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GYULAY ENDRE LELKIGYAKORLATAI
A nyugalomba vonult szeged-csanádi püspök
1974-ben és 1975-ben elmondott lelkigyakorla-
tos beszédei Jézus feléd is nyújtja kezét címmel je-
lentek meg. Az ilyen fajta gyűjtemények rend-
szerint azzal a veszéllyel járnak, hogy sok
bennük az ismétlődés. Problémák adódhatnak
abból is, hogy a lelkigyakorlatok óta több mint
harminc esztendő pergett le, s ez alatt jelentősen
változott a történelmi helyzet, mely az egyházak
sorsát sem hagyta érintetlenül.

Miért tagadnám, ezek a megfontolások né-
miképp gyanakvóvá tettek, még akkor is, ha
tudjuk, hogy tanításunk lényegét örök dolgok je-
lentik, amelyek nem erodálódnak. Megvallom,
tévedtem. Hiteles folyamatrajzát kapjuk a ke-
resztény életnek és magatartásnak. Nem fenn-
költ, nem magasan szárnyal, hanem a hétköz-
napi hívőkhöz szól, őket igazítja el, számunkra
mutat utat, s annak lehetőségét elemzi, hogy
saját kis létében, szerény lehetőségei között ki-
ki hogyan tehet tanúságot az igazságról. Mert
„benne van a legegyszerűbb emberben is valami
határtalan vonzódás, valami benső árvaságtu-
dat… egészen addig, míg rá nem talál Istenre.”
Ady Endre verséből idézve:

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
„Ez az Isten szeretne belopakodni az éle-

tembe. Nem azért, hogy elvegyen tőlem, hanem
hogy szeretetét bizonyítsa”, s a beszédek sora
arra ne vel, hogyan készüljünk fel erre a csendes
találkozásra, miképpen lehetünk méltók rá,
hogy érthetjük meg az üzenetet, amelynek kül-
döttei lehetünk. Legtöbbünkből természetesen
hiányzik a próféták, a küldöttek hevülete, ez
azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetnénk
esendő hírvivői az Úr szándékainak. Erre fel kell
készülni, és szűkebb környezetünket is fel kell
készítenünk. Hadd idézzem az egyik nagyon
mély gondolatot: Isten azt mondja „igaz, gyer-
mekem vagy, igaz Atyád vagyok, de a név fele-
lősséggel jár. Te Isten gyermeke vagy! … A te ne-
vedben is benne van, hogy isteni. A te életet sem
lehet más, mint isteni.” Adott hát annak felelős-
sége, hogy Istent és az istenit valamiképp kö-
zöljük az emberekkel. Sík Sándor Fáklya című
költeményében írja:

Engemet ő küld a vak idegenbe,
Hol szél sóhajt és úttalanok járnak,

És ő adta a fáklyát a kezembe,
És fényét ő gyújtotta meg,
Hogy mindnyájatokat, kiknek hajában

harmat didereg,
És arcán reszkető, fázó cseppek verődnek:
A fáklya köré ide gyűjtselek…
Mindnyájan fáklyavivők vagyunk. Ha viharba

kerülünk is, ha alig pislákol is a fénye, vinnünk
kell, óva a lángocskát, s mások fáklyáját is meg
kell gyújtanunk vele.

1975 tavaszán a Miatyánkról tartott lelkigya-
korlatot Gyulay Endre. Ma talán még idő sze-
rűbb, mint születésekor a Mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma! Könyörgésről
elmondott elmélkedése. József Attila Modern szo-
nettjének helyzetértékelése akkor, 1975-ben ke-
vésbé volt érvényes a hazai szociális állapotokra,
mint napjainkban: „Az em ber él, habár üres a
kamra, / s a dobozokban semmi élelem, / Élet-
ben tart a halálfélelem…” Hajlamosak vagyunk
lázadozni: Isten, akit Atyánknak nevezhetünk,
hogyan tűrheti a nyomorúságot és ínséget? A va-
lóságban — mondja a püspök — gondoskodik
rólunk, új és új ismeretekhez segít hozzá, hogy
gazdagabb termést takaríthassunk be: „az ember
kezébe akarta letenni… ennek a világnak a ke-
nyerét”. Szabad kezet adott az embernek, hogy
éljen a Föld javaival, hogy testvérének tekintsen
minden embert, s őket is segítse, támogassa. Ha
a világ egyik részén pusztító éhínségre gondo-
lunk, vajon Istent kell ezért vádolnunk? Nem in-
kább önmagunkat a szeretet parancsának ismé-
telt megszegése miatt? Az elmélkedés idején
kevesebb válságtanácskozást tartottak a gazdag
országok, mint napjainkban. És hogyan zárulnak
ezek? Érezhető eredmények nélkül, hiszen java-
iról egyik jóindulatú állam sem akar lemondani.

