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RE~NYSÉGtlNKISTENE

"Mangelware Hojinunq - a remény, ez a hiánycikk": ez volt az
oszt rák rádió hittani sorozatában a megfelelő fejezet címe. És ez a
kifejezés ma szomorú valóság. Napjainkban a hit válságát szekták:
sokat emlegetni. Ugyanígy, vagy talán még inkább kereshetnénk az
alapvető bajt a bizakodás hiányában is.

A keresztény a r em ény embere. A születő kereszténység idején azok
nak az embereknek, akik azeWtt "remény híján és Isten nélkül éltek a
világban" (Ef 2,12), Péter apostol odakiált ja a nagy felszólítást: "Legye·
tek m indig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kér
dezi , m i az alapja reménységteknek" (lPét 3,15) . Mostani füzetünk
ehhez a nagyszerü hivatásunkhoz próbál segédkezet nyújtani, amikor
húsz évszázaddal később a keresztény remény mai indítékai t vizsgálja.
Me r t ma éppúgy, mint akkor, r emény nélkül nem lehet, nem érdemes
élni, és nem tehetünk jobb szolgálatot a világnak, mint ha ezt visszük
meg neki : azt az "örömöt és reményt", am i nem ok nélkül áll a kaietikus
E gyháznak a világhoz való viszonyáról szóló zsináti konstitúció élén.

Mi az alap ja r eményünknek ? Ma is ugyanaz, mint mindig: Isten
kitáruló, hozzánk hajló jósága. "Bíznunk kell Istenben, ő eléggé bízott
bennünk. Előlegeznünk kell Istennek, ő eleget előlegezett nekünk . . .
A mi kezünkbe, a mi gyönge kezünkbe tette le örök reményét, a mi mu·
landó kezünkbe, a mi bünös kezünkbe. És mi bünösök, mi ne tennénk-e
gyönge r eményünket az ő örök kezébe?" (Charles Péguy)

M i az alapja r eményünknek ? Jézus Krisztus, az érettünk meghalt és
f eltámadott Isten Fia. "Ha I sten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát
nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándé·
kozna nekünk vele együtt mindent?" (Róm 8,32) Krisztus óta a szenve·
dés problémája nem a szemétdombon lázadó Jób gyötrődése többé. H a
meg is maradt sötét talánynak, fullánkja beletört a húsvéti titokba.
És a modern ember végső réme, a halál, számunkra "átmenet", egy
igazabb, el nem múló élet kapuja. K ülö nben nem hivő ember, hanem
a keserű filozófus Schopenhauer írta le ezt a mondatot: ,,Egy porszem,
az anyagnak egy atomja sem válhat semmivé - és az emberi szellem
azon gyötrődik, hogya halál lényének megsemmisülése lenne!"

Reményünk ezen időtlen alapjain túl állithatjuk·e mi keresztények,
hogy ma több okunk van r emélni, mint tegnap volt? Igen: mert köz be·
esik a II. Vatikáni Zsinat. Tudj uk , nem mindenki fog egyetérteni ezzel
a most leír t mondattal. Me rt ha "általánosságban" his szük is, hogy
Egyházunk vezetőit a L élek irányítja, most m intha éppen a Zsinat
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látszana nfelel6snek" azért az er6s erjedésért, nem egyszer z űrzaoar ért,

amit ugyancsak a b6rünkön tapasztalunk meg! N os, ezen a ponton kap
csolódnak be számunk tanulmányai. Az Úr "nem sért6dik meg tanit
ványai pesszimisztikus kijelentései miatt; de olyan mondanivalói van
nak számukra, amelyek megrázzák és bensejükben lángra gyullasztják
6ket, kiragadják rövidlátásukból és kedveszegettségükb6l." Suenens
bi boros el6adása, amelyb6l idéztünk, azt ecseteli, hogyan lehet a remény
mind a katolikus egyházon belül, mind az ökumenikus mozgalom ban
ma is "a kereszténység szfvver ése", anélkül, hogy összetévesztenénk az
olcsó optimizmussal vagy a struccpolitikával. Gál Ferenc cikke a ke
resztény remény alapvet6 fogalmát t isztá zza a filozófia és a teológia
tükrében, kiemelv e a szem élyes mozzanatot.

A Zsinat egyik nagy vivmánya a laikusok fokozott föleszmélése.
K ét cikkünk is foglalkozik ezzel. " I sten népe: az Egyház reménye" 
Jálics Ferenc tanulmánya már címében sűriti, mit ta rtsunk arról, hogy
a kereszté ny világi ha jlandó elkötelezni magát próféta i hivatásának.
Takács János misszionárius ped ig a karizmat i kus megújulás laikus
mozgalmában mutatja be a Lélek izgalmasan ér dekes működését a ma
Egyházában.

A Zsinat er6sen kitágította látókörünket horizontális irányban is.
Megszűn6ben van annak botránya, hogy kevésbé tör6dünk testvéreink
sorsával, m int azok, akik talán nem osztoznak hitünkb en. Zichy Aladár
tanulmánya a helyszínr6l, és f6leg " belü lr 6l " számol be a harmadik
világ és a remény vi szonyár ól. Morel Gyula szociológus professzor
pedig a mai kor egyik legjellegzetesebb tudománya, a szociológia fel6l
közelit tém ánkhoz.

Sántha Máté a kéz és láb nélküli festöművészn6 és írón6, Denise
Legrix önéletrajzában igazán olyasvalakit mutat be, aki "a remény
ellenére reménykedve hitt" (Róm 4,18) . Franz Dander rövid szent írási
elmélkedése pedig tömören t árja elénk, miért és hogyan lehet a pap
küZönösen és sajátosan "a remény szolgája" .

Számunk további tartalmából kiemeljük a Szeniatua "M arialis cul
tus" keztiei ű apostoli buzdítását és a Szent Tamás-éVforduló alkal
mából az Angyali Doktornak a reményr6l szóló fejtegetéseit. "Eszm ék
és események" rovatunk a kiengesztel6dés szentségér6l szóló lelkipász
to ri eszmefuttatástól Norvégia ökumenikus jelenségeiig, a bete g n6v é
rek derűs közösségét6l az 6serd6 magyar misszionáriusának er edményes
küzdelméig és a mindennap sok névtelenjének leveleiig a bizakodás
mindmegannyi dokumentuma. gs nem a remény áldott forrása-e az el
költözött testvérek - emlékezete? nem! a velük való eleven kapcsolat :
,.Bátorságom , reményem, bizalmam , ezeretetem eddig meg nem élt
12Ínten szárnyal. Gyanítom: szeretett Pista bátyám keze van benne."
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TANULMANYOK

Leo Jozef Suenens bíboros

A REMeNY AZ EGYHÁZBAN - MA

Mikor most azokról az okokról szeretnék szólni, amelyek következtében
legmélyebb meggyőződésem szerint lehet ma az Egyházban reményrál beszél
ni - minden , nagyon is szembeötlő ell en kező ok dacára - , akkor mindeneke
lőtt nyomatékosan hangsúlyoznom kell: A kereszténység: remény. Ezért a
következőkben először is azt fogjuk megvilágítan i, hogy a kereszténységnek
a remény a szíwerése.

Eppen ezért nem fogunk kitérni a nehézségek e161; ilyeneknek az Egyház
nemcsak ma van kitéve. Nem k ívülről jövő nehézségekrő l van szö, Inkább
olyanokról , amelyek saját magában keletkeztek, és nagyon sok gondot okoz
nak neki. Konkrétan itt a polarizáció jelenségére gondolok, amellyel különben
másutt ls találkozunk: ellentétes irányzatok ellenséges viszony ára, ami sok
kortársunk véleménye szerint szétrobbantással fenyegeti az Egyházat. Persze
kérdés, hogy az . egységnek" mint arcnélküli egyformaságnak eddigi képe
megfelel-e egyáltalában a remény keresztény érverés ének.

Végül azt kell megvizsgálnunk: nem olyan haltcerö-e a keresztény remény,
amely hozzájárul a keresztény egyházak között még mind ig fennálló szakadás
legyőzéséhez. Tudatosan mondom: a . keresztény egyházak" között, nem
pedig : a katolikus egyház és más .egyházl közösségek" között. Más szóval:
a k e r e s z t é n y remény érdekében valamennyiünknek az ö k u m e n I k u s
reményt kell keresnünk.

A kereszténység: remény

Ma sokhelyütt lemondó pesszim izmus vonult be a lelkekbe. Még keresz
tények is sötéten látók lesznek , és ezzel megvetik , sót megtagadják a keresz
ténys éget . Mert a keres zténység gyakorlatilag semmit sem jelent, ha a ke
resztény nem a remény embere. Péter apostol odáig ment , hogy kijelentette:
a kereszténynek élete minden pillanatában képesnek kell lennie arra, hogy
számot adjon magának arról a reményről. amely hordozza. Ez a mondat ko
moly lelkiismeretvizsgálatra szólit. Nekünk minden alkalommal az emmauszi
tanítványok csalódott gondolatai jönnek a szánkra: .Azt reméltük - de
most .. . " Elfelejtettük, vagy homályba borítottuk mindazt, ami a keresz
ténységben reményre Indíthatna . Ne téve sszük Itt össze a reményt az olcsó
opti mizmussal. A remény semmiképpen sem tagadja a világban és bennünk
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magunkban l évő rosszat és bű nt, amikor valami vállalkozásba fog. Nem
struccpolitikát űz.

De a nap nem aludt ki azért, rnert köd, felhők, vagy éjszaka elrejtik. Egy
sugár, egyetlenegy elég , hogy higgyek benne. Mert ez a fénysugár megsej
teti, hogy a világo sság és a mele g egész vil ága van mögötte. Sok, túlságosan
sok kortársunk él aggodalomban, félel emben, egyoldalúan negatív kritika
világában . Csak ritkán emelik föl a fejüket , hogy az éjszakában megnézzék a
csillagokat. Túlságosan sok keresztény - igen , még ők is - elfelejt i kinyitni
a szemét. Nem csoda hát, hogy nem gyúl ki ragyo gva a betl ehemi csillag,
sem a fejük fölött, sem a szívükben. Nem szabad tov ább tartania a sötétség
és homály e korszakának. Világosságra van szükségünk. hogy továbbmehes
sünk az úton, oly an szükségünk van reményre, mlnt a mindennapi kenyérre .

Ez a bizalomra való felszólítás minden kereszténynek szól, Az én nem
zedékem keresztényeinek, akik nem ismernek rá többé gyermekségük egy
házára, sőt még a tegnapelőtti egyházra sem, azt mondanám : nézzünk föl
közösen egynéhány csillagra. De mondanék valamit a fiataloknak ls, akik az
Egyházban már semmi jövőt-érdemlőt nem látnak, és tarka összev isszaság
ban mind ennek ellenszegülnek, amit .Int ézrnény" -nek tekintenek. Azt monda
nám nekik : Az Egyház természeténél fogva a holnapra irányul - tehát felé
jük. Az Egyház csak akkor Egyház, ha tavaszt és reménységet jelent az ern
bereknek és a vil ágnak. Ezt pedig csak ővelük, őbennük és őá l ta luk jelent
hetI. Újból föl kell fedezniök az Egyház igazi arcát. és segítségére kell len
niök, hogy belülről megfiata lodjék.

Ha a keres ztények elfogadnák azt. hogy .a reménység hordozói" legyenek,
akkor olyanok lennén ek a világ számára, rnlnt fáklyák az éjszakában. Mert ha
a teológia életnedvétől táplált keresztény reményt nem lehet egy kalap alá
venni a puszta emberi reménnyel , az optimizmussal. akkor a keresztény em
bernek nagyobb vi l á g í tóe rőt ad, és nem sejtett látóhatárokat nyit meg előtte.

lsten olyat készit az embernek, amit . szern nem látott, emberi szlv nem
sejtett. ami minden álmát felülmúlj a" . Az egész isteni üzenet benne van
ezekben a szavakban: Istennek Irántunk való szeretete elképzelhetetlen. Isten
nagyobb a szivünknél. a gondolkodásunknál, a kutatásunknál. Fölö tte áll szűk

keblűségünknek , mert türelmesen alka lmazkodik hozzánk. Velünk akar járni
az úton , az emberek minden útján , Jeruzsálemből Emmausz felé .

Nem látszik, hogy megsértődnék tan itványal pesszimisztikus kije lentései
miatt; de olyan mondanivalói vannak számukra , amelyek megrázzák és bense
jükben lángra gyullasztják őket, kiragadják rövidlátásukból és kedves zegett
ségükből. Mit ismétel nekik újra meg újra? Ezt: lsten megtartja igéreteit!
Nagypéntek óta nem a halálé a végső szó. Minden utunk végén ott áll, szivár
ványként ott boltozódik a fejünk felett egy roppant remény. Ennek a remény
nek a neve: húsvét. Igéretet és sejtést hordoz .

Egyetlen kereszténynek sincs soha joga arra , hogy elfelejtse vagy magá
nak tartsa meg ezt az üzenetet. EI kell vinnie a Mester utastt ás ára Jeruzsá-
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lernbe, úgy, mint az emmauszi tan ítványok. ~s Jeruzsálemből tovább, .Jüdeá
ba, Szamariába", mindenhová. Ma ez azt jelenti : az öt földrész belsejébe.
Újból és alaposan föl kell fedeznünk reményünk igazi okait. A mi keresztény
reményünk a szenvedés szakadékában születik. Oda nyúlnak le gyökerei. onnét
meríti erejét. A tavasz csak olyan magvakból kelhet kl. amelyek meghalnak
a földben. Bíznunk kell: a földben , amely megteszi a maga munkáját, és a
napban. amely szintén megteszi a magáét, és teljes bizonyossággal meg
hozza mindennap a hajnali pirkadatot.

Az Egyház mint intézmény minden vonalon a változ ás állapotában van. Ez
teljesen rendj én van így. Az Egyház. vagyis lsten népe. a történelemben és
az időben él; erősen befolyásolja a körülvevő társadalom. Van egy mondás,
amely szerlnt minden ember inkább gyermeke korának , rnlnt szülelnek. Ez
megmagyarázza a történelem nyomós befolyását, valam int azoknak az idegen
elemeknek és hatásoknak a tömegét. amelyek eltorzítják az igazi egyházat.
Elég belépni egy régi katedrálisba, hogy megáll apítsuk, hogyan hagyta hátra
rajta minden század a maga nyoma it: a román vagy gót ívek alatt különféle
korokból való rétegek láthatók, reneszánsz vagy rokokó díszítmények és
egyéb elemek. Mindez nem része az eredeti székesegyháznak. De az eredeti
állapot helyreállítását szolgáló munka. az átfestett freskók feltárása nem
valósítható meg fáradság nélkül. és túlságosan meggondolatlan eljárással
azt a veszélyt kockáztatjuk, hogy megsértjük magát a követ. A századok
folyamán értékes kincsek halmozódnak fel, de bizarr elemek ls . Ezek kény
szerú kötelezettségeket teremtenek. Ezért az Egyháznak állandóan el kell
különülnie a saját történelmétől , és az eredeti tükörben kell szemügyre
vennie magát , mint amilyen születésekor volt.

Hogy egy határozott példával világítsuk meg ezeket az összefüggéseket:
érdekes elolvasni IX. Pius pápa élettörténetét, éspedi g abban az időben ,

amikor az egyházi állam szétesőben volt. Ténylegesen az első vatikáni zsinat
korszaka - amelyn ek folyamán Garibaldi csapatai a Porta Pián keresztül
behatoltak a pápai Rómába - még egyáltalán nincs olyan messze. ~s mégis:
egész vil ág választ el már tőle! Abban az időben az egyházi állam fenn
tartása az egész kereszténység és maga IX. Pius pápa számára lényegesnek
túnt az Egyház élete szempontjából. A belga és holland zuávok, akik felajánl
koztak, hogy életüket adják a pápa ügyéért , az Egyház szabadságát védelmez
ték. A lelki hatalom függetlenségéért küzdöttek, amely akkor egy területi
szabályzathoz volt kötve. Az egyházi állam védelme zése tehát annyit Jelen
tett. mint a pápa primátusának és a primátus hiánytalan gyakorlásának vé
delme.

Tény. hogya nemzetközi jog azóta tovább fejlődött . Olyan szabályzatot
dolgoztak ki. amely az ENSZ-hez és UNESCO-hoz hasonló intézményeknek a
nemzetközi jogban teljes jogi elismerést biztosít, anélkül , hogy ezeknek az
intézményeknek területbirtokuk lenne. Az egyházi államot Garibaldi csapatai
ellen védelmező önkéntesek csodálatot érdem lő vallásos meggyőződéssel
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töltötték be feladatukat. De ez nem akadályozza a mal történetirást annak
megállapftásában. hogy az egyházi állam eltúnése messzemenő lelki felsza
badulást jelentett az Egyháznak és a pápaságnak.•Felix culpa". amelyet a tör
ténelem nap mint nap igazol. A kor tragikumához tartozott. hogy nem isme rt
föl Idejében egy olyan fejlődési irányt , amely nem csupán elkerülhetetlen
volt, hanem még javára is szolgált a vall ásnak.

Ezt a példát választottam, bár akadnának más hasonlók is. Tanulságuk a
ml Időnkre ls érvényes. Vil ágossá teszi el őttün k , hogy lste n utal nem a
mieink, hogy az ő gondolkod ásm6dja nem hasonlíthat6 össze a mi korl átolt
emberi tudásunkkal. Megmutatja nekünk, mi marad mindig a keresztény
ember legmegfelelőbb magatartása: Megnyíln i Istennek, és hitte l elfogadni ,
amit ő szeretetében egyházával és a világgal tenni szándékozik , akkor is, ha
szándékai olykor nem tűnnek helyénv al6knak a szemünkben. Az igazi hit a
reményhez vezet . és minden nehézség elle nére köszönete t tud mondani
Istennek.

A remény és az irányok polarlzál6dása

Minden országnak megvannak a saját feszültsége i. Nem bocsátkozom
konkrét helyzetek részletes lefestésébe, mert ezek országról-országra mások.
Inkább egy általános kérdésre szeretn ék válaszolni . amelyet a .Conclllum"
foly61rat tett föl nekem nemrégen: . Hogyan tudjuk legyőzni a. szükségtelen
polarlzácI6kat?" Válaszként azon fárad ozzunk, hogy eljussunk a gyakorlatban
megnyilvánul6, igazi reményre ugyanazon egyház hívei között ,

A kérdés már magában fogl alja annak elfogadását, hogy van egy jogos
határz6na, amely nyitott az elkerülhetetlenül különböző Irányoknak és hang
súlyoknak . De hogyan lehet elkerüln i azt, hogy ezek az Irányok és hangsúlyok
megkeményedjenek és szektásságb a torkelljanak. ahelyett. hogy hozzájárul
nának a kölcsönös gazdagodáshoz? Más sz6val azt jel ent i ez: hogyan élhetnek
a keresztények békében egymással, ha ugyanakkor mindenféle csoportokra
és f rakci6kra oszlanak?

Csak egyetlen megoldási lehetőséget látok: szüntelenül munkálkodni
azon. ami a keresztény közösség legmélyebb alapja: eleven egységünkön
ugyanabban a Krísztusban . minden élet Urában és Mesterében. Tehát meg
vagyok győződve. hogy az élő t apasztalat sfkján kell keresnünk a választ .
A matematika arra tanít, hogy két olyan mennyiség, amelyek mindegyike
egyenlő egy harmadikkal . egymás között is egyen lő . A keres ztény látás slk
jára áttéve ez azt Jelenti , hogya következő alapelvet kell el őtérbe állí tanunk:
A keresztények mindazon túl. ami elválasztja őket, eggyé lesznek abban a
mértékben , ahogyan felfigyelnek Krisztus és az Evangéliu m élő kérdéseire
és követeléseire. abban a mértékben, ahogyan ki tudnak üresednl önrnaquk
b61. hogy önmagukban, önmaguk által és önmagukon túl egyesltő tényezőjü

ket : Krisztust hagyják érvényesülni.
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A kereszténység elsősorban nem Ideológia. nem rendszer . Hanem inkább
találkozás az élő Istennel Jézus Krisztusban. Azt kivánja tőlünk, hogy éljük
a l apvető követ elményét: az lsten és embertárs iránti szeretetet. Ez pedig
.otthon" kezdődik. Pál apostol beszél arról. hogy az .azonos hitű lakótársak'
közötti kölcsönös szeretet minden másnál előbbrevaló. Ez a kiinduló feltétele
az egységen való minden f áradozásnak. ez az a légkör, amelyet az ilyen egy
ség múlhatatlanul föltételez. Boldogult Athenagorász pátriárka az ökumeni
kus párbeszéd érdekében szünet nélkül .a szeretetnek erre a párbeszédére"
sürgetett, amelyet életbölcsesség vezérel, és amely a legrövidebb út a lát
ható egységre . De viszont ez a szeretet nem maradhat önmagába zárt. kü
lönben csak kltágitott gettót hozna létre. Saint-Exupéry mondta: .Szeretnl
nem annyit jelent, hogy egymást nézzük. hanem azt. hogy együtt ugyanabba
az irányba nézünk:

Tehát hogya centrifugális erőket legyőzzük. ahhoz arra van szükséq, hogy
közösen tekintsünk Istenre és az emberekre. Istenhez, a hivők közös Atyjához
való viszonyunkban az a lényeg . hogy megnyíljunk neki, miközben szavát hall
gatjuk. Együtt kell engednünk, hogy az Evangélium szava föl rázzon. hogy
újból kereszténnyé. evangéliumivá tegyen. Ez elől nem lehet kitérnI. Mind
nyájunkra többé-kevésbé ránehezedik a múlt szűk korlátainak öröksége. és
saját jelenlegi beszűkülésünk. Alapos tisztogatásra szorulunk, hogy Igy az
Evangélium alaprétege ismét előtűnjék a történelmi esetlegesség és emberi
bűn okozta minden lerakódás alól. Újból föl kell fedeznünk létünk alapját
adó eredetünket.

Ez a közös pillantás Istenre azt jelenti. hogy hallgatunk őrá. megnyílunk
egymásnak, és közösen imádkozunk. Teljes becsületességgel és egymás
becsülésével mindig újra el kell mondanunk közösen a MIatyánkot. és teret
kell adnunk a Léleknek. hogy ő maga sugallja nekünk azt az imádságot.
amelyre csakis ő juttathat el sugallatával. Azt hiszem, a katolikus egyházban
és a többi keres ztény egyházban manapság tapasztalható karizmatikus moz
galom értéke abban van. hogy minden kereszténnyel meg tudná tanltanl azt
az Imát. amely a Lélek erejébőllétrehozza az egységet. A karizmatikus áram
lattal kapcsolatban létrejövő .prayer qroups" (Imaközösségek) tipikus sajátos
sága. hogy igen gyakran a legkülönbözőbb irányú keresztények csatlakoznak
benne egymáshoz. Világosan látható gyakorlati példáját adják az olyan eleven
egységnek . amely megszabadít a polarizációtói, sót meg is szünteti az ellen
téteket.

Az egyesülés érdekében szükség van az emberekre vetett közös tekintetre
is. Együtt kell átengednünk magunkat annak a követelő erejű felsz ólít ásnak.
amely a feszült várakozásban élő emberiség közös nyomorús áqából és közös
reményeibői árad felénk. Ha így megnyílunk a világ valóságának egész tágas
sága előtt . az megadja számunkra a viszonylagosságot. vagyis új arányérzéket
kölcsönöz . új látóhatárt, amely felszabadít a jelen pillanat nagy követeléseIre.
és arra hív, hogy az Evangélium élő üzenetét helyezzük a középpontba.
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Az Egyház nem gubózhat önmagába. Nem is azonosithatja magát lsten
Országával. De készüln ie kell eljöve te lének órájára. és készítenie kell az
útj át . Az emberek és méginkáb b a keresztények egyes íté sére kigondolt nagy.
kic irkalmazott tervnek semmi értéke. Ha kereszté nyek közösen cselekszene k.
az az egység biztos útja. még akkor is. ha ez az út nem vezet közvet lenül a
hit teljes közösségér e. Ez az állitás azzal a feltételle l érvén yes. hogy nem a
puszta társadalmi pragmatizmus jegyében álmodo zunk err ő l az egységröl. A
közös cselekvés az egyik leghata lmasabb eszköz arra is. hogy kölcsö nösen
fölf edezzük egymást. és eljussunk odáig . hogy igazán. lelkü nk legmé lyéig
hallgatni tud junk egymásra.

Egymásra hallgatni rit ka ajándék. mert azt föltételezi. hogy az ember
kiüresedik önmagából, és a legt isztább figyelemmel fordu l a másik fe lé.
Ezért csak lassan-lassan lehet megtanulni. Tudnunk kell meghallani azt. amit
mondanak, de olyko r méginkább azt. amit nem mondanak ki: a besz él ő ki
fejezhetetlen föltev és e tt . tudatalatti várakozásait. Arról van sz ó, hogy a sza
vak mögött fölfedezzük a kij elentés végsö szándékát . Lényeges ilyenkor.
hogy minde n vita megnyitása elött meg tudjuk találn i azt a célt. amely lehe
tövé tes zi a párbeszéd közös útj át . Ha meg akarjuk gyözni a másikat. akkor
neki is bizonyosnak kell lenn ie abban. hogy megértjük öt. hogy fe lfogjuk az
igazságnak azt az oldalát . amely öt megnyerte. amelyet elénk tár. Minden
ember azt kivánja. hogy megértsék a benne rejlö jót. VI. Pál azt mondta
erről egy a nemkeresztények titkárságához inté zett beszédében: ..Párbeszéd
nem lehetséges beszédpartnerünk elmélyült megérté se nélkü l. Ez a nemes
szándék nem kicsi ny nagylelkúséget. valódi aszkézist követel az embe rtől.

Magunk mögött kell hagyni azokat a határokat. amelyeket a nyelv. a múvelö
dés álta l adott gondolkodási fö ltételek. a v ita és bizalmat lanság támaszt .
hogy igy megnyíljunk. önmagunkat legyözve. az egyetemességnek: Azt kíván
ná az ember. bár az ugyanazon egyház hívei között folytatott párbeszédben
is fö lfedeznénk a közös hull ámhosszat. hogy igy átt örjük egymás között a
hangfalat. és legyözhessünk minden elzárkózást . Legfőbb ideje. hogy újból
megtaláljuk a testvéri egységet a kere sztények között, Ha egyszer ez az
egység horgonyt vetett akaratunk mélyén. akkor az el lenkez ő irányú törek
vések felé való nyitottság a kölcsönös kiegészülés alakító folyamatának be
vezetője lesz.

Nem a különbözöség rossz önmagában. csak az a különbözöség. amely
kizárólagosságra tart igényt . és nem haj landó megnyílni a teljesebb közös
ségnek. Egy gyémántot csak értékesebbé tesz. ha nagyszámú lapocskából
áll: a világosság egységes fehé r színe megtörik benne. és ragyogása annál
Inkább gyarapszik. Istenben épp olyan nagyra kell értékelnünk a különbözö
séget. mint az egységet. Az isteni személ yek saját személyiségének igazi
diadala éppen az. hogy kölcsönösen átjárják egymást. A másik személyhez
való viszony az isteni szemé lyek számára konstitutív [elleqú, már erede tük
ben benne van. Istenben. aki az élö Szeretet. a személyek vis zonossága ele-
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ven valóság. A keresztény egység rő l folytatott minden vita a Szentháromság
ti t kából kapja világosságát, aki ennek az egységnek forrása és ősképe .

Az ökumenikus remény a jelen órában

Az ökumenikus mozgalom megindulásakor . a hatvanas évek elején a kato
likus egyházban volt néhány nagy. látványos esemény . Hogy csak egyet
nevezzünk meg: VI. Pál ta lálkozása At henagorász pátriárkával Jeruzsálemben.
Konstant inápolyban és Rómában teljesen egységes visszhangra talált a vil ág
sajtóban. Azutá n csend lett. 1972-ben .A szeretet könyve" címmel kb. 300 do
kumentumot tettek közz é. amelyet az utóbbi években Róma és Konstantiná
poly cserélt ki egymás között. De ez fel tún és nélkül tört ént, oly an szinten.
hogy nem jutott el a hírk öz l ő eszközöki g. Időről-időre az ökumenikus közele
dés terén bizonyos . Iégköri nyom ás" érződ i k . de ilyenkor többnyire . üzernt
balesetröl" van szó. Azt mondanám: az ökumenizmust fenyegető legrosszabb
pillanat két éwel ezelőtt a .Lex fundarnentalls" . új egyházjog megalkotásá
nak terve volt. De úgy tűnlk, a fen yegeté s alábbhagyott. Remélnünk kell
abban - és ennyiben az ökumenikus mozgalom feltartóztathatatlannak bi
zonyul - . hogy óriási léptekkel munkálkodnak haladás ári. a keresztények
közötti látható egység helyreállításáig . Az első évezred nagyj ából véve az
osztatl an Egyház ideje volt. A második - 1054-től máig - a szétszakadt
Egyházé. Az Istentől ajándékozott remény. valamint a teológiai alapú biza
lom alapján egyaránt remélhet jük. hogy a harmadik évezred a teljes egységbe
való viss zatérés ideje lesz.

Nem veszíth et jük szem elő l. hogy az Egyházban az egységes eljárás és a
sokfé leség összeegyeztetésén való minden fáradozás már magában véve
ökumenikus igyekezet . Minden lépés. amely az uniformi zált egységtő l a sok
féleségben megnyi lvánuló egysé g felé vis z. haladás a Szentlélekben. az
igazi egység megteremtőjében .

Ebben a pill anatban egyet tartok igen j e lentősnek : Az ökumenizmusnak
nem szabad a szakemberek körére korl átoz ódnla, az Egyház minden szint jén
egyidejúleg kell haladás ári dolgozn I. Mindenekelőtt lsten népe körében nem
szabad. hogy sor kerüljön a 15. századi firenzei zsinat fáj dalmas tapasztalatá
nak megismétlődésére: Akkor a katolikus és az ortodox egyház egységét a
legmagasabb szinten - a két egyház papsága között - helyreállították. a
nép azonban ezt elutasftotta•.rert semmiképpen sem volt előkészülve erre
az egyesülésre.

Ezért az ökumenizmusnak minden keresztény állandó gondját kell alkotni a.
akár teológus. akár nem. Minél gyermeklbb szíwel fogadja egy keresztény
az evangéliumot. annál fogékonyabb a Mester meqbízat ására. aki azt akarja.
•hogy mindnyájan egyek legyenek". Igen nagyra kell becsülnünk ezt a külön
leges nyíltságot lsten Lelke iránt. az igazi keres ztényeknek ezt a sajátos
tulajdonságát. Ezért ökumen ikus szempontból rendkivül jelentős a .Lélek
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megnyIlatkozásaInak" az a sorozata, amely ezi dőtáj t szemünk e lőtt Játszódik
le lsten népében.

Különösen a .chari smati c renewal" (karizmati kus megúju lás) ökumenikus
hozzájárulására gondolok Itt. A mozgalom kato likus formájában 1966/67 -ben
indult el Amerikából , és jelenleg Európában is terjed, igen nagy benyomást
keltve. Mindaz, ami a keresztényeknek új érzéket ad a lel kiélet iránt, örven
dező erőt a kís érletez ésre. az egység ösztönz öle. Mert az Igazi ökumenikus
párbeszéd elsősorban nem horizontál isan, az egyes keresztény hltfelekezete k
között, hanem vertlkálisan történik. Az egység útja minden kere sztény szfvé
ből indul ki Jézus Krisztus felé. Obenne és az ő Lelkében fedezzük fel , hogy
testvérek vagyunk . Akkor keletkezik köztünk egység. ha ugyanazzal a Krisz
tussal lépünk kapcsol atba, telj es hűséggel az ő szava iránt; mert ő az, aki
létrehozza bennünk az egységet.

A különféle hagyományokka l rendelkező keresztények közös imádság
élménye főbenjáró jelentőségű . Az ökumenizmusnak szüksége van erre az
élő imaközösségr e, hogy ne váljék puszta társadalmi pragmatizmussá . Nekem
úgy tűnik , hogya jelen pillanatban az ökumenizmust ellang yos ító legnagyobb
veszedel em a szekularizáció iránya, más szóval : az a kísért és, hogy mindent,
ami a t iszta hit dolga, zárójelbe t együnk, és csak arra tö rekedjünk, hogy kö
zösen áll ítsunk minden keresztény e rőt sürgető társadalmi és politikai felada
tok szolgálatába. Bizonyára Igaz, hogy az Evangélium te le van sokoldalú ,
követelő ellentmondásokkal - az erőtlen piet izmus csak karikatúrája az igazi,
konfl iktusokban igazolódó jámborságnak -, de ha pusztán a szociális elemre
korlátozzuk és szúkít jük, ezzel félreismerjük a kereszténység legsajátosabb
lényegét , egyenesen tagadjuk létj ogosul tságát .

A keresztény nép szint jén sokat ígé rő ökumen ikus tapasztalatok jelent
keznek. Mindenki Ismeri a hitfe lekezetek egymáshoz való közeledésének te
rén a fr anciaországi Taizé ezerep ét . Németországban ls van néhány éve egy
hely , amely ugyan még kevésbé ismert, de minden látogatóján ak figyelem
reméltó tapaszta latokat adott. Az Augsburg mellett i Ottmaring faluról van
sz ö, amelyet ökumenikus fal unak nevezhetünk. Itt luteránusok és katolikusok
alapvető kísérletet folytatnak: a kereszt ény együttélés kísérlet ét. M indegyik
tiszteli a másik hagyományá t , e redeté t. és mégis már csodálatos m értékben
megélik a szeretetben való egysé get. Ez e lővételezése az egyházilag meg
találandó egységnek, egy keresztény tény beigazolása. tanúságtét el arról, mit
képes megvalósítani az élő hit.

Legyen szabad emlékeztetnem a wo rms i katolikusok kezdeményezésére, amel y
a "Wormsi Memorandum" -ra vezetett. Ebben egy bizonyos alkalomból laikusok
és lelkészek közösen, bizalommal és reménykedve kérnek VI. Pál pápától
luteránus testvéreik érdekében .egy tisztázó szót Martin Luth er személyéről

és tanításáról mai katolikus nézőpontból, az ökumen ikus munka elmélyítése
céljábó l" . Es ez egyál ta lában nem látványos lépés vol t . Hanem haladás a
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közös cél tekintetében. Am ikor Diogenésznek. a gorog f ilozófusnak , valaki
azt mondta : . A mozgás lehetet len" . a legegyszerúbb módon válaszolt: elkez
dett l épkednl, Ez egy probl éma legjobb megoldása: . a járás rneqold ása". A
wormsi tapasztalat is ilyen Jellegú: .a cselekvés megoldása". Az ottmarlngl
tapasztalat neve pedig : .a szeretet megoldása" , a mindennapi tevékeny
szereteté.

Semmi sem ér fel az ilyen tapasztalatokkal. Hinni kell Istenben, a lehe
tetlen Mesterében. Egyszer egy merész kezdeményezésre azt mondták vala
kinek: .On nem tudta, hogy ez lehetetlen , tehát megtette: Túlértékeltük az
okosság erényét a hit erényének a kárára.

Kell-e még mond anl , hogy az Ilyen közeledés imában és naponta élt szere
tetben, egy a világ felé nyitott közösség keretében, semmiképpen sem káro
sitja a teológusok párbeszédét? Szükség van erre az állandó párbeszédre ls
minősitett teológusok között. Azt hiszem bátran mondhatj uk: jelentős lépések
történtek. Belgiumban 1971-ben közös nyilatkozatot adtak ki a keresztényegy.
házak a keresztségről: jelentős határkő ökumenikus fej lődésü nkben. Angliá
ban 1971 . szept, 7-én katolikusok és anglikánok között sor került a Windsor
Castle-l megegyezésre az Eucharisztiára vonatkozólag. Franciaországban a
dombes-I megegyezés (1971.szept.6-9.) ugyanebbe az irányba tart. Legújabban
közzétett ék annak a beszámolónak teljes szövegét. amely összefoglalja a
római luteránus-katolikus vegyesbizottság munkálatait az .Evangélium és Egy
ház" tém ájáról. Ebben ismét széles területei adódtak az egyetértésnek az
egyházi szolq álatok kölcsön ös elismerése teré n, és hasznos ajánlatok talél
hatók arról. hogyan lehetne meggyorsítani az interkommúnió lehet övé vá
lásának elérkezését. Hozzá kell még tenni azt a megegyezést az egyházi
szolgálatokra vonatkozólag, amely 1973-ban a nemzetközi angl ikán-katolikus
bizottságban jött létre. Az Egyesült Allamokban röviddel ezelőtt adtak kl egy
már címében ls jellegzetes könyvet: •Találkozhatnak-e valaha is az eplszko
pálisok és a római katollkusok?"

Néhány hónapja egy angli kán püspöktől , Dr. Mervyn Stockwood-tól kap
tam egy cikket. amelyet a •The Cathol ic Herald"-ban tett közzé, Azután barát
ságosan meginvitált egy nyilv ános beszélgetésre. Cikke hét indítványban
ökumenikus óhajokat sorol fel , amelyeket közösen kellene magunkénak valla
nunk, és Igy sürgető és izgalmas felhívás arra. hogy egy irányban haladjunk.
Nem soroihatom itt tel minden indítványát. De örömest áll ítom, hogy az első

indltvány t minden további nélkül aláírom. és ez a több i kulcsa : . Meg kel
lene Igérnünk egymásnak, hogy nem csináljuk külön-külön azt, amit jó lelkt
ismerettel együtt is meg tudunk tennI. Ez széles területet foglalna magában:
szentírásolvasást, Imacsoportokat, igehirdetést, a jótékonyság múveit."

Ime néhány reményt gerjesztő ok az ökumenizmus haladásában. De ezek
csak jelek. Hiszem, hogy pillanatnyilag a keresztények megújulása ott tart,
hogy közösen megragadják a Szentlélek valóságát abban a munkában, amelyet
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ma a keresztény egyházakon belül és azok között el kell végeznI. Ez az élő

remény, amelynek most hangot adtam , az 1970-es brüssze li teológuskongresz
szuson egy olyan óhajban tört ki belőlem , amely ugyan álomnak tűnik, de ez
az álom segíthetne megteremteni a holnapi valóságot. Végezetül hadd idézem
újból ezeket a szavakat.

I::n sem tudom jobban Onöknél, mikor üt az újból megtal ált egység óráj a.
En is azt hiszem, hogy az én nemzedékem keresztényeinek sorsa Mózes éhez
hasonló: csak k üsz öb ér ől látják meg az ígéret fö ldjét. De ha az i d ők jelei
nem csalnak, akkor hihe tj ük, hogy közel van a keresztények látható egysége
visszatérésének órája.

Az ökumenizmus égboltozatán már felragyogott az a csillag, amely a
bölcseket Betl ehembe vezette. Az egység zarándokai újból útrakeltek; az út
még köves és a nyomok elmosódottak: még a pusztában járunk. De Kelet
bölcseitől elt éröen, akiknek csak a legenda talált ki neveket, a mai zarándokok
neve ismeretes, és ismerjük az arcuka t is: az oldenburg i luteránus püspök,
a canterbury-i angl ikán érsek, a konsta ntinápolyi ökumenikus pátr iárka, a
római püspök, vagyis a pápa. Mindezek útnak indultak az egység Bet leheme
felé, sőt utaik itt-ott már keresztez ödtek

Mindenk i hozza magával országa kincseit: aranyat, tömjént és mirrhát .
Péter egyháza egységének hagyományát ajánlja, hogy rendet hozzon a világba.
János egyháza misztikus és lelki hagyományának tömjénjét hozza. Pál egy
háza szent és pró fétai könyv eket tart a kezében. Haladnak e l őre, de olykor
a csillag megszűnik ragyog ni a fejük fölött , és ismét tájékozódnlok kell az
útró l. Minden arra vall , hogy már nincsenek rnessze Betlehemt ől .

Talán - akárcsak a bölcseknek - először az Edesany át kell együttesen
megtalálniok, és azután a Gyerm eket. Nehéz lenne elgondolni a meghasonlott
gyermekek hazatérését anélkül, hogy az édesanya ne áll na már ott a küszö
bön, hogy fogadja és az Úrhoz vezess e őket. Amit a bölcsek a barlangban
fölfedeztek, az nem az lsten volt, ahogyan ők elképzelték. Isten oly an arcot
öltött, hogy az minden számításukat, minden sejtésüket összezavarta, de
minden remény üket is túlsz árnyalta : Az Emmanuel egy jászolban fekü dt ,
szegény gyerek alakjában, pólyába tekerve.

Nem kereszténységünk szimboluma-e ez? az egymásra talá lás otthona,
minden nem lényegestől megszabadítva? lsten egyszerűségének szimboluma.
Ezt a kereszténységet akarjuk együtt élni , kiüresítve mindabból , ami nem
valódi és egyszeru!

Nem tudom, hol és hogyan következik be a végleges talá lkozás . Egy har
madik vat ikáni zsinaton? Talán. De miért ne történnék a találkozás ott, ahol
a kereszténység bölcsője áll t? Mi ért ne lenne az újraegyesülés zsinata egy
második jeruzsálemi zsinat?

Előadás Wormsban, 1973.nov.1·én
Szöveg: St immen der Zeit 1974/2
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Gál Ferenc

..A REM~NVBEN ORVENDEZOK" .. . (Róm 12.12J

Gabri el Marcel szükségesnek tartja. hogy a .föld í vándorról" írt könyvé
ben a reményt is elemezze. mint létünk je llegzetes kifejezőj ét . De az eg
zisztencialista filozófusok meggyőződése szerint nem mint le lki je l enségről

vagy elvont fogalomról beszél ról a. hanem azt fejtegeti. mi nyilvánul meg
abban. hogy . én remél ek" (Homo viator . 1944. 37-86J. A remélő ember fel
méri személyes helyzetét. Tudato sul benne. hogy átéli a hiányt. a neh ézs éqet,
szoronq attat ást, bizonytalanságot . és bízik valakiben . aki segítséget. szabadu
lást hoz. A valódi remény egy személy üzenete a másik szem élyhez. akinek
képességeiről és h űséq érő l. vagy legalább jóakaratáról meggyőződött . A
személyes üzenetben az a sejtés vagy bizonyoss ág is benne rejl ik. hogya.
másik nem érdektelen velem szemben. jel entek számára valamit. Mivel az
ember végességének tudatában és létének veszélyeztetettségében remél Is
tenben. azért magatartásával az .é lö örökkévalóságról " tanúskodik. és be
hatol a t ranszcendens világba.

A vallásos remény Istenre mint személyre irányul, akit hitemmel a kinyi
latk oztat ásból ismerek meg. Meggyőződöm ró la. hogy hajlandó velem tö rődn i,

érdemesít arra, hogy latbavesse értem mind enhatós ágát . mert van benne
irgalom. együttérzés és szeretet. Igazán remélni csak a kiny ilatkozta tás Is
tenében lehet. Az írók és f ilozó fusok istene legtöbbször csak felnagyított.
egyoldalú ember. A hit ezzel szemben olyan Istenről beszél, aki .nern bánja
meg adományait" (Róm 11.29). aki türel mes és megbocsátó, s elkötelezte ma
gát. hogy célhoz vezeti az embert. A megváltást hozzájárulásu nk nélkül, saját
kezdeményezésére vitte végbe. s meghirdette egyetemes üdvözítő akaratát
(Him 2,5) . Azért viselkedett így. hogy legyen bátorságunk feléj e fordulni.
amikor a hitből megismerjük. De kegye lmi hatása oda is elé r , ahol tudatos
hit nem alakulhat ki. mert nem isme rik a kinyi latk oztatást. A kegyelem ha
tására az ún. névtelen keresztényeknél is jelentkezhet valamilyen bizakodás.
Megérzik. hogy az erkölcsi rendnek van szerz ö]e, s hogy az ember többre
hivatott, mint amit konkré tan megél. Ezért mi keres zténye k könnyen megért
jük, hogya remény min t egzisztenciális adottság ott van az emberben, s
állandóan sarka llja , bátorítja és keresésre ösztönzi.

A remény vagy a semmi

Az utóbbi évtizedek tudom ányos és techn ikai haladása teljesen megérlelte
az újkornak azt a gondo latát, hogy a vil ágegyetem központja az ember . s
benne jelentkezik a kozmosznak minden problémája. De amint J . B. Metz
(Christliche Anthropozentrik. München 1962) kifejt i, ez az emberközpontiság
nem szubjektivizmus. Az érdeklődés előterében nem az egyes ember áll , ha
nem az emberiség, az ember történelme, a történelem értéke. s a vég je-
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lentősége a történelem számára. Ebből a szempontból je lentősek azok a gon
dolkodók is. akik felpana szolj ák. hogy az ember számára nincs remény, vagy
éppen meg akarják szabadítani az embert az illúziónak nevezett reménytől.

Lehetetlen észre nem venni azt a keserú lemondás t . amely Malraux-val (La
condition hurnalne, 1933) utat nyitott az irodalomban. Ezeknél a szerzőknél

az . emberi lét" a szomorúság, a gond és a bizonytalanság megtestesülése.
Az élet ösvénye ebben a sötét völgyben vezet a semmi fe lé. Ismerjük Camus
nek az élet értelmetlensége elleni lázadását. A helyzet en nem változtat az
sem, hogy vannak, akik havonta könnyűszerre l megkeresnek néhány ezer
dollárt. Itt legföljebb annyi változik. hogy •Trisztánnak nem sok mondanI
valója lesz Izolda számára" . Sokszor az írók nem is akarják eldönteni, hogy
a várás és reménykedés erény-e vagy inkább sajnálatra méltó emberi er öl
ködés (Beckett: Godot-ra várva). Böll és Brecht jónéhány alakja ls az el
szenvedett háború lidércnyomásában él, s f ilozó f iájának az az alapgondo lata.
hogy .e lőbb meg kell tölteni a gyomrot, s utána Jöhet az erk ölcs" (Koldu s
opera) . A görög tragédiák ls szomorúak és sokszor reménytelenek voltak.
Azok a hősök azonban csak egy tipusnak vagy népré teg nek a képviselői. Itt
viszont a szereplők a minden kori embert akarják szimbol izálni.

Ahol az életnek nincs végső célja , ott a remény valóban fölösleges. Sartre
egyszerűen lélektani visszahatásnak mondja . A teljes lemond áson, a kétség
beesésen túl megjelenik a beletörődés: majd csak lesz valahogy, s ebből a
nyugalomból sarjad kl az űj bizakodás, mint az élet egyik hajtása . Freud már
előbb az ösztönös élményekre vezette vissza a reményt. A gyermekben az
anyai kapcsolatokból kifej lődik a boldogs ág vágya, az apai kapcsolatból pedig
a törvény és a félelem. A kettő eredője a reménykedés, főleg az anya köz
benjáró szerepe miatt. Fromm az ellentétet inkább az ember állandó hatalmi
vágyában és a halál fenyegetésében látja. Ennek a kettőnek az ütközése
rajzolja kl a halálon túl a megbocsátó lsten képét . A marxizmus a vallásos
reményt az eli degenedésnek abba a formájába sorolj a bele, amelybe az em
ber a helytelen társadalmi magatartás által jutott. Az állandó fejlődés vágya
benne van az emberi természetben. Célja csak az lehet, hogy kialakítsa az
emberhez méltó közösségi életet, ezt pedig csak állandó forradalommal
éri el. Transzcendens Igényeket azonban nem szabad támasztani, mert
azok gyengítik a földi boldogság munkál ására irányuló törekvést . Ernst Bloch
műve (Das Prinzip Hoffnung) nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a teológusok
jobban kifejtsék az örök élet reménye és a föld i elkötelezettség közötti össze
függést.

