet et valló filozófus8 .
De még zavaróbb a helyzet, amik or az érte lmezés i hor izont okon túl a
kommunista rendszerben megtévesztő stratégiak ént haszn álják pl. a "Béke "
jelszav át. illetve szervezik a bék emozgaimat , beleértve a békepapi mozgalmat is. Hogy ennél az utols ó, konkrét péld ánál maradjunk: nem kell
túlságosan so kat magyaráznunk, rnir ől is van sz ó, hiszen tegnap még gyakorl atban volt ez az egyházi életet bomlasztó-b énít ó "béke'-strat égia. Világos, hogyvalamennyien békét aka runk a pápával és mindcn h ívővel, mind en
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jóakaratú emberrel együtt. De éppen a pápák újévi békeüzenetei fejtik ki,
hogy milyen békéről van sz ó, hogy mik az igazi, igazságos béke felt ételei.
Más kérdés viszont, hogy a szovjet impérium miként manipul álta a békemozgalmakat, ill. hogy a R ákosi-idökben és késöbb is (egészen az ÁEH
Ieloszlat ásáig) a katolikus békepapi mozgalmat miként használták fel a
papság és az egyház megoszt ására. Sőt: arra, hogy kifejezetten ártsanak az
egyházi életnek, a lelkip ásztorkod ásnak. amikor pl. az " együ t t m íík ő dni"
nem hajlandó papokat (szerzeteseket) félreállították, vagy állandóan áthelyezték az ifjúsággal foglalkozó dinamikus lelkészeket. .. Hogy "állami
segítség nélkü)", vagyis hatalmi eszközök nélkül nem sikerült volna létrehozni a papi békernozgalmat, illetve hogy az 1950-es párthatározat alapján
politikai manipulációra használták fel a mozgalmat, azt már Gergely Jenő
1985-ben megjelent könyve is sejteni engedte, pedig még csak a féligazságot
mondta ki (Miklós Imre lektoráltat): "Tagadhatatlan ul külsö, hatalmi támogatásra volt szüks ég ahhoz, hogy az egyházon belül jelentkező, együttműködni kész elemek látható és hallható demokratikus mozgalomm á szcrveződjenek. Állami segítség nélkül a püspökök felszámolták volna ... ,,9
Persze, hogy mennyire volt "demokratikus mozgalorn" a papi békemozgalom, azt megint csak a szavak jelentésével való visszaélés távlatában
kell látnunk. Úgy, ahogy "népi demokráciának" nevezték a diktatúrát, "felszabadításnak" a csatlós államok kialakítását. ..
Nem túlságosan pozitív tehát a tegnapi marxista-keresztény párbeszéd
mérlege. Mivel a marxizmus széttöredezett, és legújabban egészen világossá vált a lenini-sztálini marxizmus csődje, ügyelni kellene arra, amit már
VI. Pál pápa Octogesima adveniens kezdetű, Roy bíboroshoz írt 1971-es
levele tisztá zni kezdett lO, amikor a "szocializmusokon" belül a marxizmusleninizmus k ül önb öző értelmezéseit megjelölte: 1) a praxis (gyakorlat)
szintje: osztályharc az emberi kizsákmányolás ellen; 2) politikai szint: a cél
a politikai és gazdasági hatalom mcgszerzése és egy párt uralma; 3) ideológiai szint: a történelmi materializmus és az ateizmus ideológiáját valló
világnézet (akár hatalmon vannak a kommunisták, akár nem); 4) végül,
legenyhébb formában : módszer a társadalmi és politikai valóság elemzésére
és átalakítására.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ez az utóbbi "szint" volt a legmegejtöbb.
a harmadik világ országaiban, így a latin-amerikai felszabadításteológi ákban és "fo rr adalmi" gyakorlatban. A Hittani Kongregáció
instrukciója tulajdonképpen nem tett mást , mint jobban kifejtette VI. Pál
következő figyelmeztetését (Octogesima ad veniens 34): "J óliehet a
főleg
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konkrétan megélt marxizmus változataiban meg lehet különböztetni ezeket
az (elóbb felsorolt) szempontokat és velük kapcsolatban a keresztény reflexió és cselekvés számára felmerülő kérdéseket, illuzórikus és veszélyes
lenne, ha valaki elfeledné azt a köteléket, amely azokat gyökeresen összekapcsolja; tehát pl. elfogadni a marxista módszert (4. pont) an élkül, hogy
tudatosítanánk kapcsolatát az ideológiával (3. pont); gyakorolni az osztályharcot (1. pont), és elfogadni annak marxista értelmezését, feledve azt a
totalitárius és erőszakra alapozott társadalmi típust (2. pont), amelyhez ez
a folyamat vezet." Lényegében ezeket az irányelveket ismételte meg 1977ben a francia püspökök két dokumentuma a keresztény hit és a marxizmus
viszonyáról, visszatekintve 30 év tapasztalatára, a marxista-keresztény párbeszéd és együttműködés pozitív és negatív szempontjaira.
2. Párbeszéd

hívők és

nem

hívők

közölt az etika alapjairól

A jelenkori kulturális és erkölcsi válságban hívők és nem hívők (marxisták és mások), keresztény vagy "szekularizált' humanisták egy bizonyos
konszenzust keresnek az etikai alapelvek és a humánus társadalom felt ételeinek tisztázásában, kezdve az alapvető emberi jogoktól, a bioetika és
környezetvédelem kérdésein kereszt ül, a szolidáris fejlődés és a világbéke
kérdéseiig. A Nem H ívők Titkársága (újabban Pápai Tanács) Poupard
bíboros vezetés ével, elsősorban P. F. Rodé buzgolkodására, 1981-ben k őr
kérdést fogalmazott meg az "Evilági etika és hitetlenség" témakörben.
Összesen 12 kérdésre bontották a témát. A világ püspökeitől, katolikus
szakemberektől, egyetemi tanároktól és lelkipásztoroktól beérkezett válaszokat összcgezt ék, majd az 1983-as ülésen még tovább megvitatták neves
szakemberek részvételével. Most ennek a dokumentációnak az anyagát
felhasználva II vázoljuk az etikai kérdések (erkölcsi értékek) körüli "konszenzus" eredményeit.
Szekularizálódás és etika
Mindenekelőtta jelenlegi helyzet vázolásához tisztáznunk kell a szekularizálódás Iogalmát, amelyet (P . G. De Rosa SJ nyomán) három szempontból vizsgálhatunk:

a) Törtéfleti: jelenti azt az elvilágiasodási folyamatot, amely a középkor
végén kczdödőtt, és a mai "kereszténység utáni" korhoz vezetett: felszabadulás az egyház "gyámkodása" alól, a lelki és politikai hatalom szétválása,
eltávol ódás a kereszténys égt ől és az egyháztól gondolkodásban és cselekvésben. Marx, Nietzsche és Freud nyomán ("a gyanú mesterei", Ricoeur

kifejezésével) kialakult a teljes evilágiság, szekularizmus, amel y Isten, ill. a
természetfeletti gyökeres tagadása, elvetése. "Semmi más, csak a F öld!" "Az
ember számára az ember a legfőbb lény!" - Rögtön jegyezzük meg, hogy a
zsinat (GS 36) elismerte a földi valóságok jogos autonómiáját, teh át a
szekularizáció pozitív mozzanat át; ugyanakkor határozottan kizárta a szekularizmust, amely szerint "a teremtett dolgok nem függnek az Istent ől, az
ember a Teremtőre való tekintet nélkül rendelkezhet velük ". His zen "a tercrntm ény a Teremtő nélkül a semmibe zuhan"; "ha Isten feled ésb e merül ,
maga a teremtmény érthetetlenné válik." Persze, a helyesen felfogott transzcendencia nem jelenti azt, hogy Isten vetélytársa az embernek, hanem
éppen az ember teljes (isteni) kibontakozását biztosítja. "Isten dicsősége az
élő ember." (Iréneusz)
b) Filozófiai-teológiai jelentés: ez a történeti fejlődés kettős irányának
felel meg. Egyrészt az evilági valóságok jogos autonómiáját állítja és igazolj a
azzal, hogy a teremtés helyes eszméjére hivatkozik: Isten a teremtett valóságoknak megadta a saját önállóságukat, "természetüket" létfokozatuk szerint; az embernek pedig az akaratszabadságot, hogy önmagát határozza
meg: befejezve a teremtést, befejezze önmagát is. A világ - paradox módon
- éppen mivel létében és mffködésében teljesen Istentől függ, azért aut onóm, vagyis önfelülmúlással 'felfejlödik", Ugyanígy - más síkon - az emb er
a kegyelemtől függve szabadon határozza meg magát. Isten nem a teremtmények helyett cselekszik, hanem cselekvökk é teszi öket: "Dieu fait se faire
les choses." (Teilhard de Chardin) Viszont az ateista humanizmus, a teljes
immanentizmus (szekularizmus) ideológiája, akár szcientista vagy pozitivista, akár metafizikai meggondolásokra támaszkodik, nem felel meg az
igazságnak, a keresztény világnézetnek. Ennek illusztrálására egy idéz et
Heller Ágnestől1 2 :
"Az emberi emancipáció az ember önfelszabadítási folyam ata min~
denfajta transzcendcnciától, A 'nembeli lényeg ' elidegenedettségének felIszámolása az az út, mely ehhez az emancipációhoz vezet. Ezért harcolnak
- mint láttuk - forradalmi marxisták és forradalmi keresztények egyaránt.
A szent család titka azonban - valljuk Maxszal- a földi család. Ha az emb eri
emancipáció megvalósul - és föltéve, hogy megvalósul -, az embereknek
nem lesz többé szükségletük arra, hogy higyjenek bármiféle transzcendenciában. Ha az emberek tudatára ébrednek annak, hogy sorsukat maguk
irányítják, hogy értékeiket maguk alkotják és választják - és ennek csak
akkor ébrednek tömegesen tudatára, ha sorsukat valóban maguk irán yítják,
ha értékeiket valóban maguk választják - , akkor nem lesz többé vallásos
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szük séglet ük, és isten vagy az istenek léte vagy nem léte irreleváns kérdéssé
válik számukra."
c) Szociológiai értelem: "szekularizáció" jelenti a vallás, ill. vallási intézmények kiszorulását a k ő z életből, a vallás privatizálódását, a vallási k öz őrn
b öss éget a családi, társadalmi, politikai életben; a törvényhozásban az etikai
elvektől való clt ávolodást és "laicizrnust". (Ehhez kapcsolódik az egyházi
vagyon "szckulariz ál ása", az intézmények, iskolák államosítása stb.)
Mindez természetesen felvet számos etikai kérdést a szekularizált társadalomban, a laikus-liberális állam politikájában: az abortusz legalizálásától
és gyakorlat ától, a sajtótörvénycn keresztül, az iskolai hitoktatásig. Világos,
hogy a szekularizált társadalmi-politikai gyakorlat összefügg a világnézet te l, vagyis az e lőző pontban vázo lt teljes evilágisággal. Mert hol vannak
végül is az etikai támpontok, miben lehetséges az etikai konszenzus? Az
újabb immanentista filozófia ugyanis, amely a történetiséget alapkategóriá nak fogadta el, tehát az ember és világa meghatározój ának, nemcsak az
isteni támpontokat (kinyilatkoztatást) küszöböli ki, hanem az "emberi természetre" alapozott természetjogot és természettörvényt is megkérdőjelezi,
ami pedi g a katolikus etika alapjául szolgált. Bár az is igaz, hogy a nürnbergi
pert ől kezdve, az e mbe ri jogok egyetemes nyilatkozatán és más nemzetközi
jogi szerz őd é seken keresztül, a tendencia ismét egy bizonyos természetjog/természettörvény elfogadása felé mutat, Sokan éppen az emberi jogok
egyet em esen elismert "érté keit" jelölik meg kiindulópontul a híVÓK és nem
híVÓK etikaikonszenzus keresésében. Éppen ezért nem hívők is elismeréssel
szólnak a páp a és a Szentsz ék nemzetközi tevékenységéről,az ENSZ-ben
vagy más nemzetközi fórumokon elhangzott pápai megnyilatkozásokról, a
fej lődés, az igazságosság és a béke ügyéért kifejtett erőfeszítésekről.
Paul o Evar isto Arns br azil bíboros a Nem HíVÓK Titkársága 1983.
már ciusi teljes ülésé n be számolt a Sao Paulo-i Katolikus Egyetemen folytat ott , hívők és nem hívők közötti etikai párbeszédről. Kiindulópontnak
éppe n az Ember i J ogok Egyetemes Deklarációját vették, amikor keresték
a kon szcnzust a gya korla ti csel ekvésh ez, az emberi értékek konkrét társadalmi megvalósításához. A tár sadalomtudomány szakembereivel folytatott
megbeszélésen - mindig szem előtt tartva az emberi személy alapvető
méltóságát , ané lkül, hogy kifejezetten hivatkoztak volna Istenre, amikor az
erkölcsi köt ele zettségeket meg akarták alapozni - megvitatták a liberális
társad alm ak egyé ni jogait, a modern világ társadalmi-közgazdasági jogait,
a népek jogait plan etáris távlatokban. A r észtvev ők hamar egyetértettek
ab ba n, hogy e lvi síko n lehetetlen a széleskörű kons zen zus; nem elég felso-
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rolni az emberi jogok listáit, hanem a konkrét helyzeteket is figyelembe kell
venni. Különben az Emberi Jogok Nyilatkozata már bizo nyos konszen zust,
egyetért ést fejez ki. E zek alapj án hívők és ne m h ívők megvitathatják a
konkrét kötelezettségeket az adott helyzetekb en, megjelölhetik azo kat a
feladatokat, amelyekkel csökkenthet ik a t ávols ágot az eszmé ny és a valóság
között, tehát tisztázhatják: hogyan lehet kido lgozni kon krét közös akcióprogramokat, hogy az emberi jogok at beépítsék a törvényhozásba, illetve a
gyakorlatban megvalósítsák . ..
A második megbeszélést Sao Paulóban (a Katolikus Egyetem en) a
biológia, a genetika és a fizika szak embereivel folytatt ák. Az ato mkutatás
és az atomenergia bék és, ill. háborús felhasznál ása; a ge ne tika ha szno sítása
új növények l étrehozásához, ill. a génmanipuláció emb eri egyede ken stb.:
mind-mind súlyos etikai kérdéseket vet fel. Milyen etikai "k ódexhez" kell
igazodni a tudományos kutatásban és a technikai vívmányok alkalmazásában? Kétségtelen: a hívőknek részt kell venniök a kuta tásban és az emberi
fejlődés előmozdításában. A keresztény hit, az evangéliumi erkölcs nemcsak tilalomfákat állít fel, hanem - elsősorban - e lőr elendít. mert a világ
végső átalakulásába és feltámadásunkba vetett rem énység arra sark all bennünket, hogy humanizáljuk a hominizált világot , hogy majd ezt az emberivé
tett világot - elsősorban is a dráma fösze repl öjét , a szabadon alkotó és
szeretö embert - istenivé alakítsa az isteni Lélek. Arns bíboros T eilhard de
Chardint idézte: "E gyre inkább biztos vagyok abban, hogy a ker esztény
reneszánsz első megnyilatkozásait észleljük, melynek az a hivatása, hogy
teljesen meghódítsa a világot , jobban, mint kétezer évvel ezelőtt az evangé lium első elterjedésekor. A Krisztusba vetett hit, a világba vetett hittel
szint ézisbe hozva, úgy érzem, ellená llhatatlan szellemi energiákat képvisel:
minden jelenleg lobogó lángn ál erősebb Tűz! "
Igazában itt van a lényeges különbség az evilági human izmuso k (ma rxizmus, pozitivizmus, szcientizmus, pragmatizmus) és a ker esztény e tika, a
teljes humanizmus között: a motiv áci óban(indítékokban), ame lylendületet
ad a cselekvéshez, mert érte lmet, célt ad - végső Cé lt - az emberi kaland nak. És főleg: az emberi szívet átalakító Lélek kegyelme képessé tesz
bennünket a különben lehetetlen testvér i szeretetre. A ker esztén y az emberi személyt (így az etikai értékeket és elveket is) Istenh ez, Krisztushoz
való viszonyában szeml éli: mind en embe r Isten ter emtménye, Isten képmása, az Atya gyermeke, Krisztus testvér e és örö k életre hivatott lén y. Az
embe r, akivel "erkölcsösen" vagy "erkölcste lenül" b ánok (az alaptörvény a
szcretetl), Istent, Krisztust képviseli , ahogy Mát é evangéliuma az utolsó
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ítélet leír ásakor hangsúlyozza: "A mit e legkisebb testvéreim közül eggyel is
tell et ek, velem tett étek!" (M t 25,40). Szent János levelében pedig ez áll:
"Aki nem sze re t, ne m ism eri Ist ent , mert az Isten Szeretet . .. Aki nem
sze re ti testvérét, ak it lát, Ist ent, akit nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a
parancso t kaptuk tó1e: Aki sze reti Istent , szeresse testvérét is!" (Un 4,8 és
20-21)
Persze, a mai sze kularizált e mbe r idegenkedik att ól, hogyha valaki a
teiz mus (iste nhit) vagy tételes (kinyilatkoztatott) objektív erkölcsi normák
alapjá n szó l hozzá az et ikai probl émákhoz. Nem az isteni jutalmazás vagy
bünte tés a motívum, nem is az újkantiánus elv, mely szerint a becsületes,
erkölcsös életne k az erény az immanens jutalma. Úgy kell élnünk erényesen, "mintha Isten nem lét ezne", tehát kiteljesíteni emberségünket és
másokét, hogy élvezhessük mint ére tt sze mélyek életünk gyümölcseit már
most és majd az eljövendő é letben. Vagyis a jutalom-büntetés motívuma
nem valami k üls ő ráadás földi életünkhö z, hanem belső kapcsolat van a
k ell ő között, Az imát és az önmegta gadást is - mondják a hívők, akik
rész be n elfoga dják ez t a sze mléletet - nem külsö parancs követeli meg,
hanem az élet cél felé törő kibontakozása. Ez a szemlélet inkább az angolszász erk ölcsfilozófusok által befolyásolt tendenciát jellemzi. Egy bizonyos
szubje ktivizmus és pozitivizmus ellenében tisztázni kell az objektív erkölcsi
no rmá k mibenlétét, hiszen szakadék van az "erkölcsök" (tényleges erkölcsi
konszenz us) és az értéke k, illetve azok igazolása között, az objektív értékek
és a lelkiisme re te k szubjektív értékítélete k öz őrt.
Konszenzus felé?
Az a tény, hogy nincs egyetértés bizonyos etikai-erkölcsi kérdésekben,
még nem jelenti azt , hogy nincsen ek é letet védő objektív törvények, amelyek
érvé nyesek akkor is, ha nem tartj ák meg őket. Az a tény, hogy egyesek nem
látna k rossza t a házasságtörés be n vagy a hátrányos faji megkülönbözterésben, még nem jelenti azt, hogy ezek a "törvényszegések" nem ártanak a
házasságna k vagy az embe ri közösségnek. Mik ént az a tény, hogy az em berek ne m tudt ák: a vitaminh iány ártalmas szervezetüknek, nem akadályozta meg szerve zetük ro mlását. H a az egyéni lelkiismeretek különbözö értékítélete ket alkotna k, és más t-más t ére znek kötelezönek, nemjelenti azt , hogy
a velük szüle te tt premisszák, ill. a hagyományos etika, amelybe beleszülettek, és amelybe n neve lke dtek, csa k számukra érvényes normák, vagyis
kétségbe kell vonnunk az erkölcsi ítélet ek egyetemességét és objektivitását
(tá rgyi érvé nyét). A nehézkedés törvénye objektíven igaz volt Newton
felfed ezése előtt is.
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Igazában véve a törvények felismer ése és igazolása a pr obléma. A
moralitás bizonyos objektív igazságokat, normákat feltétel ez, mégha a lelkiismeret a konkrét szituá cióban (számos kulturális, szociális , pszichológiai,
vallási tényező összejátszása folytán) más és más módon érzi is magár a
kötelezőnek a törvényt. Miként a keresztény hit igazságait, úgy az erkölcsi
igazságokat sem ragadhatja meg az ember puszta értelmi megismeréssel;
számolni kell a szív felkészülts égével és készségével is. Ezt hird ette Newman
bíboros: az alázatos és készséges szív alkalmas a jó és az igaz megragadására, az egyenes lelkiismeret ítélete helyes, a gőg és az elbizakodottság,
illetve az önzés elvakulttá tesz, és megkem ényíti a szívet.
Az. angolszász empirizmuson és p ozitivizmuson már túljutottunk. De
problémátjelent az, hogy mi az állandó az esetl eges, a történeti változásban,
mi a közös a különbözö erkölcsi magatartásform ákban, az egyes népek
"erkölcseiben" és etoszában. A joggyakorlat vagy a társadalmi intézmények
leírásában is a tények egyszerű kijelent ésén túl szükség van az igazság
meghatározására is. A sokat bír ált "ter mésze ttörvény"-ben, amint erre H er bert Hart rámutatott, megtalálható a bon sens, egy bizonyos józan erk ölcsi
érzék magva; ki lehet fejt eni annak minimális (egyet emes) tartalmát. A
felnőtt és normális személyek gyakorla ti erkölcsi értékítéletei egyetemesíthetök, tehát több kérdésben leh ets éges egy bizonyos etikai konszenzu s,
azon túl, hogy mindenki elfogadja e form ális ítéletet: "A jót tenni, a rosszat
kerülni kell."
.

A mindennapi életben - és a politikában is - nem fekete-fehér a valóság:
van jó is, rossz is, kompromisszumok szü letnek, hiszen különböző értékek
vonzása és érdekek egyeztetése bonyolult tá teszi az erkölcsi értékítéletet és
a felelősségteljes döntést. Tulajdonk éppen egyesek azt javasolják, hogy a
konkrét értékítéletekből és döntésekből kell kiindulni, hogy eljussunk valami közös nevezőre a jó és ro ssz tartalmán ak, objektív normáinak meghatározásában. Nem puszta empirizmus ez, hanem egy bizonyos alapvető
bizalom az emberi "becs ületess égben ", az emberiség erkölcsi hagyományának "bon sens"-ában, konszenzusáb an . Naponta újabb és újabb lelkiismereti helyzetek elé állít bennünket az élet: a kábí tószer és a terrorizmus,
az abortusz és a bioetika számos kérdése (a mesterséges megtermékenyít éstől az eutanáziáig), az igazságos forradalom vagy ö nv é dő háború stb.
dilemmái között sokszor gyors erkö lcsi állásfoglalásra van szüks ég. A modern élet teszi újra időszerűvé az etikát!13
A Nietzsche-szakértő francia jezsuita, Paul Valadier, aki a Nem H ív ők
Titkársága 1983-as üléséri figyelemre mélt ó előadást tartott e probl émáról,
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legújabban In évitable morale (Elkerűlhetetlen mor ális) c. könyvében b ő
vebbe n kifejti akkor vázolt elgondolásait. 14 Túljut a nihilizmuson és a
rc lativizmuson; ugyanakkor elfogadja a nietzschei és marxi ellenvetéseket
az obje ktivizáló és "dogmatikus" vagy extrinszecista (k üls őlcgességre ala15
pozó) morál ellen. A páli és hegeli kategóri ákat elemző G. Fessard
nyom án - a férfi és nő, ill. szolga-úr "dialektikát" alkalmazva az ember
természet es és történeti létének értelmezésében, illetve a keresztény hit
természetfeletti távlatában - megmutatja, hogy a modern kort jellemző
történetiség elfogadása és helyes értelmezése nem vezet erkölcsi relativizmushoz.
Miró1 is van szó? Súlyos kérd ésről, ,és ez már a keresztény antropológia
és történelemfilozófia metafizikai szempontjait is érinti. Lehet-e egyáltalán
abszolút és egyetemes erkölcsi alapelvekről (normákról) beszélni, vannake változa tlan erkölcsi igazságok, és ha igen , hogyan lehet ezt igazolni a materialista -pozitivista ide ológiával, világné zettel szemben? A történelem a változó helye; ha az emb er történelemben sodród ik, ha kultúrája és jogrendje,
szok ásai változnak, hol vannak az "örök érté kek", az egyetemesen érvényes
érté kek? Van-e ab szolút a történelemben, kultúrában, erkölcsben?
P. Valadier válasza igenlő, szcml életc optimista, rnégha első látásra amikor elfogadja a "gyanú mestereinek" kritik áját - aggasztóan "pozitivistának" t űnik is. Mindj árt - első megnyugtatásul- idézhetjük vele együtt Eric
Weil ironikus megj egyzését azokkal az egzisztencialistákkal kapcsolatban
(ilyen volt az ifjú Sartre is), akik úgy vélt ék, hogy az ember abszolút
szabadsággal rendelkezik, teljesen önmaga teremti meg önmagát, és végül
is nem más, mint amivé szabadon teszi magát, illetve amit tesz. Ezek úgy
kép zelték el, hogy az "embe r csupaszon és üresen bel ép az értékek áruházáb a, hogy kiválassza, ami neki tetszik, anélkül, hogy tudhatná, hogy mi
is kell vagy mi nem kell vállalkozásához", Ez a szabadság fikció, nincs
konkrét jelent ősége , elvon atkoztat az embe r adott helyzetétől, másokhoz
való viszonyátó l, cé ljá tó l. Az embe r mindig beleszületik egy bizonyos erkölcsi hagyományba (a primit ívck rokonsági viszonyát ól a mai társadalom
viszonyhálózatáig), amelyet többé-kevésbé magáév á tesz öntudatlanul is:
igazodik népe b ölcsességéhez, bizonyos társadalmi szerepet játszik, cselekvési mod elleket és "divatot" követ "erkölcseit-ben is. Már azzal is, hogy
több é-kev ésb é magáévá teszi az illemtan szabályait. A közösségi élet számtalan tekint etb en befolyásolja magat art ását, értékítéleteit, erkölcsi döntéseit. És így már is egy bizon yos "konszenzushoz" igazodik. Ezen túl, mint
már jelez tük, a nemzetk özi joggyakorl at és törv ényhozás, az embe ri jogok
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deklarációi és különféle nemzetközi egyezmények is egy bizonyos minimális etikai konszenzus felé mutatnak. De mindez még nem ad megnyugtat ó
választ kérdéseinkre, hiszen naponta tapasztaljuk a véleménykülönbségeket és értékíté leteket pl. az abortusz vagy a halálbüntetés kérdésében,
illetve a bioeti ka számtalan kérdésében.

Ané lkül, hogy rögtö n a keresztény hit abszolút-rnozzanatát hívnánk
segítség ül, pusztán a helyes racionalitás sikján is előre léphetünk, ha Valadier-vei jobba n szemügyre vesszük a történelem és az erkölcs közötti mély
viszonyt, ill. a már em lített kettős "dialektiká t", A történelem valójában nem
a változáso k vég n élküli és rendezetlen sora, nem az a folyó, melynek
ára mába (Hé ra kleitosz megfigyelése szerint) kétszer nem léphetünk bele ,
hanem az a mezöny, amelybe n felmerül vagy megnyilatkozik valami rejtett
(latens) abszo lút. Par ad ox módon : a történelem nem a relatívum, hanem
éppen az abszolútum megnyilvánulásának helye. Hogyan lehetséges ez?
Szerintem Valadi er burk oltan hegeli eszmékre hivatkozik, de igazolása
végső fokon csakis a ker esztény hit távlatában helytálló; tehát a történelemb en azért van "irány", mivel az Abszolútum belépett az időbe, és így
anna k értelmet , vagyis jelentést és célt adott.
H a nem fogadjuk el a hegeli Abszolút Szellemet, akkor pusztán racionális síkon nem igazolhatjuk Valadie r tételét. A keresztény Kierkegaardral elfogadjuk: a hívő szerint a pillanat az örökkévalósággal kapcsol össze;
a szabad dönt és a "kegyelmi pillanat". A hívő "Krisztus kortársa" lesz. Az
embe r a tört én elemb en, a relatívúrn folyamatában úgy találkozik az Abszol útummal, hogy Isten hívására igent mond. Azért, mert Krisztus eljövetele
miatt az emberi tö rténelem üdvtörténet lett, és minden az eszkatologikus
(végső) kifejlet felé mutat, amikor majd beteljesednek Isten ígéretei, és a
vajúdó mindenség (R óm 8), az ember természetes és természetfeletti drá májának színhe lye is részesedik a megváltott emberek dicsőségében. Nem
az elvont Ab szolút Szellem, hanem a meghalt és feltámadt Krisztus Lelke
m üködik a történ elemb en. Ez a Szenil élek az új Szövetségalaptörvényének .
a szeretetnek a Le lke. Így van jelen a történelemben az erkölcsi "Alapelv",
a legfőbb törvény, az Isten- és emberszeretet kettős-egy törvénye, amelyet
most már nem kőtáblákra vésnek, hanem a Szentlélek írja a bús szívekre.
(Vö. 2Kor 3,3)
Mindezzel azt is állítju k, hogy - jóllehet az emberi lelkiismeret eljut
bizonyos törvények felismer ésér e, teh át lehets éges egy bizonyos konszenzus a "természettö rvény" alapján -, igazában csak a kinyilatkoztatott evangéliumi erkölcs adhat teljesen biztos tá mpo ntokat a szabad és felelős
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dönt éshez. De az evangéliumból sem olvashat unk ki kész recepteket az
egyéni vagy politikai döntésekhez; a konkrét szitu áció, k ü l önböző értékek
hívása, új problémák felmerülése a technika és az embertudományok folytán stb., újabb és újabb reflexióra ösztönzik a gondolkodókat.Az egyetemes
alapelveknek vagya szeretetalapelveinek konkrét alkalmazása mundig próba
elé állít bennünket. Az isteni hívás és különbözö értékek hívása, illetve a
tört énelmi valóság kihívásai (a gonosz szellem kísért ései) közepette kell
előrehaladnunk a Lélek sugallatát (lelkiismeretünk szavát) követve, mindig
készen a teljesebb (erkölcsi) igazság elfogadására és megvalósítás ára. Mindig tudva azt is, hogy a célt megcélozva is kevesebb az, amit megtettünk,
mint amit akartunk.

** *
Befejezésül idézem a Nem Hívők Titkársága 1983-as nemzetközi közvé lernénykutatásának összefoglalását. 16
Az egyház tört énelme során igyekszik találkozni minden emberrel és az
egész emberiséggel, földi zar ándoklasuk minden szakaszán. Az értékek
keresé se, amely oly drámaivá vált korunkban, a hívő számára azt jelenti,
hogy az emberek lelkiismeretük m ély én, öntudatlanul is kapcsolatba kerülnek Istennel, hiszen az Igazságot keresik . Az egyház tudja, hogy az értékeket kereső embert "tudtán kívül is mintegy az Isten keze vezérli, azé az
Istené, aki a mindcns égct létben tartja, ő teszi a dolgokat azzá, amik" (GS
36). Azt vallja az egyház, hogy "a Szentlélek mindenkinek módot ad arra Isten tudja, miképpen - , hogy a húsvét titkában részesedjék", hiszen minden
jószándé kú ember szívében "láthatatlan módon mífködik a kegyelem" (GS
22).
Ezé rt a keresztények keresik a párbeszédet minden emberrel, hívőkkel és
nem h ívőkkel egyaránt, magukévá téve az emberek örömét és reményét,
szornorúságát és gondját (vö. GS 1). A párbeszéd alapja maga az ember
(vö. GS 12), a maga egységében és teljességében, aki test és lélek, akinek
szíve és lelkiismerete , értelme és akarata van (GS 3), aki Isten képmása és
Istennel való életközösségre hivatott Krisztusban (GS I. rész, 1. fejezet).
A keresztények és nem hívők között az egyetértés és az együttműk ödés
akkor válik lehet övé, amikor közösen elismerik az emberi személy mélt ós ágát, amikor a társadalmi igazságosság, a szem élyes szabadság és szolidarit ás, az éle t minőség, valamint a népek közötti béke és kiengesztelődés,
az elnyomott és szegény országok megsegítése, a kisebbségek jogainak és a
nemzeti kultúr ák védelmének ér té keit, vagy az orvosi etika és környe-
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zetvédelem bizonyos követelményeit közösen elismerik. Az emberi jogok
védelmében a párbeszéd és az együttműködés az egyén és a társadalom
javára válik.
Ugyanakkor a keresztény tudja, hogy - éppen az antropológiai és teológiai horizontok különb özősége, valamint a fogalmak (eszmények) bizonyos
kétértelműsége miatt - mindig lesznek bizonyos eltérések a gyakorlatban.
így az igazságosság és a béke felfogásában más lesz annak az álláspontja,
aki elfogadja a demokratikus értékeket, mint azé, aki bizonyos forradalmi
célok megvalósításáért minden (még erkölcstelen) eszköz használatát is
jogosultnak tartja. A párbeszédben mindig tisztázni kell a használt fogalmakat, azok tartalmát. Vannak olyan helyzetek, ahol a párbeszéd kétértelmű vagy egyenesen lehetetlen: ahol hiányzik az egyik (hívő) fél szabadsága és egyenlő esélye. (Ezt hangoztatták egyébként vatikáni részról az
1986-os budapesti szimpóziumon.)
Minden erkölcsös eszközt fel kell használnunk, hogy építsük a "szeretet
civilizációját".
1) G. Marcel, L'Homme Problématique, 1955,26
2) H. de Lubac, Le drame de I'humanisme ath ée, 1944; vö. Szabó E, Az ember és világa,
1974, 12kk. - Az emmauszi úton, 1987, 43kk. (Istenhit és istentagadás.)
3) R Garaudy, L'Alternative, 1972, és Parole d'homme, 1975; vö. Szabó F., A szer étet
hullámhosszán, 1977, 2D3kk.
4) G. Fessard SJ, Le dialogue catholique-cornmuniste est-il possible? 1937. - Chrétiens
marxisies et théologie de la libération, 1978 (főleg J . Girardi "marxista" elhajl ását elemzi és
bírálja). - Église de France, prends garde de perdre la foi! 1979.
5) Vö. Szabó E , "A felszabadulás teológiája", in: Lélekben és igazságban , 1986, 121kk. Az
1984·es és 1986-os dokumentumokat ismerteti még Gál Ferenc L Boff Miatyánk. c. könyvéhez
írt

bevezetőjében

("A felszabadítás teológiája"), 25kk. (Ecclesia)

6) Usd: Szabó E "Marxizrnus és kereszténység", in: Lélekben és igazságban, 127-145 . Itt
alaposabban megvitattam a marxizmus és a kereszténység párbeszédének

lehetőségeit

és

feltételeit. Hogy a tanulmány mennyire "talált", az a tény is mutatja, hogy az ÁEH cenzúrája e
tanulmány miatt nem engedte terjeszteni Magyarországon ezt a könyvemet .
7) Heller Ágnes, "Che Guevara és Camilo Torréz találkozása". (Marx ista et ika, keresztény

etika és társadalmi forradalom.) Vigilia, 1971. október, 678kk.
8) Lukács Józseffel folytatott vitámat lásd: "Az atei zmus - human izmus?" in: A rejtett Isten
útjain, 1980, 117-137. Vö. még: Lukács J ., "A párbeszéd néhány kérdése és az e rkölcs", in:
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14) Paul Valadier, Inévitable morale, Seuill990.
15) Lásd : G. Fessard SJ, De l'actualité historique l-II. köt . Desclée De Brouwer 1959.
Az

első

kötetben P. Fessard

összegyűjti

és tovább fejleszti korábbi elméleti-módszertani

tanulmányait, a II. kötetben a keresztény progresszizmussal és a munkáspapok kérdésével
foglalkozik . Legfontosabb tanulmánya: "Esquisse du mysiérc de la société et de I'histoire", I,
121-175.
16) Paul Poupard, La morale chrétienne demain, ll. jegyzet , 220-221.

Morel Gyula
KERESZTÉNY ÉRTÉKEK A SZEKULARIZÁLT VILÁGBAN

Az ember képtelen nem értékelni, hiszen minden döntése és cselekedete
feltételezi, hogy valamit (tudatosan vagy tudat alatt) fontosnak, magasrangúnak, cselekvésre érdemesnek, kívánatosnak - egyszóval értékesnek
tart. Így az ember szüntelenül az értékek csodálatos, de bonyolult világában
él, melynek csak két dimenziójával tudunk foglalkozni jelen tanulmányunkban.
K önnyű

felfedezni az értékek világának viszonylagcssági dimenzióját,
térben és az időben szembeszők ö különbségck alapján: más értékek
vannak érvényben "nálunk" és "másoknál" , "ma" és "régen". - Nem volna
főleg a
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becsületes ezt a jelenséget azzal elintéz ni, hogy ez csa k " a lacso n yabb r e n d ű"
értékekre vonatkozik. Hi szen érté kre ndszerünk sa rkalatos pontj ait is a
( főleg gyermekkori) szo cializációs folyam at álta l körn yezetünk, végső fokon társadalmunk közvetítette szá munkra, sajá tos kult úráj ának pecsétj ét
nyomva mind tudatosabbá váló fclfogásunkra.
Ezen a horizontálisnak n evezh et ő dim en zión mint egy mer ölcgesen
eme lke dik azonban az érté ke k világá na k egy mási k, transzcenden s dirnenziója is. Ennek l ényeg ér a hit , sze mé lyes, szilárd meggyőződé s alkotja, mely
abszolút, végső érté kekre vonatkozik, vagyis sze mé lyekre, cselekm én yekre
vagy mag at art ásokra, melyeket mindentó1 függetlenül, mind en mcgszor ít ás, felt étel vagy fenntartás nélkül fontosnak tartunk. Ezeket is a szocializáció folyamán ismerjük meg és tesszük magunkévá, de - ker esztén y
m eggyőződésünk szerint - a kegyelem és a szemé lyes szabadság összj át éka
folytán mint egy beemelve a tr anszcendens, minden tár sadalmi közvet ít ést
túlszárnyaló dim enzióba.
Sokat vitatott és empirikus tud om án yok segítségével nem eldönthetö
kérdés, hogy léteznek-e értékállandók, vagyis érté ke k, ame lyek az emberiség történelme folyamán mindi g és mindenütt érvénybe n volt ak és lesznek, ha torz, kezdetleges vagy magasr endű form áb an vagy más és más
értel mezésben is. Ha azonban a felt evés elvi és álta lános síkjától eltekintünk, talán nem is olyan neh éz indikátorokat felfedezni, melyek ilyen
irán yba mutatnak. Nem volt-e é lményszer ű az a messzerncnő egyeté rtés a
forradalom lényegi céljaira, a sza ba dságra, az igazm ondásra és más embe ri
jogokra nézve, me ly 1956 őszé n Magyar országon nyilvánval óvá vált? Nem
gyakorolt-c mély benyomást minden megfigyelő re, hogy az 1989-es európai
események során egyszerre mind en valamelyes jószándékú és elfogulatlan
ember tudta, mi a helyes és mi nem a lén yegre nézve? - Ker esztén y
világnézetű ember szá má ra nin cs ebbe n se mmi meglepő : rniért ne szöknének szá rba a teremt ésben elvete tt ige-m agok (logoi szpermatikoi] mindi g
és mindenütt újra, ah ol és amikor a k ör űlm ények ez t a kibontakozást és
megnyilvánulást nem akad ályozzák meg?

Teremtésen a világnak egy bizon yos, ado tt be re ndezését is értj ük, mely
egy annak megfelelő érté krende t is megszab: az embe ri segítségre szoru ló
e mber és a határok között mozgó természet világa meghat áro zza a szere te t
érté két a gyűlölettel, az igazs ágosság érté két az igazságt alansággal, a felelősség érté két a felelőtlens éggel sze mben, és így tovább. A ter emtés ér té krendje nyilván egyetemesen érvényes az embe ri világra. A ker esztén y érté kek ezt differenciálják , felbontják, r észlet ezik. értelmez ik és alkalmazzák,
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éspedig már egy bizonyos vallási formában. Ám ezek a levezetések két
irányban is veszélyt rejtenek magukban. Mindcnekelött az világos, hogy
abszurditásokhoz vezethetnek. Erre nemcsak a keresztény múlt sötét pontjai szolgáltatnak példákat (pl. vallásháborúk, pápaság története, inkvizíció,
boszorkányüldözések), hanem ajelen is (pl. a "People's Ternple" szekta 900
tagjának kollektív öngyilkossága vallási motívumból 1979-ben, vagy egy
Sátán-szekta 30 emberáldozata Mexikóban az 1980-as években). - A másik
veszély az "agyonrészletezésben", túlkifinomításban, és ezzel összefüggésben (adott esetben) a helyes értékskála feje tetejére állításában rejlik. Ezen
a téren sem csak a "sötét" középkornak volt - mai ember számára oly
nehezen érthető módon - fontos a kérdés, hány angyal fér el egy tű hegyén.
Még a 20. században sem volt ritka pl. zarándokházak lelkes pásztoraival
és hívekkel találkozni, akik számára "Szent Antalka" fontosabb volt, mint a
kereszténység alapítója és lényege; moralisták a böjti előírások furcsa
részletein többet lovagoltak, mint az igazságosság és a szeretet viszonyán,
és még 1990-ben is megosztotta az osztrák püspöki kart az a téma, hogy
lányok ministrálhatnak-e vagy sem.
Egy ilyen, ismereteim és véleményem szerint túllicitált, részben torz
skálájú vallási értékrend-világba tört be - főleg a kereszténységtől fémjelzett társadalmakba - a szekularizáció. A sokrétű fogalom értelmezésével és
elemzésével gazdag vallásszociológiai irodalom foglalkozik. De elég itt
röviden emlékeztetni néhány történelmi forrására és társadalmi hátterére,
hogy jobban megértsük értékromboló és értékrendet változtató kihatásait.
A leghatásosabban az ún. felvilágosodás angol, francia és német gondolkodói harangozták be a 17-18. században a hagyomány és tekintély
relativizálását és egy új, személyesen megokolt gondolkodás feltörését.
1769-ben kezd el pörögni az első fonógép, elindítva az ún. ipari forradalmat,
és következményeként a saját törvényszerűségekkel mííködö ipari társadalmak kifejlődését. A falvak lakossága gyorsuló ütemben költözik át a
városokba, ahol a társadalmi kontroll lényegesen erőtlenebb az emberi
magatartásra nézve (a vallási magatartást is beleértve), mint faluhelyen . Az
elterjedt analfabétizmust leváltja a széles tömegek írni-olvasni tudása, és a
tömegtájékoztatási eszközök információkkal árasztják el a társadalmak
tagjait. A technika ugrásszerűenfejlődik, határtalannak vélt lehetőségeinek
megélése kialakítja a "varázslat alól feloldott világot " (Max Weber).
Igen sokféleképp lehet elemezni és értelmezni a tényt, hogy a fent
említett folyamatok a vallás gyöngüléséhez, a keresztény egyházak társadalmi súlyának csökkenéséhez vezettek. (Tekintsünk itt el egyelőre a na44

gyon izgalmas, de bonyolult kérdéstó1, hogy a ténymegállapításban rnit
jelent pontosan a "vallás" és "az egyházak társadalmi s úlya'', vagyis hogy mi
ment veszendőbe, mi maradt meg, és mi szabadult fel vagy tisztult meg a
szekularizációs folyamat eredményeként. A kérdésre még részben visszatérünk.) Az egyik, jelen gondolatmenetünkbe vágó k övetkeztet és az, hogy
a keletkezett krízis rossz osztályzatot jelent a vallás konkrét formái számára,
melyek az idők változása előtt megfelelök lehettek, az új, modern világba
azonban láthatóan nem illenek bele - egy következtctés, melyet XXIII.
János pápa levont, amikor a II. vatikáni zsinat programjára az "aggior namento", a "napi árfolyamra hozás" feladatát tűzte.
Nos, éppen ebben lehet a szekularizáció egyik legpozitivabb kihatását
jogosan felfedezni. Az adott vallási formák és a változó "saeculum" összecsapásából származó mennyiségi veszteségeinket viszonylag megbízható
felmérések szociológiailag igazolják: a templomlátogatók számának csökkenésétől a papság és szerzetesség számának visszaeséséig, a hitbeli tájékozatlanságnak (vagy a hamisan értelmezett hitigazságok elvetésének) n ő
véked és étől a vallások elszaporodásáig, stb. Ám ugyanezek a folyamatok és
jelenségek kényszerítenek minden jószándékú keresztényt a "mar adan dó
és változó", a "lényeges és járulékos", a "cél és eszköz" kérdéseinek az
eddiginél döntően élesebb felvetésére. Ahogy a szekularizáció történelmi
forrásai az emberiség történelmének egy eladdig ismeretlen, sőt elképzelhetetlen fordulatát eredményeztek, úgy a keresztény felfogást és életmódot is csak egy gyökeres "metanoia", újraértékelés tudja megmenteni
attól, hogy - alapítójának világos szándéka ellenére - viszonylag jelentéktelen szektává ne váljék egy hatalmas "sz ékulár is" (Alfred Weber) áramlatokkal dacoló kis szigcten, nem realizálva, hogy a "sz ékul áris tendenciák"
az Istentől teremtett "saeculum " törvényszerűségei is lehetnek.
Mindezekben a kérdésekben és problémákban döntő szerepet játszanak az ért ékek és az ért ékrendszerek, hiszen ezek alkotják a társadalmi
szerkezetek alapját, és irányítják az egyén cselekvését és magatartását. - A
társadalmi szerkezetek és berendezések nem véletlen (vagy legalábbis általában nem elsősorbanvéletlen) képződmények. Keletkezésükhöz normatív
döntések kellenek, melyeket értékítéletek hoznak létre és (egy ideig) legitimálnak. Sok szempontból rendkívül leegyszerűsített példával illusztrálva:
A szabadpiaci gazdasági rendszer bevezetése a közép-európai társadalmakban nemcsak történelmi véletlenek és racionális gondolatok következménye. Ezek és számtalan más ö sszetevők végső fokon csak úgy vezethettek a változáshoz, hogy megszülctett (bonyolult politikai folyamatok
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nem egységes és homogén ere dményeként) a normatív döntés: "Legyen
nálun k szabadp iaci gazdasági re ndsze r!" Ezt a döntést ezen rendszer maga sabbra értékelése teszi ér the tővé és jogosulttá. - A társadalmi szerkezetek
és értékek viszonyá nak elemzésében a tár sadalomtudomán yok kép esek
némi eredményt felmutatni, és a k őz ös cselekvés szá má ra segítséget nyújtani. - Ettől részben függe tlen az egyének magatart ása és cselekvése, hiszen
a sze rkezetek nem minde nt szabnak meg, és az egyé n bizonyos mértékig
képes a szerkezetek hat áraiból kitörni, velük sze mbeszállni, azokhoz nem
alkalmazkodni. - Itt a személyes meggyőződés alapjá n t örténő érté kelés
dö nti el és igazolja a választott utat. Az egyéni értékre ndszert csak a felfogás
fejlesztése általi ernberszolgálat és azo n keresztül a következő gene rá ció
helyesen felfogott nevelése képes befolyásolni.
A két vázolt szempont, csupán utaló jellege ellené re is, tal án érzé kelteti
annak fontosságá t, hogy a keresztény értékek prob lémáját a sze kularizált
világban a bevezetőben kifejtett szemponto k alapjá n teljes őszinteséggel és
fenntartások né lkül elemezzük.
Mindenekelőtt le kell szögcznünk, hogy a keresztény hit és erkölcs értékei
a szek ularizált világban is jelen vanna k; inkább kultúrá nk alapjaiban, mint
felszín én, és nem min dig a "keresztény" címkével ellátva. Sok értékes tanulmány mutatja ki mai kult úránknak (pe rsze nem kizárólagosan) keresztény
gyökereit, az evangéli um és ker esztény tradíció szere p ét a szabadság, szolidaritás, felelősség, igazságosság, h űség stb. ma is érvényes értéke inek
kialakításá ban, kifejlesztés ében. tartalm i gazdagításában és tartős ít ás ában.
Szekularizált világu nk nem végső értékek nél kül i világ. Számos kutatás
igazolja, hogy sok "ano nim ke resztény" (K. Rahner) tesz hitet pl. az ép pen
felso rolt értékek - rnint feltétle n, abszolút, végső érté kek - mellett.