Mivé tettük a földet? — veti föl a kérdést
Gyu lay Endre. Kenyér helyett sokkal egysze rűbb
és bizonyos vállalkozások számára kifizetődőbb
pusztítani. Rónay György A zsoldosok című ver-
sét idézi:

Mikor a zsoldosok visszatérnek,
a fölégetett faluba,
egy kisfiú futott eléjük,
egy apátlan-anyátlan árva,
kezét nyújtotta, kenyeret kért,
harmadik napja nem evett.
Még füstölögtek a falak,
dögszag volt, zöld legyek köröztek,
s halkan ropogtak a nehéz
paták alatt a gyönge bordák.
„Kenyeret adni és a gazdagságról lemon -

dani… együtt érezni és időnkről lemondani a
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többi testvérért, e feladatunkhoz olyan ha talmas
erőfeszítés kell!” Az apostolok már megértették,
hogy aki Jézus kezéből elfogadja az Élet Kenye-
rét, „elképzelhetetlen erőt” birtokolhat. A ke-
resztények kezdetektől ennek az erőnek a birto-
kában éltek, s összekötötte, eggyé kovácsolta
őket. Krisztus ma is azt sugallja, aki ebből a Ke-
nyérből részesül, alkossa meg önmagában azt az
embert, aki képes a lemondásra és a kölcsönös
szeretet megvalósítására. „Éltető elemeket —
szeretetet — kell adni ebbe a világ ba, akkor nem
lesz éhes ember, magányos ember, nyomorult,
elhagyott. Mert az Isten szeretetközössége ki-
árad, az Isten életereje átárad mindnyájunkba.”

Természetesnek érezzük, hogy az elmélke-
dések tengelyében a szeretet gyakorlata áll.
1974-ben a szeged-felsővárosi lelkigyakorlaton
a következők hangzottak el: Krisztus „föltáma-
dásával bizonyságot tett, hogy mindaz, aki po-
litikai messiást várt, tévedett. Ő mást akart
rendbe tenni. Nem egy népnek, hanem a világ
minden emberének a sorsát, mégpedig az örök
sorsát.” Ennek leghatásosabb eszköze a szeretet.
Az a készség, hogy a másik emberben is meg-
lássam Isten képmását, s úgy is viselkedjem vele.
Sík Sándor Szentségtartók című versében fejtette
ki ezt a felismerést:

A templomtól a temetőig,
Temetőtől a templomig
Minden kis házhoz nagy közöm van:
Minden házban ember lakik.
S ha embert látok, Isten szólít,
Meg kell előtte állanom,
Mert szentségtartó minden ember
S minden ház tabernákulum.
Mikor az Úrnap ünnepére
Virágot hint a körmenet,
Négyszer lendít keresztes áldást
A pap a négy oltár felett.
Tudok-e ráköszönni tiszta szívvel, meleg szívvel

mindenkire?
Tudok-e könnyet törülni minden könnyes szemből?
Tudok-e vigasztalni, erősíteni?
Tudok-e megérteni?
Tudok-e anyagi javaimról lemondani?
Tudok-e megbocsátani?
Tudok-e krisztusi ember lenni?
„Ismerős vagy ismeretlen, jószívű vagy go-

nosz, az teljesen mindegy. Mi mindenkihez küld-
ve vagyunk. Krisztus szeretetét továbbítani,
Krisztust hirdetni. Nem nagy szó val csak, hanem
őszinte tettekkel.”

Ez a szép mondat a lelki olvasmánynak is al-
kalmas gyűjtemény mottója lehetne. A követ-
kező évek hasonló beszédeit is érdemes — ke-
vesebb sajtóhibával kiadni. (Bába Kiadó, Szeged,
2008)

ISTEN TENYERÉN
Vannak szerencsés, elkötelezett kiválasztottak,
akik nehézségeik közben is érzik az égi támoga-
tást, s abban a tudatban cselekszenek, hogy meg-
szolgálhatják e segítséget. Ezzel a meggyőződés-
sel fejeztem be Székely János püspök és Dobszay
János párbeszédét a Jászol és kereszt című kötet-
ben, a Kairosz sokszor méltatott Miért hiszek? so-
rozatában.