A remény többlete

A vallásos remény és a semmi misztériuma között van valami küls ö érint
kezés. Ott bizakodom, ahol egyébként a semmi fenyegetne, ahol nem ígér
kezik semmiféle természetes megold ás. Abrahám .a remény ellenére remélt" .
mert hitt lsten mindenhatóságában. Legyőzte a mindennapi számító gyakor-
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lat iasságot, amely jobbnak ta rtj a a mai vereb et a holn api túzoknál. Sőt kl
tette magát a veszélynek , hogy magatartását ostobaságnak nézik. Nem tudott
más bizonyítékot felhozni , min t ls ten ígéretét , de ez az ígéret csak az ő

számára volt meggyőző. Kife lé addig elm aradt a bizony íték, amíg az ígéret
nem teljesedett. Dávid is átéli a természetes elégte lensé get: . Napjaink a
földön olyanok, mint az árnyék, - remény nélkül " (1Krón 29,15). A terrné
szetfölötti ígéretből mégis erőt merít, és tört énelmet csiná l népe számára.

Az ószövetségi nép vallásos rem ényét nem lehet sem a Freud-féle ösz
tönös tényezőkből, sem a meghiúsul t hatalomvágyból , sem a kéts égbeesé
sen túli kombinációkból levezetni. Az igazi ok teljesen vil ágos: a személyes
Istennel való t alálkozás, illető l eg ennek a talál kozásnak hitb eli átélése. Isten
a szövetségben elkötelezte magát egy népnek, hogy történelmében bemutat
ja üdvösségszerző erejét illetve szándékát. Az ember itt nemcsak termé
szetes elégtelenségét éli át, hanem bű nös voltát is , azért csak a meg
bocsátó és irgalmas Istenben bizakodhat. A remény tárgya a szabadulás, az
ígéret földje, az állandó seg ítség és a Me ssiás elküldése, aki majd valóra
váltja lsten végleges tervét. Egyelőre a túlvil ági remény még távol esik a
vallási horizonttól: lsten ígéreteit csak az é lők birt okolj ák. A hosszú élet
azért kívánatos, hogy minél többet lássanak meg az ígé retek megvalósulásá
ból. Azonban a kinyilatkoztatásnak ez a fok a is elég ahhoz, hogya remény
az elidegeníthetetlen öröm forrása legyen. Ha a pogány vall ásokból kiiktatjuk
azt a költészetet, amelyet a mítoszok tü kröznek , nem marad más belőlük ,

mint az ember nyomorúságának felpanaszolása és a szabadulás keresése.
Mindez megvan az Oszövets égben is, de ott már a vall ás középpontjában a
közöttük lakó lsten áll , akinek dicsősége ki árad azokra is, akik " ismerik a
nev ét". Az Istennel való ta lálkozásnak ezt az élményszerű örömét nagy
szerűen mutatja be Hans Urs von Balthasar a H e r r I i c h k e i t III/2 kö
tetében.

Az újszövetség a régivel szemb en ls ten teljes ki tárulását , a szeretet
végső szavát, az ember gyermekké fogadását és az örök élet valóságát hozza.
lsten elkötelezettsége már nem egysze rű szövetségkötés, hanem az Atya
áldozatvállalása: . ú gy szerette ls ten a vil ágot, hogy egyszülött Fiát adta
érte" (Jn 3,16). Jézus Kris ztusban maga az isten i személy vette magára a
. semrnl ml szt érlurn át " , és feltámadásában megmutatta a megoldást. Az
Oszövetség ls ten nagy te ttei re hivatkozott, amelye ket az atyák korában vitt
véghez, az Egyház számára a vég leges kinyilatkoztatás Jézus Krisztus halála
és feltámadása: . Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg , amikor a halál
ból feltámasztotta, s a mennyb en jobbjára ültette .. . . Kr isztussal együtt
életre keltett minket, bűneinkben halottakat is , f eltámasztott és maga mellé
ültetett a mennyben" (Ef 1,20; 2,6). A szinoptikus evangelisták nem használ
ják a remény szót, de az erény jutalmát így fejezik ki: övék a mennyek
országa, meglátják Istent, nagy a jutalmuk a mennyben, bemennek az örök
életre. Az első három evangelistánál még kevés a teológiai megvilágítás és

2 17



rendszerezés. de egyet kiérzünk szövegükböl: Krisztus lsten atyaságának be
mutatásával hitet adott azoknak. akik .f áradoznak és az élet terhét hordoz
zák". hogy legyen reményük. s a remény alapján szeretettel válaszoljanak az
Isteni felhívásra.

Pál apostol emlegeti. hogya remény biztosítéka lsten húsége (1Kor 1.9;
lTessz 5.24). de ezzel az ószövetségi kifejezéssel mégsem elégszik meg.
Számára a biztosíték a megváltás misztériuma. de úgy. ahogy abban lsten
teljes bels ő szentháromsági életével felénk fordult. A Római levél 8. fejezete
azt mutatja be. hogy a megváltásba az Atya. a Fiú és a Szentlélek a maga
sajátos személyi jellegét vitte bele. s így a kegyelmi rendben többet nem is
kaphattunk. Az A t Y a saját Fiát nem kímélte. hanem áldozatul adta mlnd
nyájunkért. Hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ha egyszer ö
választott ki és hívott meg. akkor ki emel vádat ellenünk? Orök terve az.
hogy a választottak Fiának a képét öltsék magukra. ezért gondviselését is
ebben az irányban foganatosítja. A F i Ú. Jézus Krisztus azzal mutatta meg
velünk való szolidaritását. hogy külde tésében vállalta értünk a vértanúhalált
is. de utána feltámadt. és .Isten jobbján közbenjár értünk". Irántunk való
szeretete felülmúl minden teremtett hatalmat. ezért abból senki ki nem
ragadhat bennünket. Legföljebb saját hútlenségünktöl kellene félnünk. Itt
viszont segítségünkre siet a S z e n t I é I e k , El ősz ör is új. természetfölötti
öntudattal tölt el. s feledteti velünk azt. hogya semmi fölött lebegünk. s
hogy természetes szempontból az életnek nincs kikötöje. Meggyöz arról.
hogy lsten gyermekei és örökösei. Krisztusnak pedig társörökösei vagyunk.
Ez a dicsöség olyan . hogy .a jelen élet szenvedései nem is mérhetök hozzá".
Ugyancsak a Szentlélek képesít arra. hogy az imádságban megfelelö módon
kifejezzük azokat az igényeket. amelyek istengyermekségünkböl fakadnak.

Az apostol levelének ebben a fejezetében a keresztény vallás és vallásos
ság d önt ő mozzanatára tapint rá. A kinyilatkoztatás lehetövé tette. hogy a
hiten. reményen és a szereteten keresztül személyes kapcsolatba kerüljünk a
háromszemélyü egy Istennel. s ez a kapcsolat mint valamilyen kegyelmi él
mény jelentkezzék. Nem az érzelem síkján. hanem mint hitb ől fakadó meg
gyözödés és bels ő világosságra támaszkodó öntudat. amit csak elmélyüléssel
lehet keresni . Az apostol a bennünk lakó Krisztust tekinti a megdicsöülés
reményének (Kol 1.27). ö pedig úgy lakik bennünk . hogy kinyilatkoztatja ma
gát azoknak. akik tanítását megtartják (Jn 14.21). Ma. amikor az egyházi élet
megújulását a teológiai irodalomban is nagyrészt a Szentírás mítosztalaní
tásától és a szociológiai meg a tudományos kategóriák bevonásától várják .
nagyon is szükség van arra. hogy rámutassunk a kifejezetten természet
fölötti elemekre. mint lsten leereszkedésének következményeire .

A reményt a hittel és a szeretettel együtt teológiai erénynek mondjuk,
mivel végsö fokon mind tárgya, mind motívuma maga lsten: az ö bírását re
méljük. mint végsö célt. s azért remélünk, mert kitárta felénk erejét és j6
ságát. Az elóbb láttuk. hogy ezt a motívumot a kinyilatkoztatás részletezi.
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amennyiben utal az isteni személyek üdvtörténeti szerepére. Ezt a szent
háromsági vonatkozást még további krisztológiai és kegyelemtani utalások
kal lehet kiegészíteni. A krisztológiai tények azt tárják elénk, hogy az Atyá
nak Krisztus iránti szeretetében benne van üdvösségünk munkálása . Jézus
fópapi imájában (Jn 17) kéri a megdicsóülést a maga számára. Ebben nem
csak saját feltámadása van benne. hanem az is. hogya benne hivók az egy·
ség megvalósításával tanúságot tegyenek róla a világ el őtt , s hogy az örök
életben vele együtt legyenek, és .Iássák azt a dicsóséget, amelyet az Atyá
tól kapott" . O tehát csak mint közvetlt ö, mint fópap és király dics őülhet

meg, vagyis népével együtt. Az Atya .mindig meghallgatta" öt (Jn 11,41J.
tehát biztos. hogy ebben a vonatkozásban is elkötelezte magát.

Pál apostol ugyanezt a gondolatot fejtegeti. amikor Krisztusnak az Egy
házzal való kapcsolatát veszi alapul. Az Egyház Krisztus misztikus teste és
teljessége. A fó a mennyei dicsóségben is csonk a maradna teste nélkül.
Hozzá kell venni, hogy öt az Atya .tette az Egyház fejévé" (Ef 1,22), tehát
amennyiben neki elkötelezte magát, annyiban azoknak is. akik hisznek Krisz
tusban. A fó ' és a test kapcsolata azonban egyúttal jegyesi kapcsolat is,
amelyet csak az el nem múló szeretet tehet boldogítóvá. Ezért kell. hogy
.testének megváltója legyen" (Ef 5,23). S végül az apostol még arra is rá
mutat, hogy Krisztus gyózelme nem volna teljes, ha mint utolsó ellenséget
le nem gyózné a halált (1Kor 15,26), hiszen az Atya mindent a lába alá
vetett.

A kiragadott szövegek mutatják, hogy reményünk tárgya nem egyszerúen
valami égi jutalom, hanem a gyermek hazaérkezése az Atyához, ahová az
elsősz ülött, Krisztus már megérkezett. Egyben részesedés abban a szent
háromsági életben, amely az Atyából kitárul felénk a Fiú és a Szentlélek el
küldésével. Ez a misztérium lebeg az apostol szeme el őtt, amikor így ír: .Az
Atya gyújtson világosságot a lelketekben, hogy megértsétek. milyen reményre
hívott meg benneteket" (Ef 1,18). A meghívásban benne van az is, hogy
Lelke által .lelki emberré" tesz bennünket, s így tudjuk értékelni adomá
nyait. A testi ember csak testiekre vágyik (Róm 8,5) . a remény ápolásához
hozzátartozik az is, hogy . ne legyünk lekötelezve a testnek" . sót emelkedett
lélekkel tudjuk .elfojtani a test cselekedeteit" . (A .test" és .lélek" sajátos
bibliai ill. szentpáli értelmére nézve vö. pl. X. Léon-Dufour bibliai szót árát.)
Az ilyen keresztény remény valóban lehet hatékony tényezó az életünkben,
és nem álomvilágba kerget. hanem tökéletesedésünket biztosítja.

Az öröm forrása

A kinyilatkoztatás a mindennapi bajokkal küzdö embernek szól. Nem áltat
azzal. hogy az élet megpróbáltatásai elói elmenekülhetünk, de biztosít arról .
hogy a küzdelmek vége a biztos gyózelem lehet. Ezért a remény összefonó
dik a türelemmel (Róm 5,4; 8,25) . A remény központi helyzetét és lendító
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erejét azonban a Róm 12,12 vil ágitja meg: .A buzgóságban ne lankadjatok,
legyetek tüzes lelkűek: az Úr az, akinek szolgáltok. A reményben legyetek
örvendezők, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban áll hatatosak, segIt
setek azokon, akik szükségben vannak: Tudjuk, hogy az Igéret , amely re
ményünket felébresztette, csak a halálon túl érhető el, de csak azzal a hely t
áll ással. amelyet itt tanús ítunk. A remény pozi tiv erény, nem passzív várás.
Csak abban van meg, aki buzgó a kötelességteljesítésben, tü relmes a nehéz
ségekben, állhatatos az imában és együtt érez mások bajaival. Az öröm abból
fakad, hogya hittel az élet forrása felé Irányítottuk életünket, és tudjuk,
hogy fáradozásunk nem hiábavaló. Igazi öröm csak az lehet , amelyben benne
van amaradandóság blztos ítéka. Krisztus ezt a teljes örömet Igérte (Jn
16,24). de csak azoknak, akik kitartanak mellette, illetve őt követik. Külön
hangsúlyozza, hogy .arnlt az ő nevében kérnek az Atyától ", azt ls megszerzi
nekik.

Az evangéliumi tan ítás tehát nem szakítja el egymástól a túlvilági jutal
mat és a földi kötelességteljesítést, hanem erőteljesen összekapcsolja. Vi
szont az öröm elővételezésével segitséget ad, hogy akkor is helytálljunk,
amikor az erény a kereszt botrányát és balgaságát jelenti. Láttuk, hogy a
természetes előretörés, a haladás vágya ott rej lik az emberben, s az alkotás
gyönyöre az öröm fo rr ása is lehet. Az i lyen öröm azonban nem győzelmes,

mert előbb-utóbb minden kihull a kezünkből. A keresztény remény ott jön
segitségünkre, ahol személyiségünk, öntudatunk igazi értelméről van szö, Ha
nincs beteljesedés, akkor a trag édia hordozójává vál ik az a kevés szépség is,
amit az életben megszereztünk. Ha nincs teljes igazság, akkor mire való a
keresés? Ha nincs örök élet , mi re való a szeretet? Ha nincs Igazságosság ,
mire való az erkölcs i felelősség? A reményből fakadó örömet azok a feleletek
alapozzák meg, amelyeket én, a hivő ember adok ezekre a kérdésekre.

Zichy Aladár

REM~NY A HARM ADIK VILÁGBAN

A következő néhány gondolat kísérlet a harmad ik vil ág reményéről alko
tott véleményünk t isztázására és elmélyítésére. A következtetések egyben
Irányt is mutatnak a harmad ik világhoz való viszonyunk keresztényibb szel
lemben való alakitására.

A közvetlen kérdés ebben az összefüggésben arra vonatkoz ik , hogy mennyi
a remény a harmadik világ számára, azaz mi menny i esélyt adunk neki? De
éppen ezt a kérdést kell egyelőre kikapcsolnunk ahhoz, hogy a problémát
helyes és eredményre vezető szempontból vizsgáljuk. Más szóval: egyelőre

nem úgy beszélünk a harmadik világ vágyairól, esélyeiről és adottságairól,
ahogyan a kívülállók lát ják, hanem úgy, ahogyan mindez a harmadik világ
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emberét éri nti létének teljességében. Félrete sszük a .szur kolö" érzelme it,
érdeklődését. buzdító megnyilvánulásait a .hazal futball csapat" Iránt. s Igyek
szünk magunkat beleélni a csapat meccs alatti feladatalba. küzdelme ibe. lel 
kesítő pillanatainak örömeibe és általában egész lelkiállapotába. Hiszen ha a
szurkolók tudják is befolyásolni a . rneccs" kimenetelét. a döntő mégis csak
a csapat teljesítménye. ez pedig tudásuk, összjátékuk és nem utol só sorban
a győzelembe vete tt hitük függvénye . Nem arról lesz tehát sz ö, hogy rnl mit
kívánunk a harmadik világnak. vagy mit remélünk a harmadik vilá g számára.
hogy elérik·e az Iparosodás ilyen vagy olyan fokát, az évi 500 dollár át lagjö
vedeimet a következő évtized vagy évszázad alatt. hanem arról. hogy az
afrikaiak. délamerika iak és ázsiaiak mit és hogyan remélnek saját jövőjükre

vonatkoz ósn. Ezzel leveszünk egy napszemüveget. amely körvonalaiban hű,

de mégis színezett. tehát hamis képet adott volna. Elkerüljük annak a ve
szélyét. hogya harmadik világ reményét csak aszerint értelmezzük: mennyi
a m i reményünk arra. hogy sikeresen küzdenek egy emberi bb életforma
kialakításáért.

Milyen a harmadik világ reménye?

A remény meglehetősen sokrétű fogalom. Hasznos lesz talán klhámoznl
igazi értelmét. Mik is a reménység összetevői?

a) A remény időbeni tény . s mindig a jövőre vonatkozik. Az elkövet kezen
dő idő ad neki értelmet. Jövő nélkü l nincs remény. A jövő az a dimenzió.
amelyben a remény mozog.

b) A reménys ég ismeret. valami olyannak a tudata. ami különbözik attól .
ami van. Még ha éppen azt remél jük is . hogy semmi sem változik. akkor ls
változik valami . s ez a saját korunk . amelynek haladásához viszonyítva a vál
tozatlanság ls teljesítménynek tűnik . A remény abban a tudatban keletkezik,
hogy van valami . rnas" . a legtöbbször új. és hogy lehetséges ennek az elér é
se. birtoklása.

c) A remény vágy. Az újat, a mást nem nézzük szenvtelenül. érdektelenül.
hanem óhajtozunk birtoklása után. A remény fogékonyság.

d) Ugyanakkor a remény hit annak lehetőségében. hogy a . m ás" a ml
számunkra is elérhető .

e) A remény. legalábbis az .okos" remény tevékeny. Nem vár ölbet ett
kézzel. tétlenül . hanem igyekvő . előkészítő.

Képbe foglalva: a remény függőhíd egy víz két partja között, Híd. amely
a jelent összeköti a j öv ővel. amely egyeseket kétségekkel kínozva. másokat
lendülettel gazdagítva az adottságok és a lehetőségek közé feszül. A remény
távlatokat teremt. O maga egy új dimenzió.

Mit jelent ez a harmadik világnak? - Mindent ! Hiánya poklot , megléte
fölbecs ülhetetlen lehetőségeket.
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Használjuk fel a fönti pontokat állításunk megv izsgálására !

al A remény : jövó. A jövó pedig éppen napjainkban táru l ki a harmadik
világ elótt. Az ósember kézból szájba élt. S föltehetóen ugyanígy gondol
kodott is. Látóköre sz úk volt és röv idtávú. A földműves általában vetéstól
vet éslq, aratás tól aratásig gazdálkodik. esztendókben számol. A mode rn világ
az iskol ák, tervez ő irod ák. évtizedekre szóló befektetések kor ában egyre job
ban el őre gondol kodik és tervez. A jövó sokszorosára tágul. S lassan ez a
világ megnyíl ik a fejlódó ors zágok számára is . Az új életmód ott is egyre
jobban az átla gember problémájává és vérévé válik. Elóször a városi lakos
ságé. aztán a vid ékieké. Több teret kap a reménység . S ahol ez a folyamat
egyszer megindult, ott nemzedékek élik meg a régimódi fekete-fehér kes
kenyfilm átalakulását színes sztereof ilmmé. S mind en nézónek személy sze
rint kell választan ia, kinyitja-e szemét a szélesebb kép fel fogására . A meg
változott perspektívák egészen újszerű választási lehetóségek elé állitják a
harmadik vil ágot .

b) Azt mondtuk, a reménység tudomás vagy tudomásszerzés valami újról
vagy másró l. Ily en szempontból a harmadik világ szinte áll andó forradalom
ban él. Isten háta mögötti kis falv ak kapnak beköt őutat . telefont. repüló zúg
még a nomádok feje fölött is , színtiszta buddhista egyetemeken muzulmá n
és keresztény vall ási felfogásoka t lehet vagy éppen köt elezó tanulmányozn i.
s a tranzlsztoros rádió varázsa éppúgy megbűvölte az eszkimókat, min t a
sivatagok népét vagy a pápuákat. Az egész fejlódó világot elárasztotta az új ,
a .rn ás" létezésének tudata . ami annál több lehetóséget . sót okot nyújt vala
milyen értelmű remény kicsírázására, mennél személyesebb vonatkozásba
kerül az egyénnel. A remény okai megsokszorozódtak. Egyre több a távoli
part. amelye k felé hidakat lehet verni.

cl A remény vágy , fogékonyság . M ind en hagyományhűség . sót maradiság
ellenére - amit érthetó módon fóleg az idósebb nemzedék képvisel - egé
szen egyértelmű áramlat figyelhetó meg a harmadik világban az új. a más
felé . Ez az irányzat nem föltétlenül ki fe jezett, sokszor nem is tudatos. sót
néha tudatellenes. De hihetetlenül erós. Nagy ítóva l kellene keresni olya n
sz övlv őt , aki nem tartaná fontosn ak az ipari államok gazdasági színvonalának
és szellemi értékeinek elérését. A harmad ik világ elismert és hangoztatott
célja a lemaradás lehetó leggyorsabb megs zünt etése. Mivel pedig az iparoso
dott népek maguk is egyre gyors abban fejlódnek , a harmadik vil ág népeinek
álma Csizmás Kandúr hétmérföldes lépteit igényl i. A változások irá nt i befo
gadó képesség - elméletben legalábbis - óriási. A vágy hiánya tehát nem
gátolja sem a jövendó kiszélesedését (al . sem a tudás kiterjedését lb] .

dl De hogy állunk a hittel . amely a remény tárg yát az elm életi szférákból
a megvalósítás lehetóségének szintjére hozza? Azzal a megérzéssel. meggyó
zódéssel , hogy mind ez elérhetó? - Kétségtelenül ebben a pontban az egyén
is , a társ adalom is latolgat. Osszeveti a jelenlegi helyzetet a kilátásban l év ő

úJjal, a mással. a megk ívánttal , a remén y tárgyával. Mekkorák az esélyek?
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Lehet-e hinni? Érdemes-e hinni? Vagy csak hitegetnénk magunkat? Termé
szetesen mennél nagyobb az úr a jelenlegi adottságok és a .rn ás", a vágyá
lom vagy a tervek között, annál nehezebb hinni. Mennél hosszabb a híd az
egyik a partról a másikra. annál messzebb kell menetelni. Azaz hogya híd
hasonlat éppen ezen a lényeges ponton nagyon sánt ikál. mert a bizakodás
útja sokkal rögösebb, mint az egyik partról a másikra vert híd. Nem technikai,
hanem egzisztenciális problémáról van szó. Inkább az örvényes vizekben való
úszással mérhető össze, ahol a pörgőkben újra meg újra megszédül az ern
ber, s ha még tud, visszakívánkozik vagy visszaindul a régi partokra. Nem
csak tejet-mézet hozott tehát a sok új távlat. Rengeteg kétséget is . Valahogy
úgy lehet ezt a lelk iállapotot el képzelni , mint azét a fáradt emberét. aki
úszás közben lapos szemszögből rosszul , a valós ágnál sokkal rövidebb távra
becsüli a távoli partot. Vagy azét, aki hosszú gyaloglás után a hegycsúcsra
érkezve fedezi föl, hogy az igazi csúcs még egy völggyel odébb van. Hogy
mindjárt gyakorlati és igazán gyakori példával szolgáljunk, arra a számtalan
gyerekre kell gondolnunk, aki szülei biztatására és áldozata árán elvégzi az
elemit (s ezzel kiszakad szülei világából, az új felé fordul) , és azután az
elmaradott vid ékről a városba kerülve fölfedezi. hogy jobb sors, szellemibb
élet helyett ezer és ezer reménytelen sorstárssal együtt az utcán fog tengőd

ni továbbtanulási lehetőség és munka nélkül. Nagy derűlátás és erő kell az
ilyen fölfedezések, kiábrándulások áthidalására. Aki ezzel nem rendelkezik,
könnyen kétségbees ik. A kétségbeesés a remény hiánya . Nem olyan állapot.
amelyben az ember boldog és alkotásra képes.

e) Azt is mondtuk, hogy az .okos" remény tevékeny. - Vannak emberek,
akik remélnek, de csak a kezüket tartják alamizsnáért. A harmadik világ jó
részben ilyen . Nem is lustaságból, inkább mert a változás lehetőségével

kapcsolatos eddigi tapasztalatuk olyan gyér, a beteljesedésbe vetett bizalmuk
olyan gyenge. hogy ebből fakadó ener giájuk egyszerűen nem elég pozitív
tevékenység kifejtésére. S itt nyilvánul meg ismét a föntemlített sikerhit
döntő szerepe . Aki megrendül , az elgyengül. ellankad, fuldoklik. Nem éri el a
túlsó partot. Vagy neki sem indul. Mennél nagyobb az űr, annál nagyobb
reményívre van szükség áthidalására. s annál kisebb az eshetőség, hogy az
ilyen remény megszületik. De ha nincs remény, vagy csak gyenge. akkor
nincs ami ihlesse az alkotó tevékenységet, s ezáltal biztosítsa a remény be
teljesülését. Az igyekezet valamiképpen egyenes arányban van a lelki cél
tudatossággal. Azonban nem feltétlenül fordított arányban a lehetőségekkel,

hiszen az ember képes a fel adatokkal nőni. Viszont az feltétlenül igaz, hogy
van az ívnek egy feszültségi pontja . ahol a feladat nyomasztó méretei (vagy
a lehetőségek megtévesztő sokasága) passzlvltáshoz, letargiához vezet. Ha
fejlődni akarunk, akkor ezt - mondanunk sem kell - el kell kerülni.

Az eddigieket összegezve megállapíthatjuk: korunkban a harmadik világ
számára ugrásszerűen megsokszorozódtak a reményre kínálkozó alkalmak.
azaz megnőtt a remény iránti igény. Ugyanakkor megnőtt a jelen és a jövő
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feszültsége is; a lehetőségek tébo lyitó méretei csábitják a harmadik vil ágot
arra, hogy a .nagyobb tét - nagyobb kockázat - nagyobb esélyek" alapon
játssza életét. Ebben a játszmában fontos szerep jut a te rmészetes optimIz
musnak, életörömnek, vagy méginkább: a bizalomnak, hitnek . I:s a vallásnak
döntő szerepe van ezen hit form álásában. Itt azonban kénytelenek vagyunk
egy f igyelemreméltó jelenségre rámuta tn i. A harmadik vil ág különbözö val
lásalnak vilá gképe számtalan területen ellentétben van az új s zerű , a fejlődés

nek jobban megfelelő, teljesebb választ nyújtó világ képpel. S még gyakrab
ban a vallások álta l el ismert társadalmi és gazdasági rend ütközik az új , az
ésszerűbb . a reményekkel összhangban álló renddel. Ily en körülmények között
elkerülhetet len, hogy a vall ás, amely a hit er ős tt és ére lenne hivatott, maga
ls súly os válságba ne kerüljön .

Miben remé l a harmadik világ?

Felvetődik a kérdés a harmad ik világ remé nyének tárgyát Illetően . Nehéz
lenne ezeket válaszként fon toss ági sorrendben osztál yoznl. De talán egy pár
szóval ecsetelnl lehet azt az által ános képet , amelyet akkor nyer az ember ,
ha néhány évet töltött a harmadik világ különböző népei között.

Először is: népe válogatja. Másodszor: a népeken belül ls hihetet len kü
lönbségek vannak. Egyik-másik, például ásványi kincsekkel megáldott ország
ban a gazdagok gyerm ekei Európában vagy I:szakamer ikában nevelkednek.
Testi -szellemi fejlődésük számára minden l e hetőség megadatik. Mié rt lenne
az ilyen réte gbeli nek más vágya, mint egy európainak - hacsak (kivételes
esetekben) el nem szánja magát arra , hogy nemzete sorsának megjavulásában
remél, s azért dolgozik?

Minden fejlődő nép alapvető Igénye elsősorban testi , fizikai. Ez az állitás
igy áll , ahogy van. Ami nem azt jelent i, hogy nincsenek szellemi igényeik,
s azt sem, hogy az európa iaknak keves ebb a fi zikai igényük. Csupán azt,
hogy a dolgokn ak - már csak I dőben is - nagyobb szerep jut a fizikai
szint en. S ugyanakkor épp ez a szint az, ahol a civilizáció annyi újdonságot
hozott : coca-eolát rizsbor helyett, fl anellinget daróc helyett, tranzisztoros
rádiót. Gyors abb az autó, mint az öszvér, jobb a t űz- és viz álló pléhfödél ,
mint a zsúp, hasznosak az elnyúhetetlen vasszerszámok , gépek , és kl tudj a
még rní minden, nem is szólva az inj ekciós tú és a gyógys zerek külön var á
zsáról. Mint mondtuk, a különbség annyira szembeötlő, a kénye lem annyira
csábitó , hogy ennek az alapvető fejlődésnek kivánatosság ához egy pillanat ig
sem fér kétség. Ez a következtetés persze sokszor szimplifikálás eredménye,
mert az autógyár nem a dzsungel vagy a sivatag közepén lévén, a több
ségnek halvány fogalma sincs , micsoda bonyolult összmunkára és milyen
preelzlóra van szükség egy modern jármú gyártásához. - A fizikai csodák
nagyratartásának van aztán egy mási k oka is, amit mi európa iak már ali g
értünk meg, mert megszoktuk a bebiztos itott életet. Ez az ok a fizikai szen-
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vedés (éhség, hideg), amely időről-időre meglátogatja azt, aki szegénységé
nél fogva a létminimum határá n él. A fi zikai igények nagyobb fokú kielégíté
se, azaz a gazdasági fej\ödés létkérdés.

A szellemi igények (tudás, művészet iránt) nem ilyen fejlettek, s ha
igen, akkor sem a széles rétegeknél. Az alapvető igény azonban mindenütt,
s főleg a fiatalokban fölfedezhető. Az iskolarendszerek mindenütt európai
amerikai mintára vannak megszervezve. Pedig ez olykor logikus ellentétben
áll sok fejlődő ország felfogásával. A ml iskolarendszerünk ugyanis többek
között egy bizonyos társadalmi berendezkedés szüleménye, és ugyanakkor
előkészítője is. Az afrikaiak és ázsiaiak közül pedig sokan kifejezetten két
ségbevonják az európai-amerikaí társadalom rendszerét, azaz az ottani emberi
együttélés és munka formáit . .Az európai szociális rendszer még a fejlő

désért sem kell" - mondta egyszer egy fiatal kameruni katolikus pap, aki
hat évet szeminaristáskodott Franciaországban. A legtöbb afrikai sokkal in
kább társas lény, a legtöbb ázsiai sokkal udvariasabb és több önuralommal
rendelkezik, mint az átlag európaI. A harmadik világ reménye tehát az - s
embertelen nagyvárosainkra gondolva, talán velük együtt kellene remény
kednünk - , hogy az európal-arnertkal gazdasági rendszer alkalmazása ellenére
is sikerül kialakítani egy emberibb közösségi életformát. Mindennek ellenére
meg kell állapítani, hogy némelyik öregebb kultúra megkövesedett szociális
rendszere a fejlődő országokban maradandó elkeseredést. letargiát és króni
kus reménytelenséget okoz.

Vajon rem él-e a harmadik világ egy új hitet, egy más vagy megújult val
lást, amely jobban megfelel a .re-llqlo" összes funkciójának? Ez igen kemény
kérdés. De talán igaz, hogy ab ovo nem. Ha viszont egyes .gyengébb" val
lások követői, mint például a konfucionisták és az animisták megismerked
nek a kereszténységgel vagy az iszlámmal. akkor fölébredhet bennük az
igény, és magatartásuk várakozóvá, sőt keresővé válhat.

A boldogság kérdése a harmadik vil ágban élő európaiak között nem ritkán
parázs vita tárgya. A harmadik világ szilárd meggyőződése - kivétel esetleg
az a kiváltságos réteg, amelyik tanulmányi vagy más okból Európában vagy
Eszakamerikában élt -, hogy a civilizált világ boldogabb. Következésképp
föltétlenül kívánatosnak tartja fejlődésének utánzását. Reménye egy gondo
latban kifejezve: fejlődés a boldogság felé. S nem természetes ez? A harma
dik világ embere még fizikai nehézségekkel kínlódik: éhség, hideg, forróság,
nehéz testi munka, fertőző, v isszataszító betegségek stb. Neki tehát a fizikai
igények tűnnek fontosnak, a szellemiekhez még nincs jó szeme. Tanúja viszont
annak, hogy az európaiaknak minden fizikai igényük ki van elégítve. Hogyne
lenne ezek után az a benyomása, hogy ez az az állapot. amely közel van a
boldogsághoz, de legalábbis a meglégedettség magas fokához? Az európai
viszont - az értelmiségi minden esetben - azt látja: milyen egyszeru,
felelősség és bonyodalmak nélküli keretekben játszódik le a harmadik vil ág
átlagemberének élete. A mostoha fizikai viszonyokat teljes méreteikben nem
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értékeli, mert nem látja, vagy már nincs érzéke iránta, s elkap ja a nosztalgia
az egyszerű, természethez közeli , rendezett éle t után. Igy aztán mindegyik
fél föltesz i a másikról , hogy az a boldogabb. Az európai gyakran kételkedik
is a fejlődési segítség jogosságában és értelmében. - Ehhez a vitához talán
éppen a remény fönt kifejtett egyik összetevője szolgáltathat egy érvet: a
bizakodás, a remény, s ennek következtében a boldogság is bizonyos mérté
kig attól függ, áthidalható-e a táv a jelen és a jövő , a valós ág és a megál
modott között. A gyerekek például gyakran érzik maguk at szerencsétlennek.
mert szüleik ereje. egész személyisége elnyomó, mindenhová árnyékot vető .

Az árnyék nyugtalanít. De összehasonlítható a harmadik világ érzése az
olyan emberével is, akinek gyalog kell fölszuszognia egy olyan helyre. ahová
kötélvasút is fölvisz . Maga az az érzés, hogy nem vagyunk képesek minden
lehetőséget kihasználn i, minden ism ereteset, fölfedezettet tudni, elkedvet
lenít. Ha más nem: a civilizált világgal való koegzisztencia kényszere kétség
telen gátja a harmadik világ boldogságának. S legalább ennyivel előnyben

van a fejlettebb világ .

Kissé elvontan fogalmazva úgy fog lalhatnánk össze az eddigieket. hogya
reményigények - fizikai téren, szellemiekben. közösségi életforma, vallás
és boldo gság terén - mind egy irányban haladnak. és ez az emberiesedés,
a személyesedés iránya . Ez a fejlődés jellemző a földművesre is meg az
egyetemistára is, bár a fejlődés vonalát csak akkor lehet tétovázás nélkül
követni. ha az ember a szélsőségeket veti össze . E l őszö r a puszta lét kell,
aztán mind több és több tudás. szellemi emelkedés, kiegyensúlyozott em
beri kapcsolatok , s mindez beágyazva az általános megelégedettség (boldog
ság) érzésébe . amely végigkíséri a fejlődést. Hiszen a boldogság valósága
nem a fejlődés fokától, hanem az egyén vagy a közösség beállítottságától
függ.

Gondolatmenetünk elején azt állítottuk, hogya remény : jövő . ~s a jövő

remény-e? A harmadik világ gazdasági szakértői haboznak igennel válaszolni.
A demográfiai szakértők hasonlóképpen. A mi válaszunk mégis igen. Távlatok
nélkül nincs fejlődés . Fejlődés nélkül az élet nem emberi éle t. Ami ma a
harmadik vil ágban történik, az éppen a távlatok megnyílása. A távlatok új
hidak helyét jelölik meg. S a jelen és a jövő partjai majd összeolvadhatnak
a reményb en. A remény évtizedeit élj ük. S ezzel együtt a nagyobb tétek, a
nagyobb kockázatok évtizedeit is . Ez magában hordja a nagyobb nyereség
reményét.

A mi feladatunk

Ezzel a gondolattal visszaérkeztünk a kiindulási ponthoz, ahol elhagytuk
.szurkol ö" szerepünket. hogya játékosok szemével lássuk a . rneccset". A
Játékosok érzéseinek és vágyának tudatában térjünk most vissz a az aktí v
szurkoló szerepéhez! Mi a tennivalónk?
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- Először is mindig szem e lőtt kell tartanunk. hogy a játékos helyzete
más. mint a szurkolöé, továbbá hogy a szegény játékosé más. mint a
gazdagé. az egyéné más, mint a közösségé .

- Különös figyelemmel kell kísérnünk a szellemi-lelki igényeket. mert
ezekről körtny ű megfeledkezni. Gondoljunk csak az ötve nes és hatvanas
évek hivatalos nemzetközi fejlődéspolitikájára. amelynek szinte kizáró
lagos célja a bruttó szociális termelés látványos megeme lése volt .

- Ha módunkban áll. ügyeljünk arra, hogya harmadik világ szeme olyan
mértékben nyiladozzék. hogya hirtelen fény meg ne sértse. a re
ményeket úgy tápl áljuk. hogy a szokatla n csemege meg ne ártson .
Egészséges arány létesüljön a feladatok és a lehetőségek közt.

- Olyan reményt ébresztgessünk. amely az élet lénye ges dolgaira irányul.
hogy úgy mondjuk: integrált reményt . amely az érzéki -szelle mi igénye
ket alárendeli a tartósabb. mélyen emberi igényeknek. és az egészet
egy vonalba hozza. ~s végül

- ahol tehe t jük. legyünk segítő eszköze a remény beteljesedésének.

Zárószóként talán érdemes föl hívn i az olvasó figyeimét két álta lános
jellegű rövid könyvecsk ére. amelyek gondolatmenete nagyban befolyásolta a
szerz ő felfogását . bár nem közvetlenü l vonatkoznak a tárgyra. Az egyik Josef
Pieper német tomista filozófus ..Ober die Hoffnung" (A reménység ről) c.
könyvecskéje (München 1961J. A másik Pierre Teilhard de Chardin ..Sur le
bonheur" (A boldogságról) c. előadása (Seui l, Paris 1966) .

Morel Gyula

A SZOCIOLÖGIA USV':NV':N A REM':NV FEL':

Oszinte beszéd a reményrő l a szociológia perspektívájában is csak akkor
látszik lehetségesnek. ha a reménytelenségtől indulunk el. ha szembenézünk
azokkal a tényekkel, amelyek a bezártság. a kiszolg áltatottság . a tehetetlen
ség és a lemondás forrásai.

Luhmann szerlnt a szociológia del -ja a kiábránd ítás (Geschiift der Ent
tauschunql , azzal. hogy feltárja a társadalmi meghatározottság mértékét:
..Társadalmi determináció rej li k már az érzéklésekben és az igényekben is .
a mltoszokban. az öngyilkossági arányszámokban és a fogyasztá sban. magá
ban a nyelvben . hát még a közerk ölcsök magától é rtetődőn ek megélt tényé
ben!" l Az ember rendszerh ez kötöttségének felt árása mégis az első lépés a
szocio lógia remény fe lé vezető ösvényén. A bezártnak látszó rendszerben
ugyanis második lépésként a szabadság felfedezésére lehet jutni. A harmadik
lépésben a szabadság kiábrándító társadalmi tehetetlensége kerü l felszí nre.
Ez a határélmény nyitj a meg a tul ajdonképpeni . hitbő l való remény kapuját.
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Meghatározottság a sz/sztémában

Az ember nem valami általános, meghatározat lan vil ágban, hanem szük
ségszerúleg egy bizonyos meghatározott társadalmi rendszerben jön a világra.
Emberi környezet nélkül a .koraszülött ember" (A . Gehlen) képtelen életben
maradni, vagy legalábbis - amennyiben valaki a farkasoktól tápl ált gyermek
történetét komolyan veszi, vagy mint elméleti lehetóséget feltételezi 
egészséges emberi teljességre eljutni. Az emberi kapcso latok feltétlenül
szükségesek számára, - de egyúttal elsó meghatározói is. A környezetnek.
amelybe beleszületik, törvényszerúségei vannak: meghatározott nyelv. rnaqa
tartási szabályok. értékrendszer. felfogás stb. A társadalom hasznos és ha
szonélvezó tagjává csak az válhat. aki ezeket a .játékszabályokat " magává
teszi . alkalmazkod ik hozzájuk. Ennek az ún. szocia lizációs fol yamatnak vi szont
az a megdöbbentó eredménye. hogy amikor az ember elj ut embersége kl
teljesed ésére. amikor képes megérteni és szabadon dönteni. akkor már nem
mint .ernber" ismer meg és dönt. hanem mint fran cia vagy mint kínai. mint
városi vagy mint falusi. mint középkori vagy mint huszadik századbeli . mint
katol ikus vagy mint ateista. Akármil yen irányban dönt is. választása rneq
szabott koordinátarendszerben játszódik le. Társadalmi bóréból nem tud kl
bújni, legfeljebb cserélheti azt (pl. migrációs jelenségek következtében) . Ha
.kcnteszt ál" is saját társadalma. kultúrája ell en. ezt is csak azokkal a fogai.
makkal teheti. amelyeket annak kultúrájából sajátított el. Valóban joggal be
szélnek a szociológusok a szocializációs folyamatról úgy , mint "második
szület ésről" :

Ez azonban csak kezdete az ember társadalmi meghatározásának. Lép ésr ől

lépésre átveszi ezt a szerepet a szociális ell enórzés (soc ial control). amellyel
minden társadalom fenntart ani igyekszik magát és kultúráját. Aki súlyosan
eltér saját társadalmának elvárt vagy elóírt maqatart ását ól . azt a társadalom
kizárja magából (halálb üntetés. számúzés) . Kevésbé lényeges esetekben a
negatív szankciók is enyhébbek. de semmiképpen sem hatástalanok: az el
téróen viselkedó a megvetés. társadalm i bojkott. kinevetés . gazdasági nyomás
legváltozatosabb formáival ism erkedik meg. Mély igazságot fejez kl Kluck
hohn lapidáris fogalmazása: .Akt tú lságosan önálló magatartást tan úsí t . az
szükségképpen a börtönben vagy a bolondokházában végzi." ~s hoqy a fár
sadalmi ellenórzés szankciói ellen az igazság sem jel ent védelmet. annak
Szókratésztól Jézus Krisztuson és Galilein át Martin Luthe r Kingig számtalan
példáját találjuk a történelemben.

Ha mélyebb re megyünk a társad almi . condit io humana" megvilágításában .
se szeri, se száma a kötöttségeknek és meghatározottságoknak. amelyekre
r ábukkanunk. Bármilyen szociális kategóriához tartozunk. bármilyen szerepet
töltünk is be a társadalomban (és mindnyá jan számos kategóri ához tartozunk
és számos pozíclót töltünk be). a környez ő t ársadalom mindenütt megszabja
szerepünket : mitól t ilt el és mit vár el tólünk mint férfiaktól vagy nöktöl,
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mint papoktól vagy ügyvédektól, mint fi ataloktól vagy id ősekt ől. mint állam
polgároktól vagy vendégmunkásoktól stb . Es mindenki szorgalmasan alkalm az
kodik is ezekhez a követelményekhez, ha nem akarja lehetetlenné tenni saját
magát. Olyannyira, hogy az ember társadalmi személyisége lényegében sze
repe iben merül ki, amelyeket nagy át lagban megbízhatóan be is töl t . Ez teszi
jogossá a reprezentat ív kutatásokat: mint számtal an felülv izsgálat igazolja,
elég egy társadalom minden réte géból megfeleló arányban vett .képvi se l ő

ket " megkérdezni vagy megfigyeln i, s az eredmények az egész társa dalomra
álta lános íthatók. Nagy számok esetében statisztikailag pontosan meg lehet
adni azokat a kereteket, amelyeken belül a magatart ás és a cselekvés elóre
meghatározható. Ez a tény napnál világosabban bizonyítja az ember remény
telennek látszó bezárts ágát saját szociális-kulturális rendszerében.

Szabadság a társadalomban

Elég azonban röviden elgondolkoznunk mindezen kötöttség eredet éról. és
m árís túljutunk a fölismert határokon. Ugyanis a szüntelenü l változó társa
dalmi szerkezetek és játékszabályok, a különbözó pozíciókhoz kapcsolódó
szerepel ő í r á sok nyilván sem nem az égból pottyantak. sem nem a földból
n őttek ki, hanem az ember alkotása i. Bármennyire nehéz is például elképzelni
a különbözó nyelvek keletkezését (ezek egyébként rengeteg értékelés és fel 
fogás hordozói, és így az ember formálásának és határok közé szorítá sának
hathatós eszközei), nyilvánvaló, hogy csak emberi közösségek lehettek létre
hozó okai. Eppen így a nyelvek je len legi áll andó továbbfejlódése is homály
baveszó utakon-módokon az emberekre vezethetó vissza. Az a kultú ra, amely
az újszülött meghatározó koordi nátarendszere , az ember ter emtménye, és
egy idó múlv a a társadalom új tagja maga is elkezd közremúködni tov ább
fejlesztésében , alkotó alakításában. Ha az embernek nem maradna meg ez a
te remtó szabadsága a legmarkánsabban meghatározó szisztémában is, akkor
elvile g és alapvetóen lehetetlen volna a társadalmi változás (soc ial change:
W.F.Ogburn). A társadalom és a kultúra dinamiku s. Ez a tény bizonyít ja, hogy
a társadal mi szerkezet megszámlálhatatl an és egymással sokrétúen össze
függó szint je (paliers en profondeur) és eleme (magatart ásminták, pozlelök.
szerepek, intézmények, értékek, normák stb.) nem .z ár" tökéletesen: a köz
tük fennmaradó résekben, eltolódásokban, hasadásokban és töré sekben igazi
teremtó eróvel bontakozik ki a minden szisztémában elhelyezkedó szabadság
(l iberté sltu ée} .' Ha igaz, hogy az embert konkrét formájában a társadalom
hozza létre, akkor éppúgy igaz, hogy a társ adalmat v iszont az ember.'

Társadalmi tehetetlenség

A minden társadalm i szisztéma természetéból fo lyó szabadság az emberi
szabadságjogokban kap konkrét ki fejezódést és kezességet. A ligha lehet jó 
zan embert elgondolni, aki a demokratikus formák kialakulását nem fejlódés-
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nek és haladásnak fogná fel. De éppen az utolsó évek szélsöséges és gyak
ran alapvet ő emberi értékeket romboló kritika-mozgalmai f igyelmeztetnek,
hogy ne tápláljunk illúziókat. A törvényes szabadság (rechtl iche Freiheit)
ugyan a demokrác iák állampolgárai számára a legm esszebbmenöen biztosítva
van, a tényleges társadalmi szabadság (faktische soziale Freiheit) azonban
messze elmarad ettöl.' Konkrét példával kifejezve: a segédm unkásnak ugyan
úgy jogilag biztosított szabadságában áll újságot vagy kiadóvállalatot alapítani,
mint a milliomosnak, hogy kifejezze saját elgondolásait, a valós ágban azon
ban nyilván nem áll módj ában ezt megtenni. - Még egy másik szempontra
is érdemes itt rámut atni. A társadalmi adottságok , és az adottságokhoz szol
gailag alkalmazkodó társadalom erkölcsileg mind inkább lehetet lenné teszi az
elvileg rendelkezésünkre álló szabadságjogok gyakorlati érvényesítését. Leg
alábbis elgondolkoztató Adorno meglátása és elemzése: . A világ berendezése
maga vált közvetlenül saját ideológiájává. Olyan irtózatos nyomást gyakoro l
az emberre, amely többet jelent minden nevelésnél. Valóban f il ozóf iai idea
lizmus volna a nagykorúság fogalmáért síkraszálIni anélkül , hogy tekintetbe
vennénk azt a mérhetetlen megterhelést. amelyet a tudatnak ez az elho mályo
sodása jelent" .' Riesman a . k ívü l rő l irányított embertípus" veszélyéröl beszél.
ami észrevétlenül beszűkíti a szabad választás és a teremtö alkotás csodá
latos emberi lehet ős éqelt.' Mennyire tudatos mindez a mai emberekben?

Felülkerekedés

Itt végére érünk a tapasztalati tudomány lehetöségeinek. Az emberi való
ság azonban a történelem folyamán szakadatlanul megnyilvánuló tudatban és
a vallásos ember hitében messze fölülmúlja azt. ami a tapasztalati tudo
mányok számára hozz át érhet ő . Amikor tehát a gondolkodó ember tudatára
ébred bezártságának és abban elhelyezkedö szabadságának. s azután fel fedezi
ennek a szabadságnak társadalmi tehe tetlenségét. akkor háromféle reakció
között választhat.