Sőt még azt az állítást is meg lehet kockáztatni, hogy sze kularizált
világunkban bizonyos keresztény érté kek világosabban jelen vannak és
hatásosabban jutnak érvényre, mint azelőtt - ha ezt az állí tást nem is leh et,
vagy nagyon neh éz volna empirikusan igazolni. - Nincs-e a mai szek ularizált
társadalomban az előzőhöz mérten nagyobb egyenlőség, az ember szernélyi
mélt ós ág ának nagyobb megbecsülése, az emberi jogok hatásosabb megvédése? Értékek, melyeket Jézus magatartásával péld aként tárt sze münk
elé, amikor vámosokkal és bűnösökkel egy asztalhoz ült, és am elyeket a
minden emberró1 mint Isten teremtményéről és ké p másáró l sz óló tanításában világosan megfogalmazott. Ne m nagyobb-e ma, mint valaha, a páli
levelekben és a János-evangéli umban megfogalmazott "Isten gyermek eine k
a szabadsága" ( minden hiányosság ellenére) ? Nem jogos-e az t állítani
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(nagyon sok megkülönböztetéssel és szűk határok között), hogy a szekularizált ember magatartása néha talán jobban megfelel J ézus kritikus magatartásának bizonyos vallási előírások béklyójával szemben CA szombat van
az emberért, nem pedig az ember a szornbat ért" Mk 2,27), mint bármikor?
(Itt persze Jézus tanításának csak egy ö s s ze t ev őjé r ől van sz ó a so k közül,
mégsem lényegtelen ö sszct ev őr öl, hiszen a törvénnyel, a szabbattal, a templommal, valamint a farizeusok és szaddu ceusok magatartásával kap csolatos
kritikája volt keresztrefeszítés ének egyik tört énelmi oka.) Talán még soha
nem volt oly sok ember számára ennyire fontos a béke, mint ma , tal án még
soha nem dolgoztak annyian ezért az é rté ké rt, mely Jézusnak nagyon a
szívén feküdt. Főleg a fiatalabb generációk őszinte, egyenes és egyszerű
stílusa a régebbi körmönfont, néha álszent stílussal szemben talán jobban
megvalósítja Jézus kívánságát: "Beszédete k legyen : igen , igen ; nem , nem."
(Mt 5,37) A kis csoportokban mutatkoz ó, de az egész emberiségre is
kiterjedő szolidaritás csírái pedig jobban megfelelnek J ézu s központi értékének, a felebaráti szeretetnek, mint valaha.
Eltekintve attól, hogy az éppen felsorolt fejlődésvonalak rncllett ellenirányú tendenciák is felfcdezhctők, a keresztén y érté ke k problémája
a szekularizált világban mindenképpen komoly feladatok elé állít mindnyájunkat. Gondolkozzunk el n éhányon ezek közül, melyek biz onyos szempontokból a legfontosabbaknak tűnnek.
kező

1. Nagyon komolyan kellene vennünk az értékek hierarchiáját, és lelki pásztori, emberszolgáló tevékenységünket ennek megfelelőerr kellen e újragondolnunk, átalakítanunk. - A II. vatikáni zsinat az öku me nizmusról szól ó
tanításában így fogalmaz: "A tanok összeh asonlításánál nem szabad elfelejtenünk, hogy a katolikus tanon belül az igazságoknak ran gsor a vagy ' hie ra rchiája' létezik, a keresztén y hit alapjával való különbözö fajta összefü gg és ük
szerint." U gyanez vona tkoz ik a hel yes ker esztén y érté kre ndszerre. Ahogy
az ökumenikus mo zgal omban viszonylag könnyű a legalapve több igazságokban mege gyezni , és viszon ylag neh éz a felekezet e nkén t k ül önb ö z ő
"család i j ellegű" részlet ek összeh an golásáb an előbbre jutni, úgy cé lravezetöbb a keresztén y hit és erkölcs leglényegesebb ér tékeit a sze kularizált
társadalomban kih an gsúlyozni, megvédeni és érvé nyre j uttatni, mint a
"be nnfe ntesek" számára érthető és megbecsül t, de a "kívülállók" számára
érthetetle n és furcs ának vagy visszataszítónak tűnő részlet ekre fektetni a
hangsúlyt. Helytelen volna egy síkra hely ezni pl. egyrészt azt a tén yt, hogy
Istennek az emberek iránti szeretete és t őr őd ésc M ári a gyerme kébe n öltö tt
testet, másr észt a lourdes-i jelenések vagy a r ózs af üz ér imádkozásának
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fontosságát. Visszásnak kell mondani, ha valaki több súlyt fektet a böjti
kapcsolatos részletekre, mint a becsületes és szcretö emberi
élethez szüks éges önfegyelemre és önzetlen lemondásra. - Hosszan lehetne
sorolni a példákat. De talán ennyi is elég ahhoz, hogy elgondolkozzunk.
Nem arról van itt szó, hogy a konkrét részletek világát megvessük és
ignor áljuk. hanem arr ól, hogy a keresztény értékeket rangsoruknak megfelel őerr relativizáljuk, mintegy koncentrikus körökbe rendezzük, és szavainkban és cselekedeteinkben ezt szem előtt tartsuk, amikor embertársainkkal közlekedünk, akik a "m élyen vallásos és vallásilag képzett" típustól a
"végletesen szekularizált" típusig terjedő skála valamelyik fokán mozognak.
előírásokkal

2. Ha nem is igen lehet egészen pontos határvonalat húzni a "lényeges és
v áltoztathatatlan" meg a "járulékosés változó" között, mindent meg kellene
tennünk annak érdekében, hogy legalább az egyértelműen megkülönböztethető értéktípusok esetében a jogtalanul szoros összefüggést föloldjuk, és a kettőt tudatosan szétválasszuk. Ellenkező esetben előfordulhat,
hogy egy idejétmúlt érték megszün ése, ill. megváltozása mintegy magával
ragadja a lényeges értéket is a megsemmisülésbe. A következő konkrét
példa ennek a gondolatnak a megvilágítására szolgál, -1959-ben, tehát még
a II. vatikáni zsinat kezdete előtt, de egy átfogóbb liturgiai reform után,
beszélgetésbe elegyedtem Karintiában egy egyszerű, de mindenképpen jó
k épess égű emberrel, aki magát ateistának vallotta. Kérdésemre, hogy miért
vesztette el hitét, azt a meglepő választ adta, hogy "mert ma már nem lőnek
durrantó mozsárral". Látva, hogy nem értem meg ezt a tömör magyarázatot,
készségesen kifejtette annak értelmét, melyet röviden így lehet összefoglalni: Régebben minden nagyszombaton délután feltámadási körmenet
volt, ahol mozsárágyúkat is elsütögettek (az ünnep fényének emelésére).
Az új liturgia ezt a hagyományt megszüntette (bevczetve annak idején az
éjféli tíízszentel ést, a gyertyalángok továbbadását stb.). Ő gyerekkorában
azt tanulta, hogy a pápa tévedhetetlen. A liturgia változásával nyilvánvalóvá
vált számára ennek ellenkezője, s ezzel megdó1t szemében mindaz, amit "a
pápák tanítottak".A logikus következmény ebbó1 csak az ateizmus lehetett.
- A példa természetesen extr ém, lényegében azonban mégis reprezentatív
arra a nagyon elterjedt beáll ítotts ágra, amelyben a leglényegesebb értékek
a változásoknak alávetett másod- vagy harmadrangú értékekkel elválaszthatatlanul egybefonódnak.
3. Azokat az értékeket, amelyeknek ki[ejeződési [ormái a szüntelenül
változ ó körülmények, felfogások és stílusok átalakulásainak vannak alávetve, minden rendelkezésünkre álló eszközzel menteni kellene az
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"aggiorname nto" sze llemében a formák "napi árfolyamra" való hozásáva l. Ez a folyama t az elmúlt évtizedekben, lega lábbis az időszer űtlenn é vált
jelké pek és sze rta rtási előírások megszüntetésének érte lmében, számtalan
változásban megmutatkozott. Érdekes és tan ulságos lenne egyszer időrendi
so rre ndbe n listába venni az idevonatkozó változásokat. (Aki ezeket végigélte, anna k talán nem unalmas, hanem elgondolkoztató a következő, egyáltalán nem kim erít ő felsorolás - fiata labbak talá n találnak benne eddig
ismer etl en , meglepő elemeket.) A pápai tiara, a sedia gestatoria a pávatoll as legyezökkel. a páp át látogat ó k hár omszor i térdhajtása. a bíborosok
uszálya, az "E mine nciás Ú r" és az "Exce llenciás Ú r" megszóIítások, a püspöki gyűrű csókolása, a "Fötisztelendös éged" megszólítás, szerzetesekn él
az ún. cbédlöi penit enciák (az asztalnál ülők lábának megcsókolása, lelki
alami zsn áért térden állva könyörgés, állva étkezés stb.), a tiltott könyvek
ind exe, a "teljes búcsúk " és a hónapokban vagy években megszabott búcsúk
- mindez és sok más már a múlté. A felsoro lt példák elsőso rban külső
ségekre vona tkoznak; de mi minden változott a keresztény értéke k tartalmi
felfogásában, magyar ázat áb an és alkalmazásában is! - Ezen a téren legalább két kérdés felm erül. Az egyik a gyökeres és gyors változás és a lassú
átme ne te kkel dolgozó á talakulás d ilemm áját ér inti . (A bíborosok uszályát
először rövidebbre szabtá k, azutá n megszünt ett ék ...) A másik a "funkcion ális e kvivalense k" problém ája: H a bizonyos jelképek vagy szertartások
időszerűtlenné váln ak , nem csak megszünt et ésük a fela dat, hanem egyenértékű pótlásukra is szükség van - persze más, időszerúbb formában.
4. A z előzővel szo rosan összefügg a fela dat, hogy a keresztény értékek ne k a sze kularizált világba n való szavahihető, hitelt érdemlő képviseletének ér dekében meggyorsítsuk azt a folyama to t, amely időszerűtlen
ele mek kise lejtezését célozza. Noha az éppen röviden vázolt változások sok
teher té te ltől megszabadították a keresztény értékek képviselőit, sok olyan '
formával és tart almi értelmezéssel kell ma is élnünk, amelyek megnehezítik
felada tunkat a szekularizált világban. - Ezen a téren persze nem elégséges
és cé lravezető néhány forradalmi jelszóval síkraszállni, hanem szükség van
igen őszinte és pontos teológiai és szociológiai elemzésekre. - Mennyiben
felel meg az evangélium szellemének, hogy a katolikus egyház feje világi
hat alomm al, vagyonnal és szervezettel rendelkező államfő, mik az előnyei
és hátrán yai ennek a tényn ek, leh et-e a keresztény ér tékek eredményes
képviseletében a történ elm ileg kialakult adott helyzet előnyeit hasznosítani
és kárai t hat árok közé szo rítani, és ha igen, hogyan? Milyen hatást vált ki
felvilágos ult keresztén yekn él, és méginkább a szekularizált társadalom tagjainál, ha továbbra is használjuk a "Szentsz ék", "Szentatya", " Őszen tsége"
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kifejezéseket? Mirc vezet, ha az egyházban olyan területeken is ki van zárva
a demokratizálódás folyamata, ahol ez minden kétséget kizáróan lehetséges
volna? Célszerű-e a papokat "atyáknak", a szerzetesjel öltck irányítóját és
lelki tanácsadóját "Pater Magisternek" nevezni, Jézus kifejezett kívánsá gával ellentétben: "A tyána k se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti
Atyátok, a mennyei. Tanítónak (magister) se hívassátok magatokat, mert
egy a ti tanítótok, a Krisztus.' (Mt,23,9) Meg kellene-e szüntetni, és ha igen,
hogyan, az egyházban még mindig grasszáló címkórságot ("pápai kamarás",
"prelátus" , "monsignorc" stb.), amely a legtöbb ipari társadalomban ma már
anakronisztikus jelenségnek számít? Mennyire hitelt érdemlő egy "semleges megfigyclönek" mondható szekularizált ember szemében az egyház
állásfoglalása a szegények érdekében, de ugyanannak az egyháznak a kapcsolatai anagytőkések világához? - Itt is hosszan lehetne folytatni a példák
sorozatát, éspedig nemcsak az eddig érintett többé-kevésbé felszíni síkon.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy viszonylag felszíni problémák is,
bonyolult lélektani folyamatokon kereszt ül, összességükben el nem hanyagolható rnódon (mint a subcutan, bőr alatti orvosi beavatkozás) befolyásolják a keresztény értékek sorsát a szekularizált világban.
Alapvetőbb összefüggésekre és problémákra nem lehet kitérni ennek a
rövid tanulmánynak a keretében. Ezen a téren még sok alapos elemzésre,
őszinte reflexióra és okos alternatívák kidolgozására lesz szükség, rnérlegelve a rövid távorr jelentkező igények és a hosszú tavon helyesnek talált
célok szempontjait. A történelmileg kialakult konkrét világból nemcsak egy
út vezet a keresztény szempontból ideális világ felé. A vallásszociológus a
rendelkezésére álló ismeretek alapján csak annak a valószínűségnek a
megfogalmazását merészelheti, hogy a szekularizált világ a keresztény értékfelfogást és értékrendszert még radikális újraelemzésre és újraértékelésre
fogja kényszeríteni. Ez a feltevés egyáltalán nem pesszimista jellegű. Az
emberiség fejlődésében és a keresztény történelemben minden fázis a
következő lépés felelősségét- és sok esetben csak azt - zárta gyakorlatilag
magában. Ez áll a szekularizáció fázisára is. Nekünk, keresztényeknek
minden rcményünk meglehet arra, hogy a megváltozott, szekularizált világban a keresztény hit és erkölcs értékei megtisztultabban, szerzöj ük és
alapítójuk szándékának megfelelöbb formában jutnak érvényre.
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B enk ő

Ant al
ÉRTÉKEINK ÖSSZEÜTKÖZÉSE ÉS RENDJE

1. Több ízbe n kellett elhunyt is merőse im, barátaim személyes holmiait
rendeznem , felszám olnom. Nem egyszer elgondolkoztam, hogy kedves és
ére tt embe re k hogyan őr izhette k meg, sőt mi több, hogyan gyűjthettek
éveken ker esztül annyi - sze r inte m - felesleges holmit. Nem volt idejük,
erej ük kidobni a kacatokat ? Megfeledkeztek arr ól, hogy mi húzódott meg
íróasztaluk, szob ájuk sarkába n? Egyes esetekben azonban kéts égtelennek
tűnt, hogy számukra érté ket jelentett az, amit én haszontalannak gondolok.

Egy használt rcp ülöjcgynek, megfakult fényk épnek, félig leégett gyertyán ak önmagá ba n szinte se mmi érté ke sincs, még eladni sem lehet. Bará to mnak vagy neke m mégis so kat jelenthet: benső világunk, élm ényeink
része, emlé keztetője . Értékes a sze mélyi kapcsolatok, alanyi szempontok
miatt.
Egy jó karb an lévő hatalm as kastélynak, egy nagy darab aranyércnek
t árgyi, anyagi érték e van, függetlenül attól, hogy ki lakott benne utoljára,
illet ve ki találta meg. Val ószínű azonban, hogy egy vándor, aki a szomjhalál
előtt áll, előnyben részesíten e egy pohár vizet.
Abba teh át, hogy vala mi érték legyen, belejátszik a dolog tárgyi, valamint a személy igényeit kielégítő tulajdonsága. Kissé tovább vizsgálva felfedezzük , hogy a dolgoknak szorosan vett anyagi értéke mellett van egy
belső, létrendbeli érté ke is. A keresztény felfog ás szerint mindent Isten
alkotott, mindenr öl megállapítható tehát, hogy jó a maga rendjében. (V ö.
Ter 1-3.) S ame nnyibe n jó, annyiban érté k is.
A mondottakból láth atjuk már, hogy sokrétű és összetett valósággal
állunk szemben, ami kor az érté k szó t és fogalmat használjuk. Éppen ezért
van olyan, aki mcll őzni is aka rja az erkölcsi és a lelki élet ter én . Attól tart,
hogy így akara tlanul is anyagi, gazdasági krit ériumokt ól hagyjuk majd
veze tte tn i magunkat még etikai szinten is. Tagadhatatlan, hogy a gaz daságtanban az érté k központi szer epet tölt be. De a szó használata túlmut at ere de ti k őr én, és helyesen szcrnléltcthct egy tágabb, m élycbb valóságot. Így érthetjük meg, hogy Szent Pál nemegyszer használja az örökség,
az osz tá lyrész kifejezéseket, hogy megsejtesse velünk az Istentől kapott
kegyelmi élet gaz dagságát. (V ö. Ef 1,14; Kol 3,24; stb.)

51

Az érték fogalmával kapcsolatban ma egy másik veszély is fenyeget:
könnyen "értékrelativizrnusnak" leszünk áldozatai. Ugyanis a különb özö
társadalmi rendszerek majd ezt, majd azt kiáltják ki a legfontosabb értéknek. Úgy tűnhet, hogy végső soron a társadalmi rendszer szabja meg, mi a
fontos, sürgős, értékes; és amikor a rendszer megváltozik, az addig elfojtott,
elhallgatott érték ragyogó fénybe kerül, a régit pedig megbélyegzik. Gondoljunk például arra, hogy milyen változásokon mcnt keresztül a szabadság,
a szeretet, illetve az "imperializmus elleni küzdelem fontossága" az utolsó
2-3 évben. Ugyanakkor a gondolkozó embert éppen ez a relativitás és
változás készteti arra, hogy keresse a valóban végső értéket és a megfelelő
értékrendet. amely nélkül sem ő maga, sem a társadalom nem találhat
szilárd támpontokat. Az erkölcsi jó és az evvel kapcsolatos erkölcsi értékek
megalapozásánál tapasztalható nehézségeknek kihívást kell jelenteniök a
komoly ember számára, nem pedig az "úgyis mindegy' letargiáját.
Van, aki attól tart, hogy egyes értékek kiemelése, az értékrendszer
kidolgozása az ellenkező dolgok, illetve felfogások (a "nem-értékek") elnyomásához, üldözéséhez vezethet. Félő - hallhatjuk a megjegyzést -, hogy az
értékrendszer fontosságának hangsúlyozása "értéktirannizrnust'' szül. Kétségtelen, hogy ez a veszély is fennállhat. Elég utalnunk az Európában
jelentkező nemzetiségi konfliktusokra: a saját nemzetiségükben rejlő értékek védelmére meg akarják semmisíteni a többi nemzetiséget. Tagadhatatlan azonban, hogy éppen a helyes értelemben vett pluralista társadalomban nincs helye az értéktirannizmusnak. A szóban forgó értékek
alapjait kell feltárni, ezekre rámutatni, és ezeket megvitatni, nem pedig
megsemmisíteni vagy büntetni azokat, akik másképpen gondolkoznak.
2. Általában értéknek tartjuk mindazt, ami jó, gazdagító, fontos, hasznos. Ami ezzel ellentkező, az értéktelen. Lélektani szempontból pedig azt
mondhatjuk, hogy érték az, ami kielégít egy emberi szükségletet. Jóllehet
ez a meghatározás világosnak és egyszerűnek látszik, a gyakorlatban több
kérdés mer ül fel.
Az elsővel akkor találkozunk, amikor fel akarjuk sorolni és pontosan
körülhatárolni az emberi szükségletckct. A biológiai szint szükségleteit
mindenki elismeri. Az étel, ital, alvás azért fontos, értékes, mert ezek híján
életünk kerül veszélybe. De kevés ember - ha egyáltalán valaki - állítja, hogy
pusztán azért létezünk, hogy együnk, igyunk, aludjunk, és hasonló biológiai
igényeinket kielégítsük, Gondoljunk csak arra, hogy a nép nyelvén nyomorékok , nyomorultak azok, akik genetikai okokból pusztán ezen a szinten
tengetik életüket.
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A tár sadalmi, kultur ális szüks égletck kielégítése magasabb, embe ribb
távlatokat nyit meg. A megbecsül és, a sza ba dság, a szépség és a tud ás olyan
ga zdagsággal tölt el, hogy megszcrz ésük ért kép esek vagyunk éhez ni, did eregni, küszködvc fáradozni.
Az embe riség történ elme mu tatj a azo nban azt is, hogy erkö lcsi és
vallásos téren is vanna k l étszükségletcink. Valaki fontosnak ta rtha tja egészségé t, és ezért rendszeresen tápl álk ozik, pih en és dolgozik. Né ha mégis
képes éjt nappallá tenni, hogy bajba jutott e rnber tá rsá n segítsen, bár alig
vagy egyáltalán nem is ismeri . Tudja, hogy a másik élete mélyebb ér té k, mint
a dolg ok, a tárgyak, mint pillanatnyi egészs égi állapotának go ndozása vagy
kult úrig ényeinek kielégítése. Az igazi hősök pedig képesek életüket is
feláldozni Istenért és az ő hasonlatosságára ter emt ett embe ré rt. Eml éke zzünk Kolbe Szent Maximilián felejthetetlen gesztu sára. A z e mbe r nemegysze r mindent feláldoz, hogy eleget tegyen "transzcende ntá lis", sajá t
magán és társadalmán túlmutató igén yein ek. A pu sztán evilági lét et és célt
elismerő embe rn ek is fontos lehet a kult úra, a tár sad almi becsület esség. A
hívő azonban mindezt egy átfogóbb és alapvct öbb távlatban nézi, m érlegeli:
az ör ök érté kek fényét vetíti mindenre.
3. Mindannyian megtapasztalhattuk már , hogy igen gya kran több igényünk jelentkezik egyszerre, és mindegyik elvárja, hogy kielégítsük. Egyszerű példa erre, amikor este fáradtan érünk haza , sze re tné nk mindj árt
lefeküdni, de barátunk telefon ál, és hív, menjünk együ tt színházba, mivel
egy remek darabot játszanak. Néha k őnnyíí a megoldás: a d ar ab még egy
hétig m űsoron marad, holnapután este mindketten r áérünk. teh át elhalaszthatjuk a darab megnéz ésct. De ha éppe n ma este játszák utoljára?
Értékeink ütk öznek. Fontos az alvás, de font os a kulturális élmé ny ba rátaink tár saságában is; mindkettő jó, mindkctt ő érték.
Emberi természetünk velejárój a, hógy értékeink ütközhetnek egymással. Száz és ezer inger hat ránk, és kínálja fel magát igényeink kielégítésére.
S ezek mind a mieink, emberi természetünkhöz tartoznak, belőle fakadna k,
ezé rt valamilyen szempontból jók. A dolgok, be nyomások hívogatn ak, csábít anak, mivcl valamilyen "jóság", érték csillan fel bennük.
Egyszer smind azonban látjuk az t is, hogy kiel égítésük elle ntétben áll
Isten , illetve az emberek szeret ct évcl, s ezálta l-legalábbis az adott körülm ények között - mégsem igazán, teljesen érté ke k: kiel égítetlcnül hagyják
tran szcendentális igényünket, sőt egyenesen ellentét be n állhatnak vele.
Ekkor beszélünk kís ért ésről. Krisztus, mivel valóságos ember volt, szinté n
megtap asztalta az értékeknek ezt az össze ütközését. Tudta, hogy mennyire
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fontos a kenyér az é hezőkne k. Ezre ket táplált a pusz tában, "ne hogy kid ől
jen ek az úton" (Mt 15,32). Az utolsó ítéle tnél ez lesz az egyik szcrnpont,
amely szerint elbírálja majd életünket : adtunk-e kenyeret az éhezőnek? (Mt
25,31-46) Mégsem változ ta tta kenyérré a követ, amikor megéhezett a negyvenna pi böjt után . Sze me előtt lebegett, hogy "nemcsak kenyérrel él az
e mbe r, hanem minde n tan ítással is, amely az Isten száj ából származ ik" (Mt
4,4).
Szent Pál szinté n tanúskodik arró l, hogy küzdenie kellett a k ül önb öz ő
oldalról jelentkező érté kek között. A belső har c o ly erősne k tűn t neki , hogy
szinte érezte belső sz étesctts ég ét, sze mélye egység ének hiányát. Egyes
vonzásokat jónak, másokat rossznak íté l. De ez ut óbbia k is csak azé rt
hatnak rá, mivel valamilyen jó csillog bennük, bá r annak is tudatában van,
hogy eze k nem egyezt cth ct ők össze az igazi java kkal. S ez a küzdelem
mutatkozik galatai hívein él is. (Vö. G al 5,17; R óm 7,19-20.)
4. Az embe r nem készen, nem teljesen k ifejlődve születik be le a világba;
nem járja végig é letú tjá t kérdésfeltevések n élkül, auto ma tikus gépiességgel.
Célokat keres és ismer fel, eszközöket választ ki, határ oz meg, és alka lmazkodó követk ezet ességgel igyekszik a mindennapok forgat agában építeni boldogságát. Az értékek ter ületén ez azt je lenti, hogy ér tékrendet kell
felá llítania magának. Mivel érté kei több szinte n és több terület en jelentkeznek, csak a kkor képes m egőrizni bels ő egységé t, ha rendet te remt
között ük, nemcsak fel-, han em be is soro lja őket.
J6Il ehet mind en embe r valamikép pe n tud atában van ennek a feladatának, sokan mégis csa k többé-kevésbé valósítják meg . Innét é rth ető,
hogy habo znak vagy kellem etl en ül érzik magu kat, ha valaki felteszi nek ik a
kérdést, hogy mit is tekint en ek végső és legfon tosabb ér té kne k életükben.
Legtöbb ször két-h árom dolgot is említe ne k. Van, aki kie meli, hogy szá má ra
igen fonto s a családj a, de az is, hogy legyen elég pé nze, és hogy békességben
élhessen, A másik a változa tosságot hangsúlyozza : nem szcreti a monoton
é letstílust; emellett igen font osnak tar tja, hogy hosszú legyen az élete, és
szeretetét megoszthassa valakivel. H a sü rgetjük, hogy mégis nevezzen meg
egy végső, al apvet ő érté ke t, nemigen talál egy állandó, végleges pontot , vagy
ha mond is valamit, érezni, hogy inkább csa k odavet egy szót, ame lyet nem
gondolt át, és am elyet nem áll első helyen életében, a melyhez nem viszonyulnak a többi "jó és font os" dolgok. H iányzik egy értékrend életében.
Század unk első felébe n a filozófusok e rősen kutat t ák, hogyan lehet
kidol gozni (E dua rd Spra nger nyomá n) egy ért ékrendszert. Egy hatlépcsős
skála kristályosod ott ki. Legalulra az anya gi érté keke t tették. Ezután követ-
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keztek a vitális (életr e vonatkozó) , majd az esztétikai, a tudományos, az ctikai és végül a vallási értékek. Gordon W. Allp ort és Vernom pszichológusok
ennek az elgondolásnak alapj án tesztet dolgoztak ki. Mind egyik terü letr e
több kérdés vonatk ozott. Aszerint , hogy a válaszok egyik vagy másik t er ű 
letre összpontosultak, meg lehet ett állapíta ni, hogy mi áll a vizsgált személy
ér té krendszeré ne k köz éppontj ában , utolsó helyen vagy k özbe e s ő szinten.
Ez az eljárás segíthet abb an, hogy az embe r tudatosítsa értékrendszerét.
Krisztus többet kíván tó1ünk. Elvárja , hogy a keresztény kifejezetten is
megtalálja a legnagyobb kincset , az igazgyöngyöt: az Isten országát (Mt
13,44--46), amelyért kép es legyen mind ent eladni. Vagyis legnagyobb értéke
az Isten és az emberek szer etete; ez vezesse többi döntéseiben, napi életében. Minden egyéb ebb en a megvilágításb an kapja meg a saját ért ékét,
sőt váljék esetleg "érté ktelcnné",
A ker esztény számára a miaty ánk fejezheti ki konkrétan a legfőbb
érté ket és az ebből fakadó értékre nd fontosabb pontjait. Elsőnek Istenre
mint Atyára irányítja tekintetünket. Ezért keressük és fogadjuk el az ő
akaratát. Ut ána jönnek. a mindennapi kenyér - testi és lelki értelemben; az
irgalmas megbocsátás - mint az embe rtársi szer étet kulcshelyzete; a kís értésekkel szembeni tudatos és oko s óvatosság - hiszen a világban oly sok
hamis érték kínálgat ja magát; és a rossz elleni küzdelem - amely rosszat
csak az Isten kegyelmével, erejével kép es az embe r legyőzni . - A keresztény
értékrendet tárja elénk a hegyi beszéd is (Mt ~). A nyolc boldogság igazi
"alternatíva" a pusztán emb eri okoskod ásból ere dő értékrendszerrel szemben. Az ószövetségi elgondolást pedig a szere ter és az Istenbe vetett bizalom radikális gyakorlása múlja felül.
5. Értékrendünkkel kapcsolatban felmerül az a kérd és is, hogyan fejleszthetj ük, tökéletesíth etjük azt. Bár néhány sorba n nem adh atunk erre
kimerítő feleletet, hasznos lehet pár szempontra rámutatni.
Tanulmányunk elején már utaltunk arr a, hogy személyes, érzelmi élményeinknek jelentős része lehet abban, hogy valamit értékesnek tartsunk.
Vessünk tehát egy pillant ást arra, hogy mi a szere pe emberi képe sségeinknek: értelmünknek, akara tunknak, ösztöne inkne k és érzelmeinknek
értékrendünk kialakít ásában .
Nem hozhatunk igazán emb eri ítéletet - értékítéletet sem - eszünk
használata n élkü l. Az ér telem fonto s szere pe t tölt be, amikor kutatjuk a
létrendet, és benne az egyes dolgok - beleért ve sajá t magunk - helyét és
rendeltetését. Gondolkodva, vizsgálódva felfed ezhetjük a dolgok tcrrn é-
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szetét. kisebb vagy nagyobb jelent ős ég ét , értékér; esz ünk megállapíthatja,
hogy ez vagy az a dolo g, tanítás igenis jó nekem . A krisztu si igazság
elfogadásához, a hith ez is elengedhetetlen eszünk használata. Értelmünk
vizsgálja a világo t, ame lybe n élünk, és am elyben felfedezzük Isten nyomait ,
müköd ését, szavát. Sokszor pont enne k az ismer etnek a hián ya miatt nem
jutnak CI még ma se m milliók Krisztu s követésér e.
Ugya na kkor mindannyian keservesen tapasztalh attuk már , hogy bár
megvolt be nnü nk a helyes ismeret, mégsem követtük. Tudtuk, mit tanít
Krisztu s, mégis bálván yoknak szolgáltunk. Néha vala mi arra késztetett,
hogy magyar ázgassuk magunknak és es etleg másoknak is: erre vagy arra az
esetre tul ajdonképpen nem is vonatkozik az Úr tanítása, parancsa. Máskor
ösztö nös igén yeink törtek fel olyan elemi erővel, hogy a távolabb fekvő,
tú lvilági bo ldogság ígé reté ből szinte se mmi e rő nem áradt ki jelen helyzetimkrc. Pedig akkor éppen ez t a melegséget igénycltük. Ehhez hasonló az
eset, amiko r látjuk ugyan, hogy szép és jó, amit Krisztu s adhat nekünk, de
akkor Ic kell mondanunk e dd igi biztons águnkról, megszokott kapcsolata inkró I. Úgy dön tünk teh át , hogy jobb ma egy veré b, mint holnap egy túzok .
Ilyen kor ösztö nös és érzelmi elemek merültek fel bennünk. Ezek tették
"érté kesebbé", vagy legal ábbis tüntették fel értékesebb ne k azt, ami önmagában por és hamu Krisztushoz, a tó1e ígért boldogsághoz viszonyítva.
Ilyen ese te kben láthatjuk, hogy nem elég a puszta racionális ismeret a helyes
érté krend kialakításához. Értékk é ugyanis azáltal válik va lami, hogy kielégíti igén yeinket. A fenti példák pedig pont azt mutatj ák, hogy ösztöneink
követ ése, a meleg kapcsolatok mindenekfeletti ápolása eleget tesz ugyan
egyes igén yeinknek, bár nem ember i teljességünket mag ában foglal ó összes
igényei nknek és nem is a Icgnemesebbeknek.
A mikor és ame nnyiben kielégül valamelyik szükséglet ünk, megelégedést, "boldogságot" érzünk; pozitív érzele m tölt el. Amikor és amennyiben
pe dig nem elégül ki szükségletünk, nyugtalanságot, csal ódottságot, boss zút ,
negatív tö ltésű reakciót tapasztalunk. Érzelm eink k ül önb ö z ő szint eken
he lyezkednek el, asze rint, hogy szükségleteink a biol ógiai, tár sadalmi vagy .
tran szcenden tális szinten jelentkeznek. Másrészt abban, hogy valami pozitív vagy negatív érze lemmel töltsön el, nagy szerepet játszik elvárásunk.
Ez pedig főleg megelőző tapasztalatainkra épít.
A gyermekkori tap asztalatoknak azé rt olyan nagy a jelentősége életünkben, mivel mintegy megalap ozzá k elvárása inkat. E zenfelül ösztö nös
szükséglctc inkre vonat koznak: a biológiai szinte t és a társadalmi szinte t
érin tik. Fizikai lét fe nn tart ásunkra, tá rsada lmi ka pcso la ta inkra össz56

pontosulnak. Természetesen a racionális felismeréseknek is nagy a súlya az
elvárásokn ál. főleg a felnőttkorban. Hiszen értelmünk bizonyos fokig még
biológiai és társadalmi igényeink értékét is felméri. Ezért fontos az, hogy a
cselekvések után az értelem "kiértékelje", megvizsgálja, hogy helyes-e a
megelégedettség, illetve elégedetlenség, amely ezekkel a szükségletckkel
kapcsolatban felmerült. Azaz megfelelt-e teljes, értelmes és transzcendentális mivoltunknak, rendeltetésünknek is.
Mi a szerepe ebben a folyamatban akaratunknak? Ezt leginkább ahhoz
az autóvezetőhöz hasonlíthatjuk, aki olyan kocsit vezet, amelyikben gáz is
és benzin is lehet üzemanyag. Ezekben a kocsikban a benzint rendszerint
indításra használják, de hosszabb távolságra is lehet menni vele. Mind az
ilyen típusú kocsiban, mind pedig az egyetlen üzemanyagot használó autókban a vezető szinte nem fejt ki erőt azért, hogy a kocsi menjen. Az energiát
a gáz vagy a benzin szolgáltatja. A vezető "csak" váltja a sebességet, megszabja, hogy melyik üzemanyaggal és milyen irányba menjen a kocsi, lábával
könnyed nyomást gyakorol a pedálra, stb . Mégis a vezető a döntő tényező,
jóllehet nem ő a motor.
Hasonlóképpen képzelhetjük el az akarat szerepét, többi képességeinkhez való viszonyát értékrendünk kiépítésében, a jóra, illetve rosszra irányuló döntésekben. Csak ne felejtsük, hogy hasonlatról van szó. Mert az
embernél szorosan véve nem az akarat, hanem az akaratnak és az értelemnek a segítségével maga a személy szabja meg, hogy milyen cél után
menjen, mit válasszon, mit is tartson jónak, értékesnek. Akaratunk, ahogy
már Aquinói Szent Tamás is mondotta, diplomatikusan felhasználja a
bennünk levő különbözö szintű energiaforrásokat, és segítségükkel irányítja életünket, teremti meg az egységet értékeink között.
A biológiai, társadalmi és transzcendentális szükségletek (cnergiaszintek) ugyanis mindigjelen vannak, és bizonyos fokig működnek is. Az ember
az autótól eltérően "keverheti" őket, és főleg megszabhatja, hogy melyik
játsza a főszerepet életében, egyes esetekben, és milyen viszonyban álljon
a két másikal szemben. Mindenesetre az emberben az "üze manyag megválasztása", a "sebességváltás", az "irányítás" stb. sokkal bonyolultabb, s
ugyanakkor sokkal egységesebben összefüggő, mint az autónál.
A hasonlat segíthet abban, hogy világosabban láthassuk, hogy értékrendünk kialakításába, fejlesztésébe vagy változtatásába tulajdonképpen
belejátszik minden emberi képességünk. Befolyást gyakorolnak eddigi tapasztalataink és elvárásaink. De múItunk mégsem abszolút úr vagy kényúr
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fölöttünk. Akaratunk legfőbb munkatársa értelmünk. Segítségével egyre
újabb értékeket ismerhetünk fel, új utak és lehetőségek nyílnak számunkra.
6. Befejezésüllevonhatunk néhány gyakorlatl megállapítást.
Ha keresztény értékrendünket fejleszteni akarjuk, egyre inkább ismernünk kell a krisztusi örömhír szépségét, teljess égót. A Szentírás elmélkedő
olvasása, a szentek életének tanulmányozása, komoly lelkiségi könyvek
ismerete nélkül nemigen fedezhetjük fel a kinyilatkoztatás sz épségét, igazi
értékét. Aki pusztán a vasárnapi prédikáci6kra szorítkozik, ne csodálkozzék , ha megmarad a lelki élet gyerekes, ösztönös síkján. Valamiképpen
érzi, hogy Isten van , Krisztus j6, és szent dolgokat hirdet nekünk; de nem
val6színű, hogy az ő személye és a teljes Szentháromság élete legfőbb
értékévé válik.
Szent Pál intése: "nem azt teszitek, amit szeretnétek" (Gal 5,17) emlékeztessen bennünket arra, hogy nem elég a j6t ismerni, látni; érzelmeinkkel és akaratunkkal is magunkévá kell tenni, és rnindcnekelött Isten
kegyelmében bízni. Érzelmi életünk, megel égedettség ünk, illetve elégedetlcnségünk, aggodalmaink erősen befolyásolhatnak abban, hogy az értelmünknek felkínált értékekkel szemben mintegy eleve kedvező beállítást
tanúsítsunk-e, vagy scm. A régi szónokok és lelkivezetők jól tudták ezt az
igazságot; ezért törekedtek hallgatóik érzelmi életét megfelelő rezgésszámra hangolni. Példák, megráz6 események, gyermekkori élményeink
felidézése (édesanyánk szeretete, édesapánk erősítő, biztat6 keze . . .)
nyitották meg a szíveket az igazság befogadására. Mekkora különbséget
jelent az is, ha a reményről tavaszi napsütésben, a természet ölén elm élkedünk, vagy ha egy áporodott szagú szobában, amikor csak úgy szakad az
c ső .

F ők ént emberi kapcsolataink (társadalmi szintü) igényeinek kielégítése
lehet döntő Istenhez vezető értékeink erősítésében. Aki megtapasztalja.
hogy a pap, a hitoktató, a szülö, az a személy, aki valami m6don az Istent
akarja közelebb hozni hozzá, valóban elfogadja őt, annak könnyebb lesz
elhinnie, hogy Isten is feltétel nélkül szereti. Pozitívan élte meg az emberi
kapcsolatot, ért ék lett számára a találkozás az Istent képviselő személlyel,
s ez vetíti ki fényét az Istenhez való viszonyára is. Nem lesz már egy messze
levő "valaki" vagy "valami", hanem a Krisztusban minket végtelenüI szerető
Atya, aki Fiával együtt ma is árasztja ránk Szcntlclkét , szer étet ét.

Saját, egyéni lelkiéletünkben szintén fontos, hogy imáink, elmélkedéseink elején és közben is engedjük, hogy pozitív ér zelmek juthassanak a
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felszínre . Ezek támogatásával nyerünk erőt, hogy szembe nézhessünk árnyoldalainkkal is. Ez nem jelent érzelgést imáinkban. Csak legyünk annak
tudatában, hogy egyrészt testünk és lelkünk, egész mivoltunk egységének
kell részt vennie az imában. A belső csend, az elcsitulás az ima elején a
helyes értelemben vett "megelégedettség" jele és kifejezője lehet. Egyéb
szükségleteink most nem zavarnak, bizonyos fokig "leépültek' és "kielégültek ", tehát transzcendentális szükségletcink készen állnak az Istennel való
találkozásra. Másrészt a lélektan megtanít arra, hogy akkor tudunk igazán
szcrctni, ha megéljük: szeretnek minket. Ezt az Istentől felénk áradó szeretetet kell tehát táplálni magunkban, ha viszonozni akarjuk.
Éhes gyomorral nem lehet filozofálni. Csak akkor fordulhatunk nyugodtan társadalmi és transzcendentális szükségleteink kielégítése felé, ha
a biológiai szint megkapta a nélkülözhetetlen anyagot. Másrészt értelmi és
társadalmi értékeink erősítése csökkentheti ösztönös igényeink követelödzését, A felsöbb szintek elégedettsége pótolhat bizonyos hiányokat biológiai szinien. Ellenkezőleg is áll: Hiába akarja a kocsit hirtelen megállítani
az, aki több mint száz kilométeres sebességgel száguld csúszós, jeges úton.
Ha rálép a fékre, szinte biztosan az árokba fordul. Hasonlóképpen jár el
az, aki felajzotta ösztöneit, és most erkölcsi vagy vallásos értékeivel akar
parancsolni nekik. Elóbb csökkenteni kell a sebességet, és ügyelni arra,
hogy kanyargós az út!
Loyolai Szent Ignác mély pszichológiai érzéket árul el, amikor azt
tanítja, hogy lelki szárazság és nyugtalanság esetén ne változtassunk elhatározásainkon, életpályánkon, ne hozzunk fontos, életbe vágó döntéseket.
Bár Istenre akarjuk irányítani tekintetünket, és vele is maradunk, hiányzik
ebben az állapotban a lelki "megelégedettség", a lelki "nyugalom", a pozitív
érzelmek. Ezek nélkül pedig nemigen vagyunk képesek valóban helyesen
értékelni feladatainkat. Haladjunk tehát tovább a megkezdett úton. Amikor
visszajött a napsütés, akkor vizsgáljuk meg, hogy mit kíván az Isten tőlünk.
Érzelmeink pozitív (de nem túlfűtött') beállítottsága tükröződik lelkünk
nyugalmában. Ez egyik biztosítéka annak, hogy az objektív jót, értéket
keressük, felismerjük és kövessük.
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ÉLET A PL ÉBÁNIÁN
Eszes Éva
AZ ÓVODÁSOK PSZICHOLÓGIÁJA ÉS HITOKTATÁSA
Hiszem, hogy óvónői hivatásom az Úr ajándéka. V égtelenűl hálás
vagyok az Urnak ezért a hivatásért. mert nagyon sok kegyelmet
jelentett számomra az istengyermeki élet kialakításában, formálásában. Valóban érvényes a tanítva tanulás elve. A gyerekektől sok
jó ötletet kaptam és vettem át, amelyek gazdagították a velük való
kapcsolatomat, és elmélyítették az Urral való kapcsolatomat is.

***
Írásom témáját három részben tárgyalom. Az első részben a 3--ó éves
korú gyermek életkori sajátosságairól fogok beszélni külön kiemelve néhány jellegzetességet. A másodikban a fejlődésről, növe ke désrőllesz szó;
néhány témát a gyermekek hit életéből kiemelten említek. A harmadik
részben az óvodáskorú gyermek vallásos nevelésének területeiről, szín tere iről szólok, három konkrét ter űletről különösen. Befejezésül néhány
gyakorlati ötletet, észrevételt említek.

I. Életkori sajátosságok
Egy szentírási képpel kezdem. Jézustól kérdezik a versengő tanítványok: "M it gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?" Ő odahívott
egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: "Bizony mondom nektek: Ha
meg nem változtok és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek
be a mennyek országába. Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a
legnagyobb a mennyek országában. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én
nevemben, engem fogad be." (Vö. Mt 18,1-5.)
Jézus ma is köz énk állítja ezt a gyermeket. Tanítása, figyelmeztetése,
példája mindannyiunknak szól.
Nézzük, figyeljük meg tehát, milyen is ez a gyermek. Életkorának milyen
különös, egyedi sajátosságait hordozza? Mi az, ami miatt Jézus középre
állítja? Mi az, amiben ez a csöpp gyerek nagyobb náluk?
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Ez a gyermek, ez az óvodáskorú. 3--{í éves gyermek: 1) kicsi, egyszer ű és
tiszta, 2) kiváncsi, 3) játékos, 4) társakat kereső.

Kicsinysége
Kicsiny a legszakebb körben , a csal ádban, a legnagyobb testvér éh ez
viszo nyítva, a szül őkh ö z képest. Kicsi, tör ék eny alkat a felnőttek világáb an ,
a tágabb környezetben. De kicsi az óvodában is. Iga z, itt vannak has onl ó
tár sai, de felnőttek gondoskodása veszi körül. Kicsiségét teljes valós ágában
megéli , át éli. Érzi kiszolgáltatottságát. Ugyanakkor teljes biztonságban van,
ha é li, érzi, tapasztalja a család fészekmelegét. Teljes bizalommal ha gyatkozik az őt körülvevő sz ülökre, ó v ó nőkre . Kicsiségéből fakad egyszerűs ége.
Mindent egyszerűen él át, tapasztal. Érzésein, szívén át lát és hall. Érzékeli
a környezet jóságát, sz épségét, szeretetét, melegét. De ugyanúgy éli, tapasztalja, ha körülötte nincs rendben valami, ha nem ép a család.
Kicsi , és mégis önálló. Külön egyénis ég, egyedi von ásokkal, tul ajdonságokkal, Én-tudata, öntudata egyre inkább kiforrnálódik, egyre nagyobb
határozottsággal bír. Ez leginkább így fogalmazódik meg: Én akarom! Én
csin álom! S mégis érzi kicsinységét, sokszor tehetetlenségét, a nagyra, a
felnőttre való r áutaltságot, Legtöbbször a feszültség, a dacreakció épp
ebbó1 származik: a vágy és a képtelenség ellentmondás ából. Szeretn é,
akarja, de nem bírja egyedül. Mennyi türelmet, szeretö gondoskodást,
pedagógiai tapintatot igényel, hogy majd megtehesse egyedül azt, ami az ő
feladata, amiben az ő erejére, munk ájára számít a környezete!
Nemcsak kicsi, nemcsak egyszerű, de ártatlan is. A keresztség szentségében megtisztult az eredeti bűntől, Tudva és akarva nem képes még a
b űn elkövetésére. Dacossága, csínytevése, szárnypr óbálgat ásai, erölk ödései, nagyotmondásai általában még nem bűnök, nem bűnösek.
Kicsis ége , egyszerűsége, tisztasága vonzza magához a nagyo k, a felnőt
te k szc re te té t. Vajon nem így vonzotta le Isten végtelen szcrcte t ét, irgalm át
az idők kezdetén egy kicsi, egyszerű, ártatlan teremtmény? Az ő dicsőítő
éne ké t azóta napról napra énekeljük, imádkozzuk: "Magasztalja lelkem az
Urat, és ujjongjon szíve m üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre mélt att a
alázatos szolgáló leányát" (szolgálója kicsinységét).
Nincs a gyer me kben aggódás, félel em - a megélhetés miatt , az öltözködés, az étkezés miatt. Ez mind a felnőttek dolga és gondj a. Neki egy II
fontos: őt szeressék, és ő is szerethessen.

61

Vajon mi, felnőttek, teremtmén yei az Úrnak - nem kellene-e, hogy ilyen
kicsin, egyszerűe n . tisztán álljunk az Ú r előtt? Ráb ízva és rá hagyatkozva
egészen? Egy dolgot tar tva font osnak, hogy sze re thessek, és Ő is sze ressen?

Kiváncsi
Az óvodás kíván csisága rend kívül erős. Kisebb kor áb an é ppen csak
nyiladozó értelme be ért e a legközvet len ebb környezettel. Most érde klődése, kíváncsisága szinte mind enre kiterj ed. Érdeklődésének a jele ez a
kíváncsiság. Megnyílik számára az ismeretlen világ. Elk ezd tájékozódni
térben, idóben és emberi viszonylatokban . Kut atj a, ker esi az összefüggéseket, okokat. Fölfedezi önmagát és a világot. Fölfedezi az állandóságot
és a változást. Mindennek a rendeltetésére kíváncsi: mire jó? nekem jó-e?
Önmagával hozza kapcsolatba, összefüggés be a felfedezett dolgokat, a
val óságot. Minden új, minden ismeretlen érdekli. Figyelme kiterj ed a kezében tartott katicabogártól, útm enti esigától a felhők jár ásáig, a csillagos
égig mindenre.
Sokat segít ebben a kívánesi korban, felfedező szakaszban, ha gyakran
együtt sét álunk, kirándulunk. Beszélgetünk, szcmlélődünk, elidőzünk egészen hétköznapi dolgoknál éppúgy, mint a ritkán látottaknál. A látható
valóság fölfedezésén át így juthat el a gyermek a láthatatlan Ist en Ielfe dezéséig.
Okok, összefüggések és összehasonlítások során át jut el az elmélyült
gondolkodásig. Kérdez. Beszél. Ha társai vagyunk ebben, akkor megtanulj a
az ok-okozati összefüggéseket, felfedezi a hasonlóságot, azonosságot, különbségeket. Kapcsolatba kerül a környező világgal. És megtalálja önmaga
helyét ebben a világban. Nyitott és fogékony jóra-rosszra egyaránt. Rajtunk
is múlik, hogy a jóra, szépre, igazra való nyitott s ágát, Iog ékonyságát e rő 
sítjük-e. Éppen ebben az időszakban alapozódik és dől el, hogy k és őbb
kutató, kereső ember lesz-e. Hogy lesz-e belőle feltal áló , esetleg kutató,
A gyermek kíváncsisága, keresése - vajon nem a míívcib ől felismerhet ő
Isten felé vezetnek? Vajon nem a R ejtőz őt keresi-e ebben a mohó keresésében? És vajon nekünk, felnőttekn ek, nem ilyen lázas ker eséssel kellen e
keresnünk Istenünket?