Isten olyan családba küldte, amelyben hite és
embersége is szilárd megalapozást nyert. Édes -
apja kutatómérnök, édesanyja tanár, mindketten
élnek, a Tövis utcai kis templom hívei. Istvánt,
az apát 12 éves koromban láttam először a Rákó -
cziánum udvarán, akkor volt végzős, a gimná -
zium egyik büszkesége. Utóbb ketten zengtük a
tenor I. szólamot a kóruson, s vasárnaponként
kirándulni, szám há borúzni vitt bennünket. Eb -
ben a környezetben növekedett a négy gyerek.
János ministrált, azok közé tartozott ő is, hoz -
zám és gyermekeimhez hasonlóan, akik rajong -
va szerettük Matyi bácsit (Parminusz testvér -
ként ismertem meg) és megcsodálták a temp -
lom igazgató Jusztusz atya Szent Ferenc-i egy -
szerűségét. Székely Jánost ez a hagyományos,
imád ságos lelkület is a papi hivatás felé vezé rel -
te. Hogy mégsem ferences lett, annak az a ma -
gya rázata, hogy nem is a tanítást, hanem a lelki -
pász torkodást tekintette ideáljának. Római ta -
nul mányai során eljutott Af ri kába, megismerke -
dett az ottani szokásokkal, igyekezett alkal maz -
kod ni hozzájuk, ami nem volt mindig egyszerű
feladat.

Az imádságos lélek, a másik ember (ember-
csoportok) iránt tanúsított nyitottság kialakította lel-
kében az alkalmazkodás erényét. Akár fiatalok, akár
meglett közösségbe került, e tulajdonságával lett
úrrá a nehézségeken. Életútját nyomon követve fel-
tárulnak azok a nehézségek, amelyekkel a
pasztoráció során szembetalálkoznak a papi hivatás
választói. Válságba került, megszűnt családokból
való sérült lelkű gyerekek… Szekták állandó je-
lenléte és növekvő hatása… Közömbösség, ér-
dektelenség… Isten segítségével sikerült úrrá len-
nie a bajokon, de nem rejti véka alá azt a
véleményét, hogy az egyháznak dinamikusabban
kellene jelen lennie a társadalomban, s fel kellene
mutatnia azokat az értékeket, amelyek tisztultab-
bá teszik életünket, s ráébresztenek keresztény kül-
detésünk lényegére. „Sok olyan hely van — mond-
ja —, ahova az egyház kicsit nehezen jut el.
Egy-két ilyen helyet a szentelésem után is meg-
tartottam, igaz, nem is nagyon kapkodott érte más.
Kicsit különleges feladatok ezek, amelyeket mind
a mai napig nagy lelkesedéssel csinálok, miközben
persze nekem is jólesik az az öröm, ahogyan pél-
dául a fogyatékosok otthonában fogadtak.”
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A beszélgetés folyvást a lehetőségeinkkel is
szembesít. Nyilvánvaló, hogy a papság saját ere-
jéből képtelen valósággá változtatni ezeket, s
mind több „fehér folt” van az ország térképén,
ahol a lelkipásztornak napi feladatainak ellátása
mellett például közösség kialakítására sem ideje,
sem ereje nem marad. Ezeken a területeken nyíl-
nak meg az evangelizáció új lehetőségei, me-
lyeknek vonzó példáit mutatja meg Székely
János. Ha ezt az utat járjuk, hozzá hasonlóan
Isten tenyerén, biztonságban és harmóniában él-
hetünk. (Kai rosz, Budapest, 2009)

RÓNAY LÁSZLÓ

ADALBERT-G. HAMMAN:
Hogyan olvassuk az egyházatyákat?

A magyar média által rendszeresen félreértelme -
zett (lásd például az iszlám fejkendő, a vallási jel-
képek vagy legújabban a burka kérdése), és egy-
ház-, illetve vallásellenesnek beállított laikus és
republikánus Franciaország mind a keresztény
spirituális irodalom, mind pedig a teológiai és val-
lástudományi szakirodalom (például vallástör-
ténet, vallásszociológia, szövegkiadások) terén in-
tellektuális nagyhatalomnak számít. Ebben két
fontos tényező játszik szerepet. Egyrészt a több-
ségében állami egyetemeken dolgozó kiváló szak-
emberek tekintélyes száma, másrészt az egy házi-
akkal való folytonos együttműködés és
nézet ütköztetés a tudományosság mezején (elő-
adások, szemináriumok, konferenciák, kiadványok
keretében), ami mindenképpen megtermékenyítőleg
hat a felekre. Hiszen a tudományban nem a te-
kintélyelvűség, hanem fő képpen a kétkedés, a kér-
désfelvetés és a vita te szi lehetővé az előrelépést.

