
nunden Idoben olyan süruet ó, mint ma: de nu nden keresztény életben benne van
valamiképpen mint fej lődés és lehetöség . a tökéletesedés és szolgálat után a harma
dik fok: a h ő s i e s s é g foka. Es ma olyan i dőt élünk. amikor nem lehet keresz
ténynek lenni - félek. hogy nem lehet emberhez méltő életet sem élni - bizonyos
fokú hős iesség nélkül' ( II. 43) .

Oszint én gratulá lunk mindazoknak. akik - Rónay György ösztönzésére és közrern ü
ködésével - i{lyekeznek az egész magY<l rság számára hozzáférhetővé tenni katolikus
múltu nk kultúrkincseit . Most - a szellemt- le lki elig azításban annyira szükölk ödö
magyar földön - legalább eltünt nagyjaink hagyatékát aknázzuk ki és próbáljunk
fényt mer íteni müvükböl. Sik Sándor egyénisége és katolikus szellemiséqe - most
nem is beszélve köl töi nagyságáról - példa arra . hogya keresz tény ember. a pap.
a tanár. az elöljáró mindíg és mindenütt rneqtal álhatja a helyes magatartást . ha val ó
ban az Úr szeretete és az emberek őszinte szolgála tának vágya mozgat ja.

Sz. F.

BARAKLAKASBAN. EMBEREK KOZOn ...

Az egyik ausztr iai gyárváros barak -neqyed ében jártam Szilveszter délutánján. A
háború után a rnenekültek laktak ilyenben .. . De ma is laknak benne igen szegény
emberek. Deszkah áz. kő vagy föld a padl ójuk . a szél könnyen átfütyül. Kis benyílóba
léptünk . Kél alt ö volt rAjta. az egyik a lakókonyhába vitt . a másik a kápolnába. Tisz
t ára súrolt padló . egyszerü padok. már nem templom i. hanem olyan támlanélkülI lócák.
asztal az oltár. A földön szalma van lotakarva s rajta egy gyerme k·szobor, mely Jel.
képezi a Megvált ót - karácsony nyolcadában vagyunk . Nagyon kicsi és egyszeru
tabernákulum . Orökmécses . . . A misére néhány szomszédasszony jön. egyszerü
munkásasszonyok és 6·8 kise bb-nagyobb overek. Három KIsnővér egyszerü kékfestő

ruhájukban. derekukon barna bőröv . lábukon saru. ruhájukon elől piros posztóból
kereszt varrva . Fejük kék kendövei bekötve. amolyan menyecskésen. Egyikük az éneket
vezeti a szentmise alatt. a másik a gyerekeknek int . hogy mikor álljana k vagy üljenek.
a harmadik olvassa az általuk frt könyörgéseket .

Szentmis e után . szllveszter l" vacsorára invitá lnak. Bár kevés az időnk , nem lehet
vi sszautasfta ni . .. Nem udvariasságból, hanem mert jó köztük lenni. Az ember érzi,
hogy testvére k között van. A vacsora tea . vaj . sajt . és mert ünnep van. még hal is .
Utána pár szem sütemény. Vacsorá ra a konyha sarkában van teritve . hiszen nincs más
. Ionad öluk". It t dolgoznak. mosnak , varrna k , főznek - Itt fogadják látogatóikat ls . S
azok szinte mindig jönnek .. .

Három fiatal. francia származású K i s n ő v é r él itt. hogy sugározza életév el Jézus
szellem ét. az Evangéliu m szellem ét. Egyikük cipőgyárban dolgozik . a másik konzerv
gyárban. a harmadik a háztartást vezeti és a szomszédoknak segít . varr, kertészkedik
. .. Napi nyolc órai munka, nyelvtanulás. napi egy óra szentségimádás és közös lelki
beszélgetés : ez tölti kl napjukat. Albumot mutatnak kérésünkre : sok-sok KI snővér és
Kistestvér szerte a világon éli már ezt az életet . fehér és szines. barna. fekete . min
denféle népnél és mindenhol.

Foucauld Károly atya. aki úgy halt meg. hogy egy követ öle scm volt életében .
nem hiába irta: .J ézus azt akarja. hogy kett ős családj a megalapításán munkálkodjam
. .. könyör géseim . önfel ádoz ásom. életem megszente lése . halálom. s mindenekfelett
iránta való szeretetem jegyében .. . "

Foucauld atya életét már jól ismerjük René Bazin: A Szahara szive c. könyvéből.