Játékos
Az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysé ge a ját ék. Legfontosabb
tevékenységi formája és élette re . Sokkal font osabb hel yet kell biztosít ani
ennek és han gsúl yt fektetni rá, mint scrn gondo lnánk. Mi ért olyan j elent ős ,
nagy fontosságú? Az ért, mcrt ez veze ti be a gyermeket az életbe . E nélkül
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nincs gyermekkor. És mégis szamos családban olyan kevés időt , módot
adnak rá, hogyjátszhasson, hogykijátssza magát. Csak aki közöttük és velük
él, az tudja észrevenni és megtapasztalni, hogy az óvodáskorú gyermek
játéktevékenysége mekkora fejlődésre kép es a kiscsoporttól a nagycsoportig.
A 3 éves kor l egj ellemzőbb játéka a rakosgatás, tologatás, toronyépítés
és lerombolás. Azu tán fokozatosan fejlődik, bővü l a játékeszközök köre.
Változik a já ték fajtája is.Csodálatos gyermeki fantáziája életre kelt és létbe
szólít mindent. A kisszék egyszer vonat, egyszer me nt őaut ó , egyszer hátasló.
És így a rajta ülő gyermek is változtatja szerepét, eset leg egyik percről a
másikra.
J átéka során bontakozik ki egyénisége , fejlődik személyisége. Nyelvét,
szókincsét, kifejez őkészségét bővíti, fejleszti a játék. A szerepek eljátszásával , beleélésével tanulja a viselkedési formákat és módokat. Fejlődnek
lelki folyamatai és személyiségvonásai . A 3 éves fej lődés során eljut az
egymás mellett j átszástól, az egyedü l játszástól a szerepeket sz étosztó és
vállaló közös ját ékig.
A játék sok árnya lata, fajtája színes, gazdag szernélyiség kibontakozásának alapját, lchet ös ég ét teremti meg. A szabályjátékok során megisme rkedik hat árokkal, korlátokkal, szabályokkal, amelyek mindenkire k ő
tclczőck, amelyek betar tása nélkül nem lehet játszani. Anagycsoportos
óvodás eljut oda, hogy nemcsak elfoga dja a szabályt és betartja, de alkalmassá válik arra is, hogy a játékot vezesse, a társát is segítse a szabály
be tartásá ban. (Ta lán itt alapozódik meg a tízparancs betartásának fontossága, szükségességel) A kül önböző csoporto, csapat- és sorvers enyek
segítenek kialakítani az egészséges versenyszellemct. Milyen na!T': szerepe
lesz ennek az önu ra lom, önfegyelem kialakításában, a jó , az, igaz, a szép
győzelméért vívott harcban!
És a dalosj átékok, körjátékok, amikor önfeledten énekel, táncol az
egész csoport - mindez nem valamiféle szent liturgia előképe lehet? És az
építés, a szcrkeszt és, a barkácsolás, ahol erej ét, ügyess éget, értelmi képe sségét veti latba, ötleteit beleadja, fantáziáj át foglalkoztatja, és készül a míí,
a közös alkotás - itt indul el talán a "Hajtsátok uralmatok alá a földet!" isteni
parancs végrehajtása!
Fontos já téktevékenységük még a bábozás. Jelen tősége legalább olyan
fontos , mint a szerepjátéké. De míg a szerepjáték során a gyerek maga tölti
be a felnőtt szerepet, itt a b ábozásn ál a gyerek helyezkedik a báb szeropébe.
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A báb segítségével eljátszott szerep során a gyerek egész mély lelki megnyilvánulásaiba tekinthetünk bele. Felszínre kerülhet gátlás, szo rongás,
félelem. Kimondott sz óvá lesz olyan dolog, ami egyébként rejtve maradt
volna.
S a dramatizálás - kiváló lehetőség történetek, mes ék, cselekm én yek
eljátszására az óvodában. Jelentősége a szerep át élésben , a megelevenítésb en, megjel enítésben van. Emberi kapcsolatokat, viselkedési formákat
alakít és formál. Besz éd- és kifejezők észs éget fejleszt. De, sajnos, van
másmilyen játéka is a gyermeknek. Játék, amelyben gyilkol, üldöz, bankot
rabol. Játék, amelyben durva, agresszív. Belső kényszer hajtja erre aj átékra,
mert a lelkét ért durva, agresszív élményeket kell lej átszania, csak ezáltal
tud megs zabadulni nyomasztó voltuktól. De talán legszomorúbb játék az,
amikor játék helyett elbújik egy kis kuckóba - ül vagy fekszik - , és bámul a
semmibe, nézi a tévét, a videót, és kapcsolja a készüléket az egyik ad ásról
a másikra. Mi ért olyan borzasztó ez? Mert a csupa mozgás, csupa élet,
színes fant áziájú, csupa tettvágy gyerek ebben ajátékban semmit sem csin ál.
Tétlenül néz, passzívan befogad. És befogadja mindazt a mérget, amely
érzé keny, fogékony lelkében mérhetetlen kárt okoz. Helyesebben nem is
tétlenkedik - eljátssza a választási kampányt, ölre menő harccal, hogy ki
melyik pártra szavaz, és mi ért; eljátssza a romániai eseményeket. Vajon
modern társadalmunk modern gyermekének szüksége van erre? Nem kellene a felnőtt világnak mégis valamiképpen óvnia az óvodáskorú gyereket
ezektó1 ahatásoktól?
A gyermek ját ékában teh át minden lehetséges, minden megtörténhet.
A játék belülró1 fakad . És örömet, kimondhatatlan örömet, felszabadult ságot jelent. A lélek , a gondolat, az érzelem szárnyal, és szárnyakat ad.
Vajon nem a "já té kos Isten" tiszta tükörképe a játszó gyermek? A
végte len fölségű Isten , ki szent ját ékba kezd velem, mikor azt mondja
nekem: "Járj előtte m, és légy tökél etes! " Én, a kicsi, a gyönge, a bűnös, a
csetlő-botló ember, a kis teremtmény a hatalmas Teremtő előtt. Valami
ilyen választ vár tőlem: "Mindenkoron színed előtt játszom, Uram. Veled,
Uram, s a játszó gyermekkel így tanulom szentül játszani élete m, színe d
előtt mindenkoron."

És a nagy kaland, melyre valamennyiünket meghív az Úr? És a választottaké? Vajon nem szent játék talán? A legnemesebb, legigazibb értelemben? - Fülembe cseng a szavad, Uram: "H a meg nem v áltoztok. és
olyanok nem lesztek, mint a gyerme k. . ."
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Társakat

kereső

A kisgyerm eket eddig tökéletesen kielégí tette és boldoggá tette a szűk
kis kör, amelyben élt. Elegendő volt számára a me leg szeretetet sugárzó
édesanya és az erős, oltalmat, védel me t j elent ő édesapa. A meleg családi
fészekben ő volt a központ, és minden nagyon jó volt. (Milyen jó lenne, ha
ezt a világ valamennyi gyermeke elmond hatná élete első három é vé ről ' )
De most kezd az értelme nyilad ozni mások világa felé. Kilép az utcára,
felfigyel emberekre - kere s és kutat, és fölfed ez, ahogy az imént láttuk.
Belép a "társadalomba" - a gyerektársa da lomba legalábbis, vagyis az óvodába. Sok minden válto zást jelent az életébe n. Ell en tétes érzelmek tartják
fogva. Vágyik és szüks ége van a hasonl ó korú tár sakra, de tart is től ük
eleinte. Más világot jelentenek. Várja is, készül is az óvodába, de hamar
megtapasztalja, hogy az otthon melege, védettsége egészen más volt. Lassan
mégis győz benne a társak és a világ megismer ése ut áni vágy, és megbarát kozik az új életker ett el, új életform ával. A közösségi éle t szokásai lassan
bontakoznak ki előtte . Beilleszkedik, és lassan tár sakra talál. R áj ön, hogy
jó együtt lenni , jó együtt játszani. Ráér ez a közöss ég ízére. Társas kapcsolata érik és form álódik. Baráts ágok születn ek és alakulnak. Az öntudatból,
az én-tudatból lassan kialakul a "mi"-tu dat. Milyen nagyon fontos, hogy
abban a "mi"-tudatban benne legyen a szem élyes én! A beilleszkedés, a
társakra, barátokra találás érzelmek harcával, küzdelem mel jár. A játékokon is meg kell osztozni. Többen is lehetnek bar átok. A barátságok
sokszor - fó1eg az óvod áskor elején - külsö tényezők hatásár a alak ulnak.
Később a választásban kezd szerepet já tszani a belső, a lelki egymásra
találás. Eleinte esetleg naponta változna k a bar átok, a játszótársak. Később
tartósabb, mélyebb bar áts ágok alakulnak.
Vajon számunkra is olyan fontos, hogy közösségben éljünk? Vajon
számunkra is olyan lényeges, hogy jó együtt lenn i, jó a közösség íze? Hogy
együtt dolgozni, tevékenykedni jó? S a közösségben meg tudunk-e ma radni
olyan szem élyeknek, kik egyéniségünk, értékünk legjavát a közösségnek
adjuk? És engedjük-e úgy hatni ránk a közöss éget. hogy értékesebbé váljunk a közös öröm és ker eszthordozás által?

II. Az óvodáskori

fejlődés

aspektusai, fó1eg a hit életben

A második részt is szentírási idézettel kezdem. J ézus gyermekségtörténetében ezt olvassuk a Lukács-evangéliumban: "J ézus pedig növekedett
bölcsességben, korban és ked vességben Isten és az embe rek előtt ." (Vö . Lk
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2,40.) Igaz, ezt az Írás a már 12 éves J ézusról mondj a; de nem érvényes-e
ez az igazság életének korábbi sza kaszára is?
Írásom témája: Az óvodások pszichológiája és hitoktat ása. A hitoktatás
szó talán más korosztálynál scm épp a legmegfele lőbb, legtalálóbb arra a
tényre, amiről szólnom, beszé lnem kell. De itt, a legkisebbe knél, úgy vélem,
egyáltalán nem alkal mas kifejezés. Az óvodás korú gyereket nevelni, fejleszteni lehet és kell. Óvni, véde ni is kell. A fej lődésben segíte ni, a testi-lelki
fejlődés, érés útján kísérni kell. A hitre rásegíteni, a hitbe bevezetni - ez a
feladatunk . Igaz, hitismeretekkel is fog találkozni, át kell eze ket is adni; de
sem a keret, sem a forma, sem a tartalom, sem a módszer nem leh et okt at ás
jellegű olyan értelemben, ahogy iskolai oktatásról beszélünk. Itt, a 3-6 éves
korú gyereknél a hitbe való bevezetésről van szó. A legalap vet öbb hitismeretek feltárásáról. Alapvető vallásos szokások megalapo zásár ól. A lelkiismeret nevelés éről. És a szeatségi élettel való találkozásról.
A nevelés útján néhány állomást külön kiemele k - eze k egy-egy útszakaszr, egy-egy módot jelentenek : 1) a gyere k kérdez az igazságról; 2) a
gyerek találkozik Istennel, a szentekkel; 3) a gyere k életébe n jel en vannak
a szenis égek.

A gyerek kérdez az igazságról
A gyereknek korábbi éle tszakaszába n is voltak kérdései. De ezek általában tárgyakra, dolgokra vonatkoztak. És viszonylag szűk körb en mozogtak.
A "Mi ez?" korszakot most hirt elen fölváltja a kérdések özönén ek a kora.
Olykor a gyermek maga is csodá lkozik, hogy mié rt kérdez annyit. T águl ó
látóköre, nagyobb mozgástere, kutató-kercső, feltaláló kis lénye mindennek a végére akar járni. Élm ényei, tapasztalatai már egy nagyobb körhöz, a
világ nagyobb darabjához köt ik és kapcsolják. Elsősorban azo kat a nagyokat, felnőtteket kér dezi , akikkel meghitt, bensőséges szere te tkapcsolata
van. Kérdezi hát elsősorban a szüleit. De kérdezi az óvó nőt, a hitoktatót, a
papot is. Kérdéseit érdeklődése, kíváncsisága, fant áziája nagymértékben
befolyásolja. A baj az lenne, ha ne m, vagy csak keveset kérdezn e. Nagyon
fonto s tehát, hogy mit és hogyan válaszol unk kérdéseire. A legfontosabb talán az, amit ezzel kapcsolatosan a csalá dban, sz ü lői házban tap asztal. Kér dései már a tapasztalható, látható világon túlra vezet nek és vonatkozna k.
Felfedezi a virágot, a természet szépségeit, növényeket , állatoka t és hegyeket. És érdeklődik, kér dez . H onn an vannak? És mi ért vannak?
Milyen könnyen lehet elvezet ni a ké rdező gyermeket a ter em tett világ
sz épségét szernlélve a te remtő Istenhez, a mennyei Atyához! H ossza n cl
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tudja szernlélni a kis csigát, a füszálon hintázó katicabogarat , a hálóját
szövögetö pókot, a fecskék cikázasát - szívében öröm és béke van. Milyen
könnyen születhet ik meg benne a hála a Teremtő iránt! De kell kérdeznie,
s nekünk rá kell vezetnünk

őt

válaszunkkal az igazságra.

Találkozik a szcnved és, a betegség, a halál problémájával. Megtap aszta lja a rossza t, a nehezet, a kereszt et. Megtapasztalja, hogy bár mindent
szcretne látn i, tudni, hallani, megtcnn i, mégsem lehet. Feszültségeket hor doz önmagában is. Vágyai szárnyán nagyon messzire jut, s a valós ág, úgy
érzi, behatár olja, korlátozza. Beteg lesz ő maga vagy valaki kedves ho zzátartozója, s mcgszületik be nne a kérdés, neheztelve és nyugtalanítóan: Ha
van Isten, és ha Isten jó, miért engedi meg a be tegséget, a szenved ést? (H ány
feln őtt k érdez ése rekedt meg ezen a szintenl) Segíteni kell e tény feldolgozásába n a gyereknek: Isten v égtele n űl jó és végtelenűl irgalmas, és akkor
is sze ret, ha beteg vagy, ha fáj valamid. A jó Isten azért engedi meg a
betegséget, a szenvedé st, mert abból is tud nagyobb jót kihozni. Péld ául
meg ta nulsz há lát adni azért, hogy egészséges vagy; megtanulsz figyelmes
lenni azo khoz, akik szenvednek; stb.
A gyer mek ta lálkozik a halállal - esetleg épp az egyik szülö elvesztése
során, akit fiat alon ragadt el a ha lálos betegség, vagy közúti baleset áldozata
lett. Itt valóságosan szembekerü l a ha lál, az elszakadás tényével. D e tal álkozhat temetőlátoga tás so rá n is ezzel a kérdéssel. Egyedül a hit titka, a
föltá madás, a mennyország rem én ye az, ami ezen a testet-lelket megrázó
tényen át tudj a segíte ni a csöpp gyermeket. Megnyugszik, ha megtudja,
hogy akit sze retett és e lveszített (sz ülö vagy nagyszülő), már a jó Istennél
van, a men nyországba költ özött. Le lkében, imájában kialakulhat az élő
kapcsolat a szentek közösségévcl,
Foglalkoztatja az angyalok kérdése. Milyenek, hol vannak? Hogy tud rá
vigyázni az őrzőangyal, mikor nem ér zi, nem tapasztalja, nem látj a, és
amikor ő maga sem képes vigyázni magára?
Találkozik a bíínnel, a gonoszsággal. B őrén tapasztalja esetleg a családi
veszekedést. Megtörténhet, hogy kusza, rendezetlen családi háttérrel bír,
mint ma a nagyon sok gyerek (válás, csonka család stb.). Érz~ tapasztalja,
éli a szomorú tényt: akikről azt hitte eddig, hogy ér te vannak, érte élne k,
hogy a szemük fénye, hogy szeretik, azok most elárulják, már nem szerctik,
Egészen meg re nd ül, meginog. Kiszakad beló1e a kérdés: Mi ért akarj a,
miért enge di meg ezt a jó Isten? Kér dése már a megváltás titk ára sejt rá,
már a J ézussal való tal álkozást készíti elő. Segíteni kell, hogy valóban
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tal álkezhasson J ézussal za klato tt lelke, élete. Benne megtalálja a békét.
Ezen az úton vezetni, segíte ni, kísérni kell.
A gyerek találkozik Istenn el és a szeretellel
A kíváncsi, k e re s ő-kut at ó gyerek a világba n lát ott dolgok után érdekhonn an van a nap, a fén y, a virág stb. A kérdező gyereket kís ér ő szülö
válaszával elvezeti őt a Terem t őh öz. - De még fontosabb az, amit a családban, szülcitöl ta paszta l Isten létéről, valóságos j elenlétéről. Az óvod ás
gyermek minden elevensége, kíván csisága és mozg ékonysága ellenére is
mcghitts égre, bizto nság ra, nyugalomra vágyik. Ezt megtalálja a mennyei
Atyában, aki sze re ti őt, és go ndoskodik róla. Az ő tekintélye a gyermek
számára az egészséges fej lő déshez nélkülözh etetlen . J ézus példabeszédeinek megismertetése so rá n eljut a gyerme k a helyes Isten-ismeretre.
R ácsodálkozik a Jó Pásztorra, aki e lmegy az e lveszett bárányt megkeresni.
Rácsodálkozik a menn yei A tya go ndosko dó szeretetére, ki táplálja az ég
madarait, és öltözteti a mczők lilioma it.
.
lődik:

Fontos, hogy ebben a korba n találkezzon a gyermek Jézus Krisztussal
is. A betl ehemi, a karácsonyi kis J ézus egyébké nt is közel áll a gyerekekhez.
Fontos , hogy megismerj e a tanító és a csodatevő Jézust. Segíthet ebben
a Kép es Eva ngé liu m, Kicsinyeink Bibli ája és a Képes Biblia. A gyermek
nem csak csodálja, de meg is sze re ti a tanító és csodatevő Jézust. De
szólnunk kell a szenved ő és ker esztre feszített J ézusról is. Nem annyira a
szcnved ést kell dramatizáini ebbe n. Fontosabb, hogy a gyerek rásejtsen,
ráérezzen , hogy ezt J ézus értünk vállalta, mert végtelenüI szeret minket és
min den embe rt.
Ker esztve téskor már hallott a Szemlé lek ről. A Szeritlélek az Isten Lelke,
Isten szeretete, aki velünk van, örö me t, nyugalmat, biztonságot, világosságot, erőt, bátorságot ad, és tan ít imádkozni. H ívni, kérni kell segítségét,
hogy jobban tudj unk sze re tni, hogy vidá mak leh essünk. Így élő szem élynek
éli át a Szentlelket, aki é letében jelen van. Jelk épcit, a Szentl élek szirnbólum ait még nem képe s meg érte ni.
Nemcs ak a há rom isten i Sze mé llyel tal álk ozik, hanem Máriával és a
szentekkel is. El őször a család i ott honban, ahol Mária-képet lát kitéve a
falon, vagy egy kis szobra is van talán Mári ának. Esetleg látja a r ózsafűz ért,
és ha llja, hogy a szülei vagy a nagymama imádkozzák. Édesanyja szeretetét
át élvc és tapasztalva, könnyen eljut annak a másik édesanyának, Jézus
an yjának szcretetéhcz: a Szűza nya szc rc tctéhcz, akit Jézus mindnyájunk
édesanyjává rendelt. Mária ünn ep ei külön ösen is a lkalmasak arra, hogy a
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gyermek kapcsolata é l ő, eleven és egyre m élyülö legyen Már iával. Ha
szüleivel el tud jutni egy-egy májusi vagy októ be ri ájta tosságra , átél he ti,
megtapasztalhatja, hogy a Szűzanyát mások is tisztelik, sze retik. Kér ik
segítségét, közbenjárását.
A szentekkel való találkozásán ak nem egye düli és kizárólagos alkalma
és lehetősége a mindenszentek ünnepe. Elsősorban ugyan csak a csa ládban
ismerheti meg, hallhatja a szentek példáját, é leté t. A családi névnapo k
ünneplése, köszöntése nagyon jó alkalmakat nyújt anak ehhez . Egész életközelbe kerülhetnek ilyenkor a családtagok védőszen tje i. Fontos , hogy a
sz ülők a szentek példájának követ ésére biztassák gyermekeiket, és kérjék
a szentek közbenjárását is. Szentekkel való találkozás alkalm a lehe t egy-egy
csendes templomlátogatás. Amikor s étán k során vagy hat ározott céllal
betérünk egy templomba, megismerkedünk a templom védőszentjével, az
ott látható néhány szent szobrával, képével. Nagyon fonto s, hogy Mári a és
a szentek tiszteletét már itt megalapozzuk. A gyermek hitéletéb en úgy
kerüljön a helyére, hogy később majd erre leh essen építe ni.

A gyerek életében jelen vannak a szents égek
Nagyon fontos, hogy ebben az életszakaszban tal álkozzon a gyermek a
szentségekkel. Hogy azok élő, valóságos jelenléttel bírjanak.
Amikor minden iránt fogékony és mindenre nyitott , meg kell ismernie
Isten ajándékait, melyek elkís érik az embert egész életútján, a születéstől a
halálig. Fontos, hogy lassan, fokozatosan bevezessük a sze ntségi éle tbe.
Ebben elsősorban a szülők segíthetik gyermeküket. De szere pe van a
papnak, a hitoktatónak is. Hittankönyvükben , ha nem is mindi g kimondottan és kifejezetten, tal álkoznak a kereszteléssel, a tanítványok küldés ével és a szcntmisével, az utolsó vacsor ával.
Az óvodás hittan során két alkalommal én végez te m a kereszteléssel
kapcsolatos ismeretátadást. Beszélgettünk róla, feld olgoztu k a gyerekekkel. És éppen azo n az ór án az egyik csoportban az óvodás hitta nba bekapcsolódó 4 gyerekn ek volt a keresztel őj e. A másik alkalomma l, a más ik
hittanos csoporttal pedig a templomban vehettünk részt egy igazi csecsemőkeresztclön, Az Úr ajándéka volt mindkett ő, és rendkívül nagy élmény
a gyerekek szám ára. Ennél alkalmasabb m ód és form a meggyőződésem
szerint aligha gondolható el arra, hogy a gyer ekek et megismertessem a
keresztség szentségével. - Ennek a szeritségnek élő valóságát, ne m tudom,
hordozzuk-e eléggé?! Olyan jó lenne, ha valam ennyi csa ládba n és vala-
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mennyien ünn epként tartanánk meg keresztségünknek, istengyermekségünk kezdet én ek évfordulóját.
Az o ltáriszentségi J ézussal is kell tal álkoznia, meg kell ismerkednie a
gyermekne k. A vasárn ap ünnepléséhez alapvet ően hozzát art ozik a szcnt misén való részvétel ; lehetőség szerint az egész család együtt ott legyen.
E lkísérhe ti a gyerek áldozáshozjárul6 szüleit is. Nagy ünnepet fogjelenteni
számára , ha a nagyobb testvér elsőáldozásán részt vehet.

Elkísérh eti a gyerek szüleit a templomba akkor is, amikor szentgyónáshoz járulnak. Alapvető felvilágosítást kell nyújtanunk a gyereknek a
kérdésére - kor án ak, értelmi szintj ének megfclelöcn.
Előfordulh at , hogy nagyobb testvér vagy rokon bé rmálkozik a csalá dba n, és részt vehe tünk a bérmálás szems égének kiszolgáltatásában. Esetleg
i dős, bet eg csa ládtagunkhoz papot hívunk, hogy részesítse a betegek szentségében. Csa k néhány gondolat, pár szó kísérj e magyarázatként a szentség
kiszolgáltatását. Egyelőre csak az a fontos, hogy a szentségek jelen legyenek
a gyermek éle tében.

Az esküvő, a házass ág nagyon nagy és szép ünnep a gyermek számára.
Fontos, hogy lássa és tudja: Isten külön is megáldja azok élet ét, akik színe
el őtt kötn ek házasságot.

Esetleg el tudunk jutni a papszentelés ünnepi alkalmára is, ahol megismerkedhet a gyerme k a püspökkel és azokkal a fiatalokkal, akik az Úrnak
igen kedves tanítványai . Akik egész életükre vállalják, hogy teljes szívvel
szolgáljá k az U rat.
III. A va llásos nevelés há ro m sajátos területe
J ézus így in ti, figyelmezteti tanítványait: "H agyjáto k, hadd jöjjenek hozzám a gyerme kek, ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa."
( Vö. Mk 10,14.)
Melyek azok a területek, színterek, ahol az 6vodáskorú gyermek leginkább az Ú r közeléb en lehet? Vallásos ne velésének három konkrét területé t e melem most ki. Ez a három pedig: 1) a család, 2) az óvodás hittan és
3) a helyi egyházi közösség.
Család

Az előzőekben valamelyest már ér inte ttem a család vallásos nevelését.
Most egy kicsit más olda lró l közelítek.
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Az óvodás korú gyermek vallásos nevelésének is alapvetően meghatározó helye és szerepe a család. Ha a családi otthonban megtapasztalja Isten
é lő, valóságos jelenl ét ét, a családi otthon levegőjével együtt ezt is magába
szívja . H a a csa ládban szokás a szentrnisére járás, a gyerek természetes és
fontos dologként fogja ezt számon tartani. Ha együtt imádkoznak a sz ülők
- es ténként legalább - , akkor ebbe az imádságos légkörbe belenő a gyermek. Á tveszi a szü lőktől az imát, és szokássá válik számára, Ő is beépíti az
életébe. A gyermek első hitokta tói maguk a sz ülök . Nagyon sok függ attól,
hogyan alapozzá k meg a gyermek Istenn el való kapcsolatát.
A család vallásos neveléséből három lehetőséget , alkalmat emelek ki:
a) ünnepel a család, b) együtt imádkozik a család, c) Szentírást olvas a
csal ád .
A családi légkört nagyon meghitté, széppé, felemelövé tehetik a közös
családi ünnepek . Isten köztünk való jelenlétének ünnepévé válhatnak. Az
ünnepre készülni kell. Az ünn epnek hangulata van. Liturgiája van. De legfontosabb, hogy vallásos tartalma legyen. Egy közösen megtartott születésn ap, keresztelési, házassági évforduló, karácsony, húsvét, pünkösd mind Ist en ajánd ékai, hogy megélhessük szeretctét, ajándékozó jóságát, és
csöppnyi formában mi is viszonozzuk. Fon tos szerepe van annak, hogy a
gyere ke t rávezessük: ajándékot ka pni jó . De talán még jobb ajándékot,
meglepetést készíteni és adni. Egy rajz, egy papírragasztás, egy félretett
csok i vagy rágó - lehet már az ő komoly ajándéka az ünnepeltnek. Kiveheti
részét az ünnepi asztal előkészítésében: egy fehér terítő, egy szál virág, egy
szá l gyertya, sz ép, ízléses terítés. Ünnepi étkezés. A családi ünnep már
e lőkészít i egy másik közöss égi ünnepre. A családi asztal közöss égc már
e lőképe az euc harisz tikus közösségnck. Az áldozat, az aj ándékkészít és, az
öröm, a hála - mind megjelenik majd a közösségbcn az Úr asztala körül.

A csa/ád együtt imádkozása re ndkívül fontos . Itt éli át és tapasztalja meg,
hogy nagynak , hatalmasnak látott és mindent tudónak vélt szülcinél van még
nagyobb Valaki. Aki megszólíth ató, aki itt van közöttünk, jelen van a mi
csa lád i életünkben. Aki vég telen és ha talmas Isten, és sze ret minket. Akivel
örö münke t, gondunkat megoszthatjuk. Akitó1 kérünk, és akinek hálát
adunk. Ha ezt éli, tapasztalja a gyer mek - számára is természetes lesz az Isten jelenl ét ében való élés és járás. T ermészetese n fog megszületni szívében
a hála. É s ellesi szüleitől, hogy leh et megszólítani ezt az Istent. Mit kell és
lehet mondani neki . És megt anul imádkozni. Saját szavaival meg tudja
foga lmazn i azt, ami számára fontos, hogy Istennel megbeszélje. Rátalál az
imá dság ízére. R ájön , hogy tal álk ozhat , beszélgethet az Úrral. És ha ezt
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körülötte gyakoroljá k, ő maga számára is természetessé válik. Ébredező,
bo nta kozó lelkiismeretét szülei épp a családi imán át fejleszthetik, segíthetik. Egy-egy nap után elmondott beszámoló során helyére kerülhet, hogy
mi volt a jó és miért- és hálát adunk érte az Úrnak: mi volt a rossz a napban,
mi ért - és bocsánatot kérünk érte. Erőt, segítséget is az Úrtól kérünk a
következő naphoz. A jóra-rosszra egyaránt nyitott gyermeki lélek számára
ez re nd kívül fontos. A családi otthon alkalmas arra is, hogy jócselekedeteket hat ározzunk el és vigyünk véghez. A szülök tudják kísérni a gyermek
szándékát, ipar kodását, és láthatják a megvalósulást. Ez ugyancsak helyet
kap a családi közös imában.
Nagyon fontos szerepe van a család vallásos életében, nevelésében a

rendszeresés közös szentirásolvasásnak is. Persze a Szentírás nem mindenik
része alkalmas ebben a korban közös olvasásra. De az Ószövetség nagy
alakjaina k megismerése nagyon mélycn eIraktározódik a gyermek életében
(a kis Sám uel, D ávid, Mózes, Ábrahám). Meg kell ismerkednie Jézus
életének ese mé nyeivel is, Jézus tanításaival, példabeszédeivel. Rendkívül
nyito tt és fogé kony a lelke mindenre. Életéhez eligazodást ad. Erkölcsi
tudatán ak kialakításában, ít é l őké p essé ge megalapozásában nélkülözhetetlen. Fontos annak tudatosítása, hogy nem mes ét hall az ószövetségi történetek elmo ndásakor. És nem mese Jézus élete sem. A Szentírás Isten
üze ne te. És be nne mindent leírtak, amit az embernek tudnia kell, hogy
életét Isten akar ata szerint élhesse. A történeteket persze elő kell készíteni,
be kell vezetni. S ha szükséges, rövid magyarázatot kell fűzni hozzá. Érdekesebbé, színesebbé tehetjük ezeket a szentírásolvasási alkalmakat, ha egyegy tört én etet , amit már jobban ismer a gyerek, megelevenítünk, eljátszunk.
Változó szereposztás sal is lehet. Erre nemcsak a karácsonyi betlehemezés
alkalmas.
A csa lád teh át a meghatározó,
mek vallásos nevelésén ek.

alapvez ő

és természetes háttere a gyer-

Óvodás hittan
Az utóbbi id őben egyre fontosabbá váló lehetőség arra, hogy a család
vallásos nevelésének rendszeres kiegészítője legyen. Illetve ahol nincs meg
az alkalmas csalá di háttér, ott - amennyire lehet - pótolja a család vallásos
neveléséne k hiányát, s az Istennel és egymással való találkozás lehetőségeit,
alkalmait nyújtja.
Az óvodás hittan átme netet jelenthet a család és a templomi közösség
között. Óvodáskorúak együttlété t jelenti - Isten házában. Arra nagyon jó,
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ho gy szorosabb kap csolat alakuljon ki egymás között. Kicsit meg tudj ák
osztani hitt el kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat. Együtt járjuk a hit
útját. Az igazs ágokat közösen fedezzük fel. Megisme rke dünk a h áromszem élyíí egy Istennel: menn ye i A tya tere mtő jóságával, gon dvise lő szeretet ével; J ézu s életútjáva l az angyali köszöntéstó1 a mennybemenetelig, a
Szentlélek eljövetelével. Megismerkedünk Isten házával, a keresztcl éssel, a
tanítványok küldésével, a szentmisével, a J ó Pásztor ra l és égi É desanyánkkal. Az óvodás hitt an alka lmai leh e t őséget a dna k arra, hogy az óvodás korú
gyerekek rendszeresen ta lálkozhassanak va llásos élmé nyekke l. Alapvető
vallásos magatartást segít kialakítan i. Segí t arra, hogy megtanuljanak imádkozni - Istent megsz ólítani , beszélgetni vele . Felkészít arra, hogy figyeljenek
lelküsmeretük szavár a, igyekezzen ek a jóba n gyara pod ni.
Változatos módszereket és eszközöket ke ll alka lmazni a hito ktatás során, hisz a gyerekek figyelme 6-10 perc után már elfára d. Váltan i kell a
módot; mozgást, éne ket beiktatni. Egy-egy téma feldolgozásá t is módszerek
variálásávallehet megoldani. Ebben so k segítséget jelent az óvónői gyakorlat. Lehet alkalmazni a bábozást, dra matizálást, körj átékot, éneket. Egy-egy
anyagrész összefoglalására a lkalmas mód szer a "Ki mit tud?"játék. Nagyon
alkalmas módszer a lisztgyurmázá s; pl. a ter emtett világ szépségének tár gyalásakor növényt, állatot mint ázhat meg belőle a gyerme k. D e elkészítheti
a betlehemi jelenetet is. J át ékos, rajzos házi felada tot is szívesen vállalnak
és csinálnak a gyerekek. De talán ennél még fontosabb az, hogy egy-egy
dolgot begyakoroljanak - két óvodás hittanór a közö tt. Az óra témájához
kapcsolódó feladat ez - kicsit az Életige megvalósításáh oz hasonlítanám .
A helyi egyházi közösség

Fontos, hogy az óvodás hitta n ne egy zárt kis közösség legyen, egy kis
sziget, elválasztva más közöss égektöl. Az óvodás hitt an nak mint foglalkozási keretnek és az óvodás gyer meknek , egye dü l is meg csa ládjával együtt
is, szoros, élő kapcsolatban kell á llnia a helyi egyházi közösséggel. Ennek
jó lehetős égei, alkalmai a csa ládi hétvégék , a csa ládvasárnapok. Jó lehe tőség a testvérekkel való találkozásra a vasá rnapi szentmisén való részvét el.
Ilyen találkozási alkal om egy-egy ájtatos ság, liturgik us összejövetel. Mind
lehetőségei annak, hogy Kr isztu sban egye k lehessünk, hogy a közösség
erejét, örömét megtapasztalhassuk. Milyen jó lenne, ha egy-egy plébániai
vagy templomi közösség úgy élne, mint egy nagy csa lád! A ho l a kicsik is
megtalálnák a saját helyük et. A kkor nem leh etne pro bléma, hogy egy
ünnepen pl. az iskolások ajá ndé kozzák meg valami ap rósággal a kicsiket,
ők mondjanak el egy verset, tört én et et , éne keljenek el egy dalt. Mi akadálya
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van annak, hogy a régi óvodás hittanosok egyszer-egyszer visszalátogassana k az óvodás hittancsoportba? É s a kicsik esetleg egyszer részt vegyenek
egy iskolás hittanon, ahol volt társaikkal találkozhatn ának. A szív szerctct ével, a szív bős égéből ünneppé lehetne varázsolni legalább néha az
éle te t.
A legkisebbeken , azt hiszem, nem múlik, hogy ez így legyen. Így tudnának bel en őn i, feln őni a templomi, plébániai közösségbe. Otthon érezhetnék
magukat J ézusnál és J ézus barát ain ál. Akkor tal án ifjú, felnőtt korukra
kevesebben fordítan ának hátat az Úrnak és az Úr ügyének.
Befejezésül röviden éppen csak megfo galm azok néhány észrevételt,
gondolatot, konkrét gyakorlati ötlete t:
- a családlátogatás fontossága;
- az óvónők biztatása, hogy vezes s ék az óvodás hittant, keressék
egymássa l a kapcsolatot; meg kell tanulni együtt dolgozni és egymással
egységben; a közösség és egység olyan minősé gi többletet ad , mint semmi
más.
- MegemIítek még az újabbak közül néhány könyvet is, amely nagyon
használható: Jean Vanier: Találkozom Jézussal - és ő így szól hozzám:
"Szeretlek" -; 365 bibliai történet; Teleki Béla : Övod ásunk a családban,
Szeged 1990; a "Pszichológia - nevel öknek "sorozat kötetei, pl. Ranschburg,
Kozéki Béla, H ermann Alice (Emberr é nevelés) ; Jöjjetek Jézushoz! - ref.
hittank önyv 5-7 éves ekn ek és a ho zzátartozó Kézikönyv.
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ELMÉLKEDÉSEK
Leo SchefTczyk
AZ EMBER ÜDVÖSSÉGÉNEK GONDJAA FATIMAI IMÁBAN
Ha az ember a fatimai üzenet értelmét szeretn étök életesen felfogni, akkor
tulajdonképpen az 1917. május 13-tól október IS-ig törtém minden Máriajelenést és az ezekkel kapcsolatos ígéreteket kel/ene szám bovenn i és kifejteni.
De van egy rövidebb út is ugyanehhez a célhoz, amely mindenekelőtt azok
számára jelentős, akiknek a fatimai történet még nem annyira ismert. Ez az
út a rózsafüzér-kiegészítés imádkozásában án amelyet Mária a látnokoknak
a harmadik jelen ésnél a következő szavakkal ajánlott:
Ha a rozsafüzén imádkozzátok, akkorminden tized után ezt mondjátok: 6, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a
pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik
leginkább rászorulnak irgalmadra!
Ez az imádság Jal/önös módon kifejezésre juttatja a keresztény embemek
a személyes és magánügyén túlmutató gondját minden embemek és az egész
világnak az üdvösségéért, amely az egész fatimai üzenet sajátossága. Minden
kényszer nélkül öt részre lehet tagolni világos sorrendje szerint; és így gazdag
tartalm át egymás után [eltárni.

1. Az Ö, Jézusom! megszólításnak
jelentősége van ennek az imádságnak a megértésében , továbbá a fatimai
üzenet sajátosságában és egyáltalán a Mária-tiszteletben.

A Máría-kozpontú rézsajűz érben egy Jézushoz szóló imádság van. Ezen
talán még jobban, mint a rózsafüzér egyéb szerkezetén - , hogy
az imádkozó figyelme Krisztusra irányul, és nemcsak egy elszigetelt Mária
iránti vonzalom. A Mária-tisztelet végül is mindig a Krisztus-tiszteletre megy
vissza, és Krisztusban találja meg célját, amelyhez az embert Mária mint anyai
közvetítő vezeti el. Ami azonban az 6, Jézusom! megszólítást illeti, ez az
imádkozónak az ember Jézussal való különleges bensőségét, bizalm át és
intimitását mutatja; és Istennek azt az emberszeretet ét. amelyet Pál apostol
Tituszhoz írt levelében magasztal (vö. 3,4). Ez a megszáluás, an élkűl, hogy a
látnokok erről tudhattak volna, kapcsolatban van annak a Jézushoz szóló
imádságnak ősi [onnájával, amelyet az egyiptomi és görög szerzetesek a
szemlélődés és a nyugalom imájaként gyakoroltak. Ők kép esek voltak Jézus

felismerhető -
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nevének p uszta em lítésével az Úr jelenlétébe helyezkedni, és így elmélkedve
Jézus jelenlétének egész kozels ég ét és bensőségét megízlelni. Amennyiben a
fatimai imádságnak ez a m egszólítá sa kapcsolatban van a szemlélődő keresztény im ádság ezen ősi form ájával, akkor egy eredeti szem élyes Jézus-kapcsolat
sajátságát és bensőségét tükrözi. Ez aztán áttérjed erre az egész M ária-tiszteletre, am ely a legm ély én Jézu s-tisztelet is.
E z a megszólítás egyúttal rámutat Jézus kű ldetésének tartalmára, hiszen
Má té evangélista m egadja ezt márJézus ne vével, amikor ezt mondja: n•• • mert
ő szab adítj a meg népét bíineitől" (1,21). A bíin ök megbocsátása pedig a
második m egszólítás tartalma, am ely így szát:

2. Bocsásd meg bűneinket!
A bíinök megb ocs átásának ezen általános kér ése mögött, ha alaposabban
m egvizsgáljuk, a f atim ai Mária-üzenet ek egy kűlonlcges ismertetőjele rejtőzik.
Az ember rájön erre, ha m egkérdezi, milyen b űnokre kell itt gondolni, vagy
mityen embemek bíineiről van itt különösebb en szá.
Ezek a bíinök bizonyára nemcsak az imát épp en imádkozó híveknek a
hiszen róluk nyilván feltételezhető, hogy a kegyelem állapotában van nak, ezért esetleg régi b űn eikre gondolnak, és ezeket újra m egbánják. Ez
mindenk éppen fontos, vallásos b űnbánati cselekmény, amely az ember belső
m egtérésének állan dó szűkségességét hangsúlyozza.
bűn ei;

De ez a kizárólagos értelm ezés a fatimai üz enet sajátosságának nem
felelne m eg, h iszen ez mindig minden em ber b űn eire utal, és ezekért szólít
engesztelésre. Ezért azt a kö vetkeztetést kell levonnunk, hogy a mi bűneinken
az emberiség bűneit kell érteni, amelyek ért az imádkozó bizonyos mádon
felelősn ek érzi magát, és ezek orvoslásáért szeretne kozoetépni.
Ebben a k ér ésben m egnyilvánul a fatimai üzenetre annyira jellemző és a
m odem világszámára annyira szűkséges gondo lat, a világ bűntől való megtisz!Ításáról Jézu s Krisztus által, olyan m egtisztítá sról, am elyb en a keresztény
ember is bizonyos m ódon, imádság és áldozatok által, részt veh et.
Itt az imádságban kinyilv ánul afatimai üzen et magja az emberiség b ünein ek m egbo csátásáról Jézusnak engesztelő keresztáldozata által, amelynek a
világ számára való alkalmazását a keresztényekn ek kémiök kell. Ez az imádság és a fatimai üzenet emlékezteti így az embert a bíintől való megváltásta
Jézus Krisztus keresztje és f eltámadása által, am elyet az em bem ek készségesen
magára kell vállalnia.
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Hogya bíinök bocsánata az engesztelés útján és Jézus engesztelő keresztáldozata által következ ett be, ma már sok em ber nem f ogadja el. Ők egy állítólag tökéletesebb Isten mellett kardoskodnak, aki nagylelkűs ég ében a bz1nöket f eltétel nélkül m egbo csá tja, és mintegy már m eg is bocsáto tta. Jézus Krisztus szenvedése és keresztje ak kor m ár nem lel/llének a m egváltás cselekedete i,
hanem csak Jézus Krisztusnak az em beriséggel való maradéktalan egyesü lésének vagy szolidarit ás ának j elei.
Így nézve a bíintől való m egszabadítás nem Isten és az ember között (nem
is Ist en és az Istenember között) menne végbe, henem k izárólag Istenn ek egy
ö rökös és tartós megbocsátó tevékenységében . Akkor egy olyan Isten l étezne
(am int ezt kritikusan kifog ásolhatn ánk), aki túlságo san is emberi alapelv szerint cselekedne: mindent megérteni annyit jelent, mint mindent m egbo csátani.
Az ember számára elveszítené értelmét a látnokaktól szorgalmazot t áldozat és
szcnvedés mint engesz telés a sok b űn ért.
Ezzel szemben áll a fatimai üzenet magja, amely itt csak a Szentirás igazságát adja vissza időszerű hangsúllyal: a bíinöst szerető Isten akarj a a ke resztáldozatot a b ün kiengesztelés ére. De n em egyo ldalú an f elfogott igazságosságból akarja ezt; illetve m egtorlásból vagy bosszúvágyból, lianem éppen szent
szeretetből, amellyel saját magának is tartozik, és amelyet szabadon f elajánl
az embereknek is. Hiszen a hitben világosan felismerh ető az, hogy Ist en, aki
a bíinöst a bíintől való m egszabadítás eseményébe be vonja, aki őt az engesztelésben a bűn feldolgozásában részessé teszi, az nagyobb komolyságot tanú sít
az emberrel szemben, tiszteli, becsüli és szereti az embert, m égpedig jobban,
mint az az Isten , aki csak megbocsátana, és a bűnt egyszerűen elfelejtené. Ez
egy olcsó kegyelem megadása lenne, amely sem a sze nt Isten nagyságána k,
sem az emberi szem ély jelentőségén ek nem f eleln e m eg.
De mivel Isten engesztelést kíván , hagyja, hogy az ember együttmíikö djék
szeretet ével, és a bűn f eldolgozásában egy űu tev ékenykedj ék. Az engesztelés
így Isten egyesítő szeretetének átvét ele a bün ás által, az ember önkéntes
bem enetele Isten szetetetén ek f olyamába , Úgj', ahogy az első jelenés alkalmával Mária kérdése f elszólít: A k arjátok Istenn ek aján dékozn i m agatoka t?
Ilyen bem enetel Isten tisztító és a bűn t kiégető sze tetetébe a bűn súlya alatt
szenvedő ember számára nem történhet megfájdalom és kin n élkii l.
Ez a kérés bizonyítja tehát a fatimai üzenetre jellemző üdvözítés gondját
az emberiség b űneire vonatkozóan. E z azonban az im áds ág harmadik f elszó lításában még erősebb lesz, mégpedig ebb en a kérésben :
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3. Ments meg minket a pokol

tüzétől!