A tudományos eredményeknek azonban csak
akkor van társadalmi haszna, ha azokat a széle-
sebb nagyközönség is megismeri. A rendkívül te-
vékeny francia ferences pap, A.-G. Hamman
(1910–2000) most megjelent könyve (magyarul
lásd még Így éltek az első keresztények, Buda -
pest, 1988) — amelynek a magyar fordítás alap-
jául szolgáló 2007-es kiadását a tehetséges fiatal
kutató, Guilllaume Bady nem szerkesztette, ha -
nem átjavította és kiegészítette — tulajdonkép-
pen ezt a célt szolgálja. Négy fejezetben és kro-
nologikus sorrendben (1. Jeruzsálemtől Rómáig;
2. A vértanúk egyháza; 3. „Az aranykor”; 4.
Bizánc és a középkor felé), tömören és lényegre
törően mutatja be az ókeresztény irodalom leg-
jelentősebb személyiségeit és azok legfontosabb
műveit. A térképekkel, táblázatokkal, illusztráci-
ókkal és főképpen idézetekkel tarkított műben
az olvasó megismerkedhet a keresztény iroda-

lom születésével, a hit és a korabeli kultúra ta-
lálkozásával (apologéták), Lyoni Irenaeusszal, az
észak-afrikai (Tertullianus, Cyprianus) és az ale-
xandriai (Kelemen, Órige nész) kereszténység ki-
magasló személyiségeivel, a történetíró Euszebi -
osszal, Egyiptom (Atanáz, Cirill), Jeruzsálem
(Cirill), Kappadókia (Nagy Vazul, Nazianzoszi
Gergely, Nüsszai Gergely), Antiochia (Arany-
szájú János, Mopszuesztiai The o dórosz, Küroszi
Theodorétosz), a szír egyház (Efrém), Itália (Mi-
lánói Ambrus, Jeromos, Dama sus pápa), Gallia
(Poitiers-i Hilarius, Bordeaux-i Paulinus) és
Hispánia (Prudentius) maradandót alkotó teoló-
gusaival és egyházi vezetőivel; „a Nyugat dicső-
ségé”-nek nevezett Ágostonról nem is beszélve.
A könyv értelemszerűen az atyák korszakát le-
záró szerzők (Sevillai Izidor és Damaszkuszi
János) ismertetésével végződik. Utánuk már
Bizánc és a nyugati középkor időszaka kezdődik.

Az olvasmányos és közérthető munka eligazí-
tást és segítséget kíván nyújtani abban, hogy mi-
képpen olvassuk — keletkezésük történeti-kul-
turális kontextusában elhelyezve — az egyházatyák
szövegeit, amelyek „a mieinktől eltérő fogalma-
kat használnak, és más kultúrát, a dolgok más-
fajta felfogását tükrözik” (183). Ez azért is fontos,
mert ezekben az írásokban található meg a még
többé-kevésbé egységesnek mondható keresz-
ténység (az „ökumenikus egyház”) teológiai
megalapozása, illetve a keresztény tanítás első ki-
fejtése. Ezek a művek természetesen egy-egy meg-
határozott korban és környezetben jelentkező ki-
hívásokra megfogalmazott válaszok, amelyek
magukon hordozzák szerzőjük személyiségje-
gyeit. Ezért is nem szabad őket idealizálni vagy
„pedig egyszerűen áthelyezni a mai világba”, hi-
szen „a társadalom, a kultúra, a nyelv, a menta-
litás mind-mind megváltozott” (10). Ugyanakkor
azonban ezek az írások egyetemes értékeket is tar-
talmaznak, és egyben felbecsülhetetlen örökséget
is jelentenek, mivel ihletet és módszert kínálnak
a je len kor kihívásainak a megválaszolásához. En-
 nek magyarázata egyszerű. Az egyházatyák
ugyanis mindenekelőtt lelkipásztorok voltak,
akik benne éltek a saját korukban, s annak prob-
lémáit a sajátjuknak érezték.

A.-G. Hamman könyve segíthet abban, hogy
napjaink (egyházi és laikus) keresztényei élni
tudjanak szellemi örökségükkel, s hogy áthidal-
hassák azt a távolságot, amely az „atyák”-tól, a
„hitbeli elődök”-től, elválasztja őket. (Ford.
Nagy Zsolt és Cseke Ákos. A fordítást az erede-
tivel egybevetette és szakmai szempontból el-
lenőrizte Buzási Gábor. Napjaink Teológiája, 13;
Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2009).

JAKAB ATTILA
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