Egyik lehetöség a kétség beesés és belet ör őd és, Gyakorl at il ag ez be l ső

vagy k üls ő emigrációban nyilvánul meg : kivonom magamat abból a környeze t
b öl vagy életformából , amelyet értelmetlennek találok , de nem tudok változ
tatni rajta - vagy azáltal. hogy megszakítom vele a tudatos azonosulást és
tör őd ést, vagy azáltal, hogy fizikailag vagy jogil ag elválok töle. A teljes em
beri egzisztencia viszonylatában a logikus következtetés ebben az esetben az
öngyilkosság.

A másik lehetöség a haladásba vetett optimizmus. Az emberi tö rt énelem
sok jelenségét lehet úgy felfogni. mint lépést elő re, Ha valaki nagyon hisz a
fejl őd ésben , és elég eröt ad neki az a meggyözödé s. hogy életével elörnoz
dítja ezt , akkor számára így is megoldódik a probléma.

A keresztény felfogást mindez a válasz. magyarázat és mego ldás nem
elégíti ki.' Tehetetlenségének és reménységének dialektikáját talán az evan
géliumi példával lehet a legjobban kifejezni : Tudja. hogy érte lmes dolog a
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szomjazónak italt adni. mer t ezzel embertársát megszabadította kínjától.
Tudja azt is, hogy embert ársa újra meg fog szomjazni, ezért csele kedete
hosszabb t ávon viszonylag ért elmet len. De a v il ágot értelmes rendszernek
teremtő Istenbe vetett bizalma arra is feljogosítja, hogy tettét végső fokon
maradandóan is ért elmesnek tudj a. mert álta la szeretetet hozott a világra. a
szeretet ped ig az üdvö ssé g forrása, eszköze és lényege. Ha nem töre kszik
telj es őszi nteségge l arra, hogy embertársának az adott társadalmi keretek
között a legjobbat biztosítsa, vagy hogy ezt a társad almat számára ember
ségesebbé tegye, nem rnondhatja , hogy szeret. Ha ezektől a tetteitő l végső

megoldásokat vár , akkor naiv. Ha azonban szeret ö szolgálatát amaradandóra
és véglegesre tudja visszavezetni, akkor reményben él és remé nyt ajándékoz.
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Jálics Ferenc

ISTEN NÉPE: AZ EGYHÁZ REMÉNYE

A katoli kus Egyház az Evangéli umra tá maszkodva visszautasította azt a
gondol atot . hogy ti sztán lelki jell egü, és mindig hangsúlyozta, hogy egyszers
mind látható valóság is. Ezért el kell fogadnia , hogya szocio lóg iai törvén yek
te rmés zetszerü en az ő testében is érvényesül nek. Viszont éppen minthogy
lelki valóság, egészen más magatartást tanúsíthat, rnlnt a kizáró lag emberi
szervezetek.

Az Egyház ma érzi, hogy struktúrái váls ágban vanna k. Mily en magatartást
kell ezzel a ténnyel szemben tanúsí tania - annak az Egyháznak, amely tudja,
hogy nem pusztán ember i valóság , megalaku lása nem csupán szabad társu
lás, hanem isteni alapítójától ered? Hogyan tud fölébe kerekedni jel enleg i
struktúraválságának?
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A felelet egyszeru : minden kereszténynek és minden keresztény közös
ségnek vállalnia kell a felelősség ráeső részét. A tényl eges és érett fele .
lősségvá ll a l ás az idők jele lesz - máris az - , és újféleképpen érte ti
meg velünk a keresztény kinyilatkoztatást. A keresztény gondol kodás ab
ban áll , hogy az eseményeke t a kinyilatkoztatás fényében értelmezzük, a
kinyilatkoztatást pedig az események fényében értjük meg mindig jobban. Ha
lsten népe ténylegesen vállalja a ráeső felelősséget, akkor új jel enséggel
állunk szemben, és ez, mint az idők jele , lehet övé fogja tenni az Egyháznak,
hogy az evangélium fény énél újból átgondol ja struktú ráit .

Ezt a fel elősséget válla lni annyit jelent , mint elf ogadni a minden keresz
ténynek - akár laikus , akár pap, vagy püspök - kijáró prófétai, pásztori és
papi feladatot.

1. A próf éta az az ember, aki az Istentől jövó üdvösséget hirdeti. Az lsten
történelmünkbe főleg a próféták szava által avatkozik be. Am ikor Jézus
Krisztus kihirdeti, hogy az Ország elközelgett, prófétai szerepet váll al és a
legnagyobb prófétává válik. A próféta üzenet mind ig konkrét helyzetre vonat
kozik, azt az lsten szempontjából értelmezi, és ezzel rámutat arra, amit az
üdvösség érdekében tenni kell. A prófétai sz ö nem doktrinális, hanem "poli
tikai" jellegú - a szót itt abban az értelemben véve. hogy cselekvésre vonat
kozik. Azonban valami új meglátás is van benne a helyzetre vonatkozólag, és
ez lehet övé teszi . hogy az eseményeket meghatározott irányba tereljék. Odvös
séget hozó szö, és ebben az értelemben. másodlagosan, doktrinál is is. A
prófétai üzenet tehát mind ig változást követel. Elsődlegesen pozitív, szükség
szerúen irányt mutat, és leleplezi a megelőzőt, azt, ami nem vezetett üdvös
ségre. A prófétai szó a változás eszköze: követeli az igazságtalan, elidegene
dett, önző, hamis , vagy legalább is alacsony fejlettségi fokon álló helyzet meg
változtatását, hogy igazságos, szabad, te ljesebb. igazibb, fejlettebb vil ág jöjjön
létre.

A prófétai magatartás fejezi ki talán legteljesebben Jézus Krisztus külde
t ését, és ezért egyike legmélyebb és legállandóbb érzelmeinek. Minden ke
resztény hivatva van arra, hogy a saját helyes mértéke szerint vállalja a pró
fétai szerepet, hirdetve az üdvösséget és leleplezve azt, ami ellene szegül.

Minthogy a prófétai szó az üdvösséget hirdeti , és leleplezi azt, ami gá
tolja , tehát a magatartásra, viselkedésmódra és a struktúrakra vonatkozik.
A próféta mindenekelőtt belső magatartásokat leplez le, mint pl. a hit hiányát,
a gyúlöletet, az irigységet , a fösvénységet és az önzés minden fajtáját, mert
ezek ellenkeznek az üdvösség lényegét alkotó isten- és emberszeretettel. De
a személyek küls ő viselkedése alapján leplezi le őket. Igy mondta Keresztelő

Szent János azoknak, akik raboltak, hogy ne tegyék többé, a katonáknak, akik
rosszul bántak a néppel, hogy ne bántsák őket. - Ha az ember személyes
kapcsolatok nélkül i egyén lenne. akkor a pró fétai szerep ki is merülne ebben.
De az ember társas lény , és a struktúrák, amely eket kapcsolatai szabálya-
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zasara létrehoz. jobban akadályozhatják üdvösségét az egyéneknél. Ezért a
prófétai magatartásban igen fontos szerepet játszik az üdvösséget gátló
struktúrák leleplezése. A farizeizmus leleplezése pl. elsősorban a struktúrák
ba való bevilágítás. mert cselekvésmódokra és igazságtalanná vált törvények
re vonatkozik. Jézus kijelenti. hogy Mózes törvénye az idők folyamán a sze
gények és az özvegyek elnyom ásának eszközévé . elefántcsonttoronnyá válto
zott. amelybe a farizeusok saját javukra zárkóztak. Jézus úgy vélte. hogy
fontosabb leleplezni lsten népének igazságtalan struktúrá it. mint az állam
közéleti szervezetének eleme it. mert az előző esetben az üdvösség vallásos
eszközét használták fel önző érdekekre. Ebben az értelemben a próféta lelep
lező szava nem csupán a keresztények magatartására vagy a közéleti struk
túrákra vonatkozik. hanem az egyházi struktúrákra is. mert azok az üdvös
ségre vezető utat nagymértékben tudjá k egyengetni vagy akadályoznI.

A prófétai szerep nagyon kényes. mert a leleplezés ugyan mindig a rossz
ellen irányuló fegyver. de minthogy fegyver. a jót is megsemm is ítheti. Annál
is Inkább. mert ebben a világban a jó és a rossz gyakran elválaszthatatlanul
keveredik.

A prófétai üzenet elsősorban az üdvösség eszköze; ha öncélú rombolássá
alakul át. akkor már nem prófétai. Sok prófétai hivatást érző ember személyi
sége destruktív; mindent elpusztítanak. mert építeni nem tudnak. Rögeszme
szerűen gyötrődnek valami rajtuk kívül álló rossz mlatt, és lerombolnak min
dent, ami út jukba kerül. Mindent sötéten látnak. elveszítik a szeretet arány
érzékét és dimenzióját. Alapjában véve őbennük van a rossz. de minthogy ezt
nem tudják f ölfedezni. magukon kívül helyezik. De minél többet képesek rom
bolni. annál elégede tlenebbek. mert a saját magukban lévő rossz nem csök
kent.

lsten Igazi prófétájának személyisége konstruktív. Dzenete üdvösség és
béke; csak akkor mond ítéletet. ha valak i ellenszegül a békének és az igaz
ságnak. ltélö szava tekintettel van az egész helyzet arányaira. ábrázolás rnó dja
építő jellegű és a helyesen értelmezett szeretet irányítja . Ez nem akadályozza
meg abban. hogy hangja mennydörögjön. ha szava süket fülekre talál. lzaiás
hangja nagy erővel rázta meg kortársai hamis. betűrágó vallásosságár. és
Jézus energikusan kiűzte a templomi árusokat.

Minden struktúra mögött érdekeltségek jöttek létre. és ezek úgy védik
magukat. ahogy tudják. Ha a próféta jelleménél fogva romboló. akkor azok.
akik azonosítják magukat az elavult keretekkel. a rendszerben keresnek biz
tonságot és támaszt. és a változás fenyegető lehetősége mérhetetlen bi
zonytalanság és aggódás érzelmeit keltheti bennük. A bizonytalanságtól való
rettegés ösztönzésére a struktúrák védelmében kifejtett reakciójuk nagyon
aránytalanná válhat. Belső aggodalmukat merev álarccal palástolják. hogy
fenntartsák a rend és a hatalom látszatát.

Ha a próféta megérti mind a két kísértést: a sajátját. hogy lerombolja a
struktúrákat. és az adott helyzettel azonosulök ét. hogy még merevebbé tegyék
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őket, akkor hatékonyabban tudja gyakorolni tevékenységét. Igyekezni fog, hogy
leleplező szavával ne még nagyobb megkövesedést váltson ki , hanem a vál
tozást segItse elő. Minthogy a keresztény próféta nem a kárhozat, hanem az
üdvösség szolgája , mindig késznek kell lennie a struktúrák megújításában való
közremüködésre , ahelyett, hogy radikális ellenkezéssel megmakacsolná magát .

Az üdvözítő prófétaságnak manapság főleg két formája van. Az egyik nem
Igényel azonnali változást ; ezt felvilágos ításnak, tudatra ébresztésnek hív
hatjuk . Olyan alapvető gondolatok terjesztésében, közlésében és megvitatásá
ban áll. amelyek magából a valóságból fakadnak, és hosszú lejáratra előidézik

a struktúrák átalakulását ls. A próféta látnok, ő veszi észre először, hogy az
élet megváltozott. Látja ennek a változásnak az Irányát , és megérzi az új
helyzethez való alkalmazkodás útját. A többiek csak érzik , hogy valami nincs
rendjén, de a próféta már tovább lát. Kezdi magyarázni a helyzetet. és szava
visszhangra talál, mert az emberek érzik, hogy az ő gondolataikat mondja kl,
értelmezi, és így tudomásul vehetik a már adott valós ágot. A prófétai szó
ereje nem a hangerőben van, hanem abban a felszabadulásban. amelyet hall 
gatóiban létrehoz, mert hirtelen ráeszmélnek arra a valós ágra, amelyet élnek,
de nem tudtak kifejezni. Ezután már maguk a hallgatók gondoskodnak a struk
túráknak az élet új igényeihez való alkalmazás áról. A próféta már nem tör ö
dik ezzel, és e magatartásával sikerül csökkentenie azok változásiszonyát,
akik még azonosítják magukat az elavult struktúrákkal . Ha pedig nem félnek,
könnyebben tudj ák megérteni az új valóságot. Nem fenyegetést fognak látni
a változásban, hanem az élet egy norm ális fejlődés i mozzanatát. Nem érzik
úgy, hogy kívülről sürgetik őket. hanem belülről tudatosul bennük a dolog.
Ha a próféta az egész nép gondolkodásmódját átalakítja, akkor a struktúrák
megváltoztatásában mindenki részt vesz, nem pedig szerencsejáték lesz két
kisebbség: a maradiak meg a haladók között ,

Az üdvözítő prófétaság másik formája azokra a helyzetekre vonatkozik,
amikor a struktúraváltás rövid lejárú megvalósításra szorul. A próféta ilyen
kor nem kapcsolódhat ki a változás kivltelezés éb ől. Ebben az esetben gyakor.
lati bbá válik, félreteszi a nagy látom ásokat és alapvető eszméket, és új
megoldásokat ajánl. Ahelyett. hogy ellenzéki helyzetben pusztán a rossz lelep
lezésének és elpusztításának szentelné magát, gyakorlati megoldásokat Indít
ványoz, és megelégszik azzal, hogy megfelelően megindokolja őket. Csatta
kozik a közösséghez, és tevékenyen résztvesz a struktúrák újjáteremtésében.
Egészen más magatartást is tanúsíthat: ahelyett, hogy úJjáalkotná az elavult
struktúrákat, hagyja, hogy maguktól omoljanak össze, és valami újat hoz
létre. Igy cselekedtek a szerzetesi élet nagyalapltói : nem harcoltak az adott
keretek ellen, hanem egyszerüen újakat alkottak. Az Egyház néhány közbeeső

szervezete már nem érdemli meg az újjáélesztés kimerítő munkáját, hiszen
az élet új, ígéretesebb mozgalmakat sarjaszt mellettük. Ezekkel a meggondolá
sokkal már a pásztori szerephez közeledünk .
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A próféta nemcsak jövőbe látó látnok, hanem lsten Igéjének hallgatója is;
abból az üdvösségből merít, amelyet lsten a múltban megígért és megval6
sított. A prófétai üzenet egy konkrét helyzet értelmezése lsten szavának vl
lágánál. Istennek ez a szava a Szentírásban van leírva, amelyben Jézus Krlsz
tus és a szent irók tudtul adják lsten üzenetét koruk konkrét helyzetére vo
natkozólag. Az Irásnak ezt a szavát az Egyház minden kornak és minden hely
zetre újraértelmezte. Ezeket a folytatólagos értelmezéseket megtaláljuk írás
ban az egyházatyáknak (az első hat század lrólnakl múveiben és az egyházi
tanítóhivatal megnyilatkozásaiban. Mérhetetlen kincs tár ez, amely mint a tör
ténelem külön böző eseményeinek folytonos értelmezése forrásul szolgál az
események jelenlegi értelmezéséhez. A próféta ihletet merít ebből a forrás
ból, mert a történelem isteni bölcsességét tartalmazza. Ezt a bölcsességet
úgy lehet elsajátítani, ha lsten szavát összevetjük a jelen eseményekkel. Ez
a prófétai szó felépítése: a tényeket a Szó világosságánál értelmezi, az el
sajátí tott isteni bölcsességet vetíti ki az eseményekre.

A prófétai szerep előfeltétele tehát a teológiai gondolkodásmód kialakí
tása, amely lsten I g éj ébő l a tények felé halad, és viszont. Azért nagyon kí
vánatos, hogy a keresztények ismerjék a Bibliát és az egyházi megnyilatkozá
sokat. Persze nem szükséges külön szaktanulmány ahhoz, hogy valakinek joga
legyen prófétai leleplezést tennI. Minden keresztény tudja, hogy Jézus Krisz
tus mennyire hangsúlyozta a szeretetet, és konkrét helyzetben meg tudja
íté lni, mik or cselekszenek ellene. Minden keresztény leleplezheti az olyan
té nyt, amely a szeretet ellen való, tehát elítélheti egy struktúra igazságtalan
ságát vagy alkalmatlanságát, még akkor is, ha egyházi struktúráról van szó 
egyszerue n a benne is meglevő közös keresztény hitérzéknél fogva, anélkül,
hogy külö nleges képzettsége lenne a teológia vagy a szentírástudomány
terén. Min damelle tt nagyon kívánatos, hogya keresztények szert tegyenek
lsten szavának mélyebb ismeretére.

Hogy a kereszté ny mint próféta tudjon szólni, ki kell alakítania keresztény
vi lágszemléletét. EI kell kezdenie önállóan és szabadon gondolkodni, és nem
csupán passzívan .okíttatni" hagyni magát; tisztáznia kell általában és rész
leteiben, mit fogad el és mit nem, meg kell tanulnia kialakítani saját teológiá
ját az Egyházzal folytatott párbeszédbe n. Csak akkor tudja majd hatékonyan
betölt eni prófétai szerepét, ha egyénileg és kisebb közösségek ben gondol
kodni mer, és kialakitja világszemléletét. Ezért szükséges , hogy gyúléseken,
összejövete leken, kongres szusokon, beszélgetésekben és bármi más formá
ban meglegyen a lehetőség, hogy min den keresztény megalkothassa a maga
véleményét. Ez a lehetőség természetesen elképzelhetetlen a kifejezés sza
badsága nélkül. Am íg valaki csak azt gondolhatja, amit mások gondolnak, nem
alakí thatja ki fele lősségteljes hitét. Csak ha szabadon hagyják kifejezésre Jut
tat ni hit ét vagy hite t lenségét, egyetértését vagy ellenkezését egy adott hely
zette l, akkor alakítha tja ki véle ményét, akkor válik a közösség aktív tagjává
mint keresztény próféta. Ha a kereszténynek prófétai szerepe van, akkor
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elengedhetetlen, hogy legyen gondolkodási és kifeje zési szabadsága. Az Egy
ház egész testének fe ladata e gondolkodás kialakulásának segítése és elő

mozdítása, ha igény mutatkozik rá.

Befejezésképpen azt mondhatjuk , hogy a prófétaság az Egyházban mind
inkább közösségi jellegűvé válik. Nem egyes kivált ságosok szerepe, hanem
minden kereszténynek el kell váll alni a prófétai szerepét : hogy szavával és
tanúságtételével hirdesse az üdvösséget , és leleplezze, ami azzal ellenkezik.
Az a keresztény, aki észreves zi : hite és Ist ennel való találkozása szenved,
mert képtelen szervesen beill eszkedni egy olyan Egyházba, amelynek struk
túrái akadályozzák ebben, közreműköd i k az üdvössé gben, ha vállalja prófétai
szerepét , ezáltal hite elmélyül és közelebb jut lsten szeretetéhez. Jézus Krisz
tus nyomdok aiban haladva maga az Egyház is próféta i jelleg ű, mind saját
st ruktúráit, mind a világot illetőleg; ez utóbb iban prófétai szerepét az emberi
ség kovásza gyanánt kell betöltenie .

2. Míg a próféta valam iképpen a közösség kerete in kivül helyezkedik el,
hagy üdvösséges leleplezésével megváltoztathassa őket , addig a pászto r
azonosul velük. A pásztori szerep abban áll, hogy azonosítsa magát a közös
séggel, vállalja érte a felelősséget: érte, következésképpen a struktur ák ért is,
hiszen a struktúra nem más, mint a közösség személyi és csoportos kap
csolatainak rendje.

De azért a pásztori szerep nem azonos a struktúrák korm ányzásával
(Irányításával). Amikor pásztorkodásról van szó, egyesek egy püspököt kép
zelnek maguk elé pásztorbottal a kezében, süveggel a fején , miközben a nyá]
a gyűrűjét csókolja. Mások meg talán egy érseki palotára gondoln ak, sokféle
hívatal ával. ahol a papok házassági ügyeket inté znek , ű r l apokat tö ltene k ki ,
okmányokat pecsételnek , iratokat iktatnak és bizonyítványokat szerkesztenek.
Egyeseknek talán azok a "pásztorlevelek" ju tnak eszükbe, amelyeket a nagy
böjti miséken olvastak fe l. és igen kevés nyomot hagytak bennük . A pásztori
tisztség olykor úgy jelen ik meg a keresztények szemében, mint egyházkor
mányzat, vagy mint valami közönséges kereszténynek megközelíthetetlen ,
félelmetes klerikális rendszer.

Pedig a pásztor nem struktúrák ir ányítója, hanem a közösség mozgatója.
Jézus Krisztus lelke volt apostolai csoportjának. Szent Pál közösségeke t ho
zott létre. Ha a próféta az üdvösség h irdetője, a pásztor közösségek meg
teremtője . Jelenléte összekovácsol , ahol csak fe l tű ni k , bizalmat, egységet
teremt , és az embereknek kedvük támad közösséget alkotni. Az a valaki ő,

aki azonosul a közösséggel , együtt rezdül mindenki szükségével, ugyanakkor
pedig fölfedezi mindenkinek a képess égeit, kezdeménye zésekre ösztönöz . s
eléri, hogy mindenkiben fölébredjen az összedolgozás vágya. és boldoggá
tegye őket, hogy valami hasznosat tehetnek másokért. Mozgatóerő, aki össze
hangol ellentétes erőket, hogy a különbözőséget telj esen elfogadva kölcsönö
sen ki tudják egészíteni egymást. A pásztornak talán az a legnagyobb erénye.
hogy tudjon eltűnni, és ezáltal a közösség és minden egyes tagja növekedé-
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sét tegye lehet öv é, Parancsolás helyett arra ösztönöz , hogy mások válla lják a
kezdeményezést. Ahelyett. hogy mindent megszabna, a szabadság légkörét
teremti meg. amelyben mindenki hozzájárulhat véleményével a vezetéshez.
Kikéri és komolyan veszi közösségének véleményét. Eléri. hogya közösség
önállónak érezze magát. és elosztja a felelősséget. A pásztor hivatásokat
ébreszt. mert egyfelől fölfedezi a személyiségek rejtett képesség eit. más
felő l élő tanúsága a másokért adott élet boldogságának. Segít, hogy a kö
zösség ne zárkózzék be a maga kis körébe, hanem nagyobb szükségletek
szolgá latára álljon.

A pásztor azonban hitközösségek megteremtője. amelyeknek a hit közös
ségben való megélése a célja. Minden társadalom vagy csoport egy közös
cél érdekében egyesül, ez összetartozásuk indoka. Min den közösségnek
annyiban van értelme, amennyiben tagjai mind egy cél felé vágyódnak és
haladnak. A pásztor (apostol) olyan közösségeket teremt, amelyek nek közös
célpontja az üdvösség a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez föltételezi. hogy
vallásos jellegtől áthatott környezetet tudjon teremteni, az érintkezés olyan
hangnemét . amely más. mint egy sportklubé, egy nevelési közö sséqé, egy
jótékonysági csoporté vagy az emberi haladásra irányuló társaság é. - bár
mindez mellékesen szintén szerepelhet. A pásztor olyan körny ezetet hoz
lét re. ahol az emberek Jézus Krisztus hitét szívják magukba. az ő magatartása
és óhajai szerint élnek. Az Apostolok Cselekedeteinek könyve elmondja az
első keresztény közösségről, hogy lsten igéjét hall gatták, ki tart ottak az imá
ban, megü lték· az eucharisztiát és megosztották javaikat.

A pásztori szerep tehát abban áll. hogy valaki fel elősnek érzi magát má
sok hitéért és azért a környezetért, amelyben ezt a hitet éli k. Ezt meggondol
va megértjük. hogy ez a szerep lényeges alkotóeleme a hitnek. Ahol van
érett hit , ott bizonyos fokú pásztori (apostoli) tevékenységnek is kell lennie,
hiszen ez az egyén keresztény öntudatának és fe lelősségének megnyílása
mások felé. Ahelyett hogy csupán saját hitéért érezné magát fe l elősnek, az
érett keresztény felelősséget érez fiának . egész családjának. barát i körének,
az egész plébániának. nemzeti egyházának és a világegyháznak a hitéért.
Ezek különféle fokai a pásztori felelősségnek. de a törődés másokkal és
környezetünkkel magában a hit dinamikájában rejlik. A pásztori szerepet rend
szerint fölülről lefelé gondolják el. pedig a keresztény élet útja pontosan
fordított. Az ember először csak a saját hitéért képes magát fe l e lősnek érez
ni. azután kiterjeszti ezt közvetlen környezete egyik-másik tagjának hitére. és
így növekszik lassan-lassan felelősségérzete, míg valami módon az egész
Titokzatos Testtel azonosítani tudja magát. Ennek a felelősségtudatnak a fel 
tétele a pásztori feladatok bizonyos mértékig közös viselése minden fokon .

Az Egyház jelenlegi válságának legyőzésére nézve alapvető jelentöségü a
keresztényeknek ez a pásztori öntu data. Ma a felelős pásztor i szervezet a
magas hiera rchiától a plébániákig te rjed. De a mi latinamerikai környezetünk
ben a plébános 20-30 ezer .Iélek" .gondviselője". Lehetetlen , hogy egy-két
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pap ennyi keresztény pásztorságát vállalhassa, hiszen még csak személyes
Ismeretséget sem köthet velük. Ha a hfvek ugyanfgy nem ismerik egymást,
hogyan beszélhetünk plébániai .közösséqr ől"? Hiányozn ak a közbeeső közös
ségek a plébános és az egyes keresztény közört . Ilyenek híján a keresztény
nem éli meg hitét közösségben , még ha egyénileg hisz is. A papok hiába lelke
sftenek és irányftanak, ha a keresztények nem vállalják pásztori szerepüket.
Ha viszont a keresztény tudatára ébred helyzetének és törődni kezd mások
kal, embertársa, környezete hitével, akkor spontán módon jönnek létre az
alapközösségek.

3. A próféta meghirdeti az üdvösséget, a pásztor megalkotja és újjáalkotja
a közösség et , a pap pedig a nép Istennel kötött szövetségének közvetftője .

K özvetítő lsten és az emberek k özőrt. Tanácsadója az embernek Istennel való
viszonyában. Elindftja a keresztényt és a keresztény közösséget lsten fe lé.
Megtanftja a keresztényeket, hogy térjenek meg, imádkozzanak, ajánlják fel
életüket Istennek. Másrészt lsten küldetésében jár, és az ő bocsánatát nyújtja
az embereknek. Tevékenységének csúcspontja az Eucharisztia, amelyben
megújul az emberiségnek Krisztus vérével kötött új szövetsége. Ebben az
eucharisztikus cselekményben minden keresztény fe lajánlja önmagát és az
egész közösséget Istennek.

A legfőbb Pap Jézus Krisztus. Ové a papság teljessége, és a saját pap
ságát osztja meg a püspökökkel és a szolgálati papsággal. Ezek viszont meg
osztják ezt a papságot a keresztényekkel , úgy. hogy - kivéve a felszentelt
szolgáknak fenntartott tevékenységeket - minden keresztény papnak érez
heti magát , hiszen segfthet testvérének és a közösségnek Istennel való kap
csolatukban. Ebben az értelemben vannak olyan papi tevékenységek, amelyek
nek gyakorlására minden keresztény hivatott: imádkozni tanftani gyermekeit,
segftségére lenn i egy betegnek, hogy elfogadja betegségét és fájdalmát . ..
Minden kereszténynek törekednie kell, hogy másokat lsten felé vezessen .
és elősegftse azt. hogy maga a közösség is mindjobban megteljék lsten je
lenlétével.

De a keresztény ember papságát magában a liturgiában és a szentmisében
ls gyakorolhatja. C is felelősnek érezheti magát a struktúrákért vagy a szer
tartás ért . és hozzájárulhat. hogy az lsten és a közösség között létrejövő szö
vetség ne külsőséges . mágikus, idegen és érthetetlen szertartás legyen , ha
nem a nép által átélt valóság hiteles kifejezése.

Szeretném azonban hangsúlyozni. hogya szentmisében nem a szertartás
külsö kerete a legfontosabb, és a fogyatékosság a leggyakrabban nem ebben
mutatkoz ik, hanem abban, hogy nem alakul kl a szövetség eredményes meg
újulásának benső légköre. Minden keresztény hozzásegíthet, hogy létrejöjjön
az imádság és a belső felajánlás légköre, és fgy a liturgia és főleg a szent
mise necsak külsö szertartás legyen. Azt hiszem. a leggyakoribb panaszok
Igazolják: az a föh iba, hogya mise szertartása egy kicsit hideggé, egy kicsit
rutlnszerúvé és külsöségessé válik.
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A keresztény gyakran nem jut el odáig . hogy Igazán megújítsa Istennel
kötött szövetségét. hogy valóban felajánlja életét. sót még odáig sem, hogy
imádságában személyesen forduljon az Istenhez. Ha pedig elér idáig , akkor
csak egyénileg teszi. Ritkán alakul kl a közösségi imádság légköre. A szol
gálati papság képviselójének feladata lenne olyan légkör megteremtése,
amelyben az ima. az életfelajánlás és az Istennel kötött szövetség nem el
szigetelten egyéni jellegú. EI kellene érnie, hogy maga a légkör kifejezze az
eleven valóságot, minden ember átélt bekapcsolódását az Istennek való
fela jánlásba és az elkötelezés közösségi tudatát. A mise megünneplésében
tapasztal t hiányosságokat rendszerint annak kell tulajdonítani. hogya papnak
nem sikerü l megteremtenie ezt a légkört, nem tudja benne kifejezésre segí
teni a vallásosság mágneses energ iáit. Sokszor el őfordul , hogya pap maga
sem éli át. Máskor a hívekból hiányzik a hiteles lelki magatartás, vagy
nincsenek eléggé el ők észülve. vagy misére jövet egész heti elszigeteltség
és önzés gyakorlata van a hátuk mögött, és ez megakadályozza, hogy igazán
lsten jelenlétébe helyezkedjenek. Várják . hogy valaki megmozdítsa óket e
felé a magatartás felé. Alapjában véve segítséget remélnek . Helyzetük inkább
azt teszi lehetöv é. hogy beszívjan ak valamit a vallásos légkörból, mint hogy
önmagukból adjanak, és így megteremtsék. Már pedig ha mindenki - bele
értve a papot is - úgy jön, hogy inkább befogadója a vallásos energiának.
mint kisugánója, akkor nagy úr keletkezik az összeszedettség és az Istennel
való egyesü lés terén. Még akikben volt is valami felkészü ltség. azokat ls
magával ragadja ez. A hívek papi szerepe abban állna, hogy a vallásos légkör
vámpírjaiból vagy a tűzre hulló jégtömbökból az imádás aktív munkatársaivá
váljanak. segítve a gyöngébbeket és kevésbé felkészülteket. Itt nem külsö
szervezetról van szó, nem beszéddel vagy más liturgikus feladattal való
közremúködésról, hanem olyan bels ő be állítotts áqról. amelyet az ember ak
kor ls sugároz, amikor legkevésbé gondolja. Ez akkor valósul meg. ha meg
van a papi öntuda ta . tehát felelósnek éni magát a közösségért, és meg
akarja teremteni az áhítat. az ima és a Krisztusban élés lelki hangulatát.

Ezenkívül, vagy jobban mondva ennek kifejezéseképpen . lehetóséget kel
lene adni a keresztény híveknek, hogya liturgiában kifejezhessék magukat.
és valami módon megosszák a mise megünneplésének felelósségét. Talán
eljön az az ld ő, amikor a keresztények, ha nem is prédikálnak. legalább va
lami megnyilatkozással tanúságot tesznek hitükról és szer étetükről. spontán
módon kifejezésre jutathatják éneimeiket a liturgiában , és így gyakorolhatják
saját papságukat.

Takács János

KARIZMATIKUS MEGÚjULÁS AZ EGYHÁZBAN

Néhány évvel ezelótt a Notre Dame-ban egy magát konzervatívnak valló
pap azt mondta egy konferencia alkalmá val: .I:n vonzódom a pünkösdi rnoz-
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galomhoz. mert éppen mikor a régi intézmények az Egyházban összeomlanak.
úgy látom. hogy a Szentlélek új módon ömlik ki. valami újat alkot. hogy a
régit helyettesítse:

Valóban megragadó. hogy mikor az Egyházban veszélyt tapasztalunk, annyi
hivő, pap, szerzetesnő és laikus kezdi új módon tapasztalni a Szentlélek je
lenlétét és munkáját életében.

Valami történik az Egyházban, ami - úgy látszik - lsten válasza, hatal
mas válasza a jelen helyzetre. Nem az egyetlen és mindenre elégséges
válasz. A jelenlegi Egyház problémája sokféle. De ha az élet forrása az Egy
házban lsten. akkor az Egyház életének megújulása csak az Istennel való
kapcsolatból jöhet.

A karizmatikus megújulás jelentősége nemcsak az Egyház belső életét
érinti, hanem befolyása van annak feladatára , missziójára is. A II. Vatikáni
Zsinat célja az volt. hogy az Evangéliumot hatásosabban hirdesse minden
embernek. Ma a levertség oka éppen az. hogya kereszténység nem képes
megragadóan, erőteljesen közölni az örömhírt a modern emberrel. A mai
világ sok embere nem talál semmi érdekeset a nagyszerű intézményekben.
Nem nagyon törekednek feltalálni az értékeket az erkölcsi rendszerben. De
ha lsten élő valóság. akivel találkozni lehet. ők akarják ezt az Istent. Ma
tömegek fordulnak várakozással a természetfölötti felé. Kábítószereket
szednek, megpróbálják a Zen-gyakorlatokat, elmennek szellemidéző ülésekre:
valami természetfölöttit keresnek. Ha Krisztus olyasvalaki. akit meg lehet
tapasztalni, ha Lelke szemelláthatólag átalakítja az emberek életé t . akkor
készek elfogadni a kereszténységet. A karizmatikus mozgalmakban éppen ezt
találjuk meg. Ezért nagyon terjednek. főleg az ifjúság körében

A katolikus karizmat ikus megújul ás tö rt énete

A .Charismatic Renewal in the Catholic Church". vagy röviden: .Cathollc
Charismat ic Renewal" a protestáns pünkösd-mozgalom második hullámábó l.
az ún. neo-pentekosztalizmusból származik. (1971-ben ennek szabadegyházai
legalább 13 millió felnőtt tagot számláltak a világon: hozzávéve a gyermek e
ket és az alkalmi résztvevőket. a tagok számát bízvást tehetjük 30 millióra.)
1966 ő sz é n a pittsburghi Duquesne-egyetem néhány tagja. köztük három teo
lógiai professzor (csupa világi) szomorúan állapította meg, hogy bár gyakor
ló katolikusok és a szeelálla munkában ls elkötelezték magukat. lelkiéletük.
Istennel való kapcsolatuk nem eleven. Megegyeztek. hogy naponta elimádkoz
zák egymásért a Veni Sancte himnuszt. Eközben két péntekosztálls könyv
került a kezükbe. Kapcsolatba léptek velük. megkapták .a Szentlélek kereszt
ségét", és életük megújult. Tőlük a szikra átcsapott a többi egyetemre.
Első összej övetelükön. 1969-ben, 500 résztvevő volt, 1970-ben már 1400, 1973
ban pedig nemzetközi találkozöt rendeztek 20-25OOO résztvevővel, köztük volt
600 pap, 8 püspök és mint vendég Suenens bíboros. A vezérszerep az indianai
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Not re Dame egyetemé. Havi fol yóiratuk is indult (New Covenant). A bíboros
fél órás kihallgatáson számolt be tapasztalatairól a Szentatyának. A mozgalom
tov ább terjedt Kanadába és Délamerikába. majd 1969-tól Európába. 1971-ben
Róma. Párizs, Lyon. Madrid, Lóven és Innsbruck városában talál juk meg Ima
közösségeiket. Franci aországban Henri Caff arel , a házas équipe-ek atyja vette
öket pártfogásba. 1972 elsó fel étól kb. 60 kis közösség alakult Németország
ban is. 72 ő sz é ri Münchenben találkozót rendeztek, és 1973.aug.1-ig kb. 5-600
tagot számlálnak.

A római egységtitká rság öt évre tervezett megbeszéléseket kezdett Zürich
Horgenben a klasszikus és neo-pentekosztalis tákkal. A katolikus karizmatikus
csoportvezet ők első nemzetközi összejövetelüket 1973 októberében tartották
Rómában.

A kari zmatikus megújulás lényege

Mi itt most csak a katollkus pentekosztalizm ussal foglalkozunk. Ennek
j e ll emzői a protestánsokéhoz viszonyítva: nagyobb józanság. szolid szentségi
élet és a kapcsolat fenn tart ása a hivatalos egyházzal. Mindenképpen tek in
tetbe kell venni , hogy nem szekt áról, hanem az egyházon belüli áramlatról
van szó.

Mi törté nik itt? Az emberek vi szonya Ist enhez megúj ul. Újfajta módon ta
pasztalj ák meg Ot. Előfe l téte le ennek saját ürességük, tehetet lenségük be
ism erése. és a vágy lsten ajándékai után . A bevezetés ebbe az új tapaszta
latba a .keresztség a Szentlé lekben" . Valaki így nyil atkozott erről az életről:

. Nem tudom pontosabban megmagyarázni. El ső alkalommal egyszerúen meg
tudt am. hogy van lsten , s hogy O bennem van. Csak éppen tudtam ezt; ez
az egész. Ez adott élő összeköttetést Istennel. ~s ez tartós volt. Mély békét
tapasztaltam. mély ebbet. mint valaha. és ez jobbra ford ította egész viszonyo
mat Istennel."

Ez a közvet len iste nélmé ny természetesen nem maradhat passzív; a béke
és öröm új érzet e olyan életben nyilv ánul meg, amely .a Lélek gyümölcseit"
mutatja. Bizonyos szempontból ezek nem különlegességek. Ezek a keresz
tény élet rend es mozzanatai. Hiszen valamenny ien tanul tuk a Szentlélek ado
mányait és gyümölcseit - és egész életünkön át halljuk. hogy ezeket meg
kaptuk a keresztségben és bérmálásban. Hisszük is ezt. Mégis a legtöbbször
őszintén be kell Ismernünk, hogy soha nem tapasztal tuk meg a Szentlélek
jelenlétét. ~szrevettü k-e a bérmál ás után, hogy bölcsebbek, bátrabbak let
tünk? Nincs elég hitünk. hogy múködését meglássuk.

Ez a kulcs az egész kari zmatikus megújulás megértéséhez: a hit megúju
l ása, A karizmatikus élet azt jelenti. hogy lsten többet ad nekünk, többet
tesz általunk. De csak akkor tud többet tenni , ha nekünk elevenebb a hltünk.
és így átadjuk magunkat múködésének.
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Soroljuk fel a hit megúj ulásának néhány következményét , amelyek érté
kesek az Egyház élete számára, és erősen visszasugározzák a II. Vatikáni
Zsinat gondolatait:

1. Az Istentisztelet megújulása: lsten tisztább dícsérete és Imádása. A
liturgikus mozgalom sokat tett az istentisztele t i formák megújításában, de
még szükség van az ennek megfelelő szell emre : Istennel összeköttetésbe
lépni, hogy a lélek vágyódjék lsten imádására.

2. Megújul ás a Szentírás használatában: meghallgatn i Istent, figyelni út
mutató vezetésére . Századunkban nagyot lendült a bibl iakutatás, a Biblia fel
használása istent iszteleten, igehirdetésben, lelkigyakorlatokon. Még várunk
arra az időre , amikor az egyes katoli kusok naponta fognak nyúlni a Szentírás
után , hogy általa jussan ak közelebb Istenhez.

3. Megújhod ás a szents égi életben, hogyamegszokást váltsa fel új vára
kozás, mélyebb értékelés.

4. Megújulás az apostoli buzgóságban. Aki látj a, mennyit tesz Jézus az
emberért, az akarja, hogy az emberek mind enekfölött vonzódj anak Jézushoz;
akarja közölni velük Istennel egyesült életének boldogs ágát.

5. Okumenikus megújulás a Lélek szeretetében.
6. A karizmatikus adományok gyakorisága és használata . Jézus ezeket

megígérte azoknak, akik benne hisznek, mint az O jele it (vö . Mk 16,18J.
Mindjárt jelentkeztek is , mihelyt az apostolok kezdték hirdetni tanítását
(16,20) . A korintusi egyházban olyan általánosak voltak, hogy Szent Pálnak
szabályokat kellett felállítania használatukban (1Kor 12-14) . Ilyenek: a .nyel.
veken beszélés ' és értelmezés, prófétai meglátások és kijel entések , betege
ket gyógyító erő.

Miért olyan kivételesek ma ezek az adományok? Nincs olyan szükség rá
juk, mint a keletkező Egyházban? Sokkal nagyobb! Talán azért kivételesek,
mert még csak álmodni sem merünk arról, hogy megkapjuk, és így nincs is
várakozásunk, igényünk velük szemben. Nem adtuk át magunkat a Szent lélek
vezetésének minden téren , nem merjü k kérni , szinte kényszerítő bizalommal.
Hogy karomban van-e erő , nem érzem, míg csak nem használom . Hogy tu
dok-e látni , nem tudom, hacsak nem nézek. Karizma kellene, hogy papi és
hivői múködésünk sugárzóbb legyen; hogy tanításunk , apostoli munkánk
eredetibb legyen, meghamisítatlan forrásból eredj en: hogy egész mindennapi
életünk a Lélekkel eltelt legyen . Ahol a kar izmat ikus megújulás virágzik, ott
e követelések már meg is valósultak.

lmaösszejövetel (prayer meeti ng)

al D í c s é r e t

Ha az összejövetel istentisztelet akar lenni , legyen annak középpontja
lsten maga. Az összejövetel vezetője mindj árt az elején felhívja a jelenlevőket

lsten dícséret ére, imádására.
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Enekeket könnyú megtanulni. Ez nagy segítség . Az elején elénekeln ek
egyet-kettőt . Népszerú a gitárkíséret. Kedves, egyszerú szövegú énekek. zsol
tárok ezek. Ezután a Szentí rásból olvasnak részleteket . és a hallottakra imá
val reagálnak. Erre a j elenlevők egy szíwel, lelkesen magasztalják Istent,
hálát adnak csodálatos te tteiért .

Még van egy módja a dícséretnek : . várn i az Úrra " . Ez azt jelenti, hogy
hallgatva várunk a Szentl élekre. A csend közepette valaki feláll és egy ihle
tett sz ót szól. Egyik alkalommal egy közönséges ember csupán e szavakat
mondta: "Úgy érzem, hogy ma este az Úr adománya számunkra a béke" 
és míg beszélt, a Szentlélek megnyugtató békét hozott létre az egész közös
ségben.

b) K r i s z t u s t e s t é n e k é p í t é s e

A gyúl és második része a tanítás és élmény i beszámolók jegyében áll.
(Egy-egy összejövetel kb. másfél-két órahosszat tart. és általában nincsenek
feszes form ák.) A gyúlés vezetője , vagy valaki más tanít ást ad. A résztvevők

felhoznak olyan eseteket a maguk vagy mások életéből, amelyek lsten dicső

ségét hirde t ik. Ez ismét d icsőítésbe torkollik. Imádkoznak (néha kisebb
csoportokban) egymás konkrét szükségleteiért, közben esetleg prófétálás
hangzik el.

Az összejövetel a jelenlevó Jézus varázsa alatt áll : • . . . ott vagyok kö
zött ükl" (Mt 18.20) A testvéri szeretet az Úr parancsa, azért gyülekezés
közben üdvözölni kell egymást igazi örömmel, szeretettel, kézfogással, ölelés·
sel. Az ima alatt segíteni kell egymást. Mennyien nem mernek imádkozni
vagy prófétálni félelemből: mit gondolnak majd mások rólam? Ezeket bátorí
tani kell ,

Az egyesek szereplésén az alázatosság, szelídség , kedvesség bélyege
legyen. Nem szabad ráerőszakolni magunkat vagy tanús ágtételünket a gyüle
kezetre : egyszerú en felajánljuk magunkat, ha a lélek erre vezet . Mindenki
szelíd en keresse az Urat , várjon a lélekre. lesz idő, mikor szólásra nógat.
s lesz, mikor hallgatást akar. legyünk fínoman érzékenyek a Szentlélekkel
szemben. Hirtelen félbeszakítással megakadályozhatjuk a Szentl élek áradását.
Erre tanítsunk meg másokat is .

Szent Pál mondja: aki prófétál , embereknek beszél épülésükre, bátorítá
sukra és vigasztalásukra (1Kor 14,3). A prófétálás legjelentősebb próbája ez:
építi-e Krisztus testét? A keresztény életben a természetfölötti megnyilvánu
lásoknak magában véve nincs értékük. csak akkor . ha segítenek építen i
Krisztus testét. Azért fontos az. hogyan mutatkozik be a természetfölötti ado
mány. A prófécia lehet épületes; lehet olyan heves. hogy elrettent. és lehet
olyan félénk, hogy határozatlanságban hagy.

A tanítás is építi Krisztus testét; a jó tanítás hiánya a legtöbb lmaössze
jövetel hibája. A tanítás lehet spont ánul folyó , vagy előkészített beszéd. Az
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elején szükséges az útbalqazltás a Szentlélek ajándékairól, azok használatá
ról, s a megfelelő magatartásról velük szemben. Minthogy szabad a hozzá
szólás, elkerülhete tle nül e l őfordu lnak olyan kij elentések, amelyek nem meg
bízhatók; itt a vezetőnek meg kell adnia a helyes, megnyugtató választ.

Rendesen lehetetlen minden szándékra imádkozni, amit csak előterjesz

tenek . Túl sok ilyen van. De nehéz is bizalommal imádkozni egy szándékra,
amelyet az ember nem ism er elég részletesen. Ezért sok helyen a rendes
gyűlés után még van egy másik , amelyen a személyes szükségletekért imád
koznak. Itt egyesek érdekében jobban lehet a pró fétálás és tanítás adományát
is használnI.

Nemcsak az ülés keretét kell előkész í ten i . A résztvevőknek elkészülve
kell jönni. . M it kívánsz, Uram? Mit akarsz ma nekem adni te stvéreim javára?
Uram, ma mit akarsz t ölem?" Az előkészületben legyen szeréte t. önátadás
és alázatos szerénység.

Közös élet és vezetés

A karizmatikusok tapas zta lata ugyanaz, mint az őskeresztényeké (vö .
Csel 4,32-5, 1-16; 6,1-60; 1Kor 12-14): a karizmatikus adományokat a kö
zösségben kapják meg és használják; a megújulás nem tartós , ha nin cs meg
a kapcso lat a közösséggel , a Szent lél ekben való élet csak itt fejlőd i k igazán.

lsten terve az, hogy azok, akik követ ik Fiát és megkapják a Szentlelket,
lépj enek élet- és szeretetközösségbe Istennel és egymássa l. Igy jel et alkot 
nak, és e jel miatt az emberek hinni fognak az evangéliu mban és az üdvös
ségben . A kereszténység lényegéné l fogva közösségi , s lsten ind ításait el·
fogadni annyi, mint az élet közös formája felé t art ani.

A karizma t ikus mozgalom előbb ell enszenwel volt minden emberi veze
téssel szemben . Es ez érthető . A Szent lé lek kiáradása mintegy új szellő a
bezárt Egyházban, ahol sok az emberi. De lsten terveibe bele van számítva
az emberek kölcs önös összemű ködése. Már Korintus is nagyon rászorult Szent
Pál beavatkozására és vezetésére. M inden közösségben működnie kell az
apostoli és pásztor i t evékenységnek, hogy a közösség fejlődhessék , egész
séges és egységes legyem. 1969-ben az északamerikai püspökök álta l kikül
dött teológiai vizsgálóbizottság azt javaso lta. ajánljá k egyes papoknak az
együttműködést a mozgalomm al. Ezt a vezetést és segítséget a tagok szi
vesen fogadnák.