FOlJcauld követőjének és társaságu k tul ajdonképpeni megalapi tójának, René Volllaum e
nak könyve: .Emberek között " , most je lent meg magyarul ls a szabadkai egyházmegye
jóváhagyásával. Ebben a könyvben elénk táru l az a szellem. amelyet Károly testv ér
sugárzott. aki előszö r francia katonat iszt. majd afri kai t rappista és palesztInai remet e
volt . míg elje tott a Szahar ába . hogy tuaregjel nek misszionáriusa legyen, egészen a
vértanúhaláll g . . .
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.Károly testvér odahagyta a magányos szem l é lődést, hogy fölcserélje a nAzéret l
életre. vállalva közben a missziós hivatást ls. Legsajátosabb útja a názáret i út köve
tése volt." Ahogy ö maga Irja: . Ahogy a Názáreti nek , neked se legyen habltusod , 
ahogya Názáretinek . neked se legyen klauzur ád, - ahogya názáreti Jézus. dolgozz
te ls legalább napl nyolc órát. - s végezetül, ahogya názáreti Jézusnak se volt, se
nagy földed. se nagy házad. se semmiféle b ös éqed ne legyen .. .•

S szerte a világon majdnem 1000 tag , férfiak és nők. Igyekeznek élni szent Alapltó·
juk szellem ét. Illetve a Názáreti szellemét: éle tükre jellemző a rnunka, az Imádság és
mások szolgálata .. .

•A ezerzetesek. akik három-négy főnyi csoportban testvériesen elkeveredve szol
gálnak az emberek között, nemegyszer nehezen megoldha tó problémákkal találják
szemközt magukat. A Kistestvér ls olyan ember. akár a többI. Hatékony és eros tá·
maszt kíván, mely blztoslthatla állhatatosságát és ébren tart ja nagylelkOségét . A szer
zetesi engedelmességnek megfelelően testvériségi életükben a KIstestvérek egy fele 
lős társuk vezetésének vetik alá magukat.

A tapasztalat szer int három dolog Játszik döntő szerepet a KIstestvérek buzgó
ságának ébrentartásában. Az első az Oltárlszontség jelenléte minden egyes testvéri·
ségben; bármilyen szegényes legyen ls szállásuk. egy szoba legyen benne mindig
kápolna. Hacsak tehetik. naponta egy órát szentségimádásban töltenek a kih elyezett
Oltáriszentség előtt. Nagyobb Időközökben az éjszakai szentségimádás is hatékonyan
éleszti Krisztussal való bensőséges kapcsolatukat.

A KIstestvérek élete meglehetősen hányatott. Ezért a túl sok szerzetesi előirás

Inkább csak lehümá . mint segftené őket. A szegényekkel való álland6 és meghitt
k pcsolatuk azonban - szerencsére - minden személye s önzést aleve lehetetlenné
tesz számukra . Buzgóságuknak ez a másik legfőbb élesztője .

Végül a harmadik. s állhatatosságuknak talán leg fontosabb tényezője: a mély és
bensőséges kapcsolat, amely a testvéreket egym6shoz fúzi . A testvérek - aUr
papok. akár nem - szoros egya6gben élnek. Nyilt és őszInte baráti erofeszltésllknek
a lelki élet területén ls kölcsönös vállalkozássá kell érlelódnie , jól tudva , hogy . mind
egyikük személy szerint felelős testvére nagylelkOségéért," (35. old.)

Ebben a szigorú életben , a szegénység , kétkézi munka és szoros testvériség éle
tében mindnyájan nem követhetjük őket . . . Bár példájuk vonz és názáreti szellemük
szertesugárzik - s mind ig új és új követőik akadnak. sokunknak másként. máshol
kell élnie lsten akeratából.

Mégis . ne tegyiJk félre mi sem ezt a könyve t. Van benne. ami mindenk inek szól,
minden kereszténynek. minden embernek .

•Nagyon szeretnélek mindnyájatokat együttesen és külön-külön meggyőzni arról .
hogy a belső harc állapota természetes állapot! Az a rendellenes, ha nincs harc .
rendellenes és gyakran annak jele, hogy lemondtatok önmagatok túlszámyalásáról és
arról, hogy előbbre jussatok a szeretetben . A békesség. amelyröl Jézus beszél. nem
egyen l ő a küzdelem hiányával. hanem éppen az önformálás fárasztó és fájdalmas
er6feszítésének nyomán támadó érzete . Jézus egyenesen eröszakról , amput áclöröl.
háborúról . ellentétről beszél. Nagyon fontos. hogy világosan megértsiJk és elfoga djuk:
elvben a harc természetes áll apotunk egészen a halálig. A harc nem klsebblt, ell en
kezőleg : klteljesft bennünket, mint ember i személy iséget és min t lsten gyermekét .
Ne döbbentsen hát meg bennünket. ha zúrzavart és ellentétet érziJnk magunkban:
békével és örömmel kell fogadnunk ezt ls, mert lsten engedte meg. hogy azok legyiJnk,
akik vagyunk . Az legyen Jézus kistestvérének megkülönböztető jele . hogy alázatos .
békés. a harcban rendlthetetlen bátorság él benne. mely lelkében helyet ad a szeretet
uralmának." (203·205 old .)

Ebben a világban, amely a psychoanallz is által magyarázott .meq értásben" és a
.személyes szabadsáq" ••nagykorú kereszt ényséq" nevében irtózik minden önfegyelem 
től és bels ő harctól, nem árt megfontolnunk - s pedig minden többre törekvő keresz
ténynek! - ezeket a szavakat , nem árt figyelni ezt az életet .