Ez azt jelenti, hogy egyszerűen komolyan vesszűk azt a lehetőséget, hogy
egyes ernberek elkárhoznak, és ez megfelel a Bibliában szereplő kinyilatko ztatá snak is.
A Szetuir ás ism ételten szól az ítéletről és a megmentettek és nem megnten tettek végső szétválasztásáról,főlegJézusn ak az ítélctről szóló beszédeiben (vö .
Mt 25,31-46. Mk 13,1-33; Lk 21,7- 36).
Ezeket a szigorú szavakat igyekeztek tompítani és szelidíteni azáltal, hogy
a korabeli felfog ásokka l való összef onó dásukra utaltak. és a késői zsidóság
fantáziadú s kiszínezéseivel való keveredés űkre az idők végének eseményeire
vonatkozólag. De m indezt kimagyarázni semmit sem segit: az örök kárhozat
gon dolatán ak m egvan a szil árd helye mind Jézus tanításában, mind az apostolok írásaiban (R atzinger bíboros ).
Ez az igazság elidegen ithetetlen értékként kerűlt bele az egyház tanításába
és igehirdet ésébe, am int korunkban a Hittani Kongregáci á kijelentelte:
Az Egyház hisz az igaza k örök ü dvösségéb en. Éppúgy hiszi, hog)'
örök büntetés sújtja a b ünost; úgy, hogy Isten sztnetátásátátrneg lesz
fosztva, és a b űntetés kihat a bűnös egész lény ére.
Ezt a komoly igazságot a fatimai űzen et is kifejezi, csak egyenesebben.
közvctlenebbül és gyermekibben. egyfajta bizonyossággal és szilárdsággal,
ahogy ez csakgyennckszájbólszánn azh at, amely Isten dicséretére hivatolt (vö.
Jézus szavát Máténál: 21,16). Az ismételten hallott szó a sokakrál, akik a
pokolba rohannak, egy sajátosan realista megerősítése a végső kárhozatban
való hitnek éppen úgy, mint a pokol látomása a gyermekeknél. Ez, amint
mindenjajta üzenet az ítéletről, az embert föl tudja h áboritani.
Sajn os, m eg kell ma állop ltanunk, hogy a teremtmények elk árhoz ásának.
egy pokol lét ének igazságát már nem veszik: komolyan. Ennek az a kövctkezm énye, hogy az em berekne k az üdvözülés iránti gondja is háttérbe szorul.
A mai átlagos öntudat szeretn é a b űnhatalm át és végzetét elnyomni. Ebből
biztos szűkségszerűséggel kö vctk czik a b űnben való meg átalkodottságnak, a
pokol örökös kárhozatán ak tagadása is. Így a pokol költői bcöltöztetése lesz
a földi ins égeknek és bajoknak, amelyek többnyire az ártatlanokat sújtják (a
háb orú, a konccntráci ás tábor pokla). Jean -Paul Sartre azt mondja róla: A
poklot a többiek jelentik. Ez ért kén , máglya, rostély (a régi poklot ábrázoló
képek), ez csak vicc. Az angol költő, T. S. Eliot ezt a pusztán evilági [elfogást
m ásikka l helyettesíti, am ikor azi m ondja: A pok ol én magam vagyok!
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A fatimai üzenet nem törli el a nagy ellentéteket, amelyek az ember lelki
életét jellemzik: a jó és a rossz, a kegyelem és a bün, az ég és pokol ellent ét ét.
Ezért az emberföldi életére való tekintettel nem teszi ártattanná a b űn szakadékát, amely mindenekelőtt a harcos ateizmusban és az istentelen kommunizmus mélységesen ernberellenes alakjában tör felszínre . Mivel ez az üzenet
továbbá arról is tud, hogy az ember a joban igen nagy szabadsággal és
felelősséggel rendelkező lény (még Krisztus m üv ének kitdjcsitésébcn is segítenie kell), azért a rosszban is teljes szabadsággal felelősnek kell tartani. Így
számításba kell venni a rosszal való végső leszámolást; amelyre az ember
véglegesen rászánta magát.
Ez az egyszerű, következetes gondolat a modem kor öntudatos embere számára kihívást jelent. De nem az a helyzet, hog)' a modem ember egyáltalán
nem fém e hozzá ehhez az igazsághoz, és ezt csak elvetni tudná. Az ellenkezője
is létezik. Az amerikai szociológus, P. L. Berger, a náci korszak számyüségeire
utalva e szavakat mondta: Olyan cselekedetek, amelyek az égbe kiáltanak,
kiáltanak a pokol felé is. És hozzáfűzi: A vonakodás attól, hogy ebben az
esetben elítéljenek valakit, mégpedigjeltétlen űl; nemcsak a rosszul értelmezett
igazságosságra lenne bizonyíték, hanem sokkal rosszabb dolog: az emberiség
végtelen megsértése.
Tehát neki az a véleménye, hogy éppen az igazi emberi értelemből vagy a
kifolyólag végletes ítéletet kell alkotnunk a jó és
rossz fölölt, olyan ítéleteket is, amelyek az evilági élet határain túlmutatnak,
és magukkal hozzák a rossz elkülönítését a jó birodalmából.
legbensőbb igazságérzetből

Az ember nem lenne szabad döntéssel rendelkező, az üdvösség és kárhozat
közé állított lény, ha nem számolna az üdvösség elvesztésének valóságá val.
Minderre emlékeztet a fatimai üzenet egyedülálló sürgősséggel és tömörséggel.
Ezen megoldhatatlan titok előtt az embemek tehát le kell tömie és a
nyomasztó félelembe merűlnie?
Egyáltalán nem ez a helyzet. Fatima, a Szentirás szellemétől egészen
átitatva, éppen azt is megmutatja, hogy a keresztény ember a végleges megváltásban, vagyis az égben való beteljesedésben reménykedik. Ez a remény nagy
üzenete. Ezt mutatja az imádság negycdik felhivása:
4. Vidd a mennybe a lelkeket!

A remény tehát arra irányul, hogy Jézus minden élő embert meg tud menteni a pokoltól, és az örök életre vezeti őke,t. Ez a kérés ugyancsak egybevág az
egyetemes fatimai üzen ette!, amely az öröm és a remény üzenete az emberek
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szám ára. Fatima, amint az egész evangélium is, hirdeti az örömöt és Isten tettének győzelmes jellegét, amelyet a világgal m űvelt Jézus Krisztusban és Mária
közremííködéséve/. Kifejezetten m egjövendöli a h armadik jelenés (1917. július Ll-án]:
Ha megteszik; amit m ondok nektek, akkor sokan m egmenekűlnek;
és béke lesz . . . Végül Szeplőtelen Szivem diadalmaskodni fog.
Ez az üzene t tehát épp úgy ígér örök üdvöss éget, m int időleges boldogságot,
temzészetfölötti üdvöt és természetes békét.
Olyan korban, amikor az em berek a világ végső sorsáért (gyakran túlzott,
önkínzó és hitetlen) aggodalomban élnek, akkor ez az üzenet f ényt sug ározhat.
bizakodást terjeszthet és rem ény t nyújthat. De nem tagadható, hogy a harmadik kérés szavai a pokolveszélyéről érvényesek maradnak. Akkor a következő kérdés adódik: Hogyan van ez a k ét kijelentés összhangban? Lehet
egymás mellett ígéret és f enyegetés, vagy n em ellentm ondás ez?
Az ember tud válaszolni erre a kérdésre, ha meggondolja, hogy a Jézus
Krisztus által történt megváltás. am elyn ek Mária tevékeny részese volt, nem
auto matikusan és m echanikusan h at az emberre, m ég a keresztényekre se.
Krisztus ugyan Bárány lett, aki elveszi a világ minden bünét (Jn 1,29). Ő,
am im Szent Pál mondja; mindny ájunk ért a b ün hordozójává lett (2Kor 5,21),
és a bűn egész átkát magára vette (vö. Gal 3,13) . Ezzel alapvetően minden
ember számára megszerene az üdvösséget, ismét megnyitotta az eget. Ezért a
m egváltás egész m üv ére érvényes: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön (lTim 2,5) . De term észetesen ezt azzal a felt étellel akarja, hogy az
emberek meg is térnek, hogy hitb en és szeretetben a megváltás müv ébe belekapcsolódnak, hogy ezt saját maguk is akarják, hiszen bizonyos az, hogy Isten
az ember szabadságát nem sérti m eg, h ogy Ő az em ber tagadó válaszát is
megengedi megváltó m űve ellen. Azt is tudju k a Szentírásból, az egyház
történelméből és saját tapasztalatunkb ól, hogy vannak emberek, akik Isten
szavával ellenkeznek, hogy vann ak m egk em ényedett és megátalkodott lelkek,
akik a mcgt ér ésre látszólag nem szorulnak rá.
Nos, a f atimai imádságra jellemző, hogy nem hagyja figyelmen kívül az
embereknek ezt a csoportját sem, és hogy itt a régi lelki alapelv érvényes: egyetlen élő üdvösségében sem szabad kételkedni. Ez a negyedik kérés m ellékmondatának utalásában jut kifejezésre, ahol az eget azokért ostromoljuk,

5.... akik leginkább rászorulnak irgalmadra.
Ezekben a szavakban Isten kegyelm i segítségének a leh ető legszélesebb
kiterjesztése történik a killö nösen rászo rultakra. a végső céltól kzUönösen

so

elfordult emberekre. Ezeket Istennek szintén kzUönösen türelmes és tartós
irgalmába ajánljuk. Amikor az imádkozó a rozsajűzér-kiegészítésbe belefogIalja az embereknek ezt a csoportját, akkor kzUönösen kiviláglik az, hogy a
[atimai üzenetben sürgetett üdvösség gondja nunden emberre vonatkozik,
azokra is, akik az üdvösségtől igen eltávolodtak és elfordultak. Itt élővé válik
ismét a fatimai üzenet szellemére JaUönösen jellemző gondolat, hogy sok
ember üdvössége Jügg a hívő emberek imádságától, áldozatától és odaadásától, azokétól, akik az imádság kegyelmét birtokolják.
Ez az a gondolat, amelyet XII. Pius pápa egyszerígy[agalmazott meg:
Valóban megható titok az, hogy sokak üdvösségeJüggJézus Krisztus
titokzatos teste tagjainak imáitól és önkéntes bűnbánati gyakorlataitól . . . és attól a közreműködéstől, amelyet a lelkipásztoroknak
és a híveknek . . . isteni Megv áltánkjelé teljesíteniök kell.
Ezt az igazságot Fatima kzUönösen azáltal veszifigyelembe, hogy a másokért való műkodést az imádsághoz köti, és mindenekelőtt az imádságformájában működteti azt, ami Mária közreműködésével a Test Fejéhez, Krisztushoz irányul.
Nos, tudjuk ugyan, hogy lsten egyetlen imádságot se hagy meghallgatatlanul elhangzani, amelyet Krisztus Jézus által mások üdvösségéért mondanak.
De ezen imádság teljesítésének módját Jönntartja magán ak. Annak a kegyelemnek az erőssége és mértékc is, amelyet Ő az imádságért biztosit, kegyelmi
akaratának titkába marad bezárva és gondolkodásunk előImegvonva. Végül
még azt is figyelembe kell venni, hogy lsten minden kegyelmi működése
tekintettel van a szabad emberi akarat döntésére. Az emberpedig képes Isten
és a kegyelem ellen is dönteni. A gonoszság titkát (2Tessz 2,7), amelyet Isten
megenged, nem lehet ember által és emberi [áradozás által a világból eltávolítani. Így vannak halárai a mások üdvösségéért való közreműködésii/iJalCk,
amelyeket csak lsten szűntethet meg.
De ennek nem szabad kisebbítenie az emberi engesztelés és áldozat jelenamelyet lsten éppen úgy bevon tervének megvalósításába, mint Mária
igenlő szavát. Kiváltképpen pedig nem kell [élnűnk; hogy lehetnek olyan
emberek, akikért nem imádkoznak és nem hoznak áldozatot. A máriás egyház
mint egész állandóan imádkozik és áldozatot hoz az emberiség látszólag
legelhagyatottabb tagjaiért is. Aki pedig a Jatimai üzenetet komolyan veszi, az
különös módon csatlakozik ehhez az ima- és áldozati közösséghez, amely
senkit nem hagy figyelmen kívül, és senkit sem Jelejt el.
tőségét,

Ez az előadás elhangzott Altöttingben, a 20. fatimai kongresszuson. A magyar fordítást
A fatimai látnokok 1990-es l-2. számából vettük át , a 3--7. oldalakról.

81

Anne Gagey

PAPI ÉDESANYÁNAK LENNI
Az okt óberi püspök i szinódusi ülésen meghívott audito rként (hallgatóként ) egy francia

házaspár is részt vett. Pierre Gagey pszichológiaprofesszor a párizsi egyetemen (paris VII
Jussieu); felesége, Anne , szintén pszichoanalista . Október 4-én szólaltak fel. A feleség
felszólalását hozzuk teljes fordít ásban.

Bölcseleti tanulmányaink után 1945-ben h ázasadtunk össze. Előbb liceumokban, majd pedig tanítóképzőintézetekben voltunkp rofesszorok. Később
pszichoan alistává képeztük magunkat, és pszichopato/ógiát tanítottunk az
egyetemen. 1946-ban leánykánk szűletctt; és nyolc fiú követte őt. Ezek közül
kettő, a második meg a negyedik, pappá szentelődöt~ az egyik 14 éve, a másik
9 éve.
Kegyelemként éltük meg ezt a két eseményt. Befogadtuk a vele járó örömöt.

Mlsztériumát pedig tiszteletben tartjuk.
Meglehetősen zavarban érezzűk magunkat most, amikor megpróbáljuk
elmondani, hogy családi életünkből emberi szemmel m it lehet olyan ténye zőnek tekinteni, ami talán elősegítette, és mindenképpenmegőrizte ennek a
két gyenneknek a hivatását .

Első

válaszként a következőket mondhatom el. Ezek agyennekek belea legklasszikusabb katolikus polgári hagyományba. Nagyszü leik
mindk ét oldalról szilárd, h ívő és gyakorló házaspárok voltak. A nagybécsik és
a nagynénik között van egy jezsuita és három szerzetesnő, idősebb unokatestvéreik között pedig két pap és két szerzetesnő. Mi magunk hűségesek
maradhattunk ehhez az örokségh ez. Nem merűlt fel semmi egészségi vagy
hivatásbeli vagy affektív probléma, amely megzavarhatta volna családi szentélyűnk egyensúlyát.

szűleuek

E ki váltságok felsorolása nagyon helyénvaló alázatosságra késztet. Azt
azonban még nem árulja el, miért érezte magát ez a két gyenn ek nyugodt
derűvel elhivatva a papságra olyan időszakban, amikor a papságot Franciaországban élénk kontesztálás vette kön'il.
Most itt éppen erről a nyugodt deTiiről tehetünk tanús ágot, amellyelfiaink
a papi szolgálat felé vették útjukat, és ma is gyakorolják azt.

Tan úskodunk róla; de arra nem tarthatunk igény; /z ogy meg is [ejtsük.
Mégis úgy gondoljuk, /zogy ez a nyugodt derű talán kapc solatban áll bizonyos
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p edagógiai magatart ásm ádakkul, amelyeket az embertudományok sugalltak
n ek/ink.
Min den hívő jól tudja: racionális tipusú nevelés nem képes arra, hogy az
em ber lelkét megnyissa a szellem i értékek felé; és az ilyen megnyílás nem jön
l étre magától sem . A dottságról van itt szó (il ya un Donné).Ezt azAdottságot
az em ber elé kell állttani.
M a az embertudományok ezt szerenes és módon egyhangúan vallják. Sőt
m ég némi f ényt is detitenek arra a módra, ahogy ezt az Adottságot be lehet
mutatni ahhoz, hogy a lchető legjobban biztosítsuk személyes és személyis éggyaraptt áelsajátítását.
Én értelm iségi vagyok, és kö vetkezésképpen semmi belső nehézségetnem
tap asztaltam azzal kapcsolatban, hogy kezdettől fogva érv ényre juttassam a
leghagyományosabb katolikus vallási pedagógiát Egyszerűen csak arra törekedtem, hogy közben számoljak a gyermek fogékonyságára jellcmző különf éle fokozatokkal.
Addig, mlggyermekem eljutott eszének használatára, határozottan arra az
intenzív érzelmi kapcsolatra támaszkodtam, amely a fiatal gyermeket anyjához köti; így találtak helyet életében a hitel megalapozó első jelképek és a
családi áhítat klasszikus magatartásmódjai.
Hétéves kortól kezdve ellenben fokozatosan engedtem a külső behat ásnak.
és liszlelettel elfogadtam a hitoktatást végző más (harmadik)
személyek közremíiködését. Csupán arra szoritkoztam, hogy a gyermekek
rendelkezésére bocsássam egy-egyszen l életrajzát (anélkül, hogy az elolvasást
kÖlelezővé tegyem), és to vábbra is elmondassam velük az esti imádságot.
Előszörőszintén

Eljött a pillanat, amikor a szentmis én való részvétel előtérbe került; őrköd
tem azon, hogy ez rendszeres legyen. Első áldozásukból családi ünnepet
csináltam. Hagytam viszont, hogy gyermekeimnek az Euchariszüával való
kapcsolata dolgo zza meg a lelkiismeretüket, és közben nem próbáltam bizalmas közlésekre bimi őket az Eucharisztiából nyert gyiimölcsöket illetően.
VISzon t szivesen felettem, ha kérdéseket tettek fel a szenattás történetére, a
szertartás elem einek jelent ésére, esztétikai dimenzióira n ézve.
A korai serdiilőkorban fő gondom arra irányult; hogy gyermekeimet rávezessem : apjuk mcggyőződéséhez igazodjanak a nagy liturgikus szenanások.
főként a nagyheti szertartások látogatását illetően. Az, hogy ő maga részt vett
e szenanásokon. magától értetődött, minden kön7.1ményeskedőigazolás nélkűl. Ezáltal apjuk lett a vitapartnerük vallási kérdésekben.
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Azzal; hogy apjuk felé irányítottam őke~ velejárt egy bizo nyos tartózkodó
hallgatás a saját vallásgyakorlataimról. Meg akartam valamit előzn i: a szem élyes áhítatra vonatkozólag férjem között és köztem különböző érzéke ny ségből eredő eltérések létezhetnek; /IOS, ezek nem tűnhetnek fel úg}) mintha
ellen tétek lennének, és nem szortüunják háttérbe, hogy a szentségi életet
illetően teljes köztünk az. egyetértés. A tartózkodó hallgatás kiterjedt (egyébként
szerény) elkötelezett ségeinkre is, amelyeket a plébániai tevékenységben és a
katolikus akcióban v állaltunk. Így gyermekeink hosszú ideig mit sem tudtak
azokrot a cikkekről, amelyeket apjuk önkélltes vállalásból írt kűlonféle vallásos folyóiratok számára. Különös gonddal igyekeztünk nem kelt eni olyan
benyom ást, hogy sz űkségűnk van arra, hogy az. egyházi világban érvényesü/jünk.
Amikor aztán eljöttek a serdülőkor kritikus [orrongás ai, a vallásra vonatkozó [orrongásokat clvlseltűk; de úgy, hogy homlokegyenest nem szá lltunk
velü k szembe. Ilyenform án kikerűltűk; hogy ezek a kérdések szerencs étlen
módon összebonyolódjanak azokkal a családi konfliktusokkal, amelyek ebben a korban rendszerint előadódnak. Azt minden esetre megértettük velük,
hogy a felhozott kritikák a mi saját meggyőződéseinket nem tudják kikezdeni.
Rámutattunk arra, végkövetkeztetések levonása n élkűl; hogy a kritik ák nem
vetnek számot a dolgok bonyolults ág ával.
A serdülőkori zabolátlanság nem elutasítást, hanem keresést fejez k i. Azt
gondoltuk tehát a legb átcsebbnek; hogy rájuk hagyjuk: bogozzák ki a m egkérdőjelezett vallási kérdéseket azokkal a "lelk iatyákk al" való k apcsolataikban, akikkel a plébánián vagy az ifjúsági mozgalm akban talá lkoznak.
Otthonunkat látogató pap barátaink sokat segítettek. Serdülő gyermekeink
részt vettek beszélgetéseinkben. Ezek a papok, nyitott p roblémafelvetés légkörében, éles konteszt álások nélkűl felidézték az. Egyház életét, a kűlonféle
kultúr ákhoz; kii/önféle társadalmi osztályokhoz. korunk problémáihoz fűző
dő kapcsolatait. Ezek a papoktól szánnazo megnyilatkozások hozzásegítettek
annak megértéséhcz; hogy az Egyhá zon belül nagy lehetőségek nyí/nak a
dialógusra.
Övakodtunk attól, hogy megkülönböztetett mádon kezeljük azokat a fiainkat, akiknél sejteni lehetett a p apság iránti vonzódást. Nem segítettiik elő, hogy
bizalmas közlésekkel fo rduljanak hozz ánk. Nem akartu k őket bezárni egy
olyan tervbe, amelynek m ásokkal, nem pedig velünk való viszonyban kellett
érlelődnie. Ugyanakkor nem titkoltuk előttiik, hogy ilyen terv m egvalósítása
vélem ény ű n k szerint előzetes felt ételként megkívánja az e lmélyű lt értelm i
képz ést.
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Az a gondolat, hogy papi édesanya legyek, nem volt idegen számom ra.
M égis bizonyos ellenállást éreztem . Zavart az a n épszerű, k étségtelenül hamis
kép, amely megb élyegzi a túlzott affektív kötődés kockázatát egy anya és a pap
fia között. Paradoxm ódon a lélekelem zés ebben az esetben biztos segitségem re
volt. Megerősítette és megvilágosította azt a hagyományos meggyőződést, hogy
egy anya csak úgy tölti be szerep ét; ha egyre jobban visszahúzódik. Gon dom
volt tehát arra, hogy valamennyifiam elszakadjon attól az első képtől, am elyet
k ezdetben kialakított magának rólam. Apjuk a maga részéről elfogadta, h ogy
mások foglalják el és másképpen azt a helyet; amely előbb az övé volt, és
ahonnan ő jelentette a törvényt.
Két fiunk szemináriumba vonulása egyébként kíméletlenül erre a magatatt ásmádra utalt bennünket. A szemináriumi időszak alatt határozottan
tisztes távolban tartották magukat tőlünk. A szemináriumi korszak végére, úgy
t ünt, érettfelnőttekké váltak, akik vállalják kűldetésűket. Mi pedig nem tartunk
igényt kiváltságos kapcsolatra azzal, ami őket most már Jézus Krisztus papjaivá teszi.

A címzésben szereplő jelzések értelme a következő: 90A ajándék - 90B
barátja küldeti - 901 intenciót vállal - 90K közösségi hozzáj árulás - 90V
valutahozzájárulást vállal- 99C cserepéldány - 99T tiszteletpéldán y. (Egykét kivételes esetben a betűk más számjeggyel is elöfordulnak.) - A jelzés
utáni szám a Szolgálat példányszáma; ez a szám a legtöbb esetben 1.
Fontos megjegyzés a 901 jelz éshez.
Ez a jelzés alapvet őerr azt jelenti, hogy olvasónk intenciók vállalásá t
ajánlotta meg. Sok esetben azt isjelenti, hogy a szenimis éket már kijelöltük,
és a visszaigazolást meg is kaptuk. - Nyomatékosan kérjük, a) hogy senki
se mondjon vagy mondasson szentmiséket addig, míg t ől ünk akij elölést
meg nem kapta, és b) senki se nyugtalankodjék amiatt, hogy t ől ünk még
nem kapott kijelölést , és a kijelölésre esetleg még jóidcig várnia kell.
Fontos megjegyzés a 90Vjelzéshez.
Amint az a múltban is történt, mostani karácsonyi számunkban küldünk
szé t befizetési lapot, amellyel (osztrák schilling vagy német márka form ájában) adományt lehet eljuttatni hozzánk. - Kérjük, hogy más pénznemb en
kis összeget bankutalványon ne küldjenek, mert igen magas a kezelési
költség. Kis összeg átutalására használjanak postautalványt.
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AZ EGYHÁZ SZAVA
II. János Pál
APOSTOLI LEVÉL SZENT BERNÁT SZÜLETÉSÉNEK 900.
ÉVFORDULÓJÁRA
(A levelet a hivatalos latin szövegből a magyar ciszterciták fordították. N éhányapró rn ódosítással vesszük át.)

Szeretett Fiainknak, Zakar Polikárp ciszterci rendi generális apátnak és
Ambrosius Southeynek, a szigorú obszervanciájú ciszterciek [trappisták]
generális apátjának.
Szeretett Fiaink, üdvöt és apostoli áldást!
1. A szeretet iskolájával, lelkipásztori buzgósággal, sokoldalú tudományos felkészültséggel, "mézajkú" ékesszólással és egyéb kiváló isteni
adományokkal felékesítve Szent Bernát c1airvaux-i apát az Egyházat páratlan fénybe vonta, és minden idők embereit magához vonzotta és vonzza még
ma is. így hát 9 évszázaddal azután, hogy Burgundiának ez a legpompásabb
virága kihajtott, megszületett, méltán rendeznek emlékére ünnepségeket,
szerveznek összejöveteleket, adnak ki írásműveket. Nem szerctnénk, ha oly
sok dicséretes kezdeményezés és megnyilatkozás közül hiányoznék a mi
szavunk, amellyel ezt a kiváló férfiút magasztaljuk. Röviden érintjük csupán
néhány tanítását, hogy tudniillik mit üzenhet Clairvaux-i Szent Bernát a mi
korunknak is.
2. Korunkban ugyanis igen sokan, akik a haladás gyümölcsei fölött döntő
befolyással rendelkeznek, az ún. materializmust megízlelve és különféle
szektás eltévelyedések veszélyeinek kitéve, megbízható, szilárd lelki alapok
után kutatnak.
Szent Bernát, a maga éles és biztos ítélők épességével, mintegy lelki
szemeivel átlátta és megfogalmazta azokat a legmélyebb igazságokat, amelyeket legnagyobbrészt a Szentírás kincsesházából és a szeniatyák művcib ől
merített. És ezt olyan nyelvezettel tárta elő, amely az imádság lelkétől
átitatva szíven találta az embereket.
A Szent Benedek-i ősi hagyományhoz híven ragaszkodva a c1airvaux-i
apát nyíltan és világosan hirdette, hogy az engedelmesség és az alázatosság
ösvényén át vezet az út vissza Istenhez , akitől enged etlenségünk és kevély-
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ségünk által elszakadtunk. l Hogy ezt a tanít ást alaposabban kifejtse, rámutat arra a bensőséges összefüggésre, amely az igazság keresése és az alázatosság gyakorlá sa között fennáll. Újra meg újra kifejezi mcggyözöd ését,
hogy Istenhez nem lehet visszat érni önmagunk ismerete n élkül, és hogy
Istent viszont nem lehet igazán megismerni, ha önismeretünkhöz hozzá nem
kapcsoljuk emb ertársaink igaz ismeretét. Az embernek ugyanis mind enekelőtt önmagához kell visszatérn ie, hogy igaz ismerettel megismerve
önmagát, mint bűnös álljon Isten előtt. Miután azonban belátta, hogy ez a
bűnös állapota minden emberr el közös állapot, már semmi oka sincs arra,
hogy valamiért is kevélykedhetne, akár önmagában, akár másokban. És
miközben látja (elismeri) önmagának és embertársának igazságát, illetve
nyomorúságát, és Isten szavát hittel befogadja, egyben Isten irgalmasságát
és jóságát is felfogja és befogadja. Az igazságnak ugyanis ebben a hármas
megismerésében nyílik meg szám ára az út a hármas szeretetre: az Isten,
önmaga és emb ert ár sa felé.
Szent Bernát azt tanítja, hogy az önmagáról, embertársáról és az Istenról
való igaz ismeret olyan m ért ékben halad előre, amilyen mért ékben a h ármas
szeretet a szívünkben megszületik és növekszik. Az önmagához visszatérő és
bűnbánatot tartó ember ugyanis kötelességet érez arra, hogy viszontszeresse Istent, aki őt Krisztus által kereste és megváltotta, s egyben kötelességet
érez arra is, hogy Krisztus szeretetét utánozza minden emberrel szemben.
Az ember az irgalmas Isten kegyelmét csak úgy nyerheti el, hogy önmaga
iránt irgalmat gyakorolva tartózkodik a bűntól, továbbá ugyancsak az embertársa iránti irgalomtól indíttatva utánozza Teremtőjét és Megváltóját,
aki oly nagy kegyességgel hajlik le az egész emberi nemhez. Ez a Szent Bernát-i tanításban megfogalmazott lelkiségnek mintegy magva és veleje, amely
egyben azt is bizonyítja , hogya monasztikus "szerete tiskola", amelyet felállított és tanított, milyen kiválóan megfelel a mi korunk követelm ényeinek is.
Ha ugyanis így értjük az Istenhez való visszatérést, könnyen beláthatjuk,
hogy az emb eri méltó ság helyreállítása, a szem élyi életünk megtisztulás a,
valamint az önmagunk és embe rtársaink iránti szeretet kötelessége mind enestül az Isten iránti szer etetünk egyetlen forr ásából ered.
3. Clairvaux szent apátja, jóllehet "világtól távoli" életet élt, az Isten felé
való haladásában azonban semmiképp sem követte az úgynevezett "individualizmus" vagy az emberi társadalomtól való elszakadás, elidegenedés
útját. Mindig tudatában volt ugyanis Isten örök terv ének , aki az ember
megváltását a közösség keretében és önmaga közlésével készítette elő, hogy
akiket üdvözíteni akar, azokat önmagával is és egymással is összekapcsolja.
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Szent Bernát éppen ezért nem akarta sem szavával, sem életmódjával
azt a látszatot kelteni, mintha számára a bűnbe és hiábavalóságokba mer ült
világ megváltása összeférhetne az embertárs iránti kötelesség elhagyásával,
hanyag végzésével, vagy a vele való szilárd kapcsolat mcgszüntet ésévcl.
Mert valahányszor az Anyaszentegyházat valami veszély fenyegette, készséggel elhagyta a monostorban élvezett nyugalmát, hogy nehéz feladatokat
vállaljon, és az Egyháznak segítségére siessen. Így a c1airvaux-i apát élete
annak az egységnek volt élő példája, amelyre minden kereszténynek törekednie kell, bánni is legyen hivatása és állapota. Tudniillik, hogy belső
életét, amely elsödlegesen fontos, valamint külsö gondját és tevékenységét,
amely Krisztus szolgálatában az egyetemes és a helyi egyház közös javát
szolgálja, egyaránt vállalnia kell.
Ami kifejezetten és megnevezetten is a szcrzcteseket illeti, Szcnt Bernát
már jó sok idővel ezelőtt valamiképpen előre hirdette a II. vatikáni zsinatnak azt a tanítását, hogy "minden szerzetes intézmény tagjainak kötelességük, hogy Istent mindenekfölött és egyedül csak őt keressék, és szemlélödés üket, amellyel teljes szívükből és lelkükbó1 Őhozzá kapcsolódnak,
törekedjenek összekötni azzal az apostoli szcrcteuel, amellyel a megváltás
míívéhez és Isten Országa terjesztéséhez kell kapcsolódniok.f
Ezt a tárgyat a mézajkú egyházdoktor, ahogy őt nevezni szoktuk, "Az
elmélyedésröl" írt értekezésében, amelyet egykori tanítványához, III. Jenő
pápához intézett, pontosan megvil ágítja. "Ha mindenkié akarsz lenni teljesen, annak példájára, aki mindenkinek mindene lett, dicsérem nemes
emberségedet. De csak ha odaadásod valóban teljes. Hogyan lehet azonban
teljes, ha te magad ki vagy belőle zárva? Mindenki egyaránt részesedik
beló1ed, mindenki meríthct szíved gazdagságából mint közös forrásból, te
magad pedig külön ott állsz és szomjazol? - A többiekkel egy sorba állva
igyál csak te is kutad forrásvizéből. - Ennek megfelelőerr (nem mondom,
hogy mindig, azt sem , hogy gyakran) közben-közben magadnak is adjál
valamit magadb ól.r' Azt a tanítást tárta elő tehát mindcbből, hogy az "elmélyed ésből", vagyis az imádságból, az elmélkedésből és a szeml élőd ésböl
fakadnia, következnie kell a lelkek iránti buzgóságnak és az emberek szolgálatának.
4. Korunkat nem ritkán a "laikusok századának" nevezik, minthogy
reflektorfénybe kerülnek azok a sokoldalú törekvések, amelyek bizonyos
tisztségeket és feladatokat laikusokra akarnak ruházni, már amelyek állapotukkal összeegyeztethetők.Nem kisebb joggal lehetne azt a kort is így
nevezni, amelyben Szent Bernát élt. Amíg ugyanis az Egyh áz a feudális
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intézmények béklyóitól akar megszabadulni, laikus mozgalmak születnek,
amelyek a kereszt jele alatt szent vállalkozásokba fognak . A 12. században
a laikusok Isten igéjének hirdetésében is, sőt mint ismeretes, a költészetben
és az egyes tudományszakokban, mint mondani szokták, hallatni kezdték
szavukat. Az építők vallásos mozgalma, akik csodálatra méltó székesegyházakat emeltek, Európa első kézműves (munkás) mozgalmának tekinthető.

A c1airvaux-i apátnak, mint már említettük, gyakran ott kellett hagynia
monostori nyugalmát, hogy a laikusok életébe bekapcsolódjék, állami
ügyekkel foglalkozzék, különösképpen hogy királyok és fejedelmek, hercegek és városok között békét teremtsen. Mint ahogy első életrajzában olvassuk: "T udósként a tudósok között, egyszerű emberként az egyszerűek kő
zött, a lelki emberek között pedig a lelki bölcsesség és tökéletesség bizonyítékait árasztva magából. Egyszóval mindenkihez alkalmazkodva, mert
mindenkit meg akart szerezni Krisztusnak.'Á
Világos szavakkal tanítja, hogy klerikusok és laikusok, egyháziak és
világi hívők egyetlen testet alkotnak: "Amikor az Úr arra int, hogyvirrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, nyilvánvaló e kettős
szerep; a hívek (laikusok) munkája és az őrök (klerikusok) buzgósága
nélkül nem élhet biztonságban sem a város, sem a jegyes, sem a juhok. A
különbs éget kérdezed? Egyek ök!,,5
Véleménye szerint a laikusok feladata, hogy a klerikusokkal együtt az
Egyházat építsék, amit leginkább az .cngedclmess ég gyakorlásával és a
szeretet mííveinek, főként a testi munkáknak gyakorlása által valósítanak
meg . A laikusok felé fordulva ugyanígy azt mondja: "Engedelmeskedjetek
a püspöknek és egyéb elöljáróitoknak, akik tanítók az Egyházban! Legyetek
buzgók a vendégszeretetben, mert ezáltal sokan elnyerték Isten tetszését!
- Az angyalok Urát fogadjátok az utasokban, őt tápláljátok a szegényekben,
őt öltöziess étek a mezítelenekben, őt látogassátok a betegekben, őt váltsátok ki a fogságb ől!"
A c1airvaux-i apát tehát, jóllehet a monasztikus életformát a legmagassabbra értékelte - azt a klerikusok és laikusok rendjéhez harmadikként
csatolta - , mégis mint a lelkek igazi atyja a laikusokat az Egyházban egyenlő
rangú tago knak ismerte el, mert meg volt győződve arról, hogy bármely
rendű-rangú ember ugyanazon egyetlen örök cél felé törekszik.
5. Abban a korban, amelyben Szent Bernát élt, az európai gondolkodás
éppen változóban, megújulóban volt. Amikor ugyanis magát az embert mint
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központi témát tették a kutatás t árgyává, elkezdődött az a szellemi mozgalom, amelyet késöbb humanizmusnak: neveztek, és amely még ma is
erősen érezteti hatását. A c1airvaux-i egyháztanító, aki igen jól ismerte saját
korának vágyait és törekvéseit, az emberrel kapcsolatos ilyen jellegű új
elgondolásokat mélységesen átérezte, megértette, és semmiképpen sem állt
azok pártjára, akik azt elvetették és elírélték.
A z ernberr ől azonban világosan tanította, hogy az egyrészt az Isten
képére és hasonlatosságára teremtett lény, "kiváló teremtmény"?, "Iste n
befogadására képes"s, "az isteni Fölség hordozására képes,,9; de egyben
arra is rámutat, hogy az ember mennyire szánandó, tehetetlen és kicsiny
valóság. Krisztus azonban az egész embert meggyógyította, úgyhogy nemcsak a lelkét, hanem a testét is meghívta az örök életre.
Embervoltunk rnéltóságát világosan megfogalmazva és bizonyítva, így
kiált fel Szent Bernát: "Mily kegyes leh'lliása ez a kereső Istennek, és mily
méltósága ez az így keresett embernek!" Az emberi méltóságnak a teremt ésből és a megváltásbóllevezetett ilyen á t el mé lk cd é s é b ől világosan kimutatja, hogy az igazi keresztény humanizmus éppen ebből a kettős forrásból
ered. Állítja, hogy Isten képe a bűnbeesés után is megmaradt bennünk, és
az Isten, hogy minket üdvözítsen, emberré lett. Szent Bernát a maga teológiai tudományában egyaránt tekintetbe veszi az embernek mind a méltóságát, mind az elesettség ét, és így elkerüli az úgynevezett hamis "antropoccntrizmust."
Ennek a keresztény humanizmusnak megfelelő alapot szolgáltat a Szent
Bernát-i krisztológia, amely szinte bizonyos szenvedéllyel és hevességgel
vallja, hogy Krisztusban az egész ember felemeltetett. Amíg ugyanis itt 'a
földön é lünk, jelen emberi állapotunk szerint az Istenhez jutásunk csak a
megtestesülés törvénye szerint valósítható meg. Így amikor ez a "jóságos
egyháztanító" azt állítja, hogy ő ugyan nem láthatja Krisztust abban a
form ában, amely szerint egyenlő az Atyával, és ezért nem mint "Istent az
Istennél" szemléli, mindazonáltal hozzáteszi: "Legalább mint ember az
embert az emberek között megszólíthatom őt."n Ezekben a szavakban a
nevéhez méltó igazi humanizmusnak egész tanítása bennfoglaltatik: vagyis
mind az emberi behatároltságnak, mind az emberi méltóságnak, tehát
kiváltságos lehetőségeinek elismerése. Arról az emberről van szó, aki a
Paradicsomban Istennel baráti kapcsolatban élt, de akit immár Isten hozzánk hajló kegyessége egy sokkal szorosabb és bensőségesebb egységre hív.
Olyanra, amely minden emberi ismer etet és várakozást felülmúl.
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6. A fent ebb elmondottakból könn yen kikövetkeztethető, hogy a krisztológiai tanítás Szent Bernát mííveib cn központi helyet foglal el, és ez a
tanítás a mi korunkban is nagy jelentőségű. Az Isten m érhetctlen Bölcsessége és örök Igéje "Kisgyer mek-Ige" alakjában szállt le közénk, Ezért azt
akarta, hogy kicsiny gyerm ek alakjában szüless ék és adassék nekünk, mert
mi is csak mint kicsiny gyermekek juthatunk be Isten Országába. Így Krisztus U runk az embert földi életé ne k első pillanatától alázatosságra hívja, és,
engedelmes lévén a halálig, előttünk jár, hogy a kevélykedés minden törekvését clkerüljük.
Szent Bernátnak a Krisztu s embersége iránti odaadó áhítata sz étárad a
szóló egész tanításán. Ezzel a lényegi tanítással mindig összekapcsolódik a megdicsőült Kris ztusba vetett hite , aki, feltámadva a halálból,
többé már nem hal meg, és mint aki már emberségével együtt részese az
Atya dicsőségének, számunkra is jelen van szünet nélkül. Éppen ezért Szent
Bernát lelki iskolájában Jézus földi életének tanulmányozása sohasem
választható el az örök Igéb e vetett hitt ől, aki megtestesült, örökké jelen van
az Atya dicsőségében, s közöttünk él mint az Egyház jegyese és lelkünk
jegyese, aki jegyes ét a legbensőségesebb egyesülésre hívja és vezeti . Így a
clairvaux-i apátot méltán magasztaljuk mint a Krisztussal egyesítő misztikus
jegyesi szeretet tanítómesterét.
lelkiéletről

7. Semmi csodálnivaló nincs tehát abban, hogy Szent Bernát, aki így
érzett és így tanított Kris ztusról, az ő Anyját, Máriát is a legforróbb szeretettel szerette, és dicséretét a legodaadóbb buzgósággal énekelte. Ha Szűz
Máriáról szóló írásai nem is áradnaktúl a bőségtől. a bennük foglalt tanítást
azonban semmiképpen sem szabad alábecsülnünk. A mézajkú egyháztanító
ugyanis Isten Anyjának az üdvösségünk rendjében betöltött különleges
szerepét ragyogó tisztán és érthetően tárja elénk. A kegyelmek közvetítésének méltósága, amel y az istenanyaság révén jutott Máriának, k és őbb
scm szűnt meg sohasem, hanem mint a mindn yájunk üdvöss ég ér szolgáló
különleges szerep megmarad. Mélt án írja le teh át Szent Bernát Máriát úgy,
mint bőséggel ára dó és éppen ezért mindenkor teli és túláradó (gedeoni)
gyöngykagylót, amelyből kiapadhatatlanul áradnak ránk a kegyelmek .
Egyházunk különös buzgósággal tekint Máriára a mai szorongásokkal,
megpróbáltatásokkal és zaklatásokkal teli időkben, amikor a harmadik
keresztény évezredhez közeledünk. l2 Forduljunk hozzá bizalommal esedezve, hogy siessen a világ nép einek és minden egyes embernek a segítségére. Az ő dicséretében és megkérlelésében vezetőnk lehet az a "hűséges
Bernát", aki Dante Alighieri költői látomása szerint (akihez a "Paradis ő"-
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ban ve zetőül csatlakozott) mintegy révületbe esve Szűz Máriát így szólítja
meg:
"Ó, Szüz Anyánk, leánya ten Fiadnak,
teremtm ényekn él nagyobb és szerényebbr 13
Reméljük, hogy azokból az ü nn epl é skből, amelyeket Szűz Mária e lelkes
és buzgó hird etőj én ek szület ése jubileuma alkalmából rendeznek a ker esztény h ívőknek, külónösképpen pedig nektek, akik enn ek a valóban nagy
lelki atyátoknak nyomdokain jártok és őt követitek, bőséges lelki gyümölcsöt teremnek.
Végezetül pedig, szerett fiaink , mindnyájatokra, a Rend mindk ét ágához tartozó szerzetesekre és szerzetesnőkre, igaz szeretettel egybeölelve
benn eteket, szívből és készségesen adjuk az Úrban apostoli áldásunkat, a
menn yei ajándékok zálogát.
Kelt Rómában, Szent P éternél, 1990. augusztus 20-án, pápaságunk
tizenk ett ed ik évébe n.
II. János Pál pápa
Jegyzetek
1. Cfr. Regula S. Benedicti, Prol. 1. - 2. Perf, car., 5. - 3. V, 6; ed. Cistere. 3, p. 400. - 4.
Bemardi vita prima auerore Gaufrido, 3; PL 185,306.-5. Super Cantica, s. 74,8; ed. Cis te rc.
8, p. 129. - 6. Ep. 242 ad T olosanos; ed . Cistere. 8, p. 129. - 7. Ad clericos de con v., 8, 15; ed .
Cisterc. 4, p. 89. - 8. Super Cant. 27, 10; ed. Cisterc. 1, p. 189. - 9. Cfr. In ps. Qui hab itat . 17,
6; ed. Cisterc. 4, pp . 490-491. - 10. In Adventu s. 1, 7; 4, p. 166. - 11. Super Cant. 22. 3; ed .
Cisterc. l, p. 131. - 12. Cfr. E neycl. Litteras "Rede mp to ris Mater", AAS , LXXIX (1987). pp.
361-433, n. 3. -13. L itu rgia Horarum, memoria S. Mariae in Sabbato, ad Officium lect ion is.
Cfr. Dante Alighieri , Paradiso, can t. 33, 1-2: "Vergine Madre, figlia del tuo Iiglio I um ile e
alta piu che crca tura."

SZINÓDUSI ÜZENET ISTEN NÉPÉHEZ
Az üzenet hat fejezet ét mega nnyi nyelven fogalm azta meg és olvast a fel egy-egys zin6dusi
atya. (L a lább, 98. oldal.) Ford ítás unk nem tartalmazza az olaszul írt bevezet ést és a németül
írt befejezést. Fo rdításu nka t a Szent szék saj t6 irod ájának olasz
A sajt6iroda francia sz övcgc nyomán a
későn
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mondat fűzés

nyelvű szövegéb ől

készítettük.

olykor másképp han gzana; de mivcl

jutottunk hozzá. csak az V. fejezet fo rdításá ná l használtuk.