Kellékek a vezetőben : vegye fel keresztjét (Mt 17,24-25), készüljön külsö
belső megpróbáltatásokra (Jak 5,20) , legyen nagy gondja saját el őhaladására

(1Kor 9,27), hogy példakép lehessen; legyen gondja a rábízo t takra (Lk 12,
47-48), a másokkal való bánásmódban legyen nagylelkű , meg értő és meg
beszélésre kész: végül legyen meg benne a vezetés karizmat ikus adománya
(vö. Jn 21,16). A feladat nem annyira tenni , mint szeret ni.
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Lelkipásztori feladatok és nehézségek

A karizmatikus megújulás nagy segítséget adhat a mai Egyháznak. De ne
hézségeket is jelenthet . A kérdés: hogyan és hol il lik bele az Egyházba?
Hogyan fog résztven ni az Egyház éle tében? Ezt a kérdést nem elhallgatni kell .
hanem megoldani.

Először is le kell szögezni , hogy ez a megújul ás mindenki számára való,
nem lehet kisajátitani. Mindenkin él fel kell ene szabadulnia és műkö dé sbe

lépnie a Szent lélek adományainak. Jöhet idő. amikor a Szentlélek rn űk ö d ése

sokkal szembeötlőbb lesz, mint ma. amikor a hívek általá ban kicsi t .mé l yhű

t ört" állap otban vannak.

A karizmat ikus megúju lás helyét az Egyházban így határozhatjuk meg:

1) Ha csupán szenzáció marad, amolyan . Ielki rekl ám". akkor e l őbb-ut öbb

meg fog halni. Marad legföljebb a sóhajtozás: milyen kár volt érte. A rend
kívüli adományok vonzzák az embereket. De a Szentlélek nem egycsapásra
alakít át . Az átalakulás feltétele a kitart ás a közös imádásban és igyekezet
ben.

2) Ahhoz, hogy az Egyház egy-egy része telj esen megújhodjék, nem elég,
ha minden egyes tagja megújul, hanem a közösségnek magának is új életet
kell kezdenie. Együtt kell éln i, együtt dolgozni; a Szentl élekben élni. nyitva
lenni az ő mű k öd ése számára.

3) A karizm at ikusok között igen erős a törekvés kis imaközösség ekbe
való t ömörül és re. ahol minde n külsőség nélk ül imádkozhatnak és kinyílnak a
Szent lélek adományai számára. Ez sokak lelk i szükségletének eleget tesz.
De ahhoz. hogy átütő erőt képviseljenek az Egyház életében. nagyobb közös
ségekre is szükség van. A Szentlé lek sok rn ű k ö d ése csak így lehetséges.
Enélkü l korlátozzuk a megújhodás eredményét.

4) I:rdekes probléma a karizmat ikus közösség viszonya a plébániához. Egy
plébánia is közösség. De főleg nagyvárosokban tagjai sokszor ali g ismerik
egymást . Az említett közösségek min teg y rész-plébániákat alkothatnak. egy
vagy töb b vezetővel. Va lósz ín ű l eg az egész euchariszt ikus intentis ztelet be
fog illeszkedni az összejövete lbe. Mi ndez nem idéz e l ő szakadást a plébánia
hívei közt. De ezek olyan közösségek lesznek. amelyekben kiképzés, élet és
apostolkodás van. Tehát jobb a karizmatikusoknak maradni a maí plébániai hatá
rok között, és segí teni megúj ítani azokat. Ez sokkal nehezebb. mint új közös
séget kezdeni. De ha alázatosak és engedelmesek maradnak. segítik a plé
bánia munk áját , és nyugodtan megbeszé lik a dolgokat , a személyi kérdések
megoldódnak.

Mi legyen az ökumenikus kérdéssel? Az ökumenikus összeköttetésnek
meg kell maradnia, ez lsten és az Egyház akarata. A karizmat ikusok találhat
nak olyan utakat és megoldásokat, amely ek az egész Egyház számára haszna
vehetők az ökumeni kus mozgalmat és szellemet illetőleg .
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A karizmatikus megújulás és a hivatalos Egyház

A karizmat ikus megújul ássai szemben az Egyház Idáig inkább várakozó
állásponton van: látni akarja a gyümölcsöt, hogy abból itélhessen.

Ne feledjük azonban, hogya Ii. Vatikáni Zsinat külön szól a karizmatikus
adományokról, amelyek minden h ivőnek szólhatnak, és .hálaadással és öröm
mel kell fogadn i, rnert kiválóan megfelelők és hasznosak az Egyház szükség
lete ire" (LG 12). A laikusok apostolkodásáról szólva pedig kiemeli : a Szent
lélek ehhez különleges adományokat (karizmákat) ad lsten népének, tetszése
szerint osztogatva mindenkinek , hogy mint jó sáfárok továbbadják az egész
test épülésére. E kar izmák elnyerése - beleértve a kevésbé figyelem keitő

ket is - minden hivének jogává és kötelesség évé tesz i, hogy felhaszn álja
őket az ember iség javára és az Egyház építésé re. Amikor ezt teszi, élvezze
a Szentlélek szabadságát, aki "ott fú, ahol akar", de ugyanakkor maradjon
közösségben testvéreivel és főleg pásztoraival. Ez utóbbiaknak kell ítélni az
adományok igazi természetéről és helyes használatáról, nem azért , hogy
kioltsák a Lelket, hanem hogy kipróbáljanak mindent és ragaszkodjanak ah
hoz, ami jó. (Apostolicam actuositatem 3.)

A teológiai bizottság már említett 1969-es jelentésében, amelyet a püs
pökök jóváhagytak, az áll, hogya mozgalom teológiailag és bibliailag szilárd
alapon áll , és hozzájárul a hit és az elkötelezés megújul ásához az Egyházban.
Meg itélésére talán a legjobb rnód, ha megfigyeljük a hatást azokon, aki részt
vesznek benne. Sok jel vall arra, hogy ez a hatás pozitiv. .A mozgalmat ne
akadályozzák. Hadd fejlődjék tovább. Bizonyos tek intetekben óvatoss ágra van
szükség . .. Tisztában kell lennünk vele, hogy kultúránkban az a törekvés
merül fel, hogy a vallásos tapasztalatot állítsák a vallásos tan helyébe :

idézzük végül Suenens bíboros nyilatkozatát (New Covenant , 1973. július) :
"Bizonyára vannak terminológiai nehézségek, de arnlr öl a karizmatikus megúju
lásban beszélnek, és amit mint ,a Lélek keresztségét' megtapasztalnak, az
az, amit mi keresünk. Az, ahová az embereket el kell vezetn ünk. A kereszt
ség és bérmálás által részesei vagyunk a Léieknek . De sokunk számára szük
séges, hogy megkapjuk a Lélek keresztségét, megtapasztaljuk a Lélek meg
szabadttását. kiszolgáltassuk magunkat neki , és megengedjük lsten Lelkének,
hogy birtokába vegyen : A blboros még kiemeli : .Fontos a kapcsolat a kariz
matikus és az intézményes elem között." Vagyis mind az egyeseknek, mind
a hivatalos Egyháznak vigyáznia kell , hogy ne menjen ek el érzéketlenül .az
Idők jelel" mellett.

Irodalom: Kevln and Dorothy Ranaghan: Catholic Pentecostals . New York 1969: As the
Spir it Leads Us. New York 1971. Bernhard Gram SJ: Die kath . char ismatische Bewc
gung, in: St immen der Zeit 1973, 651-671. Die Pflngstbewegung in den USA, in: Her
der-Korrespondenz 27 (1973) , 387-389. J. M. Ford: Pfi ngst bewegung im Katholizlsmus,
ln: Concil ium 8 (1972) , 684·687. Kilian McDonnei : Prot . és kat . pünkösdh ivők , in:
Mérleg 1972, 130-135. Edward O'Connor: The Pentecostal Mov ement in the Catholic
Church, Ave Maria Press 1971 (a mozgalom teológiai értékelése .)
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Franz Dander

A PAP MINT A KERESZTI!NV REMI!NV TANÜJA

A pap lsten szavának szolgálatában tanúja a keresztény reménynek (Csel
6,4). De ez az igehirdetés nem hangzik igazán hitelesen, ha személyes visel
kedésével is, sőt elsősorban awal nem tesz állandó tanúságot a keresztény
reményről.

1. Az igehirdetés tanúsága

lsten szava, amelyet hirdetnünk kell , lényege szerint az üdvösség üzenete
(Csel 13,26); azokról a j a vak r ó I szól, amelyeket a keresztény remél,
amelyek felé hittel fordul (Zsid 11,1). Arról az üdvösségről van itt szó,
amelyet Jézus Krisztus megjelenése kínált fel nekünk lsten kegyelmi ajándé
kaként (1Pét 1,13); ez az a romolhatatlan, hervadhatatlan örökség, amely vár
ránk a mennyben (1Pét 1,4], és amelyről már most tudomást szereztünk .az
evangélium igaz tan ít ás ában" (Kol 1,5); ez az az .elj övend ö dicsőség, amely
majd megnyilvánul rajtunk" (Róm 8,18). Ez az üdvösség, amelyet Jézus Krlsz
tus által kell elérnünk (tTessz 5,9], az igazmondó Istentől megígért örök
élet (Tit 1,2; 3,7], lsten boldog színelátása (lKor 13,12; lJn 3,2). - De a
teljes üdvösség nemcsak a lelket, hanem az egész embert teszi boldoggá:
.testünk megváltását" is jelenti a dicsőséges feltámadásban (Róm 8,23-25).
- A keresztény remény, amelyre a pap mindig újból felszólít, nem csupán
a végső üdvösségre vonatkozik, hanem Istennek földi zarándokságunk idején
rajtunk végbevitt üdvözítő művére is (f Tessz 5,23) . Ennek során O mindvégig
megerősít minket (1Kor 1,8], és beteljesíti a bennünk megkezdett .jó rnüvet"
(Fil 1,6). Végül pedig mindaz az (üdvösséggel összefüggő) jó, amelyet kér
nünk szabad, megannyi tárgya reményünknek (Lk 11,9-13).

De a pap nemcsak rámutat a remény tárgyát alkotó javakra, hanem leg
alább ugyanilyen világosan kell hirdetnie a keresztény remény igazi a I a p.
j á r ó I szóló üzenetet. Vagyis beszélnie kell a kegyelem mindenható Istené
ről (Ef 1,19], .akl minden embernek, elsősorban a hivőnek üdvözítője" (1TIm
4,10], hű az ő ígéreteihez (lKor 1,9], nem enged erőnkön fölül megkísér
tenl, hanem a kísértéssel együtt a kiútat is megadja, hogy helytállhassunk
(lKor 10,13; 2Pét 2,9]. A kegyelemnek ez az Istene Krisztusban, a Közben
járóban találkozik velünk, benne ajándékoz nekünk mindent (Róm 8,32), nála,
a Jópásztornál biztonságban vagyunk (Jn 10,28-30). A mi reményünk a meg
feszített és feltámadott Krisztus, aki előttünk ment el Atyja házába, hogy ott
helyet készítsen nekünk (Jn 14,2k). és mint Irgalmas és hűséges Főpap rnln
denkor közbenjárjon értünk (Róm 8,34; Zsid 6,19k; 7,25; 9,24). A Feltámadott
maga a mi reményünk (Him 1,1). Az üdvösség egész üzenet ét , amelyet hir
detnünk kell, Pállal ebbe a mondatba foglalhatjuk össze: .Krlsztus bennetek
a megdicsőülés reménye" (Kol 1,27).

47



2. Az élet tanúsága

Papnak lenni annyit jel ent. mint olyan célért dolgozni és szenvednl, amely
túl van minden földi birtokon, minden földi biztonságon. Ezért a pap sohasem
a földi rnűködés körében látja marada ndó lakását, hanem a jövendó hazát
keresi (Zsid 13,14). Meg van gyözödve arról. hogy rövid ld ő áll rendelkezé
sére , és hogy elmúlik e világnak alakja; ezért fog la lkozik a világgal, de úgy,
mintha nem élne vele (vö. 1Kor 7,29-31). A Jó Pásztor szeretetével (vö. Jn
10.11 -16) áll a világban. ame lybe küldetett (Jn 17,18), de nagy bels ő szabad
sággal is; mert ahol a kincse van, ott a szíve is (vö . Mt 6,21). Tökéletlen
ségének állandó tudatában, de Krisztus megbúvölt jeké nt járja zarándokútját
a rábízottakkal együtt; elfelejti, ami mögötte van , és nekifeszül annak, ami
elótte áll , így siet a cél felé (vö . Fil 3,12-14) .

Ez a zarándokút minden hlv ő számára, de a papnak különösk éppen is
azonosul ást jelent Krisztus halálával. a keresztség .hal álának" kihatását az
egész föld i életre. Igy remélheti azonban azt is , hogy el jut a halottaiból való
feltámadásra (Róm 6.1-14; Fil 3-12) .

Ahol igazi keresztény remény él. ott megvan a mély k e r e s z t é n y
ö r ö m is. Igya pap a kere sztény öröm tanújává is válik. Az apostoli élet
viszontagságai között - ahogyan Pál sajátmagán tapa szta lta - járja útját
lsten szolgájaként . nagy türelmet tanúsítva a megpróbáltatásban, a szük
ségben , a szorongatásokban. ha vernek, fogságba vetnek, fellázadnak . ..
tisztességesen, megértön. b é ketú r őri . jós ágosan . . . . akár dicsöség, akár
megszégyenülés, akár gyalázat, akár jóhírnév jut osztályrészül . .. mint szo
rnorúak, de mégis mindig vidámak. mint szúkölködök, mégis sokakat gazda
gítók, mint akiknek semmijük sincs, de mégis mindenük megvan" (2Kor 6.
4-10) . Tudja. hogya tanitványnak ki kell innia Krisztus .kelyh ét" (Mt 20,23).
de tudatában van Krisztus diadalának (Jn 16,33) és így a hit gyözelmes ere
jének is (1Jn 5,4) . Ezért munkájában nem a saját emberi erejére. tudására
és képességeire épít. nem keresett ékesszólásra, nem a bölcsesség lebilin
cselő szavaira (lKor 2,1.4), hanem a kegyelem Istenére. mert csak ó az, aki
a növekedést adja (vö . 1Kor 3,7). De ezért dolgozik fáradhatatlanul tovább
sikertelenségek, visszaesések, csalódások után is, minden emberi remény
ellenére, a keresztény remé ny erejében (vö . Róm 4,18), addig és úgy. ahogy
csak telik t őle, minden keserúség nélkül. Mert tudja , hogy .a szenvedésból
türelem fakad. a túrelemból kipróbált erény, a kipróbált erényból remé nység.
A remény pedig nem csal meg" (Róm 5,3-5) .

Ha mi papok nem önmagunkat akarjuk keresni , hanem becsületesen az
lsten országát. és a keresztények . örörn ének rnunkatársal" szeretnénk lenni
(vö. 2Kor 1,24), akkor napról-napra az engedelmes, szol gáló szeretet útját
kell Járnunk Krisztusért, mint ahogyan az Apostol minden kereszténytöl meg
kívánj a: . a reményben legyetek örvendezök. a nyomorúságban béketűrők. az
imádságban állhatatosak" (Róm 12.12).
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Sántha Máté

A REM~NY DIADALA
Denlse Legrlx élete

.Számomra Jézus Krisztus a legjobb Barát. aki közöttünk él , együtt mind
egyikünkkel, abban a mértékben, ahogyan vágyakozunk találkozni, elbeszél
getni Vele . Ez nem .mítosz' . Egyszerre Embemek, Testvérnek és Úrnak lá
tom, aki mind ig itt van, jelen van, feszüló élet és szeretet, csorduló gyöngéd·
ség, ha szélek hozzá. Nem kimérten fordulok feléje: Barátom Ó, figyel a
sóhajomra, de a mosolyomra is. Szereti a bizakodás örömét, a vidámságot,
mindig kész meghallgatni ... bár nem mindig helyesel. Válasza olykor több
kevesebb csend után érkezik, de végül is mindig jobbat és többet hoz, mint
amit kértem , vagy reméltem. Igen, számomra Jézus Krisztus valósággal Itt
él közt ünk. diszkréten, figyelmesen , mindenkinek hozzáf érhet öen ."

Carré gyűjteményének (KI nekem Jézus Krisztus? Prugg Verlag Eisenstadt
1972) e darabja előtt csak ennyi áll: .Denlse Legrix , az ,Ilyennek születtem'
szerzóje, fest ömúvésznö". Nem értettem. Mit akar mondani ez a elm, és ki az
az ember, akit egyetlen könyvével .minósltenek"?

A feleletet már a könyv első kötetének az elején megkapjuk, amikor De
nlse lelrja 1910.máj.16.-át, születése napját. Egyszerű falusi bérlók hannadik
gyermekeként jön a világra. A szül ők boldogan várják. De mit kell látniok?
.Ennek a kis húsbábunak balról csak egy darabka combja van, amely végetér
a térd elótt. Jobbról egyáltalán semmI. Még az ízű let ls hiányzik. l:s karja?
Tulajdonképpen az sincs. A kezek hiányoznak. Két néhány centiméteres kar
csonk, balfelói kicsit hosszabb, mint jobbról." Osszecsődül a szomszédság.
Kegyetlen klváncslskodásuk, . jólndulatú" tanácsaik és slránkozásuk közepett
elhangzik a kérdés : "Mit fogtok csinálni egy Ilyen gyerekkel?" Az édesapa
válaszol: •SzeretnI fogjuk, mint a többit!"

Ebben a percben dőlt el Denlse Legrix sorsa. Igent mondtak az életére .
Máig nem gyóz hálálkodni ezért . l:s ez az .igen", a gyermekkorát körülvevó
szeretet bőségesen megtérült szüleinek is: a tehetetlen kis "bábu" életOk
végéig legfőbb támaszuk maradt.

A kislány élénk , életvidám. TágranyIlt szemmel figyeli a kandallóban a
táncoló túznyelveket. A pici agyba sehogysem fér bele, miért ne flc ánkol
hatna ó is úgy, mint azok •. . Pedig a lábak ellenstílya nélkül még felOlni ls
művészet. A 18 hónapos baba ösztönszerűen fedezi fel azt a .trükköt", amely
nél jobbat máig sem talált: hasrafordul, megtámaszkodlk a bal karcsonkján,
maga alá húzza combocskáját, és egy nekirugaszkodássai . . . sikerül? Nem
mindig: ha a nekirugaszkodás túlságosan erős, akkor átesik a hátára, és
kezdheti elói ról, ötször, t ízszer. A tOrelem és akaraterő Igy szinte "organlku
san" alakul kl benne még öntudatara ébredése el őtt, s ezzel együtt az
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ágyék- és farizmok megerősödése, aminek később is nagy hasznát látja. A
következő természetes óhaj: menni! Fölfedez egy hokedlit, fölmászik rá, és
boldogan kormányozza ide-oda, - amíg egyszer az ajtóba ütkö zve fejjel hátra
felé le nem vágódik róla, és félórás ájulással nem fizet merészségéért. Ettől

kezdve egyegyeneslábú fotőj pótolja számára a saját lábait, amelyben meg
támaszkodhat. A kislánya maga módján ugyanazt éli át, mint az amputált
betegek: mindenáron használni akarja hiányzó végtagjai t . Bevágja a homlokát.
fáj: megdörzsölné - de mivel?! Lassan földereng előtte, hogy ő .máe". mint
a többi - és ennek rátelepedő szomorúságával együtt jár a makacs elszánt 
ság: meg akarja csinálni ugyanazt, amit a többi!

Az ember nem győzi csodálni Denise szüleinek, ennek a két egyszerú em
bernek ösztönös bölcsességét: mindent megengedn ek a gyereknek. ami köz
vetlen életveszély nélkül elképzelhető, és lelkendezve örülnek vele minden
sikerén. A hároméves gyerek a vajas vagy lekváros kenyeret a hosszabbik
.karocskájára" tétett. és fogaival szakítva le a falatokat. sikerül elfogyasz
tania. Aztán egyszer hatalmába kerít az asztalnál egy villát.•Kezes" ernber
nek lehet-e fogalma arról. micsoda mágneses fürgeséggel szaladnak el az
ételdarabkák a tányérban a tapogatózó szerszám elől? S ha egyet végre fel
szúrt, micsoda bonyolult ernel ö-m űvelettel jut be az éhes kis szájba? - Las
san rájön, hogya bal karcsonkja és az arca közé szorítja a villát, és alája
csúsztatja az ételnek, majd a jobbik csonk segítségével a szájához viszi. Hát
még amikor minden lebeszélés ellenére a kanalat is használatba veszi, anél
kül, hogy kiöntené a levest. sőt a poharat is megtanulja kezelni! A négyéves
Denise már - ha felvágják a húst meg a kenyeret - egyedül eszik és iszik .
•Megszabadítani magamtól a környezetemet. és megszabadulni tőle: már
akkor is csak erről álmodoztam." Tud örülni azoknak a lehetőségeknek.

amelyeket a két csonk biztosít, és megtanulja kihasználni őket.•Az az igaz
ság, hogy alkalmazkodni kell. Ez mindennek a titka. Alkalmazkodni mindig
lehet." Két karcsonkja egymáshoz szorításával (próbálja meg a .normális"
olvasó összeérinteni a két könyökét!) csavarfogó módjára veszi birtokba a
tárgyakat. Az evésnél egyedüli bánata most már csak az. hogy azon a vidéken
a lányok nem viselnek rövidujjú ruhát. ezért Denise karocskáit is ruha födi ,
és ezen természetesen meglátszanak az étkezés nyomai. Pedig a kislány ké
nyes a tisztaságra, még a fogmosás módját is kiagyalja . (Egész életének
egyik legmegalázóbb kínja, hogy bizonyos funkciók elvégzéséhez kénytelen
segítséget igénybe venni .. . ) Ekkor egy szaivétát hajtogat össze a szájával,
és azt szorítja a ruhaujj fölé.

Az ötéves gyerek már rájön, hogy a száj - amely sokunknak csak t áplá
lékfölvevő nyílás - mennyi mindenre jó: tapintani, fölvenni , tartani ... .
például egy ceruzát. Jószívú és érdeklődő Marcelle nagynénje (akinek várat
lan halála Denise első. megrendítő találkozása az elmúlással) segít a betű

vetés nehéz tudományában. Persze a tükör tanúskodik róla . hogya fogak
közé szorított ceruza nem valami szép látvány - és Denise hiú , mint minden
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igazi nő . Ha meg az asztalnak támasztott .karja! " közé szorítja, akkor az
összenyomott mellkas elfojtja a lélegzetét. Végül is a szekottn ál hosszabb
cer uzát balkarjára fekte ti, a vállának támasztva , és az állával mozgatja. lrása
ma norm ális gyorsaságú, és nagyon olvasható. Tréfásan jegyzi meg: szül ö
földjének egy mondása azt tartja , hogya szép írás a szamarak tudomá nya!

Következő állom ás: a varrás . E lőször gombokat füzöget egy fonálra, de
hamarosan a Wt is kikönyörg i. Szájával öltöget, a csonkkal nyomja meg a tü
végét , - az persze belen yomódik a h úsába. felsikolt a fájdalomtól, de ma
kacsul kitart , sőt az olló használatát is kiverekszi. Falja a könyveket, órákat
töl t el az ablaknál. bámulva a kinti világot, amely már ránézvést is olyan
szép . .. ~s minthogy mindannak az elsajátítása, ami a végtagokkal rendel
kező embernek nem probléma , neki hetek, hónapok türelmes kísérletezésébe
kerül , igazán van mivel foglalkoznia!

Semmivel sem egyszerübb érzelmi beilleszkedése a környezetbe. Család
ja tagjai nagyon szereti k és fé ltik, de paraszti szokás szerint szeretetüket
nem becézgetéssel rnutatj ák ki, no meg élik a maguk elfoglalt életét. Ahhoz
már nincs érzékük, hogy ennek a gyereknek több közvetlenül megnyilvánuló
melegség, több megértés kellene. A játszótársak kegyetlenül kicsúfo lják, leg
fö ljebb egy-két kis .l ovaq" veszi pártfogásba. Fő társasága: babái és Oszkár,
a macska; egyidőben egy b i cegő kiskacsa, .aklt" társai kinéznek . Pedig ne
hezen bírja az egyedüllétet, rettegés vesz erőt rajta, hogy ha bármi történik ,
nem tud rnenekülnl . Vasárnaponkint, ha szép az idő, öt is elviszik kocsiban
a 3 km-re fekvő t emplomba. Megérti, hogy ez a jó lsten, Szűz Mária, a kis
Jézus háza. •JÓ Jézus, sóhajtottam magamban, mondd, miért nem tudok én
járn i?" - . De sosem haragudtam rá érte." Kicsit részletesebben időztünk

Denise kisgy ermekkoránál, mert - mint maga mondja - nála kétsze resen
ez a kulcsa egész életének. •Az ösztönös hit és remény nélkül, anélkül az
öntu datl an elhatározás nélkül. amely lelkem fölébredése óta megvol t bennem:
szabadulnom kell szerencsét len he lyzete mből, ta lán megmaradtam volna an
nak a bebört önzött lárvának, amivé balsorsom kívánt tenni."

Es Denise nő . Nem úgy, mint a többi ember. Nála semmi sem úgy törté
nik, mint a többi embernél. Látogatója kevés. A felnőttektől fél. mert rnost ,
hogy már nagyobbacska, első ösztö nös mozdulatuk: kezet nyújtanak annak,
akinek nincs keze . . . Pajtásai iskolá ba járnak. Boldogan menne ő is, dehát
a falu 3 km-re van, és a gyerekek nem szeretik egy . szörnyeteq" szornszéd
ságát. Szerencsére egy derék tanítónő segítségével követni tudja a tanul
mányokat , és év végén sok jutalmat kap. Az elsőáldozás ideje is elérkezik;
mic soda boldogság a megelőző háromnapos közös lelkigyakorlat, ahol kaján
kis társai megannyi angyall á válnak, és nem gúnyolódnak vele! A szívébe
szálló Úr Jézustól jellegzetes en ezt kéri : . Istenern. segítsd szüleimet! Könyö
rülj a beteq ekenl " Egy folyóir aton keresztül korán levelezésbe fog sorstár
saival, betegekkel. Szép barátságok f űződnek így.
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Minden Igyekezete most már az, hogy valami módon kivegye részét a
házlmunkából. és hogy pénzt kereshessen - sok pénzt - övéi segítésére.
Rosszul fizetett varró- és hfmzőmunkákat vállal. Közben felhívják figyelmüket
egy ortopéd professzora, aki műlábat csinálna nekI. Mikor az orvos meglátja.
elégedetten mosolyog: .Akaratos arcocska. Ilyen gyerekkel mindenre lehet
vállalkozni ." Denise meg ls tanul járni bonyolult gépezete segítségével , de
a megerőltetés lefogyasztja. kimeríti szervezet ét, a gép folytonos Igazításra
szorulna - a kísérletet nagy kéts égbeesésére fel kell adni.

Természetes en egyre fölmerül benne sorsának .rnl ért"-je. Egyszer egy
ostoba szóbeszéd kavarja fel kis szívét: apja rálőtt a kálváriára, azért verte
meg gyermekében az lsten. Hogyan hihetné, hogy lsten őt. az ártatlant bün
tet i? Aztán megtudja : csakugyan történt egy il yen eset. de apja lakóhelyétől

60 km-re, és az akkor 13 éves volt ... C, az emberekl Mások gúnyos rno
sollyal emlegetik jelenlétében, hogya szülök éretlen sz ölöt ettek. és a gyere
kek foga vásik tőle. O maga el őször egy Intell igens. atyai orvossal mer be
széln i erről a kérdésről. Az arra hivatkozik, hogy szül öhazájában sok az alko
holista. s ennek következményei klsz árnlthatatlanok, testileg és szellemileg
ls. Még mind ig jobban szeretl , hogy ilyen. mint ha Idióta lenne - mondja
Denise . •Ebből a beszélgetésből az derü lt ki . hogy ne haragudjak ezért sen
kire, se emberekre, se Istenre. Magam is mindig ezt gondoltam." De ami
végképp kinyitja a szernét, az apjának egy elbeszélése. amikor a vásáron
egy kétfejű és hatl ábú borjút lát. Hát ebben ugyan kl volt a . hlbás" . az állat
vagy a szüle i? .. . A töprengés teljesen értelmetlen.

Denlse 16 éves. Ekkor suhan át életén az első és utolsó. rövidéletű sze
relem. Andréval remekül megértik egymást. O maga egészséges. norm állsan
fejlett. minden boldogsága az lenne. ha gyerekeket hozhatna világra . De ter
hére lenni annak. akit szeret?! Egy csendben átsírt éjszaka elég, hogy elhatá
rozza: soha nem lép erre az útra. Pedig meleg aztvének ez sokszor nem
könnyű. Szomorúságában az a rádió vig asztalja . amelyet Pere Lhande küld
ajándékba neki : elsó és sokáig egyetlen ilyen bűvös láda a faluban . az em
berek csodájára járnak. Ezen át ismerkedik a világgal , s mindenekfelett a
muzsika, az . Igazi" zene addig nem is sejtett világával.

Legnagyobb szenvedélye azonban a festés lesz. Az elsó festőkészletet

egy rokonától kapja. (Nemcsak a szájával fest. hanem a karcsonkjára alkal
mazott kaucsukszalagba szorított ecsettel is .) Persze mindent autodidakta
módon kell kikísérleteznie. mert környezetében nincs műértó. Egy ismerős

fölfigyel képeire , és beküld néhányat egy kiállításra. Díjat nyer . Újabb kiállí
tás. sok képét megveszik. A túlboldog húszéves lány előtt már-már kirajzoló
dik élete álma: egy kis paplrkeresked és. ahol képeit ls árusíthatja. De szülei
kevés megértést mutatnak a . szabad pálya" iránt. Beleegyeznek viszont abba.
hogy egy cirkuszigazgató vigye magával vándortársulatában egy évre a .mü
v észn őt", - akit aztán mint .nötorzöt" hirdet és mutogat. 8-10 órán át kell
produkálnia, hogyan eszik, Iszik . varr. dedikálnia fényképeit. Szünet nlncs, a
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legnagyobb hőségben nem mer inni, hogy ne kelljen kimennle, míg végül a
sok visszatartás beteggé nem teszi. Télen a h idegtől szenved. Hosszú utazá
sok keresztül-kasul szép hazáján - de zárt vagonban, zárt ablaktáblák mö
gött, hogy ne lássák Idő előtt az .attrakcl öt". Gyalázatos kizsákmányolás és
klsemmizés minden vonalon . Sokat szenved a körülötte folyó állandó vesze
kedéstől és a . nagyv ilági erkölcsök" látásától is. Mikor végre otthagyja
őket, ugyanezt a pályát folytatja egy fiatal házaspárra l, újabb 18 hosszú hó
napig, nem sokkal jobb körülmények között. A pénzkeresés mellett igazából
kisbabájuk vonzza oda, akit mint sajátját gondoz, nevel. Meqtakarltott pénzé
ből közben megvesz egy kis camping-kupét, ahol végre egyedül lakhat. Ezzel
a felszereléssel több helyen megfordul. Az ételt behordják neki, festeget és
eladja képeit. Egy újabb cirkuszi körúton télen át kavernákat szeréz. és kór
házba kerül. Szörnyű környezet, értetlen orvosok. Denise nem akar meghalni!
Jobban ragaszkodik az élethez, mint sok egészséges ember. Nem távozhat a
földről - mondogatja magában -, rnlel őtt nem csinált .valarnlt" . .. Végül
is saját felelősségére kiviteti magát a kórházból, és a jó hazai levegőn és
táplálékon összeszedi magát.

A második világháború éveiben vagyunk. Denise már évek óta pártfogolja
sorstársait, leveleket ír, közbenjár érdekükben. Most szétszakadt család
tagok nevében levelez, és a maga módján résztvesz az ellenállási mozgalom
ban. Mérhetetlenül büszke és boldog, amikor meqtakarított pénzecskéjéból
meg tudja venni öregedő szüleinek a szornsz édos házat: .Nemlétező kezeírn
mel tetőt építettem szüleim feje fölé." Aztán menekülniök kell , s mire vissza
térnek, a ház teljesen kiégett . . . Nehéz idők jönnek. Denise egész élete a
szüleinek való szolgálatban és a mindennapi előteremtésében merül ki. A két
öreg élete lassan kialszik. Következik a hosszú és keserves tapasztalatokkal
járó keresgélés egy alkalmazott után, aki vele lakjék és megtegye a szük
séges szolgálatokat. .Megértettem, hogy csak a legszorosabban kötelezét
követelhetem meg attól, aki mellettem van." Néhány évre sikerül megfelelő

. klsmam át" találnia, de az sajnos kiöregszik, s kezdődik előlről a kínlódás.
Mikor édesapját az utolsó napokban kénytelen elengedni maga mellöl , a két
ségbeesés szélén áll. Istenhez kiált segítségért. A segítség a nyávogva je
lentkező kismacska alakjában érkezik. Egy élőlény , amely még az ő segítségé
re szorul! Ennyi elég, hogy visszaadja akaraterej ét. I:s ha aznap éjjel vasfúzó
jében kell ls aludnia, mert nincs aki megszabadítsa tőle, másnap már az
emberek segítsége is megérkezik.

1952-től élete végre révbe jut. Komoly festővé fejlődik, megtalálva a ta
nácsadó jóbarátot. Lakást szerez Párizsban és Riva Bellán, utazik , kiállít.
Mindig sok kétség és gyötrelem forrása volt számára az a tudat, hogy rnü
veiben a . fenornén" munkáját nézik, nem a valódi értéket. Pedig az ő felfo
gásában képei .alázatos hozzájárulás ahhoz a szépséghez. amellyel az em
berek kiegészítik lsten rn űvét" , és a művész .Istent tiszteli a maga möd
ján· . Tehát kérlelhetetlen önkritikával tökéletesíti magát egyre tovább.
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.Boldog? Lehet-e Ó boldog? Dehát kicsoda az? Boldogtalan? Nem. Elfeled
kezni önmagáról ! Egy filozófus írt a. hogy Itt a bölcsesség és a boldogs ág
titka. Most már a legtöbbször elfeledkezik szerencsétlenség ér ő l." Ma már
úgy érzi, hogy ha karjai és lábal lennének, túlságosan könnyúvé válna a
maga elé t űz ött feladat. Nemcsak hogy nem ir igyel senki t, de szlvböl örül
az egészségesek örömének. Annak is, ha mások is megfeledkeznek állapotá
ról . és hirtelenében olyan kérd éseket tesznek föl neki, mint pl. hogy hol
manikúröztet .. . Mélységes testvérisé gben érzi magát minden emberrel, és
tudj a, hogy nem kapni boldogság, hanem adni. De legfőbb vágya az. hogy
testi hibával született sorstársai n segí tsen. Ezeknek a sorsa a legmostohább.
mert még azt a támogatást sem kapják meg, amit a szerenc sétlenségek vagy
a háború áldozat al. Persze ez nem egyéni feladat : a közvélemény mélyre
ható átformálását Igényli. . Ha minden egyes ember, leh etőségeihez képest,
bizalmat és reményt keltene azokban. akik ettő l mintha meg lennének foszt
val Hisz ezeknek a szerencsétleneknek lelke mélyén ls ott rejtőzik a biza
lom és a remén y eleven forrása . és egy rnozdulat , egy szó, egy tekintet elég
lenne felszabadít ás ára!" De: semmi olc só szánakozás! Hiszen a . norrn álls"
ember nem egyszer sokkal szánalomr améltóbb állapotban van lelkileg. Csak
testvériség: a szellem és a szeretet kimond hatatlan ereje segít.

Mind ezt - élete történetét és seg ítő nagy álmait - egy könyvben írja
meg. Es most kiderül . hogy Denlse Legrix kitűn ő elbeszélő is. Közvetle n.
magával ragadó, fri ss és kedves. A könyv ór iási sikere először is leve lek
özönét hozza. Már pedig egyetlenegyet sem akar banális . sztereotíp módon
megválaszolni : .Azt akarom , hogy minden levelemben érezzék megindu lt.
fájó szívem dobogását: Kezdődnek a rádióinte rj úk. az előadókörutak , heti 2-3
alkalommal. Mindig roppant lámpalázzal küzd, s a legszívesebben lemonda ná
a meghívást. Titkárnője korholja: .Az ember vagy nem fogad el valamit,
vagy ha egyszer elfogadta, akkor vid ám szívvel megy. Vagy az egyi k. vagy
a másik: Hiszen ha ez il yen egyszerú lenne! Ilyenkor csendes imába mene
kül, és ez kicsit lecsillapítja. De elvből semmit vissza nem utasít. bár a
renget eg elfoglalts ág miatt olyk or egyidőre le kell t ennie az ecsetet, és ez
fáj . (De azért évi 2-3 kiállításra abból is telik!) Azt is tudj a: a pillanatnyi
óriási lelk esedés után a maradandó hatás kisebb lesz. De a magvető példa
beszédére gondol. annak a sok bibliai részletnek egyik ére . amelyet rég könyv
nélkül tud. A szeretet és jóakarat egy-egy magja majd csak kicsírázik! . So
hasem veszítem el a b átorsáqomat."

1960-ban megkapja az Albert Schwei tzer-díjat, majd New Yorkból a Lane
Bryant nemzetközi díj 1000 doll árját. Barátai úgy hordozzák körü l minden felé
a betegek és fogyatékosok között, mint egy zászlót. tS ő lelkesen vállalja,
hogy saját személyében mutassa meg nekik: mind ig van kiút az akarat és a
hit segítségével.

Közben elkészül a . N ée comme ca" második kötete. Már nem önéle t rajz.
Inkább életkép-sorozat. Derús vagy szívszorongató, de mindig duzzadóan ele-
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ven képek : Mireille és Paul, a boldog házasságban élő két fogyatékos; a
gyógyfthatatlan női betegek szörnyü elfekvője; a repülőút New Yorkba (mi
csoda élmén y annak. aki gyere kkorától irigyelte a röpködő rnadarakatl ) , az
amerikai tapasztalato k. Kennedy elnök meggy ilkolása (.mindenkinek és külö
nösen a feleségének legyen a hit a vigasza" l . az acélujjakka l játszó orgonista
( . véleményem szerint a .kornplett' ember képt elen eléggé kihasználni képes
ségeit: azelőtt megelégedtem a lemezekkel" l. a hajóút a Bremenen hazafelé
egy kis tengeri viharr al. és kedves Normandiájának boldog viszontlá tása . . .
Aztán a Iiegei dráma : egy anya megmérgezi kar nélkül született csecsemő

jét; az eset óriási vihart kavar fel. és Denise. akinek . mindig megvolt a bá
torsága a maga véleményéhez. és ki is mondta kereken". lelkesen áll ki újból
tanúságtételével: . Kijelentem. állí tom: boldog vagyok, hogy élek l" Aki k pe
dig visszautas ftanak egy beteg gyermeket , .a kegyelmet utasftják vissza:
Humánurna ugyanígy szegül ellen az abortusznak is. Senkinek, semmi okból
nincs joga egy másik emberi élet kioltására. A keresztény számára pedig az
életnek ez a tis ztel ete az embernek Istenhez való lényeges és alapvető

viszonyán alapul. tehát kétszeresen kötelező . Isten és teremtménye közé
nem tolakodhat senki. A szenvedést pedig Denise . az élet iskolájának" tartja,
amely megóv a középszerüségtől.

Az amerikai díj lett az alapja annak a korszer űen fölszerelt központnak.
amelyet a norm andiai Montebourg-ban építettek meg a fogyatékosok számára
a luxembourgi rádió indította . Op ératlon Espoir" (reményakciól gyüjtésének
segítségével. Innen vette alcímét az . lIyennek születtem" második kötete.
s egyben ez a tanulmány. A harmadik kötet sajtó alatt van; abban . nagy
fogyatékosok" életéről lesz szó.

Jól mondták Den l se-r ő l : .On a reményt testesíti meg a reménytelenség
gel szemben . az életet, mindennek ellenére . .. " Túlár adó energiája. életö
röme igazán csod álatraméltó. Egyszer egy tévéinterjúban megkérdezték: miért
örül az életnek. Lehetetlen előszámlálni minden okot - felelte. . Elősző r ls
itt vannak a mindenkivel közösek : a tiszta ég. egy gyermek mcso lya. bizal
mas beszélg etés órája egy bar átnővel. egy jó könyv. egy szép hangverseny.
az ecset jeim , a palettám .. . Aztán azok az okok , amelyek a ,nagy beteg
ségemmel' járnak: annak öröme . hogy nem vagyok terhére senkinek , hogy
segíthetek embertá rsaimnak azzal. hogy rendelkezésükre bocsátom erőfeszí

t éselm. tapasztalataim hasznát . . . Minden előbbrehaladás öröme. akár
milyen kics iny is .. .. Es még a visszafejlődés vagy a valamire való kép
te lenség is öröm. mert megfojt minden gőgös hajla mot. jobban számbavét eti
kicsinységemet és azt. hogy mennyi re lsten kezében vagyok . Igen. ha egy
kicsit elgondolkodunk rajta, min den öröm . mert minden keqyelern!" .Az élet
izgalmas kaland annak, aki élni tud, és számomra talán még izgalmasabb.
mint egy normál is teremtmény számára. Roppant örömet érzek a nehézségek
leküzdésekor. Szeretném, ha minden fogy atékos megismerhetné ugyanezeket
a tapasztalatokat . és ízle lhetné ugyanezeket az örömöket :
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Danlse Legrix csakugyan véghezvitte azt. amit ó az •Igazi aikimiának" ne
vez: "átváltoztatni bajainkat szeretetté, testvéri szolqálattá. múvészl alkotá
sokká, a mindennapok hitvány ólomját ragyogó arannyá" . . . I:Iete óriás pél·
dáJa annak. mit lehet elérni szivós akarattal ás kitartással. világitó Intelllgen
elával és szeret ö szlvvel , Isten kegyelmére támaszkodva. O egyedül verekedte
át magát az életen. Nem mindenkiben van ennyi ereje a reménynek. A hozzá
hasonló esetek arra jók. hogy ébren tartsák bennünk a lelkiismeretet és a
szeretetet. I:letük hang nélkül azt kiáltja felénk: "I:s te. te egészséges ember.
mit csináltál az életedből? " - .Segits magadon. az lsten ls megsegit" 
tartja a közmondás. Denlse Legrix sorstársai számára ml vagyunk az lsten
küldöttel, ml vagyunk a remény.

Aranymls6k

Msgr. Magyary Gyula apostoli protonotártus, a Szuverén Máltai Lovagrend
fogadalmas káplánja. a Pápai Orbán Egyetem volt kánonjogprofesszora. 1974.
április 23-án a Szent Péter bazilika kanonok i kápolnájában mutatta be arany
miséjét. Szónoka - mint 25 éwel ezel őtt ezüstmiséjén - Tomek Vince volt
piarista rendfőnök volt.

Kettős aranymise szinhelye volt máj .5-én este 7 órakor a zsúfolásig telt
nagyváradolaszil templom. Dr. Hosszú László viká riussal mint kézvezetóvel
járult az újonnan átalakitott oltár elé Z1tzmann Ferenc apátplébános és
d. Nemecsek József, a gyul afehérvári szeminárium rektora és dogmatika
tanára. A szentbeszéd után felolvastak 8 új kanonok i kinevezést - köztük
az ünnepeltekét - és a Szentatya áldását hozó táv iratot. Mise végén Zltz 
mann Ferenc közvetlen szavakkal emlékezett meg arról . hogy ebben a temp
lomban volt keresztelője. elsőáldozása és primielája is. Az ünnepség en és az
azt követő agapén több mint 60 paptestvér vett részt. a felszolgáló a pl é
bánla két kispapja volt. akik az imént az oltárnál ministráltak.
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AZ EGYHAZ SZAVA

VI. PAL PAPA APOSTOLI BUZDITASA
A BOLD. SZOZ MARIA TISZTELET~NEK HELYES MOVEL~S~ROL ts

FEJLESZT~S~ROL

Bevezetés: A dokumentum létrejötte, célja, fel osztása

A pápának mindig szivén feküdt a Mária-t isztelet ügye, amelyben mintegy
egyesü l, az emberi bölcsesség csúcsa a vallás legmagasabb fokával (Lactan
tius). Hivatkozva az egyháztörténetre és a II. Vatikáni Zsinat liturgikus és
egyházkonstitúciójára megállapitja, hogy Már ia tisztelete. a megváltás terv é
ben elfoglalt külön leges helyzeténél fogva , szervesen hozzátartozik Krisztus
kultuszához. vagyis a kereszténység lényegéhez. A keresztény hit fejlődésé

vel mindig együtt jár az ó t iszteletének helyes haladása is. •Ugyanez történik
a mi korunkban. Az Egyház elmélkedik Krisztu s titkán és saját természetén.
Ez az elmélkedés elvezeti őt Szúz Máriához, aki Krisztus Anyja és Anyja az
Egyháznak ls. ott áll ugyanaz az asszony az egyik eredeténél és a másik
kiteljesedésénél. Mária küldetésének fokozott ismerete elvezetett az ó öröm
teljes tiszteletéhez. Imádó tisztelettel adózunk lsten bölcs tervének. O azt
akarja . hogy Családjában, az Egyházban és minden otthonban ott legyen ez
az Asszony, ő őrködjék felette, titokban és szolgálatkészen ,gondoskodva róla
egészen az Úr d icsőséges napjáig' " ,

Korunkban a vallásos érzés sok régebbi egyéni és közösségi formája el éq
telennek bizonyul . új kifejezési lehetőségeket keresnek. Ez átmenetileg soka
kat megzavarhat. De a mának lelkiségi Igényeit közelebbről megvizsgálva lát
nunk kell . hogy azok - pl. a nagyobb bensőség igénye - nagyon is alksl 
masak általában a keresztény és különösképpen a máriás áhi tat fej lesztésére.
Az adott körülmények között a pápa id őszer űnek íté lte . hogy e t isztelet ele
meit újból vizsgá lat alá vegyük.

I. A liturgia és a Mária-tlsztelet kapcsolata

1) Szúz Mária a m e g ú j í t o t t r ó m a i I I t u r g j á b a n . A dokumen
tum sor raveszi a reformált egyházi naptár ünnepei t . Az üdvösségtörténet
krisztusi misztériumának mostani erőteljesebb kidomborodásával együtt Jézus
Anyjának emlékezete is szervesebben és bensőségesebben jelen van. Ezután
néhány példát hoz fe l Márla szerepé re a szentmise szertartásalból és olvas
mányalbél, az óralIturgiából és egyéb liturgikus szertartásokból. Ezek egy·
részt teljesen egybehangzók a századok és a keleti egyház hagyományaival
(pl. Márla kiváltságos helye a mise szívében: 1. és 3. k ánon), másrészt
kifejezik a mal teológiai fejlődést, pl. Mária és az Egyház viszonyát (pl. a
Fájdalmas Szüz ünnepének Imája) . Mindez mutatja, hogy .a mal Egyház a
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hagyomány örök forrásából, amelyet a Lélek állandó jelenl éte tart elevenen .
és az lsten igéi re való állandó hall gatásból indít óokokat. érveket és ösztön
zést mer ít a Boldogságos Szüz tiszteletére."

2) Már ia mint a z e g y h á z m i n t a k é p e a kul tusz gyakorlásában. 
Hittel hallgatja és fogad ja az Úr szavát (Virgo audiens ) ; ugyanígy az egyház.
Imádkozik: a Magni ficatban, Kánában. az apostolokka l pünkös d előtt (Virgo
orans) ; ugyanígy az egyház. Anya (Virgo pariens ) ; szüzi te rmékenysége tí
pusa egyházanyánkénak, amely az igehirdetéssel és a keresztség gel új életr e
szüli gyerm ekeit (vö. LG 64; N. Sz. Leó: . dedlt aquae quod dedit Matri ') .
Végül fel ajánlja Fiát Istennek (Vi rgo offerens) , szíve érzüle tével már a je
ruzsálemi templomba n elóvételezve a Kálváriát, ahol a kereszt alatt áll va
egyesül Krisztus áldozatával. Ezt folytatja az egyház az eucharisztikus áldo
zatban. - Természetesen Mária nemcsak az egész egyház példaképe az ls ten
iránti magatartásban. hanem az egyes keresztény lelkiéletének mesternóje is .
Már Sz. Ambrus Mária lelkületét kívánta min den hivónek lsten dícséreté re.
Fóleg pedig az ó nagy igen-je péld ája életünk fel ajánlásának.

