
és föltámadásával békét és örömet hozott a mind jobban robottá váló emberi 
ségnek. Mózes korában a rabszolga-robotok védelmére is szolgált a szombati
parancsolt nyugalom; ma szintén a robotember megváltására lesz egyre szük
ségesebb az Úr napja , amely elsősorban számunkra, embereknek rendeltetett.

Lélek nélkül , a vasárnapi lélek nélkül menthetetlenül kárhozatra van itélve
a technikának , géprobotoknak, a sebességnek rabszolgája, a " homo technicus".
Soha Ilyen Id őszerű nem volt még a vasárnap és annak szelleme (a vasárnap
teológiájal) , mint éppen napjainkban, amikor már a keresztény országokban
is kimegy a divatból a vasárnap .rneq ünnepl ése" .

Itt Japánban kétszeresen is fontos a vasárnap teológiája, a már föntebb
emlitett okokn ál fogva is. Gyakran szoktam meglep ni a japánokat (főleg lelki
gyakorl atok alatt) azzal, hogy - ha éppen vasárnap van - kellem es ünnepeket
kivánok hallgató imnak. Először értelmetlenül néznek rám, vagy csodálkozva
nevetnek : ugyan mi lehet ma, amit elfelejtettek? "Hát mert vasárnap vanl" mon
dom nekik mosolyogva. Erre még jobban csodálkoznak és visszanevetnek ,
mintha csak megtréfáltam volna őket. Mire elmesélem nekik, mint csodálkoz
tunk el mi magyarok is annak idején Hollandiában, amikor a szemináriumban
az e l ső vasárnap "Zalig feest"-et (boldog ünnepeket) kivántak egymásnak s
nekünk is holland teológustársaink. S kételkedő csodálkozásunkra csak ennyit
mondtak boldogan : "Hiszen ma vasárnap van!"

Igen, vasárnap van, az Úr napja , Allelu ja, Krisztus föltámadt, vigadjunk és
örvendezzünk, Allelu ja. A mi napunk , lsten fiaié , a "föltámadás gyermekeié"
(Lk 20,36).

Ha így nézzük a vasárnapot, akkor még nagy j övőt jósolhatunk neki nem
csak Japánban (ahol szükségesebb most a vasárnap szelleme, mint a technika
robot-csodái), hanem az úgynevezett keresztény országokban is.

Béky Gellért

PAPAI FOGADASON

A budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia 1982-ben elsőnek vég
zett csoportja három éves kemény munka lezárását ünnepelte meg okt. 15-től

25-ig egy olaszországi zarándoklattal. A fénypont termész etesen a pápai ki
hallgatás volt okt. 2D-án, szerdán délelőtt a Szent Péter téren.

Már az e lőkészü l etek is Izgalommal töltöttek el. Dankó László atya, a római
Magyar Intézet rektora , egy 45 személyes , első osztályú belépővel kedves
kedett a Levelező Tagozat hallgatóinak. Nemzetisz inú szalag mindegyikünk
ruháján, kis zászlók, ajándékaink (egy Annuntiata c. festmény, Dávid Katalin
német nyelvú múvészeti könyve, kalocsai himzés és három üveg tokaji) és
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egy "Ungheria" feliratú transzparens. Volt, aki magnóval, fényképezőgéppel ,

fIlmfelvevőgéppel jött. Bepréselődtünk a szegény Ikarusba, mintha csak Pesten,
a 12-esen utaznánk. "Hazai" hangulat, jókedv - ma nem is benzin, hanem ta
lán a lelkesedés hajtotta autóbuszunkat ; mennyivel remekebb energiahordozói

A nagy Bernini-féle oszlopcsarnok baloldalánál engedtek be lassan, egyen
ként, ellenőrizve, ninos-e nálunk veszélyes, gyanús tárgy. E lőször egy meg
lehetősen hátul levő szektorba helyeztek el minket. A mell véd, ahol a Szent
atya elhalad , elég messze van. Hogyan fogjuk Itt átadn i az ajándékok at? Kissé
csalódottak voltunk.

Aztán kibontottuk a transzparenst. A hátunk mögött kiabáltak, hogy nem
látnak majd ettől semmit, - erre visszacsavartuk . J:s ekkor odajött egy polgá ri
ruhás rendező és megkérdezte: "Önök a budapesti civil teológusok ?" " Igen,
igeni" ..Akkor fáradjanak el őre! " - és már vitt ls bennünket az első sorba I
"A Szentatya szólni fog önökhöz!" - "Hihetetlen" - gondoltuk, hiszen akkor
már tud rólunkl

Már 9 óra óta ott voltunk a téren. Most 11 óra van. Lassan elcse ndesül a
hatalmas tömeg. A nap hátulról túz erősen, legalább 40 fok van. De most bol
dogan álljuk. Gyönyörködünk a lenyúgözően szép Szent Péter bazili kában. A
lépcsők közepén baldachinnai árnyékolt egyszeru pápai trónszék. Egyszer
csak megjelenik a Szentatya jól Ismert kis fehér dzsipje, mindenki örül, kiabál,
ki-kl vérmérséklete szerint, hatalmas tapsorkán és éljenzés halla tszik, amerre
csak elhalad. Elindul előbb jobbra, aztán balra , majd előttünk a trón felé, de
a másik oldalon. :Odaát mosolygós arcú mozamb iki néger leányok csoportja
bókol neki, valami ismeretlen spirItuálét zümmögve kedvesen. Mellettük egy
belga csoport éljenez lelkesen. A Szentatya meg-megá ll, mindenkivel kezet
fog - és mosolyog. MI meg csak állunk és éljenzünk. Vezetőnk mondja: ne
Izguljunk, visszafelé Ide ls jön, mihozzánk! (Jaj de soká lesz azt)

A Szentatya fellép az emelvényre, leül , és márls kezdőd ik az audienc ia. A
nagy tömeg csendben figyel, időnként felsóhajt, felk iált , tapsol, éljenez, 
vagyis é l és vár.