II. A világi hívekhez (angolul)
(...) J ézus Krisztusnak, Urunknak és Üdvözítőnknek a tanítványai
vagyunk. Ő a mi biztos rcményünk a keresztény történelem harmadik
évezredének közeledtével. Isten velünk van munkánkban és családjainkban, sikereinkben és csalódásainkban. Isten segítő keze mindig kinyújtva
áll azok felé, akik szerétnék megfogni, és szeretnének baráti kapcsolatot
felvenni Vele.
A keresztség által valamennyien - papok, szerzetesek, világiak - osztozunk Jézus Krisztus közös papságában. Együtt, és csakis együtt, sokat
tehetünk azért, hogy Isten országa növekedjék társadalmainkban. Nektek
szükségetek van papjaitokra. A papoknak és a szeminaristáknak szükségük
van szeretetetekre és támogatásotokra. Dolgozzunk együtt azért, hogy
Krisztus testét tegyük gazdagabbá minden embernek, különöscn pedig a
szegényeknek a szelgálat ára.
Szembe kell néznünk kihívásokkal és nehézségekkel; ilyenek a vallási
anyagelvűség, a szegénység és az igazságtalanság, egy
egyre szélesedő szakadék a gazdag és a szegény nemzetek és társadalmi
osztályok között, családi nehézségek, az adósságok terhe. Egyben hálát is
mondunk Istennek mindazoké rt az áldásokért, amelyeket kiárasztott a
világra, melyet sze re tü nk: a tudomá ny és a technológia haladásával, a
neve lés kiszélesed ésével, az egészségügy javulásával, a kommunikáció lehetős égeivel, a d emokr ácia terjedésével.

közömböss ég, az

O lyan korban élünk, amelyet az Egyházban a remény, az általános (ha
nem is egyetemes) növekedés jellemez. Nem felejthetjük el megköszönni
Istennek a papságra készülő jelöltek szép számát, amely a világban 53 %kal nőtt a legutóbbi 13 év során. Különös módon imádkozunk azoknak a
vidékeknek az egyházaiért, amelyek ilyen fellendülést nem tapasztalnak.
Köszönetet mondunk a papok és a szerninaristák szüleinek, és mindazoknak, akik támogatják öket életükben s munkájukban,

III . A pa pokh oz (la tin ul)
Kedves pap testvéreink!
Hálás és csodá lkozással tel i lélekkel ford ulunk hozzátok, akik legelső
munkatársaink vagytok az apostoli szolgálatban. Munkálkodástok az Egyházban valóban szükséges és pót o lhatatlan. Ti viselitek a papi szolgálat
terhét, ti tartjátok fenn a hívekkel való mindennapos kapcsolatot. Ti vagytok
az Eucharisztia szolg ái, a penitencia szems égében az isteni irgalom kiosz-
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tói, a lelkek vigasztalói, valamennyi
ségeiben.

hívő vezetői

az élet viharos nehéz-

Egész szívünkkel köszöntünk titeket, kifejezzük nektek hálánkat, és arra
buzdítunk, hogy vidám és készséges lélekkel tartsatok ki ezen az úton. Ne
engedjetek a csüggedésnek: A mi munkánk nem a mienk, hanem Istené. Ő,
aki meghívott minket, és aki elküldött minket, velünk marad életünk minden
napján. Mi ugyanis Krisztus megbízásából cselekszünk .
a) Papi azonosságunk végső fokon az Atya szeretetéből forrásozik. Az
általa küldött Fiúval, a Főpappal és Jó Pásztorral szemségileg egyesülve
vagyunk a szolgálati papság révén a Szeritlélek mííköd ése által. A pap élete
és szolgálata maga a Pap Krisztus életének és tevékenységének folytatása.
Ez a mi azonosságunk, a mi igazi m éltóságunk, a mi örömünk forrása, a mi
életünk bizonyossága.
A papság kimeríthetetlen misztériuma sajátos közösséget hoz létre Istennel s valamennyi emberrel, és megalapozza azt a küldet ést, amely magát
Krisztus küldetését folytatja. Ezért minden papnak misszionáriusnak kell
lennie, az új evangelizálás apostolának, akit elt ölt a lelkipásztori szeretet.
Papi lelkiségünk arra ösztönöz, hogy Istennel való egységünket egyre
jobban éljük a hitben, a reményben és a szer étetben. Imaéletünktől és
apostolkodásunktól megerősödve lelkipásztori munkánkkal az embereket
elvezethetjük Istenhez.
A papi cölibátus1 új bizonyossággal és új fénnyel ragyog az Egyházban:
teljes önátadás Istennek az emberek szolgálatáért, bensőséges egységben
Krisztussal, a J egyessel (Férjjel), aki annyira szerette az Egyházat, Hitvesét,
hogy életét adta érte. Az evangéliumi tanácsok megtartása biztos út a
szellem igazi és teljes szabadsága felé és az erényekben való növekedés felé,
hogy jobban kövessük Krisztust keresztjének hordozásában és az Atya
akaratának teljesítésében.
b) Kedves pap testvérek! A szinódus során még inkább tudatára ébredtünk annak, hogy folytonosan haladnunk kell papi azonosságunk teljes
megvalósítása felé. Az állandó képzés a püspöki küldetéssel járó elsőrendű
feladat. Valóra akarjuk váltani, megmaradva számotokra atyának, testvérnek és jóbarátnak. Elkötelezzük magunkat arra, hogy veletek együtt
növekszünk, állandó hűségben és a megújulásra irányuló erőfeszít ésben.
A rnisztérium szolg ái vagyunk, belegyökerezve Isten igéj ébc; napról
napra növekednünk kell a hitben, hogy igazán az evang élium szerinti emberek legyünk.
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A közösség szolgái vagyunk; állandóan meg kell valósítanunk egy egyre
nagyobb személyi és közösségi kitelj esülést, az Egyháznak, Isten gyermekei
családjának szolgá latára.
A küldetés szo lgá i vagyunk; állandó erőfeszítésünk arra irányul, hogy
megfeleljünk az idők jeleinek; az evangéliumi megkül önböztetés (discretio)
ismérveinek segítségéve! próbáljuk megérteni és kiértékelni a kulturális,
politikai, társadalmi és gazdasági körülményeket, am elyek gyakran válto znak, és kihívást jelentenek az egész emberiséget szolgálni akaró küldctésünknek.
Az állandó képzés első és legfőbb tényezője minden egyes áldozópap.
komoly és állandó odaadásunkban mindig megtaláljuk elhiva tottságunk ingyenességének bizonyosságát; életünkben felfedezzük, hogy
nincs hely a csüggedésnek, hogy szolgálatunk, bár haszontalannak is tűnhet ,
mindig önmagunk örvendező adása, amely Isten szeretetét és áldását vonja
magára.
Nagylelkű,

Valamiképpen az egész egyházmegyei közösség részt vesz papjainak
állandó képzésében. A püspökével szoros egységben élő papi rend az ilyen
képzés legjobb közege.
c) Most különös szeretettel köszöntjük idős testvéreinket, azokat a
papokat, akik életüket felemésztették az evangélium szolgálatában. Gondolunk azokra, akik a betegségtől megpróbáItatva bensó1eg egyesültek
Krisztusnak az Egyházért vállalt szenvedéseivel. Nagyra értékeljük azok
tanúságtételét, akik üldözést szenvedtek és még mindig szenvednek hűsé
gük miatt: ők arra ösztönöznek minket, hogy ne lankadjunk szelg álatunkban.
Felétek, a jövő papok nevelői, ismételten kifejezzük csodálatunkat és
szívbó1 jövő hál ánkat. Tudjuk, menn yi önmegtagadást és önátadást kíván ez
a szolgálat. Gondolunk rátok is, professzorok, akik szilárd tanbeli k épz é sr ől
gondoskodtok szemináriumainkban és egyetemeinken. Arra buzdítunk
mindnyájatokat, hogy teljesítsét ek küldetéseteket az Egyházzal való teljes
közösségbcn és a tanításához való gyermeki ragaszkodásban.
Reméljük, hogy összefogva - püspökök és papok - tudjuk majd élni
papságunkat, közösségben és örömben, hogy megvalósítsuk az Atya akaratát: "hogy mindnyájan egy legyenek ... hogy a világ higgyen ."Azonosságunk
teljes megvalósulása legjobban kifejeződik majd a meggyőződéses munkában, amely papi hivatások felkeltésére irányul.
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IV. A szemina r lstá kh oz (spanyolul)
Kedves szeminaristák! Ráálltatok a papság felé vezető útra; Isten sza vára füleitek, aki hív és küld. Hálásak vagyunk a benneteket fűtő hitért,
cszrnényért, nagylelkűségért. Arra bátorítunk benneteket, hogy egyre inkább adjátok magatokat az Úrnak, amint a Názáreti Szűz tette, akit Isten
kiválasztott az Üdvözítő Édesanyjának.
Így Istennek egy első igenlő választ adtok: alázatosan készenlétbe helyezitek magatokat, hogy befogadj átok a tőle jövő igazságot, minden erőtökkel
magatokévá téve, hogy aztán tovább adhassátok az embereknek. Ne feledjétek, hogy a papi képzés egész életre szóló útonjárás.
Szemináriumban - az evangélium iskolájában - élni annyit jelent, mint
az apostolok módjára Krisztus nyomában élni; engedjük, hogy beavasson
az Atya és az emberek szolgálatába a Szenilélek vezetése alatt; engedjük,
hogy Krisztus, a J ó Pásztor alakja bontakozzék ki bennünk az Egyházban
és a világban végzendőjobb papi szolgálat érdekében. A papságra készülni
azt jelenti: hozzászokunk ahhoz, hogy személyes választ adjunk Krisztus
alapvető kérdésére: "Szeretsz engem?" A jövendő pap válasza nem lehet
más, mint saját életének teljes átadása.
Az egész szinódus alatt azokra az adományokra reflektáltunk, amelyekkel Krisztus elha lmozott bennünket, amikor részeseivé tett papsága
húsvéti miszt érium ának. Megpróbáltuk újból tisztázni azokat az eszközöket, a me lyeket használnunk kell, hogy ezt a misztériumot gazdag termékenységében é ljük. Arra biztatunk benneteket, hogy fogadjátok be olyan
adományként, amely persze meghaladja az emberi erőket, de melyet az
isteni rnűköd és bőséges gyümölcsökkel áld meg az Egyházban és a világban.
V. A fiata lokhoz (franciául)
Végül még pár szóval fordulunk hozzátok, fiatalokhoz; ti vagytok az
Egyház reménysége. Ismerjük nagylelkűs égteket és készségteket. Ezért
most arra biztatunk: reflektáljatok velünk együtt a papságra szóló hivatásra.
A hivatás isteni hívás; olyan adomány, melyet Isten felkínál azoknak a
fiataloknak, akiket bizalmával tüntet ki, arra kérve őket, hogy az ernberek
szolgálatában szegödjenek Krisztus nyomába.
Személyes tapasztalatunk alapján biztosíthatunk arról: megéri a fáradságot, hogy egész életeteket és minden erőtöket papként rendelkezésre
bocsássátok Isten népe szolgálatában. Minden nehézség ellenére az ilye n
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é let mindig sok elégtét elt és örö möt ad. Jézus megígéri nekünk: "A ki
éné rte m elveszíti életé t, megnyeri azt."
Az Egyház és a világ olyan papokat vár, akik jó pásztorként készek
szabad és nyitott szívvel szolgálni Istent és az ő nép ét.
Tudjuk: nem k őnnyíí Istenn ek a papságra szóló hívását követni. De,
kedves fiatal testvér eink, bízunk bennetek, és bizt osak vagyunk abban, hogy
Isten segítségével nagylelkű igen lesz a válaszotok.
A szinóduson elhangzott felszólalásokból örö mmel tudtuk meg, hogy
egyes országokban a papi hivatások száma megnőtt ; má s országokban
viszont gondot oko z a papok egyre nagyobb arányú hiánya. Úgy tűnik, egyes
fiatalok nem merik elkötelezni egész életüket a papi hivatás ra, félnek attól,
hogy lemondjanak a megházasodás és a családalapítás leh etőségé r ől, elfogadják a papi hivatást, és olyan é lete t válassza nak, mclyet a szegénység,
tisztaság és engedelmesség evangéliumi tan ácsai határ oznak meg .
A papnak azonban szabadnak kell lenr .e a házassági és családi kötelékektó1, a birtoklási függ ös égtöl, a kényelm es é lettől; függe tlen ülnie kell
attól a vágytól, hogy ő egyedül hat ározhassa meg életét. E mel kedett eszm ény ez, amelyre napjainkban is szám os fiatal adott ragyogó pé ldát, olykor
egészen a vértanúságig.
Azt kérjük t őletek, fiatalok, és k öz össégeinkt ől : imád kozzatok velünk
együtt, hogy az aratás Ura küldjön munk ások at aratásába. Isten egés z
népének szüksége van papokra. E zért azt rem éljük, hogy családtagjaitok,
barátaitok és közöss égeitek megértik, mit jelent a papságra szóló hivatás,
mcll étek szegődnek, és segítenek benn et eket eze n az úton.
l ) E beke zdés eredeti első félmondat át az utolsó pillanatban törölték. így ha ngzott : "A
kelet i egyházak

elt é rő

hagyomá nyait meghagyva a maguk sértetlenség ében. a latin egyház

papi cölibát usa . ...
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK
Szabó Ferenc
A VIII . RENDES PÜSPÖKI SZINÓDUS

(1990. IX. 30 - X. 28)
A papneveléssel/képzéssel foglalkozó püspöki szín ódusr ól rendszeres
és részletes tájékoztatást adott a Magyar Kurir a Vatikáni Rádió októberi
adásai alapján. Ezért itt csa k egészen röviden számolunk be az összejöverel
eredményeiről, illetve néhán y, a szinódus folyamán történt fontosabb r.fYházi eseményró1.
A szinódus 1990. szep t. 30-án ünn epélyes pápai koncelebrált szcnt misével nyílt meg, és ugyan így fej eződ ött be okt. 28-án a Szent P éter-bczilikában. A szen tatya általában részt vett az általános üléseken (a 13 nyelvi
cso po rt munkájár ól a csopo rtre fere nsek be számolói alapján tájékozódott).
A magyar püspö kkar i konfer enciát Dankó László kalocsai érsek képviselte,
aki egy alkalommal hozzászólt a tém ához; a pápa nevezte ki szakértő-meg
figyelőnek Dolh ai Lajos egr i szemináriumi tanárt. Ugyancsak a pápa nevezte ki szinódusi tagn ak J a1..ubin yi György gyulafehérvári segédpüspököt (a
ro mániai püs pöki kart Petru Gh crghel , Iasi püspöke képviselte).
A szin ódus vége felé a delegált elnökö k üzenetet intéztek a szin ódusi
atyákhoz; különösen is a Közép-Kelet-Európából első ízben érkezett fő
pásztorokat köszö ntötté k, és kifejezték a világegyház és a szinódus szolidaritását azokkal a helyi egyházakkal, amelyek még elnyomatástól szen ved nek (A lbánia, Kína ), vagy pedig háborús viszályok sújtják őket (KözépKelet, Szentfö ld, Libanon). Egy másik üzen etet a szinódus Isten népéhez,
illetve a papokhoz és papjelölte khez intéze tt. (Szö vegcolvashat ó az Egyház
szava c. rovatunkban.)
Valójában a szinódus eredményeit maga a szentatya foglalt a össze
október 27-én délelőtt a 30. közgyűlésen hosszú latin beszédében, mintegy
elővételezve annak az apostoli buzdításn ak lényegét, amelyet majd a szin ódusi munkák összegezéseként neki benyújtott 41 zár ótétel (propositio)
alapján megsz övegez, A pápa ebben a beszéd éb en hangsúlyozta , hogy a
szinódus a püspöki kommún ió (szcrctctközösség) megtapasztalá sának k ülönleges alkalm a, erősíti az egyetcmcs egyház iránt i érzé kel, a pü spökök
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affektív és effektív közösség ét Péter körül, az egyete mes egyház küld etésének jobb teljesítése végett ; de a püspöki szinódus természeténél fogva
csak konzultatív (tanácsad ó) szerv, még ha a benyújtott propozíciók révén
- közvetve - egy bizonyos dönt ési szerepet is j átszik.
A jelenlegi püspöki szinódus, amely a papk épzéssel foglalkozott, bizonyos módon az 1987-es kiegészítése volt, amely a világiak külde tésé t tárgyalta. Minél inkább kifejlődik a világiak apostolsága, ann ál inkább szükség
lesz jól képzett papokra, akik majd a világiakat felkészítik hivatásukr a. A
szolgálati papság és a világiak általános papsága közötti viszonyt tisztázta a
II. vatikáni zsinat (Lumen gentium 10). A szinód us rávilágított a papi
önazonoss ág válságára és annak megoldására. Maga a krízis közvetlen ül a
zsinat utáni években született; részben a zsinati tanítás helytelen értelmezésén alapult. A sok pap megválása szolgálatától fájdalmas veszteséget
jelentett az egyháznak, súlyos következményekkel járt a lelkip ásztor kod ás
és a missziók szempontj ából. A mostani szinó dus rámutatott arra, hogy a
válság megoldását segíti elő ann ak tudatosítása , hogy a papot onto lógiai
kapocs füzi Krisztushoz, a Főpaphoz és Jópásztorhoz. A papj elöltek kép zésében ezt szem előtt kell tartani.
A pápa beszédében kitért a papi hivatás kérdésére, annak k ül ő nb ö z ö
szempontjaira, a paphiány okaira. Ennek kapcsán érintette az ún. "viri
probati", kipróbált (nős) férfiak felszentelése és a cölibátus kérdéseit, mint hogy jónéhány szinódusi atya több ször felvetette a cölibátusra való nevelés
problémáját, és mivel a sajtó főleg ezt a szempontot komment álta, ezek et
a felszó1alásokat emelte ki nagy hangon. Az atyák nagy többségének véleménye alapján a pápa leszögezh ett e: a szinódus minden félreértést eloszlatva megerősítette, hogy a cölibátus választása a latin sze rtar tás ú egyházban hosszú hagyományra megy vissza, mély lelki és teol ógiai intuíción
alapul, amely meglátta, hogy ez az egyháznak adott karizma tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy a pap kizár ólag és örö mmel teljes en hivatásának adj a
magát, és így tanúskodik Isten or szágár ól. Sok szinódusi atya a cölibátusr óJ
szólva az evangéliumi tanácsokat emlegett e.
A szinódus természetesen részletesen kitér t a papjelöltek lelki és szellemi kiképzésére, illetve a papok á llandó kép zésére, hangoztatva, hogy
megfelelő, kellően képzett szemináriumi vezetőkre, illetve a tan ít óhívataInak engedelmeskedő professzorokra kell bízni a képzést.

***
Az októberi szinódus alatt a következő egyházi ese mé nyekre került sor:
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- Okt. 7-én a pápa bo ldoggá avatott két papot: Giuseppe Allamano

( + 1926) és A nnibale Ma ria di F ra ncia ( + 1927) olas z rendalapítókat.
- Okt. 25-én J. Ratzinger bíboros beszá mo lt az egye te mes egyház szá mára készülő katekizmus (vagy hitössze foglalás) edd igi geneziséről és a
szöveg jelenleg i állásáról. Még mintegy 24 OOO mód osítási javaslatot kell
bedolgozni a szövegtervezetbe; talán 1992-ben megjelen ik e "kate kizmus",
amelynek megszerkesztésére a páp a - az 1985-ös rendkívüli szinó dus kíván ságára - kül ön bizottságot hozott létre. Ugyancsak okt. 25-é n B. Gantin
bíboros (a Püspöki Kongregáció pr efektusa) beszámo lt a püspökkari konferenciák teológiai és jogi státusával foglalkozó tanulmány á llásáró l. (Ezt a
tanulmán yt is az 1985-ös szinó dus kívánságára készítik el, hogy tisztázzák a
püspökkari konfere nciák természetét, hat áskör ét, tekintélyét , illetve az
egyes pü spökök és a ko nferencia viszonyát. )
- Okt. 25-én és 26-án ünne pé lyese n bemutatt ák és ismertették a Keleti
Kánonjogi Kódexet. (Lásd következő írás un kat)
- Okt. 27-én a RAl (olasz rád ió és telev ízió) hangver senyt adott a pápa
és a szinódusi atyák tiszteletérc.

Hollós János
A KELETI KATO LI KUS EGYHÁZAK KÁNONI KÓDEXE
Az idei októberi püspöki szinódussa! párhuzamosan került sor október
18-án arra, hogy II. János Pál pápa a kelet i katolikus egyházak számára
kihirdesse új, közös törvénykönyvükct, Codex Call onum Ecc lesiarum Orienlalium címmel a "Sacri cano nes" kezdetű apostoli kon stitú ciójával. (AAS
82, 1990, 1033-1364.)
A szá munkra hozzáférhető híradások e ddig nagyon szer ényen foglal koztak ezzel a r cn d kívü l i j elentős égű ese m énnyel. Felm er ül tehát a kérdés:
Miért érdemli meg az új Kódex a többségben latin sze rtartású katolikus
vidékek figyeimét is? Mennyiben hoz újat az új Kódex a gör ög katolikus
egyházak számára? Mit jelent anna k kihirdet ése az ökumenizmus ügyén ek ?
1. - A szentatyától közzétett keleti Kódcx tükr özi a páp áknak azt az
akaratát, hogy két Kódexe legyen a kat olik us Egyházba n é lő krisztushívőknek, amely Egyházat "maga az egyetlen Lélek gyűj tö tt egybe", amel y
"egy szívvcl, dc annak mintcgy két rekeszé ve l ég Krisztu s szc rc tc t ébc n'', és
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ezentúl a két Kódex révén "Keletnek és Nyugatnak mint egy két tüdejével
lélegzik", ahogy ezt hangsúlyozza a Szentatya a K ódex kihirdetésével. A
továbbiakban is a "Sacri callolles"-ből veszünk idézeteket. Egészséges élet
lehetetlen az emb ernél tüd ő nélkül, d e féltüdővel élni is annyi , mint nélkülözni a teljes erőt, jelen ese tben né lkülözni a teljes katolieirást. Ezért
hivatkozik a páp a a II. vatiká ni zsina t megállapítására, amely szerint az
Egyházaknak "ez az egységet őrző változatossága fényesebben bizonyítja az
osztatlan Egyház kat olicitását " (L umen gentium 23), és "nemhogy ártana
egységének, hanem még jobban kidomborítja azt" (Orientalium Ecc/esiarum 2).
Az új keleti Kódex így a zsinat egyháztanára épül; megalkotásánál a
megújulás egyik vezérfonalát a zsin at teo lógiája és rendelkezései jelentették; ezért a most megjelenő keleti Kód exet is "a II. vatikáni zsinattól
előterjesztett tanítás új kiegészítésének kell tartani, amellyel végül befejezést nyer az egyetemes Egyh áz törvén yi rendezése, amely elkezdődött a
latin egyház 1983-ban kihirdetett kánonjogi Kódexével és a Római Kúriáról
1988-ban kiadott apostoli rendelk cz éssel, amely mindkét Kódexhez hozzátartozik".
A közös katolikus egyh áztan mellett és abból eredően természetes, hogy
sok közös szabály található meg mindkét Kódexben; ám éppoly magától
értetődő az is, hogy a latin kodifikáci ó másolása helyett önálló keleti
hagyományokra épülő jogi modellek és szabályok is helyet kapnak az új
keleti Kódexben, nemcsak azé rt, mer t ezt a törvénykönyvet "maguk a
keletiek alkották", VI. Pálnak a kodifikáció kezdetén elhangzott szavai
szerint (AAS 66, 1974, 246), han em kifejezetten azért is, mert "az Egyház
legfőbb törvényhozój ának állandó és szilárd elhatározása, hogy hűségesen
megőrizzék és gondosan kövessék a már említett öt hagyományból [Alexandria, Antiochia, Örmén y, Káld és Konstantinápoly] fakadó összes keleti
rítust, amit a Kódex sajá t szab ályaiban ismételten kifejezésre juttatott".
Éppen ezzel válik nemcsak a jogtudomány míívclői, hanem a teológia
és a lelkipásztorkodás b úvárai számára is gazdag kincstárrá az új keleti
Kódcx, am ely felfedez ökre és é rdeklődökre vár hazánkban is, mihelyt ezt a
jórészt elkészült fordítás szélesebb körben is hozzáférhetővé teszi.
D e gyakorlati okok is indokolhatják érdeklődésünket. A keleti Kódex
még végső formája eln yer ése előtt szembenézett azzal a bonyolult kérdéskörrel, amit a latin és keleti katolikus hívek együttélése jelent
egyházunkban, s amelynek megoldásában a latin Kódex megjelenése nyomán nem kevés erőfeszítést tell a magyar katolikus püspöki kar is, bár

tudvalevően
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fáradozásait félbeszakította a püspöki kar tagjainak sorozatos elhalálozása,
élén az előző esztergo mi bíboros érse kkel és a hajdúdor ogi püsp ökk el.
Természetesen a keleti kodifikációs bizottságnak is sze mbe kellett néznie a latin Kódex teremtette problémával. A megoldásra több menetben
ten kísérletet a bizottság; ezek egyik típusát az a megoldás képviselte,
ame lyet az 1986-ban megjelent kódexterv (schema] jelentett, míg a másik
típusú szabályozásra az 1988. novemberi teljes ülés tett javaslatot. (Vö.
Nuntia 29,48.) A most kihir detett keleti Kódexben így sa lamoni döntés
született : egyfeló1 a szentatya törekedett megőrizni a latin Kódex erre
vonatkozó kánonjaival is az összhangot , másfelől azonban mérsékelte az
újítást , amit a latin Kódcx behozott a vegyes szc rtartás ú házasságokban,
illetve esketésekben. A véglegesült törvény a r észleges jognak biz tosít ter et
ahhoz, hogy a teljes ülésen felhozott indokok alapján a Szc ntszék külön
rendelkezésével elt érhessenek a közös jogtó l. (Vö. a keleti Kódexbe n a 2930. és 33. k ánonokat, ill. a 831. kán . 2.§-át.) Mindezek sürgetővé teszik majd
ha zánkban is a saját jogú egyházak törvényhozóinak különleges szab ályait,
a hagyományok és a zsinat előírásai szerint, amit figye lmébe ajá nl a szentatya az erre illetékeseknek.
2. - Arra a kérdésre, mennyiben hoz újat az új Kó dcx a gö rög katolikus
egyházak számára, itt csak nagy vonalakban és rövide n válaszolhatunk.
Elsősorban újdonság lesz maga a Kódex. A pá pa rámutat arra, hogy most
e lőször történik meg az összes keleti kato likus egyház szá mára közös teljes
törv énykönyv kibocsátása és kihirdetése.
A megelőző helyzetre érdemes visszapillantanunk. A jogbizonyta lanság
volt a magyar görögkatolikusság sajátos problémája az elmú lt évtizedekbe n. Ezt első püspökünk, Miklósy István azzal akarta elhárítani, hogy az
1918. május 19-én hazánkban is életbc lép tetett latin Kódexet a szo ro san
vett latin liturgikus és jogi szabályok kivételével kötelezőne k nyilván ított a,
hivatkozva Gasparri bíborosnak válaszlevelére. A jogbizonytalanság nem
tűnt cl, de mérséklődött azzal, hogy XII. Pius pápa az 1929 óta folyó első
keleti kodifikációs mu nka eredményeként elkészü lt keleti Kódcx 2640 kánonj áb ól4 részben 1590 kánont kihirdetett ; ezzel szabályozta a házas ságés perjogot, a szerzetesi és személyi jogot, valamint az anyagi javak kezelés ét, - XXIII . János pápa aka ratából és a közelgő II. vatikáni zsina tra
szá mítva - nem utolsó sorban a Közel-Keleten m űk ö d ő keleti egyházak
zsinatainak állásfoglalása miatt is (vö. ezekről: dr. Keresztes Szilárd, in: A
JI. vatik án i zsinat tanítása, Budapest, 1975,350) - fe lvetődött az alig kihirde tett törv én yek felülvizsgálatának szüks égess ége. Ez egybeesett a lat in
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Kódex reformjának gondo latával is. Azonban VI. Pál 1972-ben külön keleti
kodifikációs bizottságot l étesített, ame ly az 1988. évi teljes ülése utáni
m ódosít ásokkal véglegesült k ódext ervczet ét 1989.január 28-án terjesztelle
a szentatya elé (vö. Nuntia 29,79). - Nem elhanyagolható mozzanata a kodifikációs munk ának az, hogy ebb en a magyar görög katolikus egyház r észér ől
részt vett 1983 vég é től konzultorként, 1988-tól pedig (dr. Timkó Imr e
püspök utódaként) dr. Ker esztes Szilárd megyésp üspök mint a teljes ülés
tagja ; míg e sorok szerzője 1973 szeptember ében kapott konzultori megbízása alapján részt vett az 1974-es első teljes ülésen, és kétéves akadályoztatás után a kodifikáció két csop ortj ában (házasságjog és pcrjog) volt
lehetősége bekapcsolódni az új kánon ok első megtervez és ébe. Konzultori
megbízását a szentatya fenntartotta egészen a Kód ex kihirdetéséig.
Ami pedig tulajdonképpeni kérdésünk et illet i, maga a szentatya hang súlyozza , hogy a Kódexet forgat ó előtt nyomban feltárul "rninden egyes
keleti egyháznak a kánoni törvény ált al szcntesített arculata és önálló
helyzete, valamint teljes közössége Szent Péter utód ával, a római pápával,
aki az egész szeretetközösség elnökeként védelmezi a törvényes különb özöségcket, és egyben ügyel arra, hogy a részletek ne ártsanak az egységnek, sőt inkább azt szolgálj ák". (Vö. Lumen gentium 13.)
Ennek a saját arcuJatnak erősítését szolgálja az, hogy az új Kód ex csak
azokat a szabályokat tartalmazza, amelyek minden keleti katolikus egyház
számár a közösek, de feltétel ezi az egyes sajá tjogú egyházak részleges jogot
alkotó törvényhozásár. Csak így valósulhat meg az, hogy a keleti egyházak
közös törvényeiben foglalt örö kség "csodálatos módon egybeforrt a krisztushívők minden egyes csoportj ának je llegével, amelyekbó1 az egyes egyházak állan ak", s átha totta a nemzetek kultúráját Krisztus nevével és az evangélium szellem ével, úgy, hogy "sérte tlenül és minden szc mpontb ól lcgm éltóbban maguknak a népeknek szívéh ez tart ozik". Alighanem ez a titka an nak a nagyfokú és csodálatot érdemlő hithűségnek is, amely Kelet-Európa
görög katolikus egyházait átsegítette az utóbbi évtizedek ren dkívüli megpróbáltatásain . Erre utalt már VI. Pál az első teljes ülés megnyitásakor; II.
J ános Pál őt idézi sz ószerint: "Az egyház i szent fegyelem ezen örökségéhe z
való hűség eredményezte, hogy annyi és oly nagy zaklatás és ellenkezés között, amelyet a keleti egyházak akár a r égi, akár újabb időkben elszenvedtek.
Kelet saját arculatát mindazonáltal sértetl enül megőrizte ; ez valóba n nem
tört énhetett meg a lelkek nagy haszna nélkül." (AAS 66, 1974,245.)
Ezért is sürgeti maga a szentatya, utalva a II. vatikáni zsinat keleti
határozatára, hogy ennek a "legnagyobb hűségnek" , amelyet ezen fegyelmi
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örökség terén minden egyházna k meg kell őriznie, követelm énye az, hogy
"töre kedje nek az ősi hagyományokhoz visszaté rni", ha valamiben "az idők
vagy személyek körülményei miatt helytelenül megfogyatkoztak", (Orientalium Ecclesiamm 6.)
A haza i görög katolikus egyház számára, és ezzel az egész katolikus
egyház számára is, nyeres ég lehet az, ha a Kódex segíts égével saját hagyományos útját járhatja, ezze l gazd agítva az egész katolikus közösséget is.
(Vö. Lumen gentium 13.)
Csak így lehet kép es a magyar görög katolikus egyház is ar ra az ökumenikus szerepre, amelyet "különlcgcs feladatul"jelöl ki maga a zsinat a keleti
katolikusok számára. (Orientalium Ecclesiarum 24.)
3. - De vajon szolgálja-e az új keleti Kód ex ezt az ökumenikus feladatot?
A kérdés és kétely sokfelé felvetődött, nem utolsó sorban magán a kodifik ációs bizottságnak 1988-as teljes ülésén. (Vö. Nuntia 29,54-58; uo. 3436.) Egyes felszólalások borúl átóan szóvá tették, hogy a keleti katolikus
egyházak kisebbrendűségi érzés ben szenvedtek, és igazságtalan félelmek
áldozatai lett ek, mivel mindi g az ortod oxokkal hasonlították őket össze
egyfeló1, másfeló1 pedig a latin egyházzal (i.h. 35), nehezítve önazonosságuk
kibon takozását. Ugyanakk or jelezték, hogy a Kódex várhatóan sok ökumenikus problémát okozha t, mivel nem tesz eleget az ortodoxok elvárásainak; így egyenese n a zsinat keleti határozatára hivatkozva (30. pont) azt
kérték, hogy a Kódex csak a "je len helyzetre" legyen érvényes. Az aggályok
eljutottak a szentatyá hoz, a ki a Kód exet kihird ető rendelkezésében kitér az
ökumenikus vonatkozáso kra is.
Nyomatékosan utal már a "Sacri canones" elején arra, hogy a Kódex
alapját azok a szent kánon ok kép ezik, amel yeket a hagyomány szerint a
szent apostolok, a hat szent egyetemes zsinat és a helyi zsinatok gyűjtöttek
egybe, továbbá szent atyáink hirdett ek ki, idézve ehhez a hetedik egyetemes
zsinat (Nikea, 787) első kánonj át, hogy ezeket a Szeritl élekt ől megvilágosítva hozták az atyák, s így az összes keleti egyház számára közös "Kódex"ként erősítették meg, amint ezt már részletesebb en megtette 691-ben a trullai zsinat 2. káno nja. A szenta tya arra is rámutat, hogy az egyes egyházak
mindig tud atában voltak annak, már a 451. évi khalkedoni zsinaton ismert
500 kánon óta, hogy csak azoknak a rendelkezéseknek van érvénye, amelyek
ezekkel a kárionokkal összha ngba n vannak, míg az ettől eltérő részleges
rendelkezések se mmisek. Ezé rt hangsúlyozza a pápa , hogy "ezt a Kódexet,
amelyet most kihirdetünk, leginkább a keleti Egyházak ősi joga alapján kell
értékelnünk; egyszersmind te ljes tudatában vagyunk mind az egységne k,
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mind az egységre irányuló különbözöségnek, amelyek cgybcfon ód ása egyfel ől az egye te mes Egyház sohasem ö regedő életerejét tükrözi, másfelől
maga Kri sztu s jegyese is nagyszer űbbe n tündököl", (A pá pa itt XIII . Leó
Orientalium dignitas kezdet ű, 1894. nov. 30-án kelt apostoli leveléne k elejét
idézi.) Ezért a páp a utal arra, hogy a kat olikus egyházzal teljes közöss égben
nem levő "keleti egyházaka t a kán oni fegyelemnek ugyan az és ala pvet öen
egy öröksége vez érli, vagyis az első századok sze rit ká no njai ". Így a sze ntatya
megítélése szerint az új K ódcx az ök umenikus mozgalm at "nem csupán
legkevésbé sem akadályozza, han em inkább ann ak nagyon is has znál".
Ezzel kapcsolatban kiem eli még, hogy "ez a K ódex védelmezi az emberi
személy alapvető jogát, vagyis az t, hogy bá rki saját rítusán ak megfel el öen
megvallhassa a többnyire magáb ól az anyja m éh éb ől merített hit ét, amely
minden 'ö kumenizmus' szabálya, és se mmit sem m ell őz el abbó l, hogy a
keleti katolikus egyházak a II. vatiká ni zsinat óhajá t teljesitve a rend nyug almában virágozzanak, és új erővel teljesítsék a rájuk bízott apostoli fela datot". (Vö. Orientalium Ecclesianull 1.) Majd így folytatja: "E bb ó1 következik, hogy a keleti katolikus egyházak Kód exe kán onj ainak ugyanolyan
jogerőseknek kell lenniök, mint a latin egyház ká nonjo gi K ódcxének, vagyis
azok érvényben vannak, míg el nem törlik, vagy az Egyház legfőbb hatósága
meg nem változtatja jogos okokb ól, a melye kne k valóban legsúlyosabb indoka Kelet összes Egyházának telj es közöss ége a katolikus Egyházzal".
A pápa reméli: ha a Kódexet rnegtartják, egyesült erővel növekedhet
Krisztus egyetemes Egyháza, és a Pantokratór Kri sztus Országa megújuI.
A Kel eti Egyházak Kán oni Kód exe 1991. okt óber l-én, S zűz M ária
oltalmának keleti ünnepén lép é rvé nybe a keleti egyházakban.
András Imre
A ROMÁNIAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Lesz-e nemzetiségeket és rítusokat egybefogni tudó testvéri közösség a
romániai katolikus egyházból?
Az erdélyi latin katolikusok Rómától saját egyháztartományt kérnek

Az egyházüldöző kommunista rezsim bukása ut án mcgsz ünt Romániában a latin katolikus egyh áz törvén yen kívüli "mcgt ürtsége", ill. a rom án
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görög katolikus egyház elleni tilalom. A puszta túlélésért küzdö egyház az
elnyomás évtizedei után most visszanyerte lelkipásztori szabadságát, és
szabadon alakíthatja ki saját cgyházszervezet ét, belső életét is. Az állam
tiszteletben tartja az egyház autonómiáját saját ügyeinek intézésében. 1990.
január 3-án rnindk ét rítusú egyházmegyék ordináriusai Francesco Colasuonn o apostoli nuncius elnökletével Gyulafehérvárott megtarthatták első
közös romániai püspökkari konferenciájukat. A hat latin katolikus és az öt
gör ög katolikus egyházm egye élére II. János Pál pápa 1990. március 14-én
főpásztorokat nevezett ki, és ezzel teljessé vált Romániában a katolikus
hierarchia.
A bukaresti érseki szék újbóli betöltésével aktuáliss á vált az erdélyi latin
katoliku sok egyházjogi képviseletének már az 1800-as évek vége óta nyitott
probl émája. A katolikusoknak ez a csoportja attól fél, hogy az egyházpolitikai tárgyalások során a román kormányzat megkísérli az 1929-es
egykori konkordátum rájuk nézve erősen hátrányos rendelkezéseinek újra
bevezetését.

Az 1929. évi román konkordátum megkötése során ugyanis az akkori
korm ányzat kierőszakolta, hogy a hat latin egyházmegye számára csupán
egyetlen egyháztartományt alakítsanak ki, melynek székhelye az érsekségi
rangra emelt, de csupán 26 plébáni ával rendelkező bukaresti föegyházmegye legyen. Az egyetlen latin katolikus egyháztartomány hat egyházmegyéje közül négy Erdélyben volt. Ezek a határok megváltoztatása előtt
valamennyien ősi magyarországi egyházmegyékhez tartoztak; most is k özös
tradícióval rendelkeznek, és ugyanazon a kultúrszinten élnek.
Erdély Rom ániához való csatolásával a romániai latin katolikusok száma a több ször ösér e eme lkedett. A négy erdélyi latin egyházmegye ter ület én
ma 1,2 milliónyi katolikus hívő él. Ebből a katolikus tömbből 1,1 millió a
magyar, SO OOO pedig a ném et nemzeti kisebbséghez tartozik, Az erdélyi
magyar katolikusok fele, 543 OOO személy, a gyulafeh érvári egyházmegye
híve. A két ó-ro mániai latin egyházmegyének viszont jelenleg is összesen
csak 300 OOOhíve van .
Erdélyben román anyanyelvű görög katolikusok is élnek. Ők az ortodox
egyházbó l az 1698-as unió folytán váltak ki. A rom án kormányzat őket 1948ban az orto dox egyházba visszat értnek nyilvánította, és az unió 250. évfordul óján betiltotta vallásukat. A betiltás öt görög katolikus egyházmegyét
szüntetett meg (köztük egy Iőcgyh á zm egy ét) , melyek összese n 1,5 millió
h ív őt számláltak.
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Az 1929-es konkordátum rendelkezései szerint kialakított új egyházszervezet te ljesítette az akko ri kormányzat kívánságát, de figyelmen kívül
hagyta a lelkipásztorkodás követelményeit. Az egyházpolitikai kompromisszum a négy erdélyi lati n katolikus egyházmegyére katasztrofális következm én yekke l járt, mivel a kisebbségek hátrányos helyzetét egyházjogilag
is véglegesítette.
Könnyítést ebben a helyzetben - paradox módon - a háború utáni
ro má niai egyházüldözés hozott, egyrészt a kenkordá tum 1948-ban történt
felmondása álta l, másrészt azzal, hogy a közös fenyegetettség egymáshoz
közelebb ho zta - sajnos, csak öt éven át- a többségi és a kisebbségi néphez
tartozó kat olikus közösségeket.
Most, a ro má niai kom munista diktatúra bukása után, megnyílt a lehető
sége annak, hogy a múlt hibá in okulva egy új rendezés jobban figyelembe
vegye a lelk ipásztori követelmén yeket, és bizonyos önállóságot biztosítson
a kisebbségi híveket gondozó egyházmegyéknek. Ennek érdekében a négy
erdé lyi egyházmegye vezetője 1990. február 26-án memorandumot nyújtott
be a Szen tszékh ez, melybcn Erdély számára Gyu lafehérvár székhellyel egy
új egyháztartomány kiala kítását kérték. A kérést az említett egyházmegyék
március 14-én kinevezett új főpásztorai egy azonos szövegíí újabb mernorandumban a magu k nevéb en is megújított ák. Egy további memorandumban csatlakoztak főpásztoraik kéréséhez az érintett egyházmegyék hívei és
pa pjai is.
A beadvá nyok sze rint az új egyháztartomány kialakítását indokolja 1) a
- fentebb isme rte tett - hívőará ny, 2) az évtizedek óta közösen folyó papképzés és a részbe n közösen végzett lelkipásztori munka, 3) a közös vallási
és kulturális tradíció, valamint az ó-romániai egyházmegyékétől eltérő
pasztorális súlypont, 4) az egyházüldözés alatt szerzett fájó tapasztalatok.
Ötödik ind okként meg lehet még nevezni azt a he lyzetet, amely a latin
és a görög kat olikus hierarchia k őz ös püspökkari konferenciája meróben
új i n tézményéből adódik.
K öz ös papképz és, közös lelkip á sztori munka
A rom án hat óságok a háború után - egy kivételével- bezártak minden
pap képző int ézet et, nagyszemináriumot. Egész Románia területén csupán
G yulafehérváron maradt meg a teológiai kiképzés. 1955-ig itt tanultak mind
az erdé lyi, mind az ó-r om áni ai egyházmegyék növendékei. Ekkor engedé lyezte a román kormányzat egy különálló ro mán tagozat megindítását
Iasi-b an , hogy elkerülhessék a magyar eredetű csángó teológusok magyar
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identitásának megerősödését a gyulafehérvári magyar környezetben. Ettó1
kezd ve Gyulafehérváron az oktatási nyelv a magyar lett.
A korm ányzat a papkép zés nyelvi szétvá lasztása után se m adta fel az
egyházi élet "hornogenizálásának" - román nyelvűvé tételén ek - távlati tervét, s 1982-ben felvételi korlátozást (numerus clau sust) rendelt el a teológiai
fői skolák szá má ra. Az egyes főiskolákn ak enged élyezett felvételek szá mát
aztá n úgy igyeke ztek alakítan i, hogy Erdélyben mest ers éges paphiány, 6Romániában mesterséges hivatásfölösleg keletkezzen, s a rom án nyelvű
egyhá zme gyék saját papjaikat ajánlhassák fel a pap nélkül maradt magyar
területek ellát ására. 1977-b en még 40, 1983-ban 25, 1985-ben és 1986-ban
viszont már csak 16 fő felvételét enged élyezt ék. Míg azelőtt évente 120-130
teológus tanult Gyulafehérvárott, 1986-ban már csak 70. 1987-ben még
tovább szükítctt ék a felvehetők létszámá t: a két szemináriumnak együttesen
engedé lyeztek 16 főt. Korábban Gyulafehérvárott a szükséglcteknek megIclcl őcn négyszer-ötször annyi teol ógust képeztek k~ mint Iasi-ban. A
numerus c1aususszal mindk ét teol ógián azon os lett a felvehető létszám.
E z az állami stratégia megerősítette az erdélyi egyházmegyék egymás
szolidaritás át, és a k őz ös kép zést követően - melyben a nagyváradi
egyházmegyéb ől szlov ák, a temesvári egyházmegyéből német, horvát és
cseh kispapok is részesültek - közössé vált részben a lelkipásztori munka
is: az egyházmegyék kölcsönösen kisegítették egymást. Különösen a temesvári egyházmegye szorul rá a segíts égre, mivel a német katolikusok kivándorIása folytán a hívek nyelvi összet étele megváltozott, és egyre inkább
magyar nyelven kell ellátni az ottani katolikusok lelki gondozását is.
k őz ötti

Eltérő

tradíció, eltérő pasztorális feladat

Az erdélyi egyházmegyék nem várhatnak segíts éget az ó-romániai egyegyik legfontosabb lelkipásztori feladatukban, a nemzetiségi
léttel együttjáró hitvallásos iskolák fenntartásának kérdésében. Az évszá zado ko n át hivatalosan protestáns erdélyi Iejcdelems égben, amikor a katolikusokn ak még püspökük sem lehet ett, eze k az iskolák tartották meg a
népben a hitet is. Az évszázados hagyomány ma ugyanúgy megkívánja , hogy
az egyház hitvallásos iskolákat tartson fenn a nemzeti kultúra ápolására,
mint a régi időkben. Az ó-romániai egyház megyékben ilyen hagyomány
nem létezik, nekik nem is volt olyan iskolahá lózatuk, mint az erd élyieknek .
Az egyházi iskolák államosítás át e lre n delő 176/1948-as törvény részletes
felsorolása tMon it. OJf 3.8.1948) világosan kimut atja , hogy az összesen
1593 államosított egyhá zi iskol án ak 84,5%-a Erdélyben volt, és pe dig ebből
h á zrnegy ékt ől
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29,4 % a katolikus egyház, 33,3% a református egyház és l( j,7% az evangélikus egyhá z tulajdon ában . Ezzel szemben a román orto dox egyház államosított iskoláinak ará nya országosan csu pá n 8,9 % volt (1/4 részben Erdélyben) , míg az akkor még létező gö rög katolikusok iskoláj l % -os aránnyal
szerepeltek (valamennyi Erdélyben) az államosított iskolák k özött ,
A z erdélyi egyházmegyék azé rt sem rern élhetik, hogy az iskolakér désben megértésre találnak az ó-romániai egyh ázmegyéknél. mert az elmúlt évtizedekben a testvéregyházmegyék minden nemzetis égi nyelven való
pasztorációt igyekeztek megakadályozni a saját joghatóságuk ter ülct én,
inkább segítve a kisebbségeket eln yomó állami hatóságoknak, mint a nem zeti kisebbséghez tartozó hittestvéreiknek. Elzárták pl. mind en lehet ös égét
annak, hogy az erdélyi egyházmegyék eleget tehessenek a Moldvában élő
és magyar pasztorációt kérő hívek kívánságának. Ebb ől, sajnos, több bot rányos incidens is származott. Ugyanakkor vád askodások és zaklatások
közepette harcolták ki, hogy az Erdélyben sz órványban élő mintegy 7000
csángó román nyclvü lelkipásztori gondozást kapjon a helybéli katolikus
plébániától. A 23 helyen történő rendszeres lelki gondozás ellené re elégedetlenek az erdélyi egyházmegyék segitők észségével.

Fájó tapasztalatok
A négy erdélyi egyházmegyének a bukaresti érsekség alá rendelése már
a kenkord átum megköt ésének idej én nagy nyugtalanságot kelt ett a hívekben és a papságban. Úgy érezt ék, hogy ezáltal nemcsak nem zetiségi, han em
egyházi kisebbségbe is kerültek. A két háború között nem is alakult ki az óromániai és az erdélyi latin katolikusok között semmilyen közöss ég, han em
inkább elid egen edtek egymástól. A második világháború ut áni üld özés pár
évre közelebb hozta öket, de az egyház jogai védelméért folytatott küzdclmek során ismét elidegenedtek egymástól. Az ó-romániai egyházmegyék új
vezetői , akik a félreállított vezetőket követték, a kommunista állammal való
kollaborálás útjára léptek, míg az erdélyi vezetők - a félr eállítolt ó- ro mán iai
főpásztorokkal együ tt - az egyház jogaiért a börtönt és az üld öztet ést
vállalták.

Az elmúlt évek egyházi együttélésében a kisebbségi egyházak számára
elfogadhatatlanok voltak azok az egyházat kompromittáló egyhá zpolitika i
nyilatkozatok is, melyeket az ó-romániai főpásztorok megbízás nélkül az
egész romániai katolikus egyház nevében tettek. loan Robu buk ar esti apostoli kormányzó pl. a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja Országos
Tanácsának bukaresti plenáris ülésén, 1989. április I S-án, nem sokkal a
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rendszerváltozás előtt, a hivatalos sajtóban közzétett szöveg szerint ilyen
hódolatnyilvánítást tett: "Számomra különleges megtiszteltetés, hogy ezen
a fórumon, amelyen találkoznak társadalmunk összes képviselői, kifejezhetem Önnek, mélycn tisztelt Nicolae Ceausescu elnök úr, a romániai
katolikus kl érus és a hívek nevében a forró hálát mindazért, amit tesz a haza,
az egész nép javára és gyarapodására ... Én is - katolikus egyházunk
szolgálóival és híveivel egyetemben - az ország összes fiai mellé állok, akik
rnindazért, amit Ön tesz az ország haladásáért és gyarapodásáért, az egész
nép jólétéért, a legmegkülönböztetettebb köszönetet intézik Önhöz ...
Szeretném hangsúlyozni, hogy a tclepülés-korszerüsítési és területszisztematizálási terv, miként azt tudjuk, több esztendeje megvalósul, és azt
célozza, hogy jobb feltételeket teremtsen a munkához és az élethez." Az
erdélyi püspökök, akik következetesen tartózkodtak minden elvtelen hódoló megnyilvánulástól, nem tudják elfogadni, hogy a jövőben bárki az ő
nevükben tegyen hasonló egyházpolitikai nyilatkozatot.
Fenntartásukat igazolni látszik egyházi megfigyelőknek az az értesülése,
hogy a Ceausescu-rendszerrel való kollaborálása miatt önként visszalépő
Teoctist román ortodox pátriárkát többek között Rómára hivatkozva helyezték vissza hivatalába, mivel- úgymond - még a katolikus egyház koIlaborálást toleráló magatartása is igazolja, hogy az akkori rendszerben gyakorlatilag elkerülhetetlenek voltak a diktátorral szembeni hódoló nyilatkozatok.
Görög katolikusok a közös püspökkari konferenciában

A politikai változások után Róma közös püspökkari konferenciát kíván
Romániában létrehozni valamennyi katolikus egyházmegye számára. Ennek a püspökkari konferenciának munkájában fog részt venni a mííködési
szabadságát visszanyert öt román görög katolikus egyházmegye főpásztora
is. Romániában ez történelmi okokból merész újításnak számít.
Az erdélyi görög katolikus egyház az 1900-ban megtartott III. tartományi zsinatán - éppen a magyar latin katolikusokkal való együttélés miatt
- minden köz ösköd éssel szemben határozatilag foglalt állást. A tartományi
zsinat határozatainak 5. pontja kifejezi ugyan a készséget a latinokkal való
együttműködésre, de az 1. paragrafus 3. pontja világosan leszögezi a különáll óságot: "A román egyház minden intézménye minden időkre mentes kell
maradjon bármilyen egyházi joghatóság beavatkozásától, mely nem tartozik
az egyesült román egyházhoz ."("Omlles institutiones ecclesiae rumaenae pro
omnibus tcmporibus liberae esse debent ab omni inunixtione alius iuris-
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dictionis ecclesiasticae, quae ad illam ecclesiam Rotnae unitam non pertinet. ")
K ül őnállást biztosított az erdélyi rom án görög katolikus egyháznak az
1923-as román alkotmány is, mely őket rangban közvctlenül az "uralkodó
görög keleti egyház" után a "ro mán nemzeti egyház" előjogával ruházta fel.
A közös püspökkari konferencia tehát csak a teljes kollegialitás alapján lesz
mük ődöképes, Egy kollegiális jogi konstrukció viszont nehezen képzelhető
el úgy, hogy az egyházmegyék számar ánybeli, nyelvi, kulturális és hagyománybeli sajátosságai, mclyekró1 a fentiekben szó volt, a püspökkari struktúra felállításánál figyelmen kívül maradjanak. A püspökkari konferencia
működőképességemiatt kívánatos, hogy a belső struktúra pluralista módon
tükrözze a pasztorációs feladatokból adódó valós helyzeteket. Ennek hi ánya azzal a veszéllyel járna, hogy a püspökkari konferencia mfíkődésén
keresztül az egyházi vezetésbe befészkeljék magukat azok a nemzetiségi
feszültségek, melyek a közéletet uralják, és az elmúlt időben súlyos konfliktusokhoz vezettek.