II. Irányelvek a Mária-ti sztelet megúj ítására

A két vezérszempont az legyen, hogy ta rt sák t iszte letben az egészséges
hagyományokat. viszont adjanak te ret korunk embere jog OS igényeinek.

1) Tr i n i t á ri us . k ri szt o l ógikus é s ekklezi oló gi k u s
jelleg. A keresztény kultusz az Atya.Fiú és Szent lélek kultusza, il l. a liturgiá
val kifejezve: az Atyának szól Krisztus ált al a Szentlélekben. Ez a kultusz
kiterjed - jóllehet lényegesen különbözó módon - első sorban az Úr anyjá ra.
továbbá a szente kre is, minthogy ő k Krisztussal együtt szenvedtek és meg
dicsóültek. Szüz Máriában minden Kris ztusra vonatkozik és T őle füg g. Ez
mindig v ilágosan kit űnt az Egyház tanításából, de korunkb an. amikor Kr isztus
személye különösképpan a lelkiség központj ába került, még erősebben kell
hangsúl yozni. Ez a hangsúly kétségt elenül szil árdabbá teszi Jézus Anyja iránti
tis zteletünket . olyan hathatós eszközzé. amely által eljutunk lsten Fia telj es
megismerésére. és meglett ember ré leszünk Krisztus te ljességének mértéke
szerint (Ef 4.13); másrészt pedig .a rnlt a Szolgáló tiszteletére teszünk. az
visszahárul az Úrra. amit az Anyának nyúj tunk . az a Fiúnak is szól" (Sz.
Hildefonsus, vö. LG 66) . A Máriának szóló tisztele tben kel l ő helyet kell tulaj
donítani a Szent léleknek is . hiszen az ó szerepe a Názáreti Szüz életében az
üdvösségtört énetben véghezvitt müvének egyik csúcspontja. mint ezt szépen
kife jtik az egyházatyák (Ambrus . Jeromos). Eredeti szentsége . szű z l fog a
nása. hite . reménye. szeretete, állhatatossága a szenvedésbe n mind a Lélek
müve. . Kérve kérlek . Szentség es Szűz. hogy attól a Lélektól kapjam meg
Jézust. akitól te szülted Jézust . Az által a Lélek álta l kapja meg az én lelkem
Jézust. aki által testedben fogantad ugyanazt a Jézust. Abban a Lélekben
szeressem Jézust . akiben te imádod öt mint Uradat . szemléled mint Fiadat '
(Sz. Hildefonsus) . A pápa buzdít ja a katolikusokat. fóle g a lelkipásztorokat
és a teológusokat . hogy mélyítsék el a Szent lélek és Mária. il l. az egyház
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kapcsola tára vonatk ozó egyházi tanítást: ez hozzájárul a keresztény lelk iség
megújulásához. •Az ilyen tanul mányozás különösen ki fogja emelni az lsten
Lelke és a Názáret i Szűz között fen nálló rejtett viszonyt és rá fog mutatni
arra, hogy ez mi lyen hatással van az Egyházra. A hittitkokon való mélyebb
elmélkedésbő l életerősebb vallásosság fog támadni:

Szükséges, hogy a máriás áhítat gyakorlataiban vilá gosan kitűnjék e ti sz
teletnek az Egyházban elfoglalt helye; amely .Krlsztus után a legmagasabb
és hozzánk legköze lebb eső" (LG 54). Szépen példázza ezt a keleti ikonosz
táz. Kívánatos, hogy az üdvösség titkai egybelátásának szellemében a Mária
tisztelet minden megnyilván ulása egyházias érzü l ettő l legyen áthatva. Út
mutatónk lehet ebben az egyházkonstitúció Máriáró l szóló fejezete . . Mi nd
kettő (t i. Mária és az egyház) Kris ztus anyja , de egyik sem szüli meg az
egész testet a másik nélkül (Isaac de Stell a) .•Mária tevékeny szerete tét
megmutatta Názáretben, Erzsébet házában, Kánában és a Golgotán. Ezek
mind egyházilag hatalmas jel entőségű üdvhozó események. Ezek folytatása az
Egyház anyai gondoskodása. hogy minden ember eljusson az igazság ismere
tére (vö. 1Tim 2,4). Mária tevékeny szeretete ki fejezésre jut tov ábbá az
Egyház gondoskodásában. amelyet az alacsony körülmények között élők, a
szegények és gyengék iránt tanúsí t . Úgyszi nté n az Egyház állandó törekvésé
ben, hogy lét rehozza a békét és a társadalo m összhangját. Végül az Egyház
fáradhatatlan erőlködésében. hogy minden ember számára biztosítsa az üd
vösséget. amelyet Krisztus halála által érdemelt ki számunkra. Igy az Egyház
iránt érzett szeretet Márla szeretetére vezet , és vis zont . Az egyik nem létez
het a másik nélkü l: Mert egyháznak, lsten családjának csak azt nevezhetjük,
ahol ott van Mária. az Úr anyja, és ott vannak az ő te stvérei.

2) B i b I i k u s , I i t u r g i k u s , ö k u m e n i k u s é s a n t r o p o I ó g i 
k u s tájékozódás. - A bibl ikus ihlet ma örvendetes módon egyre Inkább
áthatja a keresztény vallásosság minden területét. A Márla-tiszte let sem
lehet kivétel. Nemcsak azt jelenti ez, hogy a rá vonatkozó helyeket és jel
képeket keressük a szent szövegekben, hanem sokkal többet : a mári ás áhítat
(im ák, énekek ) nyelve legyen bibl iai , és az egész kultusz ih letődjék a Szerit
írás nagy igazságain.

A liturg ikus konstitúció bölcs szabálya szerint a különféle áhítatgyakor
latok legyenek összhangban a középponttal: a szentmisével. Tehát sem ki
irtani nem szabad a különösen e téren oly gazdag népi megnyilvá nulásokat
- ezzel az imprudens lelkipásztor olyan ürt teremt, amelyet azután nem
képes betölteni - , sem összezavarn i a kettőt, valami hibrid műfajt alkotva
(pl. a mise keretébe beiktatni egy novénát ) .•ájtatossággá" fokozva így le
az Úr halálának emlékezetét. Ez a gyakorlatban a lelk ipásztor részérő l okos
ságot , tapintatot, a hivőktől pedig készséges alka lmazkodást kíván, néha
kedves, de meg nem felelő szokások fel áldoz ásával.

Okumenikus téren a Mária-t isztelet összefűzi a katoli kus egyházat az
ortod oxokkal és az anglikánokkal, de a protestánsoktól sem idegen Márla
bibli kus dícsérete. Kultuszában kerülni kell minden olyan túlzást, amely téve-
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désbe ejthetne egyházunk igazi tanítása felől. E téren még sok a vitás kér
dés az egyházak között.•Azonban a Magasságbelinek ugyanaz az ereje árnyé
kozta be a Szüzet Názáretben, és működik ma az egységmozgalomban, s
teszi azt gyümölcsözővé. Márla az Úr alázatos Szolgálója, akiben a Magas
ságbeli nagy dolgokat művelt. Azért bízni szeretnénk abban, hogy az ő tisz
telete nem lesz akadálya mindazok egyesülésének, akik Krisztusban hisznek ,
hanem inkább, ha lassan ls, ennek ösvényévé és gyűjtópontjává válik." Hisz
Márla minden krtsztushív ö közös anyja!

Végül a máriás lelkiségnek ma egyik fő nehézsége, hogy tiszteletében
nem veszik eléggé tekintetbe korunk mélyreható lélektani és társadalmi
változásait . Nem egyszer olyan képét nyújtják a B. Szüznek, amelyet nem
tudunk beilleszteni koruunk viszonyaiba. vagy nem egyeztethető össze a nő

szereper ól alkotott mai felfogással. A pápa Itt ls további kutatásra buzdít, s
ehhez néhány Irányelw el szolgál. Márla életében a lényeget kell figyelnünk;
az egyház is erre alapozza t iszteletét, nem az Időhöz kötött körülményekre .
Ez a lényeg pedig az ő feltétlen készsége lsten Iránt. Az említett nehézségek
nem Mária evangéliumi szerepére és a reá vonatkozó egyházi tanításra jel 
lemzők. hanem a máriás Irodalom és a népies gyakorlat bizonyos elemeire,
minthogy ezekre szükséqképpsn rányomják bélyegüket az egyes korok.
Gyönyörködnünk kell a t isztelet történelmi fejlödésének egyenes vonalában,
de az egyház nem ragaszkodik semmi kultikus forrn ához. még ha értékeket is
tartalmaz , amenny iben idejét múlta. . Segíteni fog minket az isteni Irások
olvasása a Szentlélek Irányítása alatt. Tekintetbe kell vennünk az emberi
tudományok felfedezéseit és a világ mai helyzetét is . Igy meg fogjuk látni,
miként tükrözi vissza Mária a mai idők férfiainak és nöinek várakozását."
A mai nö pl. örömmel szemlélheti Máriában lsten nagy tervének felelős köz
rernűköd ől ét. a szegények és elnyomottak igazának sürgetőjét, a viszontag
ságokban helytálló erős asszonyt stb. - A pápa a Zsinattal együtt óv a
Márla-kultusz helytelen megnyilvánulásaitól : a felületes hiszékenységtől. a
meddő szent imentalIzmustói , a meseszerű vagy hamis elemekt ől. a teljes
kép rovására rnenö egyoldalúságtól. Mária tiszteletének végső célja, mint
tudjuk, lsten megdicsóítése és az ő akarata szerinti élet a Szűzanya példá
jára.

III. Az Úrangyala és a szentolvasó

A pápa melegen buzdít az Angelus imádkozására. amelynek .felépít ése
egyszerű , és szentírási jellege van. Történeti eredete a békéért és bIzton
ságért mondott imához kapcsolja. Mintegy szertartásszerű üteme megszen
tel i a nap k ül őnböz ő pillanatait. Emlékeztet minket húsvét titkára ... Ezek
a tényezők biztos ítják. hogy értéke nem változ ik. és megőrzi frisseségét a
századok múltával ls." Majd részletesen foglalkozik az olvasóval , amely
mintegy a te ljes evangélium foglalata , az istendícséret és közbenjárás ki
váló módja, mind formájában , mind tartalmában igazi evangéliumi lma, az
üdvösség fö misztériumait veszi sorra , tehát krisztológikus. Lényege a szem-
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lélődés , ené lkül lé lektelen reelt áláss á válik. Mondása nyugalmat . meggoll
doltságot, odaadást kíván. Benső szálak fúzik a liturgiához (amolyan . népl
brevl árlum ") , és Jézus életének szemléletével sz épen előkész ít a szentmisére
(de ne aközben lmádkozzákl) . Mint közösség i gyakorlatot a pápa különösen
családi körben ajánlja. Hiszen a család az egyház alapsejt je. és az a család.
amely nem imádkozik közösen . nélkülözi a kereszténység megkü lönböztető

jegyét. Az óraliturgiába való bekapcsolódás után (amely k étséqtelenül a kö
zös családi ima csúcsa) az olvasó az egyik leghatékonyabb közös ima. A mal
életkörülmények között ugyan nem könnyú ezt megvalósítani . .azonban a
keresztényre jellemző. hogy életmódjában nem adja be derekát a körül
ményeknek. hanem felülkerekedik rajtuk . Ahelyett. hogy megadná magát ,
megfeszíti erejét:

Záradék: A B. Szüz tiszteletének teológiai és lelkipásztori értéke

Márla minden kiváltsága végső soron lsten szabad szeretetén alapul . aki
. szerette őt maga rníatt , szerette miattunk; magáénak választotta . minekünk
adta : Tisztelete hathatós lelkipásztori tényező. és nagyban hozzájárul a ke
resztény élet megújulásához. Ennek oka egyrészt magának a B. Szúznek anyai
könyörgése és közbenjárása értünk . másrészt életszentségének vonzó példá
ja. A befejezésben a pápa Máriának a kánai menyegzőn mondott szavalt idézi.
amelyek egész szerepét össze foglalják Fia mellett: . Amlt nektek mond, cse
lekedl étek" (Jn 2.5).

Jegyzet. A szerkesztőség hálásan köszöni P. Kövárl Káro lynak. hogy rendel
kezésünkre bocsáto tta a körlevél angol kladásáb61 készitett fordltását. Idéze
te ink ebből valók.

A MAI VILÁG EVANGELIZÁLÁSA

Az őszi püspöki szinodust előkészítő bizottság a fenti címme l 1973-ban
egy . munkaeszközül· szolgáló írást adott ki. és ezt megküldte a püspökök
nek. Az Irat három részből áll: 1) Az evangelizáciÓ képe a világ jelenlegi
helyzetében. Ezen belül megkülönbözteti azokat az elemeket. amelyek segítik
az evangélium hirdetését és azokat. amelyek akadályozzák. részint az Egy·
házban kívül. részint magában az Egyházban. 2) Az Egyház jelenlegi helyzete
az Evangélium hirdetésében : teológiai fölmérés. 3) Hogyan segítsük elő ma
az evangelizáclót? Néhány szempont és a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire

vonatkozó kérdések. - Az alábbiakban a másod ik rész II. és III. fejezetét
hozzuk.

II. A második vatikáni zsinat néhány apostoll meglátása

A második vatikáni zsinat bizonyos szempontokat adott az evangelizáció
ra. Ideje. hogya szinodus megvizsgálja: milyen gyümölcsöt termettek ezek
a megvak, mit valósítottak meg elégtelenül vagy helytelenül . mi vezetett

61



talán eltévelyedésekre, sőt tévedésekre. Néhány példát adunk itt, hogy mIn
den egyház gondolkodjék rajta.

A) A második vatikáni zsinat azt tanította, hogy Krisztus minden ember
nek felajánlja az üdvösséget, és üdvözítő tevékenysége nem korlátozódik az
Egyház látható közösségére (Lumen Gentium n.16; Ad Gentes n.7; Gaudium
et spes n.22). Gyengítette-e ez az állítás az evangelizálás szellemét? Hogyan
kell magyarázni, hogy ne ártson, hanem segítsen az evangélium hirdetésé
nek? Mit kell gondolni az olyan elméletekről , mint: .az anonim keresztények",
"a bennfoglalt hit elegendő az üdvösségre", "üdvösség Evangélium nélkül"
stb.?

B) A vatikáni zsinat megvilágította a lelkiismereti szabadság értékét (Dig
nitatis humanae n.2), és azt tanítja, hogy az Evangélium biztosítja az ember
szabadságát (Dei Verbum n.ő}, Hogyan érezhetik magukat szabadnak az ern
berek, ha ugyanakkor azt sem mulasztjuk el, hogy élénken hívogassuk őket

az evangé lium elfogadására (vö . a gyermekek keresztségének, a vallásos ne
velésnek és a hitoktatásnak, a prozelitízmus és apostolkodás megkülönböz
tetésének stb. kérdését)?

C) A vatikáni zsinat hangsúlyozza, hogy az Evangéliumnak mélyebben kell
behatolnia a szívekbe, intenzívebben kell élni (vö. LG n.14J. Gyengítl-e a ka
tolicizmus .rninőséqi" oldalának ez a hangsúlyozása azt a vágyat, hogy minél
több embert vezessünk el ez Egyház egységébe? Hogyan lehet összeeqyez
tetni a mennyiségi és a mínőségi oldalt (vö. a .klsded nyáj"; az exodus, a
puszta stb . ekkleziológiáját)?

D) A vatikáni zsinat azt tanítja, hogya nemkeresztény vallások hiteles
vallási értékek hordozói (Nostra aetate n.z) , és az Evangéliumhoz vezető utat
alkotnak (LG n.16J. Egyesek szerint ezt úgy lehet magyarázni, hogy ezek a
vallások magukban véve üdvözítő értékűek (tehát nem csupán az Evangéllum
ra való előkészületképpen) , és az Evangélium az üdvösségnek csak egyik
útja, ha kiváltságos út is. Gondolják-e. hogy ezt az értelmezést össze lehet
egyeztetni az Evangélium teljesen eredeti újságával?

E) A vatikáni zsinat úgy rnutatta be Krisztus Urunkat, rnlnt akiben teljes
világosságában ragyogott fel az ember misztériuma (Ad Gentes n.8, Gaudium
et Spes n.22), és akiben az emberek eljutnak az emberi szabadság és érett
ség teljességére (GS n.4l). Kérdezzük: hogyan lehet ezt kifejteni anélkül,
hogy kérdésessé válna a Megtestesült Ige transzcendenciája és Krisztus
egyszeri, megismételhetetlen eljövetele?

F) A vatikáni zsinat azt tanítja, hogy a Teremtő Lélek mindig munkálkodik
a világban, ennélfogva azt tartja, hogy az emberi jelenségek magukban véve
az idők jelei. Ezt a állítást gyakran úgy értik, hogy az emberi törekvések és
vágyak "teológiai helyet" (locus theologicus) alkotnak. M inthogy pedig
ugyanakkor a gonoszság titka is munkálkodik a világban, azt mondják, hogy
lsten igazi jelenlétének jeleit az Evangélium világánál kell magyarázni (GS
n.4; 11 ; 37) . Ebből a következő kérdés adódik: hogyan kell magyarázni az
idők jeleit, hogy ez az Evangélium hirdetését szolgálja?
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G) A vatikáni zsinat hangsúlyozza. hogy az Evangéliumnak lehet és kell
is alkalmazkodnia minden kultú rához, és ezeket úgy kell átjárnia vil ágosságá
val. hogy hiteles értéke iket Kr iszt ushoz mint forrásukhoz vezesse (Ad Gentes
n.22; GS n.62) . Kérdezzük teh át: milyen viszonyban van ez a tény az evan
gelizá cióval, amelynek egyfelő l vil ágosságot és egységet kell vinnie a külön
féle kultúrákba, másfelől ösztö nöznie kell Krisztushoz térésüket is (a szln
kret izmus problémája)?

II I. Az evange lizálás ellentétpárja inak szintézise

Az evangélium hirdetésének gyakorlata a következő irányt mutatja: bi
zonyos igazságokat annyira kiemelnek, hogy úgy látszik, mintha tagadnának
más, ezeket kiegészítő igazságokat. Az evangelizáció teológiai átértése meg
követeli, hogy az egymást látszólag kizáró részigazságok szintézisbe simul ja
nak azáltal, hogy megértjük mély egységüket. Különben csak ellentétes való
ságok egyidejú áll ftásáról lenne szó. Felso rolunk itt néhány ellentétpárt,
hogy az egyes részegyházak vizsgálják meg: kiküsz öböl i-e az (elméletben
tal án már megalkotott) szint ézls az egyoldalúságokat és túlzásokat, amelyek
árta lmára vannak az Evangélium hirdetésének.

A) Az evangélizáció céljá ul néha egy tárgyi tanítás közvet ítésé t jelölik
meg; néha v iszont úgy gondolják, teljesen arra kell törekednie, hogy keresz
té ny élmény formájában megjelenítse Krisztus titkát. Kizárja-e egyik a má
sikat? Hogyan lehet megmutatni, hogy mi ndegyik megköveteli a másik teljes
ségét és tökéletességét?

B) Van aki azt gondol ja: az evangelizálás csupán abban áll, hogy keresz
tény életünkkel tanúságot teszü nk az Evangélium hatalmáról és sugárzásáról ;
mások szeri nt viszont csupán az Evangélium hirdetésében. Hogy lehet meg
mutatni, hogy a beszéd hitelessége a tanúságtételben rejlik, a tanúságtételt
azonban a beszéd teszi érthetővé ?

C) Az evangelizálás célja a megté rés. Ez törést jelent az ember életé
ben , és az egész élet újjászerveződését egy új középpont (Krisztus) körül.
Az egészet úgy is le lehet írn i, mint . halált", úgy is, mint a teljes "élet "
kezdetét. Kérdezzük: hogyan alkothat egységet az evangelizációban ez a két
szempont (a . keresztény humanizmus" problémája)?

D) Vannak, akik úgy írják le az evangelizálást, hogy az egyedü l lelki és
vall ási síkra tartozik és csak arra való, hogy megszabadítsa az embert a bún
kötelékeitő l. Mások viszont úgy állitják be Krisztust, mint új Móze st, és úgy
gondol ják, hogy az Evangélium célja - legalábbis a történelem jelenlegi
pill anatában - egyedül az ember i haladás előmozdítása. Kérdés, csakugyan
két (persze szorosan összek apcsolódó) célról kell-e beszélnü nk, vagy pedig
az evangélium hir detésének ez a két oldala egy és ugyanaz? Melyiket hang
súlyozzuk? Mi t kell t artanunk az ilyen formulákról: .az Egyház az evangéli um
hirdetéséve l humanizál " és .az Egyház a humanizálással hirdeti az evanq é
liumot (vö. a poli t ikai teológia, a felszaba dít ás és a forradalom teológiája
probl émáját) ?
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E) Az. evangelizálás az Egyház evilági küldetése. Van aki az Intézményes
egyházban akadályt lát, és úgy gondolja, hogy az evangelizálást ettól elvenat
koztatva kell végezni. Kérdés: ml a viszony az egyházi intézmény meg a
személyek vagy közösséqek keresztény halaadása között? továbbá mi legyen
az evangelizáció első célja: az egyházszervezés, vagy az emberek üdvössége?

F) Rendes körülmények között az evangélium hirdetése nem lehet sikeres
az egyházi élet tanúságtételétől függetlenül. Ebből kiindulva egyesek úgy
gondolják: le kell mondani az evangelIzálásrói mindaddig, amig az Egyház nem
újult meg belsőleg, hogy teljesen lsten jeleként jelenjék meg a világban .
Kérdés: mondlon-e le az Egyház a nemkeresztények evangelizálásáról , hogy
előbb belsőleg újuljon meg, vagy pedig a befelé történő megújulás és a
missziós múködés egymás kíséretében menjen végbe, sőt legyen olyan szo
ros kapcsolatban egymással, hogy egyik ne történhessék a másik nélkül?

G) Ha látjuk, menny ire hangoztatja az Evangélium az egység kötelességét,
másrészt pedig milyen eltávolód ás és mennyi szakadás uralkodik az emberek
között - és ezt sokan Igen nagy rossznak tek intik -, akkor úgy látszik, az
evangelizálást úgy kell felfogni, mint minden ember egységbe gyújtését. Más
felől az Evangélium azt tanítja, hogy a tanitványok különváltak a világtól,
sorsuk az, hogy elfogják, gyúlöljék és üldözzék őket. Kérdés : alternatlváröl
van-e itt szó, vagy inkább ugyanazon valóság két oldaláról (a keresztény élet
azonosulásának vagy különállásának kérdése).

H) Az. ökumen izmus minden keresztény egységére törekszik, és a pár
beszédben kerüli azt, ami megoszt, kiemeli azt, ami közös , Kérdés: hogyan
lehet ezt az egységtörekvést összhangba hozni az Egyháznak azzal a külde
t és ével. hogy az Evangélium teljes igazságát hirdesse. Mit gondoljunk arröl,
hogy csökkennek az áttérések más keresztény hitvallásokból? Vajon ez (töb
bek között) a rosszul felfogott ökumenizmus következménye?

AQUINOI SZENT TAMÁS A REM~NYROL

1Kor 13,14 a reményt a hithez és a szeretethez sorolja, amelyek teológiai
erények. Föntebb (a.1) mondottuk, hogya reményt az teszi erénnyé, hogy
az emberi aktusok legföbb szabályával érintkezik: mint első létrehozó okkal,
amennyiben segitségére támaszkodik, és mint végső céllal, amennyiben él
vezésétől várja a boldogságot. Ennélfogva világos, hogya reménynek 
amennyiben erény - lényeges tárgya az lsten. A teológiai erény lényege
pedig az, hogy lsten a tárgya . Nyilvánvaló tehát, hogya remény teológiai
erény.

Igaz, hogy a remény tárgya nem csupán lsten, hanem más javak ls, ame
lyek elérését reméljük Istentől. De ami egyebet a remény vár , azt mind
Istenre mint végső célra és első okra vonatkoztatva várja .

Kétféleképpen ragaszkodhatunk valamihez: vagy önmagáért, vagy mert
általa valami mást érünk el. A szerétetben az ember önmagáért ragaszkodik
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az Istenhez. A remény és hit által pedig mint olyan elvhez , ahonnan bizonyos
javak származnak számunkra. Ugyanis Istenbő l származik az igazság rneqís
merése és a tökéletes jóság elérése. A hit úgy ragaszkod ik Istenhez , mint
az igazság megismerésének elvéhez , mert hisszük, hogy amit ő mond ne
künk, az igaz. A remény viszont úgy, mint a tökéletes jóság elvéhez , amennyi·
ben álta la az isteni segítségre támaszkodunk, hogy elérjük a boldogságot.

A hit föltétlenül megelőz i a reményt . A remény tárgya ugyanis az a ma
gasztos jó, amely még nincs meg, de megszerezhető . Ezért ahhoz, hogy va
laki reméljen , az szükséges , hogy úgy találja : reményének tárgya elérhető .

A remény tárgya azonban egyfe l ő l az örök boldogság, másfelől az Isteni
segí tség. Ezt pedig mindegyiket a hit állítja elénk: az világosít föl , hogy el
juthatunk az örök életre, és hogy ehhez rendelkezésünkre áll lsten seqítséqe
(vö . Zsid 11,6: .Aki Istenhez járul, annak hinn ie kell , hogy ő van, és az Ö~

keresók megjutalmazója") .
A hitben nem lehet középút vagy véglet annyiban, amennyiben a legföbb

igazságra támaszkodik , mert arra nem támaszkodhatunk tú lzott mértékben.
De a tartalmában előfordulhat középút és véglet. mer t az igazság középút
két hamis állítás között, Hasonlóképpen a reményben sincsen középút vagy
véglet lényeges tárgya részéről , mert senki sem túlozhat abban, hogy az is
ten l segítségre támaszkodik; de annak a terén , amit kapni remél , el őfordul

hat középút vagy véglet, amennyiben vagy vakmerően olyat vár , ami nem
neki való , vagy kétségbeesik arról, ami az ő mértékére szabott.

A teológiai erényekkel szembenálló b űn ök nemük szer int súlyosabbak a
többinél. Minthogy ui. a teológiai erények tárgya lsten, a velük ellentétes
b űn ök közvetlen és elvi elfordulást jelentenek Istentől. A teol6g ial erények
ellentétei a hitetlenség, kétségbeesés és istengyúlölet. Ezek közül a gyúlölet
és hitetlenség a kétségbeeséshez viszonyítva önmagukban , vagyis term észe
tük szerint súlyosabbak. Mert a hitetlenség abból származik, hogy az ember
nem hiszi lsten igazságát , az istengyúlölet pedig abból, hogy akarata ellen·
kezik az isteni j6sággal ; a kétségbeesés viszont abból, hogy az ember nem
reméli részesedését lsten jóságában . Ebből nyilvánvaló, hogya hitetlenség
és istengyúl ölet lsten személye ellen irányul, a kétségbeesés viszont a tőle

származó jóban való részesedésre vonatkozik. Magában véve tehát nagyobb
bún nem hinn i lsten igazságát vagy gyúlöln i Isten t , mint nem reméln i , hogy
elnyerjük tőle a mennyei dicsőséget.

Ha azonban belőlünk kiindulva hasonlítjuk össze a kétségbeesést a másik
két búnnel, akkor a kétségbeesés veszedelmesebb. Mert a remény visszatart
bennünket a rossztól , és elvezet a j6ra való törekvésre . Ezért ha az emberek
elveszíti k remény üket. féktelenül zuhannak a b űn ökbe . és nem csinálnak
semm i jót .

A hitetlenség az értelemre tartozik, a kétségbeesés pedig a vágyóeröre .
Az értelem múködése általános, a vágy6erő a részletek (egyes tárgyak)
felé tart. Lehetséges tehát, hogy valakinek a hite általánosságban helyes, de
vágyóerejében egy részletre vonatkozólag helytelenül jár el , mert ebben a
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részben a szokás vagy a szenvedély megrontotta. Megmaradhat benne általá
ban a helyes hitbeli felfogás , vagyis hogy az Egyházban van bocsánat a bú
nökre, de ugyanakkor erőt vehet rajta a kétségbeesés indulata , hogy ti.
őneki ebben az állapotban nem lehet reménye bocsánatra. (gy tehát lehet
valaki kéts égbeesett akkor is, ha nem esik hitetlenségbe, amint így van ez
a többi halálos bún esetében is . Hitetlen akkor lenne, ha általában úgy
gondolná , hogy lsten irgalma nem végtelen.

Lehet-e bizonyos a földi vándor ok reménye?
Úgy látszik, mintha a földi vándorok reménye nem lehetne bizonyos .
1. A remény ugyani s az akaratban székel. A bizonyosság pedig nem aka

rat , hanem értelem dolga. Tehát a remény nem lehet bizony os.
2. Továbbá, mint föntebb megállap itottuk (q.17 a.1. arg.2.J, a remény

kegyelemből és érdemekből származik. De ebben az életben nem tudhatjuk
bizonyosan, megvan-e bennünk a kegyelem (vö. 1-2.q.112.a.5.l. Tehát a földi
vándorok reménye nem bizonyos.

3. Azonk ívül nem lehetünk bizonyosak arró l, amiben kudarcot vallhatunk.
De sok földi vándor, akiben megvan a remény, nem éri el a boldo gságot.
Tehát a föld i vándorok reménye nem bizonyos .

Mindezzel szemben azonban a Magister szerint .a remény a jövendő bol
dogság biztos várása" (26.dist.lII.Sent.). Ezt következtethetjük 2Tim t .tz-bö:
is: •Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok , mert ő elég hatalmas ahhoz,
hogy rábízott kincsemet megőrizze:

Az ellenvetésekre feleletül azt kell mondanunk, hogy kétféle bizonyos
ság van: lényeg szerinti és részesedő. Lényege szerint a bizonyo sság a
megismerő erő tulajdonsága, részesedő módon viszont min dabban megvan,
ami a megismerő erő ir ányít ásával tévedh etetlenül tart célja felé . Igy mond
juk például a természetről , hogy biztos an működik , minthogy az isteni ér
telem irányí t ja, amely minden t biztosan irányí t célja felé. Ugyanígy mond
Juk, hogy az erkölcsi erények bizonyosan múködnek , amennyiben a termé
szethez hasonlóan az értelem irányítja őket megnyi lvánulásaikban. Igy tart
a remény is bizonyosan cél ja felé, mert mintegy részt vesz a hit bizonyos
ságában, amely a megi smerésre tartozik.

Ebből vil ágos a felelet az első ellenvetésre.

A másodikra azt kell mondanunk, hogy a remény e lsősorban nem a
már megkapott kegyelemre támaszkodik, hanem az isteni minde nhatóságra
és irgalomra, amelynek révén az ls megnyerheti a kegyelmet. akiben még
nincs meg, hogy így eljusson az örök életre. Isten mindenhatóságában és
irgalmában pedig min denki bizonyos, akiben van hit.

A harmadikra pedig azt, hogy ha egyesek, akikben megvan a remé ny,
nem érik el a boldogságot, ez a szabadakarat hibájából származik , amely a
bún akadályát veti közbe, nem pedig az isteni mindenhatóság vagy irga lom
hibájából, amelyre a remény támaszkodik. Ez tehát nem ellenkezik a remé ny
bizonyosságával .

(Summa Theologica 2·2 q. 17,1 8,20) .
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

IMA A SZENTÉVRE

Urunk Istenünk, az emberek Atyja és Barátj a,
te Fiadban, Jézus Krisz tusb an
az egész emberiséget ki akart ad engeszteln i magaddal.
O meghalt és feltámadt értünk,
és így minden embert kibékí tett egymással is.
Hallgasd meg néped imáját
a kegyelem és ű dv ö ss é q ezen évében.

A te Lelked az élet és a szentség Lelke .
O új ít sa meg bens őnket.

hogy egész életünkben
kapcsolatban maradjunk Krisztussal. a Feltámadottal,
Megváltónkkal és Testv érünkkel .

Minden kereszténnyel együtt úton vagyunk
az Evangélium útjain.
Add , hogy hűségesek maradjunk az Egyház tanításához,
töródjünk szükséget szenvedó testvéreinkkel ,
egész szívbó l munkálkodjunk a kiengesztelódésért,
egységért és békéért.

Vidd sikerre mindazok erófeszítéseit,
akik az emberek szolgálatában fáradozn ak.
Légy mindazok reménye és világossága,
akik keresnek anélkül, hogy ismernének,
és azoké is, akik ismernek
és azért mindig jobban keresnek.

Bocsásd meg bűneinket, erósítsd hitünket,
éleszd reményünket, gyarapítsd bennünk a szeretetet.
Add , hogy Jézus Krisztus követésében
mint szeretett gyermekeid éljünk.

Add, hogy Egyházad
Mária anyai segítsége által
legyen az üdvösség jele és szentsé ge
minden ember számára,
hogy a világ higgyen
a te szeretetedben és igazságodban.
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Hallgasd meg. jóságos Atyánk. azt az imát.
amelyet Szent lelked ad ajku nkra
a te dicsóségedre és a mi üdvösségünkre,
Jézus Krlsztus, a te Fiad. a mi Urunk által ,
aki út. Igazság és élet
mindörökkön örökké. Amen.

(Közös írnánál a nép felelheti : "Kérünk téged. hallgass meg mlnket " ,
vagy "Uram. irgalmazz" stb .)

( "basis" 1974.március)

A KIENGESZTELOD~S SZENTS~GE

Ha jó l odafigyelek a gyónásról folyó vitára , úgy tetszik nekem. első

sorban nem teológiai ősztönzésre folyik. Hevessége ta lán inkább annak
tulajdonítható. hogy az emberek mélyen elége detl enek a gyónás eddigi
gyakorlatának eredményével. ~Iénk fiata l papok. akik néhány hónapja is
merkedtek meg a gyóntatószékke l. ezzel a mérges fe lkiá ltással lépnek ki
belőle: "Legyen már vége ennek az értelmetlen. sőt keresztényt elen szo
kásnak! " Jámbor, buzgó qyónók, akik hosszú i dőn keresztül rendszeres en
gyóntak. azon jajgatnak. hogy iparkodásuk gyümölcstelen. valahogy butának
és gyerekesnek érzik álla ndóan egyform a búnvallom ásukat . amelyben még
sincs benne a lényeg. és alig van kiel égítő eredménye. A bírálatnak csak
a legalacsonyabb formája nyi lvánul meg egyes papok lustaságában. ame ly
menekülni szeretne a gyóntatás hosszú óráinak fára dságától. vagy a gyónók
gyávaságában. amely szeretné kiküszöbölni ezt a fájdalmas folyamatot. In
kább igazi. vallásos alapú kényelmetlen érzés rejtőzik mögö tte. a legjobbak
nál is.

Ezeket a meggondolásokat próbálom itt most szavakba fog lalni egy so
kat foglalkoztatott gyóntatóatya szempontjából. Találkozik az embe r olyan
gyónókkal. akik egyálta lán nem gondolják. hogy elkövettek bizon yos b ű nöket,

mégis befoglalják vallomásukba ("Irigy, fösvény. haragos. rest volt am" .
"azonkívül befoglalom még minden tudatos és nem tudatos bű nö met" ) .
Úgy viselkednek lst en előtt. mint valami rosszakaratú adó hivatal ban. ahol
az ember Inkább többet vall be. nehogy valamin váratl anul raj takapják. 
Mások olyan vétkeket vallanak meg. amelyekért semmiképpen sem fe l el ő

sek ("háromszor elmulasztottam a vasárnapi rnis ét" miért? "beteg voltam").
Tehát azt tartják búnnek. ami megsérti a fennálló jogi rendet. akkor is.
ha nincs benne személyes elfordulás I sten tő l. - Végül nem kevese n egé
szen felháborodnak. ha azt ajánljuk nekik . szabadulj anak meg valamelyi k
hibájuktól. Nem ezt keresték. hanem "le lkiismeretük megnyugvását". erre
való számukra búneik elmondása a gyóntatószékben. - A búnbánat alap
fogalmainak mélyenjáró félreismerése mutatkozik itt. el te kintve többfé le
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igen elégtelen magatartá stól a gyonas folyamán . A kettő együtt jól megér
tetl , miért hatott a múlt gyónási stílusa nem egyszer károsan a gyónás
becsülésére.

1. Alapfogalmak

l . A z i s t e n k é p . Kinek gyónunk? Istennek, aki Jézus Krisztusban
fordul felénk. A papnak, . Krlsztus helyett' , aki egyúttal - igaz, kicsit sze
gényesen - az Egyházat képviseli nekem. Néha mindannyian fél ünk egy
kicsit a gyónástól. Kitől félünk? Azt gondoln ánk: a paptól . mert szégyelljük
megvallani neki kudarcainkat. Ez nyilvánvalóan előfo rd u l . és egy harapós
vagy értetlen pap abban a sötét kaszllban megerősítheti ezt a félelmet. De
sajátságos: minél tovább gyóntatok. annál inkább az a benyomásom. hogy a
legmélyebb félelem nem ennek az embernek sz ól, aki gyakran elnéző . mint
bűnöshöz illik . hanem az Istennek. Rettenetesnek tűnik a haragvó, velem
elégedetlen lsten elé lépn i.

Hol vannak ennek az istenképnek a gyökerei? Az Ószövetség igen Jól
ismeri. A megválta tlan ember istenképe ez. Mintha már teljesen elzárult
volna előle a bűnéből Isten hez vezető út. A piszkos ködön át vérvörösnek
látszik a nap. A rossz lelk iismeret ősi tapasztalata ugyanebbe az Irányba rnu
tat . Talán az ostoba nevelés is belén k véste ezt a képet? A nagymama. aki
nem tudta másképpen megfékezni a rossz gyereket, mint azzal, hogy most
haragszik az lsten. és szörnyűs ég esen megbünteti ; talán olyan prédIkáció és
hitoktatás is, amely menthetetlen ül megfeledkezett az újszövetségról. Azt
még csak elhiszem , hogy lsten szeretett addig, mig jó és árt atl an voltam .
- de most? Louis Evely mondja egyik eleven könyv ében: I:n megsértődnék,

ha olyan nyomorúságos jelleműnek gondolnának, mint én gondolom az Istent;
ha azt várnák tőlem , hogy ne szeressem tovább a gyermekemet , mert csal ó

dást okozott, vagy megbánto tt. •Ha a szívünk vádol bennünket - lsten nagyobb
a szívünknél" - mondja János 1. levelének egy csodálatos szava (3.20).

Tehát a gyónó istenképét ki kell igazítani az Újszövetség szerint. Ez pedig
bizonyosan ugyanennek a levélnek ezen a kij elentés én alapul: "S z e r e t e t
a z I s t e n." Annak gyónok tehát. aki szer ét engem. Nemcsak mindent
átfogó és így engem is magába záró szerétettel . hanem olyannal. amely egé
szen személye sen nekem sz él. amely hasonlíthatatl anul m e g é r t . Megért
az emberszív megértésével . lelkem legmélyének ismeretével. A 139(138).
zsoltár már csodálatos dalt zeng a Teremtő megértéséről . aki bensőmet

•sz ötte" , és az evangéliumok te li ste le vannak Krisztus megértő szfv ével,
Hát nem nagyszerű . ha olyasvalakinek tárjuk fel magunkat, aki megértett.
már mie lőtt egy szót is szóltam voln a, akinél megszabadulhatunk legmélyebb
aggodalmunktól: attól. hogy nem értenek meg. nem fogadnak el?

I:s Krisztus, a Fiú, kevés dolgot mondott olyan lényegesnek, mint azt az
igazságot, hogy lsten soha nem szeret úgy bennünket . mint akkor , ha a b űn

ből tapogatózunk vissza feléje. Ha elolvassuk az elveszett juh és a tékozló
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fiú példabeszédét. csak azt a következtetést vonhatjuk le: a bűnöst lsten
esztelenül szereti. Ha a gyónáskor Lk 15,20 Istenképe lebeg előttünk, az az
atya, aki éjjel-nappal kémlel elzüllött fia után, aki elébe siet, és a fiú bűn

vallomását ölelésébe fullasztja, aki egyetlen pillanatig sem képes rongyai
szégyenében hagyni, és ünnepl lakomát kell tiszteletére ülnie : elzárkózha
tom-e akkor félelmemben?

2. B ű n . De nem úgy hanqzik-e mindez . rnint a bűn ártalmatlannak tartása,
amire manapság annyira hajlunk? Nem lelkipásztoraink pedagógiai trükkje-e
a bűnne I való ijesztgetés? Az egész ó- és újszövetség más nyelvet beszél ,
legmegrendítőbben a kereszt titkában: lsten. a bűnöst szeretö lsten, a leg
kisebb bűnt ls iszonyatos komolyan veszi; lsten gyűlöli a bűnt. Hogy fér ez
össze? Csak az az Igazság-e a felelet rá, hogy Istenben egybeesik minden
ellentét. igazságosság és irgalom? Azt hiszem, emberileg érthetőbben is meg
fogalmazhatjuk a választ: lsten a z é r t gyűlöli a bűnt, mert a bűnöst szereti.
Emberek között sem azt találja szíven mulasztásunk, akinek közönyös vagyok .
Nem az Idegen, hanem az anya, a jegyes rendül meg, ha szabadjára engedem
magam és lesüllyedek az aljasság ba. Minthogy lsten abszolút módon szeret
engem, nem tűrhet el semmit sem, ami engem lehúz. Mi emberek, akik ma
gunk is bűnösök vagyunk. el kell hogy túrjük a többiek vétkeit, azt mond
hatjuk: .borítsuk rá a feledés fátylát" . Isten szentsége, lsten igazságossága.
amely .semml tisztátalant nem enged be" a mennybe (Jel 21,27). legmélyé
ben nem más, mint az ő szeretete, amely nem engedheti, hogy kisebb legyek
annál, amilyennek ő lát és szeret. - Ez a belátás kérdésessé teszi a bűn

nek azt a fogalmát. amely önmagunk beszennyezését látja benne. Méginkább
azt, amely az isteni rend megsértésének tartja. A bűnnel szemben nem az
ember áll , nem egy személytelen törvény, hanem lsten személye. aki engem
szeret. A bűn elzárkózás, a válasz megtagadása lsten szeretetére.

3. B ű n b á n a t. Hogy a bánat a gyónásban végbemenő egész folyamat
elengedhetetlen magva, azt mindig is nyomatékosan belénk v ésték. De mi
ez a bánat? .A lélek fájdalma" - állott a katekizmusomban. és ennek meg
felel a berlini diák híres válasza: .A mell emet verem és igyekszem szomorú
lenni ."

Hát ez a szomorkodni igyekvés teljesen hamis út lehet: mérgesek va
gyunk magunkra. csal ódottak . hogy ilyesmi történhet velünk. lehangoltak és
csüggedtek. Az Újszövetség megmutatja a helyes utat a . metanoeln" szóval :
a gondolkozás á t a I a k u I á s a. Jöjjek tisztába vele , hogy viselkedésemmel
azt sebeztem meg. aki szeret engem, Istent. - Bűnben. különösen súlyos
bűnben valamennyiünknek az a hajlandósága. mint Adám atyánké : amikor
lsten közeledik, szeretnénk elrejtőzni egy bokor mögött - akármilyen ostoba
dolog is ez. Szeretnénk magunkba bújni, vagy éppen elsáncolni magunkat.
A gondolkodás átalakulása legmélyében ezt jelenti : . EI akarok indulni és
visszatérni atyám házába". fel akarok tárulni lsten és az ő irgalmassága
előtt, úgy, amint vagyok . Akkor talán megtapasztalom, hogya vétkem azért
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nem olyan nagyon rossz. amilyennek láttam. hiszen lsten tudja . hogy nehéz
dolgom volt. és nem voltam egészen rosszakaratú. Mindenesetre jó az. ha
Istenre bízom magam. és akkor már nem kell tovább ragaszkodnom ernyedt
csüggedésemhez.

De mi a bánat célja? Nyilvánvalóan a javulás. .Meg akarok javulni és
soha többé nem vétkezni" - mondja az imakönyv. De éppen ez ejt minket
kétségbe a gyónás körül: hazugságnak érezzük. mert tudjuk. hogy megint
búnbe esünk. Tehát a bánat célja talán mégsem egyszerúen saját erkölcsi
fellendülésünk? A gyóntató a keresztény bánat lényegét legmélyebben akkor
tapasztalja rneq, amikor legnyomorultabb gyónóival érintkezik. a remény
telenül részegesekkel. a kábítószerek vagy a szex rabjaival. Egyszer egy igen
tehetséges és mélyen vallásos fiatalember járt hozzám. Csaknem hétről

hétre történt valami szörnyúség. s mindig újból ott térdelt előttem. hogy a
feloldozást kérje . Egyszer azt mondtam neki : .Egy veszedelem áll előtted és
egy lehetőség . A veszedelem az. hogy megelégeled. hogy mindig idejöjj. azt
mondod magadban : hát ha disznó vagyok. az is akarok maradni. De van egy
olyan esélyed is. amilyen kereszténynek csak ritkán: egészen felfoghatod.
hogy egyáltalában nem hagyatkozhatsz magadra és a jellemedre. hogy csak
egyetlen kilátásod van: fenntartás nélkül lsten irgalmára és erejére bízni
magad. Igy igazi keresztény. nagy keresztény lehetsz." Ez-e hát az igazi bánat
lényege: hagyni minden önelégültséget. sőt minden önbizalmat. és .rnlnden
reményt az Úrba vetni"? Erre gondolt Pál. amikor azt írta: .Ha gyenge va
gyok. akkor vagyok erős" . és csak azután : .Mindent megtehetek abban. aki
engem rneqeröalt"? - Azt hiszem . az ilyen bánat bátorságot. alázatot és
kegyelmet igényel. de megvan a hatása is. annak számára is. aki .mindig
ugyanazt gyónja ·.

2. Gyakorlati útmutatások

Itt csak néhány megjegyzésre van módom. Különb en nem lenne se vége.
se hossza ennek a résznek . és mégsem illenék rá mindenkire.

M i I y e n g y a k r a n? A gyónás tudvalevőleg csak akkor kötelező. ha
az Istennel való szakítás kényszerít rá. De ha nem a kötelességről van sz ó.
hanem a jobbik útról? Sokan meg fogják érteni. ha így fogalmazom: minden
jó gyónás után . az erény parabolavonala" fölfelé tart. majd rövidesen egy
kicsit lefelé hajlik; azután eljön a pont. ahol meredeken zuhanni kezd. Itt
lenne értelme a következő gyónásnak. nem pedig akkor. amikor már megint
nyakig ülünk a régi gödörben . Hogy ez a pont mikor következik el. az rnln
denkinél más és más. és különbözö szakaszainkban is más. de sajátmagát
illetően az ember elég pontosan tudja. és ez után igazodhatik.

A lelkitükör szerinti I e I k i i s m e r e t v i z s g á I a t alig lehet több első

indít ásnál. gyakran pedig eltussolása az igazi kérdéseknek. Mindig más- és
másképpen kell kérdeznünk (pl.: lsten-e a fő számomra? önző vagyok-e
családban? szolqálat-e munkám?). és egész váratlan mélységeit fogjuk föl-
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fedezni a rossznak. Igen megvIlá gftó . ha az egyes hibák miértje után kérde
zünk.

A jó lelkiismeretvizsgálat múvészetének teteje azonban szerintem annak
a rothadt talajnak a fölfedezése . amelyből sok hibánk sarjad. It t nem annyira
az ún. f őb ű n ökre (restség. gőg . érzék iség) gondolok: ezek inkább jellembeli
tulajdonságok. amelyeket nem lehet meqv áltoztatnl , hanem meg kell tanul 
nunk zöldágra vergődni velük. De olykor rájövünk - a gyóntató talán köny
nyebben. mint a gyónó -. hogy pl. az imában való szétesettség . a gyerekek
Iránti türelmetlenség. az érzéki ségge l szemben való védtelenség oka az
egészségtelen kifáradás. tehát a jófeltételnek alvásra és több friss levegőre

kell hangzania. Néha gonosz b űn ök egész sorának az a forrása . hogy nincs
bátorságunk lsten erejére támaszkodni, s igy a konfliktusok elő l csak a bún
be van kit érönk. Elégedetlenség vagy elkeseredés a legrosszabb fajt a ingo
vány: ily enkor nem fogadjuk el többé lsten akaratát. nem Kris ztus szereteté
ben keressük boldogságunk forrását.