Egy ..narrátor" atya felolvassa a je l enlevő csoportokat, amire mindenki
éljenezve Jelentkezik. Olaszul beszél, de mikor kiejti : " Budapestiensis", ml ls
éljenezve felállunk, s óriásira tárjuk a piro s-fehér-zöld tran szparen st, mintha
csak a szIvünket dobnánk fel a magasba a Szentatyának. O mosolyogva integet
nekünk, mintha csak azt mondaná : "Jól van, gyerekek, legyetek csendben ,
nyugalom. Nyugaloml"

Elmondja ezután a katolikus házasságról szóló folytatólagos beszédét ola
szul. Csendben, figyelmesen hallgatjuk, s boldogok vagyunk, ha felfedezünk
egy-egy Ismerős szót.

Közben méltóságosan hármat kondul a Szent Péter öreg harangja. - Most
újra felolvassák a megjelent csoportokat, nemzetek szerint, s minden ki nagy
üdvrivalgássai válaszol. A Szentatya angolul, németül, franc iául, olaszul , spa
nyolul, hollandul s még ki tudja hány nyelven szól mindenkihez néhány kedves,
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biztató, meleg atyai szót, - minden népnek, minden nemzetnek, az egész világ
itt megjelent valamennyi képviselőjének. Igazában most éljük át tökéletesen
hltünk egységét , az "egy akol, egy pásztor" fogalmát.

Végre minket szólrtanak. Persze felállunk és boldogan üvöltünk. A Szent
atya kivárja , amig egy kissé " Iecsill apodunk", és akkor először olaszul, majd
a végén lassan, tagoltan magyarul is mond üdvözlő és bátor ító szavakat : "Akik
megismertétek a teológia mélységeit és szépségét, kötelezzétek el magatokat
lsten Országának lelkes hirdetésérel Ezért adom rátok apostoli áldásomatl "

Nagy taps és él jenzés minden oldalról. Lassan fölénk úsznak a Szent Péter
bazilika csod álatos harang jai. Betöltik boldog szivünket, az egész várost , a
világot. Dél van.

Fél egy körül jár már az i d ő , amikor a Szentatya a betegektől , gyermekek
tő l és az elöl ülő előkelőségektő l elbúcsúzva lassan felénk közeled ik. Izgal
munk szinte leirhatatlan. Egyszer csak megáll a csoportunkat vezető és sza
vainkat tolmácsoló László atya előtt. Megkérdezi tőle , mi vagyunk-e a buda
pesti világ i teológusok. Igenlő válaszára mosolyog, és hozzám lép. Alig maga
sabb, mint én. László atya még megjegyz i, hogya lengyelek és magyaro k test
véri nép. "Tudom" - mondja ő magyarul! I:s még valami Ilyesmit mormol :
"Drága Magyarországi" I:n meg csak nézek, bámulok melegen mosolygó kék
szemébe, és felém nyújtott balkezét megragadva, megcsó kolom tisztelettel
azt a kezet, amelyet alig egy éve egy őrült merénylő golyója sebes Itett meg.
Valamit akartam volna mondani is, talán csak azt, hogy: "köszönjük, Szent
atya" - de semmi, semmi nem jutott eszembe, csak potyogtak a könnyeim,
ö meg mosolygott szeliden. Atadtuk az ajándékokat, és továbbsuhant.

I:szre sem vettem , hogya lábamat közben beszor ították a mellvéd állványai
közé. Hogy fáj? Ki törődik most ezzeII

Nemsokára elősuhan egy nagy fekete autó, s a Szentatya hófehér alakja
eltünik benne , és - végeI Vége? Nem, nincs vége, mert amIg élünk , ebből

élünk, erre emlékezünk, és továbbadjuk meleg atyai kézszor ítását , szavalt és
áldását - nektek - mindenkinek.

Gy. E.

A TABERNÁKULUM ELOTT

Uram! köszöntlek e reggeli ragyogásban. A "SzIvem első gondolatja . . ."
ötl ik eszembe. De ezt igaz szivvel már nem mondhatom, mert gondolatban 
mint egy reflektor - kora reggel végigpásztáztam a napot. Már föltettem a
kérdéseket : Mi vár rám ma? Mi lesz nehéz? Minek lehet örülni? - Ez végered
ményben nem rossz kezdés, mert az örömre gondolás megadja a nap kezdő

lendületét. De be kell vallanom, hogy ezek az örömök, amelyeket elvárok az
érkező naptól , sokszor nagyon anyagiasak, földhöztapadtak. Aztán előfordul ,

hogy napjaimból még az ilyen öröm is hiányzik. - Egyik nap olyan , mint a
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