A romániai görög katolikusoknak az újrakezdés során sajátos problémával is meg kell küzdcni ük, ami kiszolgáltatottakká teheti ök et a magyar
egyházmegyék szempontjából káros külsö manipuláció számára, ahogy
ilyesmit a Ceausescu-rendszer is megkísérelt már. A megszüntetéskor másfél milliót számláló egyháztartomány hívei közül az elnyomatás éveiben
sokan ellenálltak az ortodoxiába való beolvasztásnak. Szakértők úgy tudják,
ezeket ajánlotta fel Ceausescu a pápánál tett látogatása során, hogy váljanak latin katolikusokká, s így Róma maga sz üntessc meg az uniót. Ezt a
javaslatot a Szeritszék természetesen visszautasította, de ugyanakkor aggasztó tény, hogy a fiatal görög katolikus generáció már alig ismeri saját
vallását. Akik igénybe vették az ortodox papság lelki gondozását, azokat
eléggé sikerült a román ortodoxiába integrálni; nem biztos, hogy most
visszakívánkoznak a sok nehézséggel küzdő, az életet újrakezdő görög
katolikusok közé.
Az 1948-ban megszüntetett és az 1989-es események után újra - és
kizárólag Erdélyben - létező román görög katolikus egyháznak a román
nemzeti kultúra megalapításában döntő szerepe és elévülhetetlen érdemei
vannak. Erre büszkék az erdélyi latin katolikus egyházmegyék is, melyek
mindvégig teljes szolidaritást vállaltak az elnyomott görög katolikusokkal.
Ugyanakkor a román ortodox egyház, az "egy vallás , egy nemzet" eszméj ét
követve, nemcsak hűséges kiszolgálója volt a Ceausescu-rendszer hom ogcnizálási - minden külőnállást feloldani kívánó - törekvésének, de 1948-
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ban - történ elmi t évedéssol - bekebeIczte a megszüntetett görög katolikusok mind en intézményét is, mclyeket a politikai változások után sem
hajlandó visszaadni. A rom án ort odoxi a ma is nernzetietlennek tekinti a
rom án görög kat o likus egyhá zat, melynek a múltban is gyakran kellett
véde keznie az elle n a vád ellen, hogy "a magyarok vallását" követve megbontja a nemz eti egységet. Amíg a román orto dox egyház nem fogadja el a
plu ralizmus elvét sajá t nép ének gö rög katolikusaival szemben, addig az
ortodo xia ellen ezn i fogja a görög kat oliku sok at, s arra ösztönzi majd őket,
hogy váljana k a "hornogenizáció'' eszközévé a katolikus hierarchián belül.
H elyzetüket megfont olva az erdélyi latin főpásztorok úgy látják: elkerülhetetlen , hogy önállóságuknak azt a minim ális kifejezését a Szemszék
biztosít sa szá mukra , amelyet a jelenlegi egyházjogban az önálló egyháztart ománnyá való szervczés megadhat, mivel "j övőj ü ket nem tudják elképze lni olyan vezetés alatt, am elynek cé lja i és útjai az övékétől annyira elt ér öck, csupán csak úgy, ha függetl en helyzetb ől alakíthatják ki a Krisztus
egyházához való tart ozás közös kap cso lat át".

Cserháti Fer enc

LELKIPÁSZTORKODÁSI LEHETŰSÉGEK A VILÁGIAK RÉSZÉRE
Az 1989-ben Kelet-Európ át végigseprő szabadsághullám következtében várható, hogy a Kárpát -mede nce magyarlakta vidékein rövidesen újabb
leh etőségek nyílnak az egyházi éle t munkamez őin, és élénk kereslet indul
a me gfel el ő ado ttságokka l ren delkező világi lelkipásztori munkatársak
irá nt.

A kelet- európ ai egyházaknak ugyanis mindenképpen az az eltökélt
szá ndé kuk, hogy - felébre dve félévszázados dermedtségükből és a rájuk
kényszer ített hallgat ásb ól - talpra álljana k, újj ászervezödjenek és kibonta kozzan ak. A tr ident i stru krúrákna k és rend elkezéseknek a II. vatikáni
zsina ton történt felszámol ása, illetve újr aért ékel ése miatt korunkban egyházi megújul ás csakis zsinati szellem ben képzelhető, a kommúnió és szubszid iaritás elvei alapján. A nagy felada t elvégzésé hez munkások kellenek,
papok és világiak, akikne k együ tt műkö dé se n élkül nincs többé eleven élet
az egyház ba n. Így bevon ásuk az egyház lelkipásztori te vékenységébe nemcsak véletlenül, né há ny halad ó szellem ű pap "csapodár " elképzelése és
döntése alapjá n tö rté nik, han em komoly teológiai megfontolásból.
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A tanulmányunkb an gyakra n idéze tt zsina ti és pápai dokumentumok je gyzéke: AA :
Apostolica m actuositatem; CL: Ch rist ifidel es laici;

E~ :

Evangelii nunt iand i;

cr: Egyházi

T örvénykönyv; LG : Lumen gent ium; MQ : Minisreria quaedam; PO : Presbyterorum ord inis.

A laikusok foglalkoztatása a lelkip ásztori szolgálatban korszerű követelmény (EN 70; CL 3 és 10; AA 1; LG 33; AA 10), zsinati előírás (PO 9,
AA 25) és kánonjogi kötelesség (529., 536., 512., 225. kánonok) , amely az
egyház l ényeg éből és a krisztushív ők sajátos küldetéséböI származik.
a) Korszerü követelmény , amelyre 1975-ben már VI. Pál pápa is felhívta
a figyelmet az Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdításában a világiakról szólva: "Feladatuk ..., hogy megragadjanak minden keresztény,
evangéliumi lehetőséget, amelyre a világban alkalmuk van, de nélkülük nem
valósulna meg. Evangelizáló munkájuk sajátos területe a rendkívül bonyolult politikai, társadalmi, gazdasági élet; a kultúra világa, a tudomány, a
müvészetck, a nemzetközi kapcsolatok, a tömegkultúra eszközei; de sok
minden egyéb is, ami érinti az evangelizáci ót: a szerelem, család, gyermekek
és ifjak nevelése, a szakmai munka - de az emberi szenved és is! Bárcsak
lenne minél több világi hívő, akit eltölt az evangéliumi szellem, és aki átérzi
felelöss éget és elkötelezettségét! Bárcsak lenne min él több világi hívő, aki
saját adottságai közt, hozzáértéssel részt vállal az apostoli munk ában, és
hajlandó kibontakoztatni rejtett, elfojtott képességeit! " (EN 70.)
"Az új helyzet a világi hív ők tevékenys égét manapság egészen sajátos
módon megköveteli mind az egyházi, mind a társadalmi, gazdas ági, kulturális és politikai élet terén. Bár az érdektelenség mindig helytelen volt, de
most még nagyobb hiba lenn e, mint valaha bármikor. Senki sem maradhat
tétlen" - hangsúlyozza II. János Pál p ápánk a Christifideles laici kezdet ű
apostoli buzdító levelében, és nyomat ékosan hozzáfűzi: "A lelkip ásztoroknak tehát el kell ismerniök és e lő kell scgítcni ők a világi hívek szolgálatait, hivatalait és felad atait." (CL 3, ill. 23.)

b) A II. vatikáni zsinat előírta, hogy a "pa pok fogjanak össze a világi
"ismerjé k el és segíts ék érvényesülni a világi hívők tekintélyét és
az egyház küldct ésében nekik jutott szerepet." "Vizsgálják meg a szellemeket, hogy Istentől származnak-e, de tudják is a hit érzékével észr evenn i,
örömmel elismerni és gondosan ápolni a világiak sokféle formában jel entkezö karizmáit." "Bizalommal ruházzanak tisztségeket is a világi hívóikre, az
egyház szolgálatában, teret biztosírva szabad tevékenységüknek; alkalomadtán bátorítsák öket, hogy kezdeményezzenek is." (PO 9)
hívőkkel",
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A világi hívek apos tolkodás áról szóló zsinati határozat terjedelmesen
foglalkozik a kér désse l, és nyomatékosan felszólítja a klérus képviselőit: "A
püspökök, a plébánosok, az egyház megyés és a szerzetespapok ne tévesszék
szem elöl, hogy az aposto lkodás egyképpen joga és kötelessége minden
hívőnek, egyháziaknak és világiak nak, és hogy az egyház építésében a világi
hívőknek is megvan a sajá t szer epük. T ehát testvéries szellemben mű
ködjenek együtt a világiakkal az egyházban és az egyházért, és szívügyük
legyen a világiak támogatása ap ostoli munk áikban.' Sőt, a zsinati határozat
még külön megbízott lelkipásztor kinevezését is sürgeti, akinek az a feladata, hogy támogassa a laikusok bevonását a lelkipásztori szolg álatba:
"Gondosan ki kell választani alkalmas és megfelelően kép zett papokat a
világi apostolkodás sajátos formá inak tám ogat ására." (AA 25)
c) AkállOlljOgi előírások ugyancsak felszólítják a lelkipásztorokat a világi hívek bevonására munk áju kba : "A plébános ismerje el és mozdítsa elő a
világi kriszt ushívöknek az egyház k üld etés ében való sajátos részvételét, és
támogassa vallásos célú társulásaikat" (529.kán , 2.§). Vö. 536. kán. 1.§.
A 230. kán. a világiak litu rgikus szolgálat ainak három típusát különbözteti meg (vö. Erdő Péter, ET, SzIT, Bp . 1985,232. old .):
- állandó szelgálatok (le kto r, akolitus) férfiak részére (VI . Pál, MO);
- alkalmi feladatok (felolvasó, kommentátor vagy szertart ás-rnagyarázó, kántor, vagyis a liturgikus éne k előadója stb.), férfiak és nÓK részére,
ide iglenes jelleggel;
- rendkívüli feladatok (liturgikus imák vezetése, igeszolgálat - prédikáció is, vö. 766. kán. -, keresz telés, áldoztatás, sőt ahol erre jogi lehetőség
nyílik, közreműködés a házasságkö tésn él, vö. 1112. kán, §). E feladatok
némelyikéhez külön megbízatás kell.
Másokra (pl. adott esetben a keresztelésre) maga a jog hatalmazza fel
a világi hív őt. A rendkívüli feladatok gyakorlásának általános előfeltétele a
szükséghelyzet és a szent szelgálatra rendelt (felszentelt) szem élyek hián ya.
Rendkívüli feladatokat nÓK is kap ha tnak. Egyes feladatok elnyerésére és
ellá tására vonatkozóan külö n jogszabályok intézkednek.
A világiak az egyházi hivata l (o ffícium) új fogalma alapján - vö. 145. k.
- arra is képesek, hogy hivatalokat ka pjanak (Erdő P., ET, 230-231. old.):
"Az ok a világiak, akiket erre alkalmas nak találnak, jogképességgel rendelkeznek arra, hogy a szent pásztoro k felvegyék ök et azokra az egyházi
hivatalokra és feladatokra, melyekben a jog előírásai szerint működni
képesek" (228. kán. 1.§).
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Erdélyb en a világiak egyházi feladatokra való felkészítése érde kében
1990 nyarán megtört éntek az el őkész ü l etek. és ősszel már beindulhatott a
gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola levelező tagozata
világiak részére. A tanfolyam három éves. A hallgatók hétvégeken előadá 
sokat is hallgathatnak az egyházmegyei központban Szatm árori és Nagyváradon, a gyulafehérvári egyházmegyében pedig az arra kijelölt helyeken:
Déván, Kolozsváron , Marosv ásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszercdán és Sepsiszentgyörgyön. Az előadókat a teológiai tanárok és a plébániákon dolgozó lelkipásztorok közül válogatták.

Idén első nekifutásra a gyulafehárvári egyházmegy éb ől 720 személy
iratkozott be a levelező tanfolyamra, Szatmáron kb. ISO-en, Nagyváradon
l2S-en. Temesvárról nincs adatunk. Kolozsvárott a hallgatók 80%-a, Marosvásárhelyt SO%-a egyetemet végzett vagy egyetemista. A hallgatók többsége kész végzettséggel rendelkezik, jó állásban van, és nem számít arra,
hogy a tanfolyam befejezése után felcseréli állását valamilyen egyházi szolgálattal. Egyébként erre a főiskola levelező tagozatának tanfolyama s annak
elvégzése sem biztosít nekik semmiféle jogot. A szabályzat értelmében
senki sem léphet fel állásigényléssel.
Többen mégis arra gondolnak, hogy teológiai ismereteiknek valamilyen
formában valamikor csak hasznát veszik, és azt még a közösség ja vára is
ért ékesíthctik, egyesek mint önkéntes civil lelkipásztori munkatársak, mások mint hivatalos világi egyházi alkalmazottak. Ebben a tekintetben konkrét elképzeléssel még az egyházmegyei központokban sem rendelkeznek.
Foglalkoztatásukra a rendelkezésre álló anyagi keretek ugyancs ak hiányosak.
Világiakból álló önkéntes és hivatalos egyházi alkalma zott ak nélkül
Erdélyben sem bontakozhat ki alapos vallási élet a II. vatik án i zsinat
szellemében. Ezért a szolgáló papságnak nagyon is el kell gondolkoznia
azon, hogy melyek azok a lelkipásztori munkaterűletek, amelyeke t különösképpen is megoszthat a világi munkatársakkal. Ehh ez azonba n még le kell
küzdeni e saját clöít életeit, és a világiak elfogadására kell nevelnie híveit.
Alapj ában véve a világiak számára számításba jöhet minden olyan lelkipásztori munka , amelyhez nem föltétlenül szükséges papszentelés, ill. nem
előfeltétel valamilyen egyházi renddel járó hivatal. Egyelőre Erdélyben
ilyenvilágiak számára lehetséges munkaterületeket még nehéz megnevezni.
Az erdélyi részegyházakban nincsenek kialakult struktúrák a laikusok részére, és nincsenek világi apostolok. A jövőbeli esetle ges lehet őségek körvonalazása érdekében mégis álljanak itt azok a világiak részére számb a
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vehető lelkipásztori munkaterületek, amelyek az elmúlt 10-15 évben a
német nyelvterületeken már elfogadottá és honossá váltak:

- hitoktatás;

- elsöáldozási, gyónási és bérmálási előkészítés;
- istentiszteletek, ájtatosságok

elők észít ése

és vezetése;

- ifjúsági lelkipásztorkodás;
- családi körök gondozása;
- teológiai

feln őttk épz és;

- önk éntes lelkipásztori munkatársak kinevelés ével foglalkozó oktatók
(M ultiplikatoren-Schulung), egyének, akik kiképezik, tanácsokkal ellátják
és gondozzák az önkéntes lelkipásztori munkatársakat;
- igehirdetés (vö. 766. és 767. kán.);
- tem et és;
- tömegtájékoztatás, hírközlés, nyilváncss ági munka, evangéliumi hírveré s;
- tanácsadói beszélgetések;

- t ervelőkészítök, tervezők, grémiumi képviselők (443. kán, 4.; 463. kán.
1- 2), pa sztorális tanács (CL 25);
- helyhatósági bizottsági k épviselők, tanácsosok stb.
A feladatok természetesen még ezeknél is szerteágaz óbbak, és ezeket
összességükben egy ember képtelen elvégezni. Sokkal előnyösebbek a kooperációs megoldások, az alkalmasságnak és hajlandóságnak megfelelő,
súlyponto kra épülő munkaelosztás, mint pl.
- ifjúsági munka,
- szociális tevékenység,
- mun kások közötti apostolkodás,
-

felnőtt-

és csal ád pasztoráció,

- hitoktatás és más munkaterületek (vö. Paul M. Zulehner: Der Priesterman gel und seine Folgen; in: F. Klostermann, Der Priestermangel,
Patm os, Düsseldorf 1977,29-30).
Valamire nagyon ügyeljünk. Itt elsősorban a lelkipásztori munkáról
beszéltünk, és nem az egyházi adminisztráció ki ép íté séről és ennek dol-
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gozóir ól, Viszont ezzel kapcsolatosan is nagyon meggondolandó, hogy az
egyház számára valóban előnyös lesz-e , ha olyanokkal szolgálja Krisztu s
ügyét, akiket szem élyesen ez a dolog egyáltalán nem érdekel, vagy - még
ennél is ros szabb esetben - akik annak egyenesen ellenségei. Az egyhá zi
adminisztrációban dolgozó világiaktól is szem élyes elköte leze ttséget kell
vár ni Krisztus ügyéért. Különben az egyház csak "béresekkel" és "melósokkal" tölti meg berkeit, akik elóbb-utóbb fizetett ellenségeivé válna k.
Hogyan szolg álhat valaki annak a Krisztusnak, akit nem kedvel vagy nem
szeret? M egfelelő munkaer ő kinevelése az egyházi adminisztráció számára
ugyancsak fontos feladat, amelyre tanácsos gondolni, micl őtt késő lenn e.
Az ún. "Tendenzverletzung" (a lelkipásztorkodás alapirányultságán ak meghiúsulása) a német egyházak életében komoly problémaként jelentkezik!
Lelkipásztori szempontból egyáltalán nem közömbös dolog, hogy a
milyen benyomást szereznek az egyházközségi irod án, és ott
milyen meggyőződésű alkalmazottakkal találkoznak. Még a te lefonhoz is
szívesen nyúl valaki, ha tudja, hogy a drót másik végén olyan ügyes, ke dves
és mindig szolg álatkész plébániai alkalmazott áll rendelkezésére, aki ráadásul még keresztény elkötelezettsége miatt is bizalomkeltő egyé niség.
Őket is föl kell készíteni arra, hogyan kell a hívekkel bánni és velük szóba
állni, megértéssel és együttérzéssel lenni irántuk. Nekik is Kris ztu s sze rc tet ével kell közeledniük embertársaikhoz.
krisztushívők

Mészáros István

NÉHÁNY TANULSÁG HAZAI NEVELÉSÜGYÜNK
KÖZELMúLTJÁBÓL - 1950-1990
A címb en jelz ett tág határú témára vonatkozóan csupán egy sajátos
kifejezés értelmezésére, valamint egy meg állapítás komment á lásár a szer étnék vállalkozni.
I.
Vajon mit takart az elmúlt negyven eszten dő hazai tan ügyi terrnino lógiájában a "tudományos világnézet" megnevezés?

jelentésű

M~ akik mos t élünk, és nem a fiatal nemzedékhez tartozunk, min d nyájan tudjuk. D e a 20. század magyar ne velést örtén et ének majdani 21.
század i kutatói szá már a le kell írnunk, nehogy majd tévedésb e esse nek
(hiszen a mi vallásos világnézetünk is tudományos világn ézet) ; le kell tehát
írnunk: 1949-tó11990 elejé ig a hazai tanügyi szakszótárban a tudományos
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világnézet egyértelműen és kizáró lagosan a materi alista-at eista világnéze tet jelentette; a "világnézeti nevelés" azonos volt a tudatos materialistáváateistává nevelés szándékával.
A mat erialista-ateista világnézet terjesztését írták elő a hivatalos nevelési te rvek, tantervek, a hozzájuk fűzött hivatalos utasítások; ezt konkre tizá ltá k a ta nkö nyvek; ezt követ elt ék meg a miniszteri és más tanügyi
hat óságokt ól jö tt rendelkezések; ezt e llen őr izté k a k ül önb ő z ö rendű-rangú
tan- és szakfelügyclök, az iskolák igazgat ói és párttitkárai; erre készítették
fel a leend ő pe dagógusokat a pedagógusképző intézet ekben.
Hogy a "tudományos világnézet" a mat erializmussaI-ateizmussaI volt
a hivatalos felfogás szerint, ezt mindenki tudta, a minisztertó1
kez dve a tan yai kisiskolák tanítójáig: minden pedagógus, minden szülő. S
ezt - akár csak az egyház i iskol ák államosítását - mint a szocializmus
építé sé ne k nagy vívmányát regisztr ált ák a marxista történészek és marxista
egyháztö rté nészek, még az 1980-as években is.
egyenlő

D e számos ese tbe n szókimondóbbak voltak a tantervi célokat megsz övegezö tanügyi szakemberek. Ez olvasható például az 1950-ben kiadott
gimnáziumi tantervben : "A gimn ázium feladata, hogy a tananyagban, az
okt ató és nevelő munkában érvényesítse a marxista-leninista világnézetet,
harcoljon a reakciós idealista szeml élet ellen."
Mi volt a felsőfokú tanítóképzés célja 1959-től? "Az által ános iskola lIV . osztályai számár a míívelt, hivatásukat értő, kommunista vil ágn ézetű és
komm unista erkölcsű tanítók kép zése."
1963-tól új tanterv lépett életbe : "Az általános iskola célja, hogy megalapozza a kommunista ember szern élyis ég ének kialakítását. .. ", vagyis mindegyik 6-14 éves tanulót leend ő potenciális kommunista emberré neveljen.
(Mindvégig ugyanis nem a materialist ává-ateist ává nevelés volt a főcél, hanem a kornmunist ává nevelés ; enne k azo nba n - a kommunista ideológusok
sze rint - ele nge dhe tetle n felt ét ele volt a "tudományos" világnéze t.)
K özbevet ől eg: e tant erv életbeléptet ése után - mely kommunista embert próbált formálni az ország összes felnövekvő állampolgá rá ból - egy
évvel később, 1964-ben jött létre az ún . "részleges megállapodás" a Szentszék és a Kád ár-kormányzat között. Ennek konkrét tartalma má ig ismeretlen, viszont a hazai propaganda - állami és egyházi egyaránt - azt
hirdette róla, hogy a szocialista külpolitika világraszóló sikere: a Vatikán is
rájött - hangoztatt ák -, hogy érde mes jó viszonyt kialakítani a kommunista
országokkal; azt isrn ételgett ék: e "megegyezés" is jelzi, hogy a Magyar

118

Népköztár saságban minden rendben van a lelkiismereti és vallási alapvető
emberi szabadságjogok körül. A Szentszék küldöttei nyilván a legteljesebb
j óhiszeműsé ggel adták áldás ukat erre az egyáltalán nem megnyugtató hazai
állapotra.
De mi, akik akkor éltünk, tudtuk, hogy ezekben az években - az 1960as éve k második felében is! - változatlanul folytatódtak a hazug koncepciós
perek a katolikus ifjúsági mozgalm ak, pap ok és világiak ellen.
1965-ben az után - teh át egy évvel a vat ikáni-magyar megállapodás után
- az iskolákban megjelent mint kötelező tantárgy a hírhedt "Világnézetünk
alapjai", természet esen azt felt ét elezve, hogy mindegyik tanuló világnézete
a tudatos materialista-ateista világné zet irányába fejlődött, azt képzelve,
hogy mindegyik tanuló tudatosan elindu lt a kommunistává válás útján.
1978-ban lép ett életbe a lényegében ma is érvényes általános és középiskolai tanterv. E szerint "az á ltalános iskola célja , hogy céltudatosan alakítsa ki a tanulókban a dialektikus és történelmi materialista világnézet
alapjait, fejlessze a szocialista [ = kommunista) emberre jellemző erkölcsi
tulajdonságokat."
Folytatható lenne sok áig ez az idézetsor, de a lényeg a következő:

különféle megfogalmazásban megnevezve, a tudatosan vállalt materialistaateista világnézet alapjára kívánták állítan ; - legalábbis a hivatalos rendelkezések szerint - ezekben az évtize dekben a magyar iskolákat.
A kommunista dikt atúra utolsó közoktatáspolitikai alkotása volt az
1985. évi oktatási törvény. Ebben az isko lai oktatás-nevelés lényegéül
ugyanazt fogalmazták meg, mint 1949-tó1az összes hazai dokumentumban:
az óvód ákban. iskolákban, kollégium okban úgy kell oktatni-nevelni az
ifjúságot, hogy "tudomán yos világnézet en [ = materialista-ateizmuson] alapuló szocialista [= kommunista] ér tékrendjük és erkölcsi magatartásuk
kialakuljon."
Mi történt teh át itt negyven éven át? Az állami - pontosabban a központi
kommunista pártszervek - kísérletet tettek arra, hogy mindegyik hazai óvódást, mindegyik iskolás gyere ket és fiata lt, mindegyik föiskol ást-egyetemistát (és minden katonaidejét töltő fiat alt ) materializmusr a-ateízmusra
kényszerítsenek; megkísérelték, hogy po tenciális leendő kommunistává
formáljanak minden gyereket és fiatalt, szé p szóval, meggyőzéssel, meg félemlítéssel, erőszakkal.
Mindez szerfölött meglepő a 20. század második felében, mégpedig
Európában, hiszen az alapvető em beriszabadságjogok súlyos megsértése volt
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ez. Hazánk mindegyik polgárát ugyanis - óvodás- és iskoláskorú polgérát
is! - megillették és megilletik az alapvető szabadságjogok, mindenfajta
diszkrimináció nélkül.
Ez egészen természetes ma, de a gondolkodó emberek előtt természetes
volt akkor is, hiszen a lelkiismereti és vallásszabadságot írta elő a hazai
köztársasági államformát deklaráló 1946. évi 1. törvény; azután az 1947. évi
18. törvényként becikkelyezett párizsi békeszerződés; az ENSZ közgyűlése
által 1948 decemberében elfogadott és Magyarország által is aláírt Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, majd az ENSZ 1966-os döntése az egyetemes emberi jogokról, végül a sokat emlegetett Helsinki-egyezmény. A
legutóbbi dokumentum: az 1989 januárjában Bécsben elfogadott vallásszabadság-nyilatkozat.
Kétségtelen: 1949 és 1990 között a magyar kormányok aláírták ezeket a
megállapodásokat, ezzel kötelezték magukat hazánkban való megvalósitásukra: az alapvető emberi jogok, a lelkiismereti szabadságjogainak legteljesebb biztosítására. Iskolai tanterveink, hivatalos tanügyi dokumentumaink e megállapodásokat súlyosan megsértették.
Érdemes kiemelni, hogy éppen tíz esztendővel a Helsinki-egyezmény
után készült az említett 1985. évi oktatási törvény: még ez is a tudatos
materializmus, tudatos ateizmus iskolai-nevelésbeli szükségességét kodifikálta. Feltűnő, hogy e törvény kimunkálója és parlamenti beterjesztőjc az
európai tájékozottságú tekintélyes tudós, a nyolcvanas évek közepéri a
nagyszabású budapesti Európai Fórum rendezője, Köpeczi Béla miniszter
volt. Mindezek ellenére kötötte őt a kommunista pártfegyelem: a tudatos
materializmus-ateizmus iskolai kizárólagosságának - alapvető emberi jogokat sértő, mindcnfajta "euró paiságot" megcsúfolá - paragrafusát mégis
bevette a törvénybe. (Az már egy másfajta paradoxon, hogy a kommunista
diktatúra közoktatás-politikájának legutolsó dokumentuma megalkotásában Köpeczi Béla legközvetlenebb munkatársaiként részt vett szakemberek
ma is a ku1tuszminisztérium vezető tanácsosai.)
Súlyos jogsértés folyt tehát negyven éven át iskoláinkban, óvodáinkban
"világnézeti nevelés" cfrnén. Sajátságos, hogy ez ellen nem emelték fel
szavukat a hívő szülők milliói (nehezen érthető, hogy miért nem, de azért
megmagyarázható); viszont az már aligha érthető és aligha magyarázható,
hogy híveiknek eme súlyos jogsert ése ellen nem emelték Jel szavukat sem
egyházunk püspökei, sem a tanító szerzetesrendek tartományfönökci, de
mások sem: a Népfront aktivistái vagy a szamizdat-írók.

120

Talán érdemes regisztrálni, hogy a hazai nyomtatott sajtóban , pon tosabban az Új Emberben először 1988 júliusában, majd novemberében
tette fel egy cikkíró a provokáló kérdést: vajon jogszerű-e, hogy hazánkban
óvodában-iskolában mindenütt a materialista-ateista világnézetre való nevelés a kötelező? Milyen törvény, milyen jogszabály alapján történik, hogy
az á llami óvodák-iskolák vallásellenesek legyenek; hogy bennük kommunistáv á neve lés folyik? (Sajátságos, hogy ezt a kérdést nem a katolikus sajtó
valamelyik munkatársa tette fel, hanem egy állami intézményben alkalmazott világi pedagógus.) (A szerk. megjegyzése: ez a pedagógus maga Mészá ros István; vö. Új Ember, 1988. július 31, 4. lap és november 13, 1. lap.)
Ez az első megnyi latkozás tehát 1988 nyarán történt, ekkor a hazai tanügyben még minden a régi volt, a korábbiakhoz képest semmi sem változott.
Ezutá n azonban gyökeres változások zajlottak le hazánkban, amíg a
magy ar országgyűlés ez év elején, 1990. január 24-én törvényt alko tott a
lelkiis mereti és vallásszabadságról. Ez a törvény véget vetett a materialistaat eista világnézet, a kornmunist ává nevelés 1949 óta tartó törvénytelen
isko lai-óvo da i egyeduralmának. Összes konzekvenciáit még ezután kell
levo nn ia állami óvod áinknak, állami iskoláinkn ak egyaránt.

II.
De térjünk rá - ahogy említettem - egy megállapítás kommentálására.
A katolikus sajt óban az elmúlt hónapokban gyakran volt olvasható ilyenf ajta m egállapítás: az utóbbi negyven évben a hazai állami iskolák pedagógusai tönkretették, lezüllesztett ék az egész magyar ifjúságot; a társadalom
elvallástalanodásáé rt szinte kizárólagosan állami iskoláink pedagógusai
felelősek; s azé rt, hogy magyar katolikus egyházunk jelenleg keserves helyzetben van, ami tagjainak jelentős számbeli megcsappanását illeti, azért
meg int elsősorban állami iskoláink pedagógusai felelősek.

D e ezeknél sokkal erőteljesebb, sőt durvább megfogalmazásokat is
olvas hatunk a katolikus sajtóban az elmúlt időszak állami iskoláiról, pedagógusairól.
Ezekh ez a - szerintem alapvetöen téves - megállapításokhoz há rom
kor olláriumot érde mes Iüzn i, ugyancsak abból a célból, nehogy a 20. század
magyar nevelést örtén et én ek 21. századi maj dani tan ulm ányozói ez ügyben
téve désbe essen ek.
Az elsö kommentár. Minden hazai óvodás-iskolás tudatos material istáv á-ateistává nevelése , potenciális kommunistává formálása a pártközpont
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állal irányítoll hivatalos állami szervek szándéka, elképzelése, vágyálma
volt, de jelentős mértékben sikertelen maradt.
Más volt ugyanis a hivatalos előírás, és más a valóság. Ez a negyven év
is bizonyítja: az iskola mint intézmény a 20. század második felében teljesen
alkalmatlan az ideológiák - akármiféle ideológiák - meggyőző, tartós,
tudatos és biztos elsaj átítt átására.

Második koro/lárium : ami a pedagógusokat illeti. Bizony voltak közöttük számosan elkötelezett párttagok, akik erőszakkal igyekeztek saját felfogásukat rákényszeríteni tanulóikra. Bizony voltak az ifjúság lelkében nagy
károkat okozó iskolaigazgatók, útt örövezctők, párttitkárok s másféle iskolai pártv égrehajtók. És köztük is voltak - akárcsak más társadalmi rétegekben - besúgók, feljelentök.
De mind a hivatalos tanügyi eljárásoknál, mind a kártevő pedagógusok
csoportj ánál fontosabb volt a másik oldal.
Hazai állami oktató-nevelő intézményeinkben az elmúlt négy évtized
alatt - az óvodától az egyetemig - sok elkötelezetten va/lásos világi pedagÓgliS tevékenykedett, vallásos világnézetüket meg nem tagadva, a kriszt usi
szeretet lelkületét sugározva szét tanítványaik, kartársaik s a szülők körében, vállalva ezzel a teljes diszkriminációt, sokféle súlyos elmarasztalást,
sokszor a legteljesebb háttérbe szorítás hátrányait. Ők nem kaptak - mint
mások - Munka Érdemrendet s más kitüntetést; ők mindig utoljára léptek
feljebb a ranglétrán, utoljára kaptak fizetésemelést és prémiurnot. Sok ilyen
világi pedagógusunk volt a kül önféle állami iskolákban, óvodákban, főis
kolákon, egyetemeken.
És jó lenne összegyűjteni azoknak a világi pedagógusoknak a nevét,
falusi tanítóktól akadémikus egyetemi tanárokig, akiket hitük
miatt bocsátottak el, zártak börtönbe, internáltak, helyeztek át az ötödik
faluba; akik hitük miatt kerültek teljesen lehetetlen helyzetekbe, családosok
lévén abszolút nyomorba, kitaszítva, hajléktalanná válva, nem ritkán lelki
meghasonlásba kergetve mindkét oldalról. Bizony, e népes csapat is a
szcnvcd ő magyar egyház sokat szenvedett része volt ...
egyszerű

Össze lehetne írni ezeket a pcdagógusokat, hosszú lenne a névsor, dc
nem szükségcs ezzel foglalkozni: névtelen áldozatuk beépült tanítványaik
máig megőrzött katolikus hitébe. És ez a lényeg,
S a vallásos pedagógusoknál egy sokkal n épesebb pedagóguscsoport
ugyancsak megérdemli a figyelmünkct: ezt a népes csoportot a nem vallásos, dc pedag ógushivat ásukat komolyan vevő, emberséges, gyermeksze122

r e t ő, szakmáj ukat jól értő, tiszteletet érdemlő ó vó nők, tanítók és tanárok
alkották, az állami oktatás-nevelés mindegyik szintjén.

Magam úgy látom - ellentétben az id ézett sajtók özlern ényekkel », hogy
a vallásos világi pedagógusok, valamint a kommunista pedagógiai célokkal
nem azo nosuló, humánus, tisztességes-becsületes pedagógusok tett ék emberivé egy embe rte len korszak óvodájának, iskolájának belső életét. Ők
tanított ák - saját lelkiismeretük által vezérelve - a hivatalos tantervt ől
e ltérő tan an yaget az osztályterem négy fala között; ők korrigálták magyarázataikban a tan könyvek torzításait: ők beszélgettek osztályfőnökiórákon,
tízper cekben, kir ándul ásokon. családlátogatásokon az értelmes, értékes
emberi é l et r ől, egy jobb társadalomró l, a szabadság reményérőlElismerést
érde me lne k áldozatos munkájukért ezek a - nehéz körülmények között is
helytálló - állami ískolai- óvodai világi pedagógusok, nem pedig elmarasztal ást.
Végül a harmadik kommentár. Magam úgy látom, hogy a hazai katasztr ofális elke reszténytelenedésnek két alapvetöcn súlyos oka, illetve két
fázisa volt.
1) Az én koroszt ályern még emlékszik rá: 1949-ben magyar katolikus
egyházu nk kor ábban őszintén és mé lyen vallásos tagjai küzül igen sokan,
tömegesell, hirtelen, szinte egyik napról a másikra fordultak el az egyháztól:
ettől kezdve távol mar adtak a templomt ól, kerül ték papjukat, gyerekeiket
nem küldt ék tovább hitoktatásra, abbamaradt az imádság, lekerült a korábban a szobáj uk főfal án l évő feszület vagy szeritkép.
E z egyformán történt az ér telmiségiek összes csoportjában, s a társadalom többi rétegében; városokban, községekben. k ésöbb a falvakban is;
nem volt lén yeges különbs ég e hirtelen pálfordulásban a korábban állami
iskoláb a j ár ók s a korábban egyházi iskolába, szerzetesi gimnáziumokba,
apácaiskolá ba j árók között,
A vallásos emberek tehát nem fokozatosan haltak ki, han em 20-as, 30as, 40-cs, 50-es életévükben hirtelen abbahagyták vallásuk gyakorlását.
Megdöbben tő ennek egyik szembetűnően dokumentáló ténye: 1949 szeptemberétől vált Iakultatívvá az iskolai hitoktatás; két tanév alatt a hitoktatásban részt vevő tanul6k száma a városokban és a nagyobb községekben
a minim álisra csökkent. Miér t? Mert a Szü\ÓK nem kívánták gyermekük
iskolai hitoktatását (más fajta hitoktatás pedig akkor nem volt!).
Tehát maguk a szül ők dob ták el hitüket, s őket törvényszerűen követt ék
gyermekeik - szerintem ez volt az elkereszténytelenedés egyik legfőbb oka.
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S hogy a sz ülök miért jártak el így? Elsödlegesen nyilván egzisztenciális
oko k miatt: f éltették állásukat. Dc hirtelen elfordulásukban szerepet játszott minden bizonnyal hitük gyengesége, "l átszatkereszténys égük", "divatkereszt énységük", "karricrkereszténységük", "politikai kercszténység ük".
És talán az akkori főpapság ingadozó-bizonytalankodó magatartása is befolyásolta őket.
A középgeneráció hirtelen elkereszténytelenedése néhány év ala tt ment
végbe az 50-es években, s ők nem iskolába járó gyerekek és fiatalok voltak!
2) A másik nagy elkereszténytelenítő hatás az 1960-as évek végétől
kezdell nálunk egyre erőteljesebben érvényesülni: a hozzánk is begyíírííző
nyugati szabados életfelfogás, a fogyasztói társadalmak hedonizmusa jól
megfért a gulyáskommunizmus "kaparj, kurta" elvévcl, anyagiakat gyűjtő
szcrző-élvező eszmevilág ával. S ezt a hedonizmust, ezt a gyakorlati materializmust sem az iskola közvetüettc, hanern a tömcgkommunikáció, a mozi,
a színház, a könyvek, a videó, a közvetlen nyugati kapcsolatok s számos más,
változatosabbnál változatosabb csatorna.
S jelenleg, az 1990-es évek elején tudjuk, érezzük: a már korábban hazánkban érvényesülő hedonizmus, az ifjúság körében egyre szélesebb körben terjedő nyugati mintájú gyakorlati materializmus a következő években
- az 1990-es évtizedben, az Európa-házba való beköltözésünk során, a kitáguló társadalmi lehetőségek következtében - félelmetes ellenfélként, az elmúlt negyven évhez hasonlóan veszélyes, ha nem veszélyesebb ellenfélként
lesz jelen hazánkban.

***
Hogy mai teend őinket világosan lássuk: alaposan ismerni kell az elmúlt
negyven esztendő hazai katolikus cgyháztörténetét, pontosabban Isten magyarföldi népe sorsának alakulását az elmúlt fél évszázadban.
Fel kell tárnunk a pontos tényeket, okokat és okozatokat, körülrnénycket, következményeket, tapasztalatokat, tanulságokat.
Fel kell tárnunk mindezt, de kellő differenciáltsággal, kellő történelmi
empátiával, kellő tudományos tárgyilagossággal; tehát nem sematizáIva,
nem csupán egyoldalúan ábrázolva, nem előítéletekkel, nem vallásos és
nem marxista prekoncepciók alapján.
De szükségvan erre amiall is, amire a mexikói származású amerikai filozófus , Santayana figyelmeztet. Ö szellemes és mélyen igaz aforizmájában
ezt állítja: Aki nem ismeri a történelmet, arra van ítélve, hogy megismételje.
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Galambos Iréneusz

szÁZ ÉWEL EZELŰTISZÜLETETI SCHWARTZ ELEMÉR
1962 januárjának utolsó napjaiban a bajorországi Seligenporten ciszterci apátságának ősi templomában még állt a sok alakból álló, kivilágított
betlehem; kőzvetlenül eléje ravatalozták fel a würzburgi egyetemi kórházban váratlanul elhunyt magyar egyetemi tanárt és ciszterci szerzetest:
Komjáthy-Schwartz Elem ért. Életében soha sem járt ebben a kis ciszterci
apátságban (a középkorban ciszterci nővéreké volt, századunkban a rend
férfi ága újította fel benne a szerzetes életet, mely azóta azonban ismét
megszünt), nem is ismerte őt ott senki; nyilván véletlen volt, hogy betlehem
előtt ravatalozták fel; de a temetésen részt vevő néhány egykori tanítványa
- köztük e sorok írója és Lcber stuttgarti parlamenti képviselő, aki búcsúztatta - szép szimbólumot látott ebben a tényben. Életének sok kezdeményezése közül az egyik legeredményesebb éppen a "betlehem állít ó mozgalom" volt, melyre neves míívészeket kért fel. 1959-ben Kölnben megjelent
mííve ("Auf! Lasst uns nach Betlehem eilen! ") és é n ekgyűj t emé ny é n e k
posthum us kiadása ("Europa singt: Stille Nacht, Heilige Nacht! ",Innsbruck
1963) szintén mutatják, hirtelen megszakadt életének végén is ezzel a
kérdéssel foglalkozott. Rövid híradásokon kívül, tudomásunk szerint külföldön csak az ORBIS 001960/263-280 és az ONOMA (Bulletin d'information et de bibliographie, Leuven 1962--{í3, és Bibliographia Academica, Leuven 1966) ismertették küzdelmekben, de kezdeményezésekben
is gazdag életét; magyar nyelven azonban nem jelent meg róla bővebb
tájékoztató.
A burgenlandi Vasvörösvár (Rotenturm a. d. Pinka) tanítói lakásából,
a közeli Vaskomjátról (Kemeten - ahol a templom mellett kis emlékmű
jelzi, hogy a család egyik őse mint "ludi magister" Mária Teréziától nemességet kapott) Vasvörösvárra került népes tanítói családból - nyolc gyermekük volt - több jelentős élet indult el: József, aki a Szentgotthárd melletti
Nagyfalva (Mogersdorf) plébánosa lett; az 1971-ben meghalt Hermann, aki
meg Felsőőrött (Oberwart) volt igazgatótanító, majdnem félévszázadon át
a templom kántora; a kórház gondnoka, az 1912-ben meghalt Emília; az
1890. augusztus 25-én született Lajos. Ez utóbbi az elemi iskola elvégzése
után József bátyjához került, akinek plébáni ájáról, Nagyfalváról járt be il
szentgotthárdi á llami gimnáziumba. Ott ismerte meg il ciszterci rendet,
amely a középkor óta j elentős szerepet játszott Burgenland lelki, gazdasági
és kulturális életében.
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A Tószögben (Seewinkel) Ba rá tfa lva (Mönchho f) és Pátfalu (P od er sdorf) ciszterci plébánia ma is, és a heiligenkreuz i apátsághoz tartozik. A
rendnek a birtokán telepedtek meg a ciszterci n ővérek a II. világháb or ú
után, és itt építették ki Marienkron vízgyógyintéze tü ket. Közép-Burgen landban az egykori apátság Bo rsmonostor (K lostermar ienbe rg) most Lilienfeldhez tartozik. Dél-Burgenlandban pedig a "Mini" ( = M önch) összetételű helységn evek jelzik, hogy egyko r a szentgo tt hárdi apá tsághoz tartoztak, ame lyet III. Béla király alapított; a török i dők után Heiligenkreuzb61
történt az újjáalapít ás.
Megismervén és megszcretv én e rendet, a zirei apátság kapuján kopogtatott, és itt kapta beöltözéskor -1907. auguszt us 14-é n - az Elemér nevet.
A noviciátus elvégzése után tan ulmá nyainak befejezésér e (VII-VIII. osztály) Egerbe ker ült. Bud ap esten a Bernardinumban végezte 1910 és 1914
közö tt teológ iai és bölcseleti (magya r-né met) tanulmányait. 1914-ben már
bölcsészdoktor. 1915-ben tanulmányúton volt Bécsben, és megkapta a
ta ná ri dip lomat. Segédlelkész Szentgotthárdon, majd El őszáll áson, 1916ban Székesfehérvárott tanár , de még ebben az évbe n a rend budapesti
gimnáziumához ker ül, ahol 1935-ig tan ított. 1922-ben a budapesti Tudomán yegyet em en magánt anár a né me t nyelvjáráskutatásról és néprajzról
szóló míívévcl, 1934-tó1a német és összehasonlító ge rmán nyelvészet nyilvános rendkívüli, 1936-tól pedig ren des tan ár a.
1938-ban megalapítja a Német Nyelvtudományi és Néprajzi Intézetet,
megkezdi a Magyarországi Német Nyelvatlasz munkál atait, és megindítj a
a Német Nyelvészeti Dolgozatok (1943- ig 9 kötete jelent meg) és a Német
Néprajztanulmányok círníí sorozatot (1943-ig 12 köte t látott napvilágot).
Saját tudományos mííködését több mint 300 cikke és önálló m űve fémjelzi,
amelyek közül némelyek, különösen a nyugat-magyarorszá gi német helynevekre vonatkozó (1932), é lénk vitár váltottak ki. Még na gyobb j el entő
ségű volt mozgalmakat megin d ító tevékenysége. A köve tkező kezdeményezések fűződnek nevéhez: a magyar vallásos nép rajz, melynek célkitűz éseit,
feladatait és módszer ét elsőként hirdette meg , a Foede ra tio Emericana, a
katolikus egyetemi és főis ko la i hallgatók egyesülete, melyet Bitter Illéssel
együtt alapíto ttak (1921), a sze ntgotthárdi apátság archívuma (1933), amely
különösen a Burgenlandra vonatkozó adatokat, iratokat gyűjtötte össz e
(1950-ben a rendek feloszlatásakor nyoma vesze tt), Szent Kristóf Testvérület aut6sok és vízi sportolók számára, Hegyi Sze nt Bernát Társulat a
hegymászók számára, a Bor ostyanos Szent Szűz R cp ül ői a repülők számára, Szerit H ubertusz-mise a vadászoknak, Szent Miklós tiszt elete a kram-
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pusz-kultusz leküzdésére. 1936-ban alapította meg a Magyar Betlehemes
Mozgalmat m űv észi betlehemek készítésére és felállítására, 1946-ban a Fra
Angelico Társaságot néprajzosok, ír ók, zenészek és míívészek számára a
karácsony ünnepének igényesebb megülésére.
1948-ban minden megindokolás nélkül felmentették budapesti egyetemi tanári állásából, 1950-ben Lcuven katolikus egyetemén Belgiumban a
német kultúrtörténet és szellemtudomány vendégprofesszora lett. 1951ben Rómában Zágon Józseffel együtt megalapítja az Academia Catholica
Hungaricat, melynek tudományos kiadv ánysorozata, az "Ars et Scientia"
csak néhány számot ért meg. 1956-ban a nagyszámú magyar fiatal megjelenése mintha új lendületet adott volna különben eléggé mostoha emigráns életének, melynek legszebb napjai szülöföldjén tett látogatásai voltak.
Felsöőrőtt találkozhatott Hermann testvérével és annak lányaival, akik ma
is itt élnek, amint legközelebbi rokonai is. Főleg a flamand vallásos néprajzzal és újólag a karácsonnyal foglalkozott. Egyre jobban elhatalmasodó
betegségeiben csak az egyetem magyar jezsuita tanárával, Muzslay (Muselay) Istvánnal folytatott beszélgetései jelentettek számára felüdülést. 1961
őszén egykori pesti egyetemi tanár barátjához, Burger professzorhoz megy
a würzburgi egyetemi klinikára, ahonnan már nem is tér vissza. Kívánsága
szerint a legközelebbi ciszterci apátság temetőjében, a Nürnbergtől délre
lévő Seligenportenben várja a feltámadást.
Péch Mária
MARCZELL MIHÁLY
Halálának 25. évfordulóján (1988. XII. 6.)
Csallóközben, az ősi esztergomi Iöcgyházmcgyc ter ület én, a dunaszerdahelyi "Fördőgyolcs utcai" bognármcster áldott lelkű asszonya ezt aszöveget
írta imakönyvének első, üres oldalára: ':.4 szűletések rendjében a 8., Miska
fiam szűlctett 1883. augusztus 12-éIl, vas árnap reggel 8 órakor." Megjelent a
földön az az emberpalánta, aki vasárnapi űnn cpiességgel, augusztusi derűvel
kezdette meg életpályáját. - Ezeket jegyezte le Marczell atya a mások biztatására megkezdett, de, sajnos, kidolgozatlanul maradt önéletrajzában.
Komáromi és pozsonyi iskolás évei után a papi életpályára Esztergomban, Budapesten és a bécsi Augustinaeumban (1906-1908) készült fel.
1906-ban szcntelték pappá.
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Iskolai hitoktatási munkáját követőe n 1908-ba n a Regnum Marianum
kongregációnak prézese leli. Elsők k öz őrt látta meg a cse rkészmozgalom
komoly erkölcsi és nemzeti érté ké t. A Regnum keretében 1913-ban megalakította Fecske csapatát, amelynek tagjai felnőttként, családosan is tovább
dolgoztak mint "örcgfecske' gárda tagjai.
Az első világh áború idején , 1916-tól két éven át mint tábori lelkész
fáradhatatlanul és kivételes ernpátiával látta el a haldoklókat és életben
maradókal. A papi érdemkereszt első osztályát kapta meg . Tábori lelkészi
stólájá t számtalan haldokló katona csókolta meg. Végakarata szerint Marczell atyát ezzel a stól ával temeu ük el.
Hazatérve átvette a Regnum cserkészcsapatának Iöparancsnokságát 1918-ig, amikor az esztergomi szeminárium lelkiigazgat6jává nevez ték ki.
Itt teológiai tanárként is rníík őd őtt. 1919-tó1 a pesti Szen t Imre Főiskolai
Kollégiumot igazgatta. Teljes erejével a magyar katoli kus ifjúság szellemi
életé nek kibontakoz ásán munkálkodott. A nehéz id őkben a diáksegélyezés
anyagi támogatásának szintén őrangyalává vált. K ésőbb pedig ada kozó
jóságának egyik visszat é rő szok ásaként említhető, hogy neh ézsor sú kisgyermekek elsőáldozási ru hácskájáról is go ndoskodo tt. Része volt a Katolikus Diákszövetség létrehozásában. Nemzetközi értelemben is előkelő
helyet biztosított a magyar ifjúságnak (l924-es Pax Romana-kongresszus,
1925-ös diákzarándoklattal kapcsolatos bo lognai kongresszus).
Még kollégiumi igazgató korában a Pázmány Pé ter Tudományegyet em
hittudományi karán 1928-ban magán tan ár , majd 1936-ban nyilván os ren des
tanár lett. Két ízben a kar dékánja volt. Előbb az erkölcstani tanszéket
töltött e be, k ésöbb pedig Tóth Tihamér kettős örökébe lépett: az egyetemen mint a lelkipásztorkodástan professzora, a Központi Szemináriumban
1938-ban rektor. Közben 1930-tól az Angolkisasszonyok Tanárk épzőj ének
igazgatója , sze lle mi irányitója, a növendékek rajongott gyóntatója és lelkipás ztora is.
1944-ben, a legnehezebb időkben az érseki biztos i tisztséget látta el
Budapesten. A háború tüzében így beszélt az óvóhely remegő népén ek: "A
civilizáció felfalja lassan önmagát, és visszakényszeríti az embe rt o da, aho nnan a civilizációba elé rkezett: a föld alá , ahol nem marad más szá mára, mint
a Földanya oltalma. Ez a Földanya nem pogány fogalom, Istent példázza
ez is, Istent juttatja eszünkbe, amikor oltalma alá menekszünk, me rt Isten
tartj a tenyerén földünket , az az Isten, aki nélkül senki sem hullh at el
számlálatlanul. Neh éz az Ő igája, nehéz a szcnv edés, de itt a föld alatt, ahol
arra váru nk, hogy segíthcs s ünk, tudnunk kell, hogy a szcnved és nagy értcl128

me az életnek. Az ember kivetk özott mag ából, önmaga ellen fordította
alkotásait, ártatlan ok ra hull a 20. század legnagyobb technikai vívmányából
a pusztít ás, vakon, célt és eszközt nem tekintve. Itt a föld alatt ébredj ünk
rá , hogy jó nekünk, embe rekne k együtt lennünk, egymást segítenünk, hogy
amit az ember az embe r ellen vétett, azt az ember tegye jóvá .. . Ezen a
szereteten épül fel az új világ, és nem a romokon . . ."
A második világhá ború koráról a Teológia későbbi, 1975. évf. 3. számában a "centra listá k", vagyis a központi szeminaristák így emlékeznek
meg: ". . . A háborút tapasztalt, bölcs és higgadt Marczell atya a legnehezebb
helyzetró1 is világos kép et adott, és pontosan közölte magatartásunkra és a
házra vonatkozó rendelkezéseit ... Közismert, hogy Marczell rektor úr sok
men ekültet is befogadott . . . Körülbelül 50-60 személy lehetett köztünk ..
. 1944. december 27-én Marczell atya adta ki a jelszót: ' ti a hősök nemzedéke vagytok' - akik ugyanis mindent kibírnak -, és ezzel megkezdte
velünk a második, az ún. 'pince-fél évet'
Marczell atya nagyon sok élelmet
kapott a városból a lelki gyermekeitől Mi hordtuk szét a beteg papoknak,
sokgyermekes családoknak ... Marczell atya mint a pesti rész érseki
helytartója ünnepi kanonoki ruhájában tiszteletét tette Zemercev szovjet
városparancsnoknál ... Engedélyt és kiutalást kaptunk építőanyagra is . . .
Nagy dolog volt az, hogy a Hittudományi Kar hallgatói a helyükön maradtak. Semmiféle nyomásnak vagy csábításnak nem engedtek, hogy nyugatra
távozzanak. Ebben a Iőérdem az akkori rektort, dr. Marczell Mihály professzort illeti, aki összetartotta a növendékeket . . . Az 1946. évi 'Centralista'
Örökmécs rovatában a papi önzetlenség mélyebb okát Marczell atya tárja
elénk: ' H iába zúzta be a bomba a kórus tet őzet ét, a mi Örökmécsünk már
előbb vándorútra k élt, és a fáspince Hóreb hegyén újra fellobban t az égi
Követ imádására .. . Inn en izzította önfeláldozó testi-lelki életmentő szolgálatra a 'hős i nem zed éket" ...
A dogmatörténésznek indult tudós pedagógust az ék esszólás talen tumával is megáldotta az Úr. Megszámlálhatatlan szentbeszéd , lelkigyakorlat, rckollekci ó, elmélkedő imádság vonzotta híveinek széles körét közelebb Krisztushoz. A Szent István Akadémia tagja, cenzor, több tudományos
és hitbuzgalmi lap szerkesztője volt, de a toll mesterségének egyéni talentumával is rendelkezett. Megjelent főbb míívei: "Az Úr szőlőjében" címíí 10
kötetes liturgikus beszédsorozat, "Kr isztus nyomdokain" (1923) , "A kat olikus nevelés szelleme" (1925), "A kemény parancs" (Koszter atyával, 1928),
"Katolikus erkölcstan", "Neveléstan" (1930), "É rosz és étosz" (1940) , "Wa rd
Mária pedagógiája" (1943). De ki ne ismemé ezeken kívül az ő saját
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biológiai, pszichológiai, nevelői szélesk örü kutatásaira és tapasztalataira
épített 8 kötetes "Bontakozó Élet" c. míívét (1931-1938) , amelyben a papi
n evelő kíséri végig az emberi fejlődés teljes útját minden buktat ójával,
gyötrelmével és (Isten kegyelmével) "ad astra" (a csillagokba) emelő gyógyításával. Ez a sorozat napjainkban is értékes kézikönyve lehet a lelkekben
m élyebbre szántani kíván ó nevelöknek. A kinyomtatott, kiadott műveken
túlmenően legalább 20 kötetre való lelkigyakorlatos, liturgikus, alkalmiünnepi, pedagógiai és egyéb kézirat várja , hogy szintén kiadva betöltse
Istenhez irányító hivatását.
1952-től a világ szemében "remeteként", a rejtekbe is belátó mennyei
Atya tudtával viszont korábbi lendületével és derűjével fáradozott a lelkek
építésén. Csendesen, szinte névtelenül órákat adott és vizsgáztatott a Hittudományi Akadémián, papi és világi lelkigyakorlatokat tartott, szcntbeszédeket mondott, írt, megélhetéséhez nyelvórákat adott, s nem utolsó
sorban a zörgető lelkeknek rendelkezésére állott. Bénító életkörülményei
közepette magát is bátran biztatva hirdette: "Fiaim, most éljük is azt, amit
tanítottunk és írtunk!"