B á n a t - j ó f e I t é tel : A lényeget erről már megmondtuk. A bánat
nak az Úr szeretetével szemközt és a tes tvér megsértett szeretetére tekintve
kell növekednie. Jó tanács volt gyerekkorunkban . hogya Megfeszített e lőtt

ébresszünk bánatot. Az a bánat. amelyet csak a megsé rtett rend . vagy saját
magunk összetört cserepei ébres ztenek. csak önsajnálatot és csüggedést szül,
nem újrakezdést.

A jófeltétel a legtöbb gyónás mostohagyermeke. Gyakran megfeledkeznek
róla. vagy egy sóhajra szorítkozik : . Bárcsak meg tudnék [avulnl!" Helyénvaló.
hogy ezen a ponton imádságos lélekkel Istent kérdezzük meg. néha a gyón
tató tanácsát ls kérjük. A nehézség abban áll . hogy megtaláljuk azt a pontot .
ahol csakugyan haladhatunk egy kicsit. Semmi esetre se tegyünk irreális
jófeltételeket! Ha a szabatos. pontosan körülírt jófeltétel (lefekvés előtt imád
kozom. azt a kellemet len kartársat mindennap barátságosan üdvözlöm) ahhoz
a ponthoz kapcsolódik. ahol a rossz fogat meglazíthatja . akkor valóban seg it
het .

B ú n vall á s . Bámulatos. mennyi lelkiéletet élő gyónó használ még
mindig olyan kifejezéseket a gyónásban . amelyek inkább eltakarják a dolgo
kat. "Elhagytam napi Imáimat" - ez nem ad felvilágosítást arró l. te ljesen
abbahagyta-e az i ll ető az imádkozást. vagy itt -ott megfeledkezik asztali imá
járól. "Lusta vagyok idejében fö lkelni . s ezért rendszeresen elmulasztom reg
geli imámat" - ez világos beszéd. Az a hagyomán y. hogy valaki minden le
hető és lehetetlen kis hibáj át fel sorol ja. kín a gyóntatónak. és akadálya an
nak. hogy gondolkozásunk igazán átalakuljon. Inkább sikerül ez akkor. ha a
bocsánatos búnöknél arra a kettő re-há rom ra szor ítkozunk. amelyet ez alka
lommal ki akarunk tenni a szentség gyógy ító erejének .

F e I o I d o z á s . Vannak. akik olyan kevéssé veszik fi gyelembe. hogy
ott hagyják a gyóntatószéket. még mielőtt megkapták volna. M icsoda fejetete
jére állí tása a dolgoknak! A saját beszédemet komolyan vettem. még talán a
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gyóntató intésére is hallgattam; de amikor Krisztus szól hozzám Egyháza ál
tal . akkor nem figyel ek. A szentségi teológia azt tartja: a szentség ugyan ex
opere operato . saját e rejébő l hatásos. de termékenységét lényegesen meg
határozza az ember készsége. hite és bizalma. amellyel lsten adományát be
fogadja .

A b únbánat szentségét a Szentírás (Jn 20.23) a húsvét i Kri sztus ajándéka
gyanánt fest i. Az irg almas megértés ajándéka a mi állhatatl an emberségünk.
nek. Az Úr egy ajándékát sem szabadna napjainkban könnyelmüen elhanya
golnunk - ma is szükségünk van rájuk .

Franz Löwenste in

A REM eNV Te ZE A SZENTIRÁSBAN

Izrael hitével és gondolkodásával idegen test volt a Földközi tenger vidéke
népeinek világában. Ez a kis nép az idó múlásának értelmezése tek intetében
is - istenélménye alapján - a maga útját járta.

A régi világ embere az időt körmozgásnak látta . Minden megismétlődik;

az időnek nincs célja . Emögött az . i dőfil ozó fl a " mögött az évszakok válta
kozásának tapasztalata áll. Az időhöz valam i változhatatlan tapad. Ezért nincs
lehetősége nagy reménynek. hiszen . minden úgy jön el. ahogy jönnie kell" .

Az ószövetségben beszélő emberek egészen másképpen beszélnek az
i dőrő l : nem állandó körforgás . hanem egy cél felé tart. A hét nap említése
a teremtéstörténetben . ami már sok bibliaolvasónak okozott fejtörést, éppen
ezt akarja kifejezni!

Ahol ezt az időfel fogást képviselik. ott a történelem megnyílik - előre .

Váratlan. egészen új dolgok történhetnek; a jövő a nagy kaland országává
válik.

Vajon a mai bibliaolvasó is feszült várakozással tele pillant-e a jövőbe .

mint az Ótestamentum emberei? Ez kérdés. Persze amelyik igen. az többny ire
nem Istentől várja az újat: magának az embernek kell előidéznie a nagy for
dulatot. A keresztények azonban csak akkor bírálhat ják ezt [oqosan , ha ők

maguk sem csak a múltban és a régi hagyományokban keresik Istent . hanem
. a jövő országában" számolnak vele . Szellemtörténetileg nézve ennek a re
ménynek a gyökere az Ószövetség próféciáJ.

Izrael egyik nagy élménye. hogy lsten vezeti népét a jövőbe . Az egyiptomi
kivonulás után féltek a pusztától. de lsten már ott volt. m ielőtt a nép belé
pet t. Amikor Izraelnek Kánaánba. az igéret földjére kellett bevonulnia (Szám
13·14). nagy volt a félelem. hogy lsten nem hagyja-e egyedül népét az új
országban . De ő már megelőzte őket. am ikor átkeltek a Jordánon és a rette
gett ország földjére léptek. Később Izraelt Babilonba hurcolták. de lsten Ba
bilonban is ott volt. Az Eufrátesz és a Tigris folyó partján keletkezett "a hor
dozható templom". a szent irások első gyüjteménye.
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Az egész Ószövetségen végighúzódik ez a vallomás: újra meg újra féltünk
a jövőtő l. mintha nem volna lsten. ~s ő újra meg újra megszégyenitett min
ket, és kitárta előttünk a jövő kapuját. Ez az élmény határozza meg Izrael
népének hagyományát . Nem pihenő-párna ez, hanem állandó bátorítás arra ,
hogy a jövőben is számoljunk Istennel. Keresztény ember számára nem le
het más érte lmezése a tradlclönak.

A próféták egész következetesen mondhatták: lsten hűséges marad stílu
sához, és a jövőben is nagy csod ákkal fog megl epni bennünket. Igy jöttek
létre a nagy békebirodalomról szóló merész képek a próféták könyveiben
(pl. Iz 4; 11).

Jézus abban a várakozásban élt, amelyet a próféták hoztak a világba.
Csak úgy érth etj ük meg az elközelgett . Isten orsz áqár öl " szóló beszédét. ha
tudjuk, hogy gondolkodtak a j övőről a próféták.

Az Újszövetség alapve tő meggyőződése : a békéne k az a birodalma, amely
rő l a próféták beszélte k, nem marad meghatározat lan időknek szóló utópia.
A Názáreti Jézus elj övetelével máris megkezdődött, és egy napon beteljesül.
Az Újszövetség ural kodó hangulatát olyan foglyok hangulatával hasonlíthat
nánk össze, akikne k szeme előtt ugyan ott van még a láger szögesdrótja és
zárt kapuja, de tudják , hogy elbocsátó papírjukat már megírták. és készen
áll a hazájukba vivő vonat.

Az Újszövetség szerzői másképpen gondolkodtak, mint sok mai keresztény.
Igazi témájuk az egész vil ág megújhodása, a teremtés újjászületése. Nemcsak
az egyes ember és Kr isztus között í kapcsolat a fontos számukra , hanem az
ő uralma a mindens ég fölött.

Kicsi remények és vigasztalások terén a kereszténység sohasem jött
zavarba. ~s bizonyos, hogy mindez életszükséglet is. Csak az a kérdés, van-e
erejük a keresztényeknek egy nagy, merész reményre. Több ember vágya
kozik titokban ez után. mint hinnénk. Ma sok keresztény attól fél: lsten lezár
ta a jövő kapuját, és elhajította a kulcsot. Ezért mind a katolikus egyházban,
mind a protestáns egyházakban gyakrabban beszélnek gondterhelten, mint bi
zakodva. Ezzel szemben az Újszövetség nem látja bezártnak a jövő kapuját.
•Nézd, ajtót nyitottam előtted . senk i nem tudja bezárni " (Jel 2,8) . Az Új
szövetség a vil ág legbizakodóbb könyv e. Csak akkor lehet megérteni, ha en
gedjük, hogy ránk ragadjon bizakodása.

Eugen Wiesnet

A PAPI TOVÁBBKepZeS FEJLODeSE AZ EGYESOLT ÁLLAMOKBAN

1974 február végén tartotta az Egyesült Államokban alapított .National
Organization fo r the Continuing Education of the Roman Catholic Clergy"
(NOCERCC) első gyű lését New Orleans-ban. A gyűlésre hivatalosak voltak
az egyes egyházmegyék , valamint szerzetesrendek papi továbbképző prog-
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ramjainak vezetöi. Az ország minden rész éb ől összejött mintegy százötven
résztvevö jelenlétében Thomas J. Grady chicagói segédpüspök megnyitó be
szédében kijelentette , hogy véleménye szerint nincs messze az az idö, amikor
az egyházmegyék papi tov ábbk épző programjai fontosságban egyenrangúak
lesznek a szemináriumokkal.

Grady püspök az amerikai püspöki kar által a papi képzés elsösegítésére
alakított bizottságnak (Bishops' Committee on Priestly Formation) elnöke. Igy
szavai megvilágítják a továbbképzés kérdésének életbevágó fontosságát az
amerikai egyház életében .

Miért került a papi továbbképzés kérdése az érdek l ő d és középpont jába?
A vatikáni zsinat dokumentumai tudatosították azt a tény t. hogyaSzentírás ,
a szenthagyomány, a hittitkok értelmezése és magyar ázata állandó fejIödés 
ben van. Ugyanakkor az egész emberiséget é ri nt ő események a közéletben
(mint például az elnépesedés kérdésének kiélezöd ése. a meste rséges szüle
tésszabályozás módszereinek kidolgozása és elterjesztése , a háborúban való
részvétel , i ll etöleg annak megtagad ása, a társadalmi és gazdasági feszültsé 
gek kiélezödése) a hivö embert újra és újra bonyolult lel kiismereti problémák
elé állítják, amelyekre erkölcsi vezetőltől . a papságtól és az Egyház tanító
hivatalától vár feleletet. Mivel a problémák új formákban merülnek fel, újon
nan átgondolt feleletet igényelnek. Erre azonban az átl ag papot húsz-harminc
éwel ezel őtt lezárt szemináriumi képzése nem vértezi fel. A prófétai vezetö
szerep követelményeivel csak állandó utánképzés útján tud lépést tartanI.

A rendszeres utánképzést azonban egy még mélyebben fekvö ok is szük
ségessé teszi. A 2. vatikáni zsinatot megelözö szemináriumi képzés sokszor
azzal erősttette a kispap hitét, hogy hangsúlyozta a hit és erkölcs igazságai
nak örökérvényüségét . Az istentisztelet és az egyházi fegyelem évszázado
kon keresztül változatlan szabályai úgy tűnhettek. mint ennek az örökérvényü
ségnek a vetülete . Ezzel szemben az elmúlt évtized a változást. a fejlödést,
az alkalmazkodást emelte ki mint az Egyház vitalitásának bizonyítékát. Ennek
a két . l éqkörnek" a konfliktusa sok pap bels ő biztons ágérzetét ingatta meg.
Ezt a bizonytalanságot csak elmélyült imaélet tudja legyözni . A papi után
képzésnek így talán a legfontosabb feladata a pap hit- és imaéletének megújí 
tását elösegítö programok felállítása.

Az amerikai egyház ezeket a problémákat mind nemzeti , mind egyház
megyei síkon tett lépésekkel igyekszik megoldani.

A nemzeti síkon a püspöki kar felállította a fentemlített bizottságot a
papi továbbképzés elösegítésére. Ennek a bizottságnak els ő intézkedése egy
brosúra összeállítása volt ( "The Program of Continuing Education of Priests") ,
amely irányvonalakat ad az egyházmegyei programok kidol gozására.

Ezenkivül a Papi Tanácsok Nemzeti Szövetsége kezdeményezéséböl 1973
ban megalakult a szintén fenteml ített NOCERCC. Ennek a szervezetnek két
fö célkitüzése: hogy évi gyúlést szervezzen a tovább képzési programok ve
zetöi számára, ahol tapasztalataikat kicserélhetik és megismerkedhetnek út-
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törö programokkal . és hogy egy havonta megjelenö bulletinben közzétegye a
legjobb elöadók névsorát és munkájuk kiértékelését. A NOCERCC tervel kö
zött van egy nemzeti utánk épz és-vezet ő kik épző intézet felál1ftása is.

Az egyházmegyei síkon egy tipikus utánképzö program a k övetkez ő form á
ban van megszervezve: A programért egy a püspök vagy a papi szenátus ál
tal kije löl t vezetó felelös . Ez a pap egy tanácsadó bizottság segítségével ter
vezi és szervezi az utánképzést. A tanácsadó bizottság tagjai nemcsak papok ,
hanem sokszor apácák és laikusok is . Ennek az összetételnek célja az. hogy
biztos íts a, hogy az utánképzés az egyh ázmegye mi nden igényét figyelembe
vesz i.

A rendezvények igen változatosak. Csak néhány példa : l) Előadássorozat

aktuális kérdésekról a dogmatika, morális vagy a szentírástudomány területe
ról. Az aktual ltás t hol egy vit atott m ű megjelenése [pl. Hans Küng könyve a
pápai tévedhetetlenségról). hol egy közélet i irányzat (pl. a magzatelhajtás
törv ényesítés e érdekében indított hadjá rat a sajtóban és az egyes államok
parlament jében) . hol egy felfedezés [pl. a holttengeri tekercsek napfényre
kerü lése), hol pedig egy egyház i döntés meghozása [.Humanae Vitae". vagy
az 1964-es . Instructlo de Historica Evangeliorum Veritate") szolgáltatja .
2) .Szernlnárl urn" az imádság különféle fajtái ról. Ezek a szemináriumok általá
ban nemcsak elóa dásokból áll nak, hanem a résztvevóket közös lmaélménybe
is belevonják. Altalános az érdeklödés a hívekkel együtt alakított imacsopor
tok , az ún. kar izmat ikus imádság és a csoportban végzett közös szentírási
elmélkedés iránt. 3) Liturgikus és homiletikus . rn ű he l y " ( .workshop·). Ezek
elsósorban gyakorlat i jellegű rendezvények. amely ek folyamán a papság meg
ismerkedik a szentségek új r ítus ával . a válas ztékok fajtáival , s gyakorolhatja
a szentségek kiszolgá ltatásásnak lelkipásztori szempontból leghatásosabb
módját. Sokszor video- és hangszalagfelvétel segí tsé gével látja és hallja saját
gesztusait. hanqhordoz ás át stb.. s igy módja van önkritikát gyakorolni. pré
dikáció ját szakember irányi tása mellett kiértékelni . 4) Bevezetés üzleti és
adminiszt ratív módszerekbe. Sok plébános fele lós iskoláért, karitativ és szo
ciális segélyz ószervekért, s így gyakran nagyobb összegek helyes kezelése.
személyzet beosztása, ellenórzése stb. része mindennapi munkájának. Ko
moly hozzáértés sok hibától és fel esleges kiadástól óvhat ja meg . 5) Pszicho
lógi ai tanácsadás módszereinek ismerte té se. Az erkölcsi aktus lélektani
dimenziójának helyes át látása a jó gyóntató elenged hete t len képessége , 
így az utánképzésnek ezen a vonalon is nagyo k a feladatai.

A fe lsorolt programok részb en kizárólagosan papokna k szólnak , részben
a pap és hivei számára egyaránt. Ez utóbbi típus módot nyújt a lelkip ásztor
nak arra, hogy közel ebbró l megismerk edj ék hívei gondolkodásával, gondjai.
val. hitükn ek mi nd ere jével. mind gye ngéivel. s ig y nagyobb megértéssel
tudja óket segíteni.

Sok egyházmegye előnyösne k talá lja. hogy bizonyos rendezvényeket más
keresztény felek ezetekkel együttmű ködésben szervezzen meg . Ennek a rneq-
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oldá snak egyrészt nyilvánvaló előnye, hogy előseg í t i a kere sztény egység
ügyét azáltal , hogy rendszeresíti a kapcsolatot az egyházak papjai között.
Másrészt sokszor anyagi előny az, hogy egy e l ső re ndű el őadónak fizetendő

tiszteletdíj és útiköltség terhe megoszlik a résztvevő egyházak között . Igy
pl. Dall asban igen nagy sikere volt Suene ns bíboros 1974 februárjában tar
tott előadásának a Szent lélek munkálkodásáról a világegyházakban. Ezt a elő

adást közösen készítették e lő a katol ikus, anglikán és metodista egyházmegye
meg bízottjai, s az előadáson jelen vo lt mindhárom egyházmegy e püspöke .
klé rusa és számos hiv ő]e.

E l ő adások és kiképző napok rendezé sén kívü l jól bevál ik egyházmegye i
han gsza l ag-kö l csönző prog ramok létesítése is. A korszer ű előadásokat tartal
mazó kazettagyüjteménybő l kikölcsönöz a papság . s a kivett anyagot akár
otthon. amikor ideje megengedi, akár autójában hajtás közben meghallgatja.
Az utóbbi megoldás különösen olyan egyházmegyékben népszerű. amelynek
hívei nagy területen szétszórva élnek, s így gondo zásuk heti sok óra hajtást
tesz szüksé gessé .

Természetesen mindezeknek a prog ramo knak a fen ntartá sa sok-sok munka
óra és komoly összege k befektetését követeli meg. A NOCERCC nemrégi ben
k érdőlvet kül dött ki hogy képet alkothasson ezeknek a befektetéseknek a
méretel ről. A visszaérkezett felele tekbő l kid erül, hogy azok az egyházmegyék.
amel yek rendszeres prog ramot tartanak fenn, csak az esetek felében képesek
tehermentesít eni a p rogramvezetőt (legalább részlegesen) más papi munká
tól, hogy mun kaidejének kb. 50 %·át a programok kidolgozására és levezeté
sére fo rd íth assa. Ugyanezek az egyházmegyék át lagban évi 15·20 OOO dollárt
biztosítanak költségvetésükben a to vábbképzés finansz írozására .

Papjai részvételét néhány egyházmegye kötelezővé teszi. lega lább egy évi
egyh etes program erejéig. Ez a megoldás azonban ritka . Néhány más helyen
a püspök a plébániákra való kinevezések ben rendszeresen fig yelembe veszi
azt . hogy melyik papja menny i továbbképző prog ramban vett részt . Legtöbb
esetben azonban a részvétel teljesen önkéntes alapon történik . Ugyanakkor
ösztönzésként szamos egyházmegye akár egyházmegyei alapbó l, akár plébá
niai bevételből átlag ban évi 200 dollár erejéig fedezi a résztvevő pap tandíját
és költségeit . valam int egy-két hét i dőt is bizto sít papjainak szabadságukon
felül arra, hogy résztvehesse nek továbbképző programokban. Bizonyos egye
teme k diplomát adnak továbbképző kurzusok résztvevőinek.

Ezzel zárjuk is rövid át tekintésünket a papi továbbkép zés útjairól az
Egyesült A ll amokban. Remél jük, hogya kezdeményezések ismertetése hasznos
nak bizonyul olvasóink számára mind öt letek szolgáltatásában, mind azon
meggyőződésük megerős ítésében . hogy ha valaha, ma igazán i dőszerű a
magyar közmondás: . A JÓ PAP HOLTIG TANUL· .

Csányi Dániel
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A KERESZT VILÁGOSSÁGÁBAN

1930-ban Párizsban egy nagyszivú és tág lát ókör ü francia pap. Abbé
Gaucheron , arra a meggyózódésre jutott, hogy beteg és testi fogyatékosság
ban szenvedó nóknek is lehet övé kellene tenni az evangéliumi tanácsok sze
rint kolostori közösségben folytatott életet. Biztatására április ll-én a mont
martrel Szent Szív-bazil ikában Suzanne Wrotnowska (ma : Fájdalmakról neve
zett Mári a anya) és négy társa fogadalommal kötelezte el magát a három
személyú egy Ist ennek . Igy alakult meg a Keresztrefeszített Jézus N őv érel

nek közössége . Szent Benedek szabályai szer int é l ő szemlélódó szerzetról van
szö. Hallgatás, ima, munka és vidám közös üdülés töl ti ki életüket. A beteg
ség vagy testi fogyatékosság természetesen nem .Ieltétele" a fölvétel nek,
csupán nem akadálya. mint általában a legtöbb kolostorban. A nővérek élete
Krisztus jeligéjének jegyében áll : .Testet készítettél nekem: íme jövök, hogy
teljesítsem akaratodat" (40.zs., vö. Zsid 10,7l. Ahogy erejükből telik, húsége
sen ki akarnak tartani a mindennapok Isten - és emberszolgálatában. Ez az ó
hozzájárul ásuk a világ üdvözít és éhez. A Második Vatikáni Zsinat szellemében
a húsvéti misztériumot: Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását pró
bálják élni, és tanúságtételükkel korunknak közvetíteni.

El őször természetesen Franciaországban terjedtek, ahol most öt házuk van.
De van már angol. holland , német. japán és két amerikai településük is. A
házak egységet alkotnak, szoros együttmúködésben egymással és a Párizs
melletti (Brou) anyaházzal. Tarka nemzetközi társaság ver őd ött össze mind
egyik közösségükben , de mindenütt az illetó ország nyelvéhez és szokásaihoz
alkalmazkodnak.

A németországi települést (D-565 Solingen , Wupperstr. 120) 1964-ben
Frings bíboros tette lehet övé. 1971 óta noviciátusuk is van. A ház a nagy
iparvi déken sokemeletes modern épületek között áll , de csendes bels ő ud
vara lehetóséget nyújt az elmélyedésre , szemlélódésre. Nemcsak a .bentla
k óknak" : a hozzájuk forduló lányokat, asszonyokat szívesen befogadják né
hány napra a klauzúrába , hogy részesüljenek közös életük nyugalmában, der ű 

jében. Szükség esetén viszont a nóvérek is elhagyhatják a házat, különleges
okból szüleikhez is elutazhatnak látogatóba. I:letfenntartásukról természete
sen maguk gondoskodnak. A házimunkák elvégzése mellett fordítást és más
irodai munkát, bedolgozást, korrepetálást vállalnak, egyikük pedig a rákbeteg
ség korai felismerése terén kísérletezik. A napirend: 6.35 felkelés, 7.15 Lau
des és szentm ise, utána reggeli, szentírásolvasás elmélkedéssel; 9.3().tól
munka, 12.15: szexta , ebéd, csendes szabadidő. Délután 3 órakor megem
lékeznek Krisztus szenved és éröl, 15.15 az officium olvasmányr észe. utána
közös üdülés. 16.15 vesperás, majd este 7 óráig munka. 19.00 elmélkedés,
20.30 közös üdülés, 21.00 kompletórium, és a szokásos nagy csendhallgatás
egészen a másnapi munka kezdetéig . Csütörtök este imádságos virrasztás.
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Az elkötelezés útj a a rendben igen meggondolt és lassú. 6-12 hónapig
terjedő próbaidő után 2 - 2 1/2 éves noviciátus, majd 5-6 évre szóló ígéret
követ kezik , és csak azután az örökfogadalom.

•Egész életünk vezérelve - vallják - : Amen, Alleluja!" Csakugyan: kil enc
solingeni nővér mindegyike (egy éppen látog atóban jár) sugárzó jókedvvel ne
vet felénk a képen, mindegyik a maga módj án. Nagy segítség számukra a
közösség : megosztják egymással erejüket és képességeiket , s közösen vise
lik gyengeségeiket. Egy másik fényképen a finta i főnöknő, lzaiás nővér a vak
Mon ika nővér kezét irányítja a virágok felé . Eszembe jut egy famatszet.
amely et fi atal koro mban láttam: egy látó és egy vak ember keze közeledik
egy rózsához. A látó magabiztosan nyúl a virág kelyhe után , míg a vak a
tövisekbe ütközik. Itt a testvérí szeretet elhárít ja a töviseket . . .

A bencés szell em nemcsak a vendégszeretetben mutatkozik meg, hanem
a kifelé való további sugárzóerőben is. Külön ösen kapcsolatban érzik magu
kat szenved ö és beteg emberekkel. Gondjaikat , ügyeiket imáikba foglalják.
Vannak a világban élő oblátá ik : beteg ek, akik a fent i szellemben kívánják
hordozn i keresztj üket , naponta imádk oznak Krisztus szenvedésének tisztele
tére a nővérekkel egyesülve, és havonként egy-egy tartalmas körlevelet kap
nak tőlük. (A Keresztrefeszített Jézus Szövets ége.) A másik köréjük csopor
tosuló közösség a .Betegek Barátai ": olyan emberek, akik támogatni kiván
ják a nővérek apostoli munkáj át a betegek között , pénzzel, jótanáccsal, lelkí
segítséggel.

A nővérek élete igen változatos . Tapasztalatcserét folytatnak más nővér

közösségekkel , sokan jönnek hozzájuk előadásokat tartani , élénk levelezésben
állnak többi házukkal.

Kérésünkre ketten személyes levélben írták le nekünk hivatásuk útját és
tapasztalataikat. Ingeborg nővér osztrák. Nem sokáig élvezhette sz ül őf öldl é 

nek szép természeti környezetét, mert ismételt lábtörés következtében 4-16
éves koráig egyáltalán nem tudott menni, azután is csak mankókkal. Egy
mariazeiIi zarándoklaton valaki megszólította, és - mintha csak tudna titkos
vágyáról - figyelmébe ajánlotta a Megfeszített nővéreit. akik azonban akkor
még csak Franciaországban éltek. Igy hazáját is el kellett hagynia. De ment ,
mert úgy érezte , Jézus fogja kézen. Nagy volt az öröme , amikor később vissza
térhetett a német nyelvterületre. - Ursula nővér a DOR-ből került oda. Egy
újságból figyelt fel erre a lehetőségre , hogy szívbaja ellenére követhesse
kontemplatív hivat ás át. •Tíz éve pr óbálom. és visszanézve ezt mondanám:
nem cseréltem fel az aktív életet a tétlennel. Szemlelőd és . munka, ima,
közös élet - mindez csupa tevékenység, ha ,Ie akarjuk fordítani' az életünk
be. Az itteni élet nemcsak segítség számomra, hanem örömet szerez, an él
kül, hogy idealisztikusan fognám fel. Egész életünk iránya az én-te kapcsolat.
Elsősorban a nővértársakhoz való viszonyra gondolok itt, akikkel naponta
szoros együttlétben élek, és akiknek mindegyike - Istennek hála - egész
ember. Hisz ez az embervoltunk tesz n őv érekké. a szó legátfogóbb értelmé-
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ben testvérekké lsten előtt. Ennek erejében állunk ott együtt lsten előtt . ..
és visszük magunkkal közösségünkbe az emberiséget. Akarunk másokért
imádkozni. de főleg másokkal együtt imádkozni : öröm. fájdalom . dícséret.
panasz tar tso n mind lsten fe lé. s nemcsak a magam életében. Ezért tud ato
san magam mal viszek az életembe mindenkit . Ez olykor nagyon nyugtalan ító
és izgató lehet. mert ez a .mindenki' egyáltalán nem olyan elvont fogalom ,
mi nt látszik; de éppen ezér t csupa szellem és élet:

Persze. ahogyan lzaiá s nővér rnond]a , .a szerzetesi ruhával nem vesszük
fö l az életszentséqet " , és bizonyos. hogya Megfeszí tett növére i kiveszik a
maguk részét a f izikai és le lki szenvedésekből is . Ezeken át kell kiküzdeniök
az Atyának és a te stvéreknek mondott végleges .igen "-t . I:s így lesz él etük
bizonyság : . A Kereszt által öröm jött a világba:

S. M.

Kt:T MAGYAR PIJSPOK EMLt:KEZETE

Dr. Schlauch Lőrinc bíboros. nagyváradi püspök Újaradon született 1824.
márc .24-én. 150 éve. sokgyermekes családból. I:desapja építész volt. Gimná
ziumi tanulmányait Aradon és Szegeden végezte . Mint papnövendék a köz
ponti szeml náriumba kerül. 1847.ápr .3·án szentelik pappá . Egyideig káplán .
A szabadságharc öt is lelkes ít i. Az ü l dözés e ktő l a gyakori áthelyezések men
tik meg valahogy. 1851-ben Temesvárott teológiai tanár. Fényes szónoki ké
pess ége mind közism ertebbé teszi. A kor legégetőbb kérdéseit élesen rneq
vil ágító bes zéde i mindi g eseményszámba mennek. Már mint kanonok mondja
1872-ben. Szent István ünnepén. Buda várában országszerte híressé vált
beszéd ét. Azok szerint az I d ő sebb v áradlak szerlnt. akik még hallgatták. el ő 

adása. hangja nyugodt. inkáb b pátosz nélkül i vol t . de a tömeget mindig rnaq á
val ragadta és leb ilincselte.

1873-ban szatmári püspök lesz. Ipolyi Arnold halála után . 1887-ben pedig
a várad i püspöki szék et foglalja el. 1893-ban kapja meg a bíborosi kalapot.
Szatmáron és Váradon egya ránt számos iskolát alapít. alapítványt tesz és
lelkészségeket szervez. A debreceni piarista algimnáziumot fögimnáziummá
fej leszti . és megtelepíti itt a M iasszonyunkról nevezett iskolanőv éreket. Ez
az iskola ma is m ű k öd ö katolikus iskolája az országnak. A budapesti Jézus
Szíve és kármelita templom ért ékes orgonája szintén az ő ajándéka. Szent
László nyolc százados emlékünnepe alkalmából ő kész ítteti az 1892·ben lelép
lezett Sz. László-szebrot. amely ma is áll a székesegyház előtt Nagyváradon .
és a szent ereklyéjének 10 OOO Ft-os költséggel gyönyörú hermát adományoz.
A püsp öki palota körüli hatalmas telekből sokat átenged a város fejlesztésé
re . A várad lak kedvelt pihenőhelye ma is a szép Schlauch-t ér.

A temesvári temetőben a magaépíttette sz ép kápolnába helyezték örök
nyugovóra 1902.jún .12-én bekövetkezett halála után. Fehér márvány mauzo-
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M.L.

leumban nyugszik. De minden síremléknél szebben ragyogtatja nevét az
Egyház érdekében kifejtett munkássága.

Dr. Glattfelder Gyula érsek, csanádi püspök születésének századik év
fordulóját március 18-án ünnepelték Szegeden . A Fogadalmi templomban Ijjas
József kalocsai érsekkel és Udvardy József püspökkel a váradi. csanádi és
kalocsai egyházmegyéből kb. 70 pap koncelebrált. A szentmise szónoka Ud
vardy püspök volt. Utána a szemináriumban volt ünnepi megemlékezés.

Fővárosi nagyiparos családból született. Már mint fiatal pap kiváló szö
noknak bizonyul. és az egyetemen akkor felállított egyházszónoklati katedrát ő
kapja meg elsőként. Itt kezdeményezi szinte semmiből a Szent Imre-kollégiu
mot az egyetemi ifjúság részére. A budai és pesti kollégium után Szegeden
és Sopronban is létesült. E kollégiumokból kerülnek ki az ország legjobb
érteimiségei.

Fiatalon. 37 éves korában lesz csanádi püspök Temesvár székhellyel. Mi
kor az első háború után Temesvárt el kell hagynia, Szegedre jön . Itt rneq
szervezi a csanádi püspökséget Szeged székhellyel. Szeged érkezésével nagy
fejlődésnek indul. Felépül a Fogadalmi templom, a püspöki palota. a szemI
nárium, amelyben öt egyházmegye növendékei tanulnak. Fölkarolja P. Hunya
nagyszerű kezdeményezését, a .Papl Lelkiség" c. kiadványt. Nehéz felsorolni
sok alkotását. de kiemelkedők még az új tanítóképző, az ipari tanulóotthon.

Mikor a pápa kalocsai érseknek nevezi ki, megrendült egészsége miatt
már nem foglalja el ezt a hivatalt. De kiad ez alkalomból egy körlevelet.
amely szinte lelki végrendelete. Ebben ezt köti papjai és hívei lelkére:
.lsten országáért imádkozni , apostoli tevékenységet klfejtenl, szüntelenül jót
tenni legyen életünk hármas aranyszabálya: Teste a Fogadalmi templom
kriptájában nyugszik.

IJKUMENIKUS JELENS~GEK NORV~G1A NYILVÁNOS ~LET~BEN

Az utóbbi hónapokban több érdekes esemény történt Norvégia nyilvános
életében. amelyek bizonyos értelemben ökumenikus megnyilvánulásnak nevez
hetők, jóllehet azok. aki ktől kllndultak, nem annak tervezték őket.

1. 1973 végén egy könyv jelent meg Osl öban. amelyben néhány Norvégia
nyilvános életében szerepet játszó katolikus személyiség a katolikus Egyház
ban végbement változásokról írt a II. vatikáni zsinat következményeként. A
könyv címe: Kirke i oppbrudd. Essays. St. Olav Forlag , 1973. Magyarul: A
megváltozott Egyház. Erről a könyvről a frederikstadi evangélikus püspök, Per
Lönnlng, a legnagyobb oslói újságban, az Aftenpostenben ismertetést írt.
Nagyon jellemzőek az egyes cikkekhez fűzött megjegyzései. Ezekből álljon
Itt néhány:

A bevezetésben azt írja a püspök, hogy az újítások a katolikus egyházban
egészen váratlanul jöttek. Egyetlen józan megfigyelő sem gondolta volna.
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hogy a katolikus egyház ilyen önbírálatot gyakoroljon, és hogy párbeszédet
kezdjen a többi keresztény közösséggel és a mai vi lággal. Eltún t a régi túl
zott öntudatosság, amely akadályozta a beszélgetést a többi keresztény kö
zösséggel. Külsóségekben is meglátszik a változás . A lat in mise a sok cere
móniával , amelyen a hiv ők hallgatagon vettek részt anélkül , hogy valamit is
megértettek volna , igazi közösségi istentiszteletté vált, amely az evangélikus
egyház istentiszteletét is felülmúlja világos érthetóségével.

A domonkos Ellert Dahi a katollkus egyház és a többi felekezet viszonyá 
ról ír , és azt a megjegyzést tesz i : a katolikus egyház mindinkább arra a
meggyózódésre jut, hogy tulajdonképpen több híve van, mint papíron. Az
evangélikus püspök ebben a megjegyzésben annak a lehetóségét lát ja, hogy
a katolikusok és az evangélikusok mindjobban e g y keresztény közösséget
kezdenek alkotni .

lJsszefoglalva: alkalmasnak találja a könyvet arra, hogy beszélgetést kezd
jünk egymással. Igaz, nehéz megmondani , mikor fognak a feszültségek fel
oldódni, mert - mondja - a katolikus egyháznak a pápa csalatkozhatatlan
ságának dogmája nagyon szűk határokat szabott ahhoz, hogy belássa saját
tévedéseit és más keresztény érté keket is elismerjen . A II. vatikáni zsinat
határozatai sem tudták ezt a dilemmát megoldani.

2. t973 októberében Norvégia belpolitikai életét az az érdekes esemény
lepte meg, hogy katolikus vallású országgyűlési képviseló, Lars Roar Langsiet.
vezetóje lett a parlament vallás- és közoktatásügyi bizottságának. Már az is
érdekes , hogy egy katolikus politikus képvise ló lehet a luteránus Norvégiá
ban. De elnökké választása bombaként hatott. Az Aftenposten ezt írja erról
október 19-én: . Norvégia az elsó és egyetlen luteránus államvallású ország,
ahol egy katolikus a parlament Egyházi Bizottságának az elnöke lett:

Az újság megkérdezte a luteránus egyház több kimagasló személyeségét,
mi a véleménye err ől, Mindegyik helyeslóen nyilatkozott. Dr. Kaare Stöy len
oslói püspök ezt mondta : .Mi örülünk ennek és hálásak vagyunk érte, hogy
ebben az esetben egy jó katolikusró\ van sz ó, aki biztosan lojáli s lesz az
egyházi kérdésekkel szemben : Per Voksö, az egyháztanács vezetóje eli s
meréssel nyilatkozott Langsiet személyéról. Persze furcsa helyzet, hogy a
luteránus egyház törvényeit kidolgozó bizottság egy katolikus elnökletével
működik , de ez a probléma a norvég törvényekból adódik.

3. Néhány hónap óta egy fiatal norvég luteránus orvosnó a domonkos
nővérek kolostorában él Lundenben, Oslo mellett. Dr. Eva Dahi néhány éves
orvosi gyakorlat után határozta el magát arra, hogy domonkos lesz, anélkü l.
hogy katolikussá lenne . Fel akarja hívni luteránus barátai figyeimét arra , hogy
egyházukban a kontemplatív tradíció hiányzik, ezért máshol kell keres nie ,
mert ez hozzátartozik az igazi kereszténységhez.

Helyzete egyházjogi lag nincs t isztázva, ó ezt kísérletnek tervezte. A ko
lostor vezetósége megengedte ezt a kísérletet abban a reményben. hogy a
n ővérek befogadják maguk közé, és ó is megküzd a nehézségekkel emberi és
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vallási téren . Részt vesz minden közös imán, de a szentségekhez nem [árul
hat. Kisérletével rneq akarja mutatni , milyen értelmetlen a szakadás a két
egyház között. Az Aftenposten 1973 októberében részletes beszámolót hozott
erról az érdekes kísérletról.

Szentiványi Dezsó, Oslo

NAGY JANOS PLI:BÁNOS LEVELE PAPTÁRSÁHOZ xsr NAPPAL HALÁLA ELOTT

I:nrám a csütörtök éjszakai virrasztás igen jó hatással van fiz ikailag is. A héten
komoly betegségen mentem keresztül. Hétfőn hajnalban 1/2 4·kor majdnem rneqful
ladtam . Kedden éjszaka hasonlóan rosszul voltam. A providentia divina az egyik jó
katolikus főorvost inspi rálja, hogy jó gyógyszerekkel lásson el. Ezekkel átsegít a jó
lsten kríziseken.

A csütörtök éjszakától féltem . Egyáltalán f ölébredek-e? 10 ó 40 p-kor sikerült f öl
kelnI. Rosszul éreztem magamat. De a azokott módon megkezdtem az Úr Jézus vl
gasztalását. Aki vállalta értünk a vérrel verejtékes éjszakát. Imádom Vele a Szenthá
romságot - hálálkodom - dicsőítem - engesztelern - tiszta istenszeretetemet föl .
indítom - mindent Reá bízok. A paptestvérekért könyörgök , - most főképpen .. .
/ itt egy kilépett kurzustársuk nevét említi /: lehet, hogy a fuldoklásl fájdalmat is
őérte kaptam. Szentséges Atyánkkal. Püspök Atyánkkal, vezeklő papjainkkal egye·
sülve , Feszületemmel áldást adok éjfélkor.

Lefekszem . Rákapcsolják az Erőmü reszelését. Zúg a táj . Betegen rábfzom rnaqa
mat Jézussal a Szentháromságra, megkezdem a fájdalmas rózsafüzért, egyszer elal
szom. 4 h 10 p-kor zörög az órám. Megyek át a Legszentebb elé, hangosan imád
kozom a Domine Jesu Redemptor noster-t . . .

A papi karakterben megpecsételést kaptunk Krisztussal az örök papi szövetséq
ben. A szokott módon kezdem a keresztutat Szentséges Atyánkkal, Püspökeinkkel ,
vezeklő papjainkkai . .. Hála Megváltónknak . . . Valóban lsten Fia vagy .Krlsz-
tus embersége a Logoszban nyerte nem járulékos, de álIagi fölszentelését a pap-
ságra választott ember a papszentelésben jut Krisztussal , a Pappal t itokzatos egyesü-
lésre és hasonulás ra ' Hála Konszekráclónkért - coelestia dona multiplicet . . .
Deus Pater omnipotens Igen, ezzel a kéréssel borultunk arcra a Mindenszentek
védnökségével . . . Leborulunk a Megfeszített előtt, hogya mi consummatumunk
Vele egyesülve sikerüljön.

Atváltozottan mutatom be Jézussal Áldozatunkat. Meggyógyultam? Nagy rnért ék
benl Fő, hogy tudok dolgozni!

lsten .mlnden vigasztalás Istene' (Sz. Pál) . Imádkozunk, hogy minden paptestvér
Nála keressen vigasztalást.

Mindennap sokszor találkozunk imáinkban mi élők, de elköltözött Paptestvére inkkel
is állandó kapcsolatunk van. Várom válaszodl Sokat írjál.

Testvéri szeretettel ölel

Visonta , 1974.11.15 .

LEVI:L A BRAZIL OSERDOBOL

János

Otödlk éve élek az őserdőben . Itt elfogadtunk egy óriási missz iós plébániát és ala
pltottunk egy szemináriumot, tekintettel arra, hogy 25 éves hatalmas saopaulói glmná·
zlumunk nem ad hivatást.

I. A szeminárium készen van. Már csak a kápolna hiányzik . A jó lsten mindig a
végére marad, de ha ő is úgy akarja, akkor a közeljövőben ezt ls elkezdjük . I:s ez
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lesz a szeminári um koronája. Hajóformája lesz. (Terve, mint az egész szemlnárlumé ,
házilag készült .) Neve: hit , remény, szeretet kápolnája. A hajó orrában a hit szimbo
luma, a kereszt fog világítani, az egyik oldalo n a már Santosban megvett tengeri
hajóhorgony, a másik oldalon pedig a szív fog díszelegni. A kápolna a szemináriumi
célon kívül l itu rgikus és ökumenikus központ lesz. Belső elrendezése pontosan eleget
fog tenni a legújabb liturgikus követelményeknek: a) Bevezető rész: körmenet - a
sekrestye a hajó farában lesz. b) Az Igehirdetés liturgiája : első lépcsőfok - ambó,
pulpitus. c) Az áldozat liturgiája: második lépcsőfok - oltár. d) Aldozás: harmadik
lépcsőfok - tabernákulum - a hajó orrában, a hajó kormánykerekébe lesz beépítve.
- A kápolnát a kolostor épiti, a szeminárium tulajdona lesz, de felajánljuk más ke
resztény felekezeteknek ls haszn álatra . Ilyen értelemben ez lesz Brazílla első öku
menikus temploma. - Ha már az ökumenizmusnál tartunk, megemlítem, hogya 11
felekezetű Nova Santa Rosában semmi eröt nem sajnálok a felekezeti béke érdeké
ben. Eddig már sok mindent elértem. Főleg a gimn ázium révén teljesen megszelíd itet·
tem a másfelekezetű ifjúságot. Rajtuk keresztül most már a fe l nő tt baptisták sem
látnak a katolikus papban ördögöt. Egy evangélikus vezető ember azt mondta rólam:
mióta ez a pap jött, azóta itt béke van. Az utolsó gimnáziumi évzárön öt másvallású
lelkésszel tartottam ökumenikus istentiszteletet. A környék luteránus lelkészeivel
ökumenikus gyűlést tartottunk, a bapt ista lelkészek pedig a következő vakációra
elkérték a szeminári umot lelkigyakorl atra.

Szemináriumunk ebben az évben már teljes létszá mmal működött . Volt 62 sze
mlnarls tánk. IOvvégén néhányat eltanácsol tunk, néhány önként távozott. A végzett tíz
negyed ikesből négyet engedtünk a saopaulót fe lső gimnáziumba. A szeminári umnak
nagy a becsülete. A paranai újságo k hosszasan méltatták. Mi nden látogatónak meg
mutat ják, legyen az bármilyen vallású. Elsőrendű feladata mell ett különösen a pasz
toráció ban Jelent nagy segédeszközt a környék papságának és a püspöknek. Hend
szeresen tart juk a különbözö jegyesoktatási, katekista stb . kurzusokat. Ezenkívül t öbb
ször szociális és kulturális összejövetelek szlnhelye volt , sőt az első santarosal gaz
dasági kiálIftás alkalmával nálunk voltak a fogadások.

II. Plébánia. Erősen hiszem, hogya lelkiélet nem csökkent, hanem emelkedett. (EI·
gondolkodtató, hogy a . technológlal atelzrnussal" párhuzamosan terjed az okkultiz
mus. Egy statisztika szerint a világ legelterjedtebb folyóirata a nemzetközi okkult tata
spiritiszta . Planeta" . Nemrégiben jártam egy vallásilag teljesen közömbös ember h á
zában, és a könyvespolcán láttam a Planeta összes számait . . Doktor úr olvassa a
Planétát?" - kérdeztem . Meghökkenve válaszolt : . Igen." ) Egy kis statisztika: 1972:
keresztelés 554, házasságkötés 55, áldozás 32 IDO, áttérés 5. 1973: keresztelés 613,
házasság 78, áldozás 39300, áttérés 10. A templomlátogatók száma sem kevesebb.
Itt nem szabad megfeledkeznem kedves nővéreink önfeláldozó munkájáról. Ezt gyer·
mekkorom óta Ismerem, és ezért harcoltam annyit és harcolok ma ls nővéreké rt .

Hála lsten a négy év alatt három filiába sikerült szereznem. (A püspök kérdezte:
hogyan csinálja maga ezt?) Bámulatos munkát végeznek , de ugyanakkor mindig több
munkát adnak nekünk ls . Az őserdőmaradékok eldugott, megközelíthetetlen sarkaiban
újabb és üjabb kis közösségeket fedeznek fel, ahova aztán misét kémek : látogatják
a betegeket, és utána hívják a papot hozzá; felfedezik a vadházasokat, amit utána
rendezni kell stb. Munkájuk megfi zethetetlen. Hihetetlen, hogy a mal .rnode rn" fia tal
nővérek hogyan tudnak a fiatalság nyelvé n beszéln i. Legények mennek lelkesedéssel
utánuk. (Ezt ne .eur öoat" értelemben tessék venni!) Plébániánkon Ismételten rendez
tünk Ifjúsági összejöveteleket, amelyeken több mint 500 fiú és leány sereglett össze
a környékböl. Milyen öröm ilyenkor beszélni, milyen ihlete t ad ezer szem ragyogásaI
(Mert én csak beszélek, a szervezés a nővérek munkája .. . J

Anyagi fejlődés : Sok gonddal és Izzadással felhúztuk a novasantarosal templom
falait. Pill anatnyil ag az építkezés pénz hiányában áll. Bízom a jó Istenben, hogy a
közeljövőben folytathat juk, és Santa Rosa ünnepén (aug.30) elmondhatom benne az
e ls ő misét. A közelmúlt ban befejeztük a trespassosi templomot. amely el ső t éqla-
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templomunk. Nov.23-án egy ór iás i orkán földig rombo lta Santa Ritának. legnagyobb.
de legszegényebb közösségemnek templomát. Most pajtában rnls ézem, de már el
kezdtük az építés t . és a buzgalom akkora . hogy bízom benne. hamarosan méltó temp
lomun k lesz. Osszesen 11 tem plomunk ill. kápoln ánk van a környéken . s ezenkivül
még öt helyen tanteremben misézünk.