88



S a mal kor másik nagy buktatója. a . humanista szeretet " túlzott hangoztatásávsl
szemben fontoljuk meg az alábbiakat is ebben a könyvben: . Ezért kivánja Jézus, hogy
KIstestvéreinek a szivét tökéletesen betöltse az emberek Iránt i szeret et . S ugyan
hogyan lehetne szeretni Jézust. s Benne és Altala az emberek et anélkül . hogy Istent
ne akarnánk közölni a világgal s ne igyekeznénk válaszolni a tömérdek. Isten Országára
kiéhezett lélek hlvó szavára .. . Isten általatok kivánja terjeszteni országát a földön
... Természetes. hogy az élő szeretet világítson . amit annál Inkább kell kivánnotok .
minél jobban szeretitek Jézust . . . • (49-51 old .)

S végül a KIstestvérek szelle mének talán leglényegesebb vonása. amit valójában
minden kereszténynek. minden .Krlsztus-követ önek", minden apostolnak magáévá kell
tennie az. hogy vállalnia kell a sikertelenséget. az eredménytelenséget. Jézus golgotai
életét . A tanltvány nem lehet nagyobb Mesterénél . . . Szeretnénk ezt fe lejt eni . de
nem lehet! Foucauld atya élete ezt a valóságot kiáltja bele a XX. század kereszt ényei
nek életébe.

•Több mint harm inc éve annak, hogy az atya egyedül. övéi től elárulva, holtan ros 
kadt össze hoggari remetesége küszöbén . .. Hogy valód i alapot vethessen, Foucauld
atyának terve l legk isebb látható s ikeréről is le kellett mondania. Tanltványainak min
dig gondoln i kell a kemény és súlyos leckére . Nekik le kell mondani minden lem ér
hetó . Ikerról és vállalni életük lát szólagos haszonta lanságát . sőt - az emberiség
elárul t és keresztre vont Megváltóját követve - nek ik egyenesen szeretni kell a
kudarcor. hiszen ebből sarjadnak mai testvériségeik ... Nekik maguknak is folytatni
kell munkáját és az ő szellemében élniök. Hinnünk kell Jézusban, a lehetetlenség
Urában . Hinnünk kell, hogy Jézus elh ívott bennünket , és a hívás valóságos voltában.
szinte magától értetődően , meg kell találnunk az erőt annak a hivatásnak elfoqadásé
hoz. mely megkivánhatja tőlünk azt a hősiességet . hogy mindent merjünk Jézusért :
(15-16.• és 56. old.)

lsten minden kornak elküldi prófétáját. hogy csodáljuk. kövessük őket. Akinek nem
hivatása szorosan vett követésük. az is köve theti aszkézisüket, az öntudatos. modern
keresztény önálló aszkézisét, lsten-szeretctt öl áthatott embersz eretetüket. Charles de
Foucauld egy lsten ezen prófétái közül.

Rendesi M.

PAPKOLTOK

A költó hivatása az. hogy megnevezze a dolgokat . kimon dja az .ő s szava kat " .
•Talán azért vagyunk i t t lenn - énekli Rilke a kil encedik Duino-l eléglában - , hogy
kimondjuk: Ház, híd , forrá s, kapu , korsó. gyümölcsfa , ablak. oszlop . torony? - De
k í 01 o n d a n i . ó értsd meg jól. kimondan i mlndazt , amire a dolgok maguk sosem
gondoltak titkos rej tekükben . . . • Ezeket a rilke i szavakat komm entálva - egy pap
költő verse lhez írt bevezetőjében - K. Rahner a papköltő hivatását próbálja rneu
világítani. A költő feladata az. hogy kimondja az ősszavakat : ezekben összefonód ik
a szellem és a test . a jelölt tartalom és a szimbolum , a gondolat és a kiejtett sz ö.
a tárgy és a kép. Bennük van valamiképp minden , mert a kimondh atatlan létet reve
lálják és a végtelen Titokra utalnak. Minden ősszónak a gyökere a Végtelens égbe
nyúlik le . Amikor a kö l tő így kimondja azt. amit az értelmetlen dolgok nnm tudnak
kimondani. befejezi a teremtést: szavára belülrőlmegvllágosodik a lét .

IOs mi a pap hivatása? - kérdezi tov ább Rahner. Az, hogy lsten h a t h a t Ó s
Igéjét közvetftse az emberek felé . A pap nem önmagáról beszél . hanem I s tenről.

Krisztusnak , a közvetítőnek a szerepét folytatja . Isten Igéjéb en van jelen számunkra.
Szavalvel teremt és hathatós Igéjével teremt újjá (szentségek) . A pap tehát valami
képpen az isteni üzenet . a teremtő Szó eszköze. S amikor a pap Igazi költó lesz.
amikor az ősszavakat mondja ki és ugyanakkor Isten i üzenetet közvetít (nem úgy.
hogy költői prédlkáclót ír. hanem azzal. hogy jó költő), akkor szava lsten teremtő és
úJJáteremtő Igéjének visszhangja.

Ritkán simul te lj es harmóniába a költő i és a papi hívatás . Talán az Imént vázolt
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