Most, amikor Marczell atya halálának 25. évfordulóját üljük, nem csu pán életállomásainak vázolásával akarunk emlékezni. Néhány gondolatban
lelkét idézzük úgy, olyannak, amilyennel minden kiváló tudományos, szónoki, oktató munkássága mellett is a nevelő, a lelkipásztor, a lelkiatya
szárnyalt magasan sok más hivatott mellett. Vagyunk, akik tudjuk, hogy
önmagáról vallott 1959-ben papoknak adott lelkigyakorlat ában: ". .. Amint
a Mesterró1 ezt olvasod: nagy népsereg követte (Mt 4,25), ugyanezt fogod
észlelni saját életedben is. Örömmel fogod tapasztalni: olyan tömegek
vesznek körül, hogy igaz lesz az az elítélésnek szánt dicsérő ítélés: 'körzete
félelmetes, neve fogalom, és az emberek gyűrűje övezi életét". ("Az Ég
küldetésében fáradozom.") Mi ennek a különlegesen sugaras és mágneses
erőnek a titka? Gyarló embernek szinte lehetetlen megfejtenie. Sejtő megérzéssel lehet csak legalább néhány motívummal jellemezni a szóról szóra
Krisztus evang éliumával élő és dolgozó lelkiatya lényét.
Magáévá tette és megélte a tanítást: "Az Emberfia sem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és váltságul adja életét sokakért. " (Mt 20,28) így fohászkodott minden reggel, és erre tanította tanítványait: "Uram, ha elfogadsz, ma szolgálatodra jelentkezem." Egykori kispap növendéke, akit napjainkban iktattak be kalocsai érsekké, ez alkalommal hálával emlékezve ezt az imát idézte és nyilvánította ki életvitele
vezérmot ívumává. - "A mit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nek em
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teszitek" - hirdeti előre az Úr a végítéletre (Mt 25,40). A hűséges követ
élet cselekedetei méltán sugallták önéletrajzi tervezetének élére: "Központi
gondolatom: a lelkek szolgálata!!! " - Dr . Marczell Mihály apostoli protonotárius, egyetemi rektor minden pozíciójában és rangjában mindenkinek
egyszerűen "Marczell atya" maradt.
Szavaival élve: "sohasem kajmózott el" senkit senkitől; de soha el sem
küldött senkit, akit Isten hozzá irányított. A Szent Imre Kollégiumban és a
szemináriumban nemegyszer éjjel is fogadta a kétségbeesetten kopogtát ókat. Szent Pállal állíthatta, hogy mindenkinek mindene lett osztatlanul.
Birtokolta és egész élete végéig megőrizte azt a dinamikus lendületet,
amellyel mindig a jelent és a jövőt kereste, a múlt jó pillére ire építve.
Eklektikus pedagógiai elveivel - ahogyan az 1967-es kiadású pedagógiai
lexikon jellemzi - minden korosztály számára és minden történelmi adottsághoz szabva mindig feltétlenül a megértő és a problémákat megoldó
lelkipásztor volt. Kicsinyhez, nagyhoz, gyöngéhez és magabiztoshoz egyaránt megtalálta a kulcsot és a módozatot. Nem sokat kérdezett, semmit sem
faggatott; éppen ezért az önként megnyíló lelkekről mindent tudott.
Egy régi kedves megemlékezés során a tréfát értő és szeretö Marczell
atyát "sínigazgatónak" rajzolták meg: ő tanácsokat adott, irányított, kért, de
erőszak nélkül "hosszú pórázon" vezetett. Evangéliumi elveiben saját maga
halálig meg nem alkudott, lelki gyermekeinek lelkiismereti szabad döntéseit azonban nem vette el.
Akinek az vált javára, azzal keményebben beszélt; de ő elsősorban az
elesettek, a szegény nyomorult és bátortalan lelkek gyámola volt. Pozitív
irányú nevelő szellemével egyes paptársainak azt is mondotta: "Ti csak
romboljátok le a rosszat, mi majd felépít jük ajót! " A Központi Szeminárium
földszinti kerengőjében (a ház újjáépítésekor tett szolgálataiért) emelő karokkal örökítették meg Marczell atyát az egyik mennyezeti freskón. Ez a
kép sokunknak a lelkek emelését és újjá épít ését is jelenti ...
Optimista der űj ét a gyóntatószékbe is bevitte. Onnan távozva még a
megtermett vagy élemedett apáca is szárnyalni érezte magát ... Marczell
atya megtanította növendékeit, az ö népét, hogy esti lelkiismeret-vizsgálat kor ne csak a rosszakat keressék magukban, hanem örömmel gyüjtögessék
azokat a jókat is, amiket Isten kegyelmével megvalósítottak. S fohászkodjanak így: "Hálát rebeg a lelkem, ha csak egy kis szolgálatot is tehetett
az életem."
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Marczell atya számára nem volt elég - még a szűkös korlátokba szorított

"remeteéletében" sem - a "szóró kéz "ges ztusa, a sugárzó lélek finom stílusa.
Valami kifejezhetetlenül érzékenyen együttérző, emelni tudó gyeng éd bánásmód jellemezte mindenkor egész élt e tő pedagógiáját. Jézust látta minden embertestv érében. Jóságának mérhetetlenül kiáradó m értékét hálálva,
egy ünnepen a szemináriumban óriási szívszimbólummal köszöntötték kispapjai. De azt ők is tudták, s mi is tudtuk, hogy az igazi hála az evangéliumi
tanítás valóra váltása. Mégpedig nem a mindennapok szürke kötelességteljes ítésével, hanem úgy, ahogyan zord világunkban Marczell atya most is
lelkünkbe muzsikálja: "T udjátok, mi az igazi ünnep? Az, ha hallgatjátok az
' Ú r dalnokának' dalait, és annak nyom án dalosaivá alakítjátok emberi
lelketeket."
Erre, az égi Teremtőhöz kapcsoló kölcsönös szeretetre mondotta Marczell atya 79. szülctésnapján: "így, de csakis így érdemes élni!" Ezért az
életért fordulhatott halála előtt dr. Csaba Margithoz a következőkkel: "H a
tudnám, hogy már csak öt percem van, arra kérném, hogy régi szokásunk
szerint mondja el velem a Te Deumot." Ezért írhatta végrendeletében:
"U tam öröm, mert hazat érek!"És ezért k érhettc, hogy temetésén énekeljük:
"D icsőít Téged, nagy égi Teremtő, a mindens ég nagy szent dala..." Ezt
zengte a Központi Szeminárium kispapkara 1988. december 6-án, amikor
az évfordulón dr. Dankó László kalocsai érsek, a hűséges egykori tanítvány
ünnepi szentmise keretében Marczell atya földi maradványait - édesanyjáéval együtt - a Farkasréti temetöb öl az Egyetem-téri templom kriptájába helyezése kor újra beszentelte.

Hibaigazitás. A Szolgálat 87. számában, a 43. oldalon, a lentről számított
2. sor első két szava helyesen így szól: "triumfálás kís ért és étől."
A 103. oldalon, a három csillag előtti 3. és 2. sorban: "a II . Vatikáni
Zsinat vagy a II. Vatikáni zsinat (sokan írják így - talán könyvcímnek
tekintik ?!)" stb.
A 104. oldalon az utolsó előtti bekezd és elején: "c) Jo gosultnak tűnik"
stb.
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LEVELESLÁDÁNKBÓL
Még gimnazista voltam, am ikor egyik osztá lytársa mon keresztül a Szolgálatot ésa Prugg
Ve rlag meg az OMC könyveit kapni kezdtem . A küldemény mindeddig szüleim címére
é rkezett, és rajtuk keresztül jutott hozzám. Magam 12 éve vagyok immár evangélikus
lelkipásztor. "Az igazságot követvén szeretetben" (Ef 4,15) tartozom Önöknek azzal, hogy
leírjam : Miközben az "ökum enizmus" egyre inkáb b előrehaladott világszerte és Magyarországon is, Isten engem úgy nevelt Szentlelke által, hogy egyre határo zottabbá tett a római
katolicizmus igeellenes, téves tanításaival szemben, mclyek ígyvagy úgyaz Úr Jézus Krisztus
drága személyér és megváltó művét az emberek el őtt elhomályosítják, sőt eltakarják! Igen ,
Önöknek is tartozom azzal a bizonyságtétellel, hogy Jé zus Kriszrushoz nem kell "protekció".
És ahol Megváltó Urunkat az Ő édesanyján vagy más elhunyt szenieken keresztül próbálják
megközelíteni , ott valójában meghazudtolják őt (vö. Mt, 11,28 és Jn 6,37) . .. A leírtakból
kiviláglik, hogy messze nem vagyok a római katol icizmus "szimpatizánsa" (valaha az voltam).
Ha ennek ellenére továbbra is meg tetszenek külden i számomra a Szolgálatot és a könyvrnel l éklcteket, köszönettel veszem. - 1990.VII.10.

A legalacsonyabb nyugdjjb ől élek. Évek óta a lakáshoz vagyok kötve, mivel betegségem
tehetetlenné tesz. Jobb karomat nem tudom használni , balkézzel pötyögtetem a levelet több
részletben. Nem egyedül saját lelkem javára olvasom küldem ényeiket, hanem nagy hasznát
veszem a lelkekkel való foglalkozásomban. A Szentlélek ugyanis mindig küld hozzám lelkeket ,
akik hit nélkül nevelődtek. A kórházban is, itthon is számtalan fiatalt készítettem fel az első
szentáldozásra. -1990.VII.19.

i\"yugdÍjas pedagógus vagyok, egyházközségi leánycserkész-csapatot vezettem a háború
után , amíg lehetett, azután a hűség nehéz évei - most a rácsodálkozás és d icsőítés az Irgalom
felé - három fiú unoka gondja , beteg férj, akit tíz
ítéletet

megsemmisítő okiratot.

e sztendőre

ítéltek ; most kaptuk meg az

-1990.VII.20.

Bocsánatot kérek a késcdelem ért; de aki beteg, s amellett rabszolga is, annak nincs ideje ,
az csak halogat. Küldeményük ad halálos fáradságomhoz egy kis erőt, felüdülést , bátorságot ,
biztatast. -1990.VIII.22.

Bazilita szerzetes bátyám nevében már csak én adhatok választ, és küldök hálás köszönetet azé rt az értékes lelki támogatásért, amelyet bátyám a Szolgálat számaiban és mellékleteiben kapott. Nem kézbesítették minden alkalommal ! Meggyőződésem , hogy ő is törleszt-
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get í Önök felé eme hálaad6sságát, de már az örök hazáb61, ahová költözött. Egykor teol 6gia i
tanár volt Eperjesen, onnan vitték börtönbe, utána itt élt kegydíjask ént. Reh abili tálását má r
csak Isten országában kapta meg. Én is Nagy Szent Bazil rendjének tagja vagyok , magya r
állampolgár, bazil ita

nővér.

- Csehország. 1990.VII .24.

Férjemmel együtt négy gyermekünket neveljük. Férjem főiskolai docens; én kön yvtáros
vagyok, de jelenleg méltányossági gyesen vagyok itthon, nevelern 12 és II é ves fiaink at , 7 és
4 éves kislányainkat . A család anyagi helyzetén szerettem volna lendíteni, amikor tavaly őssze l
belevágtam egyvállalkozásba, amit itthon a család napirendjéhezalkalmazkodva tudtam volna
végezni. Sajnos, minden

előzetes

körültekint ésern ellenére nagyon csun yán becsaptak. Ezt

csak azért írom le, hogy ha esetleg imádkoznak olvasóik ért. egy picit fohászkodjanak é rt ünk
is, hogy valahogy ki tudjak mászni

ebből

Szelgálatot és a könyveket a 81. számt61

az

ügyből

kezdődően

a

lehető

legkevesebb rafízet ésscl. A

folyamatosan kapjuk. Nagyon tetszik az

egy-egy témakör különb öz ó szempontokb61 val6 körüljárása, ígya szivárvány színeit képviselő
- egyébként

nagyszerű - szerzők

együttesen valahogy a Fényt képviselik olvas6ik szám ára .

Már a két nagy gyermek is forgatja a Szolgálatot, s a nagyobbik a Szerzetesek

cím ű

k önyvmellékletei le sem tette mindaddig, míg ki nem olvasta. -1990.VII.26.

Néhány éve írtam a Szolgálat címére. Jeleztem, hogy egyik paptestv érern meghalt , a más ik
kilépett. Magyarul írtam, de nem kaptam választ. Van itt viszont két másik magyar pap, és én
a két többletpéldányt nekik adom át . Együ..tük 78 éves , a másik SS, én magam 75 éves. Nagyon
hálásan köszönjük, hogy annyi éve kapjuk a Szolgálatot A

főváros

neve már 28 éve nem

Ciudad Trujillo, hanem megint Santo Domingo. - Dominikai Köztársaság, 1990. IX. 10.

Háztartást vezető há ziasszony vagyok ; a gyermekeim is nálunk étkeznek. Nap i munkám
mellett hitközségi

pénzbeszedő

is vagyok, és zarándoklatokat szervezek. Jelenleg tám ogatni

nem tudom küldem ényeiket; nagyon szorítanak bennünket az árak. Amennyiben an yagi
nehézségeik lennének, nem haragszom érte, ha nekem már nem tudj ák külden i e kedves
olvasnival6kat; biztos vannak nálam értékesebb olvas6ik. -1990.IX.lO.

Rokkant nyugdíjas vagyok. Gondozásra szorulok, az utcán is csak segítséggel tudok kö zlekedni, mert tol6kocsimat nem bírom magam hajtani. Ugyanakkor sok fiatall al foglalkozom.
Apostoli munkámat nagyban segítik értékes könyveik és a Szolgálat. -1990.IX.11.
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A péter-páli szám valahol elkallódott, nem kaptam meg. Örülök, hogy alkalmam van
továbbra is kérni a Szolgálatot. Sokat segítenek vele nekünk, lelkipásztoroknak, s általunk
népünkön is. - Vajdaság, 1990.IX.12.

Kiadványaikat nemcsak én olvasom, hanem barátaim is. Éselsősotban baromgyermekem
k őz ül

a legkisebbik, 33 éves fiam , aki az elmúlt hónapban jelentette be, hogy pap lesz.

Felvett ék, és a jövő héten kezdi a szemináriumot. Eddig építészmérnökként dolgozott. -

1990.IX.13.

Talán tetszettek értesülni. hogy Zaire-ban nem volt nyugodt helyzet az utóbbi hónapokban. A postaközlekedés sem volt pon tos. Személyesen nekünk az életmód nem változott.

Én mindiga régi munkahelyemen vagyok Kambovc-ban, Ilona nővérhalála óta egyedül vagyok
magyar a környéken. Hálás vagyok a Szolgálatén meg a többi jó könyvekén meg adományokén. - Karácsony Petronelle

nővér, 1990.IX.16.

Nagy örömmel olvasom mindig és várom a Szolgálat újabb számát. Nagyon köszönöm az
eddig k üld ött számokat, a könyvmellékleteket! A Pázmány Péter Hittudományi Akadémia
levelező tagozatát és a hitoktatóképzőt (3 + l évet) fejezem be az idén . És már egy iskolában

tanítok is hittant. 57 éves, nyugdíjas, matematika-fizika szakos tanárvagyok. Fiatal pedagógus
korern óta Jézus szerétetével foglalkoztam a gyerekekkel és apostolkodtarn -1990.IX.16.

Mindig örömmel veszem ki küldern ényüket a postaládából. Nagyon segítenek; sok
kérdésre választ találok bennük. Még nem voltam külföldön; nem szerezhettem be még a
legszükségesebb lelki könyveket sem . A Szolgálatban megtalálom azt, amit keresek. Mindig
szerettem életrajzokat olvasni , tanulni mások tapasztalataiból. Mint lelkipásztor érdeklődéssel

hallgatom

idősebb

papok

élett őrténcteit,

olvasom az elhunyt papok

életéről,

munkájáról szóló beszámolókat. Nem jegyzem meg, mit honnan tanultam; de valamikor
felhasználom - Erdély, 1990.IX.17.

Én már teológus korom óta, de az is lehet, hogy már kisszeminarista kerern óta kapom
a Szolgálatot szüleim címén. Mikor 1977-ben pappá szenteltek, hagytam, hogy továbbra is az
otthoni címre érkezzen. mert nem láttam értelmesnek, hogyátírassam káplán i helyeim címére;
jó néhány egyházközségben

működtem

segédlelkészként. 1986 óta vagyok az itt elhunyt

plébános utóda. Most kérem, hogya neki szóló példányt ítják át az én nevemre; szüleim címére
tennészetesen nem kell küldeni. - Vajdaság, 1990.IX.18.
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Végtelenül sajnálom, 56t még szégyellern is, hogy ajándékba kell kérnem kiadványaikat.
79 éves vagyok ; nem tudom, mennyi van még számomra

előírva;

rnindenesetre hálás

köszönencl veszem, ha megtisztelnek a küldeménnyel. Ha pedig már nem leszek, arról a
lányom vagy unokám (mert velük együtt élek) értesíteni fogják Önöket. Imaimmal igyekszem
a számlám kiegyenlíteni. -1990.lX.19.

Bizonyos. hogy rossz levélíró és jó olvasó vagyok. De némely "okájaim" vannak rá.
Vasárnaponként és ünnepeken általában 4-5 misét mondok, persze

szükségből. Hétközben

4 napon 6-6 hinauórám van, 1 napon 4; ez összesen 28. Meg ami a 4 falummaljár: építkezés,
tatarozás, egyéb dolgok. Annak idején már Marosi atyának is megírtam, és most megismétlem:
intenciókat szívesen vállalek. Mindig örömmel forgattam a lapot, a rnellékleteit, és kérném
ezután is. Külön öröm és megelégedés számomra, hogy a Szolgálat, a Mérleg és A Szív talpon
és "szinten" van a burjánzó sok "gomba" szezonjában. -199O.IX.20.

Nagyon sokat jelent nekem a Szolgálat. A nehéz időkben még csak ha hébe-hóba is jÖII,
felszínen tartott bennünket. Most pedig rendszerességével egyszer s mindenkorra bekapcsolhat bennünket a nagy szellemi v érkeringésbe. - Erdély, 199O.lX.26.

A péter-páli számban a legnagyobb örömet Barna Gábor cikke okozta. Több mint
félszázados kapcsolatom van a családjával: nagyanyja tanítónénim volt; anyjához gyerekkori
barátság fűz még ma is; Gábort pedig évekig tamtottam zongorázni. -1990.lX.26.

A jó lsten segítségével már 89 éves vagyok, és még mindig dolgozom. A Ferenc-rendi
szerzetesek Szűz Máriáról nevezell provinciajéhoz tartozom. Már 57 éve, hogy Egyiptomban
vagyok; jelenleg a szentföldi misszió kereteiben dolgozom. - 1990.lX.27.

Két hete megkezd tük az iskolai hitoktatást. Egyházközségiink területén 5 iskola van, és
ezekből

1300 gyermek jelentkezett, Igen örülünk neki - csak aztán a gondunk is

megn ő

vckedctt: kevés a képzeli és rátermett hitoktató. Nálunk csak a káplán úr tanít (a plébános
úr beteges, és az építkezések miatt igen elfoglalt), és mellette hat világi. Nagyon igyekszünk!
Reméljük, lsten megáldja munkánkat. Az iskolaigazgatók többségükben készséggel fogadtak
rninket; de sajnos, van egy iskolánk, ahol

érezhető a

szándékos rosszindulat, akadékoskodás

és ellenszenv. Mindegy: oda is szerctettcl megyiink, és reméljük, gyermekeink majd bizonyítanak, s meggyőzik az elfogultakat, hogy hittanőrán csak olyat tanulnak, ami hasznára válik
önmaguknak és egész környezet üknek. -199O.lX.28. (A levél írója fényképet is mellékelt , 16
óvodás képét. ezzel a megjegyzéssel: Apró kis fohászait küldi az 1989-90-es hillanos csoport.)
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Hát nekem nem a legjobban megy az édes magyar nyelv. Itt egyetlen egy magyar sincs,
de még más k ülfőldi sem . A rendünkből egész Indiában egyedül vagyok magyar. Itt a szegény
bennszülött nép között működünk. Mi IB kisebb vagy nagyobb falvakat szolgálunk. Apostolkodásunk nevelés és beteg épolas. Van itt egy kis "mini"·kórházunk. Nálunk nincs kivétel:
egyformán segítünk katolikus és nem katolikus szem élyeken. Tiszteletben tartanak benn ünket. Az iskoláinkban ezren felül van a diákjaink száma, fiúk és lányok. Vannak kis árvák is
nálunk.Az "Action AID" program Londonból segélyt küld a nélkülöző gyermekeink számára.
Jószívű

honfitársaink külföldről komoly segítséget küldöttek, így tudtuk az iskolákat és a
kórházakat felépíteni. A komoly műtétre szorulókatelviszi a mentőnk a közeli nagy kórházba,

amelyet a Keresztes Nővérek vezetnek. Úgy emlékszem rá, hogy Magyarországon valami 14
házuk volt a régi időkben. - Ma volt az új termés ünnepe. Szentmise előtt volt egy hosszú
körmenet; feldíszített kosarakban vitték a fejükön az új rizst, olajat, zöldséget, szebbnél szebb
virágokat a mezőkről. Az énekek is a termésről szólnak. Gyönyörű látványvolt az egész. Még
a kisgyermekek is érezték az ünnep örömét, mert tapsoltak, énekeltek a maguk módján. India, Bihar állam, 1990.IX.30.

Elnézést kérek a "süket" fülekért. Köszönöm, hogy több mint tíz éven át rendszeresen
megküldték számomra a folyóiratot s a nem kevésbé értékes könyveket Köszönöm az eddigi
ingyen szolgáltatást; a továbbiakban is nagyon szívesen várom a példányokat. Szeretnék
hozzájárulást fizetni, anyagi erőnkhöz mérten. Régi címemben ugyan pici hibák voltak; de
rendszeresen megérkezett szüleim lakására. Azóta az én nevem és eímem is megváltozott;
férjhez mentem, negyedik gyermekem fog születni tavaszra. Most egy házban és egy közösségben lakom barátaimmal és testvéreimmel. Bátyám is szereme kapni a Szolgálatból, illetve
a könyvekből. Címünk ugyanaz; nem véletlen elírás tehát, hogy három hasonló nevet tartanak
számon azonos címen. - 199O.X.1.

Szcrzetcs

nővér

vagyok és nyugdíjas, 25

nővér

tartozik a körzetembe. A Szolgálatot

körbeadjuk; ezért nagyon megköszönjük, ha továbbra is megkaphatjuk. -1990.XA .

Hála a jó Istennek, a helyzet változóban van itthon, mint ahogy azt Önök is tudják . Világi
testvérek kapcsolódnak be a lelkipásztori munkába, egyre többen. A mostani iskolaév
kezdetén a mi plébániánkon tíz hitoktató kezdte meg a rendszeres munkát. Néhányuknál a
képzést közben kell végezni; a lelki szinten való foglalkozást, képzést pedig mindnyájan
igénylik. Ezért szeretném kérni Önöket, hogy a Szolgálatból és a könyvből, melya folyóirattal
együtt rendszeresen megjelenik, a nevemre ezentúl kettő helyett három példányt legyenek
kedvesek k ülden i, Ezenkívül pedig kérem, hogy a következőkben plébániánk címére is
tessenek egy példányt küldeni. - 1990.x.6.
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A címjegyzékükben

szereplő

címem 13 éve megszünt; azóta már az ötödik szolgálati

helyemen vagyok. így az Önök küldeményei elég körülményesen jutnak el hozzám, bár az
elmúlt 13 évben többször is jeleztem címei m változását. Rcrnélcrn, hogy a továbbiakban ez
már nem oko z gondot. - 1990.X.8.

Tudatom Önökkel, hogy Édesanyám 1988. május 6-án meghalt. Én együtt éltem Édesa ny:ímmal. Én is vallásos vagyok ; minden vasárnap részt veszek családommal a 9 órás
szeru misén. Amennyiben nem okoz neh ézs éget. és továbbra is tudnák küldeni a Szolgálat
címü lapot, köszönette l elfogadnánk. Az eddigi küldeményeket kösz ön örn, Édesanyám
nevében is. - l 990.X.lO.

Ötödik gyermekem, 19 éves leán yom most a nyár végén hirtelen meghalt. Ennek a
szo mo rú eseménynek váratlan és számtalan inté znivalói hátráltattakabban, hogy válaszoljak.
Küldem ényeiket nagy lelki haszonnal forgatom én és népes családom, és mivel tanárember
vag yok, számtalan tanítványom is. Talán javamra írható, hogymagam is "Szolgálatban" vagyok
és voltam, amik or az ifjúság hitbéli neveléséért 3 112év börtönt róllak ki rám . - 1990.X.lO.

Saját pléb ániámon tanítok hittant , nem a rég i gimnáziumomban, ahol szerenern volna .
Óvodás és elsőosztályos gyermekekkel foglalkozom , nagyon nagy élmény; eszembe jutnak
Jézus szavai , amelyeket a gyermekekről mondott. Közben teológiát tanulok, dolgozom, illhon
a háztartás. A 87. szám

első

cikke külön ajándék számomra (12. oldal: Lillera gesta docet

. . .); tanulmányaimban nagy segítség. Sokan vannak köz öttünk egész elkötelezettek: alázatuk,
szc retet ük példa; sokszor úgy érezzük, mintha lelkigyak orlaton lennénk. Krisztus Titokzatos

Test e él, vérkeringése lüktet; gazdagodunk és gazdagítj uk egymást. - l 990.XI.1.

Nagyon szeretn érn, hogy megrendelhessem a Szolgálat c. egyházi folyóiratot . Nagy
nehézséget jelent azonban a vételár folyósítása. Kérném közölni: nem volna-e lehetséges
misestipendiummal kiegyenl íteni az ellenértéket? - Erdély, 1990.XI .18.

Véletlenül beszéltem egyszer egy papnak a közölt cikkekről; az volt a megjegyzése: nem
papoknak szó l, csa k maguknak. - Most már lehetne mindent csinálni, a rendszer nem
ellenkezik; de a gyermekek nem szer étnek szenimisére járni, a

szülők

ink ább a televízió elé

küld ik a gyermekeket. Egy jól tanuló kislány nem vállalta el a karácsonyi vcrsmondást a
templomban, mert ó t ugyan elengedné k hazulr ól, de a szü lei nem járnak templomba. Azóta
má r tudom: nincsenek megesküdve a sz üló k se m. Hi ába. az otthon vará zsa a legn agyobb az
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élet ben, akkor is, ha bal ul sikerül. - Elszo morító ilyen kis faluban : van háromfajta templom,
de papj a egynek sincs, íf!;f a hívek Iátsza tke resz ré nyck! - 1990.XII .26.

Föpásztoraink lelkigyakorlata (nov. 19-23)
("Szem Gel/ért" lelkigyakorlatos otthonunk értesítöje barátainknak, Iv,
1990, 4. szám, 4. oldal)

(...) Történelmünk során sokféle ügyben - jóban és bajban - találkoztak
a magya r főpásztorok. J öttek bandériumok élé n mint honvédő hadvezérek;
jöttek termésügyeket intézni mint birtokosok (vö. Mt 25,19); jöttek politizálni mint királyi főemberek vagy felsőházi tagok; arról azonban nem tud a
történelem, hogy közös lelkigyakorlat hozta volna össze a legfőbb lelki
vezet őket. Találtak ugyanis bőven rn ódot arra, hogy a rangnak megfelelően
"magá n úton" végezzék cl a szokásos lelkigyakorlatukat, esetleg papjaik élén
főpásztori tekintéllyel. (. . .)
Püspökkarunk elnöke, dr. Seregély István egri érsek úr meghívta közös
lelkigyakorlatra országunk összes főpásztorát, továbbá a külföld őn, illetve
a Kárpát-medence többi országában m íík öd ő, de magyarul is beszélő püspököket. Így jöttek el Gyulafehérvár, Temesvár, Nagyvárad, Szatmár, Szabadka, Nagyszombat, Rozsnyó megyés, illetve seg édp üspökei, valamint
Kárpátaljáról egy görög katolikus mcgyés és két segédpüspök.
A négy szép lelkigyakorlatos napot szinte egészen kitöltötte az imádság;
de sor került egymás gondjainak megosztására is - a fórumtalálkozások
keretében.
A k ü lső sze mlé lő az t gond olha tná, hogy egy főpásztori lelkigyakorlat
könnyíthet a szokásos napirendi kereteken . Itt ennek ellenkezője történt.
A négy elmélkedésen és a szentmise homíliáj án kívül ott szerepelt a napirendben a közös szcntolvas ó, a keresztút, a szentségimádási óra (az utolsó
napon) , de nem maradtak ki a papi zsolozsma reggeli, délutáni és esti hór ái
sem.
Éreztük, ho gy ez a csodálat os találkozás nagy lép ést jelentett a testvéri
érzés kialakításáb an és elm élyítéséb en is. (. ..)
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KÖNYVSZEMLE
Szabó Ferenc, SJ. A teológus Pázmány. A grazi "theologia scholastica'
Pázmány művében. Róma 1990. METEM-könyvek 1. (365 oldal).
A szerz6 példásan követi a tudományos szellemtörténetírás struktúráját és módszerét.
A forrásmunkák és felhasznált irodalom pontos és kiegészít6 felsorolását Pázmány korának
és szellemközösségének, nevezetesen Szt. Tamásnak és a skolasztikus teológiájának bemutatása követi, A

mű

második fejezete ismerteti a grazi teológiatanár, Pázmány nézeteit az

emberi esclekvés erkölcsiségéról. a hit, a remény és a szeretet isteni erényeiról. valamint az
igazságról ,jogról és vallásosságr6l, a megtestes ül ésról ésa szentségekról. A negyedik részben
P. Szabó tárgyalja Pázmány római cenzúraügyét, végül egy kitekint ésben. a teológia egyik
legnehezebb kérdésében, a hitelemzés, a "hiszek, mert hiszek" circulus vitiosus vitájában ad
eligazítást olvasóinak a

későbbi

teológia fejl6dése fényében.

Figyelemre méltó, hogy a XVl-XVlI. századfordulón tanító Pázmány hitmagyarázata
közelebb van a II. vatikáni zsinat

hitről

szóló tanához, mint a 20. század eleji, úgynevezett

innsbrucki iskola (Stentrup F. A., Stuffler J., Mitzka F.) tanítása, a hit "racionális" kifejtése.
Pázmány és Decker grazi vitájának, valamint a molinista és kongruista vitáknak bernutatásában különöse n kitűnik P. Szabó teológiai jártassága és világos, vonzó magyar stflusa, A
vitákban Pázmány mint Szent Tamást és az egyházi zsinatokat jól ismer6 teológiai tanár, a
merevszéls6ségeket kerül6, középutat kedve 16tudós (271. oldal) és engedelmes jezsuita (327.
oldal) áll elénk. Érdekes, hogy Pázmány tétele, mely szerint az emberi te rmészet ugyan képes,
de valójában sohasem tesz erkölcsileg jó cselekedetet természetfölötti segítség nélkül (lásd
272. oldal), fellelhet6 XII. Pius Humani generis

kezdetű enciklikájában,

amikor a pápa azt

állítja. hogy a természetfeletti kinyilatkoztatás hasonló értelemben szükséges, hogy a mai
világban él6 ember Istent mint személyt el ismerje (DS 3875).
A szokásos könyvisme rtetés keretét túllépve egy-két sajátos megjegyzés is rendjé n való
P. Szabó könyvével kapcsolatban. Mind a szerz6ben, mind a műben van valami rendkívüli. A
szerz6t

illetően

figyelemre mélt ó, hogy - mint a vatikáni rádió magyar adásának vezet ője és

impozáns irodalmi

művek

sorozatának szerz6je és kiadója - id6t talált egy XVl. századi

magyar ember skolasztikus traktátusának ismertetésére. És ez utóbbiban van a könyv
rendkívülisége. Ha

későn

is.de nekünk, magyaroknak isvan egy szerz6n k, akinek skolasztikus

latin traktátusát ismerjük, amelybe most magyar nyelven isbepiIlantást nyerhetünk. Pázmány
még benne éltésjól ismerte az Egyház azon korszakát, amely éppen akkorkezdödött, amikor
a magyar nép belépett a keresztény európai közösségbe. és amelynek évezredfordulói érett
gyümölcse éppen a II. vatikáni zsinat lett. Ugyanis ez volt az a korszak, amely a keresztény
első

évezred auctoritas-a, múlt tekintélye mellett, elismerte a ratio, az ész jogát, és ezzel

kezdetét vette a hit és ész, konkrétabban a hit és világ dialógusa (cf. "L'Apologctica ne lia
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Chiesa Occidentale dal Periodo C1assico dalia Seolastica alJ'lniz io della Riforma (saec . XII/XV)" : Enciclopedia di Teologia Fondamentale, I, 1987, Torino: Marietti, pp. 249-2 74.).
A skolasztika, amelyet a Iclvil ágosodas rosszindulattal próbált megítélni, az emberi
gondolkodás egy értékes mozzanata, és korunk teológiai
tele. Nern véletlen, hogy a II. vatikán i zsinat

vezető

fejlőd ésének

elvitathatatlan Ielt é-

teol ógusai, mint pl. Rahner, Congar stb .

a skolasztika nagy mesterei voltak. Amíga mai spanyol, francia , német ésolasz nyelvterületek
bővelkednek

skolasztikusokban, a magyar filozófia és teol ógia történetéból nagyon is

hiányo znak a köz épkor magyar skolasztikusai. Ez annál is inkább hiányolhat ó, rncrt ez az id ő
volt a magyar történelem

legkiemelkedőbbkorszaka, amely

Mátyás király halálával zárult Ie.

De éppen ebbe a korba nyúlikvissza Pázmánygrazi skolasztikus teológiai traktátusa.A magyar
filozófia és a magyar teológia ilyen régi gyökereinek felkutatását tekinti a Magyar Egyház.
történeti Enciklopédia Munkaközösség egyik feladatának. Ezért különös
P. Szabó a skolasatikus teológus Pázmányt

ismertető

jelentőségű,

hogy

könyve lett a MErEM·könyvek induló

sorozatának első kötete. Márnyomdában van a METEM·könyvek második kötete is,Selymes
műve

Lás zló Szilveszter OSB és Várszegi Imre Asztrik OSB

két pannonhalmi

főapátról,

Kruesz Krizosztom Jánosról és Kelemen Krizosztomról.
Amint a mai magyar filozófiát, úgy a mai magyar teológiát sem lehet mélyrehatóan
kiért ékélni a magyar gondolkodás gyökereinek feltárása nélkül. És ebben P. Szabó könyve
egy igen jelentős lépés. Ezért kívánatos lenne, hogy ne csak a magyar szemináriumok. hanem
a magyar filozófiai fakultások könyvtáraiban is ott legyen egy rendkívüli
könyve . A magyar filozófiát és a magyar szisztcmatikus teológiát
hasznos olvasmány. Magyarországon

megrendelhető:

Pannonhalmi

szerző

rendkívüli

kedvelőknek

egyaránt

Főapátság,

Levéltár.

METEM. Pannonhalma, Vár 1. 9090. Külfóldön a szerzőnél: R P. Szabó Ferenc S.J., Via dei
Penitenzieri 20. 1-00193, Roma, Italy.

Horváth Tibor

Hevenesi J ános:Akit keresztűlszúrtak. Kiadta a Jézus Társasága Magyar
Rendtartománya a Szcnt Gellért Egyházi Kiadó közremííködés évcl. h.n.,
1990.193 o.
A II. vatikáni zsinat után felmerülhetett egyesekben a gondolat, hogy minden

előzetes

áhítatforma idejét m últa, rnivcl a zsina t sürgeti a megújulást, a lényeges pontokra való
visszatérést. Téves lenne azonban azt gondolni, hogy ezzel elvetette az évszázadok folyamán
felhalmozott kincseket. Például a papi nevelésről hozott határozatban olvashatjuk: "Nagyon
lelkükre kell kötni [ti. a kispapoknak] az egyház tiszteletreméltó szokása által ajánlott
á híta tgyako rlato kat." (Optatam totius 8.) Attól ó v, nehogy csak érzelmi vallásosságot táp.
láljunk a szeminaristákba. A legfontosabb az, hogy "tanuljanak meg a növendékek az
evangélium szelleme szerint élni".
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Aki lelkiéletét Jézus Szívének tiszteletére összpontosítja, az biztosan a zsinat szellemében
jár el. Egyrészt valóban a lényegesre irányítja tekintetér: a megtestesülés. megváltás, a
háromságos egy Isten titkaira. Jézus Szfve ezeket tárja elénk. Másrészt merít a középkortól
egyre

szélesedő

és

mélyülő

"áhítatforma"

gyakorlati megvalósításában. Innét

érthető,

kincseiből,

amelyek segíthetik jófeltételeinek

hogy nemcsak komoly teológusok, mint Karl

Rahner, egész életükön keresztül fontosnak tartották Jézus Szívének bensőséges tiszteletét,
hanem II. János Pál pápa is hangsúlyozta: "A Jézus Szfve tisztelete a lényegre

menő lelkiség."

(15. o.)
Hevenesi könyve hasonlótáv!atban készült.

Első

fele a tanbeli alapokat rakja le.

Erősen

támaszkodik XII. Piusznak még ma is aktuális, Haurictis aquas kezdetű enciklikájára. Ennek
nyomán

jelentős

szerepet kap a könyvben a szentírási szövegek

megfelelő

értelmezése,

valamint modern szerzők fejtegetései. Átveszi Karl Rahncr meglátását, aki szerint Jézus Szíve
"rcálszimbólum", valós jelkép. Benne az isteni szerétet valósággá vált, "megtestesült" (16. o.) .
Megfelel a napjainkban felvetett nehézségekre is: Egyáltalán szükséges-e még a Jézus Szfvctisztelet, nem fontosabb az "igazságosság érvényesítése"?
A

szerző

feltételezésében (38-42.) többek között II. János Pált idézi: "A Jézus Szíve-

tisztelet annyira megfelel a kor elvárasainak mint még soha." Ezért Hevenesi kiemeli, hogy
"ami újnak

tűnik,

szerint ezt a
"együttérző

az nem a kultusz megváltozását jelenti, hanem fejlödés ét". Véleményünk

fejlődést

- újabb kiadás

esct éri -

még inkább ki lehetne domborítani az

engesztelésr-nél, ha jobban rávilágítunk arra, hogy az engesztelés egymás iránti

felelősségtudatunk Isten előtti kifejezője

is. Korszeru a Jézus Szíve-tiszteletben sürgetett

felajánlás összekapcsolása a keresztségi fogadalom megújításával (68. o.),
A könyv második részében gazdag és változatos anyagot talál a lelkipásztor, aki el akarja
mélyíteni vagy fel akarja újítani hívei körében Jézus Szívének tiszteletét. Külön is felhívjuk
az

érdeklődők

figyeimét R Gutzwiller professzornak a Jézus Szíve-litánia fohászaihoz írt

magyarázataira, valamint a hívek könyörgéseinek II változatára.
Hevenesi könyve hézagpótló a magyar katolikus irodalomban.

Péteri András

Dr. Pirigyi István:A magyarországigörögkatolikusok története I-II. Nyíregyháza, 1990. - 191 és 247 oldal. - A Görögkatolikus Hittudományi
Főiskola kiadása.
Dr. Pirigyi István teológiai tanár 1982-ben adta ki

első,

hézagpótló egyháztörténeti

munkáját "A görögkatolikus magyarság t ört énete" címen, amely a magyar görög katetikus
egyház múltját mutatta be. Mostani munkája tartalmazza az
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első

kiadás minden

jelentős

eredményét; de kiegészítette azt a történelmi Magyarország területén keletkezett többi görög
katolikus egyházmegye történetével , és

kibővítette

újabb levéltári kutatásokkal.

Ismertetésünk rendhagyó módon inkább néhány szempon tot kíván nyújtani ahhoz, miért
érdemes tanulmányozni ezt a rendkívülolvasmányosan megírt t örténelemk önyvet.
A

mű

figyelmes olvasása hozzásegíthet mindnyájunkat - hazánk görög katetikus közös-

ségei történetének bemutatásával - jelenlegi helyzetük meg ért éséhez. A könyv tudományos
alapossággal elemzi a keleti kereszténység kapcsolatait a hazánkban többségben

élő

latin

kereszténységgel, és bemutatja, milyen korlátozást jelentett ez a görög katolikus egyház
kibontakozásának az

első

évszázadokban, a

különböző

történelmi

tényezők miatt.

A t örté-

nelem elfogulatlan vizsgálata, amihez hozzásegít Pirigyi István könyve, azt is szemlélteti, hogy
ezek a korlátozások az önálló vezetés nélküli görög katetikus rétegeket az ortodoxia felé
terelték. és

elősegítették

asszimilációjukat a latin

beolvadásukat az ott

szertartásű

erősödő

nemzetiségekbe. illetve

másfelől

t öbbségbe. ami rossz fényt vetett az uniós törekvésekre,

sezt ki is használta a maga javára az utóbbi évtizedekben határainkon túlvégbement erőszakos
reortodoxizáció. Arra csak a legutóbbi 1-2 évben végbe ment események adtak világos választ,
milyen

erősek

a görögkatolik-usság gyökerei nemcsak a magyarságban, de a nemzetiségekben

is, és milyen figyelmet,
való

hűségéért

sőt csodálatot érdemel az a hősies áldozat ,amely

a katolikus Egyházhoz

ilyen magas "árat" volt képes fizetni nemcsak az elmúlt 40 évben, de jóval

korábban is, a hátrányos helyzet évszázada iban . Amit Pirigyi István könyve
az önvizsgálatra késztet, amely segít levetni a régi

előítéleteket,

mindebből

feltár,

és új alapokra építeni a zsinat

szellemében a görög katolikus egyházzal való kapcsolatot hazánkban és területi határain túl
egyaránt. A történelem az élet tanítómesterének bizonyul olyan vonatkozásban is, hogy a
létért való küzdelem és a

fejlődés

milyen problémák elé állította a múltban a görög-

katolikusságot, milyen megoldások előremutatók az önállósulás útján. A saját

jövőjét építő

görög katolikus egyház, Pirigyi tanár úr könyvét felhasználva , a múlt tapasztalatait összegezheti jövője építésében.
Természetesen ez a könyv, bár 1990-ben jelent meg , magán hordozza a hoss zú átfutás
következményeit a nyomdába jutástól a megjelenésig. A könyv még nem adhat
áttekintést dr. Timkó Imre megyéspüspök kormányzása

időszakáról,

mérlegelő

1988 tavaszán bekö-

vetkezett halála ellenére. S nem tesz említést dr. Keresztes Szilárd megyespüspök immár két
éves megyéspüspöki szolgálatának új vonásairól sem: hogyan sikerült kapcsolatot teremtenie
a határokon túli görög katolikus főpásztorokkal, részt vennie az ottani püspökszenteléseken;
hogyan ünnepelte a Hittudományi

Főiskola

Nyíregyházán 40 éves fennállását azzal , hogy

megnyitotta ajtait szlovákiai és kárpátaljai teológusok
baziliták Máriapócson okt.

l-től

Szerétnénk remélni, hogy a szematya
katolik-usainak figyeimét az itt

előtt

is; hogyan foglalhatják el a

monostoruk egy részét (a többi szociális otthon maradt).
közelgő magyarországi

működő

látogatása felébreszti hazánk

görög katolikus egyház iránt, és hozzásegíti - a

történelmi múlt jobb isme retében, annak egyoldalúságát kiküszöbölve - egy ökumenikusan
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is pozitív és valóban katolikus testvériséget

t ükröző együttműködés

kiépítéséhez. A tör-

ténelem ismerete erre ösztönözhet, s ha ehhez hozzájárul az elmúlt 40 évi görög katolikus
helytállás részletesbemutalása határainkon belülés határainkon túl

is,akkorezazérdekl ődés

a megbecsülés elmélyítés éhez is vezethet.