M int gimnáziumi és fe lsőkereskedelm i iskolai igazgató . nem hagyhatom ki beszá
mo/óm ból Santa Rosa kulturáli s fejlődését scm. GImnáziumunk a világ egyik leggyen
gébb. de a környék egyik legjobb iskolája . A kultúra terén itt még tényleg őserde i ál
lapotok vannak. De a helyzet javul. Ot évvel ezel őtt az egész vidéken alig volt ok
leveles tanító . (Néhány elemit végzett inte lligensebb parasztasszonyok tanították a
gyerek eket.) A gimnáziumban az egész százkil ométeres körny éket beleszámitva egye
dü/ voltam szakképzett tanár. Ma Nova Santa Rosa elemi is kolájában már csak okI.
tan ít önök tan ítanak, és gimnáziumunkban az okI. tanárok száma négyre emelkedett
(35 % ) . •Gvorsta lpal ö" tanárképzésről van szó (i ntenziv vakációi kurzusok. 4 X 3 h ő 

nap). de ez is nagyon sokat segít . Csak fé l ő , hogy az alacsony fize tés miatt elveszít
jük öket : itt 1.20 S órabért kaptunk 197J.ban, az állam 2.s0-et fi zetett, a Colégio Santo
Américo pedig kb. ötö t. Egy jellemzö eset : mi nthogy helyettes igazgatónk is megsze
rezte az oklevelet , elhatároztam, hogy lemondok javá ra az igazgatóságról. Az volt a
válasza : sajnos nem váll alhat ja. mert a he/ybeli kis kútpurnpa-qy ár eladója lesz, s
így a jövő csak este óhajt tanítani. Eddig d él e l őtt . délután és este tanított : tehát
mint utazó több et keres. mint egy tanár, aki egész nap tan it! Egy másik eset: a
santafél vezető tanító elment magasabb fizetéssel omn i buszsofőrne k . Csak jobbmódú
parasztlányok és asszonyok maradnak meg: ezeknek az állá s mell ékkeresetet jelent.
ami az itteni patriarkál is családi rend mell ett lényeges. mert itt az asszonynak min
den f illért, háztartási célokra is . kérn ie kell férjétöl. De ez külön fejezet népem tör
ténetében ... Iskol ánk fegyelme közmondásos kezd lenni a vidéken. s ezért a szülök
szívesen hozzák Ide gyerekeiket.

IV. Végül még valamit ál talában Santa Rosáról és vidéké rő l. A mezőgazdasági

fe jl ődés ór iásI. Négy évvel ezelött a v idék nagyobb része még őserdő volt. Vidékün
ket ma talán leqjobban az 50 év e l őtti Nagyalfölddel lehetne összehasonlí tani: tanya
rendszer, tanyai iskolákkal, kis tanyaközpontok, járhatatlan utak, modern .betyárok
kal", stb . De rohamosan kertgazdasággá alakul át. Csak gondoljunk a mai gazdasági
gépesltésre. kooperat ivizmusra. az álla mi kölcsönrendszerre, és elsősorban arra. hogy
itt évenként kétszer aratnak. Vidékünket mint BrazIl ia j övendő éléskamráját emlege
t ik . Itt épül , tő l ü nk 50 km-nyire. a vil ág legnagyobb vízi villanyerőmüve: Itaipu.
3000 km' területet öntene el vízzel . három óriási gátt al (Asszuánnál nagyobb). Ezer
szónak is egy a vége: Nyugat-Parana Brazilia jövöje : mezőgazda s ág il ag (búza. szöla
bab. disznó) . iparilag és val lás il ag. Vidékü nk fogj a tápláln i a sok mill ió brazllt b úzá
jával, az Ipart vill anyerejével , és misszionáriusokat adni a poshadt brazil keresztény 
ség újj áélesztésére. Egyházmegyénkben nyolc szeminári um van; püspökünk minden
gyülésen azzal dicsekszik, hogy ez az egyetlen brazil egyházmegye. amelyben nincsen
paphiány.

Egyészség ileg nem panaszkodhatom . Jól vagyok . csak néha. egy-egy vasárnap
este , az ötöd ik rníse. a hatodik prédikáció és a tizen ötödik keresztelő, eset leg még
egy házasság és egy gumicsere után. szívem kiss é rendet lenül kali mpál. De ez sem
mi , még bírom a atrap át. Hogy csak egyet emlí tsek. a vakációban egyedül utaztam
kocs immal Sao Paul óha. és az 1100 km-es utat (95 km földút) egy nap alatt tettem
meg. Reggel hatkor indultam és négyszeri rneq ál l ással , amiko r hol én. hol k ócstm.
hol mindketten tankoltunk. pont éjfé lkor ért em be. Az omri tbuszok. váltott sof örökkel .
ugyanannyi i dő alatt tesz ik meg ezt az utat . A különbség az, hogy az omnibuszsofő

rök Itt ált alában 16-20 éves fiatal emberek. én pedig a köze ljövőben betöltöm a hat
vanadik életévemet. Egyszer voltam három napig kórházban egy .rneqrn érqesedett"
arany érrel. és egész életemben kb. egy hónapot töltöttem betegség címén ágyban.
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Ennek ellenére egyr e többet gondo lok a halálra. Úgy érzem. hogy kerülget . Ha egy.
szer váratla nul azt a hlrt kapod, hogy a Szever in is felfordult - a hirtelen halál papi
halál - , akkor ne csodálkozz rajta. ne lamentál/ál , hanem imádkozz értem

Kögl Szever in OSB
Nova Santa Rosa
85900 Toledo - Parana - Brasil

LEVELESLÁDÁNKBÖL

. a remény ellenére is rem énykedve .. . (Róm 4.18)

Papi szolgálat, papi hivatás:

Megváltottságunk jelei - minden ell enkezö tendenc iával szemben is - érvénye
sülnek, mutatkoznak, hatnak _ . . Emberek érdek nélkül is tudnak tenni jót . Milyen
jó . hogy megváltottságunk tudata bennünk papokban is fel -fel ébred és testvér i együtt·
múködésre indit : hiszen mindnyájunknak egy az Atyja. egy a F ópap-Te s tv ér (Jézus) .
és . mlndnyájunkat egy Lélek itatott át" . I:s ez a Lélek csak-csak egyengeti t itok
zatosan sok széthúzó mozzanat közepette is. hogy . egyek legyün k·. mint Jézus és az
Atya egy . hogy ebból végre megtu dja a vil ág. hogy öt az Aty a küldte . ..

Rem élem. a JÓ lsten a munkát ls imának veszi. Mondom ls neki néha szentmi sék
után: Uram. mondom a szentmisét. pedig még jobb volna aludni. mert fáradt vagyok ,
de a hivek jönnek, és Te kéred, hogy jöjjek misézni nekik . - Mostanában azt s zerét
ném a hivek lelkében elmélyít eni, hogy minden héten legalább 15 percre jöjjön össze
a család. és olvasson együtt. magyarul, Szent írást. lelki könyve t . Ha csak mind en
tizedik fogadja el a Jótanácsot. már eredményt értünk el.

Elég szép munkaköröm van. Hét filia és a városban a segédl elkészség. A filiák
ellátásában egyi k legnagyobb problém át a távo lságok leküzdése okozza, rossz aut ó
buszjárat. Motorkerékpárral szoktam menni, de téli és tavaszi idöben hasznavehetet
len . Nyáron inkább tudjuk gondozni a híveket. Csak akkor ők elfoglaltabbak. Sokszor
az lsten kegyelme. ha nem megyünk is . tartja a hitet bennük .

Hogy másokban is akad rosszakarat és téve dések . ez a tény nem szülhet bennem
senkiről sem elmarasztaló Itéletet. Igy akarja az Úr Jézus: Ne íté l jetek. Ebben az
akaratában benne van az a pazar nagylelkúség. hogy az embernek önmagára való
tekintetből nem érdemes mérlegelni , ha egyszer a jóról van szó. ilyenkor az a fon
tos , hogy önmagamba n felszabadítsam a jót. Ostobaság lenne megbénltanom egy·egy
ítélettel. Süssön az én napom ls, akánnilyen felhők is áll nak az út/ába. - Ha már
arról van sz ó, hogy egy·egy kis vílág beborult előttem. - akkor is a remé ny szolgája
vagyok , nem is a remé nyé. hanem az Úr Jézus szolgája .

Talán a papi utánpótlás ls erősebb lesz , ha elég nagy mélység tárul az ifjúság
elé ; ha megérzik az ügy nagyság át , szívesen állnak szolgálatába.

(Két megnyilatkozás egy papi kilépésrö l :) Ez ellen nincs védőoltás. egyetlen pre
ventív eszköz a nagyon szeré ny imádkozás a hüség kegyelméért. Az ember sajnos az
a teremtmény, akiben sok minden ellentétes dolog lakhat egy fedél alatt . Nagyon
sajnál om öl . de amit eddig tett . nem veszített é rté k é b ő l . Ha szeretjük és lrnád
kozunk érte . akkor lesz visszatérés .

Úgy gondolom. egy papnak kell ett . hogy lelk i , tapaszt alat i élménye i legyenek
Istenröl. Ezek nem mosódhatnak el , ezek megújulnak a lélek mélyén. akarva, nem
akarva. Igérem, hogy a jó lsten kegyelm e segitségéve l buzgóbban fogok imádkozni
és áldozatot hozni az elveszettekért és a húségesekért.

Munka és család :

Túl a fest és-mázolás . oromern • végre eljött a kar ácsony . amit lega lább olyan
izgalommal vártunk mi szül ök, mlnt népes csal ádunk. Aztán mind ig naívan remény-
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kedtem egy kis sza bad i dőbe n, de az az igazság, hogy nagyon sokszor vagyok fáradt
és kénytelen vagyok lefeküdni , s az az i dő bizony visszahozhatatlanul elmúlik, a
munka vis zont ál l. Igy van az, hogy hosszú hetek, s öt hónapok eltel nek, és csak
egy-egy csipet olvasás. hogy mégse felejtsem el a betüket. több nem telik. Ettől

viszont elég nyügös vagyok . hiszen az igényem meglenne a szeliemiekre. Azért egy
pilla natig se sal nálj ál az előbbi sir ánkozásom ért. mert tu lajdonképpe n a házirnunká
ban az a jó. hogy nem köti le az észt. és lehet gondolkodni , sok hasznos tanítást
. szívben forga tni" , mint egykor az Istenanya tette Fia tanításával.

Nekem nagyobb hősnek kelle ne lennem, mint IOdesanyámnak, éppen ötször akkorá
nak. mert az öt gyerek külön-külön mind megérdemelné tőlem. nem is beszélve az
uramról. Fegyelmezett en. é ssze r ű e n kell élni, hogy az ember a tönkrement egész
ségével ne terhelj en. hanem minél inkább szolgálni tudjo n. s nem is akárhogy. ha
nem vidáman és sugározva.

Itt is szaporodik a munka, és mindig több teher jut az egyesekre, s öt elmarad
vagy késik az elintézésben lényeges ügy. De megpróbálj uk tovább vinni .. . Lassan,
mustármag módjára van fejl ődés ls minden vonalon, és ezért hálásak vagyunk a jó
Istennek. Sok emberrel vagyunk kapcsolatban és minden életk orral. az óvodástól
egészen az öregekig. személyes éri ntkezésen keresztü l és könyvszolgálatt al - és
rejtett módon életünk áldozatával, mert kl tud ja. hogy hol érik be jóakaratú törek
vésünk az Egyház test ében . . . Ugyanakkor az ember érzi . hogy mi lyen kevés az,
amit tesz , mil yen hiányos , s öt sokszor értéktelen. Reméljük, lsten irgalmas szeretete
betakarj a emberi nyomorú ságunkat , és Krisztus Szivében beérik az emberi élet és
cselekedet .

Kántorkodom . Munkám csodaszép, és a betegség mell ett ls megkapom a hozzá
szükséges er6t - mig lsten akarja!

Errefelé j Belglumj ls nehéz, nagyon nehéz i dők járnak. De min den, minden az O
kezében van. MI csak "haszontalan szo lq ák vagyunk" . Hát csak szolgálju nk, szeres
sünk , ameddig csak tudunk. IOs valamiképpen. valami formában mindig lehet. Ki sza
klthat . mi szakíthat el az O szeretetétő l?

Hogy munkaköpenyben, gumicsizmába n szántjuk a kertet , trágyát hányunk sz ét,
vagy a saitüzemben. cukorkaüzemben dolgozunk, vagy a konyhában az éhes népnek
készit jük a meleg étel t, vagy a kórusban zsolozsmázunk, vagy lelk iolvasmá nyt vég·
zünk: mindez nem más. mint az a . íelen pi llanat" , amelyben a Barát várja az 6
barátj át . Csak a küls ö díszlet változi k. a lényeg. hogy ne mulasszuk el a találkát !
IOletünk nem magunk felé forduló önző élet , hanem Istenért és Rajta keresztü l em
bertársaink ért felajánlott áldozat, tehát boldog . örvendező élet . (Trappista apáca)

Elégedett lehetek életem eredményeivel. ha nem is a saját teljesítményemmel.
Hálát adhatok, hogy ennyit is tudok produkál ni. Nekem kicsiben kell valahogy
ugyanazt tennem. amit a nagyok nagyban. Ha nem teszem, akkor bizonyos talentumok.
kal maradok adós. ha meg tovább csinálom, mindig érezhetem mérhetetlen kIcsIny
ségemet. Azt hiszem, hogy amíg erőmből és l eh etöség e imbő l telik, addig mégis csak
az utóbb it kell tennem. - Ú , micsoda árat kell az ún. eredményekért fizet ni ön
magunkban! Ki tudja . mennyi dobáltatás, morzsolódás gyötrelme csapódik le egy·egy
halk , észrevét len mozdulatb an. Milyen összetevökböl rakódik össze egy te rmészetes
nek vett megnyil atkozás. Ki tudná ezt megmondani? Azt hiszem az sem, aki végig
megy a láthatatl an, vagy éppen látványos fejlődésen . Nagyon tudok örülni a kedves
szónak, az együttérzés minden kis jeiének. amikor valaki el tud fogadni a fejlettség i
fokommal együtt, amikor nem olyat vár tőlem . ami tőlem telj esen idegen. vagy még
nem egészen a sajátom. Természetesen én ls igyekszem olyanná alakulni . amil yennek
lennem kell ahhoz, hogy az embereknek adni tud jak valamit.

Megpróbáltatások

Békével hordom, amit lsten kiszabott . Az sem volna nagyképüség talán, ha azt
irnám: örömmel és szeretettel.
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Imával s egy beteges ember apró áldozatainak felajánlásával óhajtok csatlakozn i
a lelkeket mentö munkához. Legyen velünk Az. akiért élünk és vagyunk!

Tessék elh inni . ha nem kapaszkodnék a Szúzanyába. ha nem lmádkoznám naponta
a rózsafűz ért . már megzavarodtam volna. (19 éves fiát elvesztett édesanya)

KInába k ész ült em. és a jó lsten fekvő tolókocsiba tett. 71 éves voltam januárban.
de most már el tudok menni a kápolnankba. és ott Imádkozni az Anyaszentegyházért .
különösen a magyar egyházért. Szeretn ék én ls szolgálatot tenn i. de semmi mással
nem tudok. csak az én gyarló lmálmrnal , áldozatalmrnal, szenvedései mmel . (Gerinc·
sorvadásos nővér)

Nagyon jó érzés a vív ödésok közepette olvasni mások vallomását Oróla. Jól esett
észrevenni. hogy mások ls vivódnak. Jól esett azt mondani önmagamnak: Te nem
vagy elveszve! Te akarod a jót! Elbuksz? Hát persze. hiszen ember vagy. Kezdd újra !
(Fiatalember)

Jó ez igy. ahogy van. Néha még a legszükségesebb is hiányzik . de valahogy mln
dig megoldódnak a dolgok. és arra gondolok . vannak nálam még szegényebbek ls .
Hazafelé tartunk. kevesebb a málha. könnyebben utazunk. Odaát minden pótolva lesz.
(Nyugdi jas)

Az frásomon a kezem remegése látsz ik . Az idegrostok mentek tönkre. amin
segftenl nem lehet. Ez már 13 éve tart és csak fokozódik. A kézírás már nem meqv.
a kézi varrás sem. No de ezeket géppel is el lehet végeznI. Nem tudok továbbá tel l
pohárral koccintani sem. de csak a llkörös pohárral nem. a boros. az megyl Annak
van súlya! Valaki azt mondta erre a panaszomra: no de azért ha leltároz. még sok
mindene megvan. Hát ez igaz. és azért hálás is vagyok .

73 éves vagyok. Sok problémám nincs az öregedésemmel szemben. mert tudom .
hogy az én jó mennyei Atyám kezében vagyok. Az öregedé s áldozati kereké t ls
mindig kell kennI. Tudom magamról.

Halál:

(Beszámoló E i ch g rabenbő l. Kurfls Margit ferences missz ionár ius nővér haláláról :)
Megérke zett már az örök hazába a mi jÓ Margit nővérünk ls. Nem lehetett volna

kIvánni sem szebb halált . mint az övé. Igazán jutalma volt példás szerzetesi életének .
Mindig önfeláldozó. magát odaadó (a kertben és konyhában dolgozott) . másoknak
örömöt szerzö, saját magáról elfeledkező. türe lmes és alázatos lélek volt. Betegségé·
ben pedig Igazán türe lmes bárány. Borzalmas rákbetegségében - amelynek t üdöre
való áttevődése okozta halálát - sose panaszkodott vagy jajgatott. Egyszer . amikor
kérdeztem tőle. hol vannak fájdalmai. bevallotta. hogy . ml ndenütt" . Nem ls félt a ha
láltól. és amikor arról volt szö, hogy vi rrasztani fognak mellette. nem tal álta szük
ségesnek. mondván: .ha meghalok. akkor a jó Istenn él fogok fel ébrednl " . Utolsó éj·
szakáján egy óra felé mondta egész nyugodtan a mellette virras ztó nővérnek : .singen.
slnqen!" Két strófa után. majdnem vezényszóval : . es Ist genug! beten! " Közben el
[ött a főnöknő. a helyettese és az ápolönö. és imádkozták a haldoklók Imáját . azután
pedig a fájdalmas rózsafúzért. A harmadik szakasznál lassabb lett a lélegzése. és
megállt. Egészen végig eszméletén él volt. de csodálatosan nyugodt. Halála után olyan
szép lett. hogy nem győztem gyönyörködni benne. Fényképeket is csin áltak róla.
hogy testvéreinek elküldhessék. Igy tehát elvesz/tettük honf itársaink legjobb ikát .
azonban házi lelkészünk mondta a szentbeszédében. hogy most imádkozhatunk hozzá.
Sőt minthogy éppen vasárnap volt és elég sok nép gyúlt össze a szentmís ére . rneq
kérte főnöknő anyánkat. hogy mondja el mikrofonon át a szentbeszéd előtt a mi
nővérünk szent halálát.

Most múlt két éve. hogy apaptestvérem meghalt . Ott volt am a s írj ánál. Aldja
meg a jó lsten a porát ls . Csupa szeretet volt. Halála után ls érzem. hogy igazgat ja
a dolgaimat . Mily en jó lesz egyszer majd találkozn i a szerette inkkel! Milyen boldoq
ság lesz az!
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KÖNYVSZEMLE

G e I s t I i c h e S c h r i f t I e s u n g . Erlaute rungen zum Alten Testamen t. (A szent
irásk ommentárok ószöv etségi része .) Patmos Verlag Düsseldorf 1969. Eddig 6 kötet.

A II. Vat ik áni Zsina t megnyitására jel ent meg ennek fi lelkiolvasásra szánt kom.
mentárnak el ső újszövetség i kötete . A zsinati aty ák bibl ikus lelkesed ése átte rjedt a
szerz ökre is : mire a kinyilatkoztatásról szóló konstitúciót három év múlva meqer ösf
tették , a terv ezett 28 kötetnek a fele készen áll t. Ez a sik er fölb átor itotta akiadót ,
hogy az újs zövetségi sorozat után egy ószövetség it is inditson. Megi nt két német
exegéta, egy keletnémet és egy nyugatnémet vállalkozott a sorozat szerkes ztésére:
Hans Lubsczyk oratoriánus Erfurtb ól. aki nek f ől eg fi bibl iai teoló gia vizsgálatában
vannak érdeme i, és Hermann Eising , a münsterl egyetem ószövets égi professzora, a
formatörténetnek és Palesztina archeológiájának szakembere . Eddig összesen 6 kötet
jelent meg. Az újszövetségi sorozattal szemben, amely az öss zes könyveket magya.
rázza, az ószövetségi rész válogatást végez. Az eddig i kötetek bizonyít ják, hogy a
válogatás jó szempontok szerint sik er ült. A legnagyobb súlyt te rmészetesen a prö
fétákra helyezik. bár elsőnek Jób könyvének a kommentárja jelent meg .

Ez az ószövetségi sorozat is a Zsinat szellemében Indult. Az lsten népének foly·
tonoss ága az ószövetségi I z rae l bő l át az Egyházba, a hit mint személyes döntés és
ugyanakkor közösségi j ellegű megnyilvánulás . és a zsinat egyéb hangsúlya nagyon
Indokolt tá tették.

Az eddigi kötetek is mutatják , hogyamagyarázatban a holisztikus törekvés (= az
üdvösség t itkainak átfogó látása) jellemzi a szerzőket. Az Izrael történetébe ágyazott
konnagyarázaton túl kiemelik a Krisztus mint beteljesedés felé tartó Irányt, a Krlsz
tus ti tkában re jl ő te ljes igazságot (DV 24).

Jób könyve a bölcsességi irodalomhoz tartozik. A többi öt kötet a . jeruzsáleml
prófét ákat" kommentálja . A két nagy próféta, lza iás és Jeremi ás 2·2 kötetet kapott.
visz ont a 3 kis pró fétát, Zefanját (Szofoniást) , Náhumot és Habakukot Adalbert Peter
egy kötetbe foglalja össze. lJsszehasonlítottam egy kicsit lzaiás és Jeremiás elem
zését . Főleg az indulást. Minden próféta isteni megh ivással igazolja küldetését . Ez a
pecsétje hiv atásának . A próféták királya a jeruzsálemi templomban kapott egy mély
élményű látomást. és itt azonnal , készséggel felajánlkozik : . Itt vagyok én, en·
gem k üldjl" Jer emiás több szakaszban kapja meghívását, és először vonakodik. Két
próféta, két egyéniség, két különböző élettörténet. De egy a hivatás: életük lsten
és ember találkozásának színterévé lesz. Jeremiásra annyi ra ránehezedik rneq
blzat ása, hogy lelkében megrendül, kételyek ébrednek benne önma gát és népe sorsát
Illetően.

A két szerző különböző módon közelIti meg a próféta személyét és hivatását.
A münsteri Eising ( lzaiás) sokat reflektál az újszövetségre . a régi exeget lkai elv
szer int: quod in vetere Testamento latet, in novo patet . Magy arázata tele van evan
géliumi és szentp álí hivatkozásokkal. - Negyedszázaddal fiatalabb trieri kollégája ,
Ernst Haag, inkább csak az ószövetségi próféták párhuzamos helyeivel világitja meg
hősének szarep ét . Eisin gnek talán át fogóbb a látása: Haag nagyobb gonddal, t ört énel
ml és te ológiai téren behatóbban magyarázza a szövegb en fölmerülő problémákat
(pl. : mit jelent az, hogy lsten valakit .forrn ál". . Ismer" . . meqszentel" j . Gondolom
akik rltk ábban nyú lnak az ószövetséghez, az ő fej tegetéseit jobban megértik és többet
merftenek belőle. De mind a két kommentátorra áll : Igen lelkiismeretes munkát vég·
zett. Nemcsak azzal, hogy nagy erudlcl öval fest ik a történelmi hátteret. gondosan
elemzik a prófétai üzenetet . hanem főleg azzal. hogy rámutatnak : Jahve az egész
világhoz szöl, az ószöv etségnek a mal emberhez is van szava: ma is változatlanul
lst en Igéje. ésped ig sugalmazott Igéje. amely . nem tér vis sza Istenhez anélkül, hogy
meg ne te rmé kenyíte n é" mindazokat. akik olvassák (vö. Iz 55,10-11).
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lzaiás másod ik kötetét (Deut ero· és Trtto-Izai ást] más szerz ö. Hans Lubsczyk
kommentált a. Ebben te rmészet esen részletesen elemz i az Ebed Jahve (Jahve Szolqá
ja) 4 énekét . Azt a felfogást vall ja. hogy ezek a részek nem magátó l a prófétától
származnak. hanem tanítványai alkalmazzák rá. szenv edéseit és halálá t min t engesz
te lő szenvedést érte lmezv e. Ez a kérd és az l zaiás-exegézis egyik legvita tottabb prob
lémája . igazi .c rux exeqetarurn" . Ha valak ire el i degenítőleg hatna a túlságosan emberi
nek látszó megold ás, azt megvigasztalh atj a Lubsczyk végső következtetése : . Deutero
lzaiás szenvedésében és halálában oly mértékben Krisztus el ők épe , mint egyetlen más
próf étasor s sem '. Ez pedig ismét nem más . min t a Dei Verbum konstitúció gondo 
lata: a próféta nemcsak szavaival . hanem egész életével is . jövendöl" . Illetőleg szlm
boliz ál.

IO rdeklődéssel várjuk a soroz at további köt ete it.
O.M.

J. Kramer: H o g y a n o I v a s s u k a S z e n t í r á s t? OMC Bécs 1973. 78 o.

A Zsinat sür gette: vegyék kézbe a hivók is a Szentirást , és táplálják vel e lelki
életüket. erős ftsék magukat az IOl et Igéjével. Nem kis büszkeséggel állapíthatjuk
meg. hogya maroknyi magyarság 1945 óta hat szentíráskiadást hozott létre (bele
értv e a sajtó ala tt levó tel jes ford ítást is) . De gyakor i a panasz: , Hogyan érthetném .
ha nincs . aki megma gyarázza nekem?' (Csel 8.31)

Az Opus Mystici Corpor is bécs i könyvkiadó két új kiadvá nya ebben lesz nagy
segítségünkre. Jacob Kremer bécsi biblikus professzor kis könyve éppen olyan el ö
adásokból született. amelyek bátorítják a híveket, hogy egym ással. főleg a csa ládban
olvassák és megbeszél jék. vagy saját hasznuk ra. elm élk edve olvassák a Szentitást. A
hat feje zet cime elárulja. milyen hasznos és sokoldalú el igazítót talá lunk a könyveos
kében: A szentírásolvasás alapel vei.· Törekvések a Szentírás korszerü tanulm ányo
zására. - A Szent írás a modern bib li atudomány tükrében. · Az Evangélium igazsága. · Az
Egyházról és a sugalmazásról szóló tanok jelentősége a modern evangéliumkutatás
számára. . A bibli aolv asás manaps ág.

A könyv nagy érdeme. hogy megismertet a modern bibliakritika módszereivel . ami
seqlthet , hogy jobban megérthessük az evangél iumok fejl ődéstörténetét . Jézus erede ti
igehi rdetését és annak kibontakozását az ósegyházban. A , jézusi szavak' és . Kr lsztu s
Urunk szavai ' ( ,ipsissima verba ') megkülönböztetéssel kapcso latba n irja a szerző :

.Ennek a megkülönböztetésnek sem személyes magatartásunk . sem az Egyház Igehlr.
detése és hitoktatása szempontjából nincs j elentősége. mert hitbeli meggyőződésünk

a Bibl ia insp ir ált vol táról azt mondja , hogy a Szentfrás lsten szava. és az evangéliu
mok Jézus eredet i . meg nem hamisított örömhírét tartalmazzák abban a formában .
amint az reánk maradt' (60) .

Külön kiemelendő a könyvnek a német eredetitól elt ér ő igen részletes irodalmi
tájékoztatója . amely 12 csoportra tagozódik. és gyakorlat i használhatósága abban
rejlik . hogy külön csoporto sít ja a tud ományos érdekü, és kül ön a széle sebb olvasó
közönségnek szánt könyveket .

Slaek K.. Moulton H. K.. Avary M. • Thom son 1.: K i s k o m m e n t á r a z Ú J 
s z Ö vet s é g h e z . OMC Bécs 1973. 282 o.

•Négy bibli kus szakemb er munkáját kapjuk itt egy kötetbe foglalva . Rövid . közért
het ö. könnyen kezelhetó segédeszközül sz áriták az újszövetség i Szentírás rneq ért és é
hez. áte lmélkedéséhez. A tárgyalás tudományos alapossága. a korszer ü, közvetle n.
é l e t í zű előadás . a sorokbó l áradó szeretet és áhítat az l sten szava Iránt hathatósan
segíti az ol vas ót. hogy érdeklódésse l és vonzód ással forduljon a Könyvek Könyve
felé. jobb an megis mer je a benne megnyilatkozó Urat és életével kövesse öt."

Szándékosan ismételem it t aKiskommentár fedólapján olvasható összefoglalást.
Jobban. szebben a könyv értékét i lyen röviden elmondani nem lehetne. Az ismer-
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tetésben inkább arra hivom fe l a f igyelmet, ami új és meglepően hatékon y, életet adó
lehet a Biblia elmélkedő olvasásánál. ha a Kiskommentár szellemében tesszük azt .

1) Az Üjszövetség egy·egy könyvének f o I y a m a t o s olvasása ill. újrao lvasása
a belépő a könyv és a benne megnyilatkozó Ige megértéséhez. Hányszor tanultunk
és olvastunk idézeteket. kerestünk össze egy·egy tételt bizony ító hely eket? I:s lassan
az erdő elvesze tt, és fák meg bokrok tüntek csak szemünkb e ... Egészen más az
összkép , amit az evangéliumok, vagy Sz. Pál foly amatos ol vasása ad. PI. egészen
másképp igazolja Jézus is tenségét, mint a gyér számú bizonyító textus . Ezért szor
galmazza most az Egyház annyira a Szent irás fo lyamatos olv asását a liturgiában is .

A szenők előbb megadják egy·egy evangel ista és evangélium portréj át. megadj ák
az összk épet . Ezután vesz ik végig a szöveget. A rövid tár gyalás során is meglepő

új dolgokat mondanak . Gondolok itt pl. arra, amit Lukács . szelíd és irgalmas ' evan
gél iuma olyan komolyan és élets zerü igényess éggel követel , vagy ami t a sokszor
. csod ákat halmozónak, rondszert elennek" titulált Má rk alapos. terv szerü fel ép ít és ér ől

hallunk.
2) Az életben két lábbal benn álló modern ember tanulja meg úgy olvasni a

Bibl iát is, mint ahogy a kultúra ter mékeit elsajátf t ja: végigo lvass a a regényt , végig·
nézi a darabot vagy fil met, végighallgatja a hangversenyt , és azután összegezi benyo
másait. meggondolja , mit adott ez nek i, és ígyalka lmazza életé re . I:ppen így lesz a
Bibli a egy·egy része , tanítása, mondanivalója életet adó elem az elmélkedő ember
részére. Maj d akkor megtaláljuk - mint a szerz ök Ismételten rámutatnak egészen
modern megfelelésekre, még kife jezéseikben is - , mit mond nekem ma ez az evan
gelista , ez a jelenet. Megértjük azt is , hogyan lett annyira nyel vformáló erő a Biblia ,
miért van annyi közmondásu nkban , sokszo r sajátos népi kitételeinkben biblikus alap.

A Kiskommentár nyelve lesz - mint az eredeti angolban is így van - az egyik
csábító tényező, hogy egyszer k ézbev éve. ne tudjuk könnyen letenn i . A fordul atos ,
érdekes stí lus , mi nt egy·egy csepp m éz. r ákapat. hogy a mézes bödönt is rneqkeres
sük : .Tolle , lege '- vedd és olvasd!' I:s akkor majd rájövünk , hogy Igaz a költő szava:
. Ez a könyv a könyvek könyve - lsten Lelke lebeg benne' (Gárdonyi Géza).

Békési István

Kele Pá! · Bán Endre: T a I á I k o z á s I s t e n n e I K r i s z t u s b a n . Elmélkedések
az imáról és a lelkiéletr ől. Szent István Társulat, Bp. 1973, 222 o.

Két lelkipásztor, az egyi k plébá nos , a másik káplán , arra válla lkozott. hogy eleven
lelk ipásztori tapasztalatai alapján új stílusban vezessen be az lmaéletbe és a lelki
élet teo!ógiájába. Megmutatják, miként találkozhat a mai keresztény . éspedig a magyar
mában é lő hivő Istennel Jézus Krisztusban . - Az első rész (Elmélkedések az Imáró l)
tíz elm élkedése Kele Pál munkája . A szenő ismeri a klasszikus és a modem lelki
irod almat , ugyanakkor az újabb nemzedék gondolkodását is . illusztrációként szeren
csésen felhasználja a magyar költők istenélményét. - A második , hosszabb rész
(Elmélkedések a lelkiéletről) Dr . Bán Endre írása. . Ez a könyv - olv assuk Bán beve
zetőjében - nem akar tudományos útmutató lenni az lsten körüli problémák ütv esz
t ől ében . hiszen Ilyen jell egü könyvek rende lkezésére áll nak a magyar olvasónak. Ez a
könyv az emberi élmények útján próbálja a vall ásos embert közelebb segíteni lsten
hez. Keresi azokat az érz éseket . belső világunknak azokat a rezdüléseit, melyeke t
mindnyájan jől ismerünk. s melyek elvezetnek Istenhez' . Bán Endre a klasszikus
felosztás alapján három szakaszra tagolja az Istenhez vezető utat : a t isztulás. a mes
vi lágosodás és az egyes ülés útsza kaszára. A három fejez et elmélkedései ebbe a klasz
szikus kere tbe illeszkednek be. de újszerü gondolatokkal és új st ílussal tal álkozunk
ezeken a lapokon, főleg a második és a harmadik fejeze tben. Ogyes megoldásnak tü
nlk a . dramat lzá lás " : Póter és Zoltá n beszélgetése a különböző lelki és teológia i
ké rdésekrő l. Ha Igy néha nem is eléggé szigorú a teológia i gondolatfüzés, élénk és
é l e ts ze r ű a vall ási problémák elem zése.
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Kele Pál és Bán Endre közös könyvéhez Dr . Cserháti József pécsi megyéspüspök
írt előszót. Vele együtt azt kfvánjuk. hogy . e kis könyv is járuljon hozzá ahhoz, hogy
a lelki élet forrásait a II. Vat ikáni Zsinat szell emében tudjuk új ra fel tárn l , és a ma
őszi ntébb keresztény magatartás és az újra megváltó életalakitás é lővize l t rnerít
hessük be l őlü k· .

Sz. F.

Radó Polikárp: A m e g ú J u I ó I s t e n t I s z t e I e t . Eccles ia, Budapest , 1973, 244 o.

A lIturgia tudomány egyik legkiválóbb magyar szaktudósa és apostola, az előszóban
olvasható vallomása szerlnt. .am ikor a helys zinen szem- és fü lta núja lehetett a zsinat
mindent megújftó munkájá nak, lelkében kibon takoztak a litu rgia fejl ődésében lej át
szódó múlt , je len és jövő körvo nalai : hivatásbeli feladatának érezte, hogy könyvben
tárja a magyar ol vasóközönség elé ennek a csodálatos folyamatn ak az útját. Az
utolsó vacso ra terméből Indult el ez az út , és napja inkon keresztül vezet lsten bol 
dogltó szfnelátására." - A köte t hat fejezet re oszlik . Véleményünk szerint tulajdon.
képpen két olyan részből áll, amelyek tém álukkal. módszerükkel . talán keletkezésük
körülményeive i is el té rne k egymástól. Az első öt fejezet , a könyv el ső része , a lat in
li tu rgia tö rténetét vázolja fe l. Radó professzor az e l őszóban megemlíti, hogy müve
lassanként alakult kl a Hittudományi Akadémián tartott előadása i során: ez a célzás
nyil ván olyan lltu rglatőrténetl e lőadásokra vonatko zik , amelye kbő l a könyv első része
lett. ot fejezet egymásután felvonulta tja az ősegyház l lturql ál át, azután az aranykor,
a köz épkor , az újkor és végül a XX. század Istenti szteletét . ~Ivezetes elbeszélés.
plasztik us jellemzés. számos példa teszi elevenné a li turgikus élet szépség eit, alaku
lásalt, fon áksáqatt, visszaé lései t . A XX. századot tárgyaló fe jezetben némi arány tal an
ságot véltünk felfedezni : mintha a li tu rgik us mozgalom a hivatalos római Inté zkedések
Isme rte té se melle tt nem kapta volna meg a neki kijáró méltatást . - A kötet hatod ik
feje zete, második része, oldalszámban ls majdnem a fel e, az Istenti szteletnek a zsl
natt al megi ndul t általános megújhod ását mutatja be. Ez a rész főleg vagy talán
teljes egészében olyan tanulmányok gyüJteménye, amel yeket az utóbbi évek során
a szerzö magyar egyházi lapokban tett közzé. Olvasás közben eleinte zavarónak tűnt,

hogy a liturglareform t íz éwel eze lőtti fázisait akkori , részben már túlhaladott szem
pontok szerint látjuk felvonu lni : de aztán egy re élvezetesebbnek és tanulságosabb
nak ta láltuk, hogy új ra végigél jük az e l ső népnyelv en mondott szentm isét , a szentek
tró nfos ztásának hamisan kiélezett szenzációját, a két szín alatti áldozás fokozatos
térhódítását stb . - Azoknak, akik a már aIIg látó szerz ö helyett a kötetet sajtó alá
rendezték, szemük re lehet vetn i. hogy nem végeztek sokkal gondosabb munkát : nem
csak a fogalmazás pontatlanságaira és a stí lushibákra nem vigyáztak, hanem pl. fél 
benmaradt körmond atok at ls lenyomatt ak. - Úgy gondoljuk, Páter Radó Polikárp 11
turgiatörténete alapvető fontosságú munka a katolikus magyar irodalomb an: el ső

sorban a mal magyar papságnak lehet szinte felbecsülh etet len hasznára. A történe
lem Iskolájá ban megtanít arra, hogy az utóbbi négy évszázadban kijegecesed ett li
tur gikus fo rmákat viszonylagos értékük szer int nézzük , tudjunk tő l ü k elszakadni , és
hogy megszeressük , magunkévá tegyük - a legtel jesebb hlthüség és egyházhüség
szell emében. fegye lmezette n és okosan, lelkiél et i és lelkipásztori buzgóságtóllndltv a
- a megújíto tt li turgia bőséges gazdagságát, szabadságot, őszinte hitelességet , kö
zösségi szellemet teremtő légkörét . Befejezésül hadd idézzük a könyv néhány rnon
datát : . Ma már ross z álom nak hat az elmúlt 400 esztendő tobzódó rubrlclzmusának
megkötöttsége . .. Az új vat ikáni rl tusb an ez tel jességgel megvált ozott: válogatni
lehet imádságokban, olvasmányokban. ünnepekben. misékben; a li turgikus gesztusok
pedig a lehető legnagyobb mértékben hagynak tág te ret az egyéni fe lfogás és áhitat
ki fejezésére . . . A lat in fal örök időkre l edőlt, és valósággá lett , hogya liturgia és
benne a bibli a kincsestára mi nden nép előtt kit árja kapuját. Nemcsak a kultúrn épek
nek a nyelvein. A fejlődésben lévő, újonnan alakuló népek is saját nyelv ükön vesz
nek cselekvő részt a liturgiában, és hall gatj ák az lsten Igéjét . Az egységet viszont
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biztositja a szent szövegek azonossága, az ünnepek és a ritusok egyező vol ta. ha
csekély népi el té réseke t leszámítun k. Az Egyház immár valóban katolikus, azaz egye
temes lett , és ennek a katolici tásnak kri sztusi szell eme forrasztja eggyé békesség.
ben a vilá g nemzetett " (208-209).

Nagy Ferenc

Mandel . Karl Herb ert · Mandel. Anita · Stadter, Ernst: E h e v o r b e r e i t u n g u n d
J u n g e E h e (Házassági előkészület és a házasság első ideje ) . Psychologische
Oberl egungen. Verl ag J. PfelHer, München 1972, 115 o.

A sze rzőknek a M ünchen-Frets lnq -í egyházmegye tanulmányi napján tart ott e lő.

adásait tartal mazza ez az értékes Indításokat nyújtó zsebkö nyv . (M andelék pszicho
lóqus-házasp ár. Stadter teo lógus, f iloz óf iatanár .) Az első két fejeze t a házasságra való
közvetl en felkészülés ide jével. módjával , lélektani el őfel téte l e ivei foglalkozik. Ennek
célja kettős : egyrészt a házasságra alkalmas. összeilló pároknak segítséget nyújtani,
másrészt rcsszul egymás hoz i llő párokat sz étv álásra biz tat nl. Ebből adódik az i dő.

pont: a végleges párválaszt ás, de mindenképpen az eljegyzés e l őtt. lélektanilag leg
kedvezőtlenebb idő a házasságot megelóző hetek: ez szinte vál ságperió dus. amelyet
lappangó fél elmek jellemeznek. Ennek oka a csal ádtól. a magános élettől való elszaka.
d ás , önmaguk végl eges leköt ésének tudata , kételyek, aggályok a választás helyessége,
a felmerült ellentétek, nehézségek miatt. A végleges döntéshez hosszú. beható is.
meretség szükséges, a partner megismerése a legkü lönbözőbb szituáció kban. A nyu
gaton elterjedt ún. . jegy esi napokkal" (hétvégekkel ) kapcsolat ban minél kevesebb
és rövidebb előadást ajánl a szerz ö, kis létsz ámot . és nem annyira elméleti tudás
nyújtását, mint inkább tapasztalási és begyakorl ási lehetőséget, hogya párok maguk
szokjanak a . problémaoldó be s z élqe t éshez" .

A 3. fe jezet a házasságra való képess ég néhány lél ektani oldalára mutat rá. Elö
feltétel a szerelem .i rracionáll s szlkr ája", ez a gyújtó Indítás. Főbb feltételek: Ne
mindent a partnertő l várjunk; fogadjuk el őt úgy. amint van ; erő l tetés nélkül rnoz
dítsuk elő fejl ödés ét: fogadjuk el saját kudarcainkat st b. Fel kell tenni a kérdést :
vajon partn erem, így . amin t látom . a legfontosabb ernber-e az életemben? Fontos az
erős erotikus vonzódás . J elentős a személyiség kialakulása, a képesség önálló ,
felelős cselekvésre.

Két fejezet szól az egymással való beszélg etés megtanulásáról. A kommun ikációs
teráp iának fő gondo lata az, hogy az emberi kapcsolatok kibernet ikus rendszerhez
hasonl óan fun kc ionálnak, nem pedig a klass zikus f izika ok-okozat logi kája szerint.
Példa erre a termosztát , amelynek révén a kályha és a szobahőmérsék let egymással
kölcsönhatásban vannak , egymást meghatárouák. Gyakorlati eset : zsémbes feleség
és passzív, visszahúzódó férj : .Az ért zsémbeskedem, mert mindig vissz ahúzódsz:
.Azért húzódom vissza, mert állandóan zs ört öl ödsz. " Itt cél talan keresn i, ki a hibás :
egymás hibájáért köl csönösen felelősek. s ha ezt felismerik, közös jóakarattal kl
kapcsolhati ák. - A . Mandel ezután egy külön fejezetben sémák at nyújt a partneri
beszélgetés begyakorlására.

Két további fejezet a partnerválasztás problémájával fogla lkoz ik , egy ped ig a nő

önkifejtésével . önérvényes itésével. amihez épp oly joga van, mint a férfinak . Rész
letesen olva shatunk arról. hogy az ún. .h áztart ásbelt" feleség hogyan érvényesülhet
a családon belüli önálló. felelős hatáskörben, mellékfogl alkozás, saját önáll ó élet
keret (pl. külön szoba) stb . révén . Igen érdekesek Itt az első gyermek várásával
kapcsolatos pozitív és negatIv Indftékok. Külön fejezet szól a sz ülökhöz, valamint az
any óshoz-ap óshoz való viszonyról. Jelentős a szexuális partnerséggel foglalkozó feje 
zet. Ennek helyes alakulása két döntő tényezőtől függ: egyrészt a helyes önismeret
től, másrészt a kapcsolat egészétő l , annak összes vonatkozásaiban . Ez utóbb it a
férfiak kevésbé értik . Az erotikus vonzódás elengedh etetlen házassági el őfeltétel,

de ez megáll apitható a partnerrai kapcsolatos fantáziaképekbőI. a gyengéd ölelések
kapcsán támadt érzelmekből. Téves tehát Mandel szerint a házasság előtt i tel jes
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kapcsolat kipróbálásának szükségességét valló nézet. A döntó ezen a sikon is az
álla ndó dialógus.

A könyvet Stadter papokhoz szóló pasztorálpszichológiai és -teol óqiai meggondo
lásal zárj ák. Hogyan ért hetünk sz öt oly an házasulandókkal , akik csak karácsonykor
látj ák belülról a templomot, és nincs antenná]uk vallás i kérdés ekre? Alaptétele : Az
élet maga belenyúlik a teol ógia problémái ba. M inden föld i Te révén az örök Te-vel
kerülünk kapcsolatba. (Vö. 1Jn 4,20; Mt 25.) A házasság banális hétköznapjainak is
metafizika i-teológiai von atkozása van, még ha ez nem is tudatos az emberekben
(fides implIci ta) . I::ppen a papnak kell az ebbe vetett hitet képv iselnie , A szerz ö
meggyózódése, hogy puszta horizontalIzmus végeredményben nem is létezik , mert
az emb er sohasem vonhatja kl magát a vert ikál is vona tkozásból : minden vi lági
problémájában negativ vagy pozi tiv módon állást foglal Ist ennel szemben . Több példát
hoz fel arra. hogyan élheti meg az ember a kegyelem-szabadság problematikáját a
partnerkapcsolatb an ( ,ha ó nem tesz lépést felém , én sem közelíthetem meg') . az
ördög létezését a gyülöletben stb. I::rdekes . hogy nem tesz emlí tést az istenszeretet
megérzéséról a szerelem élményén kere sztül, ami a francia jegyespasztoráci ónak
évtizedes tapaszt alata (v ö. Szolgálat 4.72k) . - Ha tehát a pap belátja, hogy a házas
ság és egyáltalán az élet mind ennap i mozzanatai teológ iai lag [elent ösek. akkor épp
a hétköznapok , az élet és nem a teol ógia nyelvén kell hogy megszólítsa a házasulan
dókat. I::s mivel a . leadott" üzenet nem okvetlenül .I e lvett" üzenet is, állandóan
kérdésekkel kell megb izonyosodnia . vajon megértették-e , J e l ent ő s , hogy a kommuni
kációba val ó begyakorlás még a tanulás éveiben megkezdödjék . nem pedig akkor,
amikor már az emberek elé lépü nk. A papnak sohasem lesz feladata. hogy mint
pszichológus lépjen fel a házasulandókkal szemben. v iszont akarva -nema karv a bi
zonyos értelemben modellként áll a hlvó közösség el ött, O .az lsten névjegye· • és
ha kudarcot vall a kommunikációban . akkor akadá lyké nt áll lst en és az emberek
közé . Stadter végsó megállapitása szerint az információk túlnyomó része - egyesek
szer int 90 %-a nem beszéd útján cserélódik kl . hanem a benyomások. a hatás révén ,
I::ppen ezért kell a papnak fi nom érzéke t kif ejlesztenie e folyamatok iránt.

Dr , Török Jenó

Az európai magyar papi lelkigyakorlat módosltott dátuma:
aug , 20-án estétól 24·én délig

Színhelye: Innsbruck , Haus der Begegnung
Jelent kezés Marosi Lászlónál. A-9800 Spittal /Drau , Kapellengasse 15

Otnapos magyar lelkigyakorlat nóvérek számá ra
aug. 23-án estétól 29-én reg gelig és aug. 31 - szept, 6-ig

az Isteni Megváltóról nev . nóvérek linzi Szent Margit Otthonában
Vezet i P. Weissmahr Béla SJ. München • Részvételi díj 750 öS ill, 100 DM

I::rdeklódni és jelentkezni lehet az intézet vezet öl énél:
Sr . Provinzoberin , St . Margit-Heim, Senefelderstr. 6. A-4020 Linz

Már iacelli zarándok lat : szept. 14/ 15.
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HALOTTAINK

P. Erdélyi István SJ 1973.jan.11-én Gyergyószentmiklóson (87,48,65)
Nagy András SJ 1973.jan.11-én Gyergyóremetén (73,47)
Takács Gábor OFM Youngstown, USA, 19j73.dec.29-én (77,61,54)
Dr. Vig Árp ád ny. esperespl. 1974.jan.6-án. Törtelen temették (70)
Jakab András, a detroiti (USA) Sz. Kereszt egyházközség plébánosa febr. 1-én
Nagy Balázs szentszéki bíró , h. esperes febr.3-án. Gyöngyöstarjánon temették

(63,38)
Sándor Dénes ferences Nagyváradon febr.5-én (65,48,41)
Gellér József ságvári plébános febr.6-án Székesfehérvárott (63,33)
Nagy János visontai plébános febr.18-án (57)
Horváth János Szilv eszter OFMCap. febr.21-én Nagyváradon (83,67,60)
Forró Dezsó Kamill OFM ének-, zene- és rajztanár febr.25-én Esztergomban

(52,36,27)
Neumann István langesgeislingi (BRD) plébános febr.28-án (64,41)
Hász K. Brokárd kármelita, volt tartományfónök. A keszthelyi Kis Teréz temp

lomban temették márc. 2-án (86,69,63)
Rézmann Ambrus fe rences autószerencsétlenség áldozata lett márc . 3-án.

Isztiméren temették (75)
Dr. Kovács Vince püspök márc.15-én Vácott (88,64,34)
Szekeres Imre esperespl., ny. tanfelügyeló márc . 17-én Dunaharasztin. Kun-

szentmiklóson az általa állított feszület tövébe temették (72)
Kasztovszky Imre ny. plébános márc.19-én Vácott (84)
Krebs Ferenc esperes, ny. plébános Esztergomban márc.26-án (79,56)
Széll József c. apát, ny. kisteleki esperespl. Székesfehérvárott. Márc.28-án

temette Udvardy püspök Szegeden (83,60)
Belkó Ágoston pápai kamarás márc .29-én. A lágymányosi Sz. Béla plébánia

káplánja volt 28 év óta (72,46)
Baráth István tb . esperes, 56 éve plébános, a szombathelyi egyházmegye

nesztora, gyémántmisés márc .31-én Csehmindszenten (87,64)
Tobákos Kilit Pál ciszterci tanár ápr.7-én Pannonhalmán (73,57,50)
Sulhan György piarista ápr. tü- én, Kecskeméten temették (72,57,49)
Juhász Pál tb. kanonok, dombovári esperesplébános ápr.15-én (66,42)
Bíró László érsekcsanádi plébános. Apr.tr- én Vácott temették (64,41)
Tiborcz Nándor Ottó ny. esperes ápr.28·án. Máj.9-én temették Budapesten

(71,48)
Szombath József meggyeskovácsii plébános ápr.29-én (69,45)

Elhúnyt paptestv éreinket foglaljuk mementóinkbal

+
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Dr . KOVACS VINCE püspök. ny . váci aposto li kormányzó

(1886 - 1974)

Szent Vince ünnepén még ott áll t ágya mell ett a megye spüspö kkel együtt Vác
város papsága. hogy névnapján szeretettel köszöntse. De már láttuk. hogy püspök
atyánk nagyon gyenge és erőtlen. 88 év sok küzdelrn e, az utolsó évek szenvedése
bizony megkoptatta. de arcáról a tiszta lélek. a sors ával val ó megb ékélés sugárzott.
Készült az Úrral való nagy találkozásra. A betegágyon őt betakaró kedvesnóvéme k
ezt mondogatta: .Isv teszik már rám nemsok ára a halo tti szemfedőt ls : Korábbl
feljegyzéseiben sokat emlegett e a halált. Utolsó kíváns ága ls ez volt : .JÓ halált.
semmi m ást! " Kivánsága teljesült. 1974.márc .15-én hajnali két órako r - hisszük 
fö ldi élete elérte beteljesedését .

Aranym lséjekor igy jellemezte éle té t : .Nagy eszmékért éltem. - Semmit el nem
értem . - De ami t elértem. - Azt sohasem kértem:

A Galga melletti kis katol ikus faluban. Galgamácsán szül etett 1886.aug.9-én. Szüle i
földműves emberek. Itt kezdődött a term észettel kötött örök barátsága. A szánt ó
föld. a mezö, az erdő mindig az övé maradt . Edesapját . édes anyjá t korán elvesztette.
Az árva elhagyta faluj át. hogy Vácott. a piaristák gimn áziumában tanuljon tovább .
Csak faluját - népétől nem szakadt el soha. Szívesen vlasza j árt közéjük .

Vácott a szemináriumban ún. kre denciá lisként . fels zolgáló fi úként tevékenykedett.
Jó tanulm ányi eredm ényt ért el. A telentumokat osztogató lsten rendk ívül éles eml é
kezőtehetségge l . jó nyelvérzékkel áldotta meg. Angolul. franciául . németül . ol aszul
olvasott. beszélt. Szeret ett olv asni . még öreg kor ában is . Az olvasottak meg ls ma
radtak emlékezetében. Sok Idézetet használt fel később prédikációiban. Különösen
szerette Madáchot. Az ember tragédiáját nagyrészt szinte könyv nélkül tudta.

A gimnázium befejezése után főpásztora Bécsbe küldte, hogy teológiai tanul
mányalt ott végezze. Gyenge szerveze te nem bírta a nagy Iramot . beteg lett. Pihen és
re vol t szüksége . rgy egy időre abba kellett hagynia a tanul ást. Ez az Idő sem múlt
el felett e tét lenül. Járta a galgamácsai erdőt . Mindig szerette a csendet . Ott tudott
elmélyüln i . elgondolkoznl a természet t itkain . és Istenhez még közelebb kerülni.
Később Pesten fo lytatt a tanulm ányait. és ott ls fejezte be.

1910.nov.16-án szerite tt ék pappá. Utána Ceglédberc elen . Káll ón. Ur lban, M lndszen
ten káplán. majd tanyai mi ssziós lelkész a Szab adsz áll ás-J akabsz áll ás közt i hatalmas
tanyavil ágban. Hódmezővásá rhe l yen káplán 1919·1921 között , majd Vácrátóton lelkész.
Lelkip ásztor volt a javából. Lelkét soha sem szédítette meg a nagyság varázsa . Ezért
volt hosszú Ideig . csak" falusi káp lán. Csak a hívek érdekelték. Gyalog vagy lóháton .
sár ban-vízben járta a tanyavIlágot . Hány év telt el azóta - és híve i most ls ernle
getl k: . Itt járt közöttünk. nem Ismerte soha a fáradtságot. M ind ig rendelkezésünkre
állt. bárm ikor ls fordultu nk hozzá:

Nem volt törtető. A doktorátus megszerzését ls úgy kellett r ákénvszerltenl , mint
később sajá t maga emlege tte. Teológiailag képzett volt . később is érdekelték a teo
lógiai kérdések. Csak azért nem doktorált le sokáig. mert nem tartotta fontosnak;
Ilyen értelemben nem voltak tudományos ambfclól.

Hanauer püspök. volt spir ituálisa. Kecskemétre küldte hittan árnak . majd 1927-ben
KIskunh alasra pl ébánosnak. O hozta be kanonoknak Vácra . 1940·ben segédpüspök lett.
1942-ben Vácott káptalani helynök. A lelkipásztorkodás lelki részét kedvelte inkább.
mint a kormányzást . a vezetést. az irányítást . A gondv iselés azonban ezt a fel adatot
ls rábízta. 1959·ig c. püspök . álta lános püspök i helynök. 1959-1969-lg. nyugalomba
vonul ásáig váci aposto li kormán yzó volt . Hosszú éveken keresz tül kormányozta a
Mátrától Szeqedlq, a Tiszától a Dunáfg terjedő hatalmas egyházmegyét. Lelkilsme
retesen. Sok gondja között ls szeretettel. megértéssel fordul t papja lhoz . hfveihez.
Minden gondjukban . ügyükben szívből Iparkodott segiteni. Türelemmel meghallgatott
mindenkit. Erhették papjai részéről rneqb ántások, de ezeket nem tart ott a soha sz á
mon. Mi ndent el tudott fele jteni . Jó atyja volt papja inak. hive inek. Püspökként ls
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megőrizte egyszerűségét. igénytelenségét . Nem költözött át a püspöki palotába. Egy.
sze r ü kanonoki ház kisebbik részét lakta. Neki az is elég volt .

Látta a modern tenniva lókat. Mi nt fiatal pap hónapokon keresztül dolgozott mun
k ások közt munkásként. A munkások befogadták maguk közé. Megelőzte a francia
munkáspapok mozgaimát.

Szere tt e lsten igéjét. Gondosan készült beszédeire, le ls írta őket mind ig. Tartal
milag szinte irodalmi rnúvek voltak beszédei. Atélte őket, minden szava mögött ott
állt feddhete tle n papi élete. az imádságos. egész szívével Istenhez ragaszkodó em.
ber hite . Ezér t hallgatták szívese n, bárho l beszélt. Mindenkihez megtalál ta a meg.
fe le lő hangot. Az alka lmakat ügyesen tudta kihasználni. Bérmálási, papszentelési
beszédeibő l mindenki kapott valamit.

Vácott márci us 21-én hívek és papok megtöltötték a székesegyházat. De. 10 órakor
a lelkiüdvéért bemutatott szentmise főcelebránsa Ijj as József kalocsa i érsek vol t. a
gyászbeszédet Kacziba József püspök, győri aposto li kormányzó mondta . Papok és hi
vek együtt imádkoztak, s megköszö nték Isten nek. hogy Kovács Vince püspökben jó
atyát adott ls ten népének.

Egy megyése

Dr. ZIMANDI PIUS ISTVAN O.Praem.

(1909 - 1973)

Nehezen fogok e sorok írásához. Hogyan is tudnám ki fejezni jóságát. szeretetét,
bizalm át , amive l megtisztelt bennünket. diákjait! 1937 öszén Gödöllőn ta lálkoztunk.
8 évig os zt ályfönököm. sokáig prefektusorn, 37 éve apám, anyám, barátom . Kapcsola
tunk hatását nem tudom felmérn i. Valódi pedagógus volt. Iste n munkatársa, aki lsten
arcát kereste bennünk. azt segíte tte kibontakoz ni. Bízott a bennünk rejlő, csí rázó
isteni jóság ban. ezt szerette igen meleg szeretettel, szerétet ével életre, gazdag,
te lj es élet él ésére serkentette. Mi ndig biztatott, báto rított, lelkesített. szerete tt.

Szobája nyitva állt előttünk, akár bent volt , akár nem . Asztalánál dolgozott, Imád
kozott vagy olvasott rádiószó mellett. Nagyon sokat dolgozott, már akkoriban vázolta
Péterfy-könyvét. M i meg a szőnyegen játszottunk. vagy újságját, könyveit bujk áltuk.
Beszélt szülőföldjéről , Bezd ánr ól. majd B é csa l m á sr ől. kaloc sai jezsuita diák koráról,
rnunk álró l, szüleir öl, családjáról , tervei ről. Szíve és fü le is nyitva állt. ha beszélgetni
akart unk. Korgó gyomrunkra is gondolt: hazai ko lb ásszal. szalonnával , sütemé nnyel.
i tókával kínálgatott. Nem fé lt, hogy titkai t kikutatjuk . dolgaiba n kárt teszünk. Bízott
bennünk. s bizalmára méltók akartunk lenni. Mindene rendelkezésünkre állt. A dotao
zatok javításánál segítettünk. Osztályzókönyvecskéjét velem vezettette. Feli smerte
fé lénksége met , és minden áron bizalmat akart önteni szivembe. Gyorsírás ra. lat inra.
magyarr a taníto tt . Nehezemre esett a memorizálás, megértette. Jó dolgozatokat Irta m.
de többször késtem, - bátorított: a múzsákn ak nem lehet parancsolni. Onálló, gon·
dol kodó egyéneket nevelt. Arra vágyott, hogy az egyéni ségünk termőtalajába elvetett
mag gyökeret verve személyiségünk fájává terebélyesedjen .

Naponta néha 4 óránk is volt vele : 3 tárgy. és osztályfőnöki óra. De ha helyett esi
teni kell ett . akkor is szívesen jött. szeretett velünk lenni, gazdagságában részesíteni.
A nevelés lényegét a személyek talá lkozásában látt a. azért is örült. ha szobájában
órákat ls eltöltött ünk. játszva, tanulva. beszélgetve. Gondolom mindn yájunkat rnes
ér intett szerete te , amely megkülönböztetés nélkül áradt ránk.

Az ostrom után Pestrő l Má r i a be snyőre gyalogoltam . hogy lássam. Majd Budafokon
mint igazgatót l átoq at tam , felkerestem a Rózsadombon, vagy Pesten, mikor az Aka·
d érnia munkatársaként dolgozott . I:vente többször járt am nála. volt. hogy hetente.
Mi ndig örömmel fogadott, mindig volt ideje sok munkája között . Mióta külföldön
vagyok . level eztünk. Ez annyit je lentett, hogy írásban biztat, szerét. érdek l ődik ,

tájékoztat magáról, rnunkálról, osztálytársaimról. 29 éve érettségiztünk és öt vil ág·
részben vagyunk, de benne találkoztunk, egymásról tő le hallottunk. Két osztálytársam-
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mal szoktam találkozni : mindig szeretettel és hálával emlegetjük. Egyikük büszkén
vallj a, hogy 29 évvel az érettségi után úgy tudja a latint. hogy kül föld i egyetemen
az els ö helyre került .

Szeretn ém néhány levelével megszólait atni Pista bátyámat , Piuszt , ahogy magunk
közötr hIvtuk . 72 nyarán Igy Ir t : . Már Igazán szégyelIcm magam, hogy Ilyen sokáig
hall gatt am. Dehát , tudod, még nem vagyok nyugdljban, és minden s zabadld örne t a
könyvtárban töltö m. hogy végrehajth assam még az utol só tervemet: egy M écs-mono
gráfiát szeretn ék Irnl, benne a fölv idéki , azaz szlovenszkól Irodalom kibon takozását ,
és benne Mécs sze rep ét , stb. J:s bizony nem tudom, mennyi ídöm van még hátra,
Igy állandó versenyfutásban vagyok az íd övel. - Orül ök, hogy olyan szépen dolgozol.
Tudom, hogy nagyszerOen dolgozol. de túl Igényes vagy önmagaddal szemben, és ez
jól ls van Igy . . .•

Egy éve névnapomra írt szokásához hfven: ebben ls bátorit , maid élete nagy rn ü
vének befejezé sét , amelyen 37 évig dolgozott szabadidejében, Igy jelenti: . A mal
napon végre föladom ,élet rnOvemet' , a Péter fy Jenö élete és kora c. könyvemet.
Fogadd tölem olyan szerete tte l. amIlyennel küldöm . Ha még aztán el ls olvasod, az
lenne számomra a leqnaqyobb megtlszteltetés . . .•

Karácsonyra Irtam Pista bátyámnak, nem tudom, meqkapta-e még levelem, pedig
biztosan örült volna, hogy boldogságról számolok be. Azt ls megIrt am, hogy könyvét
szeretem, de sajnos ídö hiányában lassan haladok vele. IOn megkaptam az ó karácsonyi
levelét, amelyet 6 nappal halál" e l őtt Irt; nem sejtettern. hogy az égbő l f igyeli örö
möm: . Leveledet , amelyben Irod . hogy megkaptad Péterfy-könyvemet , meakaptarn.
Azóta már biztosan el ls olvastad, amit - lévén vastag könyv - külön köszönök .
Egyébként azóta már el ls fogyott, legalábbis a kiadó könyvesboltiában már ninc s
be lől e. Itt-ott bizonyára akad még valahol egy·egy könyvesboltban egy-egy példány,
de az öröm számomra, hogy nem maradt a kiadó nyakán . . . • Ezután arra kér , Irjak
édesanyámról , s alánlkozlk, hogy szIvesen meglátogatja.•Testvéreldröl nem tudok
semmit ...•

Pár napra rá ért Ide a gyászjelentés. Váratl anul ért . Nem tudom kifejeznI. mit
éreztem . M écs-monoar áft ája befejezet len, s ez nagy veszteség. Munkáját félbes zakl
tott a a halál , de élete szeri ntem már régen teljes volt , mert te ljes életet élt élete
minden napján.

Haláláról és temetés éről rendt ársa Igy számol be: . December 20-án hajnalban
szIvinfarktus és tüdó-embólia okozta halálát. Almában érte a vég, de bizonyára nem
készületl enül , mert előző nap reggelén, mint minden reggel, bemutatt a a szentmlse
áldozatot a közeli Szent Agoston ·kápolnában. Az ünnepek miatt csak Január 3-án
tudtuk elbúcsúztatnl a Farkasréti temető ravatalozó jában. Nagyon sokan eljö ttek a
volt gödöllŐI és budafok i tanftványok közül. Régi óhaja volt , hogy ha egyszer meqhal,
szü/el mellé temessük el a bácsalmási családi slrba . A temeté st Udvardy József
püspök úr végezte, aki iskolatársa volt Kalocsán. 40-50 oltártestv ér kfsérte kopor só
[át . A rendi családot ketten képvise ltük , a többi ek a nagy távols ág miatt a budapesti
beszentelésen vettek részt :

Ez földi utazásának a vége. S ahogy nehezen kezdtem az lr áshoz. úgy nehezen ls
fej ezem be, könnyeim és a szIvembe tóduló emlékek akadályoznak. Bánat és öröm
kevered ik. Orülö k, hOllY kapcsolatba kerül tern vele : kl tud ja, mi lett volna belölem
nélküle . Könyvét még most sem fejeztem be, de boldogan for gatom, és büszke öröm
mel olvasom ajánlását: . Beöthy Tamás Igen kedves tanftványomnak és barátomnak
igen nagy szeretette l , Budapest , 1973. március 7. Zimándi Pista bácsi:

A hiányt, amit távozása okoz, még nem tudom teljesen felfo gni , sem a bánatot
klmerfteni - a tudat , hogy mellettem áll és bátorft. örömm el t ölt el. November óta
rendkIvül gazdagftó élményei m vannak, bátor ságom, reménye m, bizalmam, szeréte
tem eddig meg nem élt szinten szárnyal. Gyanftom : szerete tt Pista bátyám keze
van benne.

Beöthy Tamás, Kanada
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Teréz-templomban helyezték

Confrater

HASZ KAROLY BROKARD OCD
(1888 - 1974)

A magyar kármeliták nesztora életének 86., szerzetes ségének 69. és papságának
63, évében Pannonhalmán, a szerzetesek szociá lis otth onában húnyt el csendesen
febru ár 16·án,

Hosszú szerzetcspapt élete során ki tű nt lángoló buzgalmával. Országszerte Ismert
hitszónok vol t . Kiváló orgánuma ls képesítette erre; lelke gazdagsága méginkább.
Természettől fogva szeretet reméltó, jóságos, mindig derűs , seg ftőkész egyénisége
folytán a rendtársak mind szerétté k és tel jesen me qb íztak benne. 16 éven át állt
egyfolytában a rendtarto mány élén. Hosszú kormányzása alatt a provincia vlráqzáa á
nak tetőfoká t érte el.

1930·ban megépít tett e Keszthely en Lisieux-I Szent Teréz nagyon szép templomát ,
és mell éje a rendtarto mány kis - és nagyszemináriumát. Nagy tisztelője volt Kis Te
réznek. lOveken át szerkesztette a t iszteletét te rj esztő .Szent Terézke Rózsakert je·
c, fo lyó irato t a hivek nagy lelki hasznára és öröm ére.

Keresett lelkiatya volt. Egyik lelk igyermeke, már évtiz edek óta Franciaországban
élő fer ences missziós nővé r , így emlékezik meg róla levelében: .Szent pap volt.
Prédikációit tömegesen látogatták, gyóntatószékét szintén nagyon sokan keresték
fel , de a sekrestye közelében egy kis szobában ls szokott gyóntatni. Lelkivezetőm

volt 13 évestől 18 éves koromig, de gyónni csak akkor tudtam hozzá járni , ha Pesten
jártam láto gatóban. Még akkor is hozzá mentem néhányszor gyónni . mikor már foga.
dalmas szer zetesn ö volt am, de csak kétsze r vagy háromszor adatott meg számomra
ez a kegyelem. A gyóntatószékben igazi szer etö atya volt , bizalommal mentem hozzá:
intett, figy elmeztetett, tanácsolt, Egyszer elmondtam, hogy feltűnést keltettem a
templ omban, mert nem térdeltem le a legmélt óságosabb Oltáriszents ég előtt, akkor
ugyanis gipszben vol t a lábam, A jó Aty a azt felelte: ,M iért nem mondta: majd ha
meggyógyulok, akkor órák hosszat fogok térd eln i az Oltáriszentség el őtt ! ' Ebben az
az érdekes , hogy akkor még nem tudtam, melyik szerzetbe lépek , és az Atyám sem
tudta . / N.B. A ' fer ences misszionáriu s nővérek áll andó szentségimádást tartanakI /
Brokárd atya szerete tt mindig kiké rdezni a gyóntatószék ben: mit prédikáltak egy
héttel ezelőtt . IOn elmondtam. amit szfvernre vettem. és ő meg volt elégedve. mert
látta jóakaratom. Mik or nem voltam Pesten, kívánságára írtam neki. Ö nem szokott
írni , élőszóval válaszolt , vagy üzent :

IOvtlzedeken keresztül hordozta a cukorbaj keresztjét . IOle te végén ugyanilyen
példamutató tür elemmel viselte baját . áll andó lassú gyengülé sét. Imádságos bele
törődé sse l, ls ten akaratában megnyugodva húnyt el.

Földi maradványait az ált ala épített keszthelyi Szent
örök nyugalomra.

NAGY JANOS
(1917 - 1974)

. Nornen est ornen." O ezt mindig komolyan vette : sohasem akart közepes ma
radni. De - bár nem voltak kicsinyek szellem i képessége l - nem teol ógiai dokto
rátus , vagy kül s ö megtiszteltetés megszerzésén fáradozott . hanem az eredeti szeml
náriumi eszmények tö ret len va l öaitásá n. M fg mások , P. Hunya volt tanttv ányal. az
eszményt csak magasról vilá gító és Irányftó cs ill agnak tekintették, ö szüntelen érint
kezésre tört. fogható valóságában élt, lendült.

Miután Szegeden pappá szantelté k. mint alf öldi falvak és tanyák (Röszke) káp.
lánja működött. Egyaránt értett az öregek és fiata lok nyelvén. A kis domaszéki tanyai
kápolna oldalához sokszor simult 2-300 kerékpár, legények drótpa rl pái , vasárnapi lsten
tIszteletel alkalmából - de noteszkában vezette az ágyban fekvők összekapcsolt lma
beosztásai t is: ti zen a rnent érö b űn ö s ö k é rt . húszan jó papokért . . . Imádkozzanak,
ezenvedjenek. vir raaszanak. Majd átkerült szükebb hazájába. az egri egyházmegyébe.
A legnehezebb helyeket (Görbeháza) sugározta át a lelkes engeszte lés fényével.
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Confrater

Kilenc éve Visontára kapott beosztást: az itteni újonnan kiépített óriási sz én
fejtőtelep és erómú községének és müeml ék·templomának plébánosa lett. . A sok
munkásért mérhetetlen imát ajánlottam föl Megvii l tónknak. [gy prov ident iali san old öd
tak meg nem közönséges problémák' - írja egy level ében. Emell ett benső blzt at ást
kapott a legkomolyabban veze kl ő és imádkozó papi életnek nemcsak folytatására. ha
nem terjesztésére ls. . Igen bőséges kegyelem mel dolgozom. melyból jut a paptest 
véreknek is. Jó szívvel fogadják: megérzik. hogy kri sztusi szeretettel adok belóle
nekik ls . A legtisztább Forrásból.'

Programj át . Papok ta lálk ozása Krisz tussal " c. kis írásában fogla lta össze: . Hogy
Krisztus Urunk papi arca egészen lefoglaljon bennünket és Ovele a Szenthárornsáq
ban é lő papok legyünk. ezért Krisztussa l a l egegyüttérzőbben ta lálko znunk kel l.
Hogyan? 1. Szil árd papi napirend által. az Unio Apostolica szellemében. 2. Het i szent
gyónásban. 3. Hetenként órás adoratióban beszélgetünk az Euchariszti kus Krísztussal."
Főleg azonban a csütört ök éjje l i szentórát ajánlja mint nagy kegye lmek forrását. Ezt
Ő 34 éven át gyakorolta. Elgondolása: Este 1/ 2 8 tájba n lefekszünk - hiszen pénte
ken dolgoznun k kell , és a papnak mindig a maximáli sat kell nyújta nia híveinek -,
és fél. vagy 3/4 t t -kor föl kelünk. Fölves szük papi ruhánkat , elolvass uk a Gets zemáni
vérverejtékes gyötrődéséről szóló evangéliumot. Ha bírjuk. arcra borul unk. Meg·
köszönjük Kr lsztusnak. hogy papságában részesített bennünket, mélységes együtt
érzésünket. kizárólagos szeret etünket fejez zük ki iránta . Az engeszte lés szellemében
elmélkedünk Krisztus fájdalomb a merül t szerit Emberségéről. a ta nítv ányok viselkedé
séről. Egyesülünk Szents éges Atyánkkal, püspökü nkkel. a vigil áló paptestvérekkel az
engesztelésben . .Papiságunkért és sokak üdvösség éért vergődve az engesztelő éj
szakában papi karakterünk döntő pillanato k hatása alá kerü l. Jézus mélyen bele
nyomja lelkünkbe vérr el vere jtékes Arc át : Erőforrás lesz ez a találkozás a próbák
idejére. .Megsemmisítő élmények súlya alatt elhagyatottnak érezzük magunkat. Fáj·
dalmasan és tévesen úgy érezzük. hogy az lsten is elv etett bennünket. Vigasztalás
után vágyódunk . . . Boldogok leszün k új ra, ha n ap i rendünkből semmi t sem enge
dünk: - A szentóra befejezéséül éj fé lkor megcsókolj uk feszü letün ket, áldást adunk.
péntek reggel pedig templomunkban az Eucharisztia e l őtt elvégezzük a felaj ánló
imát Jézus szentséges Szívének .

Ezt az írást az egr i püspöki helynök kérésére állította össze. aki temetését is
végezte , s a gyászbeszédbe n is utalt rá. A kalocsai érsekke l is jóváhagyatta moz
galmát. Ezt a kemény , szikl agörgető papi formát szivesen approbál ta minden f öpász
tor, aki tudom ást vett róla; hiszen csak arról lehete tt szó, akad-e még, aki követi!
Magam is csatáztam ve le és ellene, akik nek aj ánlottam. szintén megké rdője l ezté k.

Úgy gondolom, Nagy János végvári höse és utolsó mohikánja volt ennek a középkor
ból eredezett és eqészséqet - éle tet nem kímélő nagy kü ls ö vezeklésnek. Tanúskodik
erról egyi k utolsó levele is. amelye t lapunk más helyén közlünk. Egy másik levélben.
hét nappal halála el őtt írja: .Szentséges Atyánk f igyelmeztet : korunkban még sziqo
rúbb papi életet kell élnünk. Igen boldog vagyok. hogy ezt gyako;l om. Ebből ne is
engedjünk , mi, akik oly bőséges kegyelm et kaptunk. Szítsuk egymásban a kegyelmet ;
ezt iparkodunk itt tenni:

Február 17·én. vasárnap délután a házi növér és két jámbor asszony előtt a plé 
bániai konyhán végigénekelt e a szép nagyböjt i éneket : .Jézus, világ Megváltója . . .
Fektess el a véres ágyon ... " !Ojfél után a növér jajvesz ékel ésre ébred. Beszalad a
szobájába: ágyából kikelve fogja a s zív ét . fürdi k az tzzads áoban. Aj kán állandóan ez:
.J ézusom, Kir ályom . .. Szüzanyám ... Edesanyám . . . " A nővér orvo sért rohan ,
de az Injekció már nem segít . Tíz perc múlva halott. Szivinf arktu s. 57 éves volt.

Holtteste vasárnap éjszakátó l péntek délelótt ig pihent a visontai templ om szentélye
e l őtt. s hívei csók olgatták rózsafüzérbe tapadt ujj ait . Koporsója körül a papi áldozat
illlata terj engett. 22·én az engeszte lő misén két szegedi tes tvé r asszisz tált, vag y 50
egri egyházmegyés pap és nagyszámú hivős ereg vett részt. Végül ís sz ülöváros ába,
Gyöngyösr e indult a gyászmenet. ahol most csendesen nyugszik .
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Dr . ORK~NY I JANOS piar ista
(1923 - 1973)

Március közepén még le lkigyakor latot veze tett Baqolylr t áson, a Ste l lában, az egy
házi szoc iáli s otthonokban alkalmazott nővérek számára. Betegségének tünete i egy
héttel ezutá n kezdtek je lentk ezni. April is köz ép én agymütétet végeztek rajta. ettő l

kezdv e féloldali bénu lása egy időre meg sz ű nt, szavainkra is értelmesen reagált . de
nem min dig érthető. tö redezett mond atokban tudta csak ki fe jezni gondolatait. Beteg 
társai szer int egyszer egész napon át ezt a két szót is mételgette : Deo gratias!
Agyrákja egyre job ban erőt vett raj t a. Utolsó hónapját - féli g eszmé let lenül - a
Széher úti kórh áz papi szobájában töltötte. imádságos és seg ítés re mindig kész kör
nyezet ben. Itt eni betegtársai is épülte k alázatá n és tü rei mén. a szenvedés meg 
szentelésének példáját látták benne. Temetésén - júli us 12-én - feltűnően nagy
számú ember jelent meg : ez is mutatj a, mi lyen sokak számára közvet ítette lsten
kegye lmi ajándékai t .

A piari sta rendbe érettsé gi után lépe tt be . Felsze ntelése után hat évig a pasztorá
cióba n müködött , majd hittanár volt 9 éve n át a kecskem ét i . 2 éven át a budapesti
pia ri sta gim náziumban. 1965-tő l közel nyolc év ig a piari sta papnövendékek teológiai
tanára és sp irituáli sa.

Mint spirituális. a lelki élet re való nevelést a liturgi a megszerettetésére építette.
Allandóan képez te magót e te kinte tb en. egyre jobban belemélyed t a II. vat ikáni zsinat
szell emét közvetítő tanulm ányokba. és a gya korlati le lk ipás ztorkodósból is kivette a
rés zét . Tapasztalata lt növendéke ivel való egyéni fo glalkozásban és közös liturgikus
gyakorlato k ker et ében soh a nem lankadó lel kesed éss el és fáradtságot nem ismerő

türelemmel igyekezett átadn i növendékeinek. Gyakran ismételgette. hogy nemcsak
érteni . de élni is kell a liturgiát . Eszménye a liturgiából élő és a li turgia végzésével
is neveln i tudó paptanár volt .

E.I .

Dr . OHMACHT NANDOR piarista
(1892 -19731

Eretts éqi ut án lépett a piarista rendb e. 1915-ben szentel ték pappá. Ezután 5 évig
Szegeden , 3 évig Kecskem ét en. 7 év ig Váco tt volt gim naziumi hittanár, 1930-tól kezdve
pedig budapest i ; egyú ttal a rendi növendékek teol ógiai tanára, és 27 éven át a
főiskola igazgatója.

Szer ény. vis szahúzódó. szinte az ismeretlenség homály ába vesző, bár nem min
dennapi képességek kel megáldott papi egyé niség vol t. Működése hittanárs ágon és
teológiai t anárságon túl alig ter jedt ki egyé b területre . Néha egy-egy el őadást tar
tott, val ahol zárt lel kigya korl atot vezetett, írt néh ány cikket . és sokái g vallási köny 
vek. főleg hittankönyv ek egyh ázi cenzoraként és a Hittanárok Egyesülete adminisztra
tív alelnökeként is dol gozott. Pedig sok oldalú teh etsége. nyel vtud ása és igen nagy
olvasottsága, továbbá el mélyül t látásmódj a következtében sokak számára lett volna
mondanivalója .

Onm agával szembe n igen szigorú vo lt. annál jóságosabb azokhoz. akik a gyón
tatós zékben felkeresték. Naponként kiül t gyóntatószékébe, s a diákok és volt t anít 
ványai szívesen gyóntak nála. Szobáj ában is szíve sen l átoqatt ák, mert - ahogy egyik
orvostanítványa mondta - a .theologia moralís" zárk ózott könyvmolynak látszó ta
nára rendkívül nagy é let i smeret rő l tanúskod ó és mind ig a kérdező egyéniségéhez
szabott tan ácsot tudott adn i az élet legbonyolult abb lelki ismereti kérdéseib en. Benső

barátság f űzte Sík S ándorhoz. aki gyakran kikérte a vélem ényét .
Egy ideig a spi r ituál isi teendőket is ellátta . Ebben a minőségében fő l eg az imád

ság szeretetét és a lelk i ismeretes rnunkát szorgalmazta .
Utolsó éveit a bete gágyon töltötte. Mi nt mind ig. most sem panaszkodott . sőt

mikor a legkisebb mozdulata is nagy fájdalmakkal járt. akkor is mosolyogva vál aszolt
a kérdezösködőnek: semmiség az egész!

101



Gyenge egészsége és érzékeny lelkülete követk eztében sok szenvedésben volt
része egész életében. de mindent zokszó nélkül visel t. Istennél kerest e és találta
meg a vigasztalást . Ennek a lelkületnek példá ját őrzik szívükben tanltványai és rend 
társai (vö. 2Kor 1.3-4) .

E.I .

P. FORRÓ FERENC SJ

(1914- 1974)
1914.márc.20·án született Hajós községben (Pest rn.) , egysze rű . szorqalmas és

becsülete s szül ök Ikergyermekeként . MIndkettejükbői pop lett : ó jezsuita . testvére
ferences. De minthogy egyszerre nem tudták tanlttatni Oket . elösz őr Fer i kerül t a
kalocsai jezsu iták gimnáziumába. két év múlva követte János. (Testvérét is várat
lanul vitt e el a szíve. akárcsak öt. éppen Kennedy elnök meggyilkolásának napján. s
a kettős sokk akkor nagyon megviselte,) Hivatása magvoit ls ten után Máhig Ervin
akkor i hajósi káplán hintette el szlv ében, aki a mezitl ábasokat is meq tan íto tta mi
nistrálnI. Haláli g hű maradt hozzá. mint annyi jóemberé hez. s ó küldte be s z ép nekro 
lógját ls lapunknak (8.sz.) . Az ötödik osztály után. 1930.jú1.30 ~n lépett n rendhe.
Szinjelesen érettségizett. Filozófi át Budapesten. teol ógiát Szegeden tanult . 1941.jún.
22·én pappá szentel ték. 1942·ben Kolozsvárra kerül t lelk ipásztor i beosztásban. majd
1943-45 között Hódmezővásárhelyen htttnn árkodotr . 44 te lén sem hagyt a el állom ás
helyét: het i 36 órában tan ított. 1945/ 46-ban harmadik pr óbaé v ót végezte Szegeden,
utána a legnehezebb i dőkben a rendház gondnokságával . teh át az anyagi ügyek ln.
tézésével bizták meg.

1947 öszén elöljárói teljesit ett ék régi vágyát : engedély t kapott , hogy kimenjen a
kinai misszióba. 1948.jan.27·én hagyt a el hazáját. márc ius 12·6n. a rendalaplt ó és
Xavéri Szent Ferenc szenttéavatásának ünnepén érkezett meg Pekingbe. Nagy szor
galommal fogott hozzá a klnal nyelv elsaj átf tásához és a hlttér ftéshez. 1949 augusz.
tusáig müködött Itt. Kétszáz megtért klna i híve emlékszik rá még ma ls. Rövid makaói
tartózkodás után Ausztr ália felé vette útj át . 1950.aug.7·én bevándorlóként érkezett
meg Sydneybe. ahol Gilroy blboro sérsek a katoli kus magyar bevándorlók lelk igondo
zásával bízta meg. 1954 áprilisáig itt. 1954·59 között anyugatausztrálial Perthben ,
majd újr a Sydneyben lel ktp ásztorkodott . Rövid I dő alatt kltűnóen megtanult angolul.
A bevándorlók létszámának szaporodásával neki is egyre több volt a munkája és
gondja. Cserkészt áborok. gyereknyrraltatások. magyar n őv é rek házat ájárt kertrendezés.
favágás. házép ítő magyaroknál testvéri segítő munka . . . A f iatal párok. akiket 6
esketett. a gyere kek. akiket megkeresztel t . mind ig szeretö gondjaiban maradtak.
Európába visszatérve is levelezett vel ük; utolsó . befejezetlenül maradt levelében ls
egy édesanyának köszönte meg kisgyermekel fényl:épét. Mellettük f61eg az öregek és
betegek voltak szivügye . Ezek érdekében hozta létr e Sydneyben élete főművét. a Szent
Erzsébet Oregotthont . amelyrő l a camberral parlamentben ls dics érőleg emlékeztek
meg. Ennek sorsát is figye lemme l kisérte a t ávol b ő l rnlndiq: ír őasztalá n ott feküdtek
a klbóvlt és, sz építés te rvrajzai. De fáradhatatl an volt beteg és öreg hive i felkeresésé
ben. vigasztalásában. a szentségekke l való ellá tásában ls. Akiket ő segitett át az örök
hazába. azok bizonyára szeretett el és örömm el fogadták. mikor megtért közéjük 
amint Msgr. Adám György fő l e l kész mondotta temetésén.

Mindez azonban nem ment könnyen és simán. Megbánt:ísok . csalódások bőven

érté k. Ennek elle nére hűségesen kltartott hivatásának tel jesít éc ében. Egészsége azon
ban egyre jobban íel örlödött . 1968-ban szfvln farktu st kapott. Hosszú kezelés. szabad
ság. világkörüli út után enyhébbnek szúnt caruberral beosztós következett . Időközben

azonban újabb problémák merültek fel. úgyhogy elöl járói e[jészségét kímélve viss za
helyezték Európába. 1970.okt .29-én hagyta el Ausztr állát . ahol húszéves működése

alatt valóban a szivét adta oda híve tért .
Új otthon t az Augsburg közelében íekv ö Schrobenhaueenban talált . az anqolk lsasszo

nyok intézetében. mint hittanár és házi lelkész. Egyedü! lakott a kert végében l év ő
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házikóban. De ebbe a .rernetcs éabe" hamarosan megtalálta az utat nemcsak a sok.
sok levél (a kisv áros postájának aligha volt jobb maq ánkllense a páternál). hanem a
láto gatók is, Ausztrál iából . München bOI . Magyarországról egyaránt . P. Forró múvésze
volt a barátságnak. a vendéq látás nak. Néha egész kis ausztráliai kolónia ver őd ött

Össze lakásán. Ilyenkor kifogyhatatla n volt a szolgálatban, a találékonyságban: mit
adjon. mit rnutasson meg látoqot ótnak. Sydneyben és Perthben. ahol taxisoknak ls
becsül etükre váló mennyiség ú mérföl det hajt ot t egy·egy év alatt. jó l megtanulta a
vezetést. A környék szenthelyeit , a nagy múl t emlékeit idegenvezetö szintjén ismerte
és örömm el mutogatta . Augsburg. Alt ött lnq , DilI Ingen. Ingolstó:ldt. Scheyern való.
ságos tanulmá nyi kirándulá sok voltak látogatói részére. A azépet mindenben szerette.
és rnúv észi fokon fényképezett.

Sokakon. sokszor és sokkal segít ett. csendben. nagy trombita nélkül . reálisan.
Mi helyt visszaérkezett Európába. cso:nagjai egyrésze még meg sem érkezett . máris
felajánlo tta szolgálatait lapunknak. Nyelvismeret: angol. német (Karl Rahner fordft á
sónak fok ánl} , f ranc.a, lat in . . . Igényes és alapos volt minden dolgában. A hozzá
érkező kéréseke t felj eoyezte notesz éba. azt is. melyiknek mlkor, mi lyen formában
te tt eleget.

Ausztráliában közben egyre jobban érezték hiányát. egyre hiv ták vissza. Idegenajkú
rendtársai azt frtá k: mlnd cnkor közéjük tar tozónak tekinti k. s ha a lelkipásztori mun
kát már nem bírná. mint dl ák-le lk íatyá t is szivesen látják . A sok sürgetés nem ma
radt hatás nélkü: érzékeny kedélyér e, A beteg fiz ikai szív és a forró misszionáriussziv
vivta benne harcát. Isme rőse i óvt ák, lebeszélték a visszamenetelrOI. O mégis ké
s zü l ődö tt . komolyan foglalkozot t ezzel a gondolattal.

1974.Jan.13·án. vasárnapi napon. intézet i miséje elött kora reggel kisegitésképpen
még a kórházban is rnls ézett . Beszédét mindkét kezével az olvasópultra t ámasz
kodva tudta csak elmondani. A n ő v érek látt ák. hogy nagyon fáradt . Megnyugtatta
öket : délután otthon marad. pihen. az ünnepi levelekre v álaszol . Csakugyan ezt tette .
Este nem jelent meg a vacsor ánál. Amikor ut ánan éztek . arcrabukva , holtan találták
ágya e lőtt. Nyughatatl an szlve immár örökre megnyugodott.

A pull achi rendi temetőbe temették január ts- án. Az intézet növendékei három
busszal vonultak ki. Hat pap mondta a koncelebrációs mls ét, a helybeli papság és a
németajkú rendtársak. meg a jó nővérek mély megrendüléssel búcsúztak tő l e. Mert
P. Forrón is beteljesedet t az Irás szava: " .. . százannyit kap és az örök életet:
Istenért. az ő Országáért elhagyta szü lö l házót . hazáját . el kell ett hagynia egyik rnun
katarületet (I másik után. De ahová ment, ott mind enütt új hazát talált. új családot .
új bar átokat . Azért reméljük bizalommal . hogy az ígéret befe jező része is betelik
rnost rajta.

Békés i István és Radányi Rókus

P TAKÁCS GÁBOR OFM

(1896- 1973)

Azok közül akiket a háború vihara kisodort Ausztriába. még ezrek és ezrek éltek
összezsúfolt barakktáborokba n. rnozq ásuk 10 km-es körzetre korlátozva . amikor ne
künk papoknak (jórészt volt tábori lelkészeknek) először sikerült lelkigyakorlatra
összejönni Kitzbühelbe. Egy ürességtő l táto ngó szálloda vol t a lelk igyakorlat helye.
" hes. fáradt kis csoport. le lkében ezer kérdője ll el. Ott volt köztünk a szomszédos
wörg li barakki ébor lelkésze és Gábor atya. A lelk igyakorlato t nem O vezette. de
talán töle kaptunk mégis legtöbbet . Ez a szelid . mosolygó ferences barát. mikor er
délyi lzüen beszélni kezdett. minth a viss zahozta volna közérik az éle tet. Úgy éreztük.
mintha a körülvevő hegyekből a Hargita zúgna. s ha harangoztak. hogy Csíksomlyó
harangjai zengenek. Ekkor látt am utoljára Gábor atyát. Rendje néhány hónap múlva
az USA-ban élö erdélyi ferences te stvéreihez rendelte. Elment . hogy Kitzbühel után
ott is Caíksomly öt teremt sen. most már építsen. szebbet. maradand óbbat . mását
az erdély inek .
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~rdekes , hogy Cslksomlyó volt gvárdiánja . aki Erdély képét oly hűségesen őrizte
szivében. nem Erdély szülötte . 1896.dec.19·én született Budapesten . 1912-ben lép be
a Szent Istvánról nevezett erdélyi ferences tartományba. 191 9-ben szentel ik pappá.
Szinte eggyé válik Erdély képével. Lánglelkű papja székelye inek. Mint tábori lelkész
kerül ki Ausztriába. s innen 1948-ban Amerik ába. Itt sokoldalú tevékenységet fejtett
ki. Munkája nem volt könnyű, de sose hátrált meg a nehézségek elö l. és lsten kegyel·
mével megoldott a öket. Szelídl elkű. megértő atya vol t. Nagy sajt öapostol, de sose
bántott , sértett meg senkit. M int az amerikaiak írják. a Szent István szobor mell ett i
cslksoml yói templomban, a youngstowni fenyőfák mell ett. bent a Boldogasszony képe
alatt feküdt egyszerű szerzetesi kopors ójában. barna ferences habitu sában. Temetésén
az idö olyan zord szépségű volt . mintha az erdélyi havasok üzentek volna Gábor
atyáért , a cslk somlyói gvárdiá nért . Koporsójára egy kis erdélyi föl det hullattak az ott
é lő erdélyiek.

M . L.

P. HORVÁTH JANOS SZILVESZTER
(1891 - 1974)

Az utol só váradi kapucinus atya 1891.febr .6-án született Székesfehérvárott. Edes
apja asztalos volt. A fehérvári ciszter gimnáziumban kezdi tanulmányait. Otödik
gimnázium után belép a kapucinus rendbe és Bécsbe kerü l. A noviciátus után a
teológiát Pozsonyban végzi, majd Bécsben katon alelk ész. 1915·ben kerül Nagyváradra.
Azóta két évi mór i tartózkodást leszámítva mindig Váradon élt. Erdélyben Váradon
van az egyetlen kapucinus rendház. P. Heuer Auréllal és Anicét testvérrel alkották a
kolos tor t . P. Auréllal felváltva gvárdi ánoskodt ak. A váradiak nagy szeretettel, ragasz
kodással vett ék öket körül. Ok volt ak a város szerzetesgyóntatói . de a püspök, káp
talan és papság is szívesen kereste fel gyóntatószéküket. A második háború után
Szilv eszter páter hamarosan egyedül maradt . Aurél atya Pannonhalmára került. és
ott is halt meg. Szi lveszter atya ő rhe l yén maradt akkor is, mikor már nagyon legyen·
gült . Utolsó erejét is megfeszltve igyekezett ell átni a templomi szolgálatot. 1973.okt.
lS·én mondott gyémántm iséjének emlékképére P. Pio mond ás át irta fe l: . Mültamat
irgalmadba. jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondvis elésedbe ajánlom. Isten em: 
1727 óta rnűködtek Váradon a kapucinusok (gr. Csáky Imre püspök telepítette őket

Ide) . 1974.febr .21 -én, Szilveszter páter halálával megszünt csaknem 250 éves áldásos
munkájuk. Templom ába ravatalozták fel , és a Rulikovszky temetőbe temette Dr. Hosszú
Lószló viká ri us. Paptestvérein kivül igen sok hivő vett részt a temetésen.

M.L.

HUNN ERNO HALALA

Az 1973.szept .26-án Debrecenben elhúnyt Hunn Ernő ny. esperes . volt tábor i lel
kész. aranymisés áldozópap testvé rünk (1893-1973) halálát így írja le egy rokonának
levele :

Úgy érzem, Ernő bácsi szüle immel együtt a szentek sorában van. Ok irányitják
életemet. hogy a szenvedés mell ett napfény is juss on. Utoisó percig az Úr szolq ála
tában állott. Két nappal halála e lőtt a szentmisén rosszul lett. Megállt a szfvrn ük ö
dése. Hazahoztuk. az orvos azt mondta , hogy nem szabad mozognia. Délelőtt 11 óra
kor mégis elszökött , és csendes szentmisét mondott. Este ismét menni akart gyón
tatni. de újból rosszul lett. Másnap még szentmisét mondott, és másfél óráig gyón
tatott. Következő nap jobban volt. Atment a plébániára, majd a templomba, ott el·
végezte szentgyónását. Hazajött és azt mondta : kimondhatatlanul jól érzem magam,
és boldog vagyok . J:jJel csuklott, fe lkelt , gyógyszert vett be, aztán le akart feküdni
- és egy nagy zuhanás. Mire fö ldet ért, már nem élt . Gyorsan papot és orvost hív
tam, a pap feladta a szentk enete t, és felö lt öztették.

A temetésen a hivek és ol tártes tvérei nagyon megmutatták szeretetüket . Nem
hiába egy élete n keresztül , utol só percig Istent és a hiveket szolgálta. Oreg papjuk
nak így adóztak hálával.
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