Hollós János

Teleki Béla : Övodásunk a családban. Szent Gellért, Szeged 1990, 134 o.
A

szerző

gyermeknevelési sorozatának harmadik kötetét vehetjük kezünkbe, amely az

óvodások általános és vallásos nevelését tárgyalja. Ismerteti az óvodások

fejlődésének útját.

Beszél az életkorukhoz szabott igazságokról. Tárgyalja a játszás és tanulás kapcsolatát. Végül
e gyermek nevelésének néhány módszerét muratja be, melyek különösen a családban
alkalmazhatók.
Minden lényeges tudnivalóval megismerteti azérdeklődöket,ami hasznosazóvodásokkal
való foglalkozás közben .
A könyvet ajánlhatjuk szülőknekés

óvónőknek. Beszerezhető

a Szent Gellért Kiadónál,

Szegeden. 30 százalékos kedvezményt kaphatnak mindazok, akik több mint 50 példányt
rendelnek. Egyébként is jutányos (60 Ft) a könyv ára.

.Baranyi Imre
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MEGEMLÉKEZÉS P. BORB ÉLY ISTVÁN TEMETÉSI MISÉJÉN
Hamilton, Kanada, 1987. december 2.
Kedves Testvérek!

Egy magyart , egy volt piarista növendéket, egy jezsuitá t, egy papot, egy teológiatanárt ,
egyprovinciálist, egy szónokot,egy történészt,egy szelíd,jóságos,szeretetre méltó öregembert
búcsúztatunk, P. Borbély Istvánt.
P. Borbély 1903. a ugusztus 19-én Vácott született magyarnak, és az is maradt élete utolsó
napjáig. Hazáját mindvégig szerette. Együtt örült, együtt szenvedett népével , sorsa egy volt
nemz etével.
Az

első

világhábo rú korában Vácott piarista diák. Ott teszi magáévá a piarista ideá lt, a

mélyebb, az egyre mélyebb kegyeletes lelkülete tés tudást. Az á hítat és a tudásszomjjelleméhez
tartozott azóta. 1921-ben Érden lép be a jezsuita rendbe. Krisztus szolgálat áb a áll lsten
nagyobb , egyre nagyobb

dicsőségére.

Önt udatos jezsuita lett . Jezsuita hivatását nagyra tartotta. Mindig hitte , hogy jezsuitának
lenni nagykitü ntetés,amely állandó erőfeszítést és áldoza tot jelent. 1931.júl ius 26·án szeniel ik
pappá Innsbruckban, és kezdi el mondani szentmiséit abban a sajátos borbélyi hangnem ben,
amely minden egyes szónak megadja a maga fontosságát ,
emberi szót

könnyelműen ,

jelentőségét.

Sohasem vette az

mert mint pap tudt a, hogy az emberi szó Isten

üd vöz ítő

szavát

közvetíti . Ezért volt P. Borbély szónok a szentmisében és misemondó a szószéken .
1932·ben tanár lesz Szegede n. Egyhivalás, am it magiszterként 1926·ban Kalocsán kezdett
el, és am it folytatott

később

külföldön is, először Olaszországban, Chieriben, majd

1 951·tő)

itt Kanadában: Montréalban, majd Torontóban a Regis College -ban 1968·ig. Mint teológia i
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tanár szere tte a vitát. Éles esze a kérdéseket apró részletekre bontotta, és ezzel hallgatói
türeimét nemegyszer próbára tett e.
Az iskolán kívül P. Borbély mint szónok volt isme retes. Beszéde i lelkesek, de nem
szcnved élyesek, Nem gyújt, inkább tanít, ismere tet közö!. Nem a szenvedély, de a tudás hevít.

Számára a beszéd szinte mámorító, feledteti vele az
csupá n szónoki gesztus, minden

időtudat

id őt.

Az órára nézés ilyenkor számára

nélkü!.

A tan ítást abba hagyva idejét tö rténeti kutatással tö lti. Hazájának és rendjéne k szeretete
készteti erre addig, míg 1977-ben agyvérzést nem kap, a mely aztá n fokozatosan építi le
beszélőképességét. Egy-két évig hosszabb -rövidebb au tókirándulás alkalmával félórába,
majd egy egész órába kerül, míg kettőnkne k közösen sikerül áttö rni a válaszfalat , amely
tud atát és beszél6"képességét vágta ketté, hogy egy rövid i dőre eszmecseré t folytathassunk.
De ez nern tartott sokáig. Egynapon a válaszfal át ha to lhatatlan lett , és P. Borbélyt véglegesen
foglyává tette . Azóta titok maradt számunkra, hogy mi mcnt végbe P. Borb ély lelke mélyén ,
hogy mennyit látott, ismert meg bel ől ünk, látogatóiból. A mit mi látt unk be l őle , és amit el
tudtunk róla mondani, az a

következő:

egy moso lygó, szelíd, jóságos , néma, öreg szerzetes

pap .

És ez a mosolygó, szelíd, jóságos, néma ö reg szerz etes pap volt az, aki mint a magyar
jezsuita rendtartomány főnöke, engem 1946. jún ius 28-án felvett a Jé zus Társaságba. P.
Dorbélynak mint a magyar jezsuita rendtarto mány egykori provin ciálisának búcsúztatását
tudatosan hagytam e rövid megemlékezés végére.
P. Borbély 1943-tóI1948-igvolt a magyar jezsuita rendtartományprovinciá lisa (a külföldi
jezsuitéknak elöljárója 1949-ig), és személyében teste síte tte meg a magyar jezsui ta re nd-

tartomány történetének egy szakaszát, amely a provincia ö nállósulását ól, 1909-t ől kezdve a
negyvenes évek végéig tartott. P. Borbéllya l egy korszakt ól búcsúzunk, amikor a jezsuitá k
fiatalos energi ával tudtak dolgozni otthon, rendházakat a lapította k, egyiket a másik után ,
egészen a kaposvári rezidenciáig, P. Borbély és a magyar provin cia utolsó alapításáig. Egy
olyan időtől búcsúzunk P. Borbéllyal , amikor a magyar jezsuiták száma 400 felé közeledett .
egy időtől , amikor a jezsuita szónak súJya volt Magya rorszá gon. egy korszaktól búcs úzunk ,
amikor jezsuitának lenni büszkeség, gyönyörűség volt. - És ez volt az az idő, amikor rnint
egykor az egész Jézus Társasága, úgy most a magyar provi ncia külön is megkapta a feloszlatás
krisztusi keresztjének kitüntetését. Mi, magyar jezsuiták egy időtől búcsúzun k, amely többé
vissza nem tér, ám mégis ennek az időnek köszö njük, hogy vagyunk, amik vagyunk, és hogy
jövönk van, hogy élni fogunk. És mi több, Kriszt us keresz tjének története biztos ítja, hogy
j övónk még szebb lesz, mint a múltunk.
Horváth Tibor
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MEGEMLÉKEZÉS P. DOMBI JÓZSEF TEMETÉSI MISÉJÉN
Budapest, Szent Rita- kápolna, 1988. február ll-én
Dombi József jezsuita atyától, a "hegycsúcsok emberétől és

remetéjét ől"

jöttünk bú csút

venni és lelke üdvéén imádkozni.
P. Dombi valóban a "hegycsúcsok embere" volt. Nemcsak az ért , mert a Székelyföld
gyergyói és gyimesi havasainak szomszédságában született. Nemcsak az ért, mert távolabbi
őseinek

a dél-kaukázusi hegycsúcsok

lejtőin élő

örményeket vallotta, és következésképpen

saját magát se nem magyarnak, se nem székelynek, hanem örménynek tartotta. A hegycsúcsok
embere volt

elsősorban

azért, rnert egész életét maga is a hegycsúcsokon töltötte: a szellem

és a gondolkodás birodalmának hegycsúcsain.
Ezeken a hegycsúcsokon rendezte be a maga állandó szellemi remeteségét. A völgyekben
és a lapályokon folyó mindennapi, praktikus életet csak madánávlatból szemlélte és érté kelte,
Amikor az egykori, általa vezetett "pr6fétaiskola" növendékei megkérdezték
lehet és kell az általa hirdetett eszméket megvalósítani, a

következőket

tőle,

hogyan

mondta: "Kérn érn, ill

a princípiumokr6l, az elvek tisztázásár61 van szó. A végrehajtás mások feladata." Majd
hasonlóképpen

hozzáfűzte: "Mi

itt a feltalálók vegykonyhájában vagyunk . A feltal álóknak

nem feladata a gyakorlat, hanem hogy találmányokat eszeljenek ki. Az ipa r feladata a
találmányok gyánása, a kereskedelemé a forgalmazás, a mindennapi emberé pedig a fogyasztás."
Elvek, gondolatok, meglátások: ez volt az

ő

világa. Ezért mélységes

meggyőződéssel

iparkodott növendékeibe is belesulykolni, hogy a mi evangéliumunk nem a fausti , nem a
goethei "Im Anfang war die Tat", a "Kezdetben volt a tell", hanem az "In principio erat
Verbum", a "Kezdetben volt az Ige". Az eszme, a gondolat: mindennek mozgat ója, a tettek
végső rugója .

A történelmet az eszmék hordozzák és viszik előre a hátukon célja felé . Ezek

formálják, alakítják az emberiség életét. Az egész világegyetemet végső fokon egyetlen eszme,
gondolat tartja fönn és irányítja: az Isten Gondolata, a Logosz, aki kezdetben volt , és aki az
id ők

teljében testté lett, hogy általa valósuljon meg az Atya

világüdvözítő

terve.

Ez az eszme volt P. Dombi világképének centruma és gyújtópontja . E köré formálta és
alkotta meg sajátos gondolatrendszerét, amit

ismerősei

tréfásan ugyan, de nem rosszul és

nem is méltánytalanul "dombizmusnak" neveztek el. Ennek a gondolatrendszernek megvolt
a maga szilárd hármas fundamentuma: a Biblia, a tanító Egyház, valamint Aquinói Szent
Tamás teológiája és arisztotelészi alapokon nyugvó bölcselete.
merített állandóan, és az ezekhez az

ősforrásokhoz

Ebből

a hármas ősforrásból

való állandó visszatérésre buzdúotta

tanítványait is.
A Bibliából

elsősorban

Szcnt Pál teológiája érdekelte. Rendszerének az volt a tulaj.

donképpeni fundamentuma. A tanító Egyház megnyilatkozásaiban mindig a kinyilatkoztatott
igazságoknak korunk problémáira való alkalmazását látta. Mihelyt egy pápai körlevél meg-

149

jelent. azonnallecsapott rá, és kiénékelte a nnak időszerű mondanivalóját. Aq uinói Szent
Tam ást ól a princípiumokban való gondolkodásnak és a rendszerbe foglalás nak a művészetét
tan ulta meg. ámb ár erre magának is megvolt az egészen különleges képessége - Isten
ajá ndé kaként, amint ezt maga vallotta magáról.
Az általa megkezdett rendszen

ő

természetesen nem dombizmusnak. hanem "világ-

előnye , hogy
az általa látott szellemi panorámába minden belefért : az egész világmindenség minden

szolidariz musna k" nevezte . A csúcsokról való látásnak megvolt az a rendkívüli

tudományával, az egész emberiség t ört énelme a gazdasági, társadalmi, vallási, ideológiai
probl émáival. Éppen ez ért nem fordulhatott hozzá senki úgy,hogy hegycsúcsai magasából ne
tudo tt volna az illet őnek adn i, nem ugyan praktikus, de elvi eligazítást. Egy alkalom mal egy
m űvelt mai fiatalember mondta: "Én művészettönéneti főiskolát végeztem , de olyan áttekintést, o lyan á tfogó ért ékel ést a művészetekről sem könyvekben nem olvastarn. sem

professzora imtól nem hallottam, mint Dombi Józseftől:
Am i pedig P. Dombi egyéniségét, jellemét illeti, nála nem az akarati, hanem az énelmi
erén yek dom ináltak. Azt is mondhatjuk, hogy ezek súlya alatt szenvedtek az akaratban lévő
e rények. Hatalmas éneime az angyalok éneiméhez haso nlított , akik nem okoskodás, ha nem
meglátás útján veszik birtokukba az igazságot. De ha az angyalokho z haso nlított értelmi
képe sségeivel, az angyalok bűne , a superola intellectualis (az értelmi kevélység) is kisértette
őt egész életé n át. Küzdött ellene derekasan. Sosem volt alapmagatart ása a luciferi gőg, a
"non se rviam". Ha az emberek felé nem is mindig, de Isten felé az állandó mély alázat
jelle mezte, és Szent Pállal vallotta: "Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok" (IKor 15,10). És
egész életén át versenyt futott Isten kegyelmeivel, hogy azoknak megfeleljen. Jelmo ndata az
"Igazságot szerete tben" (veritatern in charitate, Ef 4,15) volt. Nem kell külön mo ndanunk,
hogy a kettő közül az első volt nála túlsúlyban . A Szent Pál-i "Krisztus szerctete űz rninket"
(2Ko r 5,14) nála így módosult: Krisztus igazsága űz engem .
Minden ell e n kező látszat ellenére jellemezte őt a tekint élytisztelet is. Igaz, éles kritikát
tudott gyakorolni a helyi elöljárók és az egész magyar provinc ia fölött , és a kritika nagyjábanegészében megfelelt a valóságnak. Mégis, ha a legföbb clöljárókról, P. Generál isről vagy a
szentatyáról volt sző , gyermeki tisztelet és szeretet jána át egész valóját és minden velük
kapcsola tos megnyilatkozását. Ez az alapvet ő tekintélyt isztelet képesítette őt jezsuita engedel mességének utolsó , h ősies gyakorlására. Kórházba kellett szállítani . Először minden
erejével ellenállt. Hasztal an volt az orvos , a be tegápolók, a jó barátok és ismerősök
ráb eszélése. A provinciálisnak személyesen kellett megjelenn ie. Egyrövid telefonbeszélgetés,
egy vitlámlátogat ás - és ő fejet hajtott, engedelmeskedett.
Sajátos, igazi két nagy erénye a két isten i erén y, a hit és a remén y volt. A hit: fogyatkozás
nélküli, a legkisebb kétely n élküli, a sziklaszilárd ortodox katolikus hit. Bár ismerete mcssze
föl ötte, hegycsúcsnyi magasságban állt a modem, zűrzava ros teológiai eszmék világának. Ezt
a Dombi-I éle hitet , sőt magát a rend szerét. a szolidáris teológiát tanítan i kellene , példaként
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odaállítani a karolikes teológia i főiskoláknak nemcsak hallgatói, hanem professzora i elé is.
- A másik nagy erénye a remény, az isteni irgalomb a vetett bizal ma voll. Az "Irgalom
h irde t ője ,

világrendjének' teológusa ,

misszionáriusa volt egész életében. Szent Tam ással

vallotta: ' In quolibet ope re De i ap pa ret misericordia, quantum ad primam radicem eius"
(Sum Th . l. 24,4): Isten minden

m űvéb en

megnyilván ul az irgalma, mint azoknak legmélyebb

gyökere. Következésképpen, nem azért üdvözülünk, mcrt mijók vagyunk, hanem mert Isten
irgalmas. Az irgalom világrendjében az a természetes, hogy vannak

bűnök,

botrányok. Az

nem volna természetes, ha nem volná nak. De van isten i irgalom is. Éljünk tehát Isten
irgalmával , de ne éljünk vissza vele. És ne bot rán kozzunk farizeusi képm utatással Istennek a
bűnösök

felett gyakorolt irgalmán. Ezek a gond olato k az irgalom világre ndjének P. Dombi

által levont aszketikus konklú ziói.
Mi, akik P. Dombinak rend társa i -vagy éppen tan ítvá nyai - voltu nk, akarva-akaratlan is
észrevehettük a kivételesen nagy egyén iség gyarlósá gait is. De kire alkalmazzuk legfőképpen
az általa hirdetett irgalom világrendj éne k a lape lveit, ha nem éppen
tehát, hogy az irgalom világrendjében

ő

őrá!

Hisszük és reméljük

is irgalmas bírá ra talá lt az örök hazában.

Irgalmas Krisztus , irgalmazz neki, és adj neki ö rö k nyugodalmat!
Bálint József

KÖZl HORVÁTH JÓZSEF
(1903-1988)
1932 szeptemberében a

győri

p üspö ki kisszem iná rium új tanulmányi

felügyelőt

kapott,

dr. Közi Horváth Józsefe t Egy évig Magyaróvárott volt segédlelkész, négy évig tanulmányi
felügyelő

Sopronban a Szent Imre Ko llégium ban. 29 éves ifjú pap állt

előttünk.

Ahogy

meglá Ilu k, felragyogolI szemünk: arcának jósá gos mosolya, sze mének nyájas sugara mindnyájunkatelért,ösztökélt, nevelt és vezetett. Közt ünk élt. a mikor tanul mányainkat ellenőrizte ,
a mikor a 'jellemórákon' csiszolt benn ünket ,amiko rsokszorelkísért minket sétainkra. amikor
futbalIt játszolI velünk, és amikor szótlanul sétál t az ebédlőben vagy a folyósón. Egyszer csak
az t vett ük észre , hogy az egész város ismeri és szeréti. Ped ig kemény leckét adott fel minden kinek . Ugyanis szerkesztett e a győri kápt alan heti lapját, a Du nántúli I-:lírlapo l. És ez nem volt
elég, saját havi lapjában bátran és mega lkuvás nélk ül h irde tte az isteni Mcster örök lelki és
szecia lis igazsága it. Nem magunkért vagyunk ill , fe lelősek vagyunk másokért, a szegényekért.
Elnöke lesz a

Győri

és

Győrvid éki

Keresztény Szociá lis Egyesületnek. Bekerül a

győri

Törvényhatósági Bizottségba, a városházán mond ja el nagyhatású beszédeit. De nyílt, őszi nte
és kemény szónoklatait országs zerte is viszik az éte r hullámai. Nemcsak diáko knak, nemcsak
kispapoknak lett

nevel ője,

hanem

Győrnek,

a

győri

egyházmegyé nek és az ország népének.

Szavai mély értelmet kaptak az élett ől. 1932-tóllátogatja

Győrújváros

szegény telepét a

Gyepszélen. Erzsébet-telepnek nevezi el. Kéte ze r embe r számára nincs templom, nincs
vasá rnapi rnise. A sportpálya rögt önzött faházában mond vasá rnapo nként rnisét, majd 1934-
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ben kultúrházat emelnek, ahol helyet kapaz Isten, és 1947-bena Szent Erzsébet-lelk észségnek
temploma lesz.
1935-ben Serédi Jusztinián hercegprím ás az Actio Catholica

főtitkárává

nevezi ki.

Kétm illió pé ldá nyban kiadja XI. Pius pápa fon tos körlevele it magyarul: a Quadragesimo
anno-t A proletárok megváltása címen , a Divini Redemptoris-t Század unk legnagyobb
botránya címen , a Mit brennender Sorge-t

Nemzetiszínű

pogányság, a Casti connubii-t

Mocsoktalan házasság címen . 1938-ban fáradhatatlanul részt vesz a bu dapesti Eucharisztikus
Világko ngressz usnak és Szt. István halála 900 éves jubileumának el ők észítés én és rendezésén.
Érd emei elismeréséül XII. Pius pápa 1941-ben pápai kamarássá nevezi ki.
Győrrel

nem szűnt meg a kapcsolata, az ETO futb all- egyesület elnökévé választja, Győr

város pe dig 1938-ban a Keresztény Párt programjával

o rszággyűlési képviselővé.

A háború

végéig képviseli a várost súlyos keresztény elveivel és igazságaival. 1944. marc , 22-én egyedül
til takozik a parlamentben az ország függetlenségének megsértése miatt, nov. 2-án elszántan
el ítéli a magyar polgárok törvényellenes deport álását , elhun:olását. A nyilas Beregffy honvéde lmi minis zterezért frontszolgálatra hívja be, ahonnan csak kalandos úton szabadult meg.
De a háború utáni új világban sincs he lye , ezért nem vállal szerepet. Emiatt is üldözik. 16
havi bujkálás után 1948 nyarán külföld re menek ül, Egy évig Innsbruckban

időzik mint

a tiroli

magyarok lelk észe. Majd Párizsban megalapítja a Magyar Keresztény Népmozgalmat, és
lelkes beszédeivel életet ö nt a szétszórt honfi társakba. igy vállalja a tagsagot a New York-i
Nemzeti Bizottmányban, népét akarja szolgáln i a nagyvilágban. Végigjárja a nyugati kereszté ny pártok központjait, hogy ba rátokat szerezzen a magyar ügynek. De soha nem
lélekkel látogatja a nyugat-eur6pai magyar táb orokat , és lelket ö nt a

csüggedő

csüggedő1:be .

1958-ban átveszi Münchenben a menck ültck szá mára épített Paulinum diákotthon
diákja inak lelki vezetésé t. A magyar szabad ságharc után hosszú éveken át 20-30 magyar
egyetemista fiú talált itt otthont és benne barátot és atyát . 1965-töl haláláig 23 éven át
gond osa n vezeti München mellett Oberhachingban a St. Rita Pflegeheim öreg lakóinak és a
so pron i Isteni Megváltó Leányainak lelki életét.
A nyugalom évei alatt is fáradhata tlanul küzdött írásban és szóban, kis és nagy közöss ég
el őtt ,

M ünchenben és idegenben a magyar sza ba dsá gért és igazságért .

1988. május 26-án érte ajánlottuk fel az est i szentmisét. Az igazsá g Ura elfogadta
há romheti súlyos szenvedését, mert a szentrn ise végén hunyta le szemét, és eszméletc
birtoká ban adta át lelkét Teremtőjének. Az igazságos Bír6legyen örök jutalma.

+ Eperjes Ernő
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P. KRIZSIK MIHÁLY SVD
(1922-1990)
A rend nemzetközi katalógusa , mely jelenleg5646 rendtagnevét tartalmazza, ezeket közli
a névjegyzékben:
Pereg (ma Kiskunlacháza) váci egyházmegye 1922. 1942 rendi noviciátus - 1944 első
szerzetesi fogadalom - 1949 örökfogadalom és papszentelés.
Bizonyára megérdemli, hogy az évszámok közül többet vegyünk tudomásul egy nagy
hatósugarú, termékeny papi élet bizonyításául.
Gyümölcseikről ismeritek

meg öket, int ma is az evangéliumi szó. Kár, hogy a missziós

földek csodás gyümölcseirőloly keveset hallottunk pár évtizede. Pedig a magyar egyház talán
csak ott termett érdemlegeset ekkortájt. Mihály atya, aki másként harcolt, mint honfitársai,
egy a sok magyar hithirdető közül. Ráfigyelve bizton megsejtünk valamit a külföldi magyarság igazi nagysagáröt.
Közel 4 évtizedes papi munkája Indonézia missziós földj én zajlott. Flores nagyobb
szigetéről

hamarosan szokatlan vállalkozói kedwel két, szinte érintetlen kisebb sziget felé

vezetett apostoli útja. Lomblen és Solor szigetek még

szűz

földnek számítottak 1950-ben,

állandó egyházi jelenlét nélkül. Mihály atya átkelt a tengeren, és kivetette apostoli "hálóját"
az

őslakók

testi-lelki dzsungeljében. hogy segítsen. Első ilyenkor a patika, aztán jön az iskola

és templom. Testi betegségek kezelése
szerzése, majd vállalkozó

győz

meg a szeretet

kedvesnővér megnyerése.

valődisígáröl.

Gyógyszerek

Nem kis rátermettséget, szervezökész-

ségetjelent ígya semmiból a kultúra elemeit megteremteni. Az atyának sikerült. Ráment két
évtized az életéből, míg a kezdeti nehézségeken túljutott.
Két konkrét mozzanat

munkamódszeréről. A

tésére. Pedig kell az anyag, cement,
elegendő. Kikötő

építő

sziget partjai alkalmatlanok hajók kikö-

gépek és szerszámok. Csónakkal szállítani nem

kellett szilárd betonalapzattal. Pénz kevés, ki segíthetne? Eszébe jut egy

másik magyar, szintén vérbita. P. Gréger Mihály druszája mérnöki oklevéllel Rómában egy
missziós építési tervezőközpontban dolgozik. 6 elkészíti a terveket.
Két évtized múltán tucatnyi iskola épül. Katekéták csoportja osztja meg az atya iskolai
és hitoktatói munkáját. A bennszülöttek nem vadak (ilyenek inkább nálunk fajzottak el) , de
mégiscsak a mostoha természet mostoha gyermekei. Szerencsére nem mohamedánok, akiket
nehéz téríteni. Animista, primitív törzsi hiedelmeik vannak. A gyógyításra, a szép hit hirdetésére, otthonok építésére bizalommal felelnek, és jóindulatúan szelídülnek, kercsztényekké
válnak. Persze évezredek és évtizezredck belső feszültségét, féléseit nem

könnyű krisztusian

orvosoini. ime egy eset :
Ezüstmiséjét tartotta Mihály atya itthon, Pcregen, és ott jelenlétemben számolt be
egyedülálló

élményéről.

Nagyban haladtak a technikai civilizaeié kezdeményezései, és sor

került kutak fúrásá ra. Ez szükséges kezdet, rnert különben az asszonyok főtevékenységeabban
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merül ki, hogy naphosszat szállítják

kilométerekről a

vizet. Nagy fúrások, állványok, felvomélységekből

nulási épületek. A bennsz ül öttek megillct ód öuen csodálják a nem sejtell
feltörő áldást.

Egyik este kél elszánt arcú bennsz ül ött l ép az atya lakásába. "Elj ött ünk, atyám,

mert még hiányzik valami az ép úke z ésc kn él." Mih ály atya örül a

segítőkészségnek,

és

tudakolja, mi lenne az. "Ősi szokásunk, hogy ilyen nagy építkezéshez fejeket kell szerezn ünk."
"M iféle fejeket gondoltok?" "Hát éjjel elmennénk a szomszéd törzshöz, és hoznánk két fejet,
hogy az égiek haragja ellen bebiztosítsuk, amit atya nekünk ill épít: Most érti,

miről

van szó.

Még a pogány be idegződések és félelmek. Alaposan lehordja a két merész vállalkozót, hogy
micsoda keresztények. ha még mindig ily pogány módra gondolkoznak. A nem várt hatás:
térdreborul a két delikvens, könyörög, a világért se beszéljen erről az atya, mert ha kitudódik
tervük, az ő fejük forog veszélyben.
Íme az emberi elmaradottség ilyen mélységeiből kellett és lehetell 3 évtized apostoli
munkájával emberekké nevelni , emelni őket. Ősi elmaradottságból modemeket mcgszégyenító hitre, emberségre .. .
Ötvenévesen már kin őtt az atya a dzsungel-pasztoráeióból. 15 éven át aztán az egész
püspökség anyagi dolgait intézte mint jól bevált szakember. Így kiemelkedően sok jót tehetell
a testi-lelki nyomor enyhítésén. "Szíve a leprásokért és más betegekért dobogott, a szeavedőkért,

de a vidék munkásaiért és halászaiért is. Utolsó levele, melyet betegágyán írt,

segélykérés volt a római központba a rászoruló nép számára: (A

rendfőnök

írásából.)

Halála, akárcsak termékeny élete, irigylesre méltó. 1990. április 26-án mint minden este
6 óra tájt még imádságát végezte a kápolnában. Hét órakor a

kedvesnővér

holtan találta

szobájában.
Hatvan rendtársa kísérte utolsó útjára. Ende püspöki katedrálisában talált sírhelyet.
Emlékezzünk rá nagyjaink kÖZÖlI. És emlékezzék ó is rólunk, mikor itt hazájában indul a
missziós munka, hogy újra keresztén yekk é legyünk.
P. Szántó János SVO

NAGY ELEK
(1910-1990)
1990. augusztus 3O·án délután ö t órakor fekete zászlót

tűztek

belvárosi templomra. Lelke mélyéig megrendülve értesült minden

ki a

hódmezővásárhelyi

hívő -

felekezetre való

tekintet nélkül», és mindenki , aki csak ismerte, hogy Nagy Elek főesperes, c. prépost "lelkével
megjelent az Úr ítélőszéke el őtt" - amint gyászjelentése fogalmazza. Elárvult a Szcnthárornság-templom egyházközössége . ..
Szentpéterúron szüle te ll 1910.á p rilis 12-én.1933·ban szemelték pappá Vácott. Hitoktató
káplánként tevékenykedell Kiskunhalason. Kunszentmiklóson,
Csongrádon és városunkban . Karkáplán volt Vácon
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1942.tőI45·ig,

Nagykőrösön,

Szcntcscn,

majd plébánosSzegváron,

T6szegen,

Jászkarajenőn

1948 és 1957 között.

1957-től,

33 éven át

Hódmezővásárhely

belvárosába n tatta el a plébános tisztségét. Amikor emberi tanúságotteszünk róla , lélek ben
el ótt ünk áll a mindenki által csak "Ele k atyának" h ívott buzg6 lelkipásztor mosolyg6s

derűjével. Hogy a több mint három évtized alatt mi mindent tell az Úrdicsőségére és híveinek

lelki épülésére, szinte lehetetlennek

tűn ik

méltatni. Korunk apostolának nevezhetjük teljes

joggal. A felkelő nap mindig imádságban, elmélkedésben vagy munkában találta , és késő éjjel
még mindig virrasztou imádságos lelkületével. Amint a halála

előlt

három h6nappal vele

készült interjúban olvashalluk (Új Ember, 1990. június 3.) : "Élő Biblia" volt valóban. Aki
látta, ésaki csak beszélt vele, ha csupán rövid ideig is, megérintelle valami a mennyei deruöől

és a túlvilág

leheletéből.

Saját közlése szerint édesanyja imádsága segítette az oltárhoz, és ugyancsak az

ő

imája

t ámogatta akkor is, am ikor már ez a hőslelkű édesanya, aki öt gyermeke közül három papot

adott az Istennek, hajlott korában fiai gondozására szorult.

Az imádság kegyelmi erejére és támogatására szüksége is volt. Szegvári szolgálata után
a hatalom akkori urai nem engedték meg, hogy önál16ként hirdethesse Isten igéjét, és
hinthesse a j6 magot. Vissza kellett térnie káplánnak. lsten akaratával egyesülve vállalta
megpróbáltatását.
Ezután került

Hódmezővásárhelyrc. Imádságos

élete példamutatást jelentell mindenki

számára. Prédikáci6i, lelkigyakorlatai nemcsak a helyi híveket vonzották mindig nagy számban, hanem a körn yékról is sokan jöttek mindenkor,

sőt

még régebbi

állomáshelyéről

is

számosan ide zarándokoltak, hogy lelki élményckkel gazdagodva térhessenek vissza hivatásukhoz. Igehirdetésének lenyűgöző bizonysága összegyűjtölI prédikáci6inak és egyéb
megnyilatkozásainak 85 kötetnyi, egyenként 300-400 gépelt oldalas anyaga, továbbá az általa
összeállított és jelenleg gondozás alatt álló énekeskönyve.

Az Országos Liturgikus Tanács tagjaként is szorgoskodott, s a liturgikus megújulás
fáradhatatlan apostolaként szintén bevezeIle a híveket a megújult istentiszteletbe, saját maga
tanítva meg

őket

az új énekekre, és

ő

maga is komponált hálaad6 éneket . Szívügyének

tekintette a hitoktatást is. Val óban mélt6nak mutatkozott újmisésjelmondatához: "Magasz talja az Urat a lelkem!"
Mintha Bernanos felejthetetlen alakja sz6lalna meg , amikor kijelenti: "Minden kegyelem
volt számomra." Ez vezette öku meniku s cselekedeteiben is, eljárva más vallásúak templomaiba, és helyet adva sajátjában más felekezetek

igehirdetőinek is a

magvetésre.

Amikor éppen 80. születésnapja körül testi ereje kezdell megfogyatkozni, még erősebb
lett lélekben. Az idén még részt vett az úrnapi körmeneten, bár a benne már e1hatalmasod6
k6r szelgalata közben
féltő gondoskodással

időnként

pihenésre késztette. Mélyen együllérzé szívvel,

szerető

és

vették körül az összegyűIt hívek, tudva, hogy g)'Óg>'-thatatlan betegsége

egyre inkább elhatalmasodik rajta. Tudatában volt annak, hogy tervei, szüntelen munkál-
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kodása közben is bánnikor számítania kell az Úr hívására, vagy amint ő maga fejezte ki: "A
visszaszá mlálás

megkezdőd ört ."

Gyöt relmes szenvedései közben sem panaszkodott. Papi lelkével teljesen átadta mag át
Teremt őjének

és

szeret ő

Atyjának. Joggal írhatta végrendeletében: "Hitem, imádásom és

örök hálám a teljes Szentháromságé legyen , mert életet, emberséget, keresztény vallás t és
szent pap i hivatást adott ne kcrn, és ezekben, gyarl6ságaim ellenére, kegyelmesen rnegtartott."
ls ten buzgó, lelkiismeretes és mindvégig
templomb6l kísérte ki ezer és ezer hívője,

hűséges

t isztelője.

lelkipásztorát "munkahelyéról", a

Az Isten házának bejáratán elhelyezett

fekete drapéria mintha azt hirdetre volna , hogy könnyes szemű és

fáj6lelkű híve i mellett

még

az általa többször - nagy költséggel és fáradozással - felújítolI templom is gyászol.
Temetési szertartását megyés

főpásztorunk,

Marosi Izidor püspök atya végezte, megra-

gad 6 szavakkal eml ékezve meg-az el őtte sz6lott méltat6k után -a melegszívűpapról, szerető
plébán os ról és "mindenkinek mindene leli" lelkipásztorról. Az elhunyt által kívánt "Téged,
Isten. dicsérünk" hangja i mellell bocsá to ttá k le a sírba földi maradványait. Lelke -amint még
gyilkos k6rja közben is tette - az óta az Úr zsámolya mellett könyörög tovább a hívőkért,
minden emberért, Egyházunkért és hazánkért.
Dr. Tűzkő Lajos

PÓCZAERNŐ

(1912-1990)
Amikor Könnend szentéletűhercegének fia kiszenvedett, a bánatos édesapa ezt mondta
zokogó családjának: Most menjünk a kápolnába, és Te Deumot énekelve köszönjük meg az
Istennel, hogy Öd ön 22 évig a miénk lehetett!
Hát mi is ilyesm it éreztünk okt óber 20-án , a

győri

Szeritlélek-templom altemplomában,

P6cz.a Emő testvérünk ravatalánál: fájt , nagyon fájt, hogy holtan feküdt

el őtt ünk

az, akihez

a személ yes barátság és a közös papi sors kötött. Ugyanakkor az örök élet fénysugara

tűzött

bele a mi bánatunk feketeségébe , és hálát adtunk az Úrnak, hogy elhunyt testvérünk majdnem
78 évig a miénk lehetett, a győri egyházmegy éé .
Am iko r r61a eml ékezünk, egy nagyon szerencsés adottságokkal megáldolt emberi alkat
rajz olód ik ki el őtt ünk: eminens volt a tanulásban , meleg szívű a közösségben, megbízhat6 a
kötelességteljesítésben, hős a megpr6báltatásokban, bu zg6 az imád ságban: nem úgy, mintha
fennen csapongolt volna a szent érzelmek boldog mámorában; de mindenkit megragadott,
aki őt áhítatban látta, annyira át tudta adni ö nmagát a j6 Istennek.
Ilyen volt már kispap korában. Amikor az elöljáróság egy igen kínos döntés el öu állott,
ötöd éves korában, az

ő

szemé lyében talált a meg a megnyugtat ó megoldást. Amikor felszen-

telése után - az a kkoriban
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pa pterm ő

györi

egyh ázmegyét ől

- segítséget kért a váci egy·

házrnegye, Ó volt az első, akit boldogult Breyer püspök úr kölcsönadott, abban a biztos tudatban, hogy a

kölcsönvevő

Hanauer püspök úrnak nem fog vele csalódást oko zn i.

Ifjú életének azonosságát mindvégig

megőrizte.

Mindenkor lelke volt a közösségnek,

melyhez tartozott. Fejlett humorérzéke arra k épcs úcne, hogy közelében mindenki valamiféle
"mediterrán mikroklímában" érezze magát. Ugyanakkor biztonságot árasztott azok felé , akik
gyengén álltak hivatásukban. Talán egykori nagy elölj áróinak (Saly László, Jankovics József,
Lányi János) példája és imádsága lehetett a lelki háttere azokban az években, amelyeknek
súlya meghaladta az átlagember teherbíró képességét. Nem arra gondolok, amire általában
gondolni szoktunk, mert a konformizmusnak minden fajtája távol állt

tőle;

becsvágy,

kulcspozíciók birtoklása soha föl nem merült benne, mindvégig kicsiny és jelentéktelen
egyházközségek papja maradt! Korunklegtragikusabb éveiben -1948 és 1953 között -viszont
éppen rászakadt a

győr-belvárosi

plébánia vezetésének

hónapig bilincseket viselt Krisztusért. Ez volt életének
felelősséggel, bátorsággal

felelőssége,

amikor a principális 37

hőskorszaka,

amelyet példamutató

és bölcs körültekintéssel fogadott és látott el.

Hosszadalmas életrajzot kellene írni róla, az "igazi Póczáról", ha papírra akarnánk vetni
papi életünk háláját iránta, akinek tetteivel nem tudtunk mindig lépést tartani (ahhoz túl
kicsinyek voltunk!), de életének példája mindenkor Krisztus világosságát tükrözte vissza
számunkra a nagy

időkben .

A róla szóló szerény megemlékezésem, mely személyes indíttatású, nem akar kanonizálás
lenni, hiszen ő is ember volt . De hiszem, hogy egy a nagy emberek közül, akiket Isten nemcsak
a

működő

papságnak ajándékozott, hanem a növendékpapságnak is, amely pócza

Ernő

személyében rámosolyog azokra, akik hivatottak a győri egyházmegye jövőjét építeni az előt
tünk álló és rájuk várakozó roppant feladatok éveiben. Benne eszményt fognak találni!
Bizalmas barátja

KOCSIS JÓZSEF
(1906-1990)
Msgr. Kocsis 1906. július 22-én született Sátoraljaújhelyen. Középiskolai tanulmányait az
ottani piarista gimnáziumban végezte jeles eredménnyel. A teol ógiá t, mint a csonka kassai
egyházmegye papnövendéke, Esztergomban tanulta, ahol 1929.július 29-én pappá szentelt ék.
Több éves káplánkodás után 1937-ben Erresre került plébánosnak. Itt lett kerületi esperes.
Bátor szentbeszédeiben többször ostorozta a kommunista rendszer igazságtalansága it. Egyszer a

rendőrségen

meg is verték. Meaekülnic kellett plébéniéj áról, Az 1956-os forradalom ig

Pesten a Széher úti kórházban húzta meg magát.
1956-ban Ausztriába mcnckült, s az ottani magyar táborokban végzett lelkipásztori
munkát. 1957 májusában érkezett Montréalba, ahol Fodor Pál jezsuita atyával együtt látogatták és segítették a magyar menekülteket, és gondoskodtak, hogy a magyar gyerekek megfelelő

iskolába kerüljenek. 1958 és 60 között egy francia iskola tornatermeiben hetenk ént
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misézett a környéken lakó magyaroknak. Majd a SI. Roche plébánián volt kisegítő lelkész.
1963-tól kisegít amerikai magyarplébániákon (Newark, Perth Amboy, Woodbridge, Toledo).
1967 és 69 közölt hossza bb időt tölt ött egy benc és apátságban, ahol igen ért ékelt ék lat in
tud ását . Hívták, és nagy volt a k ísért és, hogy végképp ott maradjon, de nem akarta elveszíteni
kanadai allampolgarség ét.
1969 és 71 között ismét Montréalban van . Kisegít ő lelkész a Holy Family , majd a Hol y
Na me of Jesusplébán iákon.1972.ben nyugdíjba vonult.

Először a nagyszemináriumban, majd

egy magyar családnál volt lakása . Közben állandóan végzett

kisegítő

munkát a Magyarok

Nagyasszonya plébánián Montréalban és sok más helyen az Egyesült Államokban.
1984-ben költözött az újonnan épült Foyer Hongrois-ba. 1986-ban a már 1975 óta magyar
jezsuiták által vezetett magyar plébánián ünnepelte 80-ik születésnapját, sokjóbarát és a hívek
tömegének részvételével.
1987-ben kórházba kerül, majd a jezsuita atyák veszik magukhoz a magyar plébániára.
De gondos ápolásra volt szüksége. így került a hamiltoni Szt. Erzsébet Villába. Bár misézni
már nem tudott, minden reggel

hűségesen

ott volt a szentmisén. 1989-ben gyémántmiséjét

ünnepelve még maga lépett az oltárhoz, de már segítségre volt szüksége. Boldogan ünnepelt,
rnert magyar hívek vették körül, és magyar énektől zengett a templom.
1990-ben egészsége rohamosan rosszabbodott. Már csak szobájában tudott áldozni.
Halála előtti reggel még áhítattal vette az Úr testét. Utána bevitték a Szt . József Kórházba,
ahonnan másnap, október 26·án kora délután az Úr magához szólította hűséges szolgáját.
Temetését okt . 3O·án a Szt. István-templomban egyházmegyése, dr. Henkey H. Károly
pápai prelátus végezte a szenanást a hamiltoni magyar jezsuita atyák segédletével. Hamvai
kívánsága szerint az egri

főszékesegyház

kriptájában kerülnek örök nyugalomra.

Hogy került a kassai megyés Egerbe? A második világháború után, 1952-ben a Szentszék
a szatmári, kassai és rozsnyói egyházmegyék magyarországi területét az egri érsek főpásztori
joghatósága alá helyezte. Msgr . Kocsis mint encsi plébános meleg barátságba került dr.
Brezanoczky Pál , későbbi egri érsekkel, aki

1951·től

mint káptalani helynök kormányozta a

kassai egyházmegye magyar részét. így került Józsi bácsi - ahogy barátai szeretettel dédelgették- Egerbe. 1979-ben az egri főszékesegyházban mondotta aranymiséjét. Józsi bácsi egész
papi életét a lelkipásztori munkában tölt ötte. Szerette a híveket, és azok is szerették

őt,

becsülték feddhetetlen papi életét és buzgó munkáját.
Confrater
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és

P. Dr. KÁKONYl IMRE ASZTRIK OFM
(1923-1990)
Kákonyi Asztrik Fra Angelico szellemi utóda volt.
kűtforrásból, a

Mint a szentírástudomány tanára a kiapadhatatlan
témáit, és érzékeny szívének

redőin átszűrve

Bibliából

merűette

vetítette ki a kinyilatkoztatás misztériumait a

templomok falaira , üvegablakaira, az általa tervezett liturgikus textiliakra.
Imádságosan és tudatosan készült fel a modem

egyházművészet szolgálatára. Mielőtt

ecsetet fogott volna, tanulmányozta a francia , svájci és német non-figuratív alkotásokat,
számos tanulmányban tisztázta maga számára a

korszerűség,

a jel és jelentés kérdéseit. a

megértés és felfoghatóság pszichológiai határait. Nagy hatással volt rá Alfred Manessier
művészete.

Kákonyi Asztrik egy sajátos, eredeti képi világot teremtett

életművében. Ha

a barokk

kor illuzionista festészere képes volt áttörni az architektúra korlátait, úgy Kákonyi közel hozta
a transzcendens világot. A színek és formák
rétegeivel mintegy a szellemi és túlvilági lét
keltette a misztikus élmények

áttetsző,

egymást

különböző síkjait,

bensőségével.

erősítő

vagy éppen lágyító

megközelítési fokozatait érzé-

(Konfliktus és harmónia, disszonancia és

konszonancia, bűnés kegyelem, vétekés irgalom, vágyésbeteljesedésjellemezte képi világát.)
Később

a színek és formák non-figuratív szövetét

érzékletesebbé és

érthetőbbé,

áttetsző,

biblikus figurákkal tette

de mindig elkerülte a gondolat szárnyalását

megkötő

illusztratív ábrázolást. Ezzel egy új, korszerű bibliapauperumot hozott létre, amely inkább a
zenéhez hasonlítható: a dallamhoz szöveget komponált, énekké varázsolva az örök igazságokat.
Első

templomszekkó sorozatát a pilisszentléleki templom falára festette: a Szentlélek

pünkösdi kiáradását,
művészetét :

tűzben

és viharban. Ez a pascali látomás határozta meg egész

a rnisztikus élmény!

"Tűz! Tűz!

későbbi

lsten! lsten! Nem a filozófusok, nem a bölcselők

Istene ... hanem a kinyilatkoztatásé!"
Az eltávozott ferences papművésznek adja meg az Úr a boldogító ·színről színre látás·
mennyei ajándékát!
Farkas Attila

P. TALLÓS ÖDÖN JÓZSEF OFMCap.
(1912-1990)
Egy kiváló szeractes pap áldozatos földi élete

fejeződött be

december 4-én .

1912-ben született Kispesten. Édesapja lakatosscg édvolt, az elSŐK között esett el az első
világhéborúban. Felesége néhány év múlva követle a túlvilágra . Az öt árván maradt gyermek
különböző

intézményekbe került , kettő már gyermekkorában meghalt.
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Ödön t, a késObbi P. Józsefet egy újpesti árvaházba vitték, amelyet kármelita nővérek
vezettek 1927-ben lépell a kapucinus rendbe, és mint annak papnövendéke a tatai piarista

gimnáziumban érettségizett kitüntetéssel. Teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte, majd a római Gergely Egyetemen még három
évig filozófiát tanult. 1940-ben tért vissza Budapestre, ahol a Magyar Kapucinus Rend tartomány Szent Bonaventuraról nevezett Hittudomanyi Főiskoláján filozófiát és dogmatikát
tarutott. Jellemző tulajdonsága volt a nagyfokú fegyelmezettség és pontosság. Pl. az akkor
még latinul vizsgázók esetleges nyelvtani hibáit is kijavította felelés közben . Kiváló hitszónok
is volt. Szentbeszédei alkalmával a hívek mindig teljesen megt ölt önék a kapucinusok
alsóvízivárosi plébániatemplomát. Személyét rendtársai is annyira ért éke lté k, hogy 1947·ben
a viszonylag fiatal 35 éves atyát tartományf6nökükké választották,
A kommunista konnány 1950-ben feloszlatta a szerzetesrendeket. Mint tartományfőnök
még egyházmegyés papként sem működhetett állami nyomásra. Elszegődött segédmunkásnak, de munkahelyén is kétszer nyerte el a Kiváló Dolgozó cfrner. Ez a kiváló k épzettségű
szcrzetes pap 27 éven át volt gyári munkás, tehetségét nem kamatoztathatta az egyház, ill. a
lelkek javára , de erre a célra ajánlotta fel minden fáradozását.
1977-ben lett nyugdfjas. Attól kezdve a magyarországi kapucinusok történeimét kutatta
és írta szinte utolsó leheletéig. December 19-én helyeztük örök nyugalomra a budai Farkasréti
temetőben számos rendtársa és nagyszámú hívő részvételével.

Rendtársa és volt tanítványa.
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